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Prof. Valcovas Brižiška 
1956 m. sausio 3 d.

Rašytojas Ignas Šeinius 
1959 m. sausio 15 d.

Kompozitorius Kazimieras V. 
Banaitis mirė 1963 m. gruodžio 
25 d.

Poetas Faustas Kirša mirė 19- 
64 m. sausio 5 d.

Prof. Steponas Kairys mirė 19- 
64 m. gruodžio 16 d.

Poetas Algimantas Mackus mi
rė 1964 m. gruodžio 28 d.

Diplomatas Bronius Balutis 
mirė 1967 m. gruodžio 30 d'.

Rašytojas Benys Babrauskas 
mirė 1968 m. gruodžio 13 d.

Dailininkas Adomas Galdikas 
mirė 1969 m. gruodžio 7 d.

Rašytojas Pulgis Andriušis mi
rė 1970 m. gruodžio 19 d.

Prel. Mykolas Krupavičius mi
rė 1970 m. gruodžio 4 d.

Geografas Vladas Literskis mi
rė 1971 m. sausio 5 d.

Prof. Zenonas Ivinskis mirė 
1971 m. gruodžio 24 d.

Pateikta čia statistika tikriau
siai dar nepilna, bet jau ir taip 
pakankamai šiurpi. O išvadoje ir 
pats didysis klausimas: kas juos 
pakeis? Ar atsiras jiems lygiai pa
našių, kad kultūrinio-kūrybinio 
darbo nuostolį būtų galima iš- 

Periodinėje mūsų spaudoje jau 
seniai įprasta, metams pasibai
gus, peržvelgti praėjusiuose atlik
tus darbus, suminėti ir pasverti 
literatūros, dailės, muzikos moks
lo, visuomeninio gyvenimo ir po
litinės veiklos derlių. Ta proga, 
nors ir pasakant vieną kitą kri
tišką žodį, vis labiau ieškoma to, 
•kuo galima pasidžiaugti, kone 
pasididžiuoti ir tuo pačiu patei
sinti mūsų atsiradimą čia išeivi
joje. Eilė metų šiuo, jau kone 
trafaretiniu, keliu senųjų ir nau
jųjų metų sąvartoje buvo eita ir 
mūsų Kertinėje paraštėje. Tačiau 
šiemet tegu būna truputį kitaip, 
turint galvoj, kad metų bėgyje 
visa tai jau buvo apžvelgta at
skirų recenzijų, aprašų, straips
nių ir kitokių svarstymų forma. 
Kažin tad ar yra būtino reikalo 
šitai vėl pakartotinai minėti, kai 
aplamai ir šie metai daugeliu at
žvilgių buvo panašūs į visą virti
nę praėjusiųjų. Ir šiuose, kaip ir 
(kituose, galėtume rasti pliusų ir 
minusų, ir šoktelėjimų aukštyn, 
ir slidinėjimų tiktai vidutinišku- 

į merAplamai, visas mūsų kultūri
nis bruzdėjimas ir 1971-muose 
rodė, kad esame dar gyvi, dar pa
jėgūs... Bet drauge vis įkyriau 
lenda klausimas: kaip ilgai?

O metų sąvartoje prof. Zeno- lyginti? Vargu. Optimizmas pa- 
no Ivinskio mirtis šį nejaukų 
klausimą dar paaštrino. Tai nu
lėmė ir (kiek kitokią šios paraš
tės temą.

Iš tikrųjų, atrodo, jog jau ku
ris laikas, kai tik atsiduriame 
ant senųjų ir naujųjų 
slenksčio, pats likimas 
pirštu prikišamai rodo, į ką tu
ri pagreitintai koncentruotis viso 
mūsų kultūrinio, gyvenimo rū
pestis. Viena po kitos senųjų me
tų baigmė ir naujųjų pradžia vis 
atneša mums baugias “dovanas” 
— pačių reikalingiausių ir nepa
mainomų žmonių mirtis. Štai tik 
greitosiomis prisiminti faktai:

Rašytojas Jurgis Savickis mirė 
1952 m. gruodžio 22 d.

metų 
mums

prastai yra geras dalykas, bet kai 
jis pasidaro nerealus, neatremtas 
į konkrečią išeivijos tikrovę, jis 
tampa net ir kenksmingu.

Tad kasgi darytina dabartinėje 
ir čionykštėje mūsų situacijoje? 
Juk argi mes nesirūpiname išei
vijos ateitimi? Va čia, gal būt, 
ir yra tikrosios bėdos Šaknys, kad 
mes, visą savo žvilgsnį nukreipę 
gana neaiškion ateitin, nepropor
cingai mažai skiriama dėmesio 
konkrečiai dabarčiai. Tuo neno
rim pasakyti, kad nereikia rūpin
tis ateitim. Bet vien tik jos sąs- 
kaiton nesirūpinti šia diena yra 
tikras nusikaltimas. Istorijoj neiš- 
siteisinsim, jog rūpinomės
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Kalėdų šventese mus pasiekė DR VIKTORAS GIDŽIŪNAS, 
liūdna žinia, kad gruodžio 24 d.; OFM
Bonnos mieste, Vokietijoje, mirė,| 
vienas žymiausių Lietuvos istori-1 
kų, prof. dr. Zenonas Ivinskis, l 
išgyvenęs 63 metus su puse. Kū
čių dieną jis iškeliavo amžiny
bėn, atsisveikinęs savo žmoną 
Pauliną ir sūnų Kęstutį. Iškelia
vo nebaigęs didelių Lietuvos isto
rijos darbų. Palaidotas svetimoje 
žemėje, gruodžio 30 d., ne savo 
tėvynėje, kurią taip mylėjo, ku
rios praeities pažinimui visą savo 
gyvenimą dirbo. Šiandieną, jo ne
tekus, pravartu, bent trumpai pa
žvelgti į jo gyvenimo kelią ir 
nuveiktus darbus, kad įvertintu
me jo pasiaukojimą savo tautai 
ir patys pasiskatintume jai auko
tis.

Zenonas Ivinskis gimė 1908 m. 
gegužės 25 d., pasiturinčioje Juo
zo ir Aurelijos Bražinskaitės Ivins
kiu šeimoje, Kaušėnų kaime, 
prie Plungės, ant Babrungo upės 
kranto. Zėnutis (taip mes jį Ro
moje vadindavome) augo keturių 
broliukų ir dviejų sesučių būry. 
Su jais jis skraidė plačiuose, 49 
ha. laukuose, kuriuos iš vienos 
pusės skalavo sraunusis Babrun
gas, netoliese tekėjo Minija ir 
stūksojo Gandingos piliakalnis.

Zenono tėvas buvo sumanus. 
Jis, šalia ūkininkavimo, vertėsi 
medžių prekyba ir užsiėmė tiltų 
ir pastatų taisymu. Be to, 1921 
m. savo žemėje užtikęs gero mo
lio, pastatė plytinę ir netrukus 
nusipirko vandens malūną ant 
Babrungo upės. Tėvui užsiėmus 
verslais, daugiausia motina tvar
kė ūkį ir auklėjo vaikus. Per I-jį 
pasaulini karą Ivinskiu ūkis daug 
nukentėjo, bet po karo greit at
sigavo. Vyresniesiems broliams, 
pradėjus lankyti rusų mokyklą, 
ruošiant pamokas, Zenutis kartu

/

Prof. 'Zenonas Ivinskis pokario metais Vokietijoje. Nuotrauka daryta Ateitininkų studijų dienose prie Starn- 
bergo ežero, Bavarijoje, 1917 metų vasarą. Iš kaires į dešinę: žurnalistas Antanas Pauliukonis (miręs Los 
Angeles 1960. IX. 19), dr. Jonas Grinius, prof. Antanas Maceina, anuometinių “Aidų” leidėjas Jonas Saka
vičius, prof. Zenonas Ivinskis ir Kazys Bradūnas.

durinių amžių istorijos paskaitų. 
Paskui persikėlė Berlyno universi
tetan ir klausė kitų keturių pro- 

I fesorių paskaitų ir dalyvavo se- 
j minaruose. Čia Z. Ivinskis prof. 

tinai sakyti eilėraščius. Ivinskiai^' H°^zschui parašė praktikos
karo metu savo vaikams mokyti 
pasamdė namų mokytoją Joną 
Smilingį, su kuriuo Zenutis išė
jo pradžios mokyklos mokslą. Ta
da Ivinskiu namuose buvo daug 
ano meto lietuviškų knygų, laik
raščių, giminaičio Lauryno Ivins
kio kalendorių, kuriuos Zenutis 
su malonumu skaitydavo.

Kai 1918 m. Telšiuose buvo 
atidaryta gimnazija, tai Zenonas 
su broliais Juozu ir Jonu jon įsto
jo: broliai į I-ją klase, o jis į pri
rengiamąją, bet po poros mėne
sių ir jis buvo perkeltas į I-ją. Gi 
1919 m. pradėjus veikti gimna
zijai Plungėje, jon persikėlė ir 
Ivinskiukai, nes ją galėjo lanky
ti, gyvendami savo namuose. Tik 
VlII-ją klasę Zenonas baigė Tel
šiuose. Ghnn^jjojė jo mėgia- 
miausieji dalykai buvo geografi
ja, literatūra ir istorija.

Baigęs gimnaziją, Zenonas 
Ivinskis 1925 m. rudenį pradėjo 
studijuoti Kauno universitete, Te
ologijos - Filosofijos fakultete. 
Pradžioje pagrindiniu dalyku bu
vo pasirinkęs senąją istoriją, bet 
pastebėjęs, kad Lietuvos istorija 
tebedirvonuoja, jau antrame se
mestre pasirinko ją pagrindiniu 
dalyku, o senąją, vidurinių ir 
naujųjų amžių istoriją, pedagogi
ką ir psichologiją šalutiniais. Pa
skaitų klausė pas fakulteto pro
fesorius istorikus: A. Alekną, P. 
Dovydaitį, P. Penkauską ir J. To
toraitį.

Baigęs studijas Kauno univer
sitete ir gavęs valstybinę stipen
diją, Z. Ivinskis 1929 m. pavasa
rį istorinių studijų gilinti išvyko 
į Vokietiją. Vienerius metus (19- 
29 - 30) Miuncheno universitete 
pas prof. H. Guenterį klausė vi-
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darbą: “Kaip Vytauto asmenį 
vaizdavo Dlugošas.” Savo diser
tacijos globėju pasirinkęs A. 
Brachmanną, Z. Ivinskis parašė 
disertaciją: “Geschichte dės
Bauernstandes in Litauen” — 
“Lietuvos valstiečių luomo išsi
vystymas”, kuri 1932 m. gruodžio 
1 d. buvo įvertinta, kaip valde 
laudabilis — labai gerai. Dokto
rato egzaminais Z. Ivinskis bai
gė savo pasiruošimą istoriniam 
darbui.

2. Mokytojas ir profesorius
Dar studijuodamas Kauno uni

versitete, Z. Ivinskis dėstė Sima- 
no Daukanto mokytojų semina
rijoje. Grįžęs iš Vokietijos, 1933 
m. birželio 12 d. Vytauto Di
džiojo universitete, visame pasė
dyje apgynęs habilitacinį darbą: 
“Lietuvių ir Prūsų prekybiniai 
santykiai pirmoje XVI a. pusėje, 
Z. Ivinskis gavo veniam legendi 
— leidimą dėstyti universitete 
privatdocento titulu. Nuostabu, 
kad jis jau tų pačių metų rugsėjo 
I d. buvo paskirtas laikinu visuo
tinės istorijos katedros vedėju, ei
nančio docento pareigas titulu. 
Vasaros metu, paruošęs paskaitų 
ciklą iš Lietuvos istorijos, darbą | paruošti paskaitas kareivinėse, 
pradėjo 1933 m. rugsėjo 21 d. vie
ša pasakita ,I-jų universiteto rū
mų sausakimšoje salėje: “Krikš
čioniškos Europos santykiai 
pagoniškąja Lietuva”.

Negana to, vos pradėjęs dėsty
ti universitete, Z. Ivinskis lapkri
čio 1 d. buvo pašauktas atlikti 
karinės prievolės. Laimei fakulte
to dekanui P. Kuraičiui pavyko 
išsirūpinti, kad jis, karinę prievo
lę Kaune atlikdamas, galėtų dės
tyti universitete. Suprantama, 
jog jam nelengva buvo suderiri-

su

ti dvi tarnybas, dar sunkiau buvo

Turėdamas pakankamai engergi- 
jos ir sveikatos, jis ne tik gerai 
atliko abi pareigas, bet dar rado 
laiko tyrinėti kariuomenės archy
vą ir rašyti karinėmis temomis.

Baigęs karinę tarnybą, Z. Iv
inskis nuo 1935 m. birželio mė
nesio jau galėjo tęsti normalų 
darbą universitete. Tada rugsėjo 
15 d. jis buvo pakeltas docentu 
ir paskirtas pilnateisiu visuotinės 
istorijos katedros vedėju. Jis dės
tė visą Lietuvos istorijos kursą iki 
1918 m. Be to, dar skaitė istori
nę Lietuvos geografiją, Rusijos 
istoriją iki XVII a. ir Lietuvos is
torijos šaltinius. Vėliau, 1937 m., 
prof. J. Totoraičiui pasitraukus, 
Z. Ivinskis ėmė dėstyti ir naujų
jų amžių istorijos kursą, kol jį
1939 m. perėmė S. Sužiedėlis. 
Pertvarkant Teologijos - Filosofi
jos fakultetą, Zenonas Ivinskis 
1937 m. buvo išrinktas to fakul
teto sekretorium ir tose pareigose 
išbuvo iki 1940 m. liepos 17 d. 
Prieš rusų okupaciją, 1940 m. ge
gužės 15 d., jis buvo pakeltas 
ekstraordinariniu profesorium.

Okupantams uždarius Teolo
gijos - Filosofijos fakultetą, nuo
1940 m. rugsėjo mėn. iki 1941 m. 
balandžio buvo Kultūros pa
minklų apsaugos komisionie- 
rium. Tuo metu jis surinko isto
rinę medžiagą, kuri turėjo būti 
laikoma Trakų Gelvės ežero sa
los pilyje. Paskui, 1940 m. gale, 
buvo pakviestas į Vilniaus uni
versitetą Ekonominių mokslų fa
kultete dėstyti Lietuvos ūkio ir 
visuomenės ūkio istorijos.

Po pirmojo bolševikmečio J. 
Ambrazevičiaus Laikinoji Lietu
vos vyriausybė, padalijusi Vytau
to Didžiojo Teologijos - Filosofi

jos fakultetą į du atskirus fakul
tetus, 1941 m. rugp. 1 d. Z. Ivins
kį paskyrė Filosofijos fakulteto 
dekanu. Tai buvo sunkios parei
gos vokiečių okupacijos metu, kai 
reikėjo sukomplektuoti fakultetui 
profesorius ir gauti okupacinės 
valdžios patvirtinimą. Gelbstint 
studentus nuo darbo tarnybos Vo
kietijoje, Z. Ivinskis su kitais uni
versiteto pareigūnais, Gestapo 
uždarytas tris dianas kalėjo Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime. Vė
liau, gindamas fakulteto egzis
tenciją, jis dar labiau “prasikal
to”, dėl to Gestapas jį buvo į- 
traukęs į kacetininkų sąrašą. Jį 
išgelbėjo tik kita nelaimė — 
“tuo laiku, nugaravęs nuo kros
nies smalkių, išgulėjo kelias die
nas be sąmonės ir daugiau kaip 
pusantro mėnesio ligoninėj gydo
mas — išvengė išvežimo”,

Artėjant antrajai okupacijai, 
1944 m. rudenį, Z. Ivinskis, pa
sitraukęs į Vokietiją, neapleido 
^pedagoginio darbo, jį dirbo tre
jus metus (1947-49), dėstydamas 
istoriją pradžioje Nuertingeno, 
o vėliau Schwaebish Gmuend lie
tuvių gimnazijose.

Iš dalies noras mokyti, kaip 
jis lotyniškai sakydavo: deside- 
rium docendi, po daugelio metų 
pertraukos, 1964 m. vasario 12 d. 
patraukė jį grįžti į universitetą, 
deja, šį kartą ne į Vytauto Di
džiojo Kaune, bet Bonnoje, ne sa
vam krašte, o svetimoje Vokieti
joje. Čia jis iki 1971 m. rudens, 
kol pajėgė, vokiečių studentams 
dėstė Rytų Europos istoriją, už
griebdamas Vokiečių ordino, 
Lenkijos ir Baltų valstybių ne
priklausomojo laikotarpio 1915 - 
40) istoriją. Apie jo dėstymą 
Bonnos universitete R. Krasaus
kas (Aidai, 1968, 296) rašo: “Au- 
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Šiame numery JAUNIMO KONGRESO STUDIJŲ

sričių

Nuotrauka Vyrauto MaželioSusitiksime Jaunimo kongrese!

RY2TAS TOBULĖJIMUI IR MEISTRIŠKUMUI. 
JAUNIMO KONGRESO STUDIJŲ DIENOS: 
KOKIOS JOS TURĖTŲ BŪTI.
LANZA DĖL VASTO EILĖRAŠČIAI.
TUMO - VAIŽGANTO LAIŠKAI JURGIUI 
ŠAULIUI.
WAGNERIO BAYREUTHE: OPERŲ 
FESTIVALIO ĮSPŪDŽIAI.
ŠIS TAS IŠ “APEIGYNO” KALBOS. 
FIZIOLOGINĖS PSICHOLOGIJOS DAKTARAS. 
NAUJI LEEDINIAL
KULTŪRINĖ KRONIKA. 
MOTERŲ GYVENIMAS.

Metų pradžioje ar nevertėtų 
šalia visokių šaunių rezoliucijų 
ir pasižadėjimų iškelti ryžtą 
kultūriniam gyvenimui patobu-1
Jinti. Juk nėra paslaptis, jog kai 
kada į meistriškumą žiūrima 
pro pirštus. Pasiteisinama sun
kiomis išeivijos sąlygomis, lai
ko stoka, publikos apatija ir 
pan. Kai kas net samprotauja: 
svarbiau ka nors suga'voti ir 
padaryti, negti sielotis d’l to pa
darymo lygio. Juk stinga kultū
rai talkinin'-ų. ’.r iš tos pačios 
publikos pritarimo nedaug. Tai 
kam jaudintis dėl meistriškumo.

Tokie pasiteisinimai ii- sam
protavimai yra gana svarūs. 
Natūralu, išeivija niekad nebus 
tokia, kokia ji buvo prieš pen
kiolika metų.

O vis dėlto... O vis dėlto, pa
sakykite, kad ir dabar, kas iš 
mūsų netrokšta, kad išeivių li
teratūra, dailė, muzika ir šiaip 
visokie renginiai kokybiškai ne- 
smuktų, bet tobulėtų. Jau tokia 
žmogaus dvasinė sąranga — vi
suomet budėti ties savo ir kitų 
darbais ir jaudintis, jei galas su 
galu nesueina. Kiekvienam nor
maliam individui, nežiūrint są
lygų, rūpi atlikti ką nors, geres
nio, tobulesnio. Ir jis didžiuoja
si, jei jam tai pavyksta. Kai 
kada užmojai lieka svajonių de
besyse, bet ir tai gerai, nes sva
jonė — tai šviesus langas į to
bulėjimą.

Todėl mūsų dabartinėmis są
lygomis šneka apie meistrišku
mo idealus turi gana tvirtą psi
chologinį pagrindą. Apie tai tu
rėtų pagalvoti dažnas visuome
nės ir kultūros darbuotojas. 
Ypač naujųjų metų pradžioje, 
kai visokios viltys nu
skaidrina akiratį, galima ryž
tis daug ką patobulinti.

Pirmiausia, reiktų didesnį dė
mesį kreipti į spaudos puslapius 
ir siekti taisyklingesnės, aiškes
nės, glaustesnės kalbos. Sako
ma, nėra gerų bendradarbių.

Tai tiesa. Bet tie, kurie dar ra
šo, irgi gali ryžtis palypėti vie
na pakopa aukščiau. Ypač gro
žinės literatūros kūrėjams ver
tėtų susirūpinti savo tekstais ir 
nesigailint braukti nereikalingą 
balastą, kuris kartais menkina 
jų knygas. Šitoje srityje skubė
ti ar ką nors, rašyti pagal planą 
neverta. Su geresnėmis knygo
mis žymiai palengvės ir pats 
knygų išplatinimas.

Kas liečia koncertus, parodas 
ir kitokius, kultūrinius užmo
jus, meistriškumo idealai čia 
gal net per dažnai pažeidžiami. 
Ansambliai kartoja nusibodusį 
repertuarą. Kartais jį atlieka 
gerai nepasiruošę, nes choristai 
ar šokėjai neturi laiko lankyti 
repeticijų. Pasitaiko, kad atli
kimas menkai girdimas, nes mi
krofonai nėra tinkamai suregu
liuoti. Šlubuoja apšvietimas. 
Jautresnę klausą rėžia išderin
tas pianinas. Tos pačios kon
certų programos dažnai yra nie
kam verti popiergaliai — be jo
kio estetinio apipavidalinimo, 
su netikslumais, su rašybos 
klaidomis. O jas be didelio var
go galima būtų atspausdinti to
buliau, įdėti šiek tiek informa
cijos apie atlikėjus, kompozi
torių ar dramaturgą, apie patį 
kūrinį, jo prasmę, stilių. Tie da
lykai suteikia klausytojui ar 
žiūrovui galimybę giliau pa
žvelgti į dalyką ir tuo pačiu to
bulėti.

Žinoma, visko neišminėsi 
trumpame rašinyje. Ir nėra rei
kalo. Meistriškumas yra kiek
vienos kūrybos ir kiekvienos 
kultūrinės veiklos tikslas. Aiš
ku, jis nepasiekiamas be didelio 
noro ar pasiaukojimo. Žengiant 
į naujuosius metus, po visų va
liavimų, dainų ir tostų atsiveria 
kasdieninė rutina. Įdėjus į ją 
daugiau kūrybinio ryžto ir' en
tuziazmo kultūrai, rezultatai 
galėtų būti žymiai gražesni.

Pr. V.

I

Kokios jos 
turėtų

Jau pereitų metų pavasarį 
buvo paruoštas pirmasis Jauni
mo kongreso studijų dienų pro
gramos projektas, šitas pro
jektas visų pirma buvo išsiun
tinėtas jaunimo organizacijų ir 
bendruomenės atstovams ir ne
trukus po to paskelbtas spau
doje. Kiekvienu atveju buvo 
prašoma programą kritiškai 
įvertinti. Čia ir pateikiame kai 
kuriuos atsiliepimus į studijų 
dienų programos projektą. Ti
kime, kad lietuvių visuomenei 
bus įdomu su jais susipažinti.

n PLJK Programos komisija

California, JAV 
1971 m. gegužės 10 d.

1. Bendra studijų dienų pro
gramos kryptis labai gera. Daug 
priklausys, kas ir kaip temas 
pristatys bei vadovaus diskusi
joms. Svarbu surasti pajėgius 
žmones tam tikslui. Taip pat 
svarbu, kad kalbėtojai ir disku
sijų vadovai pajustų dalyvių 
pajėgumą intelektualiniu ir kal
bos mokėjimo atžvilgiu.

2. Temos labai bendros. Jos 
visos kartu apima labai platų 
lauką. Kiek turėsime laiko šiom 
studijų dienom? Einant prie ga
lutinės programos redakcijos, 
būtina temas smulkiau apibrėž
ti, jei norime tam tikrų rezul
tatų. Aišku, reikia palikti lais
vės paskaitininkams, moderato
riams, etc. Temas apibrėžiant, 
reikėtų bandyti išryškinti bent 
keletą degančių sričių, tiek esa
mų problemų, tiek ir galimybiij 
atžvilgiu: a. Viso paesaulio lie
tuvių jaunimo apsijungimas; b. 
Gairės ir konkretūs planai atei
čiai.

3. Sveikinu, kad taip iš anks
to ruošiate studijinę programą. 
Siūlyčiau pasvarstyti savo ko
misijoje, ar neapsimokėtų šį 
rudenį išsiuntinėti bendrai sure
daguotas temas, kad jaunimas 
visame pasaulyje jas savo ruož
tu pastudijuotų ir taip pasiruoš
tų kongresui. Iš to matyčiau 
keletą gerų rezultatų; a. Jauni
mas galėtų savo studijų vaisius 
pateikti kongrese ir tuo pilniau 
jame dalyvautų; b. Pats studi
javimas pateiktų temų jiems la
bai daug ko duotų, o temos la
bai vertingos.

Vyresniosios kartos 
atstovas

Jums teks atrinkti
Sao Paulo, Brazilija 
1971 m. birželio 3 d.

Jūsų paruoštas studijų dienų 
programos projektas man labai 
patinka, labai puikiai sudary
tas. Svarbu, kad kalbėtojai pri
statytų ne tik teorijas, bet duo
menis ir statistiką, aiškius pa
vyzdžius. Aš pagal atsiųstą pro
gramos schemą pridėsiu kelis 
žodžius.

Okupuota Lietuva —
V. Gyvenimo kaita okupuota

me krašte.
5. Sovietų Sąjungos lietuviai 

už Lietuvos ribų ir Lenkijoje.
Lietuvių išeivija —
II. Jaunimas ir religija.
1. Religija išeivijoje bažny

čios atnaujinimo metu (lietuvių 
parapijos lėčiau atsinaujina ne
gu kitos).

2. Sąjūdis už tikėjimo laisvę: 
Ekumeninė jaunimo pažiūra ir 
veikla.

3. Jaunimas ir lietuviškos pa
rapijos likimas (suprasti: Ti
kybos pamokos lituanistinėse 
mokyklose, religinis auklėjimas 
organizacijose, stovyklose, lietu
vių kalbos vartojimas religinių 

klausimų svarstymuos, pamal
dose.

III. Politinis aktyvumas.
5. Jaunimo politinis sąmonin

gumas (įskaitant pažiūras į So
vietų Sąjungą ir komunizmą 
aplamai.

V. Santykiai su aplinka.
6. Santykiavimas su kitais 

pabaltitečiais bei pavergtų tau
tų nariais išeivijoje.

VI. Lietuviškas švietimas.
1. švietimas išeivijoje lietu

viškai mokančių ir nemokančių 
tarpe.

6. Jaunimo spauda ir paruo
šimas skaitytojų ateičiai.

7. Vadovų lavinimas organi
zacijose ir visuomenėj.

VII. Jauna šeima.
2. Lietuvybė jaunoje šeimoje: 

Lituanistinis lavinimas be mo
kyklos.

VIII. Organizuotas jaunimas.
1. Santykiai tarp jaunimo or

ganizacijų.
2. PLB sąvoka ir jos reikšmė 

jaunimui teoriniai ir praktiš
kai.

3.1 Bendravimas tarp išeivijos 
kartų (senosios emigracijos 3- 
4 kartos jaunimo ir "dypukų” 
jaunimo).

IX. įvairių kraštų problemų 
diskutavimas.

1. Regioninis bendravimas, 
talka (Australija - Naujoji Ze
landija, Kanada - Amerika ar 
atskiros dalys: rytai, vakarai ir 
t. t., šiaurinė Pietų Ameriką: 
Kolumbija - Venecuelą, pietinė 
Pietų Amerika: Brazilija - Ura- 
gvajus - Amerika ir Europa).

2. Lietuvių jaunimo .pažiūros 
įvairiuose kraštuose?

3. Organizacinės ir švietimo 
problemos.

Kaip matai, čia prirašiau 
daug dalykų. Pats pastebėjau, 
kad visi yra “problematiniai”, 
diskusiniai, žiūrį į ateitį. Ma
nau, kad tų sumanymų gali bū
ti labai daug. Jums teks juos 
atrinkti. Aš nesiūlau tokių te
mų, kurios aną kartą tiktai su
kėlė dulkių: “Bendravimas su 
kraštu” ir “Jaunimo įtraukimas 
į vyresniųjų draugijas.” Rašy
damas šias mintis, galvojau ir 
apie tuos, kurie Jaunimo kon
grese dalyvaus iš Pietų Ameri
kos ir Europos — man šiek tiek 
pažįstamus — kas jiems būtų 
naudinga ir kaip jie galėtų pri
sidėti. Kiek tai liečia kalbėto
jus, atsiminkite, kad silpnas 
kalbėtojas gali paruošti gerą 
santrauką ir vartoti daug brė
žinių ir iliustracijų. Tad galima 

įtraukti ir tuos, kurie norma
liai dėl iškalbos nebūtų kviečia-

Jaunesniosios kartos 
atstovas (

Kad bendravimas
išsiugdytu vadu

Buenos Aires, Argentina 
1971 m. liepos 25 d.

Gavome jūsų studijų dienų 
programos projektą. Jį pirma 
perskaitėme Jaunimo komiteto 
posėdyje, o vėliau, susirinkus 
aktyviesiems veikėjams, smul
kiau išanalizavome.

Manome, kad projekte mažai 
kas galima pakeisti, xnes jame 
įrašytos visos svarbiausios te
mos, kurias ' turėtume aptarti. 
Mes, Lotynų Amerikos lietuvių 
jaunimas, tik norime nurodyti, 
kurios temos mums yra įdo
miausios ir svarbiausios:

1. Supažindinimas mūsų jau
nimo su lietuvių kultūriniu gy
venimu USA ir Europoje. Nau
ja Lotynų Amerikos lietuvių 
karta nėra mačiusi gyvo kultū
rinio veikimo. Mums patiems 
sunku veikti, nes beveik visi 
esame Argentinoje gimę. Daug 
iš mūsų esame jau “trečioji kar
ta” ar mišrių šeimų vaikai, ar 
dėl ekonominių priežasčių ma
žai bendravę su veiklesnėmis 
lietuvių kolonijomis Pietų Ame
rikoje.

2. Supažindinimas su lietuvių 
organizacijomis, veikiančiomis 
Šiaurės Amerikoje ir Europoje. 
Norėtume žinoti jų tikslus ir 
kaip jos tarp savęs ir su pana
šiomis kitatautėmis 
jomis bendrauja.

3. Norėtume, kad 
nimas suprastų, jog 
viu neužtenka mokėti kelis lie
tuviškus žodžius ar nueiti kelis 
kartus metuose į lietuviškus pa
rengimus. Lietuvybė yra gyvas 
reiškinys: kultūra, menas, po
litika.

4. Norėtume, kad bendravi
mas su kitais II PLJK daly
viais mums išugdytų vadų, ku
rių mums taip trūksta. Supran
tame, kad toks dalykas per vie
ną ar dvi savaites nepasidaro, 
bet esame tikri, kad net ir 
trumpo bendravimo vaisiai ne
trukus pasirodo, kaip tai įvyko 
po I PLJK ir Lotynų Amerikos 
suvažiavimo.

organizaci-

mūsų jau- 
būti lietu-

Argentinos II PLJK 
komitetas

Paminklai ir 
pasirodymas kitiems

Connecticut, JAV 
1971 m. rugpiūčio 7 d.

Studijų dienų programa da
ro gerą įspūdį. Prie kultūros 
skyriaus siūlyčiau trečią dalį 
“C”, kurią neformaliai pavadin- 
čiai “Išeivijos kultūriniai prio
ritetai”. šį klausimą aš apibū-

(Nukelta į 2 pat.)
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Šiame numery DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS
MEŠKERIOTOJAI, MASALAS IR DUBURYS. 
DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS 
1529 METŲ STATUTAS.
GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS EMALIO 
TAPYBOS PARODA.
BALIO AUGINO EILĖRAŠČIAI.
ALDONOS STEMPUŽIENĖS REČITALIS IR 
DARIAUS LAPINSKO “EIN THEATER- 
STUECK”.
O MANE MARCEL DUPRĖ IŠBARĖ. 
LANKAUSKO STUDENTAI LIETUVOS 
PROVINCIJOJE.
DĖL “LITUANUS” KRYPTIES. 
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS.

t

Meškeriotojai, masalas ir duburys
Meškeriojimui masalas ir du- kultūrinio pobūdžio periodika. Ir 

būrys pasirinkta labai geri. Ši- jis visiškai nesijaučia, kad nuo 
taip sakome, perskaitę Vilniuje šios rūšies pasiekimų tėvynėje 
leidžiamo mėnesinio žurnalo būtų atskirtas ar išjungtas iš kul- 
“Kultūros barai” 1971 m. gruo- tūrinio bendravimo plotmės. A- 
džio mėnesio numeryje Juozo Ke- naiptol! Gyvendamas Chicagoje, 
liuočio vardu paskelbtąjį raštą, jis visai laisvai ir be jokių pavojų 
adresuotą laisvajai lietuvių išei
vijai. Rašte nieko naujo, kas ne
būtų kartota iki nuobodoumo 
šimtus kartų visoje tarybinėje 
periodikoje. O vis dėlto šį sykį prie 
tos nuobodžių košės reikia stab
telėti su pagyrimu. Su pagyrimu? kas tik Vilniuje yra išleidžiama, 
Kam? Ogi okupaciniams meške- pradedant Degutytės ir kitų po- 
riotojams už puikų profesinį sa- ezijos rinkiniais, Baltušio, Sluc- 
vo amato žinojimą. kio ir kitų prozos knygomis ir

Juk jeigu ant meškerės kabliu- baigiant kad ir visais Lenino raš
ko būtų užmautas Sniečkus ar tų tomais. O ar gali Lietuvoj gy- 
kitas kuris į jį panašus, kas gi venantis nueiti į kokį nors pana
ma ant jo ir kabintųsi. Kas kita šų kioską Vilniuje ar kitur ir 
jau Juozas Keliuotis, kurį išeivi- laisvai užsiprenumeruoti išeivijo- 
joje gi daug kas dar atsimena, je leidžiamus “Aidus”, 
pakalba apie jo “viešnages” Si
bire ir aplamai apie jo taurią 
žmogišką laikyseną dabartyje. 
Pagaliau ir raštas skelbiamas ne 
“Tiesoje” ar “Komuniste”, o išei
vijoje labiausiai skaitomame ir 
čia neblogai vertinamame žurna
le “Kultūros Barai”. Geresnio pa
sirinkimo masalui ir meškerės už
metimui negali ir būti.

— Tai kodėl taip ilgai neužsi- 
kabinat? — paklaus čia nekant
rus meškeriotojas. — Va, tik im
kit ir paskaitykit: “Valstybės su 
skirtingomis visuomeninėmis 
■santvarkomis bei skirtingomis vy
raujančiomis idealogijomis sten
giasi ir neretai gan vaisingai 
bendradarbiauja, pavyzdžiui, kul
tūros, mokslo, technikos bei ki- dainininkų, teatralų, muzikų ap
tašė srityse, tuo tarpu žmonės, silankymų, dailės parodų. Žino- 
susieti gimtosios kalbos, krašto ma, su viena sąlyga: bet kurie 
istorijos ir kultūros, bet vienų kultūriniai ryšiai, kontaktai ne- 
ar kitų aplinkybių atskirti nuo turėtų būti nukreipti prieš Tary- 
tėvynės, — neranda su ja bend
ros kalbos netgi kultūrinio bend
ravimo plotmėje.”

Kaltinimas sunkus. Bet kur 
kaltininkas? Šią paraštę rašantis, 
sakysim, labiausiai domisi groži
ne literatūra, aplamai knyga ir

gali nuvažiuoti į čia pat esantį 
Cicero, užeiti į Juozo Kreivėno 
laikoma tarybinių leidinių kny
gyną “Spauda”, čia užsiprenume
ruoti,, kad ir tuos pačius “Kultū
ros Barus” ir šiaip nusipirkti visa,

“ Metme
nis” arba kad ir “Draugo” kultū
rinį priedą bei nusipirkti Aisčio 
ar Niliūno poezijos rinkinius, A- 
lės Rūtos romanus ar Landsber
gio dramas? Jeigu ne, tai kas kal
tas, jei vilnietis negirdi čikagie
čio kalbos, — išeivijos lietuvis ar 
okupacinį režimą tautai prime
tęs svetimasis?

Bet čia Juozu Keliuočiu meš- 
keriojantysis, pro ūsą pūsdamas 
dūmą, vėl taria: “Mes nuošir
džiai vertiname užsienyje gyve
nančių lietuvių pasiekimus me
no, mokslo, kultūros srityje, su 
gera linkinčiu dėmesiu stebime, 
kaip jų apsilankymai Lietuvoje 
apvaisina jų kūrybą. Reikia dau
giau tokių abipusių kontaktų — 

bų Lietuvą”.
Sakoma: “Mes nuoširdžiai ver

tiname”. Bet kas tie mes? Vi
suomenė ir žinovai ar tik okupaci
nio režimo favoritai? Nesiplės
dami čia į visas kultūrinio gyve- 

(Nukelta į 2 psl.)

I. Knygos konstrukcija.

1971 m. rugsėjo mėn. Algi
manto Mackaus Knygų leidimo 
fondas Chicagoje išleido 261 p. 
knygą, kurios tituliniame pusla
py įrašyta: “Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos 1529 metų Statu
tas. Vertė Jonė Deveikė. Verti
mą spaudai parengė, įžangą ir 
žodynėlį parašė bei bibliografiją 
sudarė Aleksandras Plateris. 
Chicaga 1971”. Kaina $10.00.

Šios knygos turinį sudaro: 7p. 
leidėjų žodis. 9—29 p. A. Plate- 
rio parengta to L. St. turinio ir 
LDK teisės istorijos apžvalga. 31 
—129 p. "... tekstas originalo 

kalba”. 131—147p. "... skyrių ir 
straipsnių sąrašas”. 149—241 p. 
"... vertimas”. 243—249 p. to 
“statuto vertįmo techninių ter
minų žodynėlis”. Gale pateikta 
bibliografija, vardynas ir dalykų 
rodyklė.

“Tekstas orginalo kalba” per
fotografuotas iš leidinio “Statut 
Velikogo Kniažestva Litovskogo 
1529 goda”, 1960 m. išleisto 
Minske ir kurio redaktoriumi pa
žymėtas akademikas K. Jablons
kis. Perfotografuoto teksto pus
lapių turinys paliktas iš Minsko 
leidinio, tik išmetus 99 ir 117 p. 
pateiktus du fotostatus ir todėl 
perfotografuotas tekstas apima 
ne 101, bet 99 puslapius. Priedui, 
padarytas techniškai nelengvas 
darbas: vieton Minsko leidinio 
puslapiuose esančių įrašų rusų 
kalba ir paskirų statuto rank
raščių pavadinimų, ten įrašytų 
kirilicos raidynu, perfotografuo
tame tekste tie įrašai padayti lie
tuviškai, gi pavadinimai transkri
buoti lotynų rašmenimis.

Minsko leidinio turinį sudaro: 
3-—12 p. įžanga, kurioje pateik
tas to statuto išlikusių rankraš
čių aprašymas. 13—30 p. yra a- 
kademiko V. Pičetos rašinys 
“Lietuviškas 1529 m. Statutas ir 
jojo šaltiniai”. 31—131 p. to sta
tuto tekstas. 132—216 p. yra to 
statuto vertimas į rusų kalbą. 
217—223 p. yra “priedas: 1529 
m. L. St. nežinomo rankraščio 
antgalviai”. 224—251 p. yra “Žo
dynas—komentaras”. Kitaip ta
riant, Chicagos leidinys savo 
konstrukcija kopijuoja Minsko 
leidinį. Tik toks skirtumas, kad 
Minsko leidinio šriftas veik 1,4 
mažesnis, tad neperfotografuo
tuose Minsko leidinio puslapiuo
se tilpo daugiau medžiagos negu 
atitinkamuose Chicagos 1971 m. 
leidinio puslapiuose. Todėl pvz. 
skyrių ir straipsnių atnraščių są
rašas, to paties turinio, Minsko 
leidiny apima 7 puslapius, gi 
Chicagos leidinyje net 17 p.

Chicagos 1971 m. leidinio 
skyrelyje “Pirmojo statuto rank
raščiai ir leidiniai” (14p.) duo
menys apie to statuto išlikusius 
rankraščius ir jų leidinius nepil
ni ir netikslūs. Žymiausiam Lie
tuvos teisės istorikui ir Lietuvos 
statutų žinovui prof. Ignui Dani- 
lavičiui (1787 - 1843 m.), kuris ir 
davė jo žinomų 1529m. statuto 
rankraščių pavadinimus, buvo 
žinomi trys rankraščiai “origina- 
line”, kanceliarine slavų kalba, 
būtent: Dzialynskio, Slucko ir 
Firlejų (kuris nėra dingęs, kaip 
rašoma Minsko leidinyje, o pas-

1529 METU STATUTAS
*

kui, nepatikrinus to fakto, kar
tojamas ir Chicagos leidiny), nes 
anas Firlejų egz., yra Varšuvoje. 
Biblioteka Narodovva rankraščių 
skyriuje — signatūra Baw. 952). 
Toje pat bibliotekoje, Varšuvoje, 
1948 m. buvo rastas dar vienas 
egz. 1529 m. L. Statuto rankraš
čių, vadinamas Zamoiskių egz., 
kurio nežinojo I. Danilavičius. 
Be šių keturių, rašytų kanceliari
ne slavų kalba, XVI a. kirilicos 
rašmenimis, yra dar žinomi du 
to paties statuto rankraščiai, jau 
lotynų rašmenimis, vertimai:vie- 
nas jų vadinamas Svidzino ko
deksas, lenkų kalba ir vadina
mas Poricko—Pulavų kodeksas, 
lotynų kalba. Savo turiniu, 
straipsnių skaičiumi, — Firlejų 
(I. Danilavičiaus manymu, se- 

J. DAINAUSKAS

niausiąs, surašytas apie 1529m.), 
Zamoiskių (surašytas tuoj po Fir- 
lejų egz.), Dzialynskio (surašytas 
gal apie 1540, bet ne vėliau 15- 
63 m.) ir minėti du vertimai yra 
artimi. Slucko egz. neabejotinai 
surašytas po 1566 m., o gal net 
ir po 1588 m., turi 29 papildo
mus str., kurių nėra anuose pen
kiuose rankraščiuose.

t 4^

Žiemą Nuotrauka Vytauto Maželio

Į visus tekstus transkribavus loty
nų rašmenimis, T. Dzialynskis 
1841 m. išleido Poznanėje. Todėl 
mokslinėje literatūroje yra žino
mi: Dzialynskio kodeksas rank
raštis ir Dzialynskio 1841 m. lei
dinys. 1854 m. Maskvoje, mūsų 
laikų kirilicos raidynu, išleido to 
statuto leidinio pagrindu duotas 
vadinamas “Vilniaus egz.”. Mat, 
Maskvos leidinio leidėjai nesio- 
rientavo, kad jų pavadintas to 
statuto “Vilniaus egz.” iš tikrųjų 
yra tas pats Slucko egz. (iki Vil
niaus univ. uždarymo jis buvo 
to universiteto bibliotekoje, o po 
1832 m. buvp perkeltas į Petra
pilį ir ten pradžioje buvo vadina
mas Vilniaus egz. vardu), tuo

I įvedant ano leidinio išnašose 

Tų rankraščių pilniausias (nes 
jame netrūksta nė vieno lapo) 
yra vadinamas Dzialynskio 
rankraštis, kurio pilną tekstą, 
drauge su Svidzino bei Poricko— 
Pulavų tekstais ir Slucko bei Fir-I 
lejų egzempliorių skirtingumais,' daug painiavos ir netikslumų.

Maskvos leidinio straipsniai, ku
rių nėra Slucko rankraštyje (nes 
XIII sk. trūksta dviejų lapų), bu
vo paimti iŠ Dzialynskio 1841m. 
leidinio, retranskribuojant jų 
tekstą iš lotynų rašmenų atgal į 
kirilicos rašmenis. Todėl doku
mentinė Maskvos leidinio vertė 
yra dar mažesnė negu Dzialyns
kio 1841 m. leidinio. 1880 m. 
Prahoje dr. Hermenegild Ireček 
savo leidinyje “Svody Zakonov 
Slovenskich” įdėjo ir 1529 m. L. 
Statuto tekstą, perspausdindamas 
jį iš minėto Maskvos leidinio. 
1909 m. Chicagoje išleistas lie
tuvių kalba “Lietuviškasis Statu
tas Zigimanto I” yra dr. J. Šliupo 
padarytas vertimas dalies kom
piliacijos iš visų trijų L. statutų, 
parengtos 1800—1801 m. T.Čac- 
kio ir 1861 m. pakartotinai Kro
kuvoje šleistos. Šiandiena tai tik 
bibliografinė pozicija.

Minsko 1960 m. leidinio pa
grindu (kaip apie tai įžangoje ra
šo leidėjai) paimtas Dzialynskio 
rankraščio tekstas, iš fotokopijos 
sulyginant jį su Zamoiskių egz. 
foto ir Slucko egz. originalu. Gi 
Firlejų egz. skirtingumai duoti 
pagal Dzialynskio 1841 m. leidi
nį, retranskribuojant juos iš lo
tynų į kirilicos rašmenis. Svidzi
no ir Poricko—Pulavų rankraš
čiai, Minsko leidinyje, necituo
jami. 1971 m. Chicagos leidinio 
“statuto tekstas”, kaip jau buvo 
minėta, perfotografuotas iš to 
Minsko leidinio. Tai būtų visi, 
iki šiol žinomi, 1529 m. L. Statu
to rankraščiai ir leidiniai.

Kalbant apie bet kokį naują 
1529 m. Lietuvos Statuto teksto 
išleidimą, reikia skaitytis su fak
tu, kad nė vienas minėtų spaus
dintų leidinių neatitinka moks
lo reikalavimų, nes juose pa
skelbti 1529 m. L. Statuto teks
tai, transkribuojant juos į mūsų 
laikų rašybą, parengti labai blo
gai ir turi daugybę klaidingų, 
nepilnų įskaitymų.

Minsko leidinio įžangoje (10 
p.) rašoma, kad tas leidinys buvo 
parengtas, sulyginant skelbiamų 
ginalais. Atrodo vis dėlto, kad ši- 
ginalas. Atrodo vis dėlto, kad ši
tai leidėjams nepavyko. Gavus 
Dzialynskio rankraščio fotokopi
ją ir pačiam transkribavus to 
rankraščio tekstą mūsų laikų ki
rilicos raidynu, veik kiekviena
me puslapyje buvo rastos abejo
nės dėl Minsko leidinio tran
skripcijos (mat, 16 amž. kirilicos 
rašyboje raidės “y”, “i”, “k” bei 
“suminkštinimo ženklas” yra ga
na panašios viena į kitą, nekal
bant jau apie kitokius rankraš
čio neaiškumus). Transkribuo
jant tokį rankraštį mūsų laikų 
rašyba, net ir tuo pačiu raidynu, 
ne tik reikia gerai pažinti tokių 
rankraščių paleografines savybes, 
suprasti rankraštyje pavartotus 
sutrumpinimus, bet ir gerai pa
žinti kalbą, kuriąja transkribuo
jamas rankraštis yra parašytas. 
Tik tada galima prileisti, kad tas, 
o ne kitas teksto įskaitymas galįs 
būti teisingas, o be teisingo teks
to įskaitymo negalima kalbėti a- 
pie teksto vertimo tikrumą.

Minsko leidinyje pateikti skir
tingumai kitų egžempliorių teks
tų Chicagos leidinyje visai ne- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šią savaitę jau išėjo iš spau
dos vienas iš kapitalinių mūsų 
čionykštės literatūros leidinių: 
“Lietuvių poezija išeivijoje 1945- 
1971”. Antologiją redagavo Ka
zys Bradūnas. Išleido “Ateities” 
leidykla savo literatūros leidinių 
serijoje, paremta šiuo atveju ir 
Lietuvių fondo. Veikalas netoli 
700 psl- Pirmajai informacinei 
pažinčiai pateikiame čia antolo
gijos redaktoriaus įvadinį kny
gos žodį:

Kai Tuebingene, lietuviams 
šviesuoliams jau nuo 16 am
žiaus gerai pažįstamame Vaka
rų Europos universitetiniame 
mieste, 1946 metais buvo įteik
tos pirmosios mūsų literatūros 
premijos svetur, vargu ar kas 
pagalvojo apie daugeriopą ir 
sunkiai tada ateitin pramatomą 
to įvykio prasmę. Pirmoji tokia 
mūsų literatūros šventė išeivi
joje vyko ten, kur jau prieš 400 
metų lietuviai studentai liudijo 
savo tautos ir savo krašto pa
sukimą Vakarų kultūros kryp
timi. Tos krypties tęstinumą 
dabar ten realiai ir simboliškai 
pakartojo ir šių dienų mūsų ra
šytasis žodis.

šiandien, jau Iš dvidešimt 
penkeriu metų perspektyvos 
žvelgiant atgalios, atrodo, kad 
visų anuometinių keturių litera
tūros premijų paskyrimas poe
zijai nebuvo nei atsitiktinis, nei 
kada nors ateityje apgailėtas. 
Mūsų poezijos įvertinimas pir
mosiomis premijomis išeivijoje 
buvo prasmingas, visai jos rai
dai net pranašingas, jomis kar
tu atžymint ir Bernardą Braz- 
džionį, nepriklausomos Lietuvos 
lyrikos vieną ryškiausių atsto
vų, ir tris busimuosius žeminin
kus, išeivijoje pasukusius mūsų 
poezijos raidą nauja kryptimi.

Dabar, po ištisų dešimtmečių 
eiliuoto lietuviškojo žodžio eg- 

zistencijoa svetur, skaitytojui 
visa tai, kas geriausio čia su
kurta, greitai parankėje alsis- 
skleisti pasidarė ne taip jau 
lengva, kai poezijos knygos bu
vo leidžiamos daugelyje valsty
bių ir net keliuose žemynuos. 
Todėl ir dabarčiai ir ateičiai rei
kėjo leidinio, kur vienoje vieto
je būtų regimi ryškiausi ir kū-

ii-ii tptjr
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Išeiviškosios mūsų poezijos antolo
gijos titulinis puslapis

rybingiausiai įkūnyti mūsų iš- 
eiviškosios poezijos bruožai. 
Reikėjo mūsų kultūros istorijai 
tokios knygos dar ir dėl to, kad 
svetimieji tėvynėje lig šiol ne
leidžia nei skaitytojui, nei lite
ratūros tyrinėtojui - kritikui su
vokti išeivijos poezijos visumos, 
jos egzistencijos nerodant lite
ratūros nagrinėjimo veikaluos 
ir istorinės raidos antologijose.

Šioje antologijoje tad ir su
kaupta mūsų poezijos išeivijoje 
rinktinis lobis, sukurtas bei pa-

(Nukelta į 2 psl.)

KRIZES. VIZIJOS, NESUTARIMAI
Šiandien skaitome ir kalbame 

apie pasaulio nepavydėtiną sto
vį: yra nusivylimo politine, eko
nomine, ekologine ir moraline 
situacija. Stovime su baime 
prieš ateities gal dar didesnius, 
naujesnius ir dar sparčiau ateisi
mus pasikeitimus, kaip tai apra
šo A. Toffler (“Future shock”). 
Ir nors jis pataria tuo nesibai
minti —progresuojame šimte
riopai greičiau kaip senovėje — 
atsiranda nuomonių, kad daug 
ko reiktų atsisakyti, stabtelėti 
(vysk. Emrich) ir pamąstyti.

Šiandien net sukritikuojami 
mūsų ir amerikiečių (Oates, Ma- 
lamud, N. Y. Rev. of Bks) di
desnieji rašytojai, yra balsų apie 
grįžimą į naują realizmą (Yale 
Rev. aut. 70) su nauja forma, 
dažnai jaučiamas tvarkingesnės 
“architektūrinės, ne poetinės” vi
zijos reikalingumas menui; tvar
kos ir dar kažko daugiau ypač 
avangardui.

Jaučiama, kad menui reikėtų 
ne tik tvarkos, bet ir nedirbtinio 
konflikto. Idealo, ne nuobodulio, 
užbaigto, brandaus ir išdirbto sti
liaus, svarbių egzistencinių prob
lemų sprendimo, aukštos moralės, 
ryškaus simbolio —metaforos — 
visam kūriniui, o ne “aliena- 
tion”, impotencijos ir kūrybinio 
pavargimo. Ir visa tai reikalin
ga, norint išgelbėti meną iš šių 
dienų krizės.

Krizė daugiausia jaučiama pa
vargusioje menininkų motyvaci
joje, “consumers” tipo publikoj 
ir “consumers” tipo meno pro
duktų pirklyboje. Atrodo, menas 
ir jo avangardas, perėjęs roman
tinę, psichologinę ir absurdinę 
stadiją, atsidūrė' akligatvyje, o 
jo renesansas įžvelgiamas'prome
tėjiškųjų dorybių ženkle.

Gilinamasi į meną ir sociolo
gine prasme. Ir iš to kyla įdo
mių minčių, nušviečiančių šių 
dienų kūrėjo neigiamas motyva
cijas, netisklų kūrybinį kelią, jo 
ydas, silpnybes, svyravimą ir be
tikslį klaidžiojimą abejotinos ver
tės labirinte. Tų klystkelių yra 
tiek daug, kad sociologinis ap
švietimo būdas, noras padėti šių 
dienų ypač avangardiniam kūrė
jui yra sveikintinas. Klausimas 
tik, kiek jis kūrybiniame akte 
menininkui gali padėti? Atsidu
riame ant slidaus ledo, nes me
nininkai yra individai ir labai ski
riasi nuo tos žmonių masės, ku
ria sociologai operuoja. Ir apla
mai toks metodas, atrodo, yra 
tik esamos kūrybos moksliškas a- 
nalizavimas, nepadedantis gimti 
pačiai naujai kūrybai.

Nauja kūryba visuomet ėjo ir 
eis savo keliu. Menininkai visuo
met stengėsi išslysti iš juos griež
tai rūšiuojančių pirštų. Kūrėjus 
sunku įtakoti, pasukti kitu, iš- 
anksto nustatytu keliu. Todėl gal 
įmanoma tik spėlioti, ką jie, y- 
pač pirmūnai —avangardistai, 
galvoja apie savo kūrybinį dar
bą, kas jiems atrodo yra nauja 
— avangardiška, kas yra avan
gardas ir ar be kūrėjo nuomonės, 
jo džiaugsmą ir nusivylimų įma
nomas naujo meno supratimas ir 
pati kūryba?

Kodėl naujas?
Sakykime, kad naujas gal ir 

ne visuomet įmanomas, ypač

PETRAS MELNIKAS

kūrybinius taškus. Juos seka — 
jų atradimais naudojasi — antro
ji banga ir trečioji, pavartodama 
jų atradimus, kaip sekėjai, nau
dotojai ar pritaikintojai. Taip y- 
ra tapyboje, muzikoj, literątūroj 
ir ekrane. Mes — pritaikytojai?

Jei remsimės A. Tofflerio šių 
dienų “spartesniu progresu”, kai
taliojasi ir avangardiniai dėme
sio taškai; mes nespėjame susi
gaudyti, dažnai stengiamės jį 
kritikuoti, pristabdyti jo pionie
riškuose avanpostuose.

mums. Bet neturėtume bent už
miršti, kas mūsų meninkui davė 
visą tą modernų išraiškos žody
ną, kuriuo jis gali naudotis ir 
kurio mūsų kūrėjai prieš 50 -70 
metų neturėjo, jei ne tylusis 
avangardas? Mūsuose, galima sa
kyti, tvarkos, moralizavimo, ro
mantikos, psichologijos laikosi 
nemaža kūrėjų, bet nereikėtų 
maišyti pritaikytojų su avangar
distais, kurių mums vis dėlto la
bai trūksta. Avangardistų pasau
lyje, iš viso, yra labai mažai, o 
nuomonių,, kas yra avangardis
tas ir kas ne, yra nemaža.

Tai kas tie keistieji avangardis
tai ir kam jie reikalingi?

Avangardistai yra lyg pionie
riai, kurie mėgina keistus dar 
nemėgintus dalykus, ieško lyg 
naujų “kontinentų”, kurių dar 
niekas nematė ir jais dar nevaikš
čiojo, ir pirmieji paliečia naujus1 ma: plačiąja prasme ir siaurą-

Bet toks ir turėtų būti avan
gardas? Iš viso, koks jo vieninte
lis tikslas? Ar reikėtų apsunkin
ti avangardų dar ir kitais už
daviniais.

Meno ir avangardo didžiau
sias tikslas buvo ir bus — for- 

Vytautas Mačiulka (g, 1930) Duona (granitas)

ja kartu. Plačiąja — gal net ro
mano formos “išradimas” se
niau, gi šiandien gal “antiroma- 
nas”; operos formos išradimas, o 
šiandien jau jos kitoks pakeiti- 
'mas į “broadway show”; realiz
mo atradimas seniau — šiandien 
jo išsigynimas — abstrakcijos.. 
Siaurąja prasme avangardas ku
ria naują ritmą, naujas spalvas, 
naują techniką, kartais naujas 
temas ir beveik visas kūrybines 
detales.

Pats žodis “avangardas” im
plikuoja žengimą pirmyn, klyst
kelius, didelius atradimus ir kar
tu pavojų. Bet be pavojaus, be 
“nelaimių” jokia ekspedicija ne
apsieina. Mene, “nebijodamas 
pavojų”, avangardas kala naują 
struktūrą; kūrinio didžiąja forma 
jis yra tiek išradingas ir turtingas, 
kad turinys net sunkiai prasimu
ša paviršiun. Dažnai dėl patogu
mo jis yra net ignoruojamas, pri
slopinamas, net nutildomas, kad 
drobė, popieriaus gaidų lapas 

būtų patogesni eksperimentui. 
Todėl gal avangardistui reikia 
laisvės, erdvės, ‘tabula rasa’, ra
mios oazės. Nekūrėjui, žiūrint į 
avangardisto darbą, retai dingte
li mintis, kad net dominuojantis 
elementas avangardisto darbe y- 
ra ne tai, ko avangardistas (rea
lia ar abstrakčia forma) ten ieš
kojo. Jų intencijų nesupratimas 
gal ir sukelia nesusipratimo kri
zę?

(Ar po klasikų buvo suprastas, 
kad ir toks darbininko, driskių, 
prostitučių (G. Rouault) ir ki
tų įvedimas literatūron, tapy- 
bon? Ir kiek triukšmo sukėlė 
kitos naujovės. O dulkėm dar ne- 
nusėdus, turime vis naujų ir nau
jų. Ar šitai neparodo, kad ne 
tai, ką publiką mato, kaip domi
nuojantį elementą, menininkui 
rūpėjo; ir ne tai, ką publika ma
to, menininkas būtinai norėjo 
parodyti.)

Griežtesnės “architektūrinės” 
formos, ne palaidos “poetinės vi
zijos”, ieškojimas menui yra taik
lus ir, reikia pasakyti, labai bū
dingas avangardui. “Architektū
rinis”, tur būt, galėtų būti su
prastas, kaip tvarkos, ritmo ir 
sintezės ieškojimas tarp mokslo ir 
fantazijos? Tai būdinga architek
to darbe, nors ir ta sintezė nėra 
lengva. Aišku, architek,tas, dizai
neris galėtų būti pavyzdžiu avan
gardistui, bet jie negali egzistuo
ti be užsakovo, kai tuo tarpu lais
vųjų menų avangardistas beyeik 
visada egzistuoja be užsakovo. 
Čia gal ir visas skirtumas, ir “ar
chitektūrinė vizija” avangardis
tui tinka gal tik dalinai.

Ir ta “poezinė vizija” juk poezi
joje įkūnijama formoje. Ir ji yra 
kiek griežtesnė už nūdienę prozą, 
tapybą, muziką. Ir “poetinė Vizi
ja” mėgsta tvarką, formą ir visi 
menai be jos neegzistuoja. Gal 
todėl ir matome nūdienę kovą: 
tvarkos su netvarka, minties su 
absurdu, “hard edge” su akvare- 
liškumu, išbaigtumo su neišbaig
tumu, gilumo su platumu. Neiš
vengiamai su šia kova greta žy
giuoja griovimas ir “nedakepti” 
kūriniai, trumpalaikiai stiliai ir 
krizė.

Bet viso to neįmanoma išveng
ti. Reiktų tik pažiūrėti, kiek ir 
giriamas ir pavyzdžiu priešpasta
tomas architektas griauna, trina 
ir škicuoja, taiso, klysta, nervina
si, skuba ir “nedakepa”. Neuž- 
baigimas, nerimas gali atrodyti, 
kaip nūdienos menininkų nepa
stovumas. Ir “kodėl taip yra” daž
nai negalioja net paties kūrėjo 
atsakymas į “kodėl taip?”, “kas 
su jumis pasidarė?” — įkyrų 
klausimą. Avangardisto ir šių die
nų menininko atsakymas atrodo 
egoistiškas ir ne visus patenkina. 
Išskyrus architektūrą, skulptūrą 
ir jaunimą patraukiančią moder
niąją muziką, literatūroj su Ch. 
Derrick (The Writ’g of novels) 
dauguma tiki: raštas (ir ekranas) 
neturėtų pamėgdžioti ir užsidegti 
šio šimtmečio mokslo nuolatiniu 
progresu, ieškojimais. Gal todėl 
šioje srityje ir jaučiama minėta 
krizė, nesutarimai tarp rašytojų, 
kritikų, moralistų, propagandis
tų, jury ir publikos.

Šių dienų menininko, ypač, a- 
vangardinio menininko kūryba, 
aišku, ne visus patenkina. Jo 
archimediškas “noli tangere cir- 
culos meos” atsiduoda egoizmu.

(Nukelta į 2 psl.)
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PARTIZANINĖMIS TEMOMIS.
JUKOS MATULAITIS — MISIJOS ŽMOGUS. 
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NUO KLOJIMŲ KONCERTŲ IKI IŠVYKOS
Į PIETŲ AMERIKĄ.
APIE MĮSLES DVIGYSLES.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

parfizaninemis temomis
Kūrėjas nebūtų kūrėju, jei jis 

neabejotų. Jis taiso, plėšo ir sa
ve kiekviename žingsnyje kriti
kuoja. Bet vis dėlto, jis turi ma
kiaveliškai stumtis į priekį, kad 
ir mažyčiais žingsniais; kartais 
grįžti atgal ir vėl tęsti, nes pus
lapiai patys neužsipildo. Taip y- 
ra su modernistu dramaturgu, 
muziku, tapytoju ir partizaninės 
temos romanistu ar poetu.

Baigus, po “prasikalimo”, kūri
nį jau perima vertintojas, ku
riam abejonė dažnai yra minu
sas. Vertintojas retai abejoja. Pa
žvelgus į įvairius (3 - 4) vertini
mus įvairioje spaudoje, susidarė 
įspūdis, kad partizaninės temos 
rašyboje nueita ne tuo keliu. 
Nors kūrybos akte-procese visi 
tikriausiai mėgino ne vieną ke
lią, bet jų visų negalėjo parody- įvykių kronika — vėl - nelitera- 
ti, kartu “nepridedami” ir tų vi
sų juodraščių - variantų.

Drauge gaunasi įspūdis, kad, 
aplamai buvo ir apsiskaityta: fak
tais, prieinama medžiaga. Ir 
metodais^ Stumiantis į priekį sce
niniais metodais, dėl paįvairini
mo jungiant ekspozicija - pasa
kojimu, gal kartais scenos darbe 
paverčiant pasakojimu, pasakoji
mą - sceną, pagal estetinį pajau
timą. Stengtasi pagauti ir 
galima realybės, nors tai 
lengva artifakte, ypač tokioj 
moj, kuri yra be asmeniško 
tyrimo. >

Buvo piešiamas ir žmogus, 
jis toks komplikuotas, lengviau 
iliustracija — piešiniu, fotografi
ja pagaunamas, o dar lengviau 
filmu, kaip raštu. Dialogas čia 
padeda. Bet vien dialogo neuž
tenka; nusibosta. Jį reikia per
traukti mintimis, mostais, mono
logu, filosofine kovos prasme. 
Tam geri yra monologai. Bet 
monologas su taisyklingais saki
niais nerealus, dirbtinis. Geriau 
dialogas. Bet monologą paver
čiant tik duologu, reikia pakišti

ir, tai dažnu atveju gan dirbti
nai, herojui kokį veikėją pano
sėn ir su juo pašnektėti, pafilo
sofuoti, kai to reikia ar nereikia. 
Kodėl? Gal dėl to, kad mūsuose 
dar nepopuliarūs palaidi (inco- 
herent) ar poetiški įtarpai, mo
nologai (Joyce, Woolf) ir su jais 
sunku išsiversti, kai kreipiamas 
dėmesys į intrigą ir žūtbūtinę 
kovą.

Taigi, monologas veikale pasi
daręs falšyvu duologu gal ir tam
pa šiek tiek gyvesniu rašytojo 
minčių, erudicijos ir efekto sklei
dėju ir gal jam kito kelio mū
suose ir nelieka, neišsprendus li
teratūrinio uždavinio, kad žmo
gus yra kūnas ir dvasia. Be jo
kių minčių ir erudicijos veikalas 
yra plokščias, banalus. Vien tik 

kiek 
nėra 

te- 
pa-
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tūriškas. Neapsprendus kūno ir 
dvasios, veikalas lieka nenatūra
lus. Per daug minčių, vėl nege
rai; turinys juose paskęsta; o be 
minučių dar blogiau.

Kas daroma tuomet? Nagi, ra
šytojas tuomet laviruoja. Visko 
po truputį tai čia, tai ten. O li
teratūros istorijoj nemaža yra pa
vyzdžių, kokių tik nori. Jų se
miantis, ir gaunasi toks šiupinys, 
apie kurį vertintojai ne visada 
gali atsiliepti teigimai.

Ar rašytojas kurdamas abejo
jo? Aišku. Vertintojas, nematyda
mas jo juodraščių - variantų ir 
minėto proceso, gal kartais sua
bejojo, bet makiaveliškai turėjo 
vertinti rezultatą. O jei ir pa
klaustų, kaip prie to rezultato 
buvo prieita, rašytojas, irgi nea
bejodamas ir nutylėdamas proce
so kelius, kelelius ir abejones, ro
dytų tik savo paskutinę - baigmi
nę išdavą. Jis kartais ir neob
jektyvus, neparodydamas kovos 
oponento veiksmų ir minčių, mat, 
jam tokiu metodu daug sunkiau
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Kai žvelgiam į Matulaičio foto
grafijas, kai prisimenam jį aps
krito, pilno veido — su didele 
ramybe, galvotume, kad jis buvo 
sutvertas įstrigti vienon vieton, 
priglusti prie vieno darbo ir taip 
ramiai praleisti visą gyvenimą. 
O tikrovėje jis buvo pilnas vidi
nio nerimo ir didelės skubos 
veikti. Ar tai nebuvo vado neri
mas, ar ne dinamiko skuba?

Kai skaitome jo raštus, kai pri
simename jo kalbėjimo būdą, at
rodo, buvęs labai paprastas, vi
siem prieinamas savo žodžiu ir 
minties dėstymu. Bet juo dau
giau jį skaitome ir mąstome, 
randam, kad tame paprastume 
slypi išmintis, žmonių ir jų san
tykių pažinimas, gilus įžvelgimas 
į laiko reikalus. Ne vienas iš jo 
amžininkų prasitaria, kad Matu
laitis buvęs nepaprastų, tiesiog 
genialitĮ gabumų. Ar to neliudija 
dvi aukštosios mokyklos — Pet
rapilio ir Fribourgo, suteikusios 
jam aukštesnius nei summa cum 
įaudė įvertinimus už magistro ir 
doktorato darbus?

Ne tik draugai, bet ir Vilniaus 
laikų priešai pripažįsta, jog Ma
tulaitis mokėjęs nuostabiai susi
valdyti ir atleisti nuoskaudas, 
buvęs labai taktingas ir viešiems 
be išimties tėviškas. Niekas tada 
jo nelaikė šventuoju, tačiau ju
to, kad kažkas tobulo dvelkia iš 
jo asmenybės.

Trys bruožai neabejotinai bū
dingi jo asmeniui—genialumas, 
veiklumas ir šventumas, ir jie su
kuria labai retą, spalvingą as
menybės derinį, vertą mūsų dė
mesio ypač šiais laikais.

Matulaičio gyvenimas pasida
lino beveik pusiau tarp XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios t. y. 
tame laikotarpyje, kada Vaka
ruose dar klestėjo stiprus sekulia- 
rizmas ir iškilo intelektualinis 
bei socialinis katalikų atgimimas, 
o Rytuose, Rusijoje, dar siautėjo 
despotizmas ir brendo komuniz
mas. Matulaitis pažino Rytus ir 
Vakarus, ir jo nerimas susikaupė 

ties savo tautos ir Bažnyčios rū
pesčiais.

Minime jo gimimo šimtinę ir 
mirties keturrasdešimtpenktinę 
sukaktis, tačiau ne tai svarbu jo 
asmeniui ir mūsų dėmesiui. Ma
tulaitis buvo misijos žmogus ir 
ta misija buvo ypatinga anais 
laikais ir reikšminga dabarčiai. 
Misija išryški tik laiko bėgyje ir 
tam tikrame žmogaus subrendi-

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis atvyksta į Chicagą 1 92ą m. birželio mėn. 16 d. Stotyje jį pasitinka kuni
gais a. a. A. Martiniais, A: Skripka, A. Albavičins, J . Vaičiūnas, Petras Gašlūnas. Mergaitės priekyje: B. 
žiedaitė lr B. Ptoporiūnaltė.

Kaip kunigas, Matulaitis turė
jo progos išbandyti įvairias dar
bo galimybes — vikaro, semina
rijos profesoriaus ir administra
toriaus — vicerektoriaus, ligoni
nės kapeliono ir gimnazijos mo
kytojo. Nė vienoj iš tų pareigų 
jis nejuto ypatingos misijos. La
biausiai jis buvo pasiruošęs dės
tyti moralinę ir dogmatinę teo
logijas, bet ir jos nelenkė jo šir
dies. Jo misija gimė tokioj srityje, 
kuriai iš anksto nebuvo ruošęsis 
ir kurios nesimokė jokioj mokyk
loj, būtent — sociologijoj ir so
cialinėj veikloj. Ir gimė ji tada, 
kai jis atrodė mažiausiai buvo 
pajėgus bet ką dirbti. Dėl paaš
trėjusios kaulų džiovos, neturė
damas pinigų, atsidūrė Varšuvos 
priemiesčio ligoninėj, tarp pačių 
vargingiausiųjų žmonių. Apsigy
nęs nuo kojos amputavimo, šiek 
tiek apsigydęs, dėstydamas vie
noj mokykloj, jis tyliai pradėjo 
organizuoti priemiesčių darbi
ninkus ir trumpu laiku subūrė 
juos j 50,000 organizaciją. Šis 
darbas sukėlė nemažų reakcijų. 
Matulaitis buvo apšauktas Baž
nyčios priešu, liberalu, socialis
tu (įplg. J. Matylaičio užrašai, 81).

Dėl to Matulaitis negniužo ir 
nepabūgo. Priešingai, pajutęs 
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ugnies krikštą, ėjo tolyn, 
ruošti socialines savaites Varšu
voj (vėliau ir Kaune). Ir buvo 
nelaukta, kad 1907 metais buvo 
pakviestas į Petrapilio akademiją 
dėstyti kaip tik sociologijos, dar 
niekur nedėstomos Rusijoj, o Va
karuose mažai težinomos. Dėstė 
ją ne vien teoriškai, bet ruošė 
būsimus kunigus ir praktiškai, 
juos tiesiog kvėpte kvėpė imtis 
socialainės veiklos. Iš jo studen
tų būrio mes susilaukėm visos ei
lės socialinių veikėjų savam 
kraštui. Jo įkvėptas VI. Jurgutis 
su keletą kitų į antrus metus ėmė 
organizuoti būsimus ateitininkus.

Sociologijos dėstymas toli gra
žu nepatenkino Matulaičio. Ne
atrodė, kad socialinei misijai tu
rėtų užtekti darbininkų ir var
guomenės. Ėmė kristalizuotis 
mintis, kad “reikia ir visas visuo
meninio darbo sritis atnaujinti 
Kristaus dvasioj” (Užrašai, 31). 
Bet kas ir kaip atnaujins be va
dovaujančių asmenų, be specia
lių branduolių ir židinių? Kas 
paruoš pačius vadovaujančius ir 
kokiu būdu?

Jis ryžosi kurti “intensyvaus 
katalikiško gyvenimo židinius” 
vienuoliško tipo ir apie juos telk
ti pasauliečius — vyrus ir mote
ris (Užr. 16,28). “Mūsų amžiu
je, galvojo jis, ir toje Bažnyčios 
padėtyje, kurią matome, nebeuž

tenka paprastų darbininkų, sam
dinių, bet reikia tikrų apaštalų” 
(107). “Geriau mažiau darbi
ninkų, bet gerų ir tikrų, išsiža
dėjusių savęs, pilnų dvasios” (32, 
106).

Toks apaštališkos dvasios eli
tas, “uolus ir narsus, be svyravi
mų ir baimės, viskam pasiryžęs.., 
su iniciatyvos dvasia, drausmin
gas ir organizuotas” (27—28) 
būtų “jėga.. — ne tik tokia, kuri 
ginasi” (45). Nebeužtenka gin
tis, reikia ir užkariauti (10): “Ei
ti ten.., kur didžiausia bediebybė, 
ištvirkimas, tikėjimo atšalimas, 
nutolimas nuo Bažnyčios” (22). 
“Visur įlįsti, įsibrauti...: jei kur 
išvaro pro vienas duris, grįžti pro 
kitas, kad ir užpakalines.., kad 
tik visur būtų įnešta Kristaus 
dvasia” (22-23).

ANTROJI MISIJOS FAZĖ— 
KARIZ MATINĖ

Toks buvo jo naujas pašauki
mas ir apsisprendimas, gimęs be
ne 1908 metais Petrapilyje, dės
tant sociologiją. Pajuto, jog ne
beužtenka jam liktis vienišu 
Bažnyčios šluostuku, arba atski
ros, nors ir garbingos, bažnyti
nės funkcijos kamštuku, dėl to 
ryžosi apleisti Akademiją, atsisa
kyti profesūros ir visiškai pasi
švęsti šiam reikalui. Tas reikalas 
tapo pavergiančia idėja, tiesiog 
kristine misija. “Kristaus gyve
nimo tikslas turi tapti ir mano 
gyvenimo tikslas, jei iš tikrųjų 
noriu eiti šventųjų pėdomis... 
Ko Kristus troško? — Įvykdyti 
Dievo karalystę žemėje, t.y. šv. 
mūsų Bažnyčią. Kokiu keliu prie 
to ėjo? — Visiško savęs išsižadė
jimo keliu... Kas iš to seka? — 
Pilnai atsiduoti ir pasižvęsti Baž
nyčiai” (10). Su tuo išryškėjo 
Matulaičiui ir naujos, kristocent- 
rinės dinamikos reikalas: “Visur 
Kristų nešti, viską Kristuje at
naujinti ir atgaivinti, viską dėl 
Kristaus apimti, viską prie Kris
taus patraukti” (10—II).

Siame apsisprendime pirmą 
kartą iškilo ir labai įsidėmėtina 
implikacija:” jei noriu eiti šven
tųjų pėdomis”. Tai reiškia: Ma
tulaitis sąmoningai ir nebeat
šaukiamai pasuko herojiniu to
bulybės siekimo keliu. Bet Čia 
pat atsidūrė naujoj bandymų 
ugny, kurią pats taip apibūdina:

“Stebėtinas dalykas: kol bu
vau nepasiketinęs visko išsižadė
ti, visiškai sekti Kristų.., žmonės 
menkai mane paliesdavo, net a- 
tokiai laikydavo nuo visokių vie
tų ir garbių... O kuomet pada
riau pirmutinį žingsnį sekti Kris
tumi, pradėjo žmonės man siū
lyti aukštas, įtakingas vietas: se
minarijos rektoriaus, kanaunin
ko. Padarė mane, be mano prita
rimo, Akademijos vicerektoriu- 
mi, pradėjo masinti esą aš tap
siąs vyskupu sufraganu... Ir pa
saulinė valdžia buvo aprimusi 
dėl katalikų dvasinio gyvenimo 
ir jų darbuotės bei organizavi
mosi. O mums pradėjus vykdyti 
savo sumanymą, ėmė persekioti,
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LITERATŪRINĖS KRITIKOS TRAIŠKYMAS. 
STAIGMENA ENCIKLOPEDIJOJE.
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMO 
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KASK
“Kritikas vis dar nepakanka- 

•* mai aktyviai ir nuosekliai įtvir
tina revoliucinius, humanistinius 
socalistinio realizmo meno ide
alus, demaskuoja reakcinę bur
žuazinės ‘masinės kultūros’ ir 
dekadentinių srovių esmę, kovo
ja su įvairiomis nemarksistinė- 
mis pažiūromis į literatūrą ir 
meną, revizionistinėmis estetinė
mis koncepcijomis.“

“Partiniai komitetai, ministe
rijos ir žinybos, kūrybinės są
jungos dar reikiamai nekontro
liuoja pavaldžių spaudos orga
nų, leidyklų, atitinkamų televizi
jos ir radijo redakcijų kritinės- 
bibliografinės veiklos..."

“Į darbą spaudoje mažai te
traukiami geriausi marksisti
nės - lenininės estetikos, meno 
teorijos ir istorijos specialistai, 
tarybinės kultūros meistrai...”

“TSKP Centro Komitetas at
kreipė sąjunginių respublikų 
kompartijų CK, TSKP kraštų ir 
sričių komitetų, ministerijų ir 
žinybų, kūrybinių sąjungų, spau
dos organų, leidyklų, televizijos 
ir radijo vadovų dėmesį į būti
numą kelti idėjinį teorinį litera
tūros ir meno kritikos lygį, į 
jos aktyvumą ir principingumą, 
įgyvendinant partijos liniją me
ninės kūrybos srityje.

Kritikos pareiga giliai anali
zuoti šiuolaikinio meno proceso 
reiškinius, tendencijas ir dės
ningumus, visokeriopai padėti 
stiprinti lenininius partiškumo 
ir liaudiškumo principus, kovoti 
už aukštą idėjinį estetinį tarybi
nio meno lygį, nuosekliai kovoti 
prieš buržuazinę ideologiją.”

“TSKP CK rekomendavo kū
rybinėms sąjungoms nuolat rū
pintis idėjiniu, teoriniu ir profe
siniu literatūros ir meno kriti
kos lygiu, didinti jos vaidmenį, 
sprendžiant komunizmo staty
bos uždavinius, formuojant vie-

Staigmena enciklopedijoje

timomis pažiūromis ir koncepci
jomis.”

“Svarbus partinių komitetų 
uždavinys yra stiprinti pagalbą 
ministerijoms ir žinyboms, kū
rybinėms sąjungom, spaudos or
ganams, televizijai ir radijui, 
ugdant, parenkant kritikų kad
rus, stiprinti kritikų ryšius su 
komunizmo statybos praktika, 
tobulinti jų marksistinį - lenini
nį teorinį pasiruošimą.”

Citavome tekstus, kurie ir po 
šimto metų, kaip pavyzdys, bus 
rodomi Europos ir viso likusio 
pasaulio literatūrų istorijos kny
gose. Nenustebkit! Bus rodomi, 
kaip pavyzdys kūrybinio gyve
nimo prievartavimo. Citatos pa
imtos iš Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto nutarimų, padarytų ir vie
šai spaudoje paskelbtų sausio 
mėnesio paskutiniąją savaitę 
(“Literatūra ir menas”, sausio 
29 d.). Į Maskvą jų išklausyti ir 
pažadėti vykdyti turėjo nuva
žiuoti ir lietuviai: Lietuvių ra
šytojų sąjungos pirm, rašytojas 
A. Bieliauskas, literatūros kriti
kas akad. Kostas Korsakas, li
teratūros kritikas V. Kubilius, 
rašytojai — A. Maldonis, E. 
Mieželaitis, J. Požėra ir M. Sluc- 
kis.

Sakysit, kas gi čia naujo? 
Amžių bėgyje visos tironijos ir 
diktatūros stengėsi sau palenk
ti menus: literatūrą, dailę, mu
ziką. O laisvės kūryboje neatsi
sakančius visos jos griebėsi su
niekinti ir sunaikinti. Taip buvo, 
toli į praeitį neinant, ir hitleri
nėje Vokietijoje, o nuo jos šian
dien ta pačia prievarta neatsilie
ka ir bolševikinė Rusija, kūry
bos žmonėms dvasinę vergiją 
primesdama dar ir dešimtyse 
pavergtų tautų.

O vis dėlto skirtumas yra. 
Visos praeities diktatūros tero
rą prieš kūrybingą žmogų orga-

šąją nuomonę, kovojant su sve- (Nukelta j 2 psl.)

J. Kapočiaus ir dr. S. Sužiedėlio 
pašauktas, sausio viduryje atsidū
riau Bostone, angliškosios mūsų 
enciklopedijos trečiojo tomo pla
no dar kartą perkratyti. Ir radau 
Kapočių pritrenktą staigmenos. 
Tokios staigmenos, kokios, sako, 
dar nebuvę mūsų enciklopedijų 
leidimo istorijoj.

Galėčiau kirst kokių tik norit 
lažybų, — niekas neatspėsit, ko
kia ta staigmena, kol nepasaky
siu. Taigi — cit, paklausykit!

Pačioj metų sąvartoj J. Kapo
čius, sako, gavęs dviejų tūkstan
čių dolerių čekį su linkėjimu: 
“kad pavyktų užbaigti enciklope
diją anglų kalba”. Ne iš kokio 
visuomeninio fondo, neigi iš ku
rio prasisiekusių profesionalų 
sambūrio, o tik iš neseniai pensi
ninkų Iuoman įstojusio asmens 
santaupų, nuspaustų nuo lig šiol 
turėto ne daugiau kaip vidutinio
kiško uždarbio.

Net per padidinamą stiklą Ka
počius, sako, apžiūrinėjęs tą čekį, 
— ar tikrai 2,000 dolerių ne cen
tų. įsitikinęs, kad dolerių, — tre
čia savaitė buvo besukąs sau gal
vą, kaip čia dabar tuo džiaugs
mu su visuomene pasidalinus... 
Jau prašęs geradarį leidimo viešai 
jam padėkot, bet atsakymo dar 
neturįs.

Ir iš viso, sako, aukų savo dar
bams dar niekad nerinkau, tai ir 
patyrimo neturiu, kaip elgtis, ga
vus auką, ir dar tokią stambią... 
Ką daryt: spaudos konferenciją 
šaukt? “Ekstra telegrama” laikraš
čiams išsiuntinėt? Ir ar patogu 
atvirai sakyt, kokių minčių sukė
lė tokia netikėta pagalba? Ar sa
kyt, kad tas čekis, nebūtinai jis 
ir tik jis, bet, gal būt, kaip tik jis 
bus buvęs lemiamasis ramstelis, 
kuriuo pasiramsčiuodama encik
lopedija bris ir išbris, o be kurio 
gal jau šį mėnesį būtų vargiai 
beištraukiamai įklimpus... Ir ar 
sakyt, kad iš tikrųjų tai gaila vie
nišo aukotojo, nes jis neteisingai 
nusiskriaudžia save, aukodamas 
vienas už visus, užuot visi bent 
po trupinį aukoję už vieną... Ar
ba ar primint, kad, jei visiems, 
tai net ir aukot nereiktų: tegu tik 
kiekvienas atsiskaito už save, kiek 
pridera...

Kaip tai? Ogi, pasirodo, la
bai paprastai. Lietuviškoji enci
klopedija išleista ne suaukotais, o 
tik prenumeratorių sumokėtais 
pinigais. Deja, enciklopedijos du
rys niekad nebuvo užsikimšusios 
nuo užsakymų sriauto. Lietuviš
koji išėjo, nuolat sirgdama anemi
ja, nes iš tų visuomenės šulų, ku
riems, regis, būtinai būtų derėję 
įsigyti enciklopediją sau ar atža
loms, tik nedidelė dalelė pripaži
no jos reikalingumą, ir užsakymų 
neprilašėjo nė padoraus minimu
mo, reikalingo pakenčiamomis 
sąlygomis enciklopediją leisti. O 
angliškajai tuo tarpu nėra nė ge
ro trečdalio būtinai reikalingo už
sakymų kiekio...

Ir tai dar ne viskas. Retenybė, 
kad užsisakantieji iš anksto užsi
mokėtų už tomą ar du. Leidėjas 
nė nereikalauja sau tokio didelio 
užsakytojų pasitikėjimo. Jis pasi
tiki užsakytojais ir prašo juos už
simokėti tik už jau išsiųstus, 
jau gautus tomus.

Bet ne retenybė, kad tūlas ir

V. RASTENIS

gavęs pamiršta užsmokėti. Kiti 
pamiršta taip tobulai, kad net. ke
li priminimai ir prašymai ne
gelbsti. Pasirodo, kad tokie — ne
pelnytai švelniai tariant — užuo
maršos jau yra nujoję 27,000 
(!) enciklopedijos leidyklos sun
kiai uždirbtų dolerių. Vien tik 
angliškosios pirmojo tomo esą 
šitaip nukniaukta keliolika de
šimčių, už pustrečio tūkstančio 
dolerių.

Enciklopedijos raštinėj yra visų 
tų užuomaršų — atleisk jiems, 
Viešpatie! — sąrašas. Didelė jų 
dalis nepalyginti pajėgesni atsi
skaityti, negu tas pensininkas, 
kurs pats vienas užmokėjo jų dau
giau kaip šimto skolas.Ne tik gai
la, bet jau net ir pikta. Žydai ka
dai tokius “užuomaršas” apskus
davo rabinui ar kahalui, ir ten 
juos bematant priversdavo susi
tvarkyti. Mes gi dabar didžuoja- 
mės, kad turim Bendruomenę. Ar 
tikrai turim? Tiii kodėl vienas 
pensininkas moka visuomenines 
skoleles už daugaiu kaip šimtą?

Visuomenė turi sužinot

Gaus ar negaus Kapočius savo 
geradario leidimą viešai pasakyt 
visą teisybę, kas atsitiko? O jei 
negaus, o jei nenugalės ir tų sa
vųjų skrupulų, kuriuos “už užda
rų durų” prasitarė, — tai ar vi

Prof. Juozas Brazaitis, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Kunigo 
Juozo Prunskio fondo žurnalistikos premijos 1971 metų laureatas. 
Jury komisija (kun. L. Andriekus, dr. D. Jasaitis, dr. J. Stukas, dr. 
V. Vygantas, dr. Br. Radzivanas) 500 dol. premiją J. Brazaičiui pa
skyrė vienbalsiai “už brandų bei svarų įnašą į lietuvių periodinę spau
dą per 50 metų.” Kaip žinome, prof. Juozas Brazaitis buvo ne tik Vy
tauto Didžiojo universiteto literatūros profesorius, stambių literatūros 
mokslo veikalų autorius, bet ir dienraščio “XX amžius” vienas iš kū
rėjų ir vienas pagrindinių jo redaktorių. Išeivijos spaudai metų me
tais teikė ir teikia įžvalgiai paruoštas politines apžvalgas, įvykių ko
mentarus bei lietuviškojo gyvenimo problemų svarstymus, vertino ir 
vertina naujai išėjusias grožinės literatūros knygas ir kt.

Nuotr. V. Maželio

suomenė taip ir nesužinos, ką 
man pasitaikė sužinoti?

Nesulauktum, taip nebus! Da
bar,

— kai didlaikraščiai net Baltų
jų Rūmų slaptus protokolus skel
bia, leidimo nesiklausę,
— ir kai mūsiškiai laikraščiai su 
radijais, atleiskit, prišiukšlinti pa- 
sigyrimėliais, kas vietoj atvirukų 
keletą ar keliolika dolerių atsiun
tė (kitas 25-kiais užtrimituoja, — 
Big deal!),

tai ir aš, nusimetęs enciklopedi
jos talkininko kepurę ir įšokęs at
gal į laikraštininko apavą, galiu 
išskraidint viešumon enciklopedi
jos namuose sužinotas žinias, ne- 
siklausdamas nei Kapočiaus, nei 
jo geradario leidimo; ir galiu ne- 
nutylėt, kad tas geradaris, nei kal
bintas, nei prašytas, o vis dėlto at
siuntęs tą, gal būt, lemiamą rams
tį enciklopędijai yra — dr. Kos
tas Račkauskas, dabar Hot 
Springs, Arkansas, o ligi praėju
sios vasaros buvęs konstitucinės 
teisės profesorius Fordhamo uni
versitete, New Yorke.

Bendruomene, “ką tu į tai, ką tu 
į tai?”

Žinią apie staigmeną enciklo
pedijoj rašau būtent į Draugą ne 
tam, kad taikyčiaus įsispraust į 
Draugo žinionešius (reporterius), 
o todėl, kad jau trys mėnesiai 
kaip laikau išsikirpęs iš Draugo 
tris straipsnius, liečiančius visuo-

menės bei Bendruomenės santy
kius su visuomeninių darbų pri
vatininkais, tokiais, kaip Kapo
čius, Zobarskas ir gal dar kai kas. 
Išsikirpau su intencija atsiliepti į 
j'uos. Dabar bene geriausia pro
ga-

Dr. K. Račkausko mostas pri
minė porą eilučių iš — užmuškit, 
o neprisiminsiu kieno, jeigu ne 
Adomo Jakšto-Dambrausko — 
eilėraščio: Tėvynė klaus, parei
kalaus, — ką tu į tai, ką tu į 
tai? Tie iš šimtmečio pradžios at- 
aidėję klaustukai dabar štai kaip 
persi rikiavo: Bendruomene, ma
tai svarbų darbą? Ir ar matai, ko
kį ramstį prie jo prišliejo vienas 
asmuo? Ką tu į tai? Ką?..

Tie klaustukai jau glūdėjo a- 
nuose Draugo straipsniuose. Spa- 

. lio 20 d. (b. kv.) vedamajame 
užsiminta apie enciklopedijos lei- 

Idimą, gal būt, užgulusius sunku
mus, ir pastebėta, kad “Mūsų vi
suomeninės organizacijos, vado
vaujantieji veiksniai tyli. Neteko 
girdėti, kad jie ruoštųsi didžiajam 
leidėjui kritiškuoju momentu pa
dėti”.

Kitą dieną (spalio 21) L. Ta
mošauskas tiesiai kreipėsi į L. 
Bendruomenės centrinius orga
nus, siūlydamas jiems liautis var
gus svarstymuose, ką čia prasi
manyti informacijos ar knyglei- 
dybos srity, kai esą, “reikia tik 
L. Bendruomės nutarimo visomis 
jėgomis ją (angliškąją enci
klopediją) ’ platinti ne tik svetim
taučių tarpe ir jų mokslo įstaigo
se, be savųjų, lietuvių, ypač jau- 
nesnioj kartoj, kad finansiniai 
būtų galima ją išleisti”.

Lapkričio 12-tą atsiliepė Vy
tautas Kamantas, JAV LB tarybos 
pirmininkas. Šis atsiliepimas dilg
telėjo. O — o, manau sau: žiūrėk, 
ką pakili padėtis visuomenėj pa
daro iš jauno ir žvalaus visuo
menininko! Ir tas jau tipiškai biu
rokratišku atsirašinėjimu gina 
Bendruomenėj įsisenėjusią ruti
ną...

Vienišas žibintas žiema Nuotrauka V. Maželio

L. Tamošauskas kiek neapdai
riai išsitarė, kad reikia tik L 
Bendruomenės nutarimo. V. Ka
mantas ir atsirašė, kad jau yra 
tiek ir tiek tokių nutarimų. Da
bartinė taryba ne tik platinti ragi
nusi, o netgi Lietuvų Fondo me
dalį Kapočiui įteikusi ir savo pa
dėką pridėjusi...

Nejaugi B-nės vadovai ir ideo
logai dar nesuvokė, kad' “pagal
ba” niekieno nevykdomais nuta
rimais arba ir medaliais (pama
nykit, net iš milijoninio fondo!) 
enciklopedijai, kaip ir kitiems pa
našiems darbams, tiek tereikalin- 
gi, kiek numirėliui smilkalai!

Rezoliucijomis, atsišaukimais, 
metų ar mėnesių dedikacijomis 
nė vienas centras ar veiksnys ne
pasiekia visuomenės giliau, negu 
pačios leidyklos pasiekia. Apčiuo
piamai toj srity padėtų tik tan
kus tinklas tokių talkininkų, ku
rie nesivaržytų ir tesėtų pavarsty- 
ti visų tebegyvų tautiečių duris ir 
pakankamai dažnai pažargstytų 
jų slensčius. Tokių talkininkų 
tinklas, jei iš viso įmanomas, tai 
galėtų būti sukurtas tik pridera
mai bendruomeniškai suorgani
zuotose L. B-nės apylinkėse.

Bendruomenė tuo ir turėjo skir
tis nuo kitų, atsišaukimais tesiver- 
čiančių komitetų ar tarybų, kad 
numatė susidaryti iš tampriai su
organizuotų apylinkių. Bet, po 
20 metų organizavimosi, tikrai 
bendruomeniškai suorganizuotų 
apylinkių beveik nėra. B-nės i- 

"deologai išpopuliarino pažiūrą, 
kad Bendruomenė esanti ne to
kia, kaip kitos draugijos, nes jai, 
girdi, savaime priklauso visi lie
tuviai. Jeigu savaime priklauso, 
tai kam čia besistengti, — orga
nizatoriai susiviliojo mažiausiai 
pastangų tereikalaujančiąja Bend 
ruomenės samprata... Pasekmė to
kia, kad apylinkių organizacinis 
tamprumas dažniausiai skystas, 
kaip vėjo sklaidomos miglos. Iš 
tokių palaidų apylinkių susi-

(Nukelta į 2 psl.)
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O KODĖL NESUSIRINKTI RAŠYTOJAMS, 
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PASIVAIKŠČIOJIMAS ROMANO PUSLA
PIUOSE: PASIKALBĖJIMAS SU 
JURGIU GLIAUDĄ.
VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ APIE 
BERNARDO BRAZDŽIONIO KŪRYBĄ. 
BERNARDO BRAZDŽIONIO EILĖRAŠČIAI 
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TARP KŪRYBOS IR MĖGĖJIŠKUMO. 
EDOUARD VUILLARD MENO PARODA. 
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA. 
AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS.
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Kūrybos žmonių tarpusavio 
bendravimas, susitikimai ir po
kalbiai ne kartą kultūros raido
je buvo viso kultūrinio lygio 
stumtelėjimo aukštyn priežastis, 
buvo paskatas atsirasti gerai 
knygai, gimti nepamirštamam 
muzikos kūriniui, buvo akstinas 
susiformuoti naujai ir gyvastin
gai meno srovei.

To paties ieškantiems susi
rinkus draugėn ir pokalbius bei 
diskusijas vedant, dalinantis čia 
pat pasiektaisiais kūrybinio 
darbo rezultatais ir gaivinantis 
aplinkos kultūrine nuotaika, ne 
kartą gimsta nelaukta ir netikė
ta idėja, vėliau išauganti j nau
jos ir didelės apimties judėjimą. 
Pagaliau tokie kuriančiųjų ben
dri pabuvojimai gali būti ir pa
laimingo atokvėpio ir poilsio va
landos., tačiau prasmingai pra
leistos tais pačiais interesais gy
venančių draugystėje.

Ęiek tokių susitikimų temos 
ir nuotaikos yra atnešę kul
tūrai naudos ir kūrybinio išra
dingumo, tebūna geru pavyz
džiu 19 šimtmečio ir 20 šimtme
čio pradžios garsieji Paryžiaus 
kultūrinio gyvenimo salonai, ku
riuose, galėtum sakyti, ir gimė 
tada Europai vadovaujanti 
prancūzų modernioji literatūra 
ir dailė. O kiek visame konti
nente literatūrai, menui ir mu
zikai yra davusi kultūrinių ka
vinių tradicija, kai kūrybos 
žmonės jose dažnai susitikda
vo, keldavo kūrybines proble
mas, diskutuodavo, dalindavosi 
savais atradimais, guosdavosi 
nepasisekimų atvejais.

Kultūringa visuomenė jautė 
ir vertino šitokių susitikimo 
progų ir šitokių nuotaikų savo 
kūrėjams sudarymo prasmę. To
dėl dažnai netrūkdavo ir mece-

natinio užmojo ir planavimo ta 
kryptimi, kad rašto, dainos ir 
teatro žmones būtų galima 
laiks nuo laiko suvesti nuo die
nos rūpesčių atpalaiduoton ben
drijom Šitai nėra užmiršta ir 
dabartyje. Daugelyje kraštų, o 
jų tarpe ir čia, Amerikoje, yra 
valstybine ar privačia fondų bei 
mecenatų iniciatyva dažniau
siai ramioje gamtos aplinkoje 
įkurtos kūrybai pasišventusių 
žmonių įprastos susitikimo vie
tos, poilsio ir atsikvėpimo, o 
taipgi nuotaikingo pabendravi
mo namai. Rašytojai, muzikai, 
teatralai yra įpratę, ypač va
saros metu, ten nuvažiuoti, ži
nant, kad tikrai bus rasta ir 
daugiau tuo pačiu kūrybiniu 
nerimu degančių.

Mūsų pačių kultūros istorijo
je, be kiek panašios spalvos 
Kauno ir Vilniaus kultūrinių ka
vinių, nieko panašaus dar ligi 
šiol beveik ir nebuvo praktikuo
ta. Ir štai iš Dainavos stovyklos 
administracijos ateina žinia, 
kad ji yra užsimojusi šių metų 
vasarą (rugpjūčio 13-20) gra
žioje šio kampelio aplinkoje su
rengti rašytojų, muzikų, daili
ninkų, aktorių ir dainos meni
ninkų poilsio ir pabendravimo 
savaitę.

Manytume, kad sumanymas 
yra tikrai sveikintinas. Pirmam 
bandymui pavykus, tokias sa
vaites reikėtų padaryti tradici
niu mūsų kūrybinių pajėgų susi
tikimu. Svarbu tik, kad, gavę 
informacijas iš Dainavos admi
nistracijos, planuojantieji savai
tę Dainavoje praleisti, jau iš 
anksto susitvarkytų savo vasa
ros laiką ir Dainavą užtikrintų 
savo dalyvavimu, čia ir norėtųsi 
baigti, jau ir šiandien tariant: 
iki susitikimo Dainavoje.

k. brd.

Vienas ryškiųjų lietuviškosios 
išeivijos romanistų vėl dovanoja li
teratūros mylėtojui naują savo ro
maną “Brėkšmės naštą”, šiomis 
dienomis išleistą Lietuviškos kny
gos klubo Chicagoje. Kiekviena 
ankstesnė šio mūsų rašytojo kny
ga vis vienokia ar kitokia prasme 
buvo čionykščio mūsų literatū
rinio gyvenimo įvykis. Nenorėdami 
skaitytojui per daug atskleisti visų 
naujojo romano paslapčių, šį kartą 
rašytoją klustelėjame labiau plates
nėmis ir bendresnėmis jo kūrybinio 
metodo, jo pažiūros į literatūrą, į 
jos “juodosios kalvės” atributiką 
temomis. Norime, kad daug ir sva
rių knygų ■ prirašęs rašytojas išsi
kalbėtų apie viską, kas ir jam pa
čiam ir ypač literatūros bičiuliui 
skaitytojui guli arti širdies.

— Skaitant Jūsų knygą ir ste
bint Jūsų sakinį, kyla įspūdis, kad 
Jums labai rūpi pasakyti, kaip kas 
atrodo ar įvyko. Dažnai Jūs nesiten
kinate vienu būdvardžiu ar prie
veiksmiu, bet net keliais nusakote 
tą patį dalyką. Šalia to, Jūs mėgs
tate padaryti iš daiktavardžių būd
vardžius, kad patenkintumėte šį sa
vo linkimą. O kai tai neišeina pa
daryti, jūs pasinaudojate įnaginin
ko linksniu, kad tokiu būdu daik
tavardžio pagalba aptartumėte savo 
personažo nuotaiką, pvz. “realybė 
sugrįžo palatos erdve.” Dėl to kai 
kas norėtų jus vadinti būdvardžio 
žmogumi. Ar Jūs su tuo sutiktumė
te?

— Būdvardis reiškia daikto ypa
tybę. Savo gausumu ir neaprėpia
momis jų darybos galimybėmis 
būdvardžiai sudaro neišsemiamą 
daikto kontūro pripildymo arsenalą. 
Sakinio orkestracijoje būdvardžiai 
skamba polifoniškais akordais. 
Veiksmo ypatybėms nusakyti tokia 
pat spalvinga vaizdavimo priemonė 
yra prieveiksmis. Daiktavardis ir 
veiksmažodis be būdvardžio ir prie
veiksmio liktų blyškūs, prarastų 
savo reljefą. Net keli priešingų 
nusakymų būdvardžiai, taikomi 
tam pačiam daiktavardžiui, ‘ išplečia 
vaizdo apimtį. Kategoriškas, lako
niškas, pabrėžtinai daiktavardinis 
vaizdavimo būdas nėra naujiena 
prozoje. Aš negalėčiau šiuo būdu 
pasitenkinti nes, galvoju, jog būd- 
vardiškumas yra spalva kontūrams, 
polifoniška palyda melodijai.

Aš nesugaunu savy perdėto prie
lankumo būdvardžiui, tačiau mes 
ryškiai matome tokį prielankumą 
būdvardžiui Lietuvoje. Būdvardžio 
daryba nepaprastai praplėsta. Daik
tavardžių būdvardėjimas tapo ne
paprastai lanksti priemonė išstumti 
iš sakinio daiktavardžio kilmininką. 
Tai suteikia progų padaryti sakinį 
sandaresnį, išvengti kilmininko ri
kiuočių. Daiktavardžių būdvardė
jimas netgi įgyja mūsų tradicinei 
juslei neįprastas formas. “Jutimo” 
kilminininkas pavirsta būdvardžiu 
“jutiminis”. Vardavardžio išvesti
nė į būdvardį įgauna šią nepapras- 
tybę: “Simonaitytės” — “simonaity- 
tiškas”. To dar nėra išeiviškoje apy
vartoje. Sakinio ritme ir logiškame 
vaizdo atskleidime tai prasmingos, 
sėkmingos rašto priemonės.

Vardavardžių būdvardėjimas nė
ra naujiena man žinomose kalbose. 
Rusai Lermontovo kilmininką gali 
nusakyti būdvardžiu “lermontovs- 
kij", Hemingway vardą anglai 
transformuoja į ‘Hemingwayseque’.

Pasikalbėjimas su rašytoju Jurgiu Gliaudą jo naujo 
išleidimo proga

romano “Brėkšmės našta“

Juo turiningesnis būdvardėjimas 
mūsų, be galo palankioje toms da
ryboms, kalboje. Dabar iš Lietuvos 
atskambėjo į mus “simonaitytiš- 
kas”l Būdvardžių daryba saikingai 
pastūmėja kalbą evoliucijon. Evoliu
cija labai reikalinga išeivių užda

D. Rėklytė-Aleknienė Čiurlionio galerijoje vykstančios mūsų dailininkų parodos katalogo viršelis

rumui. Gresia stagnacija, štampo ir 
standarto maniera. Tautos masėje, 
tėvynėje, kalba evoliucionuoja, kie
tai virškina svetimą įtaką, apreiškia 
save nepaprastu gajumu.

Kaip vaizduotojas, aš instinkty
viai geidžiu tekste pilnesnių tonų. 
Telegrafiškas lakoniškumas, išplės
tas veikale, kankintų savo monoto
nišku stakatu. Vaizdas yra įtaiga ir 
komunikacija. 'Sakinys “kambary 
stovi stalas” dar nėrą vaizdas. Čia 
Anton Pavlovič Čechovas paklaus
tų: ar guli ant stalo saulės zuiku
tis? Tennessee Williams pareikalau
tų pamesti ant stalo mezgininę 
mantiliją ir sugauti joje kvepalų 
dvelksnj.

Tad vaizdo pilnybėje būdvardis 
yra viena iš priemonių ne tiktai 
detalizuoti, bet duoti koloritą. Ta
čiau aš nesu besaikis būdvardžio 
adoratorius. Kaip matyti, greta jo 
prieveiksmis gali prilėtinti ar pa
skubinti vyksmą. Reikia dar nepa
miršti svarbiausiojo čia akcento: 
autorius nėra veikalo protagonistas. 
Tai protagonistas mato, jaučia ir 
sprendžia. Autorius tėra tik tarpi
ninkas tarp skaitytojo ir personažo.

— Jūsų metaforos yra labai tur
tingos. Nelauktai tolimi sugretini- 
nai sudaro Jūsų sakinio įdomumą, 

bet kartu ir jo sunkumą. Žmogui 
išsyk nelengva pasekti jūsų meta
forinius šuolius. Pvz. Jūs kalbate 
apie žmogų, kuris nori vyno, tačiau 
jis siekia prancūziškos poezijos rin
kinio. Ar šis Jūsų polėkis nepa
skatina Jus, palyginti, laisvai elgtis

ros konservaciją. Tad, kas yra “ga
liojantis kalbos dėsnis”? Kas yra 
beletristinės kalbos potekstė? Tiktai 
evoliucijos stadija.

Šioje dialogo pastraipoje metafo
ra išžengia aikštėn ne dėlto, kad 
ji turtina, sunkina ar savotišku vit-

ražu perkeičia sakinį, bet todėl, kad 
ji yra sakinio sparnai. Mefafora yra 
vaizdavimo metodas, tolygus prie- 
veiksmiškumui arba būdvardišku- 
mui. Metafora yra sakinio potekstė. 
Metaforoje, palietusioje vyrą, siekusį 
Vyno ir pasitenkinusį prancūziško
sios poezijos tomeliu, mes matome 
vyro charakteristiką. Metafora atli
ko didelę, funkciją asmens pristaty
mo procese.
, “Galiojančios kalbos” platforma 

ir “sau galiojančios kalbos” konflik
tai su oficiališkąja bendrumą, turi 
įdomią, margą istoriją. Rusuose ata
kavo Levą Tolstojų (vadino “pran- 
cūzuoj ančių karininkėliu”), sukta, 
virpanti, ilgų periodų Fiodoro 
Dostojevskio kalba buvo vadinama 
“raznočincų žargonu” (smulkių
valdininkėlių kalba). Mūsų Vydū
nas ir Simonaitytė ištikimai “sau 
galiojančios” kalbos struktūrai. Kas 
vienam yra “išieškotas taisyklingu
mas”, kitam gali būti aklas maišas, 
kuriame, negalėdamas išsitiesti, te
gali muistytis.

Grįžtant prie metaforų, turime 
rūpestingai pastebėti atskirą kalbos 
figūrų specifiką “similės” (simile), 
kuri ypatingai įdomi savo priešta
ringais palyginimais. Todėl, anks- 

I čiau cituotą mefaforinio pobūdžio

su galiojančiais kalbos dėsniais? 
Vienas Jūsų personažas pasisako 
prieš išieškotą taisyklingumą.

— Metafora nėra vien tik žodis 
ar posakis perkelta prasme. Metafo
ra yra autoriaus suslėptas arba pa
brėžtinai įtaigojamas akcentas vaiz
dui ar nuotaikai. Viskas čia pri
klauso nuo metaforos įtalpinimo 
sakinyje. Netikėta, netgi drastišką! 
prieštaraujančių metaforų ataka, 
aišku, sunkina, bėgimą akimis per 
tekstą. Bet čia mane labai padrąsi
na mūsų Vydūno toks nuostabus 
individualumas. Jis gyveno, kaip 
man atrodo, sutapęs su savo nukal
tu ego-filosofiniu terminu “sau žmo
gus”, kuris jo rašto atžvilgiu trans- 
formuotinas į “sau galiojančios kal
bos” dėsnius.

Sau galiojanti kalba yra natūra
lus reiškimosi būdas. Tai antroji 
prigimtis. Kai kada tai atrodo no- 
vatorizmu, dažnai barbarizmu. Lo
tynų kalbą sutriuškino vulgatos į- 
siveržimas. Vladimiras Majakovskis 
veržėsi revoliucinti rusų kalbos 
“puškinizmą” savo antiestetiškais 
postulatais. Lietuvių beletristinė to
nacija Lietuvoje nebe Vienuolio, 
Krėvės, Putino pobūdžio. Trys au
dringos dekados smarkiai veikė 
prieš kalbos ir jos sakinio struktū- 

palyginimą galima priskirti šuo
liuojančiai similei.

— Kompozicija Jūsų romane yra 
labai tobula. Ji prilygsta klasiki
niam romanui. Visi personažai ran
da ilgainiui jame savo vietą ir atlie
ka savo uždavinį. Nieko nėra nerei
kalingo. Šiandien tačiau romano 
žanre yra pastebimas nekreipimas 
dėmėsio į kompozicinį momentą. 
Kompozicijos tobulumą, kai kas įta
ria nenatūralumu, dirbtiniu sceni- 
zavimu, kliudymu laisvai ' ir pilnai 
pasireikšti romano autoriaus jaus
mui. Tokio aritikompozicinio roma
no atvejį turime pvz. J. James 
“Ulyses”. Kaip Jūs žiūrite į kom
pozicinio romano reikšmę pasako
jamoje kūryboje?

— Lengva parašyti pirmą roma
ną, tvirtina May Sarton savo essay 
“The Design of a Novel” (Scripps 
College bulletin), bet vis sunkiau 
rašyti sekančiuosius romanus. Vis
kas, Jcas laimėta pirmame kūrinyje, 
tampa povandininėmis uolomis ro
manų rašymo tęsme. Tai personali
nis rašytojos tvirtinimas ir tai tei
singas tvirtinimas. Ne tiktai nHeš 
buvęs veikalas graso sekančiam sa
vo tema, tezių apimtimi, personažų 
profiliu, bet ir vaizdavimo metodu. 
Esu tikras, tie patys grėsmės mo
mentai glūdi poetų, muzikų ir dai
lininkų patyrime. Tačiau ten, kur 
emocija yra smuikas numeris pir
mas, šis grėsmės momentas niveliuo- 

{jamas emocijos temperatūra.

Romanas, prancūzų terminu, y- 
ra prailgaus atodūsio kūrinys (un 
long souffle). Čia kūrybiniame pro
cese povandeninės ankstesnio išsisa
kymo uolos juo baisesnės. Greta te
zės, temos, veikalo žmonių yra čia 
ir dėstymo momentas. Čia yra poli
fonija, čia yra tą polifoniją rišančio- 
ji kompozicija. Teisingi, ritmingi 
būgnų dūžiai ar neužmes veikalui 
monotonijos? Chaotiškieji, pilni arit- 
mikos trankesiai ar dažnai pakenčia
mi ausų būgneliams?? Dėstymo 
metodas eina tad ranka rankon su 
veikalo kompozicija. Ir pirmasis ir 
antroji turi būti versatylūs. Tame 
glūdi jų gyvybė. Tai galioja plates
nei vieno sparno rubrikai, tai galio
ja romanistui, kuris nesitenkina nu
mesti plunksną, pirmąjį romaną pa
rašęs. Lietuvoje labai būdinga M. 
Sluckio eksperimentika. Hemingvvay 
tragiškai užduso savo staccato saki
niuose. Dostojevskis drastiškai keitė 
dėstymo metodus.

Kompozicija yra veikalo temos 
pristatymo technika. Grįždamas da
bar prie “Brėkšmės naštos” kompo
zicijos, vadinu ją sudrausminta tėk
me plačiam epizodui pristatyti. Čia 
įvelta daug asmenų, čia netinka 
disciplinos vengimas. Intrigos išsi
vystymas, personažų vidinis kiti
mas, man atrodė, turi būti išlaiky
ta pareinamybės grandyje. Klausi
me paminėtas James Joyce ‘Ulysses’ 
metodas, tiesioginė išvestinė iš jo 
“Dubliners”, jeigu ir sugebėčiau to
kį pritaikyti (juo mėgsta operuoti 
M. Sluckis)., trukdytų man sekti 
“Brėkšmės naštos” personažus vyks
mo eigoje. Tam, tokiu atveju, reikė
tų kelių tomų. Šiuo atveju metodo 
motyvaciją autorius atremia į Hen
ry James vis nesenstančius “The 
Art of Fiction” samprotavimus.

Kompozicijos “klasiškumas” nėra 
vertybė savyje. Tai įnagis, autoriaus 
paimtas ad hoc. Kituose mano ro-

(Nukelta į 2 psl.)
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I

GRAŽIOS FRAZĖS APIE KNYGINĘ 
BIČIULYSTĘ.
IŠLEISTOS LIETUVOS VYSKUPŲ 
RELIACIJOS ŠV. SOSTUI.
TAUTIŠKUMAS NE DAIKTUOSE, O KŪRĖJO 
IŠSIREIŠKIMO BŪDE.
VIENUOLIS SU VALDOVO NAŠTA.
VLADO ŠLAITO EILĖRAŠČIAI.
LIETUVIS ŽURNALISTAS - FOTOGRAFAS 
ŠIAURINĖJE AIRIJOJE.
NEPAGRISTI "NAUJIENŲ” KALTINIMAI. 
DĖL LITURGINIO MALDYNO KALBOS. 
VASARIO 16-TOS MINĖJIMO CHICAGOJE 
KONCERTINĖ DALIŠ.
NAUJI LEIDINIAI.
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI. 
KULTŪRINĖ KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

ILTINĖ

M

Gražios frazės apie knyginę bičiulystę
sva-Jungtinių Tautų švietimo, tikslas, apie kurį svajojo ir 

mokslo ir kultūros organizacija joja visi bolševizmo vadai. 
(UNESCO) 72-sius metus pa
skelbė Tarptautiniais knygos me
tais. Rezoliucijoje numatoma kuo pažįstamos dar iš pirmojo bolše- 
plačiau paskleisti knygas pašau- vikmečio. Jad tada su devizu 
lyje, palengvinti jų įsigijimą, ypač “knyga liaudžiai” Lietuvoje kū- 
nepasiturinčioms masėms, ir tuo giais išdygo marksizmo - leniniz- 
kovoti už taiką, žmogaus teises 
etc. Ta proga UNESCO užsaky
mu belgų dailininkas Michele 
Glifas suprojektavo stilizuotą 
knygos metų ženklą — atskleis
tos knygos rėmuose stovinčius, 
draugiškai rankomis susikabinu
sius du žmones.

Kiekvienas, kam rūpi kultūra, 
gerbūvis, taika, pritars tokiam 
kilniam sumanymui. Neraštingu
mas dar ir šiandien tebėra opi 
žmonijos problema. Pasaulyje dar 
daug tamsos ir atsilikimo. Nežiū
rint filmų, radijo, televizijos su
klestėjimo, knyga išlieka svar
biausiu informacijos šaltiniu. 
Knyga auklėja, ugdo savarankų 
mąstymą, gaivina vaizduotę.

Šypsenos ir gražios frazės apie 
‘“knyginę bičiulystę” mums gerai

Bet ar tai viskas? Žinoma, kad 
ne. Kartais knyga tarnauja ir ki
tiems tikslams. Žvilgterėkime į 
šių metų “Lit. ir Meno” 5-tą nu
merį. Ten, vedamoje skiltyje ra
šoma: “... knyga, kaip buvo, taip 
ir ateityje liks viena svarbiausių 
visuomenės nuomonės formavimo 
priemonių”.

Štai kur šuo pakastas. Iš karto 
paaiškėja, kuriam tikslui Sovietų 
Sąjungai rūpėjo pasiūlyti ir pra
vesti UNESCO rezoliuciją: Kad 
dar plačiau pasaulyje pasklistų 
Kremliaus ideologija, kad visuose 
forumuose aidėtų tarybinės lite
ratūros ir sociologijos balsas, kad 
visur milijoniniu tiražu būtų for
muojama žmonių nuomonė. O 
dirva naujagimių, neišsivysčiusių 
tautų tarpe yra nepaprastai vilio
janti. Ne informuoti, ne ugdyti 
savarankų mąstymą, bet pavloviš- 
kai pratinti prie komunistinių 
“gėrio ir laisvės” trafaretų. Tai

UNESCO paskelbtųjų Tarptautinių 
knygos metų emblema

men^ literatui

DR. V. GIDŽIŪNAS, O.F.M.

RELATIONES STATUS DIOE- 
CESIUM IN MAGNO DUCATU 
LITUANIAE. 1. Dioeceses Vilnen- 
sis et Samogitiae. Pluribus adlabo- 
rantibus in uniun redigit Paulus Ra
bikauskas, S. J. SECTIO HISTORI- 
CA Academiac Lituanae Catholicae 
Sdentarum R o m a e 1971

#

mo raštai, o lietuviška knyga, 
kaip nerealus “brudas”, atsidūrė 
rūsyje pasmerkta sudeginimui. 
Įdomu, kiek apytikriai anuo me
tu buvo nužudyta lietuviškų kny
gų?

Mūsų išeivijos ir visų pavergtų
jų tautų politiniams ir kultūri
niams sluoksniams ta pačia Tarp
tautinių knygos metų proga ver
tėtų kaip tik kreiptis į UNESCO 
ir teirautis, kodėl Sovietų Sąjun
ga, būdama tarptautinių knygos 
metų iniciatorė, dar vis savo te
ritorijoje paneigia knygos laisvę? 
Kodėl, jf neįsileidžia su politika 
net nieko bendro neturinčių išei
vių knygų — prozos, poezijos, 
mokslinių veikalų, enciklopedi
jos? Kodėl ji draudžia savo opo
ziciniams rašytojams leisti kny
gas? O kur religinių raštų laisvė?

Iš tokių jautrių klausimų ga
lima būtų sudaryti net geros ap
imties brošiūrą. Gal kas pasakys— 
tie dalykai Jungtinėms Tautoms 
neįdomūs, nes buvo keliami jau 
tūkstančius kartų, ir Sovietų Są- 
jnuga jiems yra kurčia. Tai tiesa. 
Apie tai daug kas . šaukte šaukė 
desperatišku šauksmu. Rezultatai 
menki. Laisvėjimo procesas lėtas,1

1. Istorinių. Šaltinių reikSmė

Tautos praeities gyvenimo 
tikrovę mes galime atkurti iš 
likusių to laiko šaltinių, kurie 
priešistoriniams laikams atvaiz
duoti yra senienos, iškasenos, 
folkloras, arba tautosaka, o is
toriniams laikams oficialūs do
kumentai ir neoficialūs raštai. 
Taigi šaltiniai yra įvairaus po
būdžio: pirmaeiliai ir antraei
liai. Pirmaeiliai yra karalių, po
piežių, kunigaikščių, vyskupų ir 
kitų asmenų oficialūs raštai, su
tartys. įsakymai, prašymai, su
teiktos malonės ir potvarkiai. 
Antraeiliai yra kronikos, met
raščiai, registrai, metrikos, pri
siminimai ir panašūs. Šie raštai 
yra saugojami valstybiniuose, 
bažnytiniuose ir privačiuose ar
chyvuose. Laiko tėkmėje dauge
lis jų sunyksta ar karų audro
se bei gaisruose žūsta. Jiems 
pranykus, dingsta nežinion ir 
tai, kas juose užrašyta. Juk dėl 
šaltinių trūkumo ir Lietuvos ži
nomoji istorija tesiekia tik XHI 
šimtmetį. Iš ankstesnių laikų 

mus pasiekė žinių tik trupinė
liai. Iš to matome, kaip svarbu 
saugoti ir skelbti istorinius šal
tinius.

2. Privačios pastangos 
Šaltiniams rinkti

Tiek praeityje, tiek dabar, 
tautos nelaimės ir svetima ver
gija neleido mums apsaugoti, 
surinkti ir išleisti reikšmingus 
Lietuvės istorijos šaltinius. Ne
priklausomybės laikotarpis bu
vo per trumpas paruošti tam 
darbui specialistus ir suorgani
zuoti šaltinių rinkimą ir išleidi
mą. Tik istorijos mokslo puose
lėtojai prie savo darbų pridėdavo 
naujų, iki tol nežinomų, doku
mentų priedus. Privačia inicia
tyva prof. J. Totoraitis, MIC, ir 
vienas kitas lietuvis kunigas, 
studijuodamas Romoje, turėjo 
progos susipažinti su Slaptuoju 
Vatikano archyvu ir kitais Ro
mos archyvais, kur slypi daug 
Lietuvos istoriją liečiančios me
džiagos.

Tik a. a. prof. Z. Ivinskis pa
siryžo aukotis šaltinių rinkimo 

o pastaruoju laiku visai įšalęs.
Vis dėlto mėginti verta, kai pa

tys rusai - bolševikai sava inicia
tyva tą progą pakiša. Dabartiniai 
metai yra ypatingi — jie skirti 
knygai propaguoti. Bus rengiami 
tarptautiniai seminarai, vyks su
važiavimai, diskusijų sesijos. Atsi
vers platus forumas. Bus progų 
dramatiškai pasakyti tiesą ir pa
rodyti sovietų veidmainišku
mą.

Pr. V,

Lietuviu KątaliĘ” mokslo akademijos Istorijos mokslą sekcijos nariai audiencijoj pas popiežių Paulių VI, 
įteikiant jam Meiuvos vyskupų reliacijų I tomą 1972 metais sausio 5 d. Iš k. į cieš.; prel. dr. P. Jatulis, 
pop. Paulius VI, kun. dr. J. Vaišnora, MIC, kun. dr. P. Rabikauskas, kun. R. Krasauskas, prel. dr. J. 
Bičiūnas

darbui. Kai kiti vyko Ameri
kon ieškoti laimės, jis pasuko 
Romon knisinėtis Vatikano, Jė
zuitų ir kituose archyvuose. Sa
vo surinktos medžiagos jis ne
išleido, nes tai darbas ne vieno 
žmogaus jėgoms, o trūko ir ma
terialinės pagalbos jos leidimui. 
Bet daugelį surinktų žinių jis 
panaudojo savo rašomose stu
dijose. Romoje tuo metu gyveno 
keli kunigai ir vienuoliai, jau 
baigę arba tebestudijuoją isto
rijos mokslus. Jie susieidavo pa
sikalbėti Lietuvos istorijos rei
kalais. Atrodo, kad tokių pasi
kalbėjimų metu buvo nutarta 
surinkti ir išleisti Lietuvos vys
kupų reliacijas apie vyskupijų 
stovį, nes kun. R. Krasauskas 
Vatikano archyve nurašė Susi
rinkimo kongregacijos fonde at

i

i

Senosios Vilniaus vyskupijos katedra. Sekant tradiciją, tikima, kad Lietuvai priimant krikščionybę, pirmo
ji katedra čia pastatyta senosios lietuvių religijos šventame gojuje ir kaip tik toje vietoje, kur degė amži
nosios ugnies židinys. Okupantai rusai • bolševikai šią istorinę lietuvių tautos šventovę dabar yra pavertę 
paveikslų galerija ir koncertų sale.

rastas Vilniaus ir Žemaičių vys
kupijų reliacijas. Tuo pat metu 
per vysk. V. Brizgį buvo gauta 
prel. Jurgio J. Paškausko au
ka joms išleisti. Ilgainiui buvo 
nutarta imtis kolektyvinio dar
bo. Tam tikslui prie atgaivintos 
Lietuvių katahKų mokslo aka
demijos Romoje 1960 m. buvo 
įkurta Istorijos mokslų sekcija, 
kurios pirmininku išrinktas 
prof. Z. Ivinskis, sekretorium — 
kun. dr. J. Bičiūnas, o nariais 
priimti — kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, kun. dr. P. Jatulis, kun. 
lic. R. Krasauskas, kun. dr. V. 
Gidžiūnas, OFM, kun. prof. dr. 
P. Rabikauskas, SJ, ir kun. dr.
S. Matulis, MIC.

3. Organizuotas Romos 
istoriku darbas

Ši susiorganizavusi istorikų 
sekcija nutarė leisti istorinių 
šaltinių sferiją, vardu Fontes 
Historiae Lituaniae, kurios pir
muoju tomu butų Didž. Lietu
vos Kunigaikštijos vyskupų re
liacijos, į kurį tilptų ne tik Vil
niaus, Žemaičių ir Seinų, bet ir 
Smolensko, Minsko, Pilteno ir 
Mohiliovo vyskupų reliacijos. 
Tada reliacijų redaktorium bu- 
buvo išrinktas prof. dr. P. Ra
bikauskas, SJ,, prof dr. Z. Ivins
kis sutiko parašyti įvadą, dr. P. 
Jatulis apsiėmė nurašyti dar ne
nurašytas reliacijas ir prie jų 

, pridėtus lydimuosius raštus ir 
kongregacijos atsakymus, lic. 
R. Krasauskas sutiko paruošti 

prof. Z.

istorines vyskupijų apžvalgas ir 
chronologinius vyskupų sąrašus 
ir Vilniaus vyskupijos reliaci- 
joms paaiškinimus išnašose, že
maičių vyskupijos reliacijoms 
paaiškinimus sutiko padaryti 
dr. V. Gidžiūnas, OFM.

Darbas be jokio atlyginimo, 
tik atliekamu laiku dirbamas, il
gai užtruko, bet dabar džiaugia
mės, kad pirmasis Fontes His
toriae Lituaniae seriją prade
dąs tomas — Relationes Status 
Dioecesium in Magno Ducatu 
Lituaniae, jau atspausdintas, 
kuris apima Vilniaus ir Žemai
čių vyskupijų reliacijas ir suda
ro 1-ją reliacijų dalį. Jis at
spausdintas Romoje 1971 m. ir 

turi LV + 543 psl.
Čia tenka pastebėti, kad vie

non knygon nebuvo įmanoma 
sutalpinti visų Didž. Lietuvos 
kunigaikštijos vyskupų reliaci
jų, dėl to likusios bus išleistos 
2-je dalyje, kuri jau visai pa
ruošta. Be to, redaktorius P. 
Rabikauskas, SJ, dabar Grego- 
rianum uriiversiteto Istorijos 
fakulteto dekanas,
Ivinskiui esant labai užimtam, 
parašė šio tomo įvadą, kiti savo 
apsiimtus darbus atliko.

Šis Lietuvos vyskupų praneši
mų rinkinys,, moderniu moksli
niu metodu paruoštas, jau susi
laukė gerų atsiliepimų. Pirmiau
sia šį mūsų istorikų darbą įver
tino pop. Paulius VI, sausio 5 d. 
priimdamas juos specialioje au
diencijoje. Susipažinęs su veika
lo turiniu, Šv. Tėvas ragino tęs
ti šį svarbų, Lietuvos vardą gar
sinantį, darbą, laimino mūsų is
torikus ir apdovanojo Pasaulio 
Taikos dienai paminėti išleistu 
medaliu. Dalyko žinovas, Paulo 
Droulers, SJ, savo plačiame 
straipsnyje Due secoli di storio 
Iituana — Du Lietuvos istorijos 
amžiai L’Osservatore Romano 
dienraštyje, sausio 23 d. laidoje, 
labai gražiai įvertino ši šaltinių 
rinkinį, kuris, anot P. Droulers, 
atidengia dviejų šimtmečių Lie
tuvos istorijos uždangą.

//. Vyskupų reliacijų turinys

Šis pirmasis pačių lietuvių 
paruoštas šaltinių rinkinys, 
kaip jau minėjome jo išleidimo 
planavime, turi bendrą istorinį 
įvadą, bibliografiją ir reikia
mus paaiškinimus išnašose, lie- , 
čiančius patį tekstą, vietų ir as
menų vardus. Prieš Vilniaus ir 
Žemaičių vyskupijų reliacijų 
tekstą duodama istorinė vysku
pijų apžvalga ir chronologine 
tvarka paruoštas vyskupų sąra
šas. Visas veikalas išleistas lo
tynų kalba, net ir įvadai ir pa
aiškinimai duodami lotyniškai, 
kad ir svetimų tautų istorikai 
galėtų juo naudotis. Istoriniai 
šaltiniai kritiškose laidose vi
suomet išleidžiami originaliose 
kalbose. Platesnei visuomenei 
šaltinių žinios jau suteikiamos 
istorinėse studijose. Dabar' 
mums svarbu istorinius šalti
nius paskelbti, kad jie nežūtų ir 
kad jais galėtų naudotis istori
kai. Jų vertimus ar santraukas 
bus galima padaryti vėliau, kai 
jie bus lengviau prieinami.

Nuo seniausių laikų vyskupai 
turėdavo lankytis pas popiežių 
ir duoti jam savo ganytojavimo 
apyskaitą. Tie jų apsilankymai 
vadinosi vizitais ad limina apos-

(Nukelta J 2 pal.)
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Vacys Kavaliūnas

Derinant vienybę su niveliacija

t

gaus ryšių su žeme, o taip pat 
ir savo dalios nujautimo mo
mentai.

— Kurie, Jūsų pačių žodžiu, 
būtų pagrindiniai šio romano 
akcentai?

— Kaip gimė Jums šio ro
mano idėja? Kokios nuotaikos 
ir kokie paskatai vertė Jus im
tis jo rašymo?

Šiame numery
DERINANT VIENYBĘ SU NIVELIACIJA. 
POKALBIS SU ŠIEMETINIU ROMANO 
LAUREATU VACIU KAVALIŪNU.
VIKTORO PETRAVIČIAUS PARODA.
SU MUZIKU J. BYANSKU ATSISVEIKINANT. 
ANTANAS VENCLOVA “KOMUNIZMO 
STATYBOJE”.
KELIOS VALANDOS SU ALGIMANTU KEZIU. 
MARIJOS SAULAITYTĖS EILĖRAŠČIAI.
LIETUVIS ŽURNALISTAS - FOTOGRAFAS 
ŠIAURINĖJE AIRIJOJE.
PAŠNEKESYS SU DAILININKU IR 
AKTORIUM JONU KELEČIUM.
LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS 
Susidarymas.
APIE IŠEIVIJOS DAILĘ OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE.
SPYGLIAI IR DYGLIAL

Amerikiečių spaudoje vis daž- 
, niau tenka susidurti su keista 

prognoze, kad šis dešimtmetis gal 
galės būti kada pavadintas “eko
nominio stabilizavimosi dešimt
mečiu”. Nežinia, kokie bus ir 
80-tieji metai, todėl belieka tik 
tikėtis, kad kai kurie mūsų kul
tūriniai užmojai nuo viso to ne
nukentės, spauda išsilaikys ir vi
sas judėjimas liks, daugiau ar 
mažiau, kaip buvęs. Aišku, kas
met apie tai prisifnenama ir vis 
kitokiais akiniais žiūrima, nors 
nieko tuo neišsprendžiama.

Nieks nenori būti pranašu, a- 
liarmistu, ar jau “pro ir contra” 
išdiskutuotų mūsų organizacinių 
vienetų “niveliuojančių” susi
jungimų, ar “demokratiškų” ne- 
sijungimų, šalininku' Retai į tai mo tokiame leidiny būtų išvengta, 
pažiūrima statistiniais duomeni
mis, ypač atsižvelgiant į nūdie
nes sąlygas. O reikia mesti 
žvilgsnį į ateitį ir gerai pasiruoš
ti kada nors, reikalui esant, pri
eiti prie vienokio ar kitokio jun
gimosi, kuris organizacinių vie- vienetas, dažnai pririštas geogra- 
netų galėtų būti kaip nors demo- finiai ar ideologiniai, laikosi kiek 
kratiškai praktikuojamas akivaiz- tik gali. Bet tie, kurie neprenu- 
doj atsiradusios realybės, ro- meruoja visų jaunimo žurnalų, 
dančios kai kuriuos nepraktišku- ir nežino kiek jų yra, o tokių 
mus išeivijoje ir kai kuriuos pa- yra nemaža, daug vertingos me- 
sikartojimus, kurie yra gal ne- džiagos taip ir nemato, 
ekonomiški.

Aišku, kalbant lyg apie “gele
žinkelių, bankų, firmų jungimą
si”, kultūra turėtų būti išskirta, 
nes ji mėgsta individualumą ir 
nesileidžia į jokį “jungimąsi”. 
Kaip jungimąsi galima būti atlik
ti, derinant vieningumą su nive
liaciją, tesprendžia mūsų ekono
mistai, sociologai, kultūrininkai, 
spaudos specialistai, organizacijų, 
atstovai, ar kas nors, jei toks eg
zistuoja virš jų.

Neturint virš stovinčiojo iš
minties, juk ne vienam kartais lengviau gautų ir valstybinę pa- 
atrodo, kad mūsų naujoji realy- ramą, kai dabar, galų gale, at- 
bė ir mus silpninantieji pasikar- kreiptas dėmesys ir į “minority 
tojimai — jų nepraktiškumas — groups” šiame krašte, 
kenkia ne tik kultūriniams už-

mojams, bet ir mus pasius silp
nina, ypač jei nėra didelių gai
vališkų pajėgų augti. Šiokio to
kio augimo reiktų, kol dar galima, 
nes matome ir tobulėjimo reiški
nių. Jei jie laikini, reikėtų augi
mo ieškoti jungtyje, kad ir dali
nėje.

Ar apsimoka apsijungti? Pa
vyzdžiui, sujungiant jaunimd 
spaudą į vieną stipresnį leidinį, 
kur visos organizacijos, pana
šiai kaip kuriuose laikraščiuose 
dabar, turėtų savo skyrius? Net 
su atskirais redaktoriais? Kas bus 
tokio jaunimo žurnalo vyr. re
daktorium? Čia ir visa problema. 
Ir, ar apsimoka tai daryti? Jau
nuoliui skaitytojui tai būtų gal 
maloni utopija. Nes pasikartoji-

Ir spausdinimas gal nevėluotų, 
net būtų sutaupyta.

Aišku, jungimasis nėra leng
vas klausimas. Niekas nenori 
jungtis. Nei senimas, nei jauni
mas! Kiekvienas organizacinis

Tik bet koks jungimasis mū
suose, atrodo, sunkiai išsispren
džia. Visa bėda, kad po tos ar 
kitos organizacijos susvyravimo 
ar to ar kito leidinio sustojimo, 
dėl savotiškos traumos ir psicho
loginio smūgio dingsta jų kūrybi
niai syvai, visa atrodo jau- per 
vėlu, numojama ranka bet ko
kiam atsigaivinimui. O to reiktų 
vengti kaip maro ir jungtis, kol 
dar ne per vėlu, kol dar jungi
mosi sąlygas galima apšnekėti, 
stovint ant kojų, o ne parklupus 
ant kelių. Apjungti vienetai gal

P. Min.

Kalbamės su Vaciu Kavaliūnu

Kai “Draugo” dvidešimt pir
mo romano konkurso premijos 
įteikimo iškilmės jau ne už kal
nų (kitą sekmadienį — kovo 12 
d. 3 vai. popiet Jaunimo cent
re, Chicagoje), dar prieš pa
imant premijuotąją knygą į 
rankas, norisi užkalbinti patį 
laureatą Vacį Kavaliūną atrink
tojo romano ir šiaip literatūri
nėmis temomis. Pokalbį patei
kiame čia ir mūsų laikraščio 
skaitytojams, kad užsimegztų 
jau išankstinė pažintis su au
toriaus mintimis ir su premi
juotuoju romanu “Aidai ir še
šėliai.”

Viktoras Petravičius Iš ciklo “Simfonija” (spalvotas medžio raižinys)

Nuotr. V. Noreikos

— Idėja, bent dabar taip at
rodo, senoka. Ji kilo, ryškėjo 
ir skleidėsi pamažu. Tai tary
tum iš gimtosios žemės kylanti 
melodija, kurioje drauge su jos 
peizažu atsiskleidė ir kai kurie 
romano personažai bei jų vidi
nis pasaulis, giliai susijęs su 
išorine aplinka. O rašant — 
taip beveik visada būna — su
stota, susimąstyta ir palūkėta, 
kitur kiek nukrypta ir vėl su
grįžta.

• ‘— Pagrindiniai akcentai — 
Jurgio Jurėno, vyriausiojo per
sonažo, būties virpesiai, jo vi
dinio pasaulio “tujai it šešėliai: 
šviesūs ir tolimi prisiminimai, 
meilė, nusivylimas, kančia ir 
pavydas, gūdus nusikaltimas, 
sukrėtęs visą jo prigimtį ir ve
dęs prie jo asmenybės deinte- 
gracijos, demoniškų pasąmonės 
galių prasiveržimo ir net ligi 
savotiško pragaro mistikos. Pa
galiau prie kito nusikaltimo ir 
fizinio kritimo, kuriame lyg ir 
pasigirsta šviesūs prisikėlimo 
akordai. Juntami čia ir žmo-

— Jūsų romano veiksmas 
vyksta prieš keliasdešimt metų 
Lietuvoje. Skaitytojai, kaip jau 
nekartą buvo tai šen, tai ten 
užsiminta, ima pasigesti išeivi
jos literatūroje labiau šiandie
ninių ir čionykščių problemų. 
Kodėl Patys nepersikėlėte da- 
bartin ir ar ateityje negalvoja
te šitai padaryti?

— Fizine prasme “Aidų ir še
šėlių” veiksmas vyksta Lietuvo
je gerokai seniau. Tačiau erdvės 
ir laiko kategorijos čia nėra la
bai svarbios: vidine-dvasine 
prasme jis, veiksmas, vyksta 
nedalomoje į vakar ir šiandien 
Jurėno sieloje, kurioje praeitis 
ir dabartis susilieja vienon tėk
mėm Tai dalinai eina ir iš roma
ne Vaizduojamo žmogaus sam
pratos bei jo gyvenimo kelio vi
zijos: vidinė drama vyksta pra
eities ir dabarties sandūroje. O 
tatai bent iš dalies atsako ir į 
klausimą, kodėl nepersikelta da
bartim Ar tai kada nors padary
siu? Nežinau. Gal? O gal ir ne?

— Kai kurios Jūsų romano 
vietos primena šiandien gana 
madingą vadinamą pasąmonės 
srauto metodą. Ką apie jį galvo
tumėte? Kiek jis yra tinkamas

Pulsuojanti gamtos ritmu
Viktoro Petravičiaus dailės paroda Chicagoje

Tarp daugelio Chicagos lietu
vių visuomenėj vykstančių paro
dų kai kurios būna išskirtinai 
geros. Viena iš tokių — Viktoro 
Petravičiaus grafikos ir tapybos 
paroda, kuri buvo atidaryta 
praėjusį šeštadienį, vasario 26 
d., “Menės” patalpose, 2515 W. 
69 St. Neįprasta vieta parodom, 
gal būt, ir nelabai dėkinga. Ne 
prie visų kūrinių galima lengvai 
prieiti ir patogiai į juos pažiū
rėti. Taip pat ne per geriausias 
apšvietimas. Vienos sienos 
margumas paveikslams nedė
kingas — mažina jų intensyvu
mą. Bet, kai stiprūs kūriniai — 
atsilaiko ir prieš aplinkos pa
ruošimo trūkumus.

Viktoro Petravičiaus paroda 
susideda iš 46 kūrinių. Dau

giausia grafika ir tik penki ta
pybos darbai. Didelė dalis kūri
nių yra suskirstyta į grupes, 
naudojant vieną pavadinimą, 
kaip pvz. “Pradžia”, susidedan
ti iš šešių kūrinių, “Ritmas” iš 
septynių, “Simfonija” net iš 
dvylikos. Kiti skirstomi po du 
ar po tris.

“Pradžios” serijoj vystos sub
tilus moters ir vyro bendravi- 

šitų dienų literatūroje ir kokie 
jo rezultatai mūsiškėje beletris
tikoje?

— Pasąmonės pasaulis — 
sapnai, tolimiausių prisiminimų 
aidesiai, vos pajuntami vizijų 
momentai... — visa yra integra
li ir neatskiriama žmogaus bū
ties dalis ir visa tai kartais vei
kia kur kas galingiau nei išori
niai ar sąmonės reiškiniai. Šis 
žmogaus “požemių” pasaulis tu
ri ne tik psichologinius, bet ir 
filosofinius pagrindus. Jis at
skleidžia ir naujus žmogaus san
tykių su išoriniu pasauliu as
pektus. Tad ir pasąmonės srau
to metodas, kuris kai kuo pri
mena surrealistinę rašymo tech
niką, nėęa nei smerktinas, nei 
juo labiau atmestinas. Jis at
skleidžia tam. tikrą žmogaus 
dvasios tikrovės aspektą ir yra 
dalis realizmo, kuris neturi 
krantų ir kuriuo remiasi visos 
literatūrinės srovės bei kryptys. 
Kalbėti apie jo rezultatus mūsų 
literatūroje nesinorėtų — tai 
visų pirma būtų perdaug platu.

— Kaip vertinate mūsų lite
ratūros (poezijos, dramos, pro
zos) šiandieninę situaciją?

— Pradedant Donelaičiu ir 
baigiant šių dienų mūsų litera
tūra, vis randu joje tai, kuo nuo
širdžiai galiu 
taip pat sustoti 
ten, kur iškyla

pasidžiaugti, o 
ir susimąstyti 

žmogiškosios
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mas, pradedant vieniša moters 
figūra gamtos aplinkoj, baigiant 
vyro ir moters susiliejimu į vie
netą, išlaikant atskiras jų savy
bes.

“Ritmas” susideda iš gana 
tamsių, nedidelio kontrasto, 
plonų linijų kūrinių, kurie pir
mam žvilgsny sukelia net blan
kų vaizdą, bet ilgai netrunka pa
stebėti ypatingą judėjimą, be
veik chaotišką, neramų erotiš
kų atspalvių figūrinį bendravi
mą, pulsuojantį pagrindiniu 
gamtos rįtmu.

“Simonija” pasižymi didesniu 
lengvumu ir erdve, čia iškyla 
spalva, subtili, rami, stambesnė 
kompozicija, skirtinga temati
ka. ,

Nors daugumoj V. Petravi
čiaus kūrinių gamta yra neat
skiriama jų dalis, ji vis dėlto 
nėra nuobodi, nei vienoda, bet 
vis iškylanti skirtinguose bruo
žuose. “Simfonija”, susidedanti 
iš didžiausios grupės kūrinių,

V. K. Jonynas šv. Kazimieras

(Lietuvių koplyčia Vatikane)

yra stipriausia visos parodos 
dalis.

Tapybos darbai, iš viso pen
ki, sudaro seriją, pavadintą 
“Svajonė”. Tai figūrinių kom
pozicijų kūriniai, švelnių spalvų, 
teikia poilsį akims ir jausmams. 
Tapybos technika yra labai 
skirtinga nuo grafikos, bet vis 
dėlto Vikt. Petravičiaus dvasi
niai bruožai abiejose technikose 
yra tie patys, tik jie daug stip
riau išryškėja grafikos dar
buose.

Dekoratyvinis, paviršutinis 
grožis ar prašmatni technika 
Vikt. Petravičiaus kūryboje vie
tos neturi, 
dvasiniam 
meistriškai 
čiausiomis 
technikomis.

Pati estetika glūd* 
kūrybos pajutime, 
išsisakant papras- 
grafikos ir tapybos

Šią parodą tikrai yra verta 
pamatyti. Ją surengė lietuvių 
jūrų skautijos Korp! Gintaras. 
Paroda šiokiadieniais atdara 
nuo 7 iki 9 vai. vak., šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 12 iki 9 vai. 
vak.

\



Lietuviškas šokis - musu gyvenimo dalis
Pokalbis su Grandinėlės vadovu Liudu Sagių
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Šiame numery
ŽURNALISTAI IR SPECIALISTAI.
POKALBIS SU “GRANDINĖLĖS” VADOVU 
LIUDU SAGIŲ.
ANTANO MACEINOS NAUJO VEIKALO 
PUSLAPIUOS.
KAZIO BRADCNO EILĖRAŠČIAI.
KUNIGAS STUTTHOFO KACETE — 
STASIO YLOS KNYGA ANGLIŠKAI. 
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MOTERŲ GYVENIMAS.

Mūsų lietuviams išeiviams 
« esant išblaškytiems po visus 

penkis kontinentus, ypatingos 
reikšmės tarpusaviam ryšiui pa
laikyti turi spauda. Ji turi labai 
svarbų dvejopą uždavinį: infor
muoti ir formuoti. Visų pirma 
mūsų spauda yra veidrodis, ko
respondencijomis, reportažais, 
iliustracijomis, straipsniais pa
rodanti, kas kur lietuviuose 
vyksta. Tai turi didelės reikš
mės: pastangų išgarsinimas at
neša naujo ryžto ateičiai, bet 
taip pat duoda paskato ir ki
tiems.

Bet iš kitos pusės — spauda 
yra ir formuotoja. Ji gali, pa
gal aplinkybes, daugiau ar ma
žiau analizuoti tam tikrą kul
tūrinį įvykį mūsų tarpe, pil
niau įvertinant laimėjimus, 
užuominomis ar kritišku žodžiu 
nurodant trūkumus ir tiesiant 
naujas perspektyvas ir gaires 
naujiems, platesniems užmo
jams.

*

Jeigu pirmajam — informa
ciniam — uždaviniui atlikti tu
rime laikraštininkus, žurnalis
tus, tai antrajam — mūsų kul
tūrinio gyvenimo formavimo — 
uždaviniui jau, labai svarbu, kad 
plačiau įsijungtų atitinkamų 
sričių specialistai.

Dabar • tai vienur, tai kitur 
pasigirsta balsų, kad mūsų ko
respondentai ir laikraštininkai 
daugiau tik informaciniai veid
rodžiai ir tai gaubti, padidinan
tieji vaizdą. Spaudai išeivijos 
sąlygose daug kartų reikėjo ir 
reikės nugalėti pagundą per
tempti ypač kultūrinio bruzdė
jimo vertinimą. Nedėkingose są
lygose pastangas pasistūmėti 
kultūrinio rezultato kryptimi 
visada reikia sveikinti ir už- 
girti, tačiau jeigu tų kultūrinių 
pastangų rezultatas menkas, 
niekas neturėtų pykti, jeigu jis

savo tikruoju vardu ir pavadi
namas.

*
Kultūrinius užmojus formuo

jant ir informuojant, ypač svar
bus atitinkamos srities specia
listų žodis. Todėl ir įvairūs dai
lininkai, aktoriai, režisieriai, 
dramaturgai, rašytojai, daini
ninkai, mokytojai, aukštųjų mo
kyklų dėstytojai ir kiti į mūsų 
kultūrines aukštumas prasiVer- 
žusieji labai siaurai žiūrėtų į 
savo misiją, jeigu tik pasiten
kintų vienokiu ar kitokiu laik
raštininkų ir laikraščių kritika
vimu, o patys su savo įnašu ne
atsiskubintų talkon. Šimtą kar
tų svarbiau taikliu specialisto 
žodžiu atlikti kultūrinio atitin
kamos srities formuotojo užda
vinį, kaip tuščiai burbuliuoti, 
reiškiant tik savus nepasitenki
nimus ir priekaištus kitiems, su
sirinkus kelioms dešimtims, bet 
nesiryžtant savo nuomonės už
rašyti ir pateikti ją tūkstan
čiams skaitytojų, mat, rašymas 
visada yra sunkesnis darbas, 
negu vakaro praleidimas šneku
čiuojantis.

Atitinkamos srities specialis
tas galėtų spaudoje kur kas 
daugiau pasakyti, negu kas ki
tas. Gal jis nebus pasiruošęs 
taip apie visas sritis informuoti, 
kaip laikraštininkas, jam betgi 
neprilygs joks laikraštininkas, 
kada jis prabils savo specialy
bės srityje. Jeigu atitinkamų 
šakų specialistas tepasiliks tik 
kabinetams, uždaras savomis ži
niomis tik sau, jis labai nu
skriaus mūsų visuomenę ir mū
sų kultūrinio gyvenimo pažan
gą. Jeigu toks specialistas tepa
sitenkins tik šavo paskaitomis 
bet kimioje svetimoje kokio 
krašto aukštojoje mokykloje ar 
darbu bet kurioje laboratorijo
je, jis bus tarnaująs tik sau ir 
svetimiems, liks kultūrinė trą- 

(Nukelta į 2 psl.)

Kai Clevelando “Grandinėlės” 
šokių spektakliai Chicagoje jau čia 
pat (kovo 18- 19 d.) ir kada visuo-' 
menėje jaučiamas gyvas susidomėji-' 
mas šiuo išskiriiniu mūsų tautinių 
šokių vienetu, užkalbiname čia šios 
grupės vadovų Liudą Šagį tokiomis 
temomis, kuriomis tautinių šokių 
mylėtojai nuolat tarpusavy šnekasi, 
ypač laukdami ir palydėdami 
“Grandinėlės” koncertus.

*

— Esate vienos iš geriausių čio
nykščių mūsų tautinių šokių gru
pių vadovas. Jūsų Grandinėlės ge
rumas reiškiasi ir technišku šokio- 
judesio tobulumu ir išskirtiniu nau
jų kelių ieškojimu mūsų tautinių 
šokių raidoje. Sakykite, kokiais me
todais pasiekiate tokių gerti rezul
tatų?

— Pagyrimą priipiu ir priimame 
nuoširdžiai. Esame jauni, neturime 
kito pasirinkimo, tik vieną — ką da
rai, daryk gerai.

Iš esmės Grandinėlės “gerumas”, 
ryškėja, lyginant kelias panašias po
būdžio grupes. Ir jos visos gali būti 
neįspūdingos. Savoje bendruomenė
je, neturint profesinio šokio (o ir 
kitokio) sceninio vieneto, Grandi
nėlės “naujų kelių” ieškojimas ir 
techniškas “tobulumas” darosi dau
giau komplimetinės sąvokos, prak
tikoje neturinčios rimtesnio pagrin
do. Tai įtikinančiai išryškėja, metai 
iš metų dirbant su jaunimu ir jau
nimui. Jaunimui, kurio pareigos sa
vo tėvamas, mokyklai, kitoms orga
nizacijoms, šio krašto visuomenei ir 
sau pačiam yra visiems aiškios ir 
nepamirštinos, kurio, ryšium su mi
nėtais įsipareigojimais, šokiui, muzi
kai skirtas laikas jau kerpa grupės 
mokytojo sugebėjimo pasireiškimą

ir sceninio pastatymo užsimojimą. 
Lietuviškos kolonijos kelios dešim
tys jaunuolių retai kada pasižymi 
didesniais šokio, muzikos sugebėji
mais. Jei dar paeiti ir gali, tai su 
paprasta polka sunkiau. Ne tie lai
kai, ne tie šokiai, brolyti O lietu
viškam šokiui reikia dar ir daugiau 
ritmiškų žingsnelių. Tad, mano su
pratimu, sceniniai pastatymai, kurie 
leidžia žiūrovui pažinti grupės sceni
nį veidą, iš tikrųjų yra sugebėji
mų, skiriamo laiko, noro, lietuviško 
auklėjimo, pasiryžimo, susiklausy
mo, atsakomybės, drausmės ir t. t. 
kompromisinis rezultatas. Metams 
bėgant, būna ir geriau ir silpniau. 
Gera ir gražu iš Jūsų pusės skirti 
Grandinėlei tiek nuoširdaus dėme
sio ir noro įžiūrėti grupėje meniniam 
vienetui charakteringų bruožų.

— Bet kur glūdi grynai techniš
kojo šokio paruošimo paslaptis?

— Nėra šokio, kai kojos pinasi. 
Grandinėlėje Šokėją kojos nešte ne
ša. Visa kita — žingsniai, figūros, 
šokio brėžinys teka automatiškai. 
Tai galvos nevargina, tai buvo minti 
nai išmokta ir su partneriu susišok- 
ta metų bėgyje pastoviose, nuolati
nėse repeticijose, kurios, šalia šokio 
pažinimo, duoda jaunuoliui ir reik- 
kiamą fizinę stiprybę ir ištvermę. 
Rūpintis gilesnės apimties technišku 
šokėjų paruošimu nėra taip pap
rasta. Šis reikalas jau riŠasi su jau
nuolio “pašaukimu” — šokėjais 
mes nebūsime. Šis ryškus atsakymas, 
o taip pat šiam mėgėjiškam darbui 
skiriamas laikas neleidžia grupės rė
muose išvystyti daugiau techniš- 

•kam pasiruošimui skirtos klasės.

Susišokimą ryškiname šokių pa
rinkimu, įsigyvenimu, visos progra
mos nuotaika. Šokančio sodžiaus

Solistas baritonas Kazys Yakutis, kuris Draugo romanų konkurso li
teratūrinėje šventėje ir premijos įteikime rytoj (kovo 12 d.) 3 vai. popiet 
Jaunimo centre, Chicagoje. atliks koncertinę iškilmės dalį. Solistas, Chi- 
cagoįe girdmas pirmą kartą, dainuos J. S. Bacho, C. F. Handelio, H. Pūr
elio, Donizetti, Wagnerio ir Mozarto kūrinius bei operų arijas. Iš lietuvi” 

kompozitorių atliks J. Gruodžio keturių dainų ciklą: "Visur tyla", "Aguo
nėlės", "Rūta”. "Rugiagėlės", lr koncerto pabaigai padanuos: J. Tallat- 
Kelpšos "Ne margi sakalėliai, V. Jakubėno "Kas per visą kelionę lydės", 
K. V. Banaičio "Aš šią naktį” ir A. Vanagaičio “Stasį”.

Jonas Kelečius Žydėjimas (akrllika)
Iš Jono Keleičiaus, Irenos Mickūnienės ir Osvaldo Mickų no dailės parodos, atidaromos šiandien (kovo 11) 7 v. 

vak. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.

jaunuolio nuotaika: paprasta, atvi
ra, kartais išdaiginga, visada nuošir
di, drąsi, tiesi. Kada jaunas buvau 
ir šokau, taip jaučiau. Šokis, žai
dimas buvo džiaugsmas, pasitenkini
mas, bežodinis pasikalbėjimas, gy
venimo dalis. Grandinėlė tuo tiki. 
Gal čia ir yra tas ‘naujas kelias’: pa
prastas, nuoširdus, džiaugsmingas, 
tikįs savo atliekamu judesiu, figūra, 
šokiu. Šokių pynė nėra mūsų išra
dimas. Aukštaičiai, jau prieš mano 
amžių, valandomis be sustojimo 
šoko, ratelius, kadrilius ėjo. O ir 
M. Baronaitė - Grėbliūnienė rašo: 
“Ten (Londone, 1939 m., L.S.) jau 
šokome, sujungę šokius į mažą py
nę, ir tas padarė labai gerą įspūdį.”

— Esate vienas iš tų, kurie ne
nori mūsų tautinius šokius naudo
ti vien tik kaip muziejinius ir nė 
trupučio nekeičiamus eksponatus. 
Kuo galėtumėte paremti savo nuo
monę, kad tautinis šokis, reiškia
mas judesiu, negali paradoksiškai 
sustingti toje ar kitoje dogmatiško
je formoje?

— Matai koks niekadėjas. Bet kur 
tie mūsų šokių “muziejiniai eks
ponatai? Z. Slaviūnas rašo: “Apie 
lietuvių liaudies šokius iki 19 a. 
teišliko nedaug žinių. Tai, kas šiuo 
metu dar aptinkama, tėra trumpos 
įvairaus pobūdžio užuominos rašy
tiniuose šaltiniuose.” Siūlosi min
tis sutikti su latvių šokių mokyto
ju Uldis Žagata, kuris abejoja ka
da nors pažinti senąjį liaudies šokį.

O ką atnešė vėlesni laikai? Pasku
tinis šimtas metų turtingas šoklų 

pavadinimų skaičiumi, bet skurdo
kas aprašymų pilnumu, kokybe. 
Daugeliui šokių trūksta muzikos. 
Daug kur aprašymai neaiškūs, daug 
kur vienas skaitytojas gali suprasti 
vienaip, kitas — kitaip. Tad pa
ruošti Amerikoje su amerikoniukais 
“muziejinių” — etnografinių šo
kių programą nėra taip paprasta. 
Tiesiog šiuo metu neįmanoma. 
Daug lengviau, be pagrindimo, laik
raščių puslapiuose išrašyti, kad ta 
ar kita grupė šoka, ar šoks autentiš
kus šokius, kada jos vis sušoka sti
lizuotus, meistriško brėžinio šokius.

“Kol žmogus bus kūrybingas, tol 
ir jo menas bus kintamas”, — rašo 
L. Dambriūnas “Drauge”. Ir sti
lizacija yra tam tikras keitimasis, 
iššauktas gyvenimo laikotarpio sąly
gų, reikalavimų ir kitų veiksnių. 
Juk gyvename laikus, kada liaudies 
choreografinė kūryba, niekad nepla
nuota sceniniams spektakliams, stai
ga išniro pramoginių parengimų 
centre. Ir yra skirtumas tarp to kaip 
mano tėtė pats šoko, kūrė nuotaiką, 
išgyveno. Jam buvo įdomu suktis ir 
dviejų figūrų šokyje. Grandinėlės 
koncertų žiūrovas, patogiai įsitaisęs 
kėdėje, tik seka. Ir kas gali nesaky
ti, kad šių dienų šokių progra
mų stebėtojui sudominti, pagauti 
jau dviejų figūrų Suktinio, Noriu 
miego, Subatėlės neužtenka. Mūsų 
šokis, kaimo žmonių augintas, per 
mokyklų, organizacijų, profesinių 
ir mėgėjų ansamblių pasirodymus, 
perėjo į miestų ištaigingas scenas, 
amfiteatrus, šokių aikštes ne kas
dieniniam pasišokimui, bet specia* 

liai koncertinei pramogai. Čia jau 
prasideda visas sceninis menas. Kaip 
liaudies melodija ar jos dalis ta
lento dėka tampa muzikiniu kūri
niu, taip mūsų išlikusių šokių 
mintys stilizuotojo - kūrėjo rankose 
išsivysto į pilną šokio visumą.

— Bet ar nėra čia pavojaus nu
eiti į tokią šokio formą, kuri jau 
mažą ką bendro turės su etnogra
finėmis šokio šaknimis?

— jeigu tas “šakneles” taip leng
va būtų surasti, atkasti, pasižiūrė
ti ir palyginti. Kaip anksčiau aiški
nomės, tai padaryti yra gana sun
ku. Galimas ginčas, kur baigiasi 
liaudies ir prasideda individuali kū
ryba. Bet ar ne dėka šios individu
alios kūrybos, dėka šokių stiliza
cijos (kartais ir mažiau vykusios) 
mūsų susidomėjimas taut šokiais 
ne tik nesumažėjo, bet nuo 1960 
metų net pradėjo augti.

Man pačiam lietuviškas šokis, 
žaidimas, ratelis, senovinis ar stili
zuotas, dviejų figūrų ar penkių 
posmų savo charakteringuose bruo
žuose, savo esmėje yra vienas ir vis 
tas pat: nuoširdus, šiltas, atviras, 
tvirtas, lengvas, pilnas gyvybės, jau
nas, kur judesio figūrų žaidime, 
brėžinio ryškume išsakoma mintis, 
kur yra vietos ir juokui, ir ašaroms, 
kur savo laiku, savo vietoje telpa 
tėvai ir vaikai, jaunoji ir jaunasis, 
pabroliai, pamergės, rugių kirtėjai, 
audimo audėjai, pagaliau ir polkų 
šokėjai. Lietuviškas šokis, nežiūrint 
kada jis buvo šokamas, ne sausas

(Nukelta J 2 pal.)
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Šiame numery
NEVĖLU NULENKTI 
POKALBIS SU DAIL.
K. V. BANAIČIO OPEROS DEKORATORIUM. 
“DRAUGO” LAUREATO V. KAVALIŪNO 
KALBA.
MECENATO ALLEN ANDRULIO ŽODIS. 
VLADAS JAKUBĖNAS APIE SOLISTĄ 
KAZJ YAKUTĮ.
SOLISTAS K. YAKUTIS APIE LIETUVIŠKĄ 
SIELĄ.
LEONARDO ŽITKEVIČIAUS EILĖRAŠČIAL 
STASYS BARAS IR DANA STANKAITYTĖ 
I AUSTRALIJĄ.
Z. SODEIKIENE APIE TRIJŲ DAILININKŲ 
PARODĄ.
KAM TAI REIKALINGA?
PAŠNEKESYS SU “ANTRO KAIMO” UŽVAIZ
DĄ ALGIRDU T. ANTANAIČIU.

Nevėlu galv? nulenkti teisingumui

Pašnekesys su K. V. Banaičio operos dekoratorium Adolfu Valeška

Lietuvos poetas Juozas Nek.ro- 
** Sius, vietoj laiško emigrantui, 

parašė eilėraštį “Nevėlu...” (Lit. 
ir Menas, 1972.11.19). Štai ką jis 
porina pirmame posme: Nevėlu 
nulenkti galvą Lietuvai. / Jūs 
kalti ir niekuo nekalti- / Prie 
niūraus, skaudaus išeivių kry
žiaus / vinimis skaudžiausiai pri
kalti.

Taip nuoširdžiai, atvirai už
jausti išeivius lig šiol komunistų 
valdomam krašte niekam nebu
vo leidžiama. Gal dabar leidžia
ma tik dėl to, ka<J J. Nekrošius 
trigubai sutragina išeivių padėtį, 
užkraudamas skaudžią naštą. 
Atseit, už savo nuodėmes pabė
gėliai kenčia svetimo krašto ne- 
jaiikumą, skurdą, vienatvę, did
miesčių blogį...

Dažnas išeivis, perskaitęs Ne
krošiaus eiles, tik nusišypsos. 
Šiandien labai nedaug emigran
tų jaučiasi vinimis prikalti prie 
egzodo kryžiaus. Jie dažniausiai 
yra prilipę prie kasdienybės mo- 

- lio: darbo, sąskaitų bei mokesčių 
mokėjimo, namų taisymo ir da
žymo, socialinių įsipareigojimų, 
daržininkystės, atostogų, kelio
nių. Jų “erškėčiuota” veikla yra 
plati, įvairi.

Pirmaisiais išeivijos metais pa
sitaikydavo ir aštrių vinių, ir net 
zimcinių uknolių, bet nuo jų nie
kas mirtinai nenusidūrė. Yra tau
tiečių, kuriems nelabai patinka 
juos priglaudusio krašto papro
čiai. Jie su “idealistiniu” užside
gimu negailestingai peikia kapi
talistinę santvarką. Vis dėlto, pa- 
raginti vykti į socializmo rojų ir 
ten nuolat džiaugtis tyru dangu
mi, jie griežtai atsisako. Jiems 
daug mieliau lenkti galvą Lietu
vai ekskursuojant. Kažkaip oku
pacinis gerbūvis nevilioja. O, ko
kia tu graži iš tolo — puikiai 
išreiškia jų idilines nuotaikas.

Jūs kalti ir niekuo nekalti — 
sunku supaisyti, ką tuo priešta
ravimu bando pasakyti poetas. 
Žinoma, ačiū J. Nekrošiui ir už

tokį saliamonišką nuosprendį. 
Prileiskime, būtų jis drūtai pasa
kęs: Emigrantai niekuo nekalti. 
Aha! — eilėraštis už tai susilauk
tų griežto papeikimo iš tų, kurie 
šiandien Lietuvoje nurodo tiks
laus galvojimo gaires rašytojams 
ir kritikams.

Teisingos istorijos akimis žiū
rint, kalti yra tik mūsų krašto 
grobikai, rinkimų klastotojai, 
žmonių kalintojai, sadistiški tar
dytojai, masinių trėmimų orga- 
nizuotojai ir jų talkininkai. Jeigu 
jie jaučiasi esą žmonės, jiems dar 
nevėlu nulenkti galvą Teisingu
mui, atsiprašyti išeivių ir iš
tremtųjų, atlyginti padarytus 
medžiaginius nuostolius. Jiems 
dar nevėlu grąžinti lietuvių tau
tai laisvę. Jiems dar nevėlu savo 
brolius ir seseris užsieniečius 
traktuoti ne kaip pliutokratiškus 
turistus, nuo kurių galima už 
penkių dienų vizitą nulupti ke
leriopą kailį, bet kaip žmones, 
kurie kelionpinigius sutaupė sun
kiu darbu. Ar neskaudu apyse
niu! emigrantui, kai jis, atvykęs 
į savo kraštą, negali nuvykti tė
viškėn ir turi mokėti taksi agen
tėliams 50 dolerių su konjako ky
šiais, kad nuvežtų į Kauną, kur 
jam mielaširdė valdžia leido vie
ną dienelę pasimatyti su giminė
mis, atvykusiais iš provincijos.

Kai pagalvojame apie dabarti
nę Lietuvos situaciją ir palygi
name ją su tikrai laisvomis pa
saulio valstybėmis, sielvartas už
lieja krūtinę. Todėl labai pras
mingai, ironiškai nuskamba Juo
zo Nekrošiaus eilėraščio paskuti
nės eilutės:

Pažiūrėkit — Lietuva ji šypsos, 
Šypsosi saulėtekio žara.
Metaforos kai kada žymiai 

daugiau pasako, negu atvira 
publicistika. Saulėtekiu šypsotis 
gali tik pavergtas, kolonistų iš
naudojamas kraštas.

Pr. V.

Kai Chicagoje ir kitose lietu
vių kolonijose jau vis dažniau 
kalbama apie ne už kalnų esan
čią pasaulinę K. V. Banaičio 
“Jūratės ir Kastyčio” operos 
premjerą (balandžio 29 ir 30, 
gegužės 6 ir 7) bei rūpinamasi 
bilietų įsigijimu, o visi scenos 
žmonės pluša įvairiose repetici
jose, susitikus šios operos deko
ratorių dail. Adolfą Valešką, 
užkalbinam jį taipgi kasdien ak- 
tualėjančia operine tema.

— Sakykite, operos tema, 
muzika, fantazijos gelmės ar ki
tos kurios Jūsų širdžiai artimos 
kultūrinės nuotaikos lėmė tai, 
kad, Chicagos Lietuvių operos 
pakviestas būti “Jūratės1 ir 
Kastyčio” dekoratorium, į kvie
timą atsakėte teigiamai, ir štai 
jau turime pirmuosius Jūsų 
darbo eskizus.

— Mielas Redaktoriau, kaip 
Jūs žinote, gyvenančiam Vaka
ruose lietuviui dailininkui, ra
šytojui, muzikui, dainininkui ir 
aplamai scenos menininkui yra 
daug priežasčių, kurios mus įpa
reigoja dirbti ir puoselėti mūsų 
dvasinę kultūrą už tėvynės ri
bų.

Tačiau operai “Jūratė ir Kas
tytis” sutikau dirbti scenovaiz
džius bei kostiumus dar ir todėl 
kad uždavinys yra įdomus. Čia 
yra galimybė ne tik sukurti 
operos dekoratyvinį veidą, bet 
gera proga dailininkui paieško
ti originalių ir dekoratyvinių 
sprendimų. Sutikau apsikrauti 
tom pareigom dar ir dėl to, kad 
noriu padėti ir fizine prasme 
operos kolektyvui šį uždavinį 
įvykdyti. Reikia ne tik didelio 
ryžto, bet beveik fanatizmo 
operos meno vadovui/ valdybai 
ir visam kolektyvui su labai ri
botu rėmėjų skaičium kopti į 

Adolfas Valeška Kastyčio 1-mojo 
operos veiksmo kostiumas.

17-tos operos pastatymą.
Ši K. V. Banaičio opera yra 

lietuvio individualinė kūryba. 
Ir aš manau, kad kiekvienos 
tautos kultūra mūsų laikais yra 
vertinama pagal pajėgių indivi
dų kūrybą. 0 kaip tik šiuo laiku 
mūsų bendruomenės nuotaikos 
tai kūrybai yra gan paviršuti
niškos. Kultūros istorikas apie 
mūsų kultūrinį lygį spręs tik iš 
rašytojų, muzikų, dailininkų, 
teatralų ir t. t. Dabartinė Rusi
ja mums yra labai geras pavyz
dys. Šioj socialistinėj santvar
koj yra impozantiškas skaičius 
visokių kolektyvinių ansamblių: 
balalaikų, raudonosios armijos, 
Moisejevo ir t. t. ir t. t. Bet, pu
sei šimtmečio praėjus, ten išryš
kėjo tik dvi pasaulinio masto 
figūros: vienas rašytojas, kitas 

Adolfas Valeška Jūratės III-čio- 
jo operos veiksmo kostiumas.

Adolfas Valeška Kazimiero Viktoro Banaičio operos “Jūratė ir Kastytis" trečiojo veiksmo dekoracijų modelis.

muzikas, žodžiu, ant pliko so
cialistinio pakaušio — tik du 
plaukiukai.

—Įdomu, kokiuos tautosaki- 
niuos ir tautodailiniuos šalti
niuos ieškojote medžiagos, pro
jektuodamas rūbų, architektūri
nių elementų ir kitos sceninės 
butaforijos detalių visumą. 
Kiek čia kuo nors remtasi ir 
kiek pasitikėta savo lietuviško
sios dvasios intuicija?

— Kostiumus ar dekoracijas 
planuojant, neturėjau primygti
nio plano jas palenkti lietuvių 
etnografinei ar archeologinei 
idėjai. Tačiau kostiumams var
tojau bendrus charakteringus 
mūsų senų rūbų elementus. Su 
kai kuriais papuošimais varto
jau ir archeologinę medžiagą. 
Aplamai, operos legendarinį 
žaismą palikau laisvai sceninei 
interpretacijai.

— Tai bus labiau romantiš
kai realistinio sprendimo deko- 
racjos i ar labiau abstraktaus 
scenovaizdžio kompozicijos?

— Romantizmo dvasia man 
asmeniškai yra svetimas ele
mentas. Apskritai, aš manau, 
kad lietuvių tautai romantizmas 
nėra būdingas, bent tokia pras
me, kaip pas germanus ar sla
vus. Manau, kad aš savąjį “Jū- 
ratės ir Kastyčio“ dekoracijų 
sprendimą filtruoju labiau per 
mistinį filtrą ir tuo pačiu nesi
rūpinu, koks čia bus stilius. 
Kurdamas operai scenovaiz
džius. pirmuoju kelrodžiu ren
kuosi muziką. Sutvarkęs prak
tiškąjį scenos funkcionalumą, 
visa kita palenkiu scenovaizdžio 
dekoratyviniam žaidimui. Ta
čiau spalvos turės keistis pro
žektorių šviesose, kurdamos 
nuotaiką, kuri skambės orkest
re. Aš asmeniškai esu entuzias
tas tos operos muzikinių efektų, 
nors kol kas tik dalinai tesu 
su jais susipažinęs. Operoj yra 
daug mūsų liaudies muzikos ar

K. V. Banaičio! operos “Jūratė ir Kastytis” dekoratorius dail. Adolfas 
Valeška. Nuotr. V. Maželio

tumo. Labai gilų įspūdį man pa
liko žvejų malda, kuri savo eks
presija mus nukelia kone į ak
mens amžių.

— Atrodo, kad mūsų K. V. 
Banaičio “Jūratės ir Kastyčio’’ 
opera, kaip ir didelė dalis Wag- 
nerio operų, savo fabuloje vysto 
mitologinę dievų ir žmonių sdtrt- 
tykiavimo temą. Viskas čia vys
tosi lyg ir 'kitokiam klode, lyg 
ir atokiau nuo įprastinės kas
dienybės. Todėl, atrodo, nebe 
pagrindo Vokietijoje šiandien 
Wagnerio operos įkūnijamos vi
sai, sakytume, abstrakčiose de
koracijose, užburiančius efektus 
išgaunant vien šviesomis ir 
įvairių geometrinių formų 
plokštėmis. Ar neėmė pagunda 
šia kryptimi ką nors daryti ir 
su “Jūratės ir Kastyčio” sceno
vaizdžiu, ir kodėl to siūlo su 

tradicijom nenukirpote?
— Dekoracijų charakteris ir 

stilius priklauso nuo teatrinio 
pastatymo: dramoj — nuo reži
sieriaus užmanymo, operoj — 
nuo muzikalinės ir dramatinės 
struktūros. Yra draminių veika
lų, kuriuose režisieriai gali ope
ruoti įvairiom kryptim. Žinoma, 
tuomet dekoratorius turi pritapo 
ti prie tų idėjų. Shakespearo 
veikalų universalumas susilaukė 
šimtus, o gal net tūkstančius 
įvairiausių pastatymų, ir visi 
gali būti prasmingi. Lygiai pat 
ir su operom, kur istorinio po
būdžio butaforija gali būti su
mažinta iki minimumo. Bet yra 
veikalų, kurie turi laikytis to 
“tradiciškumo”, kitaip lengvai 
nuslystų į cirką ar kabaretą. 
Bayreuthe statomų Wagnerio 
operų dekoratyvinia apipavi- 
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REALYBĖ IR FRAZĖS
VLADAS JAKUBĖNAS APIE “GANDINĖLĖS" 
PASIRODYMĄ CHICAGOJE.
POKALBIS SU SKULPTORE IR ŠOKĖJA 
ELENA KEPALAITE.
VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ APIAKI A
H. RADAUSKO POEZIJĄ.
H. RADAUSKO EILĖRAŠČIAI. 
"JŪRATĖS IR KASTYČIO” OPERA JOS 
KŪRĖJO LAIŠKŲ ŠVIESOJE.
NAUJA VLADO JAKUBĖNO KANTATA. 
LITUANISTINIO ŠVIETIMO PILKASIS 
DIDVYRIS.
ANTANO PETRIKONIO APŽVALGINĖ 
PARODA.
AR M. K. ČIURLIONIO PAVEIKSLAI 
GALĖS IŠLIKTI?
MOTERŲ GYVENIMAS.

Kelios pastabos artėjančio antrojo Jaunimo kongreso proga

Publicistikoj neišvengiamai 
nukalama gausybė trafaretiškų 
frazių, kurios vėliau kitų be at
vangos kartojamos tol, kol nu
sidėvi kaip varinis pinigas, ke
liaująs iš rankų į rankas. Paga
liau, nebeiŠ9kaitai jau nei skait
menų, nei herbų, nei įrašų.

Viena tokių frazių yra teigi
mas, kad labiau už bet kokią po
litinę veiklą mūsų išeivijos gy
vastį ir likimą pratęs ir išlaikys 
kultūrinė veikla: lituanistinis 
švietimas, visų sričių kūryba, 
planingas ir besąlyginis jaunimo 
rėmimas, skatinimas, stengima
sis, 'kartu dirbant, jį įjungti 
i nuolat retėjančias išeivijos kul
tūrininkų gretas. Tai tiesa, kurią 
nuginčyti vargu ar kas pajėgtų, 
bet gyvenamojo] tikrovėj toji tie
sa dažnai užmirštama ir įgauna 
tiek pat svorio kiek ir kita frazė, 
nudėvėta iki griaučių, kad jauni- 

Brnas — “tautos žiedas”.
Tuoj pat prisimena keli epizo

dai, kurie, iš tikrųjų, parodo 
kaip su tuo “tautos žiedų” bend
raujama. Ir tai liūdni epizodai. 
Todėl pažiūrėkime į šį žiedą iš 
arčiau, bet labiausiai pasižiūrė
kime patys į save.

Jau pirmojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso metu pasigir
do daug panikos (net isterijos) 
užsmaugtų balsų, kad, štai, mū
sų brangus jaunimas eina klyst
keliais ir išduoda laisvės kovą bei 
tėvynę, reikalaudamas glaudes
nio kontakto su okupuotąja Lie- 
tuva. Betgi, kalbant apie kultū
rinę gyvastį, neišvengiamai tu
rime kalbėti ne tiktai apie išei
vijos, bet ir savo tautos, savo 
krašto kultūrinius laimėjimus 
bei pralaimėjimus. Jie sudaro ne
dalomą vienumą (ir to juk kaip 
tiktai Maskva ir jos tarnautojai 
labiausiai bijo ir vengial). Deja, 
Čia prasideda toji neišbrenda
mą bala, kurioje vis dar tebe-

Kokie galimumai slypi liaudies šokiuose!
Cleve’andb "Grandinėlės" šokėjų du spektakliai Chicagoje

klampojame. Vieniems yra “kvis- 
lingai” visi, kurie tik ranką pa
duoda atvykusiam iš Lietuvos, o 
kiti apšaukia tuoj kietaspran
džiu eklektikų ir tokį, kuris pa
sisako prieš visiems žinomą 
Maskvos samdinį arba partijos 
prievaizdą. Teisti visus, likusius 
savam krašte, lygiai neteisinga, 
kaip ir pateisinti viską ir visus 
tiktai dėl to, kad jie lietuviai. 
Šiuo atveju, reikia tikrai ir svei
kos nuovokos, ir pagrįsto įžval
gumo, ir konkrečių faktų, ir at
viros širdies. Turime rasti ir ats
kirti kelią tarp beapeliacinio tri
bunolo ir tarp sentimentalaus iš
tižimo. Tie, kurie su mūsų jauni
mu susitinka labai dažnai, žino, 
'kad tąjį skirtumą jaunieji jau
čia. Todėl panikon metasi be
veik be išimties tik tokie, kurie 
su jaunimu bendrauja vien iš 

tolo, klausydamiesi tuščių ple
palų arba žiūrėdami tik į an
samblių nuotraukas. Šiais metais, 
antrojo jaunimo kongreso ruo
šai sparčiai ir sklandžiai inten- 
syvėjant, ir vėl pasigirsta tie pa

tys aliarmuojantys šauksmai. Ir 
vėl iš tų pačių burnų, tų pačių 
šaltinių.

Tad, galų gale, ar tikime ir pa
sitikime savo jaunimu, ar ne? 
Mes gi patys jį tose šeštadieninė
se mokyklose mokinome? Mes 
patys namuose savo vaikus au
ginome toje (dar viena nuvarto- 
ta frazė!) lietuviškoje dvasioje? 
Diegėme (arba bent turėjome 
diegti) tėvynės meilę?

Jaunieji nėra akli — jie mato 
mūsų veiklą. Jie neapkurtę — jie 

girdi, kas ir kaip kalbama. Jie 
nėra beraščiai — jie skaito, kas 
rašoma apie juos. Jie yra tokie, 
kokius mes juos išauklėjome. 
Jais galima nei mažiau, nei dau
giau pasitikėti, kaip mumis pa
čiais. Taip, mumis pačiais. Užtai

(Nukelta j 2 psl.)

“Grandinėlės” liaudies šokių 
sambūrio neteko matyt, bet tek
davo ap:e iį girdėti bei skaityti, j 
Šiam sambūriui jau išgarsėjus,: 
prieš kelerius metus pas vedėją 
Liudą Sagį Clevelande ilgesnį lai | 
ką viešėjo, atvykęs iš Vilniaus, 
Sagio jaunystės dienų bičiulis, į 
tenykščio liaudies ansamblio ve-’ 
dejas J. Lingys. Svečiai iš Lie
tuvos - jau seniai nėra jokia nau
jiena; viešnagės, net itin kont
roversinės, kaip pvz. JAV prezi
dento' Nixono pas Mao Tse- 
tungą, dabar irgi įeina į kasdie
nybės dienotvarkę. Bet mūsuose 
Lingio pas Sagį viešnagė tada 
dar visaip nuskambėjo. Buvo 
straipsnių, net teigiančių, kad 
“Grandinėlė” po J. Lingio čia 
pabuvojimo pasidariusi lyg so
vietinės propagandos ekspozitū- 
ra. Antra vertus, tuo pačiu laiku 
nuolat plačiai skambėdavo ži
nios ir apie šio sambūrio lietu
viškumą ir jo triumfalinius pasi
sekimus, gar/innat lietuvių išei
vių vardą tiek JAV, tiek Pietų 
Amerikos valstybėse.

Nepretenduoju į šokių apla
mai ar liaudies šokių žinovus. 
Šiaip, tačiau yra žinoma, kad lie
tuviai yra labiau dainuojanti, ne
gu šokanti tauta. 1935 m. pasi
taikė nuvykti, kaip’muzikos kriti
kui ir turistui, iš Kauno į Mask
vą, kur tada tarp kitko vyko kaž
kokia nacionalinių šokių deka
da. Krito akin tai, kad kai kurios 
tautos, kaip pvz. kaukaziečiai, o 
taipgi ir rusai savo liaudies šo
kiuose pasižymi akis rėžiančia, 
dažnai net žiauria ekstravagan-

Clevelando “Grandinėlė'’ lietuvių liaudies šokių sūkuriuose 1972 m. kovo mėn. 18 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijos scenoje, Chicagoje. Nuotraukos A. Gulbinsko

VLADAS JAKUBĖNAS

cija. Kad ir kiek išplėtojus, iš 
esmės kuklų ir švelnų, mūsų 
liaudies šokių pagrindą, kiekvie
na panaši svetimybė, pasiskolin
ta iš tik ką minėtų “šokančių” 
tautų, veiktų lietuviškame sam
būryje lyg svetima, nešvari dė
mė, ir ji būtų aiški kiekvienam 
žiūrovui.

Nebūdamas žinovu, nesu ir 
liaudies šokių sambūrių ypatin
gas mėgėjas. Dažniausiai tai esti 
lengviausias ir “pigiausias” bū
das mūsų tautiečių kolonijoms 
“kažką” padaryti. Blankus liau
dies šokių ansamblis vis mažiau 
kris į akį, negu detonuojantis, 
neritmingas choras ar blogai su
režisuotas, neišmoktas scenos vei
kalas.

“Grandinėlei” šios visos pasta
bos netinka. Matėme priešingą 
pavyzdį: mums buvo parodyta, 
kokie spalvingi, ryškūs, harmo- 
niškai įvairūs, išbaigti galimu
mai slypi liaudies šokiuose, jei 
jie yra pateikti tobulo, subrendu
sio ansamblio. Dar nėra man te
kę matyti vien iš šokių susi dėju
sio spektaklio, kuris būtų galėjęs 
tiek nenutraukiamai sukaustyti 
žiūrovo dėmesį, lyg tai būtų ne 
atskiri Šokiai, bet viena ištisinė 
pasaka. Iš tikrųjų dauguma šo
kių ir turėjo tam tikrą, aiškiai 
parodytą, liaudies gyvenimo fa
bulą, stilingai įterptą ir jais iš
reikštą. “Grandinėlės” šokius 
charakterizuoja didelis įvairumas

išbaigtai atliktų detalių; kas 
ypač svarbu - šias detales jungia 

i ryškiai jaučiamas platesnis pla- 
i nas, kuris irgi yra išbaigtas, su 
įdomiai kontrastuojančiais sce
novaizdžiais. Šokėjų technika, mi
mika, vaidyba, yra tiek sklandi, 
jog sunku tikėti, kad turime rei
kalo ne su profesionalais, bet 
su mokykliniu jaunimu. Didelė 
dalyvių masė, įvairi ir turtinga 
programa turėjo pareikalauti be 
galo daug laiko (tikriau sakant — 
laisvalaikio) iš “Grandinėlės” na
rių tokiems tobuliems rezulta
tams pasiekti.

Kas ypač malonuyvisa, ką ma
tėme scenoje, buyo sava, miela, 
lietuviška. Nebuvo tai, supranta
ma, grynas akademinis folklo
ras. Čia buvo toli nueita sceniško 
išplėtojimo keliu. Bet eita natū
raliai, organiškai, plačiai varto
jant liaudies tematiką bei moty
vus. Akį žavėjo gražūs kostiumai 
(Aldonos Bobėnaitės-Vaitonie- 
nės). Plačiai išvystant choreo
grafinius bei dekoratyvinius ele
mentus, gali- kilti ginčų dėl “au
tentiškumo” ar “etnografišku- 
mo”. Tuo klausimu tepasisako tie, 
kas save laiko šito dalyko žinovais. 
Atmintina tačiau ta proga liau
dies patarlė: “Kas nedirba, ne
klysta”. Nematau reikalo plačiai 
gilintis į tai, kiek choreografinių 
•idėjų galėjo kilti iŠ “anos pu
sės”; kai kurie vardai, kaip cho
reografo J. Lingio parodyti ir 
programoje. Choregrafinės idė-1 
jos tačiau čia neužtenka: ji turi 
pavirsti “gyvu kūnu” scenoje;' 
čia smulkių detalių apipavidali-'

nimas dažnai tiek pat 
kaip ir bendra idėja, 
dyti reikia jau kūrybinio talento, 
lankstaus prisitaikymo prie sąly
gų, o ypačiai pasiryžimo ir darbš
tumo. Kaip matome, tas ypaty
bes aukštam laipsnyje ir turi 
“Grandinėlės” vadovas Liudas 
Sagys ir jo pagalbininkai. Jaunat
viško entuziazmo kupini ir gra
žų jaunimo būrį sudarą visi sim
patingieji “rGandinėlės” šokėjai, 
kurių tarpe yra neabejotinai 
daug talentų.

“Grandinėlės” muzikinė paly
da parodė, kad pasaulyje daž
niausiai nesama vienos teisybės. 
Liaudies šokius girdėjome įvai
riai palydint: pučiamųjų orkest
ro, nedidelio simfoninio sąstato, 
akordeonų grupės; neseniai Chi
cagoje viešėjęs Montrealio liau
dies šokių sambūris parodė 
mums gražų liaudies instrumen
tų orkestro pavyzdį. “Grandinė
lė” prie šios problemos priėjo iš 
visai priešingos pusės: nevartojo 
nei vieno liaudies instrumento. 
Orkestrą sudarė elektriniai var
gonai (Dalia Kavaliūnaitė), du 
akordeonai (Dalia Sakaitė ir 
Romas Strimaitis), smuikas (So
fija Gruzdytė), gitara (Andrius 
Raulinaitis), klarnetas (Edvar
das Kripavičius) ir trompetė 
(Dan Woilfe). Pasirodo - svar
bu ne tik “kas”, bet ir “kaip”. 
Gautas skambesio rezultatas bu
vo vis dėlto daugiau ar mažiau 
liaudiškas. Arba bent nepriešta
ravo liaudiškumui. Instrumentų 
ansamblis buvo kai kur itin spal
vingai orkestruotas, ypač “pia
no” epizoduose, išnaudojant so
lo smuiką ir klarnetą; kai kur, 
ypač masinėse scenose, ir muzi
ka skambėjo masyviai. Orkestra- 
citjos pagalbininku programoje 
pažymėtas A. Prialgauskas - se
nesnio amžiaus Clevelando or-

svarbus, ; kestrantaš; kaip teko girdėti, čia 
Tam įvyk- kai kur ranką pridėjo dar Br.

Jonušas ir Ritas Babickas.
Žymus vaidmuo orkestro spal

vos srityje neabejotinai priklau
sė “Band Leader’iui” - Daliai
Kavaliūnaitei, kuri esanti toli pa
žengusi pianistė B. Nasvytytės - 
Smetonienės klasėje. Nuo jos ge
ro skonio priklausė, kad “Gran
dinėlės” palyda nepavirto į džia
zą. Elektriniai vargonai turi pla
čių galimumų visokiomis krypti
mis; šiuo atveju jie davė spal
vingą, dažnai liaudišką skambe
sį be džiazo tendencijų (nebent 
kiek per dažnas “vibrato”) , Ir 
likusieji orkestrėlio grojikai su
darė gana profesinį įspūdį.

Muzikos autoriai: J. Švedas, J. 
Pakalnis, M. Novikas, E. Pily- 
paitis, V. Klova, L, Povilaitis, R. 
Žygaitis, A. Balčiūnas, J. Indra- 
iš dabartinės Lietuvos. Iš jų trys: 
J. švedas, J. Indra ir J. Pakalnis 
jau mirę. Panaudotoji muzika ro
do profesinį, folkloriškai orien
tuotų kompozitorių darbą. Dau
gelis šokių yra parašyti kaip vie
nas ištisas kūrinys, nors ir sudė
tas iš smulkių dalių, bet pritai
kytas ilgesnei fabulai, kuri buvo 
vykdoma choreografijoje. Čia 
ypač įdomus buvo “Duktė viena 
namie liko”, kur ištisa apysaka 
vaizduojama tiek šokyje, tiek ir 
muzikoje ('berods A. Balčiūno - 
vieno iš jaunesnės kartos dabar
tinių kompozitorių). Ir kai kurie 
kiti numeriai pasižymėjo gra
žiai vesta išvystymo forma ir 
įdomia kombinacija iš lietuvių 
liaudies šokių bei liaudies dainų 
melodiškų pradų, kai kur atsar
giai panaudojant naujoviškes- 
nių harmonijų.

Kodėl muzikos autoriai progra
moje ne iš išeivių kompozitorių? 
Atsakymas nelinksmas: negau- 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Kompozicija (aliejus)

•s

Teisingume, aš šaukiuos tavęs, 
Tvarkos prievaizde. 
Grandinių laikytojau!

Jis maištininkas: Jis save vadina Karalium. 
Jis šventvagis: Jis sakosi esąs Dievas.
Lai Cezaris jdm smogia, 
Lai Dievas jį nutrenkia, 
Tebūnie jo vardas 
Lyg niekad nebūtų buvęs, 
Tebūnie jo žodis 
Lyg nebūtų buvęs paskelbtas.
Prieš jam ateinant teisingumas viešpatavo 
Pagal tvarką, darnumą, mastą, 
Sipresnis ant silpnesnio, 
Laimėtojas ant nugalėto.
Viena pusiausvyra ponui, 
Kita tarnui.

Kas alsins tikėjimo išdidumą? 
Kas palenks žmonių stuburą, 
Kurį meilė plaka, kad laikytųsi tiesiai? 
Jeigu vergas ištiesia juosmenį, 
Rūsys, išmūrytas virš jų, supleišėjo 
Miestas sudreba savo pamatuose.

Tebūna mūsų oras kurčias jų šauksmams! 
Jie sako: Jūsų taika nėra mūsų taika.
Lai tensingumas ją padalina tarp mūsų: 
Pasaulio vaikams teduoda pasaulio taiką, 
Kapų vaikams teduoda
Kapų ramybę.

Jis atėjo ir mes šaukiame: Nelaimė!
Tai nusikaltimas.
Tai piktžodžiavimas
Žmonėms skelbti: 
Dievo vaikams laisvę.
Kas bus su pasaulio teisingumu?
Kuo besirems Dievo pyktis? 
Meilė labiau užkrečianti nei maištas.
Ji nežino kraujo vertės.
Kraujas, pralietas už teisingumą, buvo retas. 
Jis buvo teisingas,
Bet kraujas, pralietas už meilę, 
Yra neteisingas ir kursto kraują.

Nuveskime juos į šalį,
Sužymėkime juos,
Kaip laukinius žvėris, suvarykime juos 
į getus.
į stovyklas.

Pono įstatymas jam davė laisvas rankas, 
Tuo tarpu, kai vergo — laikė supančiotas. 
Visi buvo perpildyti:
Ponas gėrybėm. 
Vargšas skurdu.
Ir tai buvo gera,
Nes turčius sakė:
Dievas taip nori,
O vargšas kartojo:
Dievas taip nori. ,
Ir abu garbino teisųjį Dievą.

Siame numery

LIAUDIŠKŲ VELYKINIŲ SIMBOLIŲ KILMĖ. 
PIERRE EMMANUEL EILĖRAŠTIS.
RELIGINĖS MUZIKOS KONCERTAS 
“TĖVIŠKĖS” PARAPIJOJ.
LAIŠKAS SU KELIOM UŽUOMINOM 
“ANTRAM KAIMUI”.
HENRIKAS NAGYS RAŠO APIE DAILININKĄ 
VYTĄ REMEIKĄ.
THOMAS STEARNS ELIOT EILĖRAŠTIS. 
DAILININKO VIESULO PARODA ROMOJE. 
KALBANTIS APIE GINTARINIUS 
MARGUČIUS.
NAUJAS RUSŲ POGRINDŽIO ROMANAS. 
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

ta krikščioniška pažiūra į kaltę 
ir jos atleidimą. Tačiau verta y- 
ra mūsų dėmesio pati galimybė 
mėnulio mistikai Suteikti krikš
čioniškų bruožų.

Bumerango kultūrai Ameriko
je yra būdinga Hopy tauta, gy
venanti Šiaur. Arizonoje. Joje 
moteriškos teisės kultūros bruo
žai yra stipriai išsilaikę. Joje bu
merangas yra vadinamas “kiškio 
lazda”.

Turtingiausią kiškio simboliką 
yra išlaikę Šiaur. Amerikos in
dėnai. Cerokėzų pasakose kiškis 
nugali pusdievį, sudaužo jį į ga
balus ir iš jų padaro apylinkės 
kalnus. Dar įdomesnis kiškis yra 
pas Algonikinus ir Irokėzus. Da
bartinėse jų pasakose jis reiškia
si kaip pusiau magikas, ir pu
siau kvailys. Tačiau šalia to jis 
Algonkinų laikomas jų kulto 
steigėju, viso pasaulio kūrėju, 
vaizdinio rašto išradėju, tautos 
tėvu ir jos saugotoju. Be to dar, 
ijis yra vėjo valdytojas. (Pal. L. 
Spencer, Encycl, of Rel. and E- 
thics II tomas 404 psl.) Šitokio 
pobūdžio dieviškas personažas 
sutinkamas daugelyje senų tra
dicijų, nors ir neturintis kiš
kio simbolikos. Jis paprastai va
dinamas dievu pokštininku.

Kiaušinio simbolikos bruožų 
galima pastebėti graikiškoje Or- 
fėjaus religijoje. Einant šia gal
vosena, pradžioje buvo Laikds 
(Chronos), vėliau atsirado Švie
sa (Eteris) ir Erdvė (Chaos). 
Laikas, susimaišydamas su šviesa 
ir erdve, padėjo kiaušinį. Iš jo 
išriedėjo klaiki ir juokinga figū
ra, panaši į dievo pirmgimį. (J.

Kokiu būdu ir kokiu keliu 
kiaušinis ir kiškis yra patekę į 
velykinę simboliką? Visos vely
kinės atvirutės Vakarų krikščio
nijoje vaizduoja besikalančius iš 
kiaušinio viščiukus ir šalia sto
vintį kiškį. Lietuviai turi savitų 
papročių susijusių su velykiniais 
kiaušiniais: jų ritinimą varžybų 
dėlei, jų muštynes ir savotišką 
jų marginimo stilių.

Atkreiptinas yra dėmesys į tai, 
kad nei Šen. Testamento religi
ja nei Nauj. Testamento religija 
nėra palikusi pėdsakų, kurie liu
dytų, kad kiaušinis ar kiškis yra 
kokia prasme religinis simbolis. 
Tačiau, žvelgiant į šiuos simbo
lius, kaip jie atrodo savyje, reikia 
sakyti, kad jie yra gana patogūs 
įvaizdžiai išreikšti žmogaus iš 
mirties prisikėlimo tiesai. Ypač 
tam tikslui tinkamas yra kiauši
nis, iš kurio bežiūrint išsi
kala jau susiformavęs viščiukas. 
Sunkiau yra suprasti, kodėl kiš
kis yra patekęs Velykų simboli- 
kon. Tačiau šiam reikalui galė
tų pagelbėti lietuviškos pasakos, 
kurios kalba apie kiškį, žinantį 
kur rasti vaistų prikelti iš mir
ties nužudytam didvyriui.

Šia pačia proga tenka pastebėti, 
kad kiškio religinė simbolika yra 
viena seniausių žmonijos istori
joje. W. Schmidt randa ją pir
minės žmonijos prokultūrės jun
ginyje su moteriškos teisės kul
tūra. Šis junginys vadinasi bu
merango kultūra. Kiškis čia yra 
siejamas su mėnulio išnykimu ir 
vėl pasirodymu. (Cit iš Rev. E.C. 
Messenger, Sudies in Compara- 
tive Religion, London 3,30).,

Ryšium su mėnulio mistika F. Burns, Encycl. of Rel. and 
vertas dėmesio yra adv. J. Kai 
pasakojimas. Jis, mažas būdamas, 
Suvalkijoje buvo mokomas, kad, 
kai žmonės yra prasikaltę, mėnu
lis pasislepia. Kai Dievas atlei
džia kaltę, tai mėnulis vėl švie
čia. Kaimui prasikaltus, mėnulis 
nebešviečia. Gal būt, kad šiame 
pasakojime mėnuliui yra suteik-

Ethics IV tomas 148 psl.)
Su krikščioniška Velykų pas

laptimi, kuria yra Kristaus' iš 
mirties prisikėlimas ir panašaus 
prisikėlimo pažadas mums, šie 
simboliai tiesioginio ryšio neturi. 
Kokiu keliu tad kiaušinis ir kiš
kis pateko į Velykų simboliką?

Galima galvoti apie du keliu.

ANTROJI DALIS / 1972 METAI

Minia pas

Stikaustyk vergą prie vergo.
Savo kalkių skiediniui naudokis jų krauju, , ■ ■
Jeigu reikia — nužudyk vieną, nužudyk tūkstanti.
Jeigu reikia sudeginti jų dešimtį, likusius suraišiok ryšuliais.

♦

Meilė juos išvadavo iš [statymo? 
Tad tebūnie jie išmesti už [statymo! 
Jų Kristus atidarė Gehenos vartus?
Tad lai jis juos išsiveda iš Gehenos!

Vienas kelias būtų toks, kad koks 
pirmųjų amžių krikščionis, ieš
kodamas vaizdinių priemonių iš
reikšti prisikėlimo idėjai, prisi
minęs nuostabą keliantį iš kiau
šinio išsiritančio viščiuko gaju
mą, ir kiškio vislumą, panaudo
jo šiuos pavidalus velykinei sim
bolikai.

Tačiau galima galvoti ir kitu 
būdu. Jeigu jam buvo žinoma iš 
senovės ateinanti kiškio ir kiau
šinio rėliginė simbolika, kuri 
nebuvo suteršta jokiais burti- jai tautose, galėjo būti susipras-

ninkavimais ir nedorais papro
čiais, jis rado šioje simbolikoje 
visą eilę bruožų, kuriuos buvo 
įmanoma pritaikinti Kristui, jo 
prigimties neiškreipiant. Nėra 
nežinomas dalykas, kad Dievo 
ir žmogaus susitaikymo mintis, 
ar kaip svajonė ar kaip viltis, 
buvo visais amžiais išlikusi gyva 
kai kuriose kultūrose. Jose buvo 
prarasta teisinga Dievo sampra
ta, tačiau ši viltis buvo išliku
si. Ir dėl to, plintant krikščioni-

P Alfonsas Dargia

Tebūnie jie izoliuoti,
Tebūnie jie suvaržyti,
Kad tarp jų rasės ir teisiųjų
Tenebūnie jokios bendros kalbos, 
Tebūna pasaulis saugomas nuo jų šešėlio, 
i pūvančias erdves,
į negyvenamą laiką,
į sauvalę,
Nes meilė už teisingumo ribų.

Išvertė P. Gaučys

Pierre Emmanuel, vienas žymiausių šių dienų pran
cūzų katalikų' poetų, kuris savo kūryboje mėgsta biblines 
temas. Jos yra kaip simfoninė istorija žmogaus sutvėrimo, 
jo raidos, jo maišto ir jo kritimo. Kartu su tuo, jis nuolat 
medituoja apie Kristų, kenčiantį kiekvieno mūsų širdyje ir 
prašanti jį išpirkti ir įvesti į rojų. P. G.

ta, kąd šie du simboliai kaip tik 
savyje slepia tai, ką skelbia nau
jas religinis sąjūdis.

Ir taip, krikščioniškajam tikė
jimui nesipriešinant, šie simbo
liai liaudies buvo įimti Velykų 
šventėsna.Nors oficialiai į krikš
čionijos liturgiją jie niekada ne
įėjo, kaip pvz. avinėlis. Ši pasta
roji aplinkybė kaip tik kalba už 
tai, kad mes čia turime greičiau 
senų religinių tikėjimų liekaną, 
o ne naują krikščionių simboli
nę kūrybą, Jeigu ši simbolika bū-

tų buvusi savaimingas krikščio
nių kūrinys, ji būtų patekusi of i- 
cialion liturgijon. Šalia to, iš 
pirmųjų .šimtmečių krikščionių 
raštų yra žinomas to laiko krik
ščionių teologų susirūpinimas, 
kad pagonys, per greit įtikėdami 
Kristumi, nepadarytų iš jo vie
ną iš savo atgimstančių dievų.

Lietuviškoje tradicijoje išlikę 
kiaušinių ritinimas ir jų mušty
nės nesiduoda lengvai atpažįsta
mos ir išaiškinamos kokios reli-

ginės minties jos yra nešėjos. 
Greičiausiai tai yra jau supasau- 
lėjusi, toli nuo religijos atsisky 
rusi, tradicija. Atskirą ir vertą 
studijų klausimą sudaro kiauši
nių marginimo motyvai. Šian
dien yra žinoma keletas proisto- 
rinių ornamentų stilių. Lyginant 
su jais mūsų senobinius kiauši
nių marginimo motyvus, gal būt, 
galima būtų pasakyti kam jie y- 
ra giminingi.

V. Bgd.
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NE VIEN PIRČIUPO, BET IR KRYŽIŲ 
KALNO ŽUDYNĖS.
POKALBIS SU DAILININKU EUGENIJUM 
MINDAUGU, BUDRIU.
PADARYTA TAI, KO NEBUVO GALĖTA 
PADARYTI LIETUVOJE.
VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ AITE 
HENRIKO NAGIO KŪRYBĄ.
NAUJAUSI HENRIKO NAGIO EILĖRAŠČIAI. 
ALG. GRIGAITIS APTARIA ALGIMANTO 
KEZIO, S.J., NUOTRAUKŲ KNYGĄ.
DR. PRANAS SKARDŽIUS RAŠO APIE 
LITUANISTĄ DOMĄ VELIČKĄ.
POKALBIS SU SMUIKININKU IZIDORIUM 
VASYLIŪNU.
NAUJI LEIDINIAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Pokalbis su dailininku Eugenijum Mindaugu Budriu

Užsieniečio lietuvio dailinin
ko paroda Čiurlionio galerijoje, i piktą džiaugsmą. 
Chicagoje, nėra šiandien uniku- ' -
minė retenybė. Vien pastarai
siais metais čia matėme Pietų 
Amerikos lietuvio dailininko 
Jono Rimšos egzotiškuosius 
tropikinių temų paveikslus, re
gėjome iš Australijos atvyku
sio Leono Urbono pasąmonės 
prasiveržimus, gėlrėjomės pary
žiečio Vytauto Kasiulio spal
vom ir sim-patingais žmonėmis, 
o visai neseniai iš mūsų šiau
rės kaimyno Kanados savo ak
vareles ir medžio skulptūras 
buvo atvežę Irena ir Osvaldas 
Mickūnai. Tokiu būdu Chicago
je veikianti Čiurlionio vardo 
galerija yra tapusi laisvojo pa
saulio lietuvių dailininkų susi
tikimo vieta, prasminga įvai
riausių valstybių ir tolimiausių 
žemynų kūrybingi} lietuvių šir
džių jungtimi.

Ir manyje šitai iššaukia tiesiog I nčs ir moralinės sąlygos 
Prisipažinęs | ir kurti dailininkui ?

dirbti

Tiek iš tėvynės nepasitrauku
siems, tiek išeivijoje gyvenan
tiems lietuviams yra ir pasiliks 
amžiais nepamirštamos Pirčiu
pio kaimo žudynės, kokių šimt
mečiais nebuvo matę, nei girdė
ję Lietuvos žmonės. O tų baisių 
žudynių nebūtų ir buvę, jeigu 
lietuvių tautos žemėse dantimis ir 
nagais nebūtų susikibusios vie
na antrai gerklių perkąsti dvi 
XX amžiaus pabaisos — naciz
mas ir komunizmas. Ir vienas ir 
kitas, iš savo kruvinų lizdų paki
lę, atsibastė į lietuviškos pamiš
kės idilišką kaimą, kad jį pavers
tų pelenais ir jo niekuo nekaltus 
žemdirbius lavonais. Pirčiupio 
motinos rūstus paminklas šian
dien lygiai kaltina abejus grobi
kus, sudarkiusius ne tik savas 
tautas, bet užsinorėjusius dar ir 
“užsieninio” 'kraujo.

Jau kuris laikas, kai bolševiki
nis rusas Pirčiupo tragedijos kal
tę stengiasi visomis propagandos 
j.'riemonėmis primesti vieniems 
vokiškiems naciams, buvusiems 

■ savo bičiuliams, o paskui ir mir
tiniems priešams, kai reikėjo da
lintis bendro užpuolimo grobį ir 
dairytis naujų aukų. Lietuvių 
tautai tačiau abeji istorijos vieš
kelio banditai buvo ir pasiliks 
verti to paties.

Šiandieninis skirtumas yra tik 
toks, kad viena pabaisa jau se
niai paskandinta savo paties 
kraujuje, kai antroji dar vis tun
ka kitų duona, prakaitu ir pa
vergtųjų žudynėmis.

Gal kas nors čia imtų ir suabe
jotų dėl pavartotos daugiskaitos? 
Naivuoliai gal imtų aiškinti, 
kad jau kuris laikas tokių masi
nių skerdynių sovietijoje lyg ir 
negirdėti? Kad ten tik retkarčiais 
nugnybama po vieną antrą pa
vienį.

Tačiau šiandien mus ir pasau
lį jaudina ne vien tik fizinis, bet 
ir dvasinis tautų žudymas. Argi 
tai nėra dvasinis tautos žudymas,

I

net masinis ir kur kas didesnis 
negu Katyno ar Pirčiupio skerdy
nės, kai jau daugiau kaip 25 me
tai krikščioniškai tautai atimta 
visame pasaulyje pripažįstama 
religijos laisvė, kai ypač katalikų 
Bažnyčia okupanto šiandien yra 
atvesta prie masinio kajx> duo
bėte. Koks tai yra visos tautos ne
pakeliamas skausmas, liudija ir 

laisvąjį pasaulį sujaudinęs 17.000 
lietuvių parašais desperatiškai 
užtvirtintas kreipimasis į Jungti
nes Tautas.

O ne vienu atveju okupantas, 
liaudiškai kalbant, vienu šūviu 
pataiko net į du zuikiu. Tai tada, 
kada fiziniame ir dvasiniame 
tautos genocide ijis pasiekia, sa
kytume, “tobulos sintezės”. To
kios “sintezės” geras pavyzdys y- 
ra visus šiurpu nukrėtęs žymiau
sio Lietuvos kalbininko lituanis
to prof. Jono Kazlausko nužudy
mas. Baisu yra, kai išžudomas vi
sas žemdirbių kaimas. Bet tau- 

■ tos dva-’nė- ir kultūrinės gyvy
bės prasme kvapą užimantis ge
nocidas yra ir tada, kai moksli
ninko arba tos ar kitos tautinės 
tradicijos sunaikinimo atveju yra ' pos dailininkai. 
kertamos pačios jautriausios tau
tos gyvybės ir tautos išsilaikymo 
šaknys.

Todėl maža paguoda tautos 
gyvastingumui, kad jos veido 
vienas charakteringiausių bruo- i 
žų — lietuviškieji kryžiai šian-! — Atsidūręs Švedijoje 1944
dien yra tik renkami ir saugo- m., baigės studijas, turčiau 
jami muziejuose, kai tuo tarpu progos pabūti metus Italijoje ir 
jie išnyksta būdingame ir gyva- kitur pietų Europoje. Pietų 
me Lietuvos gamtovaizdyje. Lie- saulės apšviesti daiktai yra aiš- 
tuvių tauta dar nenori likti tik kūs, neabejotini. Antikiniai 
muziejine, kaip kadaise ispanų meno šedevrai apspręsti, tikri, 
išžudyti aztekai, kurių kultūri- šis menas yra ir liks universa- 
nio palikimo šiandien kupini liausiu. Tai iššaukia aukščiau- 
Meksikos muziejai. Bet kokia pa- - sią pagarbą, sakyčiau, žmo- 
guoda iš to mirusiai tautai! Tad gaus dievybei, šią dievybę yar-

O balandžio 15 d. Čiurlionio 
galerijoje ir vėl įiomi naujie- 

. na: atidaroma Švedijoje, Bal
tijos jūros Gottlando saloje te- 
tebegyvenančio ir tebekurian- 
čio lietuvio dailininko Eugeni
jaus Mindaugo Budrio (g. 
1925) tapybos paroda. Taigi 
bus atvežti paveikslai kone iš 
pavergtos Lietuvos pakrančių. 
Regėkime drobes ir dažus, nu
džiovintus tos pačios saulės ir 
to paties vėjo, šildančių ir gai
vinančių iš ten ranka pasiekia
mą ir Lietuvos pajūrį.

Parodai artėjant, laišku už
kalbinome dail Eugenijų Min
daugą Budrį ir tuoj pat gavo
me jo atsakymus. Tuo nekalbiu 
čia dalinamės ir su skaityto
jais.

tai, atsisukdamas į gamtą, no
rėčiau lyg panteistiškai pagar
binti šį žmogaus Guodėjo padė
jėją.

Apsistojęs, galima sakyti, ne 
pačioj Švedijoj, bet Gottlando 
saloj, radau čia viduramžius. 
Neaprašomai gražios šios salos 
96 gotiko bažnyčios yra pilnos 
freskų, vitražų, skulptūrų. Jos 
tūno vėjo išpustytuose krū
muose ir savo bokštais rodo bu
vusią paslaptingą aistrą ir ak
tyvumą žmonių, kurių kaulus 
karts nuo karto buldozeriai iš
verčia į žemės paviršių. Laikui 
bėgant, mane labiau ir labiau 
jaudino šiaurės rimtumas, ap
stingusi ramybė, oranžinė sau
lės šviesa. Saujės, kurios spin
duliai kiekvieną valandą vis ki
taip moduliuoja daiktus ir tūrį. 
Violetinė pievų orchidėja, mė
lyna akvilėja, žalias jūrų van
duo keitinėja savo spalvas, at
siduoda saulės garbinimui, ši 
apytem-ių mistika jaudina ma
ne, neleisdama galutinai apsi
spręsti, vis iš naujo pagauda
ma, stimuliuoja stebėti ir ste
bėtis, lieti dažus, pantėgdžio- 
jan šį judantį kintamumą.

specialūs, 
yra svar- 
apie juos 
Individu-

— Kaip vertinate šiandieni
nę dailės situaciją Švedijoje: 
kiek tapyba, grafika ir skulp
tūra domisi pati visuomenė ir 
kokios yra aplamai materiali-

Kaip žinote, Švedija jau dau
giau kaip 40 metų yra valdo
ma socialistų. Valstybė yra 150 
metų su niekuo nekariavusi. 
Išvengdama karų, ji per pasta
ruosius dešimtmečius labai pra
turtėjo.

Kadangi menininkai kolekty
viai politinėj veikloj natūraliai 
beveik nedalyvauja, bet pavie
niai dažnai rodo politinių am
bicijų, tai, sąlygoms sutapus, 
ima organizuotis, judintis 
Kaip pvz. dvasininkai, taip ir 
menininkai, yra tiek 
kad iš tikrųjų visada 
bu, kokia yra bendra 
Visuomenės nuomonė,
aliai gi ši nuomonė visai nėra 
svarbi, nes tuo pačiu tai garan
tuoja individui dirbti, vadovau
jantis jo paties sąžine.

Švedų menininkai, darbinin
kų pavyzdžiu, sugalvojo taipgi 
organizuotis į artelę ir tuo po
litiniai susikompromitavo, nes 
nerado jokio bendro darbdavio 
— priešo. Remiama valstybės, 
organizacija tapo gana ryški, ir 
nuo šių “nelaimingų vedybų” 
labiausiai kenčia patys meni
ninkai, nes užuot idealios lygy
bės pasidarė realistinis vieno
dumas. Kadangi menininkai čia 
labai kolektyvizuoti, tai šitai ir 
atsiliepia į bendrą Švedijos me
no situaciją ir meno lygį.

— Sakykit. atsitiktinės ap
linkybės ar Jūmi vašiu šamo- j 
ninąas noras lėmė tai. kad. at
sidūręs išeirnioie, pasirinkot ne 
kuri kitą kraštą, o Švediją? 
Paprastai labiau šiaurės Euro- 

rašytoiai vis 
labiau buvo linkę pasukti i pie
tus Goethės ar Van Goaho ke
liais. Jūs tuo tarnu patraukėte 
dar labiau i šiaurę. Kas čia Jus 
ir kodėl labiausiai vririšo?

ir lietuviškasis kryžius, kaip gy-. bino RenesansaSi atkūręs anti- 
yosios ir religingos tautos simbo- kinį demoniškurną.
Irs, turi stovėt! ne muziejuje, bet Beveik iki šių di mug

(Nukelta j 2 psl.) Renesansas vis dėlto pavargo. Eugenijus Mindaugas Budrys Tapyba
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Eugenijus Mindaugas Budrys, Švedijoje gyvenantis dailininkas,, kurio 
darbų paroda Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaroma kitą šešta- 
dlen|, balandžio 15 d.

ta

—r Ar šių laikų pasaulinės 
apimties avangardinėse meno 
srovėse švedų menas turi kurį 
išskirtinį savo bruožą? Kaą 
įvairiopa prasme būtų jam bū
dingiausia ?

— Švedų nacionalinis talen
tas, manyčiau, slypi aktoriuje. 
Dėl to švedai yra labai recepty- 
vūs, greitai prisiima visokias 
pasaulinio meno sroves.

Šiuo metu Švediją purto la
bai opūs klausimai, kaip pvz. 
abortų problemos, priklausomu
mas Europos rinkai, socialinė 
žmonių lygybė ir privačios pra
monės primatas prieš valstybi
nę.

Kaip anksčiau minėjau, me
nininkai yra smarkiai supolitin- 
ti. taigi yra prisiimtas naujas 
realizmas, kuriuo bandoma vi
sas problemas spręsti. Visa 
tai menininką tik suvaržo, 
trukdo jam įsistebėti į gamtą 
amžino kūdikio akimis.

— Kiek Jūsų pačių kūrybą ', 
veikia ar neveikia šiandieninis 
švedų menas? Ar Jūsų kūrybai 
sąmoningos ar nesąmoningos 
įtaigos turi Jūsų Pačių būties 
lietuviškosios šaknys? Kokia 
forma ir kokia 
atsispindi Jūsų

spalva visa, tai 
drobėse?

kad dabartinis— Nemanau, 
švedų menas mane kaip nors 
labiau veiktų.

1908-10 metais Henri Matis- 
se turėjo Paryžiuje vadinamą 
skandinavų mokyklą. Tais me- 

Į tais pas jį mokėsi dauguma vė- 
i lesnių tarpkario Skandinavijos 
menininkų. Šis gigantas, gali
ma sakyti, išjudino ir įkvėpė 
visą Švedijos meną. 1945-46 m. 
teko man studi juoti tapybą pas 
a. a. profesorių Isaasc Gruene- 

waldą, kuris yra pripažintas 
svarbiausiu šios mokyklos auk
lėtiniu. Vėliau susidarė vadina-

ma konkretistų grupė. Šios gru
pės tikslas buvo suprastinti 
gamtą iki kraštutinumo, reikš
tis grynom spalvom, didelėmis 
plokštumomis. Ši tapyba greit 
atsidūrė šalia modernios švedų 
architektūros, bet standartiza
cijoje j’ greit užduso. Galėjo 
turėti įtakos ir CO-BR-A gru
pės iš les Fauves kilęs ekspre
sionizmas, bet šitai labiausiai 
reiškėsi Danijoj. Kai Moder
naus muziejaus Stockholme pa
rodų dėka šusipažinau su Jack- 
son Pollock, Sam Francis ir j>op 
art menu, tada man paaiškėjo, 
kad Amerika jau įstengė, atsi
kratyti Europos globos.

I antrąją šio klausimo pusę 
sunku atsakyti konkrečai. Tė
vynėje dar nespėjau pradėti 
savo meno studijų. Vieną vasa
rą prabuvau su a. a. skulpto
rium Brazdžium Merkinėje. Ten 
padėdavau jam glazūruoti ke
ramiką ir matydavau, kaip kai
mo puodžiai išsukdavo visokias 
molines fantazijas. Manau, kad 
pats lietuviškumas mano tapy
boje yra mano paties lietuviš
kumas ir temperamentas. Viso 
to gal iš karto nesimato, bet iš 
tikrųjų tai turi jaustis, kaip vi
sa tai jaučiasi net mums sveti
mo kraujo,- bet artimų žmonių, 
kaip Lipschitzo ir Soutino, me
ne.

— Kokia būtų Jūsų nuomonė 
apie šiandieninę dailės situaci
ją pasauline ir atskirų tautų 
prasme? Kur yra šiandieninio 
meno lemiamieji centrai: Pary
žiuje, New Yorke, ar kur nors 
kitur?

— Per paskutinius dešimtme
čius esame patyrę, kad tai šen, 
tai ten gali iškilti didesni ar 
mažesni meno 
toks, centras 
Dabar daug
daroma Lenkijoj.
bangos aprimo, bet šiuo stebuk
lingu vandeniu jos spėjo ap-

(Nukelta j 2 psl.)

centrai. Vienas 
buvo Mexico. 

ko gero yra 
Paryžiaus
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Vilniaus universiteto lituanistikos diplomas 
rusu kalba

Akiračių” 1972 m. sausio mėn. 
1 (35) numeryje paskelbta “at
mintinė”, skirta “užsienio lietu
viams, stojantiems mokytis j Vil
niaus V. Kapsuko universitetą”. 
I Šią atmintinę verta pažvelgti 
iš arčiau.

Kiekvienam lietuviui, gy
venančiam laisvajame pasauly
je, kyla pirmiausia mintis, ko
dėl Maskva, po daugelio okupa
cijos metų, nutarė įsileisti paga
liau mus —dar ir dabar tebe- 
pravardžiuojamus įvairiais pa
giežingais vardais — Vilniaus 
universitetan? Ar tai sutartų 
kultūrinių mainų su JAV-ių vy
riausybe rezultatas? Noras pade
monstruoti, kad nebesibaimina- 
ma “buržuaziniai naciolistinės” 
galvosenas gailimu įtaigų dabar
tiniam Vilniaus lietuviškam jau
nimui? O gal iš tiesų, nūdienių 
dviejų Kremliaus valdovų širdys 
tiek suminkštėjo, kad imamasi 
skatinti ir stiprinti lietuvybę už
sienyje?

Visu tuo sunku patikėti. Sun
ku patikėti todėl, kad visa eilė 
SOS šauksmų (paskutinieji, 
mums žinomi, tai latvių komu
nistų partijos bendraraštis ir ke
liolikos tūkstančių lietuvių kata
likų nusiskundimas laisvajam 
pasauliui) teberado ne atlaides
nę,bet sukčiau uždangstomą ru
sinimo leteną, gniaužiančią pa
vergtuosius kraštus. Sunku pati
kėti taip pat, kad tai vietinių 
Lietuvos partinių viršūnių slap
tai puoselėjamų lietuvybės išlai
kymo pastangų išdava. Saugu
miečio akis tebėra lygiai budri. 
Taigi, norim ar ne, reikia sutikti, 
kad čia yra pačios Maskvos žai
dimo dar vienas variantas. Ko
dėl toks ir, būtent, šiuo metu, 
tiktai pati Maskva ir težino. Aki
vaizdu, taip pat, jog tai turi būti 
naudinga Maskvai.

Kokia mums iš to nauda? Toks

Literatūros vertinimu psichoanalizė
Po Į Laisvę fondo išleisto ko

lektyvinio leidinio “Lietuvių li
teratūra svetur” pasirodymo, 
turime nemaža jau atsiliepimų 
apie šią knygą, ypač apie K. 
Keblio ten aptariamą išeivijos 
romaną, apie jo kriterijus ver
tinti romaną, pirmiausia žiūrint 
autoriaus pasisekimo pavaizduo
ti gyvą, nemeluotą žmogų. Kal
bų sukėlė ir Keblio parinkimas 
aštuonių geriausių išeivijos ro
manų. “Kelionė” ir “Balta dro
bulė” J. Griniaus straipsniu 
“Kriterijai romanui vertinti" 
čia (1969. 4. 12) buvo išskirtos, 
kaip žinome, dėl to, kad jos at
rodė kaip eksperimentai, ne vei
kalai, net nemorališkos. P. Nau
jokaitis, knygą recenzuodamas 
(“Tėv. Žiburiuose”), taipgi at
rodė gan nepatenkintas K. Keb
lio kriterijais ir todėl pasiūlė 
dar atkreipti dėmesį į kitus ro
manus (12). Čia K. Priešpylis, 
recenzuodamas P. Naujokaičio 
poezijos knygą, tarp kitko pri
kišo, kad į jo recenzijas prade
da įsivelti asmeniškumas. Gi L. 
Mockūnas straipsniu “Dar apie 
romaną ir jo kriterijus” čia gy
nė K. Keblį, jo modernumą, nu
rodydamas ir “modernaus ro
mano atributus taip, kaip jie 
dėstomi mokyklose ir supranta
mi plačios, literatūra besidomin
čios publikos/’ Taigi, kritiški 
veikalai, atsiliepimai į juos, 
straipsniai, pvz. kaip apie atei
tininkus kritikus, ar kaip “Tau
ta, veikalas ir rašytojas”, užuo
minos “Kertinėj paraštėj”, A. 
Kairio prisiminimas neatlaidžių 
kritikų “Draugo” romano pre
mijos įteikimo proga rodo, kad 
kritika yra lyg mūsų “spiritus 
movens”.

Bet nesutariame ir gal nesu- 
sitarsim, nes literatūra gimsta 
individe ir veikia gan jautrias 
pasąmonės. Daugelis šiandien 
nesutaria, kai net toks J. P. Sar
tre, tikįs daugiau į marksistinę- 
visuomeninę - klasių kovos sis
temą, literatūroje šiandien su
abejoja, ar, sujungus psicho- 
analitinę sistemą su marksisti
ne, kas nors išeis ir ar be for
malinio triuko dar galima šian
dien parašyti gerą romaną? 
(N. Y. R. of Bks, march 26, 70).

turėtų būti logiškas klausimas 
mūsuose, paliekant nuošalėj, kol 
kas bent, pirminę, suprantamai 
negatyvią, jausminę reakciją. Be 
jokios abejonės, lietuvių kalbą ir 
jos tikrą pojūtį joks kitas univer
sitetas geriau išmokyti negalėtų. 
Gerai žinome, kad ir lietuviško
ji dvasia mūsų pavergtoje tėvy
nėje tebegyva. Ypač studijuojan
čio jaunimo tarpe. Jaunoji karta 
mūsų krašte bodisi plokščia 'ko
munistine propaganda ir per
pranta, kasdienine duona tapu
sį, sovietini melą. Taigi, bent ta 
prasme, išeivijos jaunesniesiems, 
ypač pasiryžusiems kurti gimtą
ja kalba, tokios studijos galėtų 
būti naudingos. Nenuostabu 
tad, kad jau yra ir tokių, kurie 
rimtai svarsto šią propoziciją. 
Bet... ir čia dabar verta pažvelg
ti į kitą medalio pusę, kuri kur 
kas blausesnė ir išmarginta 
klaustukų klaustukais.

Tiesa, keli nelietuviai, studi
javę lietuvių kalbą Vilniuje, pa
liudijo, kad specialaus “smegenų 
plovimo” jie nepatyrę. Kad buvę 
elgiamasi su jais gan korektiškai. 
Bet žinome ir visą krūvą faktų 
apie įkyriai sekiojamus nuvy- 
kėlius, apie skrupulingai parei
gingus turistinių viešbučių prie
vaizdas (kurių uždavinys, deja, 
nėra vien tik rūpintis, kad būtų 
laiku einama miegoti), kelionių 
ir vizitų varžymą, begėdiškai iš
kraipomus pasisakymus ir t. t. ir 
t. t. Apie tai nedviprasmiškai 
skelbiama ir minėtoje “atminti
nėje”. Štai ištraukos iš Vll-tosios 
pastraipos: “Gyvenantys užsie- 

’ nyje lietuviai, priimti į universi
tetą, turi: —vykdyti tarybinius 
įstatymus, gerbti papročius ir 
Tarybų Sąjungos tautų gyveni
mo tradicijas... laikytis nustaty
tų užsienio piliečiams Tarybų 
Sąjungos teritorijoje gyvenimo ir 
keliavimo taisyklių... griežtai lai'-

kytis vidaus tvarkos taisyklių 
studentų bendrabutyje, dalyvau
ti savitvarkoje...” Nereikia būti 
teisininku, kad suprastum, jog 
tokie be galo apibendrinti nusa
kymai slepia savyje šimtus duo
bių bei žabangų. Tarybinė teisė 
jau ganėtinai pagarsėjusi savo 
ch a mcil con išk um u • Pa r a f ra zuo- 
jant tą mūsų liaudišką posakį: 
jie ras lazdą, jei norės lupti. Ne
norom prisimena ir prekiniai va
gonai, plėšiminiai plačiosios tė
vynės užkampiai, Budapeštas, 
Praha ir Rainiai, ir “religijos 
laisvė”, ir dar tūkstančiai kito
kių tariamų privilegijų.

O jau viską apkarūnuoja šio
ji liūdna “atmintinės” pastraipa: 
“Studentui, išlaikiusiam valsty
binius egzaminus arba apgynu
siam diplominį projektą (diplo
minį darbą), valstybinės komisi
jos sprendimu suteikiama kvali
fikaciją pagal įsigytą specialybę

PETRAS MELNIKAS

Gal pravartu tuomet pažvelgti 
bent, kaip tie psichoanalitiniai 
kritikai galvoja apie literatūrą 
ir jos kriterijų?

Štai po ranka ir straipsnis 
apie psichoanalitinę sistemą (N. 
Y. R. of Bks, feb. 26, 70) “Anes- 
tetiška kritika”. Gilus ir kelian
tis rimtą susirūpinimą šių dienų 
kritika, jis kartu paliečia ir kri
tikos istoriją, kritikų vargus ir 
šių dienų mokyklose vartojamus 
— jo nuomone klaidingus — 
metodus. Jis “šauna” kartais 
taip toli, kad vietomis pasidaro 
net miglotas, ir todėl tik su di
deliu atidumu ir kantrumu ga
lima buvo “išžvejoti” jo idėjas, 
suregistruoti ir, gerokai sutrum
pinus, kaip nors čia atskleisti.

Kas svarbiausia, jis verčia 
susimąstyti. Ir mūsų kritikams, 
nėra abejonės, pravartu jo iš
klausyti. Ir jis kalba apie mūsų 
tarpe taip dažnai pasirodžiusius 
asmeniškumo pavojus, be to, at
rodo, kai kuriose vietose ne tik 
musų akademiniai, moralistai - 
visuomenininkai ir “švelnieji” 
kritikai, bet ir pažangieji ir nau
jausios kartos kritikai (iš “Liet, 
literatūra svetur”), gal visi sa
ve tai šen, tai ten šio straipsnio 
santraukoje atpažins?

Šį įdomų straipsny parašė 
Frederick Crews, anglų litera
tūros profesorius Kalifornijos 
universitete (Berkeley); auto
rius: “The tragedy of manners”, 
“E. M. Forster”, “The poch 
perpebe” ir “The sins of the fa- 
thers”. Straipsnis yra knygos 
“Psychoanalysis and literary 
procese įvadui, Cambridge “gra- 

studentų raštams duate” 
(1970).

♦

F. Crews mato, kad literatū
ros kritika gali suklysti:

1) kai ji vartoja silpnus ar
gumentus,

2) kai ji vartoja stiprius ar- 
gumentus, bet mechaniškai ir

3) kai ji iškreipia literatū
ros reikalavimus kuriam nors 
kitam tikslui.

ir įteikiamas nustatyto pavyz
džio diplomas su įrašais dviemis 
kalbomis (rusų ir užsienio kal
ba pagal absolvento pageidavi
mą)...” Kažin ar galima būtų 
pageidauti lietuvių kalbą? Betgi 
jinai negi užsienio kalba? Aišku, 
be galo aišku, kas yra viešpats 
ir valdovas... Aišku, kieno batas 
ir ant kieno galvos... Gal gi vien 
tik dėl dialektinio gudrumo rei
kėjo, nors mažytėm raidytėm, li
tuanistikos diplome lietuviško 
teksto? Ne, čia jau nuolaidų nė
ra. Ir tasai trupinėlis masinan
čio jauko “atmintinėje” ima 
trenkti jenų žiauriųjų attrūgom.

Ir ramiai, dar kartą, viską ap
svarstęs, įjau nebeabejoji, kas yra j 
meškeriotojas, kieno meškerė,į 
atpažįsti ir jauką ir puikiai žinai 
ant kokios spalvos kabliuko jis 
užkabintas. Ir žinai, kad tu žu
vis...

jonas

Net akademinis kritikas, jis sa
ko, vengia dažnai metodų, ku
rie visiškai parodytų literatūri
nius determinantus. Tokie jų 
metodai yra nehumanistiški, to
dėl jie dažnai stengiasi išsivers
ti kompromisais ir dėl to pra
randa nuoseklumą ir aiškumą.

Mokyklose (apie kurias 
šnekėjo L. Mockūnas) yra stu
dijuojami kritikai marksistai, 
tomistai, liberalai - humanistai, 
neo-klasikai, Freudo pasekėjai, 
Jung sekėjai ar egzistencialis
tai. Visi jie, F. Crews sako, tu
ri tik vienos rūšies kritišką nuo
voką. Jie visi žiūri į literatūrą 
iš išorės, ne iš literatūros į iš
orę. O kritikas juk turėtų išaug
ti iš meno, kuriuo domisi, ku
riuo operuojama. Kritikos turi
1) skaityti, 2) galvoti ir 3) for
muoti principus apie tai, kas 
skaitoma, t. y. induktyvinė li-

Nuotrauka .Vytauto Maželio

teratūros veikalų studija turi iš
eiti iš pačios literatūros skaity
mo.

Bet kaip ruošiami mokyklose 
kritikai ? Šių dienų modernūs 
kritikos teorijos studentai dar 
yra apkraunami iškalbiais moks 
lininkais, kurie šneka apie teks
tūrą, frontalinį pasisakymą, 
tradiciją ir šaltinius, psichologi
jos ir antropologijos vartotojus, 
aristotelizmą, tomizmą, Kole- 
ridge, Freudą, Jung, Marksą 
bei mito, ritualo, “archetype”, 
metaforų, netikrumų ir ypatin
gų formų specialistais.

Taigi būsimam kritikui kem
šama nemaža kriterijų ir discip
linų. Studentas tada renkasi:

1) prisiima įvairiopus (poly- 
semous) kriterijus (aišku, kar
tu ir neišvengiamai tuos, kurie 
gal yra klaidingi). Toks tampa 
mokslininku - kritiku;

2) pasirenka vieną būdą kri
tikai, bet tuomet turi kritikuoti 
kitus būdus. Toks tampa pedan
tu;

3) pasidaro nesuinteresuotu 
(tingiu) kritiku ir dažnai sako, 
“hm, neblogai, ten esama kaž
ko naujo”;

4) priklauso “neišeik iš lite
ratūros” grupės, t. y. “neparo
dyk, kad remiesi ir kitom spe
cialybėm, nes tada tavo litera
tūrinė kritika... išbluks”. Toks 
posūkis F. Crews atrodo yra 
daugiau teritorinis, kaip inte
lektualinis ;

5) ieško motyvų, bet ne lite
ratūrinių, kaip pvz. psichologi
nių ir t t.;

6) galvoja, kad literatūra 
gimdo literatūrą, ji formuojasi 
pati, iš lėto, iš praeities.

7) ieško meniškame veikale, 
jo vienumoj, religinio jausmo 
pakaitalo, lyg to, ko nesučiupta 
religijoj, galima būtų atrasti li
teratūroj.

Bet visos šios grupės, jam at
rodo, bijo “nueiti per toli"; tik 
neprisibijo paties svarbiausio 
dalyko: “niekur nenueiti” ir 
nieko neatrasti.

Tačiau laikas slenka. Auga 
jauni, nauji rašytojai. Ir štai 
vienas, kitas sučiumpa kažkokį 
naują garsą savyje, ir tada vi
si rėkiame: jis pagavo motyvą! 
Bet kaip kritikas tokiame lyg 
laukinių motyvų miške gali su
sigaudyti? Kaip įvesti ten tvar
ką? Ar literatūrinė kritika gali 

; progresuoti ir tapti mokslu? Ti
kimasi, kad taip bus. Principai 
nežinomi. Argi? Kas žino, gal 
reikia jų ieškoti, nes iki šiol li
teratūra gal buvo klaidingai stu
dijuojama.

Žvelgiant istoriškai, literatūra 
buvo studijuojama kaip istorinė 
laiko mada, kaip jos forma, kaip 
religinis moralizmas ir t. t. Be 
to, šiandien juk dar tiek ginči
jamasi, ar tas rašytojas buvo 
stoikas, velnias, puskvailis, vi- 
zionierius, ar viskas kartu? Tai
gi, Crews atrodo, kad tokia kri
tika nėra mokslas.

Gal tik dėl to kritikai šian- 
jdien jaučiasi laisvi, kad jie yra 
mandagūs, laikosi etiketo, kai 
ką nutylėdami, atsargiai balan
suodami. Bet vis susiduria tai 
su Freudo iistehoanalize, tai 
su Markso visuomeniška klasių 
kova. Bet gal abu šie dalykai 
jau yra pasenę? Gal geriau bū
tų pusteisybė, moralinė - religi
nė psichologija, ar Jung meta
fiziniai konceptai, kurie pasisa
ko, kad nieko nenori pasisaky
ti, nenori nieko išaiškinti?

Ar nebūtų gera, Crews sva
joja, kad kritikai būtų aiškesni, 
sakytų aiškiai, į ką jie tiki. Teo
rijos yra aiškios. Kas geriau, jis 
klausia: eklekticizmas (pasi
traukimas nuo visų teorijų), ar 
sekimas tų, kurie nori leistis gi
liau — už teorijų, kriterijų ri
bų?

Mokyklose dabar studijuoja
mos teorijos, chronologija, plet- 
kai, idėjų istorijos, žanrų išsi
vystymas, bet tikras kritišku
mas — kad vienas darbas tie
siog yra geresnis už kitą — yra 
laikomas mėgėjišku. Nestudijuo
jama, kaip literatūra sukelia 
emociją skaitytojui ir t. t. To
dėl ir tradicinės literatūros stu
dijos jam atrodo atgyventos. 
Studentai (net geri) nebaigia 
studijų, kiti lieka ir kentėdami 
ten šiaip sau leidžia laiką... kaž
kas ėda lyg visų sąžinę...

¥
Kaip matėme, kriterijų ir li

teratūros supratimo - žvilgsnių 
(Nukelta į 2 psl.)
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VYTAUTAS A. JONYNAS

Prie jūros, prie jūros, prie jū-
, ros savos! Taip įmes dainavome. 

Beveik ■visi. Beveik visur: mies
to soduose, gegužinėse, iant Ram- 
byno kalno. Garsiai, liepsnoda
mi patriotišku entuziazmu: “Prie 
jūros, aukštaičiai, prie jūros, že- 

. marčiai, prie jūros, visa Lietu
vai” O štai, prieš kelias savai
tes “Lietuvos Pajūris” Nr. 2-3 
(40 . 41), paskutinėm puslapy
je atspausdino tokį redaktoriaus 
A. Lymanto pranešimą: “...Ta
čiau apgailestaudami turime 
Jums pranešti, kad, nepagerėjus 
įvairioms sunkioms laikraščio 
leidimo sąlygoms, “Lietuvos Pa
jūris*' 1972 metais sustoja ėjęs. 
Dar vienas numeris pasirodys 19- 
72 metų vasarą, o po to —laik
raštis daugiau nebeišeis...”

Tiktai tiek.
Vienintelis mažlietuvių laik

raštis, leistas Kanados Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugijų cent
ro valdybos. Metinė prenumera
ta: 2 doleriai. DU dolerįai!

Prisimenu Rusnę, Nemuno del
tą, Neringą, kopas. Smėlį, kuris 
užpustė žvejų sodybas.

Prisimenu Šilutę, Pagėgius, Bi
tėnus. Veteranų veidus, į kuriuos 
žiūrėdavome su tylia pagarba. 
Prakalbų vieną kiltą žodį, tartą 
mums, didlietuviams, tautinių 
švenčių proga gimnazijos salėj. 
Martyno Jankaus, Erdmono Si
monaičio, Jurgio Lėbarto... Vė
liau, 1939 metų kovo mėnesio 
pabaigą, kai įžūlūs “kultūr- 
verbandininkai” derva užteplio- 
jo lietuviškuosius stočių pavadi
nimus ir, mums kraustant man
tą į prekinius vagonus, Šilutėje, 
garsiai kvatodami spiaudė į 
mus... Kaip, traukiniui artėjant 
prie Kretingos stoties, vienam va
gone būrys giedojo Lietuvos him
ną... Ir kaip toj pačioj stotyje, 
nusipirkęs “Naująja Romuvą”, 
laikiau ją ilgai rankose ir jaučiau 
trupančią laisvę ir gabalėlį savo 
šalies-.

Man vis atrodydavo, kad var
gu ar tiksliai vadinome savo bro
lius ’ mažlietuv.iais. Kirsti jonas 
Donelaitis, Martynas Mažvydas, 
Heikus Mantas, knygnešiai iš 
Prūsų; —kacetininkai — tai gal 
buvo didžioji Lietuva?

Ir kai dabar išeivijoje skandi- 
namės žodžių, prakilnių žodžių 
mariose, kaip toli tikrosios Ma
rios! Kai vienas kitą matuojame 
patriotizmo masteliais ir sudari- 
nėjame pusjuodžių ir juodžiau
sių tariamų kenkėjų sąrašus, 
mėgindami nustatyti vienas kito 
lietuvišką grynakraujiškumą, ar 
netrenkia, kaip iš giedro dan
gaus, anas trumpas, lakoniškas 
redaktoriaus A. Lymanto nekro
logas?!

Argi ir vėl, kaip koks nelai
mingas debesis, nesupurtys (per 
vėlai!) mus tos Jono Aisčio dvi- 
posmio eilutės:

“Vienų vienas žodis būt tave 
apgynęs,

Bet varge jo vieno tu 
pasigedai...”?

O čia net ne žodis (apie krau
jo lašą tai net prasitart gėda), 
bet du doleriai...

Štai, kada reikia plunksną pa
keist pančiu, botagu, kardu. Štai, 
kada reikia rėkti pilna gerkle. 
Štai, kada daugeliui yra proga 
parodyti, gyvu pavyzdžiu, kaip 
apginti lietuvišką žodį, taipgi 
dalį Lietuvos kūno ir kraujo...

Negirdėjau šaukiančių. Neuž
verti! prenumeratomis bei auko
mis “Lietuvos Pajūrio”.

Kad Palangą kas vasarą už
plūsta rusai, tiesa. Tiesa, kad Ne
ringa nebe ta. Visa tai ir lekian
tis smėlis man vėl prisimena. 
Bet, kad čia pat, po mūsų kojom, 
lekiantis menkystės smėlis užpus
to paskutinę Mažosios didžiosios 
Lietuvos spausdinta raidę -— ne
teko niekur skaityti.

O juk ten gimė pirmasai 
spausdintas lietuviškas žodis! 
Prie marių, “...prie jūros, visa 
Lietuva!..” Ir toji daina užsikerta

lietuvių poezija išeivijoj 
1945-1971. ILL. Redagavo Kazys 

Bradūnas. Chicago. 1971. Išleido ATEI
TIS 1971 m. (Literatūros serija Nr. 5). 
Antologija kietuose viršeliuose, su 
spalvotu aplanku, 671 psl., kaina 
$13.00, gaunama ir “Drauge”.

*

Sakoma, kad senovės graikai 
visam kam turėję terminą. Ir 
žodis “antologija” iš jų atkelia
vęs. Reiškęs jis “gėlių girliandą • 
Ar ne todėl ir pirmosios mūsų 
lyrikos rinktinės vadinosi “Vai
nikais” (Pirmaisiais, Antrai

siais)?
Vaizdinga, be abejo, ir kilnu, 

palyginti -posmų vėrinį su gvaz
dikų, žirnikų, nasturtų bei tuli- 
ponėlių pyne. Žiedeliais, skirtin
gais savo forma, spalvom, kvap- 
timi. Bet... vartau, stebiu kaip 
Sklaido draugai neseniai išėjusį 
‘'Lietuvių poezijos išeivijoj” to
melį, ir imu abejoti analogijos 
tinkamumu. Kažin ar mūsų die
nų žmogui tokio pobūdžio lei
dinys nėra labiau panašus ne į 
botanikas, bet į būtiną kasdie
ninio vartojimo reikmenį — ra
diją. Priimtuvą, kurį atsisuki at
vangos valanda, kuris praskaid
rina vienatvę ir nuobodį.
, Kaip netyčia užkliudyta stotis 
suskamba kažkada girdėtomis, 

Antologijos "Lietuvių poezija išeivijoje 1945 - 1971" 
pristatymas — poezijos vakaras ir pokalbis su poetais — 
antologijos dalyviais įvyksta šiandien (balandžio 22 d.) 8 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicagoje. Poezijos vakaronę rengia ir 

visus kviečia Šatrija.

primirštom, bet mielomis melo
dijomis, taip ir antologija grąži
na atmintin tai, kas kažkada su
drumstė, sujaudino, kuo kažka
da gyventa. Žinia, kai kas pasi
mato po tiekos metų naivu, var
gana, pablukę. Bet nemažiau 
dažnai tai, kas skaityta nedėme
singai, skubomis, staiga nustebi
na savo nuotaikingumu, formos 
grakštumu. Kaip kad pradžiugi
na vadinamieji smulkieji muzi-

gerklėj. Dėl visa ko, štai, to už
pustomo laikraščio adresas: A. 
Lymantas, 5260 — lOth Avė.
Rsmt., MONTREAL 405, P.Q., 
Canada. Tiems, kurie nori para
šyti užuojautą, ir tiems, kurie gal 
prisimins, kad tautinę savigarbą 
ir lietuvybę kartais galima išgal- 
bėti už du tylius dolerius...

Henrikas Nagys

t ę
kiniai kūrinėliai — serenados, 
“impromptus”, “bagatelles”.

Kaip koncerto programa, an
tologija retai kada atskleidžia vi
sti kompozitoriaus (šiuokart po
eto) kūrybos plotį. Ji pateikia vos 
pavyzdžius, jo “parašą”. Stilių, 
nuotaikų gamą. Klausytojui ten
ka grįžt prie savo plokštelių ko
lekcijos. Gal net antologijų pa
grindiniu privalumu yra pateik
ti nebūtinai tai, kas visur cituo
ta, kas “chrestomatiško”, bet 
■tai, kas giminingo ir stambio
sioms figūroms ir “mažiesiems 
broliams”. Išryškint susikertan
čių, susikryžiuojančių ir vėlei 
susiliejančių varsų nytis, kurios 
sudaro epochos audinį. Tirštą ir 
žėrintį. Ypatingai, kai mėginama 
rinlktinėn sutelkti ne vienos lite
ratūrinės pakraipos atstovų, bet 
tautos, ar jos dalies, kūrybinį pa
likimą. Juk ji, tautos kūryba, nė
ra vien jos iškiliųjų dainių kū
ryba, bet intakų-intakėlių mai
tinama upė, kuri plukdo ir Joni
nių vainikus, ir lentgalius, ir 
džiugų ižą, ir slogius sielius. Ka
žin ar ne sėkmingiausia antolo
gija būna toji, kuri sugeba per- 
teikt tą dinamišką tėkmės di
mensiją.

Apie tai, žinoma, nebūtinai 
pagalvojam, recenzuodami an
tologijas. Juo labiau pasisakyda

mi apie jas pokalbiuos. Smalsu
mo bei kilnių intencijų vedini, 
dažniausiai šokam dairytis turi
nio rodyklėn. Pasitikrint ar ne
nuskriaustas koks giminė, drau
gas, ar šiaip drausmingas para
pijoms- Nemažesniu uolumu ap- 
sižvalgom, kiek nurėžta kiekvie
nam spausdintų kvadratinių 
centimetrų. Tarsi, leidinio re
daktorius būtų koks žemės re
formos komisijos veiksnys. Lr 
neduok Dieve, jei aptinka m ko
kią nelygybę. Tada viskas nege
rai. Tada skelbiam antologiją 
esant netikusia, nereikalinga, 
nereprezentuojančia “tikrosios” 
tikrovės arba keliančią aukšty- 
bėsna vieno sparno rašytojus.

Galbūt, panašių nepasitenki
nimo murmesių, jei ne šauksmų, 
pasigirs ir “Lietuvių poezijos iš-

(Nukelta į 2 psl.)

Rašytojas Kazimieras Barėnas kasdieninėje spaustuv ės aplinkoje Londone Nuotrauka Jono Dovydėno

Dvidešimt viena Veronika 
laimėjo

Kazimieras Barėnas, 1971 m

1971 metų Lietuvių Rašyto
jų draugijos išeivijoje literatū
ros premija teko Kazimierui Ba
rėnui už Nidos leidyklos Londo
ne išleistą jo knygą “Dvidešimt 
viena Veronika”. Pats rašytojas 
irgi gyvena Londone, kur jau 
kuris laikas redaguoja savaitraš
tį “Europos Lietuvis”. Premiją 
K. Barėnui paskyrė Lietuvių ra
šytojų draugijos sudarytoji jury 
komisija (pirm. Pr. Naujokai
tis, sekr. P. Jurkus ir nariai — K. 
Grigaitytė, Ant. Sabalis ir L- 
Žitkevičius) yavo finaliniame 
posėdy š. m. balandžio mėn. 
15 d. Kultūros židipy, Nevv Yor
ke. Premija yra 1000 dolerių. 
Jos mecenatas Lietuvių fondas;

Anksčiau yra išėjusios dar šios 
Kazimiero Barėno beletristikos 
knygos: apysakos “Giedra visad 
grįžta” (1953), du novelių rin
kiniai — “Karališka diena” 
(1957) ir “Atsitiktiniai susitiki
mai” (1968), taipgi romanas 
“Tūboto gaidžio metai” (1969, 
Montrealio akademinio sambū
rio Vinco Krėvės vardo premija). 
Rašytojas nuo 1964 metų dar 
redaguoja kasmet išeinantį lite
ratūros metraštį “Pradalges”, 
sudarė taipgi mūsų literatūros 
stambią skaitymų knygą “Sauja 
derliaus” (1957).

Naujausioji, dabar premijuo
toji, K. Barėno knyga “Dvide
šimt viena Veronika” mūsų pe
riodinėje spaudoje jau suspėjo 
laimėti 'išskirtinį dėmesį. Čia 
duodame kelių recenzentų pa
reikštų nuomonių iškarpas apie 
šį Kazimiero Barėno veikalą.

•

“Penktoji Kazimiero Barėno be 
letristikos knyga turi vardą ‘Dvi
dešimt viena Veronika". Iš tik
rųjų pagrindinis knygos persona
žas tėra tik viena Veronika, ku

rios svarbiausieji vidinio gyveni
mo momentai yra atskleisti 21 
novelėje. Kartu su Veronika dau
gelyje veiksmo scenų rodosi ir 
jos vyras Kostas Šventaris- Šie du 
personažai jungia atskiras nove
les į vienumą. Knygos antraštėje 
nėra žanrinio apibrėžimo, nėra ir 
ištisinės fabulas, tačiau tai nėra 
ir paprastas atsitiktinių novelių 
rinkinys. Kintančių Veronikos ir 
Kosto charakterių atskleidimas 
leidžia knygą vadinti mozaiki
niu arba noveliniu romanu. Kū
rinio vieningumą pabrėžia ir per 
visas noveles išlaikyta vieninga 
nuotaika bei lengvo humoro to
nas...

Veronikos charakteriui at
skleisti nepagailėta spalvų. Ta
riamuose sapnuose ir kitokiuose 
prisiminimuose iškyla jos var
ginga jaunystė, menka trobelė, 
girtuoklis ir darbui netinkąs tė
vas, motinos darbštumas ir tei
giamoji jos įtaka vaikams. Bro
liai ir sesuo, visai kitais keliais ė- 
ję negu Veronika, mažai terodę 
jai šilumos, o daugiau ją skriau
dę vis dėlto jos širdyje tebeturi 
svarbią vietą. Toliau — Veroni
kos mokslas, jos darbds mokyk
loje, susitikimas su Kostu, vedy
bos ir visokie nusivylimai, vaiz
duojami įvairiose situacijose, ap
gaubti reikiama nuotaika, pra- 
skleidžią vis naujų psichinių 
bruožų. Jausminis elementas vy
rauja Veronikos būde, kartais net 
gaivališkai prasiveržiąs nenuma
tyta linkme (santykiai su pirmą 
kartą sutiktu daktaru ‘Saulėtose 
atostogose’)”.

(Pr. Naujokaitis, “Tėviškės 
Žiburiai”, 1972.11.3 — Nr. 5)

•

. “Žiūrint eilinio skaitytojo aki
mis, šitoji knyga, nors ir ne vi
sai artimai, lygintina su Uptoni

. Lietuvių rašytojų dr-jos literatūrinės premijos laureatas

Sinclair ‘Džiunglėmis’, kuriose 
jis aprašė lietuvių kūrimąsi A- 
merikoje ir jų vargus Chicagos 
skerdyklose. Tai buvo savotiška 
JAV lietuvių istorija, sukėlusi 
.net toli siekiančių reformų mė
sos apdirbimo fabrikuose. ‘Dvi
dešimt viena Veronika’ taip pat 
yra dailiu žodžiu parašyta Ang
lijos naujųjų ateivių istorija. Ko
kių nors reformų ar revoliucijų 
ji nesukels, nes tai daryti nėra 
šios knygos tikslas. Tačiau atei
nančioms kartoms, kurios pano
rės .mūsiškį ‘tautų kraustymą si' 
pažinti, ji pasitarnaus lygiai ge
rai, kaip S. Daukanto ‘Būdas’ 
pasitarnavo Lietuvos senovei ar 
vysk. Valančiaus ‘Palangos Juzė' 
spaudos draudimo laikotarpiui 
pažinti. Kaip būtų buvę gera, jei 
kas nors panašiu būdu būtų ap
rašęs įsikūrimą pirmųjų lietuvių 
ateivių, kurie atvyko į šį kraštą 
prieš pirmąjį pasaulinį karą!”

(J. Vikis,“Europos Lietuvis”, 
1971.XI.16 — Nr. 40).

“J savo aprašomą Veroniką 
autorius žiūri lyg iš šalies ir ne
sijaudindamas, nėperdėdamas 
pasakoja apie visa, kas šios mo
ters aplinkoje ir kas jos širdy de
dasi. Nei labai didelių dalykų, 
nei per daug audringų minčių; 
visa paprasta, natūralu ir gražu. 
Skaitai, gėriesi ir galvoji: iš ga
baus rašytojo plunksnos gali iš
plaukti įdomūs vaizdai ir parko 
takeliais vaikštant,' ir apsiper- 
kanit krautuvėje, ar net valdžiom 
verčiantis, nors veikalo ‘herojai’ 
tebūtų kelintaeiliai tų pervers
mų pasyvūs dalyviai... Viskas f- 
domu- Viskas giliai žmogiška. 
Žmogaus moralė suvesta į tokį 
paprasta, tačiau giliai prasmin
gą dėsnį: “Žmoguje įžiūrėti žmo-
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Siame numery

pir-

Pinigu skirti dabarčiai ir ieškoti
vadu ateičiai

Jūratė ir Kastytis (fragmentas)Nijolė Gaigalaitė (g. 1928)

PINIGĄ SKIRTI DABARČIAI IR IEŠKOTI 
VADOVŲ ATEIČIAI.

JURGIS JANKUS RAŠO APIE DAIL. ALFONSĄ 
DARGI IR JO PARODĄ PITTSFORDE.

VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ APIE ALFONSO 
NYKOS-NILIŪNO KŪRYBĄ.

Iš ALFONSO NYKOS - NILIŪNO NAUJAUSIOS 
POEZIJOS.

ŠV. JURGIS TARP ISTORIJOS IR LEGENDŲ. 
PROFESIONALAUS MENO PASIGENDANT. 
VAKARAS SU IŠEIVIJOS POETAIS, ANTOLO

GIJĄ “LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE 
1945 -1971” PRISTATANT

NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA 
AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS.

Kad be “svajotojų” ir “fantas
tų” šiandien išeivijoje būtume 
kur kas kultūrine prasme skur
desni, rodo trys patys didžiausi 
mūsų kultūrinio gyvenimo užsi
mojimai: Lietuvių Enciklopedi
jos 36 tomų išleidimas, angliš
kosios Encyklopedia Lituanica 
pirmieji du tomai ir Lietuvių 
fondo artėjimas prie milijono. 
Visų šių dalykų iniciatoriai ne 
vieno “realybės eksperto” buvo 
palaikyti žmonėmis, nepažįstan
čiais tikrovės, buvo palaikyti 
sapnuotojais neįmanomo-

O kas gi būtų atsitikę, jeigu 
visuomenė tų “realistų” būtų 
paklausius, jeigu j “svajotojus” 
Juozą Kapočių ir dr. Anta
ną Razmą būtų tik lengvai ran
ka numojus? Bet, ačių Dievui, 
“fantastų” ir mūsų visuomenėje 
netrūko. Todėl iš tų trijų darbų 
bent vienas (Lietuvių Enciklo
pedija) laimingai jau ištemptas 
iki galo. Encyclopedia Lituanica 
kaip tik šiuo metu šaukiasi į vi
suomenę lemiamos paramos ir 
talkos. O Lietuvių fondas artėja 
prie savo organizacinio užmojo 
finalo — vieno milijono dole
rių. Abudu pastarieji darbai dar 
galutinai neatlikti. Net jaučia
mas visuomenėje ankstesnio en
tuziazmo atvėsimas. Atrodo, lyg 
užsimotam polėkiui sparnai pra
dėtų pavargti. Ypač stipriai pasi
gendama jau čia išsimoksli
nusios ir gerai apmokamos jau
nosios lietuvių kartos skrydžio. 
Ir Encyclopedia Lituanica išlei
dimas ir Lietuvių fondo milijo
nas seniai būtų užtikrintas, jeigu 
jaunieji mūsų šviesuoliai ir pro
fesionalai abiem šiem dalykam 
būtų lygiai tiek pat neabejingi, 
kiek buvo ir yra jiems neabejin
gi mažiau uždirbantieji ir gero
kai išsemti jų tėvai.

Gi artėjant Lietuvių fondo ju
biliejiniam dešimtmečio suva

žiavimui (jis įvyksta gegužės 
mėn. 6—7 d. Chicagoje), džiau
giamės, kad jau daug pinigo, pa
semto iš Fondo aruodų, buvo 
panaudota mūsų čionykštei 
kultūrinei pastangai kilstelėti 
aukštyn. Paremtas ne vienu at
veju tas ar kitas išskirtinio po
būdžio užmojis, kuris be fondo 
užnugario, gal būt, nebūtų bu
vęs net pradėtas. O vienoj ar ki
toj srity Fondo parama jau yra 
virtusi kasmetine tradicija, pvz. 
lituanistinio švietimo rėmimas, 
Lietuvių rašytojų draugijos kas
metinė premija ir kt. Visa tai 
duoda mūsų kultūriniam gyve
nimui tam tikrą stabilumą, net 
ir atramą aukštesniam šuoliui.

Bet šitokios tradicijos turėtų
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K. V. Banaičio opera "Jūratė ir Kastytis" Chicaans T;„». •y is vmcagos Lietuvių operos pastatyme. Lietuvių foto archyvas (kairėje nuotrauka V. Jasinevičiaus dešinėje •— V. Kašubaitės)

Mielas Kazy,
Žinau, jog apie dailininko, 

nors ir kaimyno, darbus gal ir 
nereikėtų rašyti. Ne taip seniai 
juk vienas iš dailininkų net pik
tai panašiam rašeivai atrašė: 
girdi, pats nesi dailininkas,' nie
ko neišmanai nei apie gerą dažų 
maišymą, nei jų dėstymą me
džiagoj, tai ir tylėk. Ne ką, Kazy, 
teišmanau apie dailę (kokia jos 
ten rūšis bebūtų) ir aš, bet va 
neiškenčiu ir tiek. Sakau: juk 
dailė kuriama ne tik dailinin
kams, ne tik jos aptarimo žar
gonų žinovams, bet ir mums, 
paprastiems žmonėms, kuriems 
plačiai praveriamos parodų du
rys, kurie 'einam nuo paveikslo 
prie paveikslo savo išmanymu ir 
nujautimu matuodami jų grožį, 
o kartais vienas kitas net ir ki
šenę praveriam, kad to grožio 
gabalą į namus parsineštume. Už 
tą niekas mūsų nebara, tai gal 
nereikėtų barti iš už burnos pra
vėrimą. Ir barimo gal nereikėtų 
bijoti, nes, apie visokius menus 
kalbant, juk taip lengva nu
šnekti pro šalį. Kartais ne tiek 
pro šalį teisybės, kiek pro šalį 
mados- O praeity, kiek daug sy
kių ir “didieji meno žinovai” 
yra pro šalį prašnekėję (prisi
minkime nors ir pointi'listų ga
dynę), tai, kodėl (dėl įvairumo) 
nepamėginti ir man prašauti 
pro šalį, o pamėginti niežulys 
ima todėl, kad čia Roehesterio 
pašonėje, Pittsforde, David ga
lerijoj dail. Alfonsas Dargis ant 
sienų iškabinėjo net penkiasde
šimt šešis paveikslus. Ir visi be
ne bus pastarųjų metų darbai, 
nes neatsimenu, kad kurį būtų 
tekę matyti ankstesnėse parodo
se.

Čia, Rochesteryje, Alfonsas 
Dargis yra nuėjęs ilgą keitimosi

kelią ir kartu išlikęs tas pats 
plačių nuotaikų reiškėjas, išsi
tenkąs nuo smagaus' humoro 
(neretai pašmiguojąs net skau
doku satyros botagu) ligi 
lauš susimąstymo, net ligi 
gikos.

Atvažiavęs penkiasdešimt 
mųjų rudenį į, rodos, tokį sveti
mą kraštą, jis greitai atsistojo 
vadinamame Finger Lakęs rajo
ne tarpe pirmaujančių dailinin
kų su grafika, daugiausia medžio 
raižiniais. Su jais netrukus jis iš
ėjo ir toli už Roehesterio ribų. 
Štai, bevartydamas Roehesterio 
Memorial Art galerijoje surink
tus dokumentus, užtinku jo pa
veikslus tos pat galerijos paro
dose jau 1952 metais; 1953 me
tų pavasarį E. Weike galerija iš 
New Yorko praneša, kad vieną 
jo paveikslą (Darže) yra nupir
kęs Delaware universitetas, tris 
(Seserys, Piemuo lyjant, Darže) 
Nebraskos universitetas, vieną 
(Piemuo lyjant) Philadelphijos 
Meno muziejus ir vieną (Jautis) 
Moderniojo meno muziejus New 
Yorke. 1954 m. jau užtinku jo 
parodą Roehesterio universiteto 
Fine Arts galerijoj. Tada meno 
apžvalgininkė Jean Walrath jį 
pavadino “Alfonsas Dargis is 
the man of the week of the arts” 
ir kartu pranešė, kad dvidešimt 
trečiojoje metinėje vakarinio 
New Yorko parodoje jis daly
vaus su trim savo darbais. Toje 
parodoje, Buffalo, N. Y., tik jo 
ir kitų septynių dailininkų buvo 
priimta po 3 paveikslus. Visų ki
tų tik po du ar po vieną. 1955 
m. užtinku jo “Jautį” Art AL- 
liance Bulletin viršelyje, o Tuc- 
son dienrašty “The Citizen On 
the Tow,n” viršelyje jo spalvotą 
grafiką “Darže”. Tokią pasaką 
būtų galima tęsti iš Memorial

Art galerijoj surinktų dokumen
tų per daugelį puslapių, bet čia 
ne toks mano tikslas- Paminė
jau keletą, tik norėdamas pažy
mėti, kaip greitai jis buvo pri
imtas į amerikiečių pasaulį. Kad 
tas priėmimas nebuvo momento 
susižavėjimas, dar paminėsiu, 
kad 1961 m. Finger Lakęs, rajo
no dailės parodoje Alfonsas bu
vo apdovanotas aukščiausia pre
mija, vadinama The Jurors 
Show Award, duodančią teisę 
toje pat galerijoje surengti savo 
vieno kūrinių parodą. Ta pa
čia proga jis dar gavo ir vieno 
iš stambiųjų spaudos koncernų gražu”, o vienas to meto ameri-

The Gannett Newspapers pre
miją.

Amerikinį kūrybos tarpsnį 
pradėjęs juoda balta grafika, ne
trukus perėjo prie spalvotosios, 
o iš jos palaipsniui ir į grynąją 
tapybą. Pirmasis tapybos tarps
nis buvo grynai abstraktinis, 
nuostabus spalvinių dėmių su
jungimas į stiprią viso paveiks
lo kompoziciją, neišblaškytą, 
bet spalvų išdėstymu, jungimu 
ir perspektyva stipriai traukian
čią į paveikslo centrą. Tada ne 
vieną iš mūsiškių girdėjau sa
kant: “Juk čia nieko nėra, bet 

kietis apžvalgininkas rašė: “Švie- 
čią paslaptingi, traukią į neži
nią Alfonso Dargio paveikslai 
savo spalvomis, išgriebtomis iš 
lietaus ir šiaurės pašvaistės at
spindžių, mane įtikino, kad jis, 
kaip menininkas, gyvena bent 
porą mylių aukščiau nuo žemės. 
Tačiau viena iš sunkiausiai at- 
Sispiriamų sugestijų yra, kad už 
priekinio fono užtvarų matai 
olos paslaptingas gilumas. Saky
tume, kad Dargiui užtenka vien 
dinaminės spalvų jėgos išreikš
ti savo fizinei ir dvasinei aplin
kai”.

(Nukelta j 2 psl.)
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bynas, kurį išsivežėm ir vėl grą
žinsim Lietuvai!
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KRITIKOS VARGAI JAUTRIAME PASAULY. 
VIKTORĄ VIZGIRDA SUTIKUS.
AR JŪRATĖ YRA ŽMOGAUS GUNDYTOJA, 

AR JO GELBĖTOJA?
PROF. JUOZAS ERETAS APIE PROF. JUOZĄ 

BRAZAITĮ.
DANGUOLĖS SADŪNAITĖS EILĖRAŠČIAI.
KULTŪROS REIKALAI LB TARYBOS SESI- 

, JOJE.
NAUJAS MILAŠIAUS BIČIULIŲ DRAUGUOS 

SĄSIUVINIS.
Z. SODEIKIENĖ APIE E. BUDRIO PARODA- 
JURGIUI KRASNICKUI PRISIMINTI.
PR, VISVYDO ANTIKOMENTARAI.
NAUJI LEIDINIAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

»

Kritikos vargai jautriame pasaulyje
“Geresniųjų mūsų inteligentų 

ne tik tiesa,'bet pridermė kriti- 
kuot blogas dailiosios literatūros 
apsireiškimas. Ta savo kritika jie 
kels dailiąją literatūrą aukštyn 
ir tuo pačiu mūsų visuomenei, 
tam milijonui tik naudą atneš: 
skaitytojai klausydamies kritikos 
mokysis patys kritiškiau į viską 
žiūrėti.”

Taip šimtmečio pradžioje: 19- 
05) rašė Jonas Biliūnas, kviesda
mas inteligentus kritiškais straips- kad Dostojevskis yra genijus. ' 
niais kovoti su plintančiomis 
“dilgėlėmis ir usnimis”.

Laikai pasikeitė. Nūdien nie
kas nekviečia kritikų kovoti su gy
venimo negerovėmis. Šiandien 
kritikų ir moralistų yra per daug. 
Jie pasidarė nepopuliarūs. Kriti
kams už skepticizmą, ironiją; už velti į visokius ginčus. To mūsų 
tobulumo akcentavimą šiandien 
spirgina padus —tiek pavergtoje 
Lietuvoje, tiek išeivijoj.

'Lietuvoje prie Literatūros kriti
kų prikibo partija :*kodėl jie pir-

su išeivine spauda bei Literatūra. 
Parengti paskaitą apie kokį dide
lį klasiką 'galima 'be ypatingų pa
stangų: po ranka tūkstančiai 'kny
gų, vadovėlių, citatų, žodynų... 
Be to, pasaulinė literatūra kaip 
medus traukia jaunimą. Tik pa
minėk Dostojevskį, ir jau erdvi 
auditorija artipilnė. Retam klau
sytojui kyla mintis, kad profeso
riai dažniausiai kartoja seniai nu- 
grotą plokštelę ir vis įrodinėja,

Tuo tarpu egzodo lituanistinė
je arenoje nei talpių bibliotekų, 
nei erdvių auditorijų nėra. Čia, 
medžiagos beieškant, reikia 
skverbtis gyveniman, kartais dau
žyti galvą į sieną, kartais užmin
ti ant tautiečio nuospaudos, įsi-

jautrūs akademikai nenori.
Žinoma, būna išimčių. Žmo

nės, kaip M. Gimbutienė, R. Šil
bajoris, V. Skurpskelytė, I. Gražy
tė, B. Ciplikauskaitė ir dar keli, 

n^enybę atiduoda meno princi- neatsisako patalkinti. Mes džiau- 
pams, o se komunizmo staty- ' ‘
bai? Kodėl maišo dogamtikų gra
žiai sudėliotas kortas? Jautriame 
pasaulyje, kur vyksta žūtbūtinė i- 
deologijų kova, kortų maišyti ne
valia.

Išeivijoje pastaruoju metu 
žvalgios Ir kovingos kritikos, iš
skyrus vieną kitą atvejį, nėra. Ke
li recenzentai protarpiais sumeta 
paviršutuniškus mini -traktatus,
padirgina rašytojų nervus, tai ir 
viskas. Tiesa, “Aidai” ir “Metme
nys” kartais duoda ilgesnį pripa
žintų autorių aptarimą. Bet tuose 
aptarimuose, labiau pritarimuo
se, viskas jau taip pozityvu, ab
straktu, taip reikšminga, — ro
dos, šnekama ne apie žmogų, bet 
apie dangišką būtybę.

Mūsų gausios jaunos akademi
nės jėgos nelabai veržiasi į lietu
vių spaudą ir, tur būt, retai ją 
pavarto. Akademikams kur kas 
patogiau dūlėti šiltose kolegijose, 
šalia didžiulių bibliotekų ir mo- 
derniy auditorijų, negu terliotis

Viktorą Vizgirda sutikus

Bostono LB Kultūros klubo i- 
niciatyva buvo surengtas apote- 
ozinis (jau seniai pavėluotas) 
dail. Viktoro Vizgirdos pagerbi
mas. Iškilmė buvo tačiau savo
tiška. Vieton subatvakarinių mi
nėjimų dailininkas suruošė mil
žinišką parodą (daugiau kaip 
80 paveikslų), kurią pristatė ne 
koks kultūrininkas, bet pats pa
gerbtasis, kalbėdamas ne apie sa
ve, bet apie bendrą lietuvių dai
lės raidą. Po trumpos įžangos, 
pasakytos poeto ir humoristo A. 
Gustaičio ir poeto'Leonardo An-

driekaus (atvykusio specialiai iš 
Nevv Yorko), Vizgirda, užgesi
nęs šviesas, kupinai salei nutilus, 
(buvo apie 150 dalyvių), skaid
rėmis pailiustravo 66 metų (nuo 
pirmosios lietuvių dailės parodos 
Vilniuje) mūsų dailininkų lai
mėjimus.

Tai buvo pagerbimas savo 
bendraamžių, savo mokytojų ir 
mokinių. Tai buvo simbolinis 
priminimas, kad mūsų dailinin
kų pasiekimai yra mūsų visų lo-

Vizgirdos paroda buvo dau- 
įgiau negu seniai lauktas įvykis. 
Per dešimt metų dailininkas 
jautėsi nustumtas šalin ir kon
servatyviųjų ir avangardistų, 
nors jau seniai jis buvo vienas iš 
geriausių' mūsų tapytojų. Dali
nai tai buvo dėka to, ką galima 
būtų pavadinti “Cezanne’o 
kompleksu”, kada kritikai ir ap
lamai plunksną valdantys žmo
nės nedrįsdavo pasisakyti atvirai 
už Vizgirdą, lyg ir bijodami ne
pataikyti, kaip dauguma nepa
taikė ir apsiriko Cezanne’o atve
ju, neigdami jo vertę. Antra ver
tus, politika, kuri maišosi mūsų 
gyvenimo kasdienybėse, dar 
daugiau sumaišė meną su pro
paganda ir ideologija, užmirš
tant, kad menas iš esmės yra su- 
susižinojimo priemonė, tai y- 
ra kalba, kuria dailininkas kal
ba, naudodamas spalvas ir for
mas. Lietuvoje gyvenančių teigi
mas, kad Vizgirda yra ‘realistas’, 
irgi neatitinka tikrovės. Tiesa, 
jo tapyba laikosi gamtos ir žmo
gaus sekimu klasikinio meno 
plotmėje. Bet jo gamta ir žmo
gus nėra nei pamėgdžioti, nei 
šabloniški. Užuot nutapęs tą re
alybę, jis ją sukuria naują ir sa
vitą. Kadaise tvirtinau, kad lie
tuvių tapyboj pasigendama žmo
gaus. Šiandien galėčiau savo tei
gimą patvirtinti, bet su pora i- 
šimčių. Iš visų mūsų dailininkų 
retas kuris yra rimtai susiejęs sa
vo kūrybą su žmogumi. Kada 
avangardas nužmogino žmogų 
(Ortega y Gasset) ir socialisti
nis realizmas ji suplakatino, Viz
girda žmogų sužmogino, duoda
mas jam sielą, kurios taip pasi
gendame šių dienų pasaulinė 
meno krizėj.

Kai Vizgirdos kritikė P. Svičiu- 
lienė rašo, kad Vizgirdos kūryba 
“iš esmės liko realistinė”, tenka 
tik nustebti, ką ji tuo nori pasa
kyti. Ar tai reiškia komplimentą, 
ar priekaištą? Vakarų kultūros 
akimis tai, be abejo, komplimen
tas. Reiškia tai, kad Vizgirda 
dar nėra plakatinis propagandis
tas socializmo, kaip “vienin
telio pasaulyje kelio į istoriją”. 
Bet yra ir priekaištas, kad daili
ninkas dar ne visiškas realistas, 
kad jame yra ir “dekadentiškų” 
elementų, kurie “nevilioja dar
bininko”!

Reikia pripažinti, jog Vizgirda 
yra vienas iš nedaugelio mūsų 
dailininkų, kuris, nesibaidyda- 
mas naujų kelių ir bandymų, ne
sivaikė paskutinės avangardo 
mados. Kai menas drastiškai 
keitėsi, nes tame pasikeitime vi
sada likdavo priežasčių tolimes
niam keitimuisi, Vizgirdai la-

šiai skundėsi objektyvjos kritikos 
stoka, galvodami, kad dėl visų iš
eivijos teatro nesėkmių kalta vi
suomenės “apatija” ir tie mizer-

giamės jų straipsniais. Tradiciškai 
gerbiame akademikus, ypač tuos, 
kurie nenusisuka nuo mūsų gyve- ni kritikai.Teatralai kažkodėl pri- 
nimo ir išdrįsta prabilti apie ei
lines, konkrečias kultūros apraiš
kas. Tik gaila, kad tokio drąses- 

į- nio prabilimo, su žmogiška šilu
ma ir paprastu žodžiu, yra labai 
maža- Jaunuosius 
gąsdina aštresnė kontroversija, 
lyg ji būtų ne žmonių, bet men
kaverčių padaužų pramoga. Už
mirštama, kad žmonijos pa
žangos keliai nuo pat istorijos 
pradžios išgrįsti kontroversiniais 
akmenimis.

Štai dėl šitų, o gal ir kitų prie
žasčių kritika merdi. Juodžiausias 
darbas paliekamas recenzentams. 
Tie gi, neturėdami akademinio 
užnugario nei doktoratų prestižo, 
su savo irzliomis recenzijomis pa
kliūva rimtų rašytojų nemalo
nėn. Kaip čia dabar, toks ir toks 
mini-traktatų rašeiva reikalauja 
to, ko pats nesugeba padaryti!

Net ir teatralai ne ger seniau-

miršo, jog pjeses rašo ir stato ne 
visuomenė, ne recenzentai, bet 
garbingi dramaturgai, režisieriai 
ir aktoriai. Scenos žmonių tikslas 
sukombinuoti gerą veikalą. Apy- 

akademikus tikriai gerai suvaidinus, žmonės 
nuoširdžiai pritars. Ir kritikams 
bus apie ką rašyti. O dabar — ne
gi kritikuosi teatrą, kurio nariai 
į repeticijas važiuoja tik iš patrio
tinio pasiaukojimo, tik visuome
ninės pareigos vedami. Tuo tar
pu menui reikalingas visiškas už
siangažavimas.

Mūsų gyvenimas pasidarė 
komplikuotas ir labai jautrus. 
Šiandien, gal labiau negu šimt
mečio pradžioje, mums reikia iš
mintingų žmonių, kurie, J. Biliū
no žodžiais: “ne tik skaitytojo 
protą jaudintų, bet žadintų ir to
bulintų jo jausmus, gaivintų šir
dį, vestų jį prie d ai los, prie ge- 
|H1”« Pr, Vsv. Vilniaus prisiminimas ,(Dr. A. Zotovo nuosavybė)Viktoras Vizgirda

biau rūpėjo būti meistru negu 
pataikyti j tik ką iškabintą tai
kinį. Daug kas nusiskundžia, 
kad Vizgirdos paveikslai yra 
nuobodūs savo tematika (portre
tai ir peizažai), niūrus savo ko
loritu (tamsios spalvos domi
nuoja jo drobėje) ir grubus savo 
teptuko valdyme. Nėra, tačiau, 
jis nei nuobodūs, nei niūrus, nei 
grubus. Per keturiasdešimt me
tų savo tapyboje Vizgirda pasi
liko jaunas. Ta jauna dvasia, ku
ri atsisipindi ir jo charaktery, 
duoda dailininko teptukui tą ne
paprastą gyvybę, kurią laibai ma
žai kas iš lietuvių dailininkų tu
ri. Dramatiškas ir šiek tiek pri
mityvus, Vizgirda tęsia dar ne 
ilgą mūsų tapybos antiintelektu- 
alinę tradiciją. Nėra abejonės, 
kad geriausi mūsų kūriniai; (vi
suose menuose) yra išėję ne iš 
intelektualinių smegenų, bet iš 
intuityvinio prigimties klodo, iš 
emocinio pagavimo, tapant tai, 
ką akys užgriebia. Ųž tai mes ir 
neturim “kandinskių”, bet Gal
diką, Petravičių, Vizgirdą..."

Stasys Goštautas

| ' 1 te * Jž

Elenos Kepalaitės 
skulptūrų paroda

Jau gana platų garsą įgijusios 
mūsų skulptorės Elenos Kepalai
tės aliuminio skulptūrų paroda, 
pavadinta “Intervalai”, gegužės 
mėnesio 9 d- (antradienį) atida
roma Phoenix galerijoje^ 939 
Madison Avė., Nevv Yorke. Paro
da ten vyks iki gegužės 27 d.

Knygų leidyboje latvių 
nepralenkiant

Bibliografų latvio Benjaminš 
Jegers ir lietuvio Česlovo Grince- 
vičiaus žiniomis laisvajame pa
saulyje 1945-1971 metų Laikotar
pyje latviai yra išleidę 233 po
ezijos knygas, lietuviai — 212, 
beletristikos knygų latviai yra 
išleidę net 473, kai tuo tarpu 
lietuviai tik 243, scenos veikalų 
latviai išleidę 46, o lietuviai — 
35. Taigi girtis per daug negali
ma, reikia tik susirūpinti.
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KULTŪROS PULSAS “DRAUGO” PASTOGĖJE. 
APIE POEZIJĄ IR FILOSOFIJĄ MATEMATI

KOJE RAŠO DR. ČESLOVAS MASAITIS 
VLADAS JAKUBĖNAS VERTINA OPEROS 

“JŪRATĖ IR KASTYTIS” SPEKTAKLIUS 
IŠ VIETNAMIEČIŲ POEZIJOS.
NAUJOJI A. KASUBIENĖS KŪRYBA — 

ERDVĖS BUVEINĖS.
IJETUVIAI ITALIŠKOJE MENO ENCIKLOPE

DIJOJE.
ATLIKTAS DIDELIS DARBAS: IŠLEISTAS 

KOLEKTYVINIS LEIDINYS ‘ LIETUVOS 
UNIVERSITETAS 1579 — 1803 — 1922”.

KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI 
MOTERŲ GYVENIMAS.

Kultūros pulsas "Draugo" pastogėje

A'

tėliį “Eglutę”. Per eilę metų mes 
su tuo esame taip apsipratę, kad 
atrodo, jog kaipgi kitaip čia ir 
begali būti. Bet jeigu vienų dienų

Šiemet, mūsų laikraščiui mi
nint išeivijos istorijoje ir jos są
lygose ireikšmingų 60 metų gyva
vimo sukaktį, nepamirštinas ir 
visas čionykščio mūsų kultūrinio visi šie leidiniai imtų ir užsidary-
gyvenimo klodas, per dešimtine- tų, tada pamatytume, kokia baisi 
čius susiklostęs “Draugo” pašto- spraga ir tuštuma atsirastų visa- 
gėje. me mūsų išeivijos lietuviškame

I visų šiandienybę žvelgiant, ir kultūriniame bruzdėjime, 
peršasi viena analogija. Kada Ro
mos imperiją ištiko ano meto 
barbarų antplūdis, antikinės Va
karų kultūros daigus gelbėti ir 
juos persodinti naujose sąlygose 
tyžosi vienuolynai. Šių dienų bar
barai — rusiškasis komunizmas, 
pasirodo, yra daug nuožmesni 
negu tautų kraustymosi amžiais 
hunai. Azijatiškas žiaurumas, 
pasitaikinęs marksistinę neapy
kantą ir rusiškąjį imperializmą, 
visa, kas dar spinduliuoja vaka
rietiškos kultūros dvasia, pasiry
žęs sulyginti su žeme, išrauti iš 
žmonių širdžių, išplėšti iš isto
rijos lapų.

Kaip vakarietiškų Lietuvos is
torijos amžių liudininkai ir krikš
čioniškos dabarties bei ateities 
formuotojai, visi vienuolynai tė
vynėje šiandieninės okupacijos 
buvo be atodairos uždaryti. Ta
čiau išeivijoje jie paliko gyvi ir 
veiksmingi. Ištikus tėvynę mo
dernių laikų barbarų antplū
džiui, mūsų vienuolynai bent 
ilki šiol tikrai atliko tų patį, ką 
ir legendariniai knygų perraši
nėtojai savo celėse tautų kraus
tymosi ir ankstybųjų viduramžių 
sąmyšiuose.

Užtenka tik mesti akį į mūsų 
vienuolynų čia Amerikoje lei
džiamus žurnalus bei laikraščius. 
Marijonai leidžia dienraštį 
“Draugą” ir mėnesinį “Laivą”, 
pranciškonai — kultūros žurna
lų “Aidus”, savaitraštį “Darbi
ninką” ir mėnesinį “' 
jėzuitai — religinės ir tautinės 
minties mėnesinį kultūros žur
nalą “Laiškus Lietuviams”,’sese
lės gutnamietės — vaiky laikraš-

Jau tik mūsų vienuolynų lei
džiamų čionykštę spaudų prisi
minus, negali atsikratyti įspū
džio, jog mūsų vienuolynai savo 
tautos nelaimės dienose sėkmin
gai atlieka tai, ką ir ankstybųjų 
amžių, vienuolynai likiminės 
grėsmės atvejuose. Kai krikščio
niškos ir vakarietiškos kultūros 
raidė tėvynėje okupanto yra už
drausta, jos daigus mūsų vienuo
lynai sodina ir saugo tautos atei
čiai svetimose, bet laisvose žemė
se.

Marijonai lietuviškųjų savo 
misijų sėkmingai čia vykdo nuo 
pat 1913 metų. Jų veiklos, jų or
ganizacinio sugebėjimo ir tin
kamų talkininkų pasirinkimo dė
ka, pastaraisiais dešimtmečiais

niam reikalui pasitarnauja dar 
ir “Draugo” pastogėje veikiantis 
lietuviškųjų ir lietuviškomis te
momis kitomis kalbomis parašy
tų leidinių platinimo centras. 
Koks patogumas kur begyvenan
čiam lietuviui: tik pasiimti į ran
kas čia turimų knygų katalogą 

_____ ___ _____ (jis siunčiamas nemokamai) išsi-
Draugo pastogė yra tapusi tik- rinkti sau pageidaujamas knygas 
ru mūsų kultūrinių užmojų in- ” 
kubatorium. Juk jau ir specialis
tas bibliografas turėtų rimtai pa
dirbėti, kol bent metrikas sužy
mėtų visų knygų, kurias nuo 
1947 metų išleido “Draugo” 
Lietuviškos knygos klubas. O kur 
dar “Draugo” vardu paskelbti 
mūsų poezijos, novelės ir roma
no konkursai. Gi tasai antro to
kio analoginio pavyzdžio visoje 
mūsų literatūros raidoje neturin
tis “Draugo” romano konkur
sas, buvo jau čia paskelbtas ir rinio pobūdžio 
įkūnytas be jokios pertraukos knygų pristatymams ir pan. 
dvidešimt vienerius metus. Kon
kursas dešimtmečiais kėlė domė
jimąsi grožine mūsų literatūra, 

‘Varpelį”, palaikė autorių ir skaitytojų li
teratūrinį interesą ir dovanojo 
mūsų literatūrai ne vieną išlie
kančią knygą.

O kiek tam pačiam kultūri-

Poezi ja
Geri krikščionys turėtų saugo

tis matematikų ir visų tų, ku
rie tuščiai pranašauja. Jau yra 
pavojus, kad matematikai sudarė 
su velniais sandarą dvasiai ap
temdyti ir žmogui į pragaro pan
čius įmesti.

šv. Augustinas

Kai mes dabar, naujumų beieško
dami, kartais bažnyčioje maldas pa
keičiant šokiais ir rankų plojimais, 
ši tema gali atrodyti taipgi lyg keis
tenybių ieškojimas Juk “sausos” 
matematikos formulės yra pati prie
šingybė poezijos formų žaismin
gumui, ir matematikos indeferentiš- 
kumas turiniui yra tikra antitezė fi
losofų etikos analizei. Būtų papras
čiau kalbėti apie matematiką gam
tos moksluose ir technologijoj ir pa
likti poeziją ir metafiziką poetamas, 
kritikams ir filsosofams. Amerikos 
filosofas Charles Sanders yra para
šęs įspėjimą matematikams: “Per 
didžiąją filosofijos istorijos dalį išsi
laikė mintis, kad metafizinis svars
tymas turėtų būti panašus į mate
matinį samprotavimą ir netgi labiau 
matematinis, negu jis yra matema
tikoje. Šios minties ypatinga išvada 
buvo ta, kad įvairūs matematikai 
tarėsi esą kvalifikuoti filososfijos te
momis diskutuoti. Tačiau reikėtų 
pasieškoti prastesnės metafizikos, 
negu ta, kuri matematikų parašy
ta”. Šio įspėjimo akivaizdoje že
miau surašytos pastabos taikomos 
pirmoje eilėje matematikai, o ne 
filosofijai ar poezijai.

Matematikos teorema nepanaši į 
eilėraščio posmą, nei geometrijos 
postulatai gali būti lyginami su fi
losofinės sistemos pagrindais. Ta
čiau poezijoj, filosofijoj ir matemati
koj yra bendrų formų ir turinio 
bruožų. Žinoma, matematika nėra 
poezijos žanras, nei poezija nėra 
matematikos šaka. Panašumas tarp 
jų yra daug subtilesnis, negu jų skir
tumai-

Poezijos ritmo ir jos žaismingo

ir paprašyti jas atsiųsti, pride
dant kainoms padengti reikalin
gų čekutj.

Taipgi marijonų ir “Draugo” 
rūpesčiu pokario metais dienraš
čiui pridėtas dargi šeštadieninis 
kultūros priedas, be kurio čio
nykščio mūsų kultūrinio gyveni
mo pulsas vangu ar būtų visuo
menės taip stipriai jaučiamas.

O ir pačios “Draugo” redakci
jos erdvios ir modernios patalpos 
ne kartų yra užleidžiamas kultū- 

simpoziuiųiams,

Visa tai turint mintyje, šieme
tinis “Draugo” 60 metų jubilie
jus vertas visos geros valios, kul
tūringos ir blaiviai lietuviškai 
galvojančios .visuomenės dėmesio, 
o i antrų jį šešiasdešimtmetį per
šokęs darbo baras laukia iš visų 
lai kos ir paramos. k. brd.

ir filosofija matematikoje
C. MASAITIS

žodžio pirmasis tikslas yra atvaiz
duoti jausmą, grožio pajautimą, jo 
ilgesį, kančią ir laimęs akimirkas. 
Matematikos logikoje ir visų jos su
dėtingų išvadų būtinume nėra šių 
jausmų, nei džiaugsmo, nei meilės.

Matematikoje mums vis tiek, ar 
lygtis turi tik vieną šaknį, ar kelias; 
ar funkcija yra periodinė, ar ne. Vi
sai priešingai yra filosofijoje. Čia 
visi teigimai yra susiję su mūsų gi
liausiom emocijom. Mums ne vis 
tiek, ką rinktis: ar prancūzų Sar- 
tre’o žmogaus laisvės vienišumą, be 
jokios atramos j absoliučią amži
nybę, ar mums su lietuvišku Macei
na palikti savo vienatvės trapumą 
ir ištiesti rankas į amžinąjį Pradą, 
kuris nuo savo sosto didybės ateina 
mūsų pasitikti. Mūsų būties pras
mė ir gyvenimo tikslas nėra vien'tik 
abstrakti tiesa, kurios filosofai ieško 
savo pasitenkinimui. Jie yra viso 
mūsų jausmo, pareigos, ir abejonių 
■ilgesys, mūsų laimes ir kančios ne
suvokiamos misterijas esmė, ku
rių mes mylime, dėl kurios sieloja
mės ir dažnai ją pašventinam kanki
nio mirtim.

Tačiau kas numirė už tiesą, kad 
trikampio kampų suma lygi 180- 
čiai laipsnių? Arba, kas jaudintųsi, 
jei sakytume, kad ji didesnė? Iš tik
rųjų, išmokę geometrijoje šią tiesą, 
mes visai nesijaudindami, skaitome 
sferinėje trigonometrijoje, kad tri
kampio kampų suma gali siekti 
540 laipsnių.

Kas sakytų: aš euklidininkas ir 
pripažįstu vienintelę lygiagretę; ar

Nuotr. Leono Kuzmanoffo

ba — aš riemannininkas ir pasisa
kau už daugelį lygiagrečių per vie
nų tašką. O tačiau mes sakome: šis 
yra tomistas ir jis skelbia, kad ap
reiškimas ir tikėjimas papildo ' ir 
atbaigia mūsų žmogišką tiesos ieš
kojimą; ir kad anas yra pozityviz
mo šalininkas, apribojęs savo žino
jimą stebėjimais ir matavimais.

Filosofas klausia, ar yra begalinė 
būtis, ar viskas baigiasi su mūsų 
paskutiniu atodūsiu. Atsakymas į 
šį klausimą sukuria mūsų pasaulė- 
žiūras ir mūsų skirtingas tikėjimas į 
tikrovę kuria skirtingus atsakymus: 
viskas su visa mūsų emocijų jėga 
ir visu atsidavimu.

Ir matematikas klausia taip pat: 
ar yra be galo daug porų pirmi; 
nių skaičių, kurie skiriasi tarpusa
vy tik dviem, kaip pavyzdžiui, trys 
ir penki, vienuolika ir trylika, ar to
kių porų eilė — baigtinė? Bet kuriuo 
atsakymu į šitą klausimą matema
tikas būtų lygiai taip pa patenkin
tas. Galėtume sakyti, kad tai ne šių 
mokslų, o tik mūsų santykių su 
jųjų išvadom skirtumas. Tačiau kas 
yra tiesa, jei nėra kam ja tikėti?1 
Ir kas yra žinojimas, jei hera kam 
žinoti? Mokyklos vadovėliuose sako
ma, kad filosofija yra visuotinis 
mokslas, apimąs Visą ešmę ir kad 
matematika " tėra tik atskiresnis 
mokslas, studijuojąs siaurą žinoji
mo sritį.

Mano išmanymu, filosofija yra 
visuotinė ne tuo, ką ji studijuoja, 
bet todėl, kad jos klausimai liečia vi
są mūsų asmeninę būtį, patį nepa

gaunamos ir absoliutinės tiesos at
spindį mūsų sieloje, o ne vien tik 
mūsų samprotavimo dalį matema
tikoje, arba mūsų santykius su me
džiagine realybe gamtos moksluose. 
Matematikoje aibių ir sąryšių teo
rijų objektai yra visuotini, labiau 
atitraukti, negu patsai buvimas. Ta
čiau tai nepadaro matematikos vi
suotiniu mokslu. Elementas ir aibė 
matematikoje apima ne tik pačią bū
tį, bet net ir buvimo galimumą ir 
nebūtį, potencinę ir absoliutinę be
galybę, net nepabaigiamą begaly
bių rinkinį, kurios viena už kitą 
labiau begalinės. Tačiau matemati
ka nėra labiau visuotinė negu fizi
ka ar astronomija.

Kas yra matematika?

Stabtelėję prie šių skirtumų, pa
žiūrėkime, iš ko susideda matema
tika ir kas joje panašu į poeziją ir 
filosofiją.

Mokyklų vadovėliuose matemati
ka dažnai definuojama kaip moks
las apie dydžius. Tai yra siauras ir 
vienašališkas aptarimas. Matemati
kos pagrindinis objektas nėra dydis 
ar kiekybė. Modernioj^ matematika 
nagrinėja santvarkas, struktūras ir 
sąryšius tarp abstrakčių, elementų, 
aibių ir jų sekų. Dvinarės artimeti- 
kos kūrėjas G.Boole yra pasakęs, kad 
matematinę analizę sudaro simbo
liai' ir tiksliai nustatytos taisyklės 
šių simbolių kombinavimui, kurio 
rezultatai gali būti nuosekliai inter
pretuojami. Toliau jis sako, kad ga
limumas prikergti šiems simboliams 
kiekybes yra grynai atsitiktinis.

Sis apibrėžimas, atrodo, nedaug 
tepasako apie matematiką. Iš tikrų

jų, nelengva apibrėžti tokią plačią 
ir įvairią mokslo šaką, kaip mate
matika. Filosofas Oskar Spengler sa
vo veikale “Vakarų pasaulio žlugi
mas” yra parašęs: “Jei matemhtika 
būtų vien tik mokslas, kaip astro
nomija ar mineralogija, tai tada bū
tų galima apibrėžti jos objektą. Tai 
žmogus dar nėra padaręs ir niekad 
neturėjo galios padaryti”. Tad ne
nuostabu, kad vadovėlinės definici
jos pateikia tiktai siaurą požvilgį į 
matematiką, kuris yrit labai artimas 
bendrai miskoncepcijai, kuriai mate
matikei nelabai kas daugiau kaip 
čekių knygutės subalansavimas ir 
tilto statytojo sijų formos skaičiavi
mas. Tiesa, Friedrichas Gaussas pa
sakė, kad aritmetika yra matemati
kos karalienė. Tačiau reikia turėti 
galvoj, kad aritmetikos objektas nė
ra nei sudėtis, nei daugybos taisyk
lės, nei buchalterių klaidos. Seno
vės Graikijoj aritmetika buvo tas 
pat, kas ji yra ir dabar: skaičių savy
bių mokslas. Praktiško skaičiavimo 
taisykles graikai vadino logistika, 
kurios mokėsi pirkliai ir verteivos 
ir į kurią aristokratai ir filosofai 
žiūrėjo su panieka.

Atrodo, tenka sutikti su Spengle- 
riu, kad matematikos studijų objek
to, taigi ir pačios matematikos, ne
galima apibrėžti, kad ji yra dau
giau negu vien tik mokslas. Todėl 
joje atsispindi kūrybinės veiklos 
bruožai, bendri su kitomis žmogaus 
kūrybos sritimis daug labiau, negu, 
sakykime, fizikoje ar astronomijoje.

Devyniolikto amžiaus pabaigoj 
Harvardo profesorius Benjaminas 
Peirce yra pasakęs: “Matematika yra 
mokslas, kuris daro būtinas išva
das”. Šis apibrėžimas charakterizuo
ja matematikos kaip sistemos užda
rumą: jos išvados sudaro principi
nių prielaidų ir definiejų išvysty
mą, jų detalizavimą ir išaiškinimą, 
nepridedamos nieko esminiai naujo. 
Šita Peirce’o matematikos apibrėži
mo prasmė išryškėja jo sūnaus fi
losofo Karolio apibrėžime, kuris iš
kelia dar ir kitą matematikos už
darumo atžvilgį. Karolius Peirce sa
ko, kad matematikos tikslas yra ty
rinėti dalykų hipotetines būkles. 
Matematika no tik apsiriboja išva
domis, kurios seka iš pastulatų bei 
definicijų, bet taip pat ji nagrinėja 
alternatyvas, kurios išplauktą iš ku
rio nors pastulato paneigimo.

Šitie matematikos apibrėžimai pri
mena maždaug prieš pusšimtį me
tų vokiečių matematiko Karolio 
Gustavo Jakobi definiciją, pagal ku
rią matematika yra mokslas apie 
savaime aiškius dalykus. Tatai be
veik kaip Sokrato dialogai: tik klau- 
sinėk savo mokinį, ir jis pats atęas 

• savaime aiškias filosofines tiesas.
Jakobi’o defincija pabrėžia tauto- 

loginį matematikos charakterį ir 
jos tikslą tiesiogiai išreikšti tas 
postulatų išvadas, kurios postulatų 
yra netiesiogiai suponuojamos. Tą 
patį kiek kitais žodžiais išreiškia ir 
Yale universiteto filosofijos profeso
rius C. Hempel, kuris sako, kad ma
tematika yra aksiomatizuota deduk
cinė sistema. Dar kitą požiūrį i ak- 
siomatinj matematikos charakterį 
galima išskaityti matematiko Ray- 
mund’o Wilder’io knygoje “Jvadas į 
matematikos pagrindus”, kurioje jis 
rašo: “Matematika plėtojosi tokia 
kryptimi, kuri neišvengiamai prive
dė prie'metodų, apimančių vienuo
se rėmuose neapibrėžtus terminus 
ir pagrindinius teigimus apie juos, 
kaip, pavyzdžiui, apie grupę, ab
strakčią erdvę ir- t. t. Šios sąvokos 
randamos matematikos šakose, tarp 
kurių, atrodo, nėra jokio sąryšio. 
Iš šių pastangų išplaukianti eko
nomija yra vienas iš charakteringų

(Nukelta j 2 pal.)
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Chicagoje pasitinkant
Pokalbis su veikalo režisiere Marija Smilgaite

Siu metų pavasaris lietuvių iš-, skirtas rūpintis veikalo pastaty- 
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Šiame numery

PUPESTIS KŪRYBOS MODELIAIS, REIKALIN
GAIS ATEIČIAI.

APIE POEZIJĄ IR FILOSOFIJĄ MATEMATI
KOJE.

VINCO KRĖVĖS “SKIRGAILĄ” CHICAGOJE 
PASITINKANT.

ĮSPŪDŽIAI Iš “DAILĖS” GRUPĖS PARODOS. 
“JŪRATĖS IR KASTYČIO” OPEROS SCENINIS 

APIPAVIDALINIMAS.
MEDARDO KAVARSKO EILĖRAŠČIAI. 
KALBOS MOKSLAS IR PURIZMAS. 
NETEISINGI PROF. GEN. ST. DIRMANTO 

PRIEKAIŠTAI.
PRANO VISVYDO “ANTIKOMENTARAI". 
NAUJI LEIDINIAI.
FILMU ĮVAIRUMAL
KULTŪRINĖ KRONIKA. 
AKADEMINĖS PROŠVAISTES.

Rūpestis kūrybos modeliais, 
reikalingais ateičiai

Dailininkas gali kurti, pasi- stambios atsiminimų knygos apie 
kliaudamas atmintim, vaizduote, 
fantazija. Muzikui reikia gam- 
tefc garsų, miesto triukšmo, teo
retinių kombinacijų. Rašytojui 
būtina savo ir kitų gyvenimo pa
tirtis, bet ir sapnai, vizijos.

Tačiau visi jie, vienu ar kitu 
metu, yra reikalingi, nors trum
pam, modelio, t. y. medžiagos, į 
kuria neklysdami galėtų atsirem
ti ir iš jos, iš tam tikro taško, 
tam tikros nuotaikos modeliuoti 
savo kūrinį, tą visą medžiagą į- 
forminant.

įvairius laikotarpius, kaip mū
suose šiandien tokia Bielinio at
siminimų knyga. Turėjome Dau
manto, Kapačinsko, gen. Rašti
kio, Skipičio, Dovydėno ir daug 
kitų atsiminimų knygų. Ir tik
riausiai tai buvo, yra ir gal net 
bus medžiaga mūsų ateities jau
nųjų rašytojų kartai, jei tokių 
čia dar kada turėsime. Tad atro
do, kad panašios medžiagos rei
kėtų net kur kas daugiau ir vis į- 
vairesnės, kol dar gyvi tie, kurie 
nešiojasi šio' šimtmečio atsimini
mus.

Dailininkas gal pastato prieš 
save daiktą, žmogų — modelį, 
net fotografiją, choro dainų kom
pozitorius klausosi garsų, sukvie
čia dainininkus, liepdamas jiems 
eksperimentuojant traukti įvai
riais balsais, o rašytojas gal vie- 

,na ausim klausosi, ką žmonės 
šneka, skaito senas kronikas, is
torijas ar atsiminimų 
laukdamas įkvėpimo.

knygas,

Juk mūsų istorija nedaug pa
liko mums panašių užrašų ir gal 
dėl to ji kažkaip gal miglotesnė 
mums. Senuosius, net laiškus, 
saugo turtingesni pasaulio ar
chyvai. O mes šiandien, keisčiau
siose pasaulio šalyse apsigyvenę, 
ar neturėtume palikti ateities kū
rėjui ne tik tų vietų apybraižas, 
bet ir keisčiausių išeivio darbų 
bent trumpų aprašymų rinkinį. 
Jei dabar nežinome tiksliai, kaip 
gyvena ir dirba čionykščiai mū
sų mokslininkai, artistai, dėstyto
jai universitetuose, okeonografai, 

redaktoriai, 
pardavėjai, žurnalistai, veikėjai ir 
kt., kaip tai žinos šios medžiagos 
reikalingas kūrėjas ateityje?

eivijoje, yapč Chicagoje, pažymė
tinas neeiliniais užmojais kultū
rinės — kūrybinės veiklos bare. 
Akcentas šį kartą teko ne ko
kiems avangardistams, bet klasi
kams: neseniai gana sėkmingai 
praėjo Kazimiero V. Banaičio 
operos “Jūratė ir Kastytis” pasau
linės premjeros spektakliai, o štai 
rytoj Jaunimo centre, Chicagoje, 
statoma mūsų literatūros klasiko 
Vinco Krėvės istorinė drama 
“Skirgaila”. “'Skirgailos” atveju 
malonu dar ir tai, kad veikalas 
įkopia scenon daugiausia mūsų 
čionykščio jaunimo iniciatyva. Ir 
pati režisierė iš jų visų bus bene 
jauniausia. Linkėdami spektak
liui sėkmė*;, jo išvakarėse užkalbi
name čia jaunąją režisierę Mariją 
Smilga itę.

— Kada, kur ir kieno galvoj 
gimė idėja Chicagoje dar šį 
priešvasarinį sezoną pastatyti 
vieną iš žymiausių lietuviškosios 
dramaturgijos veikalų — Vinco 
Krėvės “Skirgailą”? Žinome tik
riau tik tiek, kad būsimo spektak
lio režisierė yra Marija Smilgaitė. 
Sakykite, kokio teatro ar kokio 
kitokio sambūrio vardu “Skirgai
la” statomas, kitaip tariant, kas 
rūpinasi viso įvykio organizavi
mu plačiausiąja prasme?

— Šių metų pradžioje viena
me Neo-Lituanų valdybos posė
dyje, įvykusiame Chicagoje, Vy
tautas Paukštys pasiūlė korpora
cijos valdybai pastatyti vaidini
mą, norint sugyvinti Neo-Litu-* 
anų veiklą. Jo idėja buvo priimta, 
ir tereikėjo, panašiai kaip ir Pi- 
randello veikėjam, surasti ne tik 
autorių, bet taip pat ir režisierių. 
Kolega Vytautas, valdybos pa-

mu, kreipėsi į mane. Nuspren
dus, jog bus statomas Krėvės 
“Skirgaila”, netrukus prisidėjo 
daugiau bendradarbių, pažįsta
mų veidų iŠ Lietuvių Bendruo
menės Antrojo teatro festivalio 
statyto veikalo “Metai”, ir ruo
šos darbas buvo pradėtas.

Rengėjai nenorėjo, kad vaidi
nimas būtų eksperimentinis, a- 
vangardinis. Jie tenorėjo, kad vei
kalu būtų patraukta ne tik ma
žoji teatro mylėtojų grupė, bet 
taip pat ir didžioji Chicagos 
lietuviškoji publika. O tokią pub
liką patraukti galima, mano nuo
mone, klasikiniu veikalu. Ir taip 
buvo išrinkt:5: Ąiasiko Krėvės 
“Skirgaila'', kaip įdomus ir pilnas 
intrigų veidinimas.

.Šį pastatymą finansuoja Korp! 
Neo-Lituania. Tačiau į darbą yra 
įsijungę žmonės ne tik iš tos or
ganizacijos, bet taip pat ir iš kitų, 
o aktoriai susibūrė iš visų Chi
cagos apylinkėje esančių teatro 
mėgėjų grupių, pavyzdžiui, iš 
Antro kaimo, iš Jaunimo teatro.

— Ar Pati pirmiausia pakišo- 
te “Skirgailos” pastatymo mintį 
ar kas nors kitas specialiai šiai 
Krėvės dramai režisuoti Jus pasi
kvietė, iš anksto jau nutarus ne 
ką kitą, o “Skirgailą” parodyti 
scenoje?

— Iš tikrųjų pasakius, man iš 
pat pradžių buvo lyg ir aišku, 
kad norėčiau statyti kokį Krė
vės vaidinimą. Buvo galvota pa
statyti “Likimo keliais” ištraukas, 
tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 
publikai įdomiau matyti vientisą 
veikalą, nusprendėme, jog reikia 
statyti “Skirgailą”. Be to, išeivijo
je niekad šis veikalas nebuvo pa-

rodytas scenoje — taigi dar di
desnis akstinas jį, o ne kokį kitą 
vaidinimą parengti.

—Jaunimui, taigi ir jaunai re
žisierei, atrodo, lyg labiau prie 
širdies būtų šių dienų avangardi
nė dramaturgija. Tokių moder
nių spektaklių juk neseniai ma
tėme Jūsų pačios režisuotų (K. 
Ostraukso “Metai”). Kas labiau
siai sugundė imtis ir, sakytume, 
klasikinės dramos režisavimo ir 
iš kur semiatės savim pasitikėji
mo jėgų?

— Nemanau, kad tai būtų pa
sitikėjimo klausimas, šį vaidini
mą statant. Teatro jėgų Chica- 
goje. apstų, tereikia tas jėgas tik 
suburti Ir galiu nuoširdžiai pa
sakyti, jog šio pastatymo aktoriai 
kaip tik pasiryžę Krėvės veikalą 
išpildyti profesionaliai.

Žinoma, esu artimiau susipaži
nusi su avangardiniu teatru. Ta
čiau tai nereiškia, kad vien juo 
domiuosi. “Skirgaila" mane pa
traukė savo aktualumu šiais lai
kais. Skirgaila, gyvenimo mala
mas “tarp dviejų pasaulių” 
bando Lietuvą valdyti, sutapa
tindamas senąsias idėjas su nau
jom. Skirgaila yra asmeninių, po
litinių bei religinių kovų apsup
tas ir jose įveltas. O juk ir mes 
čia išeivijoje esame panašiai 
tarp tų dviejų pasaulių — lietu
viškojo, tėvų mums perduoto, iri 
amerikoniškojo, į kurį įsijungda
mi ir lietuviškojo nenorime ap
leisti.

— Kas “Skirgailoje” Jums y- 
pač patinka ir į ką ten ypač kryps 
jūsų režisūrinis dėmesys?

— Aktorius Stasys Pilka sure
dagavo Krėvės “Skirgailos” origi-

Marija Smilgaite (karalienė Morta) Justino Marcinkevičiaus "Mindaugo” 
fragmentuose, suvaidintuose kartu su Jonu Kelečium (Mindaugu) ir Leonu 
Barausku (Dausprungu) balandžio 15 d. Bostone ir balandžio 16 d. New 
Yorke. Nuotr. V. Maželio

Vienam. menininkui reikia daž
nai pasikartojančio, paskato, ki
tam užtenka vieno trumpo 
žvilgsnio — akimirksnio, kelių kariai, darbininkai, 
išgirstų žodžių, garsų, ir jie tam
pa jam viso kūrinio tema. Toks 
menininkas net vengia būti per
krautas medžiaga. Jis net nenori, 
visą laiką matyti savo modelio, 
kad medžiaga - modelis nenu
stelbtų jo, kaip autoriaus, fanta
zijos.

Dabarties laikai medžiaga ir 
modeliais gal net per daug tur
tingi. Menininkas turi fotografi
jas, muzikas garsų juostas, muzi
kos plokšteles, gaidas, o rašyto
jam plačiausias pasirinkimas 
laikraščiuose, žiniose; pasirodo

Tik surinkta knygose, tokia me
džiaga pasidarytų lyg šio viso 
laikotarpio gyvenimo piūvis, ku
ris ateities kūrėjams taptų po ran
ka gulinčia, patogia, kūrybai au
tentiška medžiaga — modelis, 
ieškant įkvėpimo ir atramos. Tai 
nebūtų enciklopedija, bet gal sa
votiškas, kūrėjui pritaikintas pa
skatų rinkinys, dėl kurio šian
dien verta visiems pagalvoti.

P. Mln.
nė, Petras ^unkūnias* d*L Adolf^V^-v Chica9°ie- K kairės į dešinę: dail. Marija Ambrozaitie-

ouas valeska ir dad. Jonas Kelečius. Nuotr. K. A

.nalą, pritaikydamas jį mūsų sąly
gom. Suredaguotas veikalas išlai
ko Krėvės mintį, jo kalbą, bei ro
mantinį toną ir ypač pabrėžia 
nuolatinį konfliktą, ar jis būtų 
vidinis Skirgailos asmens, ar poli
tinis, religinis, skirtingų tautų. 
Mane sudomino psichologinis 
šio vaidinimo momentas. Krėvė 
labai realiai įžvelgia Skirgailos, 
kaip valdovo ir žmogaus, proble
mas, Skirgaila yra tvirtas, kie
tas valdovas, tačiau jo veiksmai 
remiasi žmoniškumo principais. 
Galutiniame rezultate, jo tas 
žmoniškumas jį, kaip valdovą, 
sužlugdo. Krėvė labai įtikinamai 
parodo valdovų kasdieniškumą— 
pavydą, meilę, nusivylimą. Tuo 
būdu publikai visai 
dentifikuotis su jais, 
gailos vaidmuo yrą 
nantis.

Režisūros dėmesys
kreipiamas į Krėvės poetinės -ro
mantinės kalbos derinimą su jo 
charakterių realistiniu išvystymu. 
Krėvės žodynas turiningas, todėl, 
įtempiant visas pastangas,' norė
ta tos jo kalbos nesudąrkyti. Pro
fesorius Jonikas daug padėjo, gry
ninant pačių aktorių kalbą.

■
— Ar galima tikėtis daugiau 

istorinio fono realistinio pastaty- 
ino, ar pasinaudosit taipgi viso
mis įvairiausiomis moderniojo 
šių dienų teatro galimybėmis, tu
rint galvoj rūbus, muziką, švie
sas, dekoracijas ir visą kitą bu
taforiją? Ir kurie žmonės visuos 
šiuos reikaluos Jums talkina?

— Kaip jau minėjau, pastaty
mas bus realistinis, bet romanti
nio tono. Veiksmas vyksta Vil
niaus pilyje, o ji atvaizduota sti-

nesunku i- 
Todėl Skir- 
labai įtiki-

ypatingai

lizuotais skliautais. Scenovaizdį 
sukūrė dailininkas Alvydas Bi
čiūnas. Rūbus, kurie vaizduos to 
laikmečio (14-to amžiaus galo 
madas), suprojektavo madų kū
rėja Gražina Stitilytė. Muziką su
kūrė kolegė Daiva Matulionytė. 
Šviesas pritaikė Vytautas Paukš
tys. Romas Česas rūpinasi butafo
rijos bei scenovaizdžių eskizų iš
pildymu. Daug laiko ir darbo į- 
ddjo Virgilijus Krapauskas, rink
damas istorines žinias apie Skir
gailą. Grimavimą tvarko Aldona 
Zailskaitė, kuri taip pat eina re
žisierės pavaduotojos pareigas. 
Techninis koordinatorius yra A- 
leksandras Pakalniškis Jr. Prie 
šio skaičiaus prisideda taip pat 
keliolika kitų techninių padėjė
ju-

— Kas “Skirgailoje” vaidins 
pagrindines roles? Kaip vyksta 
repeticijos, kokia darbo nuotai
ka?

— Pagrindines roles vaidina 
šie aktoriai: Skirgaila — Juozas 
Raudonis, Ona Duonutė — Da
lia Juknevičiūtė, Kelleris — Al
das Naris, Stardas — Alfas Brin
ką, Oligė — Eglė Juodvalkytė, 
Henrikas Mazovietis — Rimas 
Cinką, Daugaila — Andrius Ba
rauskas, Vartenbergas — Vid
mantas Juodgudis, Skarbekas — 
Linas Regis.

Darbas vyko kelis mėnesius. 
Nuotaika, savaime aišku, šian
dien gera. Repeticijos ir darbo at
likimas vyko, pagal planą. O ge
gužės 21 d. 3 vai. popiet “Skir
gailos” premjera Chicagoje, Jau
nimo centre.
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TEATRAS — TURTINGASIS AR “VARGINGA
SIS”? •

APIE DAIL. ALB. ELSKAUS KŪRYBĄ.
VINCO KRĖVĖS “SKIRGAILOS” SPEKTAKLIO 

ĮSPŪDŽIAI.
BALIO AUGINO EILĖRAŠČIAI.
J. DAINAUSKAS ATSAKO V. TRUMPAI 

DĖL “LIETUVOS STATUTO”.
PAPILDYMAI “LIETUVOS UNIVERSITETUI”.
PR. VISVYDO “ANTIKOMENTARAI”.
ST. GOŠTAUTAS APIE “LIETUVOS PILIS”. 
O GAL VIS DĖLTO CHICAGA? •
VU .JAKŪBĖNO KANTATA ĮRAŠOMA PLOKŠ- 

TELĖN.
DAUGIAU DĖMESIO SPAUSDINTAM ŽODŽIUL 
KULTŪRINĖ KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Mėgstu didelę erdvę, man patinka šviesa
Kol kūrėjas ieško — jis dar gyvas — teigia dail. Albinas
Elskus. Jo 36 vitražai puošia W.ashingtono katalikų šven

tovės kupollą ir daugybę kitų JAV bažnyčių.

VYT. ALSEIKA,
New York, 1972 m. pavasaris

Teatras - turtingasis ar "vargingasis"?
Ar išeivijos teatrui lemta neiš

vengiamai smulkėti ir nuvysti 
greičiau net kaip mūsų anksčiau 
baugintasi? Tokia išvada perša
si iš nesenų Stasio Pilkos ar Da
ilios Mackialienės pasisakymų, 
klausytinų su ypaatingu dėmesiu, 
nes tiedu skirtingi} kartų ir patir
čių teatralai abu aistringai myli 
sceną ir yra apsčiai ragavę, išei- 
vinio teatro tikrovės. Ton išva- 
don, atrodo, rikiuojasi ir faktai. 
Talentų pilnoje Chicagoje teatri
nė veikla tebėra sporadiška. Pas
kutinysis Teatro festivalis tesurin
ko tik tris sambūrius. Mūsų kul
tūriniai ir fondiniai veiksniai te
atro atžvilgiu tebetęsia nelemtą 
kai kurių nepriklausomos Lietu
vos valdininkų tradiciją, atsisaky
dami suprasti teatro didžiulę vi
suomeninę reikšmę ir jo natūra
lų “deficitinį” pobūdį. Ir taip to
liau ir toliau.

Tų liūdnybių akivaizdoje, pro
švaisčių nedaug. Tuo labiau de
ra jas užfiksuoti, jomis, kad ir 
kukliomis, pasidalinti. Viena jų 
pasirodė šį pavasarį New York- 
ke, ir jos vyriausi veikėjai buvo 
moteris, du'aktoriai-keliauninkai 
ir septynmetė mergaitė.

Pirmiausia, moteris. Ji daug 
daug mačiusi ir girdėjusi, turi 
nuolatinį bilietą i Metropolitano 
operą,spalvotą televiziją.Bet į Ba- 
rausko-Kelečiaus, Smiigaitės tal
kinamų, spektaklį ji atėjo kaip į 
ypatingą šventę — taip ji buvo 
pasiilgusi. gyvo lietuviško žodžio 
ir aktoriaus. Ji buvo pasiruošusi 
girti, džiaugtis ir daug atleisti. 
Tokio troškulio gausu daugelyje 
lietuviško teatro seniai neberegė
jusių lietuviškųjų bendruomenių. 
Kodėl jų nepagirdžius? Ir kaip jas 
pagirdyti?

Barauskas su Kelečiumi sudarė 
savo programą iš dviejų dalių, 
“rimtos” ir “nerimtos”, “Mindau
go* ’ ir “Uodo”. Jų spektaklio išo
rę apsprendė praktiški sumetimai 
— tiek kostiumų ir butaforijos,

kiek galima panešti ir lėktuvan 
įgrūsti. Publika jau iš anksto bu
vo nusiteikusi “Mindaugo” nau
dai: istorinė-patriotinė tema, iš
kalbus tekstas, Justino Marcinke
vičiaus debiutas išeivijos scenoje, i 
Tačiau publikos dėmesys taip 
ir pasiliko daugiau pareigingas 
negu gaivalingas. Kodėl? Gal 
kad “Mindaugo” ištraukoms ne
buvo suteikta dėsningo ryšio? Gal 
ir, kad jų pristatymas buvo dau
giau rutininio pobūdžio.

Prošvaistė scenoje pasirodė su 
Vaičiulaičio “Uodo” įscenizacija. 
Barauskas su Kelečiumi įbildėjo 
į sceną ne kaip pareigingi istori
nės dramos kalbėtojai, bet kaip 
aktoriai, kuriems vaidyba-trans- 
formacija yra nepaprasto džiaugs
mo šaltinis. Tuo džiaugsmu, jie 
bematant užkrėtė ir žiūrovus. Tai 
buvo vienas retų momentų lietu
viškoje scenoje, kai jos aktorius 
peršoko 19-20 a. buitinio teatro 
užtvarą ir, tarsi spontaniškai, at
rado ryšį su senaisiais klounais, 
akrobatais, “žonglieriais”. Impro
vizuodami “Uodą”, jie kūrė teat
rinį pasaulį iš “nieko”, tuščioje 
scenoje. Šokdami iš vaidmens į 
vaidmenį, kūnais ir balsais tver
dami miškus ir minias, sostus ir 
ešafotus, jie bent prabėgomis pa
rodė mums nebuitinio teatro ga
limybes.

Gal tame jų žaismingame pa
sismaginime glūdi moralas išei
vijos teatrui. Dažnai rries siekiame 
kokybės, pergrūsdami sceną deko
racijomis, nuomodami “tikrus” 
kostiumus, stengdamiesi perduo
ti klasikus su akademiška rimti
mi. Bet ar ne laikas būtų persvar
styti tąjį įprastinį teatrinį stilių? 
O kad taip paieškojus teatrinio 
stiliaus pradmenų toje pačioje 
tremties nabagybėje: nuvalius 
sceną, panaudojus konstruktyvis- 
tinių dekoracijų, nedvejojus kla
sikus naujai interpretuoti, kartais 
ir pažaidus su jų tekstu, pavai
dinus prieš jį, kontrapunktiškai.

Vitražais domėjosi, dar 
būdamas 16 m. amžiaus

Lietuvis vitražistas Albinas 
Elskus yra ne tik lietuviams ži
nomas vitražo meistras, bet ir už 
New Yorko ribų. Pradžioje įsikū
ręs Chicagoje, vėliau Elskus sa
vo pagrindine būstine pasirinko 
Amerikos meno Meką — New 
Yorko didmiestį ir čia jis jau eilę 
metų dirba vitražų dirbtuvėje, 
kurioje, beje, jis yra ir dalinis jos 
savininkas.

Toje Durhan dirbtuvėje Els
kus kalbėjosi su “Draugo” atsto
vu ir plačiai apię savo gyvenimą, 
darbus, sumanymus ateičiai, dar 
ir dėstė pažiūras apie vitražą, 
kaip tas menas suprantamas Va
karuose ir kaip anapus geležinės 
uždangos.

Beje, Elskaus nerasite Lietuvių 
Enciklopedijos puslapiuose. Jis 
ten randamas Bielskio pavarde ir 
Bielskio pavarde jis yra gimęs 
Kaune, 1926 metais.

Ar iš tikrųjų, dar jaunuoliu bū
damas susidomėjot vitražais —jo 
klausėme. Taip — jis atsakė — 
vitražais domėjausi, būdamas dar 
16 metų amžiaus.

Šlapelienės ir Ušinsko paskatos
Albinas Elskus štai ką papasa

kojo iš jo biografijos:
— Mokiausi Kauno Kudirkos 

pradžios mokykloje, vėliau — 4- 
joje gimnazijoje ir aštuntoje — 
Saulės rūmuose. Ją baigiau 1944 
metais-

Meno mokykloje mokiausi, S. 
Ušinsko studijoje, nuo 1942 m. 
Jau tuo metu susidomėjau vitra
žais. Pamokos vyko vakarais. Do
mėtis menu mane įtaigojo dail. 
Dilka, anuomet paišybą dėstęs 
8-je gimnazijoje, bet, čia norė-

čiau pabrėžti, daugiausia menui 
mane skatino Šlapelienė, daili
ninko profesoriaus žmona, taip 
pat anos gimnazijos (8-sios) mo
kytoja. Ji matė mano tapytas ak
vareles ir tarė: žinai, turėtum ei
ti meno mokyklon.

Vokiečių okupacinei valdžiai 
uždarius meno mokyklą, pradėjo 
veikti prof. V. K. Jonyno vado
vaujamas Taikomosios* dailės 
institutas.

Pirmąjį piešinį buvau atlikęs 
pas S. Ušinską, bene 1942 ar 
1943 m. Tas piešinys — Riteris 
išeina į kovą — dar ir šiandien 
pas mane. Prisimenu, kai kas 
klausė manęs: kuriam esu kurse, 
gal trečiame? 3 uo tarpu tebuvau 
tik pirmame.

“Kunigaikščių palikuonis” Į 
Vokietijos lėktuvų fabrike

Beje, — toliau pasakojo Els
kus — mano tėvas kilęs iš Žemai
tijos, jis buvo lietuvių kariuome
nėje kapitonu. O istorikė dr. 
Vanda Sruogienė man sakydavo: 
žinau, esi iš kunigaikščių gimi
nės.

1944 metais pasitraukęs į Va
karus, Vokietijon, iki karo pa
baigos dirbau lėktuvų fabrike 
Tiuringijoje. Kai ji buvo perleis
ta rusams, išvykau į Bavariją. 
Čia gyvenau su Jurgiu Daugvila 
(dabar žinomas teatro dekorato
rius Chicagoje). Jis 1945 m. ieš
kojo Vokietijoje meno mokyklų 
— karui pasibaigus, jos oficialiai 
dar neveikė, nebuvo atidarytos.

Studijos Darmstadte ir 
Freiburge pas Jonyną

A. Elskus toliau pasakoja nu

Albinas Elskus Lake Mahopac, N. Y. (1970)
Vitražas Šv. Jono Evangelisto bažnyčios baptisterijoj,

vykęs į Darmstadt miestą Vak. 
Vokietijoje, ten keturis semestrus 
studijavęs architektūrą — tai bu
vę 1945-1947 metais. Tos studi
jos, jis pažymi, turėjo reikšmės 
jo ateities kūrybai.

Toliau sekė Freiburgas im 
Breisgau, kur jis radęs dail. V. 
K. Jonyno suorganizuotą meno 
mokyklą. •

— Taip — Elskus pasakoja — 
ten buvo gera nuotaika. Buvo 
ten ir muzikai, ir poetai, ir daili
ninkai: Nyka - Niliūnas, Nagys, 
Kaupas, Katiliškis, Blekaitis... 
Toje mokykloje baigiau tapybą 
— prisimenu — studijos vedėjais

Žymusis lenkų teatro naujintojas 
Ježi Grotovskis pasisakė už vad. 
“vargingąjį teatrą”, ne perkrautą 
blizgalais ir technikinėmis įman
trybėmis, bet paremtą teatrine 
šerdimi — gyvo aktoriaus ir žiū
rovo komunija. Ar nevertėtų ir 
mums atsikreipti į “vargingąjį te
atrą". Išeiviai ir teatre turėtų ke
liauti su mažesniu krūviu, dau
giau improvizuoti.

Barauskas su Kelečiumi žada ir 
toliau veikti ta linkme. Jie pla
nuoja dramatizuoti daugiau- kla
sikinių ištraukų, pradedant Krė
vės "Raganiumi”. Jeigu jiedu ne
pavargs, lietuviškas teatras vėl 
pasieks jo-ilgai neberegėjusias ir 
pasiilgusias bendruomenes.

O septynmetė mergaitė? “Uo
do" metu ji nuoširdžiai kvato
josi ir pergyveno kiekvieną fa
bulos lūžį. Jai lietuviškoji scena 
išliks gražus prisiminimas. Bet 
kai ji bus septyniolikmetė mer
gaitė, ar išeivijos teatras nebus 
dar labiau susmulkėjęs, pavytęs?

Žiūrovas

i

Dailininkas Albinas Elskus

buvo Valeška ir Vizgirda. 1949 
■metais jau vykau į JAV krantus 
ir tiesiog — Chicagon.

“Chicagoje dirbau, gavęs po
90 et. už valandą...”

Chicagon atvykau su savo jau
nystės draugu, su kuriuo baigėm 
Kauno gimnaziją — Leopaldu 
Trečioku — toliau pasakoja Els
kus (Bielskis).

Jo išgyvenimai — darbas Chi
cagoje nebuvo rožėmis kloti. Tie
sa, jis jau po dviejų savaičių, vos 
atvykęs, atsidūrė vitražų studijo
je Chicagoje, Nors, turėdamas 
duoną pelnytis, dirbo ligoninėj 
pas vienuolius vyriškąja slauge 
(nurse), tačiau jam leisdavo pa
pildomai dirbti ir vitražų dirbtu
vėje. Ir taip jis ten dirbo ligi 1952 
m., gi atlyginimas valandinis te
siekė vos 90 et. už valandą.

— Žinote, tikrai buvo įdomu, 
tuo metu toje dirbtuvėje dirbo 
apie 12 žmonių — ten buvo kros
nys, dažymo stalai. JuJc tai buvo 
puiki praktika.
Talka lietuvių teatrui, Sruogos,

Barono knygoms
Albinas tuometinėje Chicagoje 

nebuvo vien slauge ar vitražo 
dirbtuvės darbininku. Jis aktyviai 
dėjosi ir į lietuvių anuomet gyvą 
veiklą.'

— Tuo pačiu metu, dažnai 
dirbdamas naktimis — pasakoja 
Elskus — dirbau ir dekoracijas 
lietuvių teatralų pastatymams. 
Prisimenu — Atžalyną, Tariamą
jį ligonį, Naujuosius žmones, An- 
na Christie, Raketą į 
(Odet), Škėmos Živilę.

Jau sakiau — tai darbas nak
timis, todėl suprantama, kad 
pervargau. Teko lankytis pas dr. 
Bylaitį, jis radęs nedaug hemog
lobinų, na ir su špricais mane 
atgaivino.

Be to, dar dariau ir viršelius

'lietuvių rašytojų knygoms. Tai 
viršeliai B. Sruogos “Kazimierui 
Sapiegai”, Aloyzo Barono “De
besys plaukia pažemiu”, Gorkio 
knygai- Beje, dar esu daręs ir es
kizus vaikų teatrui.

Kelionė Europon ir 
“nusėdimas” New Yorke

1952 m. Albinas Elskus išvyko 
Europon ir beveik vienerius me
tus išbuvo Paryžiuje, lankėsi ir 
Belgijoje, Italijoje (apie mėnesį) 
ir Olandijoj. Buvo ir Nicoje. Vi
sur jis gilinosi į vitražų sritį, Pa
ryžiuje lankė Ecole Nationale 
dės Beaux Arts. Ten darė eski
zus, siuntė studijai Chicagoje ir 
tai, žinoma, buvo svarbu finansi
niu požiūriu.

1953 m. sekė kelionė atgal į 
JAV, ir nuo tada Elskus jau ga
lutinai įsikūrė New Yorke. Jis sa
ko: čia likau visam laikui, (kiek 
ilgai? —būtų galima paklausti).

mėnulį

Elskus virsta studijos 
New Yorke dailininku

— Žinote — pasakoja Elskus 
— man atvykus į JAV ir įsikūrus 
New Yorke, dar reikėjo pusantrų 
metų, kol gavau vitražisto pri
pažinimą. Mat, unija reikalauja 
ketvertų metų, tačiau jau esu tu
rėjęs “kreditą” — mano darbą 
Chicagoje —pustrečių metų.

Toli&u dailininkas pasakoja 
apie jo saitus su Durhan studija 
(115 East 18 th St., New York, 
N. Y. 10003). Ją Durhan buvo 
pradėję su sūnum 1902 metais. 
Durhan buvęs vokiečių kilmės. 
Tėvui mirus 1939 metais, studi
ją perėmė sūnus. Bet ir jis pats 
mirė 1963 m- Nuo to meto buvo 
du studijos partneriai — britas 
su amerikiečiu, 1969 m. gi, mi
rus britui, Elskus su amerikiečiu 
perėmė tą studiją, atseit, ją nu-

(Nukelta j 2 psl.)
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AR NEBAIGSIME “ENCYCLOPEDIA LITUA
NICA”?

VISUOMENĖS KOVA SU KALBININKAIS. 
KELIOS MINTYS APIE TAUTINĘ KULTŪRĄ. 
PRANO VISVYDO EILĖRAŠTIS.
KODĖL UŽMIRŠOME PENNSYVANIJOS 

LIETUVĄ?
A. KUCICNAS ATSAKO SAVO KRITIKAMS.
KO GALIMA TIKĖTIS JAUNIMO KONGRESO 

VAKARE?
MUZIKINIAI PASIRUOŠIMAI ŠOKTŲ ŠVENTEI. 
PAGALIAU M. K. ČIURLIONIO MONOGRAFI

JA VAKARIEČIŲ KALBA.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI

parašte
Ar nebaigsime Encyclopedia lituanica?

tikėti, jog esame nusigyvenę iki 
tokio laipsnio, kad užsisakome 
enciklopediją tiktai tada, jei mu
šti pačių nuopelnai joje aprašo
mi. Arba gal ir vėl atsirado takių 
plačiuose internacionaliniuose 
vandenyse plaukiojančių visaži-

mis enciklopedijomis, kad nebe
randa reikalo įsigyti savosios? O 
gal Encyclopedia Lituanica per 
žemo intelektualinio lygio mūsų 
šviesuomenei?

Esu kartą su mūsų parapijos 
kiosko vedėja Montrealyje kalbė
jęsis apie tai, kad būtų be galo 
įdomu paskelbti sąrašą tų, kurie 
perka daugiausia lietuviškų leidi
nių kiekvienoje kolonijoje. Ma
nau, kad tokia statistika būtų tik
ra sensacija- Kodėl? O gi todėl, 
kad paaiškėtų, jog pati grietinė
lė, patys tie, kurių atvaizdai de
dami mūsų laikraščiuose, pažy
mint kokių didžiulių laimėjimų 
jie pasiekė tarptautinėse sferose, 
beveik neskaito lietuviškų knygų! 
Kad žymiai didesnis nuošimtis 

į savo vaikų 
lituanistines šeštadie-

• Pastaruoju metu ENCYCLO
PEDIA LITUANICA leidėjas J. 
Kapočius lanko lietuviškąsias ko
lonijas ir ieško prenumeratorių. 
Pastebėjome taip pat mūsų spau
doje skelbimą-unikumą: Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla skelbia
visų savo leistų knygų išpardavi- nių, kurie taip “užsivertę” kito- 
mą. Ir tai daro lyg varžytynių 
būdu —kiek kas siūlo, štai, už 
tas ar kitas knygas? Kad tai yra 
SOS šauksmas, vargu aT bereikia 
aiškinti. J. Kapočius yra sumanus 
verslininkas, atkakliai ir užsispy
rusiai išleidęs didžiąją mūsų en
ciklopediją, nekreipdamas dėme
sio į pesimizmo kranklius. Betgi 
niekas niekad nesitikėjo, kad 
anglų kalba leidžiamoji enciklo
pedija, ko gero, turės sustoti, nes 
pritrūko... prenumeratorių.

Juk visi gerai atsimename (nes 
skaitėme juos) tuos karštus pa
reiškimus apie takios enciklope
dijos būtinumą. Buvo ir takių, 
kurie siūlė pirma išleisti lietuviš
ką enciklopediją anglų kalba ir 
tiktai tada imtis daugiatomio en-___ _  ___ _______
ciklopedijos leidimo lietuvių kal-|toųjų prasimušusiųjų 
ba. Atrodė, kad angliškosios en-Bneleidžia į lituanistir 
ciklopedijos prenumeratorių bu.s\įnes mokyklas, nes tie vaikai Ne
marios... Betgi tikrovė daug liūd- tuviŠkai jau nebekalba! O taip 
nesnė. Tenka jau beveik ubagau- pat paaiškėtų, kad tie visokie 
td, ir optimisto bei užsispyrėlio J. biedniokai ir sunkų fabrikų dar

bą dirbantieji yra tikrieji mūšų 
lietuviškos spaudos rėmėjai! Jų 
namuose dažnaiausia užtiksi Lie-1 
tuvių enciklopediją ir lietuvių ir 
anglų kalba, lentynas, prikrautas 
lietuviškų knygų, lietuviškas 
plokšteles ir kitokius leidinius. 
Jie taip pat yra ir uoliausi viso
kių parengimų lankytojai. Jie yra 
ir dosniausi aukotojai.

Tad šį kartą J. Kapočiaus SOS tiesiog patologiškas

Kapočiaus pareiškimuose girdisi 
nevilties tonas.

Jau nekalbant apie išeivijos 
prašilkūrusius jaunuosius akade
mikus ( kuriems gi tokia encik
lopedija turėtų būti ir piniginiai 
ir kalbiniai įkertama), kur gi din
go visi tie karštakalbiai ir karš- 
tarėksniai, taip entuziastingai ra
ginę patį J. Kapočių ir redakcinį 
kolektyvą tą darbą pradėti kiek 
galima anksčiau ir užbaigti kiek yra taikomas tikrai ne jiems. Jis mas. Tiek pinigo mes visi dar tu- 
galima greičiau? Argi buvo nusi- taiko — prakutusiems, prasimu- rime, kad galėtume baigti pradė- 
vrlta pirmuoju tomu? Ar ir vėl šusiems, susilaukusiems visokio tą gyvybinį darbą ir kad pačiam 
nebuvo paminėti kieno nors me- pripažinimo, statantiems reziden- 
daliai, pamirštas kurio nors nuo- cijas ir skraidantiems kas kelintą 
pelnas, neįdėta nuotrauka, arba, savaitgalį į vieną arba kitą pa
ko gero, praleistas koks garbin- šaulio kraštą. Jis taikomas mūsų 
gas veikėjas? Kažkaip sunku pa- intelektualams, kuriais taip di-

Taip, toji kova vyksta visose 
šalyse ir visais laikais, ji vyksta 
ir pas mus. Kodėl? Juk kalbinin
kai kalbos srityje yra autoritetas. 
Ar visuomenė nemėgsta autorite
tų? Visai ne. Autoritetų reikalin
gumą ji pripažįsta ir autoritetus 
ji vertina. Tačiau ji nemėgsta vie
no dalyko — absoliutaus ir ta
riamai neklaidingo autoriteto į- 
vairiose srityse, kaip politikoj, 
ekonomikoj, mene, filosofijoj, te
ologijoj ir kitur. Tam, atrodo, ji 
turi ir pagrindą. Juk ar gali būti 
vienas ar maža grupė išmintin
gesnė už visą visuomenę? Atrodo, 
yra nemaža tiesos sename posa
kyje — vox populi vox Dei.

Todėl nenuostabu, kad vyko ir 
tebevyksta visuomenės kova ir su 
kalbininkais, nustatinėjančiais 
bendrinės kalbos normas, kurių 
visuomenė privalanti laikytis. 
Kartais toji kova būna vieša, o 
kartais reiškiasi tik pasyvia re
zistencija. Ji vyksta dviem kryp
tim: 1) visuomenė kartais atme
ta tai, ką kalbininkai siūlo, ir 2) 
ji kartais vartoja tai, ką kalbi
ninkai draudžia vartoti. Šio raši
nio tikslas ir yra parodyti pačiais 
ryškiausiais pavyzdžiais, kaip ir 
kodėl toji kova vyksta, kad visuo
menė galėtų lengviau pasidaryti 
reikiamas išvadas.

L Jablonskio autoritetas

Jis buvo toks didėlis, kad net 
ir šiandien, ką besvarstydami, 
tuojau šaukiamės jo pagalbos. 
Bet, kaip dabar visiems gerai ži
noma, ir Jablonskis nebuvo abso
liutus ir neklaidingas autorite
tas. Nors daug kas jo anuomet 
klausė ir jo nurodymų laikėsi, bet 
netrūko ir jo kritikų. J atvirą ko
vą su Jablonskiu buvo išėję to
kios žymios ano meto figūros, 
kaip Jakštas-Dambrauskas, Vin
cas Krėvė, Balys Sruoga ir kiti. 
Jakštas vadino Jablonskį auto
kratu, talmudistu. o Krėvė — 
blusininku. Dažniausiai tie puo
limai buvo nepagrįsti ar ne visai 
pagrįsti, bet šiek tiek racijos jie 
turėjo. Mat, Jablonskiš laikėsi 
“gyvos” žmonių kalbos pagrindo, 
žiūrėjo, kaip kalba, anot Jakšto, 
kaimo artojas ar koks skerdžius. 
Tuo tarpu kitiems buvo aišku, 
kad kultūros gyvenimui (moks
lui, menui, publicistikai) kaimie
čių kalbinio modelio nebeužten
ka. Kultūros kalba netilpo liau
dinės kalbos rėmuose ir juos 
sprogdino. Rezultatas buvo tas, 
kad gal apie 80-90 nuošimčių 
Jablonskio mokslo išliko ir tebe
galioja iki šios dienos. Vis dėlto 
jegu bent 10 nuošimčių Jablons
kio teikiamų dalykų visuomenė 
nepriėmė, tai tas rodo, kad net 
ir toks milžinas, kaip Jablonskis, 
nebuvo neklaidingas.

Kad nebūčiau bendrybių bars- 
tytojas, pateiksiu ir kiek konkre
čių pavyzdžių, kurie vaizdžiai 
pailiuostruoja Jablonskio apsiri-

f

džiuojamės, kurių nuopelnus 
linksniuojame, kurių atvaizdais 
užpildome savo spaudą ir, ko ge
ro, tą pačią Encyclopedia Litu
anica. Čia jau nebėra vien mūsų 
išeivijos prestižo klausimas, bet 

surambėji- i 

leidėjui nereikėtų važinėti iš vie
tovės vietavėn ir maldauti malo
nės tų, kurių pareiga yra tokį 
leidinį užsisakyti.

Henrikas Nagys

Visuomenės kova su kalbininkais
kimus. Štar kokie žodžiai ar po
sakiai buvo Jablonskio neteikia
mi ar tiesiog draudžiami vartoti:

aras, asmeniškas, asmeniškai, 
baltiniai, bendrakeleivis, dvasiš
kis, dvasiškija, Aukštaitija, Že
maitija, Prūsija, Suvalkija, Dzū
kija, studentija, žmonija, kainuo
ti, įgyvendinti, apgyvendinti, ap
vesdinti, kitatautis, atsakomybė, 
galimybė, nepriklausomybė, nuo
savybė, esybė, mokytojauti, no
riai, nuodugnus, padėtis, pasek
mė, protėviai, prokalbė, mela
gingas, svetingas, stebėtinas 
(nuostabus prasme), vystytis, 
vienbalsiai, užduotis, užsiėmi
mas, ūpas, žinyba ir kt. Draudė 
jis ir tokius posakius: politinės 
organizacijos, dvasinis gyveni- 
mas(teikė: politikos organizaci
jos, dvasiškas gyvenimas); turė
ti omenyje (turėti galvoje); pri
klausyti nuo ko (pareiti nuo ko); 
pradinė mokykla, pradinis moks
las (pradedamoji mokykla, pra
dedamasis mokslas); tragiškas 
padėjimas (tragingas padėjimas); 
netaktiškas pasielgimas (netak
tingas pasielgimas); įstatymas 
veikia (įstatymas jau įvestas); 
daro pranešimą, daro bandymą 
(praneša, bando) ir kt.

Rytmečio rasoje^ Nuotrauka B. Briedienės

LEONARDAS DAMBRIŪNAS

Visa tai galima rasti kalbinin
ko A. Piročkino knygelėje: Jono 
Jablonskio leksiniai taisymai, 
Kaunas, 1970. Šiandien tai, žino
ma, atrodo keistoka, kaip tokie 
dalykai galėjo būti draudžiami 
ar taisomi, o vis dėlto dėl kai ku
rių jų buvo smarkiai kovojama, 
kol jie pagaliau buvo įpilietinti 
bendrinėje kalboje.

Kodėl taip atsitiko? Kodėl net 
Jablonskiui teko suklysti? Todėl, 
kad jis 1) per daug bijojo nutol
ti nuo “gyvosios žmonių kal
bos”, ir 2) per siaurai suprato 
kalbos taisyklingumą.

2. Kova dėl principų bei jų 
taikymo

Jaunesni kalbininkai, matyda
mi tą Jablonskio nesėkmę, sten
gėsi išvengti savo mokytojo klai
dų. Jie suprato, kad žmonių kal
ba yra pagrindas, bet to vieno 
pagrindo neužtenka kultūros gy
venimui: ant jo turi būti stato
mas naujas statinys. Bendrinė 
kalba yra kuriama ir turi būti 
kuriama visų jos vartotojų. Tą 

tiesą jie formulavo šitokiu saki
niu: “Bendrinės kalbos kriterijas 
yra dabartinė jos vartosena” 
(Gimtoji Kalba, 1936, Nr. 4). 
Vadinas, atsisakoma nusistaty
mo, kad tik “žemės artojas ir kai
mo skerdžius” yra autentiški kal
bos kūrėjai. Kalbą kuria visi ne
mokyti ir mokyčiausi vartotojai, 
o ne vien kalbininkai ar rašyto
jai. Ir tuo, žinoma, nieko naujo 
nepasakyta. Kitų šalių kalbinin
kai tai seniai teigė: language is 
what people speak, not what 
someone thinks they ought to 
speak.

Jaunesni kalbininkai atsisakė 
ir kitos Jablonskio klaidos — 
per siauro kalbos taisyklingumo 
supratimo. Kalbos kūrybos pro
cesas paprastai vyksta psicholo
giniu asociacijos pagrindu. Pa
gal turimus modelius iš analo
gijos kuriami nauji žodžiai ar 
žodžių junginiai. Analogija yra 
vienas iš pagrindinių kalbos vys

tymosi dėsnių. Vokiečių, kalbi
ninkai net sako, kad analogija 
yra pats kalbos gyvenimas (Ana- 

logie ist das Leben der Sprache 
selbs). Visa bėda čia yra ta, kad 
ta analogija gali būti siauriau ir 
plačiau suprantama. Jablonskis 
ją suprasdavo per siaurai. Pvz. 
pagal senus žodžius ponija, Sū
nija, lapija vartotojai sukūrė an- 
loginius naujadarus moksleivija, 
studentija, žmonija, kurie Jab
lonskiui buvo nepriimtini. Nepri
pažino jis ir daugelio kitų analo
ginių darinių, pvz. mokytojauti 
(pagal bernauti), Žemaitija, 
Aukštaitija (pagal Vokietija) 
ir kt. Tuo atžvilgiu jaunesni kal
bininkai buvo pažangesni — jie 
šiuos analoginius naujadarus 
priėmė. Bet, deja, tik tada, kai 
visuomenė juos privertė, kai tie 
naujadarai pasidarė neišnaikina
mi. Kitais atvejais jie darė lygiai 
tas pačias klaidas — analogiją 
suprato per siaurai. Pailiustruo
sime tai tik vienu labai būdingu 
pavyzdžiu-

Jablonskis kadaise pasakė, kad 
negalima vartoti prieveiksmių su 
galūne — iniai, padarytų iš būd
vardžių su galūne — inis, pvz. 
tiesioginiai, fiziniai, dvasiniai ir 
kt. Esą kaimo artojai ir skerdžiai 
seniau tokių prieveiksmių nevar
toja Jaunesniems kalbininkams 
čia to ir užteko — jie ir šiandien 
galvą guldo už tą kaimo sker
džiaus “principą”. Nors jie ir 
patys pripažįsta, kad net ir kai
miečių kalboje pasitaiko tos rū
šies prievieksmių, kaip begali
niai, vidutiniai, paviršutiniai, bet 
ijie teigia, kad tie pavyzdžiai esą 
“nebūdingi” ir dėl to vartotojai 
neturi teisės daugiau tos rūšies 
prieveiksmių iš analogijos dary
tis. Juo labiau jie nepripažįsta 
šiek tiek plačiau suprastos ana
logijos, kai pvz. prieveiksmis dva
siniai padaromas iš būdvardžio 
dvasinis lygiai taip, kaip prie
veiksmis dvasiškai padarytas iš 
būdvardžio dvasiškas.

O kaip į tai reaguoja visuo
menė? Ji čia atkakliai laikosi sa
vo nusistatymo — tuos prieveiks
mius vartoja nuo neatmenamų 
laikų ir kaskart plačiau. Jau prieš 
šimtą su viršum metų Papilės 
klebonas Vaišvila ant Simono 
Daukanto antkapio tą prieveiks
mį pavartojo: “Jis per savo gyve
nimą, it vargo pelė, be paliaubos 
triūsėjo vienutiniai žemaitiškai 
rašyti dėlei naudos vientaučių”. 
Šiandien tokių prieveiksmių vi
sur pilna. Prieš rašydamas šį ra
šinį, pavarčiau mūsų spaudą 
(Draugą, Naujienas, Keleivį, 
Aidus, Varpą, Akiračius ir kt.) 
ir tuojau prisirinkau keliasde- 
dešimt pavyzdžių: patriotiniai
nusiteikę, fiziniai ir psichiniai 
palaužtas, dvasiniai aptarnauja, 
remia finansiniai, paviršutiniai 
stebint ir t. t. įdomiausia betgi 
yra tai, kad Laiškuose Lietu
viams, kurių redaktorius J. Vaiš- 
nys, S. J. gerai moka kalbą ir pats 
tvarko kalbos skyrių tame žurna
le, o prof. P. Jonikas nurodomas 
kaip patarėjas kalbos dalykams, 
kalbamųjų prieveiksmių pastebė
jau daugiausia. Štai keletas iš ke
liolikos praėjusių metų nume
riuose: gerieji romano veikėjai 
yra kristaliniai tyrūs; kai kurie 
šių principų aspektai buvo įrašy-

(Nukelta į 2 pal.)
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LIETUVIŲ JAUNIMO KOVA.
ATDARI LANGAI Į SAULĘ IR SIEL4 — RAŠO 

HENRIKAS NAGYS STASIO SANTVARO 
70 METĘ SUKAKTIES PROGA.

VLADAS JAKUBĖNAS ATSAKO A. KUČIC- 
NUI DĖL ŠIO PRIEKAIŠTŲ “JŪRATĖS IR 
KASTYČIO” OPEROS SPEKTAKLIO KRITI
KAMS.

NAUJI STASIO SANTVARO EILĖRAŠČIAI
DAUMANTO ČIBO INDĖNIŠKOJI APYBRAIŽA 

APIE SAVO KAIMYNUS ŠOŠONUS.
DANTĖS “DIEVIŠKOJI KOMEDIJA” VISA IŠ

VERSTA LIETUVIŠKAI IR IŠLEISTA VIL
NIUJE.

NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Brutalios vokiečių okupacijos 
sukrėstas, prancūzų poetas Paul 
Eluardas sukūrė eilėraštį “Lais
vė”. Laisvės vardą ten jis užrašė 
ant įvairių gyvenimo apraiškų: 
mokyklinių sąsiuvinių, medžių, 
Snt kareivių ginklų ir ant kara
lių karūnų, ant kasdieninės duo
nos, horizonto, skrendančio 
paukščio sparnų, ant tikėjimo 
šiuo pasauliu... ir ant daugelio 
kitų dalykų, kad tuo atsvertų ti
ronijos brutalumą. Taip A. Dri- 
lingos vertime skamba paskuti
nis posmas:

Atgaivintas šio žodžio, 
Vėl gyvent sugrįžtu. • 
Aš. gimiau, kad pažinčiau 

tave,
Kad šaukčiau tave,
Laisve!

Jeigu šiandien Eluardas būtų 
gyvas ir rašytų tą patį eilėraštį, 
be abejo, jis laisvės vardą užra
šytų ir ant to švento aukuro, 
kur neseniai lietuvis jaunuolis 
Romas Kalanta paaukojo savo 
gyvybę, kad atsvertų brutalų 
persekiojimą.

Cituojame Eluardą, nes jo ty
ra poezija visuomet buvo nu
kreipta prieš despotizmą ir teigė 
meilę gyvenimui. Cituojame jį 
ir dėl to, kad jo humaniškus idea
lus mielai savinasi komunistai 
ir pastato jį propagandos fasade 
šalia Lorcos, Brechto ir kitų į- 
žymių šio šimtmečio kūrėjų, lyg 
jie būtų amžini sovietuos drau
gai.

Tačiau tikrovės jokiais fa
sadais neuždengsi. Įvykiai Lie
tuvoje pažeidžia žmoniškumo 
principus. Su pavloviškų ekspe
rimentų atkaklumu rusai mėgi
no perauklėti lietuvių jaunimą, 
bet nepavyko. Kremliaus ponam 
atrodė, kad Lietuva, sukruvinta 
1940—1941 metais ir vėl 
1951 partizaninių kovų 
mis, bus paklusni, bijos 
galvą ir vykdys kiekvieną 
nistų užgaidą. Jie labai

Bolševikai daro tą pačią isto
rinę klaidą, kaip tūkstančiai lig
šiolinių užkariautojų ir des
potiškų valdovų. Kelių pamink

1944— 
dieno- 
pakelti 
kom iš
klysta.

lų pastatymu, vieno kito gran
diozinio projekto įgyvendinimu, 
pažadų mariomis, iškreiptomis 
statistikomis, masiniais liaudies 
sąskrydžiais, valiavimais, šūkiais 
žmogaus neperauklėsi. ' Juo la
biau individualiai galvojančio 
jaunuolio. Jaunimas puikiai ma
to, kas vyksta aplinkui. Mato 
valdžios dviveidiškumą.

Sovietų valdžia šneka apie 
humanizmą, bet nepripažįsta 
minimaliausios tolerancijos. Jie 
šneka apię tautų bičiulystę, bet 
visokeriopai išnaudoja okupuo
tas tautas. Jie giriasi ekonomine 
pažanga, bet kasdien atsilieka 
nuo tikrai pažangių kraštų. Jie 
šaukia apie lygybę, bet visas 
lengvatas ir teises palieka tik 
valdančiai klikai. Jie pagaliau į- 
rašo konstitucijon gražų para
grafą apie religijos laisvę, bet ka
lėjimais baudžia tuos, kurie nori 
pasinaudoti tuo paragrafu.

Atrodo, kad užkietėję biuro
kratai neturi nei sąžines, nei šir
dies. Jų ausys užkimštos komu
nistinių dogmų mėšlu. Bet blo
giausia — jų akyse žėri šalta, 
bejausmė aistra — kerštingai 
bausti, žlugdyti nepaklusniuo
sius ir kitaip galvojančius. Bet ar 
ilgai?

Ar ilgai, draugai kremliečiai? 
Ar ilgai, kulto ministeriai? Ar il
gai jūs ištversite, operuodami 
represijomis, kalėjimais, sibirais? 
Juk visi gamtos dėsniai pakyla 
prieš jus. Istorija prieš jus. Pro
metėjiškas jaunimas stoja prieš 
jus. Ne chuliganai, kaip jūs 
veidmainiškai teigiate,, bet pats 
gražiausias atžalynas. Argi jūs to 
nesuprantate? Argi neįsitikinote, 
kad Kauno miesto žaliuojančia
me sode pavasario metu žlugo 
visų jūsų dogmų prasmė.

Jums nieko nelieka, draugai 
tironai, — tik nusimesti blogio 
drapanas ir sveikųtti naują gy
venimą. Tik atsiklaupti Romo 
Kalantos žuvimo vietoje, padėti 
gėlių puokštę, bučiuoti liepsnos 
paženklintą grindinį ir gailėtis, 
gailėtis... Taip — jis žuvo, kad 
būtų gyva Laisvė. Pr, V,

Atidari langai j saule ir siela
HENRIKAS NAGYS

Septyniasdešimt keliaženklių šviesos ir šešėlių 
išmargintoje Stasio Santvaro poetinėje kelionėje

K sutemų, pro pelkes ir girias,
Ateina žmonės, upėm iriasi laivai ir valtys... 
Tegu, tegu laukus — tūnojimo mariau — 
Pažadint' giesmės ir šauksimai: Mes norim 

keltis I
Stasys Santvaras

Ne sukaktuvininko metus mi
nime šiandien, bet visa, kas per 
tuos metus sukurta. Minime, pri
simename, atsimename, kad šis 
vakaras skirtas Stasiui Santvarai 
— kūrėjui. Ne tiktai savo kartos 
vardų, ne tiktai tųjų, kurie mokėsi 
žodžio, žemės ir žmogaus meilės iš 
vyresniųjų, bet visų vardu, visų, 
tikinčiųjų, kad už paprastos ir 
nereikšmingos kurtuazijos yra 
paprasta tiesa, kad yra žmonių, 
kuriuos minėdami ir pagerbdami, 
pagerbiame ir savo kultūrinę tra
diciją,. savo Šalį, savo tikėjimą 
ne vien materialinėm vertybėm. 
Stasio Santvaro sukurta taip 
daug, kad turėčiau visą šį vaka
rą skirti vien tik išminėti tam.

I Santvaras ne tiktai poetas ir dra
maturgas, bet vertėjas ir operos 
solistas, mūsų teatro ir muzikinės 
raidos puoselėtojas, iš tiesų, ne
atskiriama dalis nepriklausomos 
Lietuvos įvairiaspalvio kultūrinio 
atgimimo ir renesanso. Ne veltui 
mūsų lietuviškoji enciklopedija 
paskyrė tiek daug vietos vien 
tiktai atliktųjų Santvaro darbų 
paminėjimui. Jų nemanau šį va
karą kartoti, bet kalbėti tiktai 
apie Stasį Santvarą — kūrėją.

Pirmiausia, savo šalies kūrėją. 
Nedaug jaunų vyrų išėjo kovoti 
ginklu už savo žemę. Stasys Sant
varas išėjo. Ne poezijos posmuo
se, ne scenoje, bet tikruose apka
suose. Tebūna tai paminėta, nes 
tada ir patsai žodis mirtis įgauna 
kitą, daug tikresnę, prasmę. Ne
bėra jisai tada tiktai poetinė 
puošmena.

Muzika ir poezija yra artimos 
seserys, bet jos labai retai taip 
artimai bendravo vieho žmogaus 
gyvenime, kaip mūsų sukaktuvi
ninko. Pats Stasys Santvaras apie 
tai yra trumpai, bet reikšmingai,

pasisakęs “Atidarų langų” rink
tinės lyrikos knygos baigminia
me žodyje: “Ypačiai man visuo
met rūpėjo sakinio sklandumas ir 
skambumas — lietuvių kalbos 
muzika, teikianti rašytojui mil
žiniškus išteklius garsinių spalvų 
ir atspalvių” (Atidari langai, 163 
psl.).

Betgi tai nėra viskas. Poezija 
yra daugiau negu muzikinė kal
bos kokybė. Stasys Santvaras sa
vo kūryboje tai yra įrodęs. Jam 
buvo suteikti įvairūs vardai, bet 
tikram poetui pakanka vieno — 
jis yra poetas. Neosimbolizmas, 
simbolizmas, estetizmas tėra eti
ketės, be kurių, dęja. literatūros 
istorikai negali išsiversti, tačiau 
jos visos ir teturi nomenklatūri
nę vertę. Manau, kad pirmieji kri
tikai, sutikę pirmąją Stasio Sant
varo poezijos knygą (Saulėtekio 
maldos) su tikru ir nemeluotu 
entuziazmu, buvo teisūs: Mūsų 
poezijon atėjo poetas. Kitoks. Sa
vito braižo. Savito žodžio.

Sekantys rinkiniai tą įsitikini
mą, tą teigimą tiktai patvirtino: 
“Pakalnių debesys”, “Giesmės 
apie saulę ir sielą”, “Lai
vai palaužtom burėm”, “Atidari 
langai” ir “Aukos taurė”.

Kas gi charakteringa Stasio 
Santvara poezijai be jau minėto, 
ypatingo muzikalumo, sidabrinio 
skambesio? Pirmiausia, jo begali
nis tikėjimas šviesa. Pro visus 
tamsiuosius posmus, pro visą 
kraupią neviltį, pro visą žemišką
jį košmarą, kuris rado poetinę 
išraišką Stasio Santvaro poezijo
je, spindi, kaip negęstantis žibu
rys — viltis. Tikėjimas saulė. Ti
kėjimas pačiu žmogaus taurumu 
ir švarumu. Tikėjimas kūrėju di
džiąja ir mažąja raide. Toji be
galinė giedra, toji skaidruma yra

Nuotrauka K. DaugėlosStasys Santvaras

tai, kas Stasio Santvaro kūrybą, 
skiria iš daugelio kitų. Todėl 
man atrodo, kas Stasys Santva
ras nėra simbolikas, nes kalba jis 
tiesiai iš širdies širdin.

Jis tėra tiek simbolikas, kiek

Poeto kan. Vaitkaus pagerbimas Bostone. Bostoniečių būrelis iš k. j d.: komp. Jul. Gaidelis, L. Andriekus, 
O F. M., dail. Vizgirda, Ant. Gustaitis, St. Santvaras (pagerbimo renginio pirm.), Ikan. Myk. Vaitkus, inž 
2>: Gavelis, dr. Juozas Girnius, velionis Pr. Le m berta B, Nuotr. B. Kerbelienės
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kiekvienas poetas yra simbolikas, 
nes už poezijos žodžio tvyro gi
lesnė gelmė ir erdvesnė erdvė, ne
gu paties žodžio fonetinis rūbas.

kiekvienas minėjimas tačiau 
yra ir bandymas pasakyti sau ir 
kitiems kodėl visa tai kalbama. 
Galų gale, ir minėjimuose pasa
kyti žodžiai yra tie patys, kuriais 
kuriama kiekvieno žmogaus tes
tamentinė, sakykim, palikimo da
lis.

Kalbėdami apie poetą, metų 
neskaičiuojame. Poezijos laikas 
nenugali. Poetai auga lėtai ir 
kantriai, kaip medžiai. Jų žodžiai 
tarpsta ir auga, pumpuruodami 
ir pleišėdami tolydžio platėjan
čia lapija, kiekvieną pavasarį vis 
garsiau ir galingiau šniokšdami 
bundančioje erdvėje, nuolat di
desnį šešėlį mesdami ant tirps
tančio gruodo ir saulės pasiilgu
sių yeidų. Įvardindami kiekvieną 
žemiškąją apraišką, kiekvieną 
žmogiškąjį pojūtį, jie tą patį, kas
dien naudojamą ir nudėvėtą, žo
dį paverčia vienkartiniu, nepakar
tojamu žėrinčiu labiau už žvyry
no žėrutį, už brangakmenį, už 
žvaigždę. Jiems vieniems duota 
toji dovana ir tasai prakeikimas 
— pavadinti bevardį vardu ir 
tam, kuris jau turi vardą, pada
ryti tą vardą daug labiau nepra-

einančiu už patį save. Kiekvie
nas poetas žino, kad žodis jį pra
gyvens. O tačiau ieško jo ir gy
vena tiktai dėlei jo, tarsi visa ki
ta pamiršdamas.

Pačioje gadynių glūdumoje, 
kai buvo ištartas pirmasai lietu
viškas žodis, kai jį iš lūpų lū- 
posna perdavė sakytojai ir dai
niai, kai jį kartojo beraščiai ir 
vėliau .raštingieji, kai jį pirmąjį 
kartą raidėmis atmušė ant popie
riaus, kai jį draudė ir persekiojo, 
kai jis budino, drąsino ir kėlė sa
vuosius, — jis buvo tasai ste
buklas — vienintelis, prieinamas 
lygiai beturčiui ir valdovui, pa
žemintajam ir kilmingam. Be sa
vojo žodžio šiandien nebūtų nei 
savosios žemės. Todėl už jį buvo 
gyvenama ir mirštama.

(Nukelta j 2 psl >

“Draugui siunčiamo popie
riaus vagonui traukinių tink
luose kažkur paklydus ir dėl to 
pritrūkus astuonių puslapių 
dienraščio laidai reikalingų iš
matavimų popieriaus, šios sa
vaitės kultūrinis priedas spaus
dinamas tik šešių puslapių.
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ŠVENTYKLOS PRASMĖ Prelato Pranciškaus Juro

Antanas Maceina

MINTYS APIE PASIKEITIMUS

Prel. Pranciškus Juras, š. m. birželio 1.8 d. švenčiantis sava kunigystės 50 in. sukaktį. Nuotr. V. Maželio

atsakė: “Dievas yra dvasia, ir jo 
garbintojam reikia garbinti dva
sia ir tiesa” (4,24). Tai taip pat 
buvo nurodymas, kad malda ir 

i šventykla nesiriša savo esmėje, 
' Trumpai sakant, malda yra af 
liekama jau esančioje šventyklo
je, tačiau šventykla iš maldos 

i nekyla. Kad kuri nors religija im
tų statytis šventyklų, ji turi su
sieti žmogų su Dievu ypatingu 
santykiu. — Kas yra šisai santy
kis, pažadinąs šventyklos atsira
dimą?

Visos gamtinės religijos, kurios 
neturi šventyklų, neturi nė die
vybės paveikslo: jų dievai gyve
na gamtoje kaip jos jėgos — be
veidės ir bevardės. Jie leidžiasi, 
tiesa, garbinami, tačiau jie laiko
si atstu nuo žmogaus. Ir priešin
gai, visos gamtinės religijos, ku
rios turi šventyklų, turi ir dievy
bės vaizdų —paprastai žmogaus 
veido. Jų dievai leidžiasi ne tik 
garbinami, bet ir vaizduojami. 
Tačiau dievybės pavaizdavimas 
yra galimas tik tada, kai ši die
vybė buvoja žmogiškojoje plot
mėje. Mes tai vadiname antropo
morfizmu arba sužmoginimu, nes 
čia dievybei esti priskiriami žmo
giškieji bruožai, žmogiškosios sa
vybės, netgi žmogiškosios silpny
bės bei nusikaltimai, kaip tai bu
vo, sakysime, graikų religijoje. 
Bet kaip tik todėl dievybė neten
ka ano atstumo, kurio ji turi, per- " 
gyvenama kaip gamtos jėga, ir 
pasidaro žmogui artima. Ir štai, 
ši žmogaus artumoje gyvenanti 
bei žmogaus savybes nešiojanti 
dievybė kaip tik ir esti vaizduo
jama: paveikslu ar statula, o šiai 
pavaizduotai dievybei tada esti 
statoma šventykla, kad ir ji tu
rėtų namus, kaip kad juos turi 
žmogus.

Šventyklos kilmė slypi tad die
vybės įtraukime į žmogiškojo bu
vimo plotmę. Jei Dievas buvoja 
tarp žmonių, tai jis turi turėti ir 
erdvę, kurioje gyventų. .Šią erdvę 
tada ir vadiname šventykla. Tai 
šventa vieta, nes joje gyvena 
pats Viešpats; tai maldos namai, 
nes čia žmogus stovi Aukščiau
siojo akivaizdoje; tai aukos vie
tovė, nes čia žmogus pergyvena 
save kaip kūrinį ir auka šį pergy
venimą išreiškia. Visi religiniai 
veiksmai tokiu atveju esti perke
liami šventyklon, kadangi čia 
buvoja Dievas. Kol Dievas gyve
na gamtoje kaip pirmykštė jos 
galybė, tol meldžiamasi bei au
kojama gamtiniam daiktam ir tol 
šventyklų nestatoma. Tačiau kai 
tik Dievas nužengia į žmogaus 
plotmę, apsigyvena tarp žmonių, 
prisiima jo bruožų, tuoj pat jam 
įrengiama buveinė. Šventykla sa
vo esme yra Viešpaties gyvenvie
tė tarp žmonių. Tai Dievo regi
mybė istorijoje.

Kad taip iš tikro yra, galima 
labai gražiai pastebėti apreikšto
joje Senojo Testamento religijo
je. Jau minėjome, kad patriarchų 
laikais šventyklų nebuvo. Tiesa, 
Viešpats jiem pasirodydavo, su 
jais kalbėdavosi, net sudarė su 
jais sutartį, tačiau jis ir vėl pasi
traukdavo į savąją plotmę. Pat
riarchų religijoje Dievas buvo, 
kaip gražiai sako Y. M. J. Con- 
garas, “dar tik praeinantis sve-

(Nukelta į 2 psl.)

Kalbėti apie šventyklą mus 
verčia du dalykai: kunigų trauki- 
masis iš tarnybos Viešpaties Na
muose ir bažnyčių statybos są
myšis. Abu jie yra susiję vienas 
su kitu, nes abu kyla iš to, kad 
esame netekę nuovokos, kas gi 
šventykla iš tikrųjų yra.

Kokia prasme kunigai šian
dien traukiasi iš tarnybos Dievo 
Namuose gali mum gražiai pa
vaizduoti prancūzų domininkono 
M. D. Chenu, pagarsėjusio savo 
veikalais apie darbo teologiją, žo
džiai: “Po II Vatikano Susirinki
mo įvairiuose Europos kraštuose 
vis augo skaičius kunigų, kurie 
sava iniciatyva ir aiškiu ar tyliu 
savo vyskupų pritarimu ėmėsi pa
saulinių profesijų, tapdami inži
nieriais, ūkvedžiais, advokatais ir 
t. t.”; vieni jų atsidėjo šiom pa
reigom visiškai, sakysime, kuni
gai darbininkai; kiti, “norėdami 
dar išsaugoti tradicinę kunigo 
tarnybą, vykdė jas tik pusdienį”; 
Prancūzijos “kunigų, esančių 
kaimo parapijose, apklausa paro
dė, kad 48 proc. jų norėtų ateity
je griebtis kokio nors rankų ar 
techninio darbo” (plg. “Conci- 
lium” 1969, Nr. 3, P. 212). Taip 
yra todėl, kad kunigas, kaip sa
koma, šiandien yra patekęs “į sa
vos tapatybės krizę:jis nežino, kas 
jis yra; į jį sudėtuose tikinčiųjų 
lūkesčiuose jis neranda aiškaus 
vaizdo, kas jis turėtų būti ir ką 
turėtų veikti. Nemaža kunigų 
jaučiasi todėl esą nereikalingi 
žmonės” (E. Pin, “Concilium” 
1969, Nr. 3, p. 177). Šie tad ku
nigai ir imasi pasaulinių profesi
jų, nes jie esą įsitikinę, kad “tik
rosios pamaldos yra ne sakramen
tinės pamaldos prie altoriaus, bet1 
Dievo valios vadovaujama bei 
palaikoma veikla kasdienoje” (p. 
178). Nors jie formaliai kunigys
tės ir neatsisako, tačiau savo 
veiklos centrą regi ne Viešpaties 
Namuose, o už jų slenksčio.

Apie bažnyčių statybos sąmy
šį šiandien daug kalbėti neten
ka: jis yra aiškus mum visiem. 
Jeigu seniau šventykla kilo į 
dangų viršum gyvenamųjų na
mų ar dirbtuvių kaip ženklas, 
rodąs į anapus, tai dabar ji dings
ta miesto mūrų jūroje, praradusi 
savą veidą ir prisiėmusi čia fabri-

Apie įvairius pasikeitimus Kat. 
Bažnyčioje, kuriuos ne visi šian
dien vienodai priima, ir apie pa
našius pasikeitimus, vis įvykstan
čius žmonijos kultūroje ar litera
tūroje, įvairioje spaudoje prira
šoma nemažai. Religija, kultūra 
ir literatūra? Bet tai gan, saky
sime, skirtingi dalykai. Aišku, bet 
įdomu, kad, kalbant apie žmo
gų ir istoriją, be jų ryšio neiš
siverčiama. O tai kartais iššau
kia įdomių minčių, nušviečian
čių šių dienų problemas.

Skaitydami F. Morriss straips
nį (Mich. Catholic, geg. 31. 72 
“New breed as wrong as damna- 
tion”), pamatome, kad jis pikti
nasi progrsyviais religijos komen- Žmogus visuomet, net savo 1 
tatoriais, nes anie galvoja, kad, boję, ieškojo tos pačios 
ką katalikai šiandien laiko šven
tu ir svarbiu, iš tiesų, yra tai, ką 
senovėje sukūrė žydų, graikų ir 
romėnų kultūros bei jų religijos. 
Tik taip ir iš tokio taško pradėję si ir naujoves tiek Bažnyčioje, 
savo galvojimą, saiko F. Morris, 
tie progresyvūs komentatoriai už
sipuola šiandien vienuolių rūbus 
ir visas Bažnyčios eksternalijas. 
Jie tai vadina šimtmečių palik
tais pėdsakais religijoje ir todėl 
neturinčiais jokios amžinos ver
tės religijai. Reiškia, juos galimą žmonėms. Bet turime taipgi daug 
bet kada keisti ir juos kvestionuo- ko, kas nesikeičia, ir gal dėl to, 
ti.

Bet, F. Morris tvirtinimu, tai dideli pirmieji pagrindai šių die- 
grupei esama ir stiprios opozici- nų žmogaus evoliucijai. Ir gal tie 
jos, kuri yra priešinga tokiai nuo- kaip tik klysta, kurie kritikuoja 
monei: jie mato progresyvius ko- katalikus, jog šie laiko svarbiu 
mentatorius ir reformatorius, tai, kas sukurta graikų, romėnų 
kaip “istorijos vergus”, nud'uo- 
dančius, kad net pati Bažnyčia 
keičiasi ir turėtų keistis, kad leng
vabūdiškai patenkintų naujus 
laikus ir naują skonį. Toks anos 
opozicijos kritikas J- Hitchcock 
perspėja, girdi, ar Bažnyčia, taip tie situations” (1917), į jo ten 
besikeisdama, kada nors nepra
ras ir savo Dvasią, jeigu ji pasi
duos šimtmečių kaitai ir vis nau
jom madom?

Gerai pagalvojus, atrodo, kad jas yra išradę ir pavartoję. Cor- darant pekeitimus ir kai ką pri- 
abiejose nuomonėse yra kiek tie- neille, Gozzi, Metastasio, Šileris, kergiant prie plačios istorinės ir 
sos. Nes, nežiūrint kiek keitėsi ir Voltaire, Šekspyras, Ibsenas ir ki- mūsų tautinės bazės, 
keičiasi eksternalijos, Bažnyčios ti yra tik jas kitaip pavartoję, kar-

Idėja nesikeičia (nebent nustoja
ma j ją tikėti). Nepraradusiems 
tikėjimo, Bažnyčios eksternalijos 
lieka tik simboliu, kuris bus tol 
geras, kol tikinčiųjų bus atpažįs
tamas (pvz. Kryžius ir kiti ženk
lai neturėtų keistis ir nepasikeis). 
Bet per dideli pakeitimai 
priešingi žmogaus natūrai.

Įdomiausia, kad F. Morris 
ko, jog aplamai ir žmogaus 
grindinė natūra - prigimtis,
laimės šaltiniai, jo gyvenimo 
reikšmė ir jo metafizinė (pusiau 
kūno, pusiau dvasios) situacija 
istorijoje nepasikeitė ir nesikeičia 
dabar. Jis sako, net literatūra, 
grįžtant iki Homero, tai įrodo, 

kūry- 
laimės 

ir gyvenimo reikšmės bei pras
mės. Aišku, F. Morris prisipažįs
ta, kad dėl to galima ginčytis, 
nes visa ta šnekta apie keitimą-

yra

sa- 
pa- 
j°

tiek literatūroje yra labai filoso
finė ir nepaprastai reikalinga bū
tino subtilumo.

Seni laikai, seni papročiai yra 
užsipuolami gal dėl to, kad jie 
buvo sukurti senais laikais, 
“anais” laikais ir “anų” laikų

kad toje senovėje buvo padėti

ir žydų. Ar ne žydai, graikai ir 
romėnai padėjo pagrindus mūsų 
moralei, mokslui ir didelei daliai 
visos mūsų kultūros ir literatū
ros? Pažiūrėkime literatūron. O 
dirstelėjus į G. Polti “36 drama-

tais kai ką pridėję. Dramoje ar 
tik nebus ta prasme 90 proc. grai
kų įnašo?

Aplamai, atrodo, jog apie bet 
kokius pasikeitimus, tradiciją ir 
Bažnyčios eksternalijas dar bus 
nemažai rašoma. Čia tik peršasi 
kelios trumpos išvados: pirma, 
jog turime labai daug ką iš se
novės (graikų-romėnų), antra, 
kad šis tas vis ir naujo prideda
ma, trečia, kad yra gera, jog šis 
tas vis dėlto pridedama ir ketvir
ta, kad žmogus — jo prigimtis

surašytą intrigų — situacijų ba
gažą, pastebėsime, kad vien trys 
graikai (Achilas, Euripidas ir per daug nesikeičia. O todėl rei- 
Sofoklis) bemaž visas tas situaci- kia subtilumo, nemažai kuklumo,

P. Min.

ko halės, čia dujų rezervuaro, 
čia bunkerio, čia lietuviškosios 
klėties išvaizdą. Nežinodami, kas 
šventykla yra savo esmėje, archi
tektai ją ir stato, kaip kiekvienam 
patinka. Tačiau ir savu paskyri
mu ji pradeda nykti, nes vis daž
niau esti statoma taip, kad tar
nautų ne tik pamaldom, bet ir 
susirinkimam, ir paskaitom, ir 
net pasilinksminimam. Jau net 
skelbiama, esą bažnyčios iš viso 
nebereikalingos: jas turį atstoti 
klubai, kur žmonės, po dienos 
darbų bei vargų, susieitų pasilsė
ti, pasikalbėti, pasiginčyti, o ku
nigas ta proga galėtų laužyti ir 
dalinti Duoną (plg. “Echo der 
Zeit” 1065, Nr. 39, p. 13). Ir vi
siškai nuoseklu! Juk jeigu kuni
gas pagrindinę savo veiklą regi 
ne bažnyčioje, o pasaulinėje plot
mėje, tai savaime aišku, kad 
bažnyčia tada darosi nebereika
linga: ją atstoja bet kokia erdvė, 
kurioje dvasiškis savo laisvalai
kio metu švenčia Eucharistiją.

Todėl, atsidūrę šiandien aki
vaizdoje žmogaus, kuris penketą 
dešimčių savo gyvenimo metų, 
kaip toji “pranašė Ona, Panu- 
elio duktė, iš Asero giminės”

(Lk 2, 36), “neatsitraukdavo nuo 
šventyklos”, tarnaudamas “Die
vui naktį ir dieną” (2,37), nu
stembame ir klausiame: kas gi 
yra tie Namai, kuriuose gali bū
ti įprasminta žmogaus egzisten
cija? Kas yra tie Namai, į ku
riuos kunigas žengia, kaip psal
mininkas sako, “kitų priekyje” 
(Ps 41,5) — ne tam, kad ten 
praleistų savo laisvalaikį, likusį 
jam nuo pasaulinių tarnybų, bet 
tam, kad buvotų juose visa savo 
širdimi ir visu savo laiku? — 
Štai klausimas, kuris kyla kiekvie
ną kartą kai švenčiame kunigys
tės sukaktis, ypač tokias, 
šiandieninė prelato Pr. Juro.

kaip

Pa- 
mal-

2.
Kas gi yra šventykla? — 

prastai šventyklą vadiname 
dos namais, vadinasi, erdve, ku-
irioje tikintieji susirenka melstųsi, 
aukotų ir priimtų sakramentus. 
Ir vis dėlto ši šventyklos sampra
ta yra jos esmei per siaura: ji 
išreiškia ne šventyklos pagrindą, 
bet tik jos pasekmę arba jos 
funkciją žmogaus atžvilgiu. Ir 
religijų istorijos šviesoje šventyk
la kaip maldos namai vargu yra

pateisinama. Tiesa, nėra religijų, 
kurios neturėtų maldos, užtat 
yra religijų, kurios neturi šven
tyklų. Malda sudaro kiekvienos 
religijos vieną iš pagrindinių 
pradų. Tačiau ji nebūtinai turi 
būti atliekama šventykloje. Esa
ma religijų, kurios savo maldas 
atlieka gamtinėje aplinkoje:šven- 
tuose miškuose, ant kalnelių, prie 
šaltinių ir t. t- Kitaip tariant, 
meldimasis arba garbinimas ne
būtinai reikalauja šventyklos. Jis 
nėra pagrindas šventyklai kilti. 
Net ir apreikštojoje religijoje, 
kaip ją mum vaizduoja Senasis 
Testamentas, pradžioje šventyk
los nerandame. Senojo Testa
mento patriachų gyvenime esa
ma maldos ir aukojimo, bet ne 
šventyklų — net nė palapinės 
pavidalu. Kur patriarchai kelia
vo, ten jie statėsi aukurų, prie 
jų meldėsi ir ant jų aukojo, ta
čiau, keliaudami toliau, juos nu
griaudavo. Taigi ir čia malda bei 
auka nekildino šventyklos. Pats 
Jėzus, paklaustas samarietės mo
ters, “kur reikia garbinti” (Jo 4, 
20), gamtinėje aplinkoje (“šita
me kalne”, 4,20) ar šventykloje 
(“Jeruzalėje esanti vieta”; t. p.),
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Kultūrinėje Krokuvos 
lietuvių veikloje

prastu gyvumu, misticizmu. Į jo 
vakarais ruošiamus spiritistinius 
seansus, “pasikalbėjimus” su dva
siomis, užsukdavo Skirgaila, 
neika, Šlapelis ir Varnas.

suliesėjęs, sudžiūvęs, gali 
tik šešėlis. Skirgaila, gali 
badauja...” (J. Rimantas, 
Rimša pasakoja, Vilnius,
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Antraštinis klausimas kyla, tu
rint prieš akis artėjantį Jau
nimo kongresą. Būtų blogai, jei
gu tasai jaunimas Chicagon, 
stovyklon ir studijų dienosna su
važiuotų tik kaip į didesnio po
būdžio gegužinę vien pasišokti. 
Lygiai traukytume pečiais, jeigu 
jaunimas sulėktų kongresan su 
profesoriška išraiška veiduose, 
paremtų už stalų ranka smakrus 
ir enšteiniška rimtimi svarstytų 
vien akademinio pobūdžio te
mas. Ir vienu ir antru atveju 
sakytume, kad su mūsų jaunimu 
yra kažkas kažkur negerai. Jau
nas ir sveikas žmogus turi džiaug
tis gyvenimu ir tą savo džiaugs
mą reikšti daina,, šokiais, apla
mai linksmo pobūdžio nuotaika, 
susirinkus didesnin būrin. Bet 
taipgi jaunas ir natūralus žmo
gus visada turi būti kupinas idea
listinio užsidegimo, siejamo su sa
vo tautos šiandieniniais siekiais, 
su viso pasaulio šviesesnės atei
ties troškimu. O tų idealų įkūni
jimas jau negali remtis vien šo
kiais, reikia taipgi rimtesnių 
minčių, reikia visai ne juokais 
pasukti galvas, kaip ir kuriuo ke
liu eiti, kad jis nesibaigtų akligat- 
viu, o apjuostų visą žemės rutu
lį, kad ijo šalikelės žaliuotų ir 
dvelktų neišmatuojamų platybių 
laisvuoju vėju. Visam tam vien 
tik šokių muzikos nepakanka, bū
tina ir gilesnių svarstymų, reikia 
ir darbo ryžto ir tesėjimo ištver
mės.

Žvilgterėję į Jaunimo kongreso 
darbų ir įvykių programą, gali
me pasidžiaugti, jog kongreso ei
goje yra visko, kas jaunam žmo
gui reikalinga ir kas pačią jau
nystę įprasmina. Netrūksta ten 
vakarais ir pasilinksminimui skir
tų valandų, bet dienos darbo ei
goje matome ir aktualių paskai
tų bei pokalbių. O ką jau bekal
bėti apie iš viso laisvojo pa
saulio susirinkusiems atstovams 
skirtąją studijų savaitę Kento u- 

niversitetc. Ten visos dienos yra 
skirtos daugiausia visuomeninio 
ir kultūrinio pobūdžio prob
lemoms, kurių įkūnijimo pastan
gose darytųsi skaidresnė ne tik 
mūsų visuomenė, mūsų tauta ir 
pasaulis, bet ir pats jaunimas 
augtų pilnutinesniu žmogumi.

Lygiai ir stovyklos programoje, 
šalia stovyklinio lengvumo, ne
trūksta ir studijinio bei kūrybi
nio pobūdžio darbų.

Žodžiu, Jaunimo kongreso pla
navime ir jo detalioje programoje 
apstu ir šio, ir to. Sakytume, jog 
gilesnio turinio studijinė pro
grama net vyrauja prieš grynai 
pramoginę, kuri kongresan įsiter
pia tik kaip atokvėpio valandos 
po rimtesnių užsiėmimų.

Tačiau, turint mintyje pastarų
jų įvairių studentiškų suvaživimų 
progomis išgirstus nusiskundi
mus, kyla ir bauginantis klaustu
kas. Ne vienu netolimos praei
ties jaunų žmonių susibūrimo 
atveju salės būdavo kupinos tik 
šokiuose, kai tuo tarpu studijinio 
pobūdžio svarstymuos auditori
jos atrodė daugiau negu apytuš
tės. Ar ši “tradicija” pasikartos 
ir Jaunimo kongrese? Ar kongre
so organizacinė vadovybė, gra
žiai juodu ant balto surašiusi už- 
girtiną programą, pramatė ir ko
kią nors strategiją, kad ne tik 
muzika, bet ir žodis ir darbas 
strigtų į suvažiavusių jaunų žmo
nių širdis? Tai nėra kokia nors 
priekaištinė kritika, o tik išanks
tinis rūpestis. Kai jis nepasitvir
tins, džiaugsimės dvigubai.

Reikia tačiau atsiminti, , kad 
Jaunimo kongresas liečia ne vien 
tik jaunimą. Jis liečia visą lietu
viškąją visuomenę. Ir kongreso 
dienomis parodytas abejingumas 
jaunimo kultūrinėm ir kitokiom 
pastangom būtų skaudžiai nedo
vanotinas. Todėl tenetrūksta 
publikos nei parodų atidaryme 
(šiandien 7 vai. 30 min. Jauni-

Prieš dešimtį metų, 1962 m. j 
va-sąrio 17 d., širdies smūgio iš
tiktas Wyncote, prie pat Phila
delphijos, Pensilvanijoje, išsisky
rė iš mūsų tarpo iškilus senosios 
kartos dailininkas, nepriklauso
mos Lietuvos diplomatas, taurus 
lietuvis patriotas Adalbertas 
(Vaitiekus) Staneika. Lietuvių 
tauta neteko daug jai nusipelniu
sio vyro, jo artimieji — švelnios 
sielos ir gilios asmenybės žmo
gaus. Š. m. birželio 25 d. a. a. 
Adalberto Staneikos artimieji su
sirenka į tuos namus, kur daili
ninko kurta ir praleista paskuti
niosios gyvenimo dienos. Susipa
žįstant su jo kūiybos palikimu ir 
apžvelgiant jo nueitą gyvenimo 
kelią.

Likimo lemta, kad Adalbertas 
Staneika ir gimė ir mirė ne savo 
tėvų žemėje. Pasaulio šviesą jis 
išvydo 1885 balandžio 23 d. Lė
kių dvare, Galicijoje. Jo tėvas An
tanas Staneika, kilęs nuo Sintau
tų (Šakių aps.), buvo aktyviai 
įsijungęs į' 1863 m. sukilimą ir 
kovose su rusais buvo sužeistas 
net 7 kartus.^, Nepavykus sukili
mui, Antanas Staneika buvo pri
verstas pasitraukti iš Lietuvos ir, 
atsidūręs tuo metu austrų valdo
moje lenkiškoje Galicijos dalyje, 
buvo kunigaikščio Liubomirskio 
Lėkių dvaro ūkvedžiu. Tačiau 
maištinga Antano Staneikos dva
sia netrukus jį nuvedė Italijon, 
kur 1866 m. įstojo į Giuseppe Ga- 

mo centre), nei birželio 30 d. pa
ties Kongreso atidaryme, nei ta
lentų vakare, nei teatro dviejuos 
vakaruos, nei visoje kitoje kong
reso programos eigoje.

Jaunimo kongresas tebūna vi
sus džiuginantis žiedas, prasi
skleidęs visai tautai ant gyvosios 
.išeivijos šakos. „ k. brd.

Iš lietuvių jaunimo maldų vakaro už Lietuvos laisvę š. m. birželio mcn. 15 d: prie šv: Patriko katedros 
New Yorke. Nuotr. V. Maželio

veninio sąlygos buvo labai sun- 
I kios, maistas menkas. Vienas 
Varšuvos lietuvis, lankęsis Kro
kuvoje, apie lietuvių studentų pa
dėtį šiaip rašė: “Ką tik mačiausi 
su Varnu. Dieve mano, koks su-, 
vargęs, 
sakyti, 
sakyti, 
Petras
1964, p. 93). Ypačiai sunkiai gy
veno A. Staneika. Apie jį Rimša 
šiaip pasakoja: “Štai Staneika — 
1863 metų sukilimo dalyvio — 
emigranto sūnus, išaugęs toli 
nuo Lietuvos, visai nemokėjęs lie
tuviškai, išgyvenęs sunkų konf
liktą su tėvais. Aš jį radau, stu
dentų būrelyje.

— Broliukai, priimkite, tėvas 
išvarė, — jis kreipėsi į Skirgailą, 
Varną ir Šlapelį, sulankstytu vir
duliu nešinas.

Tuomet Adalbertas Staneika 
dar tebebuvo paskutinių klasių 
gimnazistas ir kartu lankė dailės 
akademiją. Už tai, kad nevaikš
čiojo išpažinties, jis buvo paša
lintas iš Šv. Onos gimnazijos. 
Dievotas tėvas dėl to, žinoma, 
įsiuto ir sūnui įsakė nebesirody- 
ti namie. Staneika buvo priimtas 
ir remiamas, nes neturėjo iš ko 
gyventi. Visų padėtis dar labiau 
pasunkėjo, nes toks pritapo prie 
tokių. Juk Varnas ir Šlapelis bu
vo metę dvasinę seminariją ir 
taip pat netekę tėvų paramos” 
(J. Rimantas, 1. c., p. 94).

Ir taip Staneika kurį laiką kar
tu gyveno su A. Varnu, Ig. Šla- 

mokėsi pelių, K. Uliąnsku, P. Rimša ir 
Z. Skirgaila. Kai 1908 m. rudenį 
Justinas Vienožinskis įstojo į Kro
kuvos dailės akademiją, A. Sta
neika ir su juo artimai susibičiu
liavo. Tos draugystės labai sustip
rino Staneikos lietuvybę. Visas 
tas menininkų būrelis palaikė ar
timus ryšius ir su J. A. Herba- 
čiausku, kuris išsiskyrė iš visų 
krokuviškių. lietuvių ypatingu 
būdu, fąntazijos lakumu, nepa-

ribaldi dalinius, kovojusius dėl 
laisvos ir vieningos Italijos. Kaip 
žinia, Garibaldis buvo palaikęs 
ryšius ir su 1863 metų sukilimo 
vadais Lietuvoje. Po nepavykusių 
kovų 1867 m. suėmus Garibaldį, 
Antanas Staneika vėl grįžo į Le
kais. Vedęs žemaitę Karoliną 
Prielgauskaitę, augino keturius 
sūnus ir dukterį. Lėkiuose 1885 
metais gimė ir Adalbertas Stanei
ka. Vėliau Stancikai iš Lėkių per
sikėlė Krokuvon. Kad ir gyventa 
svetimame krašte, kad ir tarpu
savyje kalbėta lenkiškai, bet šei
moje vyravo lietuviška dvasia: 
motina kvėpė vaikams meilę sa
vo tėvų žemei, o tėvas, pasako
damas apie laisvės kovas tiek sa
vame krašte, tiek ir Italijoje, žie
bė į jaunųjų, širdis laisvės ki
birkštis. Tų nuotaikų paveikti, 
broliai dažnai ^aisdavę, kaip jie 
užaugę vaduos Lietuvą iš rusų 
priespaudos...

Varganais mokslo keliais
Adalbertas Staneika vidurinį 

mokslą ėjo Krokuvos Šv. Onos 
gimnazijoje. Čia jau ėmė reikštis 
jo polinkis menui, todėl, dar ne
baigęs gimnazijos, 1904 metais 
stojo į Krokuvos dailės akademi
ją, kur studijavo paišybą bei ta
pybą. Tuo metu Krokuvoje, ta
me Lenkijos kultūros ir meno 
centre, buvo susitelkęs gražus 
lietuvių studentų būrelis. Kroku
vos dailės akademijoje 
Adomas Varnas, Ignas Šlapelis ir 
busimieji skulptoriai Kazimieras 
Ulianskas (New Yorke mirusio 
Petro Ulėno dėdė) ir Petras Rim
ša. Jogailos vardo universitete 
tuo metu studijavo Juozas Albi
nas Herbačiauskas ir Sofija Ky
mantaitė, vėliau ištekėjusi už Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio, 
o konservatorijoje mokslus ėjo 
Zigmas Skirgaila. Studentų gy-

Krokuvoje bestudijuojąs lietu
vių jaunimas, daugiausia A. Var
no ir J. A. Herbačiausko iniciaty
va, 1904 m. kovo mėnesį susibū
rė į kultūrinę draugiją “Rūtą”, 
kurios tikslas buvo apjungti vi
sus Krokuvos lietuvius, rūpintis 
lietuvių kalbos išlaikymu ir kul
tūrine veikla. “Rūta” ruošė len
kams paskaitas apie Lietuvą, gau
davo iš Petrapilio “Lietuvių Laik
raštį”, gausiai iliustruotą Lietu
vos vaizdais ir net dailės darbais, 
1907 m. išleido pirmąjį lietuvių 
literatūros almanachą “Gabiją”, 
skirtą Antanui Baranauskui pa
minėti. Draugijon tuojau įstojo ir 
A. Staneika, įeidamas į pirmosios
J. A. Herbačiausko pirmininkau
jamos valdybos revizijos komisi
ją. Draugijos veikimas apmirė po 
I pasaulinio karo. Iš. lietuvių stu
dentų “Rūtos” draugijos veikloje 
daugiausia reiškėsi: Antanas Di
džiulis, Juozas Albinas Herba
čiauskas, Vladas Kairiūkštis, So
fija Kymantaitė, Rapolas Rasikas, 
Petras Rimša, Zigmas Skirgaila, 
Adalbertas Staneika, Kazimieras 
Ulianskas, Liudas Vailionis, Ado
mas Varnas, Justinas Vienožins
kis ir kiti Krokuvos lietuviai, su
vaidinę svarbų vaidmenį Lietu
vos gyvenime.

tyetrukus krokuviečiams lietu
viams kilo mintis įkurti Lietuvių 
dailės draugiją. Tos organizaci
jos sumanytojais buvo: P. Rimša, 
I. Šlapelis, V. Staneika, A. Varnas 
ir K. Ulianskas. Kursimos drau
gijos tikslai turėjo būti šie: “a. su
sižinoti su visais pasaulyje išblaš
kytais Lietuvos dailininkais ir 
juos vienyti; b. įkurti pinigišką 
iždą... ir šelpti nepasiturinčius 
moksleivius dailininkus, nežiū
rint (į jų) tikėjimines, politines 
ir visuomenines pažiūras. Išleidi
nėtų draugijos raštus, steigtų 
konkursus; c. rinktų tautiškos 
dailės liekanas ir pavyzdžius, 
pieštų ar fotografuotų lietuviš
kus vaizdus, tipus, .charakterin
gus dabar apsireiškimus ir t t.; 
d. ieškotų tarp žmonių gabių vai
kinų ar mergaičių paišyme, rai
žyme ar muzikoj, o centrališka 
valdyba (Lietuvoje), ištyrusi 
pranešamųjų žinių teisingumą, 
rūpintųsi išauklėti mylėtojus 
specialistais jų šakoj” (P. Rimša, 
Reikalinga lietuvių dailės mylė
tojų draugija. — Vilniaus Žinios, 
1906, Nr. 63; cituota iš: Stasys

Budrys, Juozas Zikaras. 1884- 
1944, Vilnius, 1960 p. 69).

Su Adomu Varnu tautodailės 
keliais

Draugijos kūrimo reikalu ir 
plačiau susipažinti šu Lietuva, P. 
Rimša, A. Staneika ir A. Varnas 
ėmė ruoštis kelionėn. Tai kelio
nei pritarė ir Lietuvos šviesuo
liai. Pavyzdžiui, dailininkas A. 
Žmuidzinavičius 1905 m. liepos 
17 d. rašė P. Rimšai: “Apie jū
sų kelionę po Lituvą girdėjau ir 
priploju... Tai gerai būtų, kad 
daugiau atsirastų tokių ypatų, 
kurios apsiimtų šelpti draugiją 
lietuvių dailininkų — progresis- 
tų. Siekis jūs yra neišpasakytai 
naudinags dėl tautiškos dailės. 
Gaila, kad aš gerai nepažįstu 
programos šios organizacijos. Pri
ėjau prie supratimo, kad inteli
gentai mūsų kas vasarą arba ka
da gali turi stengtis vaikščioti 
arba keliauti tarpu žmonių po 
mūsų kaimus, rinkti ką galima ir, 
kalbėdami lietuviškai, stiprinti 
ūkininkus patriotiškuose pajau
timuose. Žmonės bunda ir kyla, 
girdėdami, kad inteligentai ‘po 
mužikiškai kalba' ” (/. Riman
tas, 1. c., p. 100). Ir 1905 m. lie
pos gale P. Rimša, A. Staneika 
ir A. Varnas iš Krokuvos per Var
šuvą išvyko Lietuvon, pirmiausia 
į Suvalkus ir Kalvariją. A. Sta
neika pirmą kartą išvydo savo 
tėvų žemę. Po Lietuvą keliavo ir 
važiuoti, ir pėsti, pačiame 1905 
metų revoliucijos įkarštyje, kada 
žmonės ėmė maištauti prieš ru
sų valdžią ir reikalauti autono
mijos. Tie įvykiai labai jaudino 
krokuviškius keliauninkus ir kėlė 
patriotinius jausmus. Palikę P. 
Rimšą jo tėviškėje, Naudžiuose 
(Vilkaviškio aps.), Staneika su 
Varnu pėsti apėjo daugelį kaimų 
ir miestelių, viešėjo A. Žmuidzi
navičiaus tėviškėje, Balkūnų kai
me, Miroslavo parapijoje, ir ap
lankė daugelį kitų Lietuvos vie
tų. Lietuvoje susitiko su lietuviais 
inteligentais, kaimo žmonėmis, 
susipažino su kaimo buitimi, tau
todaile, piešė kryžius, jų detales 
ir t. t. Rudenį Staneika su Var
nu grįžo Krokuvon ir “Rūtos” 
draugijoje abudu supažindino 
narius su lietuvių medinių baž
nyčių architektūra ir kryžiais. 
Lietuvių dailės draugijos nepavy
ko įkurti, nes tuo metu Lietuvo
je trūko dailininkų, daugumas jų 
gyveno už Lietuvos ribų. Tačiau 
iškelta mintis brendo. Vilniuje 
susidarė’ komitetas lietuvių dai
lės parodai ruošti. (Komiteto pir
mininku buvo dr. Jonas Basana
vičius, nariai — A. Žmuidzina
vičius, P. Rimša ir M. K. Čiurlio
nis. Komiteto rūpesčiu, 1906 m.
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