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GAIVESNĖS FRAZEOLOGIJOS BELAUKIANT. 
NEGALIM BŪTI ABEJINGI DABARTIES ME

NO SLINKČIAI — POKALBIS SU VIKTORU 
VIZGIRDA.

PROF. JUOZAS ERETAS LEGENDOJE IR TIK
ROVĖJE.

HEINRICH BOELL “JUOKAUTOJAS”. 
PRANO VISVYDO EILĖRAŠČIAI.
DAR APIE NERIMĄ IR BAŽNYČIĄ.
JURGIO JANKAUS LAIŠKINĖ APYBRAIŽA 
“VIENA DIENA SU KAZIU ALMENU”.
NAUJI LEIDINIAI
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI

GAIVESNES FRAZEOLOGIJOS BELAUKIANT
Lietuva ir pasaulis. Lietuva ir ar kiekvienas pritars minčiai, kad 

išeivija. Praeitis. Dabartis. Laisvė, tas pasakymas skamba su ta pa- 
Vergovė. Okupacija. Genocidas čia įtaigia energija, kaip kad 
ir eksplotacija. Tauta ir liaudis, skambėdavo, sakykime, mūsų eg- 
Valstybė. Nepriklausomybė. Ka- zodo pradžioje ar tada, kai poetas 
pitalizmas. Komunizmas. Menas galingai, vaizdžiai prabilo “Šau- 
ir laisvė. Teisingumas. Vienybė.

Visi tie žodžiai sudaro didžią
ją mūsų politinio ir kai kada hu
manitarinio mintijimo dalį. Tai 
savotiškos ašys, apie kurias suka
si dažnas pokalbis. Užtenka pa
minėti vieną iš tų sąvokų, ir tuoj 
pat kelios galvos pakrypsta kal
bėtojo pusėn. Visi laukia ko nors 
naujo. Protavimo mechanizmas 
bematant įjungia su Lietuva su
sijusių asociacijų bei faktų juos
tą. Sąmonės ekrane blyksteli 
nuolat girdimi, tačiau be jokių 

. pastangų sakomi, išsireiškimai, 
kategoriškos premisos, nusistovė
ję silogizmai. Pavyzdžiui: “Sovie
tų Sąjunga okupavo Lietuvą; 
bolševikai engia lietuvius, perse
kioja religiją; Maskva rusina 
kraštą; naikina lietuvybę; Lietu
va yra patekusi vergovėn”. Šito
se frazėse yra daug teisybės, bet 
tuo pačiu daug retorinio blanku
mo, kadangi jos šiandien pasako
mos be didesnio užsiangažavimo. 
Joms stinga gyvybinės energijos, 
tam tikro romantinio patoso, ku
ris galėtų jaudinti ne tik mus pa
čius, bet ir patraukti kitų dėmesį.

Lietuvos problemų frazeologi
ja, reikia pasakyti, nėra įvairi, 
nei pakankamai tiksli. Patriotiš- 

/ ki lietuviai, šia tema kalbėdami, 
dažniausiai lieja savo sentimen
tus ir pasako maždaug vienodai 
sukirptus dalykus. Nuo mūsų at
gimimo laikų devynioliktame 

. amžiuje iki šio laiko Lietuvos lais
vės idėja pagimdė tūkstančius są
vokų, asociacijų ir eilę kertinių 
logiškų formulių, pagal kurias 
sprendžiame ir dabarties uždavi
nius ir deklaratyviai reiškiame 
šventą, nepalaužiamą nuomonę.

Juk niekas neabejoja metafo
riškų pasakymu “Lietuva kenčia 
po okupacinio režimo batu”, bet

►

i

Negalime būti abejingi dabarties meno slinkčiai

kiu aš tautą, GPU užguitą”. Ži
noma, kad ne.

Frazės, kaip drabužiai ar ava
lynė, kad ir patvariausios koky
bės, išsilaiko tik tam tikrą metų 

I skaičių. Normaliai vartojamos 
'praranda blizgesį, atsparumą. Ži
noma, galima vienaip ar kitaip 
atnaujinti, bet juk ne kiekvienas 
jausis patogiai su apadytomis al
kūnėmis ar su aplopytais pusba
čiais.

Blogiausia, kai su atvėsusia 
frazeologija rašome svarbius 
straipsnius ir atsišaukimus, sako
me reikšmingas, ilgas prakalbas, 
net nesisielodami, kad auditori
joje sėdi patirties ir mokslo už
grūdinti žmonės, kai kurie jau 
studijavę modernius politikos, so
ciologijos, psichologijos mokslus, 
kur skiepijamos naujos koncepsi- 
jos ir nauji dvasiniai mitai.

Išsivaduoti 
nėra lengva, 
tų pradžioje 
nės šventai 
blogų įpročių, ir kas iš to išeina... 
Lietuviams išeiviams, prisieku
siems iki savo mirties aukotis Lie
tuvai, ryžtingų rezoliucijų nepa
kanka. Norint, kad Lietuvos rei-, lagingus išsireiškimus per visą sa
kalas pajudėtų iš stagnacinės Į /o egzistavimo laikotarpį. Veiks- 
tamsos į šių laikų politinių bei mažodžiai “mes didžiuojamės... 
kultūrinių arenų psichodelinį ap- mes kovojame... mes žengiame 
švietimą, reikia gaivesnių, įspū- apsiginklavę” tarška kiekviena

iš klišių nelaisvės 
Girdime, kaip me- 
“ryžtingesni” žmo- 
pasižada atsikratyti

kultūrinių arenų psichodelinį ap
švietimą, reikia gaivesnių, įspū- apsiginklavę” tarška _______
dingesnių, o gal net keistesnių | proga, net iš gabių rašytojų lūpų, 
idėjų, lam, atrodo, turime jau- Rejkja tik stebėtis, kaip nuo tos
nų protų ir akademiškai pakilių 
širdžių. Gal jie ir galėtų prabil
ti žymiai individualiau, išraiš
kiau, panaudodami naujausius 
dvasinių mokslų sprendimus.

Bolševikinė propaganda, net 
kultūrinėje srityje, neatsižvelgia į 
savo žmonių intelektą ir kartoja 
vis tuos pačius įkyrėjusius lo
zungus, tuos pačius, dažnai me-

Pokalbis su 
Viktoru Vizgirda
Nauji metai Čiurlionio galeri

joje prasideda gerai. Taip galė
tume tarti, parafrazuodami vie
nos knygos panašų pavadinimą 
ir laukdami Viktoro Vizgirdos 
tapybos parodos, kuri Chicagoje, 
Jaunimo centre, atidaroma sausio 
mėn. 12 d. (penktadienį) 7 vai. 
30 min. vak. Pamatyti galerijoje 
dešimtis darbų vieno iš ryškiau
sių mūsų tapytojų yra neeilinis 
įvykis čionykštėje lietuvių dailės 
raidoje. Ta proga norisi čia pasi
kalbėti su pačiu dailininku įvai
riais, meną liečiančiais klausi
mais ir pokalbio mintimis pasi
dalinti su skaitytojais.

— Jūsų tapybos parodos Čiur
lionio galerijoje jau beveik išva
karėse smalsūs čikagiečiai ir kai
myninių kolonijų jos lankytojai 
iš anksto norėtų sužinoti, kokio 
žanro drobių ir kiek žadate at
vežti ChitMgon? Ar parodoje do
minuos sodrusis Jūsų peizažas, ar 
portretas? Ar tai bus kuria nors 
prasme apžvalginė Jūsų kūrybos 
paroda, ar tik pati naujausia pas
tarųjų metų tapyba?

— Praėjus kiek daugiau me
tų, gal būtų ir laikas surengti 
priešmirtinę parodą, arba, kaip 
Jūs čia sakote, apžvalginę. Bet 
darbai yra išmėtyti po artimas ir 
tolimas vietoves, todėl yra sun
kumų sutelkti įvairių laikotarpių 
būdingiausius. Bet šioje mano pa
rodoje, tarpe 42 darbų, bus vie
nas kitas ir iš ankstesniųjų lai
kotarpių palyginimui.

Keliolika portretų, atrinktų pa
gal galimybę, nepaįvairins mano 
parodos tematikos, nes, tapyda
mas žmogų, aš į jį žiūriu lygiai 
kaip į krūmą ar išsikerojusį kel
mą. Ne vieną iš nutapytų gyvų 
būtybių galėčiau pavadinti 
nature morte.

ir

š.
ra-m.

- Dr. Vytautas Nasvytis 
“Aidų” 8-tam numeryje, 

šydamas apie Jūsų kūrybą, laiko 
slinktyje ją suskirsto į tris eta
pus, pastarajam priskirdamas ko
ne visus Jūsų pragyventus metus 
čia Amerikoje. Jūsų meno gerbė
jams būtų įdomu sužinoti, ku
rios buvo priežastys, sakysim, 
kad ir šiandieniniam etapui su
siformuoti? Ar jį lėmė bendroji 
pasaulinio meno šiandieninė 

tuščios puikybės nesprogsta par
tinių mentorių makaulės.

Toks jau bolševikų metodas — 
nuolat kelti vėją, kad piliečiams 
nekiltų savitos idėjos. Mums gi 
sekti goebelsiniu frazių kartojimo 
būdu nedera: nuo viso to juk bė- 
gome į Vakarus. Laisvame krašte 
žmonių gerovė siekiama ne šūkių 
garbinimu, bet naujų idėjų ieš-

Viktoras Vizgirda Nuotrauka K. Daugėlos

slinktis, ar Jūsų paties vidaus pa
saulis? Ir kur tada ieškoti jo iš
raiškos šaknų?

— Žmogaus metai slenka gy
venimo vagoje su patyrimais ar 
užuomarša. Nerimstančiam vi
sad rūpi nauji bandymai. Viskas 
sukasi palikimo ir naujovių ap
linkoje. Menininkas negali būti 
abejingas dabarties meno slink
čiai ir jo likimui.

Nenoras išsižadėti savo indivi
dualybės betgi mane sulaiko nuo 
blaškymosi ar staigių posūkių. 
Tenka tad ieškoti sintezės tarp 

kojimo keliu. Lengva mums sa
vaip galvojantį oponentą įsodin
ti į kreivus rėmus su užrašu 
“naivus ir idėjiškai pakrikęs iš
eivis”. Tačiau sunku nuoširdžiai, 
logiškai įsigilinti į susidariusią 
situaciją. O dar sunkiau, atstu
mus trafaretinius samprotavimus 
į šalį, siekti naujų gairių.

Jei ten, sovietijoje, nauja, radi
kali mintis partijos pasitinkama 
su nepasitikėjimu, tai čia, laisvėje, 
gaivesnių sąvokų pasirodymas vi
suomet sukelia didesnį dėmesį ir 
tuo suteikia daugiau galimybių 
mūsų kultūrai ir laisvei palaikyti.

Pr. V. 

įgimtų polinkių ir dabarties nau
jovių, kad nebūtų prarastas pra
eities gyvenimas.

Kada man nesiseka drobėje, aš 
sudedu įrankius ir klausausi mu
zikos. Šių skirtingų menų kūry
boje yra giminingų veiksnių, ku
rie padeda spręsti problemas.

Beethoveno ar Brucknerio gar
sų sąlyčiai ir kontrastai žadina ir 
skirtingas nuotaikas. Lygiai ir 
drobėje, skirtingi spalvų ir tonų 
deriniai sukelia skirtingus vaiz
dus. Čia ir prasideda abstraktiz- 
mas. Dabarties “izmai” įrodo, 
kad galima atrasti naują, bedaik- 
tinį, tarytum realios tikrovės įti
kinantį pasaulį.

Kur ir kiek atitolę nuo tikro
vės mano darbai — paliekama 
spręsti žiūrovui.

— Ne vienas Jūsų kartos ir 
net vyresniųjų (pvz. Adomas 
Galdikas) mūsų dailininkų ne
atsispyrė šio laiko abstraktizmo 
ir kitų avangardiškiausių srovių 
bangai, atiduodami dienos duok
lę ir abstraktui ir kt. Jūs iš anks
čiau savo pasirinktojo kelio į ša
lį taip toli nešokote. Įdomu, ko
dėl? Ir aplamai būtų labai įdomi 
Jūsų nuomonė apie šiandieninę 
pasaulinio meno arba pasaulinių 
ir avangardinių šios dienos sro

vių situaciją ir išliekamąją jų 
vertę. Ar šio pokario dešimtme
čių abstraktizmo, pop part, op 
art, minimalaus meno ir kitų ki
tokių srovių tvaną Jūs laikytu
mėte meno pažangos ir kuria 
nors prasme laimėjimo žingsniu, 
ar regreso ir nuosmūkio amžiu
mi?

— Dabartyje besiaučiančios 
meno srovės, keisčiausios ar ab
surdiškiausios, atliepia dabarties 
žmogaus pojūčiams. Tuo požiū
riu jos turi ir savo vertę. Iš visko 
galima pasimokyti, kas neatsi
randa be priežasties. Dabarties 
meno negalima vadinti nuosmu
kiu. Yrė tik vertybių skalė, ku
rią atseikės istorija. Visos meno 
epochos turi ir išliekamų verty
bių ir darbų, kurie eina užmarš
tin.

Avangardinių izmų maišatyje 
aš ieškau medžiagos, kuri atitin
ką mano temperamentą. Mėgs
tu ir diletantų meną, nes iš jo 
galima pasimokyti, kaip nereikia 
dirbti. Bet su visom naujovėm 
reikia susigyventi savo viduje. 
Tik taip sudorotą medžiagą gali
ma jau naudoti kaip savos indi
vidualybės padarą.

— Kokią reikšmę ir kokią ro
lę, Jūsų manymu, menas vaidins 

r žmonijos atominėje ateityje ir ko- 
| kius vaizduojatės jo ateities vei
do bruožus? Ar juose dar įmano
mi atskirų tautų ar atskirų re
gionų būdingi bruožai?

— Be abejo, ateities žmogaus 
mąstysena bus kitokia, negu mū
siškė. Jo ir gyvenimo poreikiai bus 
kitokie. Neišvengiamai tai atsi
spindės ir ateities menininkų kū
ryboje.

Kol egzistuos pasaulyje tautos 
su skirtingu gyvenimo būdu, po
jūčiais, papročiais, tol egzistuos 
ir atskirų tautų kūryba.

Materialinės vertybės, mašinų 
gaminamos, bus paprasta gyve
nimo kasdienybė, ir joks, kad ir 
atsilikęs impresionistas, nenorės, 
piešti elektrinės šluotos. Kartu tai 
bus smūgis ir Pop Art kūrėjams 
Amerikoje, kurie dabar surenka 
(tik iš neišmanančių) nemaža 
pinigo už padidintus agurkus ar 
tuščias konservų dėžutes.

Atominės civilizacijos žmogui 
bus reikalingas ir jo gyvenimo 
būdą ir apJirtką mena*
Be abejo, ateitis priklauso abst
raktiniam menui su jo visomis 
atmainomis ir naujais posūkiais.

— Turėjote progos tiesiogiai 
pažinti ir šių dienų Lietuvos dai
lininkų kūrybą. Ko ir kiek joje 
yra tos specifikos, kurią galima 
būtų pavadinti lietuviškosios dai
lės originaliu bruožu? Ir kokios 
būtų išvados, lyginant tėvynėje 
ir išeivijoje kuriančių dailininkų 
darbo pobūdį ir rezultatus?

— Lietuvoje menininkai yra 
prisirišę prie savo krašto, gamto
vaizdžio ir žmogaus. Liaudies 
meno neišsemiami turtai ir visas 
praeities kultūrinis palikimas lei
džia giliai pažinti būdingiausius 
ir per amžius susiklosčiusius mū
sų tautos bruožus. Liaudiškumas 
dabar yra tarytum kelrodis lietu
vių menininkų kūrybai tėvynėje 
Sodrus primityviškumas domi
nuoja daugelio tapytojų kūriniuo
se ar grafikos raižiniuose liaudies 
dainų, pasakų ir padavimų mo
tyvais. Lygiagrečiai išieškotos 
abstraktinio meno formos, jau su 
lietuviškos dvasios atspalviais, 
randa atgarsių tapyboje ir kitų 
dailės sričių darbuose.

Paskatos kūrybai yra sąlygos 
darbui ir intensyvus meninis 
gyvenimas: muziejų veikla, gau
sybė parodų, plačiu mastu vyk
domi taikomosios dailės darbui. 
Meninis knygų apipavidalinimas 
ir iliustracijos išugdė daug gabių 
tos srities menininkų.

Išeivijoje tik maža dalis meni
ninkų turi laimės dirbti savo pro
fesijoje be pašalinių darbų.

Bet, neatsižvelgiant į sąlygas, 
tiek senesniosios kartos, tiek ir 
jaunesnieji avangardiniai meni
ninkai, jau svetur išėję mokslus, 
tinkamai reprezentuoja mūsų 
dailės lygį JAV ir kituose konti
nentuose. Tai liudija žymių kri
tikų atsiliepimai, gautos premijos 
rinktinėse parodose, muziejų 
įvertinimas, įsigyjant darbus, tai-

(Nukelta į 4 psL)
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KUO ATŽYMĖSIME 1973 METUS?
KAI BIBLINĖ TEMA TAMPA ŠIOS DIENOS 

AKTUALIJA — POKALBIS SU ALOYZU 
BARONU.

SU VACLOVU RATU ATSISVEIKINANT.
KUR GYVENS ATEITIES ŽMOGUS?
JUOZO KĖKŠTO EILĖRAŠČIAI.
R. SPALIO NOVELĖ “SĄSKAITA”.
MARIJOS SAULAITYTĖS LYRIKA ANGLIŠ

KAI.
LIETUVIŲ PASAKOS IR DAINOS PRANCŪ

ZIŠKAI O. MILAŠIAUS VERTIMUOSE.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Kertinė paraštė
Kuo atžymėsime 1973 metus?

Kai biblinė tema tampa šios dienos aktualija
I

Jei klusteltume plačiosios mū
sų visuomenės, kas jai ryškiau
siai atmintyje pasiliko iš praėju
sių 1972 metų lietuviškosios 
veiklos išeivijoje, tur būt, ne
abejotinai dauguma atsakytų, jog 
tos puikiosios lietuvių tau
tinių šoklų šventės ir antrojo 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso dienos. Jose pirmajame vaiz
do plane atsistojo šios mūsų ma
sinės veiklos ir mūsų organizuo
tumo demonstracijos. Jos buvo 
tokio plataus visuomeninio ir pa
radinio pobūdžio, kad, žiūrint 
paviršiaus ir nesikasant giliau, 
gali atrodyti, jog nieko kito ypa
tingesnio praėjusiais metais ir 
neatsitiko. Paradinis įspūdis žiū-' 
rovo akyse tiesiog nustelbė indi-i 
vidualios kūrybos 'kultūrinio po
būdžio laimėjimus. O jų taipgi 
buvo. Ne vieno jų išlikimo am
žius gal net kur kas ilgesnis ne
gu masinės šventės. Praėjusių 
metų pabaigos Kertinėje paraštė
je ne viena tokių jau minėjome, 
apžvelgdami mūsų grožinės lite
ratūros, muzikos, dailės ir teatro 
sektorius. O jeigu dar mestume 
akį i mūsiškių mokslo žmonių 
praėjusių metų triūsą, j mūsų pa
čių arba ir kitų parašytas ir iš
leistas lituanistinio pamušalo 
mokslo knygas, tai sąrašas toli 
gražu nebūtų trumpas. Štai grei
tosiomis čia pat galima prisimin
ti: I. “Encyclopedia Lituanica”
II tomas, red. S. Sužiedėlis; 2. 
“Lietuvos universitetas 1579- 
1803-1922”, red. Pr. Čepėnas; 3. 
Kazys Ališauskas “Kovos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės 1918— 
1919 m." I tomas. 4. Stasys Raš
tikis “{vykiai ir žmonės”, atsimi
nimai, III tomas; 5. Mykolas 
Krupavičius “Atsiminimai”; 6. 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos “Suvažiavimo darbai”, VII 
tomas; 7. “Lituanistikos institu
to 1971 metų suvažiavimo dar
bai, red. Tomas Remeikis; 8. Dr. 
Petras Jonikas “Lietuvių bendri
nės rašomosios kalbos kūrima
sis”; 9. “Lietuvių tautos praeitis”,
III tomas, I knyga, red. J. Dai- 
nauskas; 10. “Lietuvos istoriogra

fija”, Nr. I ir Nr. 2., red. J. Dai- 
nauskas; 11. “Didysis jo nuoty
kis” — prof. J. Eretas tarnyboje 
Lietuviai, red. prof. J. Brazaitis; 
12. Alexander Kurschat “Litau- 
isch—deutsches Woerterbuch”, 
UI t.; 13. William R. Schmals
tieg and Antanas Klimas “‘Lith- 
uanian —English Glossary of 
Linguistic Terminology”; 14. Le
onas Sabaliūnas “Lithuania in 
Crisis”; 15. “A Garland of Rue” 
(Lithuanian Folksongs of “Lo- 
ve” and Betrothal); 16. Mykolas 
Vaitkus “Milžinų rungtynės 1940 
—1944 m.”, atsiminimai. 17. V. 
Požėla “Jaunystės atsiminimai”; 
18. P. Gudelis “Bolševikų val
džios atsiradimas Lietuvoje 1918- 
1919 metais jų «pačių dokumen
tų šviesoje”; 19. “Žemės ūkio ga
mybinė kooperacija nepriklauso
moje Lietuvoje” (kolektyvinė 
knyga).

Tai net keliolika įvairiopai li
tuanistikai ir jos gretiminėms 
sritims skirtų knygų, turinčių ne
mažos reikšmės šios krypties 
mokslams. Jų eilėn galėtume drą
siai įjungti jau gana punktualiai 
išleidžiamą Lituanus žurnalą, 
“Aidus”, “Metmenis” ir kt.

Šalia lituanistiką užgriebiančių 
leidinių praėjusiais metais gra
žios veiklos rodyta ir šios rūšies 
akademinėse konferencijose bei 
universitetų auditorijose. Čia pri
simintina trečioji baltistikos 
konferencija Toronte ir Pabalti
jo literatūrų konferencija Ohio 
universitete. Abi jos buvo gražus 
lietuvių, latvių ir estų akademi
kų bendradarbiavimo pavyzdys, 
o antrosios ir visą organizavimo 
naštą nešė mūsiškis prof. dr. R. 
Šilbajoris. Laimėjimu reikia lai
kyti ir lietuvių kalbos, kaip dės
tomo dalyko, įvedimą į lllinois 
valstybinį universitetą Chicago
je-

Žinoma ir suprantama, apie 
čia suminėtus mokslinio pobū
džio darbus nebuvo ant kiekvie
no kampo tiek kalbama kaip 
apie tautinių šokių šventę ir jau
nimo kongresą. Bet ar šitie

(Nukelta j 2 psl.)

Pokalbis su laureatu 
Aloyzu Baronu
Dvidešimt antrojo “Draugo” 

romano konkurso rezultatas jau 
žinomas: šiemet konkursą laimė
jo Aloyzas Baronas, Miglos sla
pyvardžiu prisiuntęs vertinimo 
komisijai romano “Abraomas ir 
sūnus” rankraštį. Prieš įteikiant 
(kovo 4 d.) premiją ir išleidžiant 
premijuotąją knygą, čia norime 
mūsų skaitytojus (pokalbio su 
rašytoju forma) supažindinti su 
premijuotuoju veikalu, su paties 
laureato literatūrinės kasdieny
bės aplinka bei įpročiais.

—- Kaip, kada ir kodėl atėjo 
pirmapradė idėja parašyti “Ab
raomo ir sūnaus” romaną? Gal 
lemiantis paskatas buvo “Drau
go” romano konkursas?

— Pirmoji idėja atėjo Cicero 
Sv. Antano parapijos bažnyčioj, 
beklausant pamokslo. Man tada 
pasirodė, kad Abraomas, vedęs į 
kalną paaukoti Dievui sūnų Izao- 

I ką, turėjo pasipriešinti tokiam 
Dievo reikalavimui. Lygiai taip 
pat man atrodė, kad turėjo tėvui 
priešintis ir sūnus Izaokas, nors 
jis tikrai nežinojo, kuriuo tikslu 
į kalną ėjo. Man pasirodė, kad 
toks Viešpaties reikalavimas per 
didelis ir toks paklusnumas jau 
išeina iš žmogaus ribų. Iš kitos 
pusės pagalvojau, kad per didelis 
paklusnumas net ir šiuolaikinia
me žmogaus, lietuvio ar ne lietu
vio, gyvenime taip pat gali turė
ti vienokių ir kitokių pasekmių. 
Pradžioje šią idėją norėjau vys
tyti novelės rėmuose, o vėliau te
ma prasiplėtė į romano ribas.

Niekada specialiai nerašiau 
konkursui, bet tiesa, kad konkur
sas priversdavo kurį nors roma
ną užbaigti. Net ir kai “Laisvoji 
Lietuva” paskelbė konkursą ro
manui partizanine tema, buvau 
jau pusę parašęs, taikydamas 
knygą jaunimui. Todėl toj kny
goj, “Vėjas lekia lyguma”, ne
daug svarstymų ir žmogaus vi
daus, o daugiau nuotykio. Kny
gą išleidus, nepaisant, kad ant 
jos buvo uždėta specialiai jauni
mui dedikacija, pusė recenzentų 
nesuprato, jog tai knyga, skirta 
jaunimui. Bet kiti suprato, ypač 
jaunimo laikraščių recenzentai. 
Konkursai tam tikra prasme pa
deda prisispausti ir knygą už
baigti. Vienu ar kitu atveju kon
kursai palengvina ir knygos iš
leidimą.

— Literatūros bičiuliams yra 
įdomios šiandien net tokios 
“smulkmenos”, sakysim, kiek 
reikia aplamai laiko parašyti to
kiam romanui; kaip renkate jam 
medžiagą; pradėję rašyti, ar ra
šote po tam tikrą puslapių kiekį 
kasdien; kuriuo paros metu dau
giausia galite rašyti; kuris metų 
laikas (pavasaris, žiema....) yra 
Jums labiausiai kūrybingas? . .

— Romaną pradėdamas rašy
ti, jau turiu sugalvojęs, ką rašy
siu. Kartą keliaujant mašina su 
dr. P. Žlioba, kai jį pradėjo imti

Aloyzas Baronas, 1972 m. Nuotrauka Vyt. Račkausko

miegas, papasakojau jam visą 
"Sodo už horizonto” romaną, 
nors nebuvau parašęs nė vienos 
eilutės. Kadangi duoną pelnausi, 
dirbdamas visas šešias dienas, 
tai tegaliu rašyti tik laisvais sa
vaitgaliais- Tokiomis sąlygomis 
rašymas užtrunka apie metus 
laiko, nors šiaip romaną, kai esi 
viską sugalvojęs, gali parašyti ir 
per trejetą mėnesių. Kartais per 
dieną gali parašyti dešimt pus
lapių, kartais mažiau. Beveik 
nieko negaliu rašyti rudenį, kada 
prasideda ilgi, slegią vakarai. 
Kai diena pradeda ilgėti, tada ir 
rašyti geriau sekasi. Tik ne dėl 
kokios ten pavasarinės romanti
kos, bet yra malonu, kai aplinkui 
šviesu. Be abejo, galvoti apie kū
rinį ir jo herojus galiu bet kada 
ir bet kurioj vietoj. Į klausimą, 
kuriuo paros metu geriausia ga
liu rašyti, galiu atsakyti, kad 
dieną.

— Prieš pradėdamas romaną 
rašyti, ar jau visą jo kompozici
nį planą turite galvoje, ar jis for
muojasi, romaną berašant? Kaip 
rašote: ranka ar

Prieš atiduodant rankraštį spau
dai, ar pirminį rankraštį dar 
kartą perrašote, ar tik pirminį 
atidžiau perskaitote ir ten pat, 
kur reikia, pataisote?

— Kaip jau minėjau, turiu 
viską iš anksto suplanavęs, nors, 
be abejo, gali rašant kas nors 
keistis ir paprastai keičiasi. Vi
sus žurnalistinius straipsnius, re
cenzijas ir kt. rašau iš karto ma
šinėle. Tačiau net ir trumpiau
sios novelės, kaip amerikiečiai 
sako “Short, Short story”, nega
liu parašyti mašinėle ir rašau 
šratiniu pieštuku. Net ir vai
kams pasakėles rašydamas, pir
ma ranka parašau, o po to per
rašau, nors tai gana nuobodus 
darbas ir net retai nedaug kas 
per rašant pasitaiso. Tačiau šiaip 
ar taip, perrašant vienokį ar ki
tokį kūrinį, kai kas išsilygina ir 
pagerėja. Taisau, kiek galiu, 
stengiuos, kad būtų gerai, bet 
vis tiek dažniausiai tik po laiko 
pamatai ir iš jokių recenzijų jau 
negali pasimokyti. Duodu Tank

mašinėle? raštį kitiems paskaityti ir mie- . aną šventraščio epizodą? Kodėl

iai atkreipiu dėmesį į pastabas, 
nors ir ne viskuo galiu .patikėti.

— Rašydamas romaną, ar 
daugiau dėmesio skiriate jo idė
jos visumai, ar detalių mozaikai? 
Ir kuris šios problemos siekis 
Jums lengviau sprendžiasi?

— Pirmoj eilėj turėtų rašyto
jui rūpėti charakteris, o ne idė
jos, nes charakteriai išlieka, o 
idėjos gali keistis. Tačiau man 
vis tiek labiau rūpi idėja. Yra 
pasauly daug romanų, kur joks 
veiksmas nesiriša nei su gamta, 
nei su oru, bet aš manau, kad nė
ra reikalo nuo tų dalykų atsiri
boti romane, kaip negalima nuo 
jų atsiriboti gyvenime. Detalės 
ir aplinka labai svarbu įvykiui ir 
vaizdui sutikrovinti.

— Kokiame kontekste už
griebta šiame romane Abraomo 
ir sūnaus tema: ar anoji biblinė 
istorija pakišo Jums mintį šiam 
romanui, ar pats šiandieninis gy
venimas savo faktais priminė 

ir kaip šios dvi analogijos
ne supinamos?

— Pati biblinė istorija primi
nė, kad ir šiais laikais gali būti 
ir būna panašių atvejų. Romane 
“Abraomas ir sūnus” biblinė te
ma tėra tik apvalkalas pavaiz
duoti dabartiniam lietuvio gyve
nimui Amerikoje. Žmogaus šir
dis yra laukas, kuriame gėris ir 
blogis kovoja nuo pat žmogaus 
atsiradimo žemėje.

— Ar savo prozos užmojuose 
daugiau rūpesčio skiriate gal net 
mažiau populiariam, bet naujam 
literatūriniam atradimui, ar dau
gumos skaitytojų kasdieniniam 
poreikiui? Kuria kryptimi labiau 
pasišauta šiame premijuotame 
romane?

— Stengiuosi, kad būtų ir lite
ratūriškai nauja, bet ir kad būtų 
paskaitoma. Į kraštutinius eks
perimentus nenoriu leistis, nors, 
kai kitas daro nežmoniškai, bet 
kitonškai, man beveik patinka. 
Šiame premijuotame romane bib
linė tema ryškina šios dienos ak
tualijas. Tokių atvejų ne tik pa
saulio, bet ir mūsų literatūroj 
labai daug. Iš lietuvių paminėti
na A. Škėmos “Žvakidė”, kur 
brolis komunistas (Kainas) už
muša iš pavydo savo brolį neko- 
munistą (Abelį).

— Jeigu reikėtų įprastais mū
suose žodžiais aptarti Jūsų pas
tarojo romano pabudinę etiketę, 
kurią Jūs patys pasirinktumėte: 
ar tai yra realistinio ar surrea- 
listinio sukirpimo puslapiai, ar 
daugiau aprašomojo ir buitinio 
atspalvio, ar labiau psichologi
nio, gal net filosofinio, gal net 
religinio pobūdžio proza? Jeigu 
viso šio yra po truputį, tai ko 
vis dėlto daugiausia?

— Pasakyčiau, kad yra visko 
po truputį. Bet vis dėlto gal 
daugiausia būtų kasdienybės, 
kuri yra gana problematinė. Ir 
manau, kad daugeliui ji iškels 
visą eilę klausimų. Dažnas pa
galvos, ką jis tuo ar kitu atveju 
turėtų daryti, ir ar jis, kaip Ab
raomas, nors ir geram tikslui, 
paaukotų savo vaiką.

— Iš rašytojų nuoširdžių pa
sipasakojimų yra žinoma, kad 
kiekviename savo naujame kū
rinyje jie stengiasi nesikartoti,\ 
bando būti viena ar kita pras-\ 
me nauji, ieško savyje “naujų I 
Ameriką”, tobulina savo anfcs-j 
čiau nueitąjį kelią ar ieško visai i 
dar nevaikščioto? Kurio pobū
džio ir kokių naujumų galima
tikėtis rasti šioje Aloyzo Baro
no prailginto literatūrinio kelio 
mylioje, pažymėtoje
ir sūnaus” iškaba?

— Nauja gal ne tik tai, kad. 
šiandienybė įsprausta į senuo
sius laikus, bet ir tai, kad šiame 
romane viskas pasakojama pir-l
mu asmeniu. Ir tai pasakoja sep- J 
tyniasdešimt metų žmogus. Į to-J 
kio amžiaus asmenį įsigyventi, | 
esant žymiai jaunesniam, nėra! 
visai lengva. Antra, pats paša-1
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Šiame numery

AR NEPAMIRŠOTE SOSTINĖS ĮKŪRIMO 
METŲ?

POKALBIS SU RAŠYTOJU EDUARDU CINZU. 
HENRIKUI KAČINSKUI 70 METŲ.
APIE NAUJĄ OPEROS KOLEKTYVĄ CHICA

GOJE.
VIKTORO VIZGIRDOS ŽODIS, ATIDARANT 

JO PARODĄ CHICAGOJE.
DAILININKAS ŽALIOMIS AKIMIS. 
DANGUOLĖS SADCNAITĖS EILĖRAŠČIAI.
R. SPALIO NOVELĖS “SĄSKAITA” PABAIGA. 
DAR VIENAS ŽVILGSNIS Į J. GLIAUDOS RO

MANĄ “BRĖKŠMĖS NAŠTA”.
PO MOKSLO KAUKE?
PRANO VISVYDO “ANTIKOMENTARAI”.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA. 
AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS.

Vis giliau grimstu į vaikystės pomėgį

Praėjusiais metais neeilinė išbūti net 10 mėnesių ligoninėje, 
mūsų grožinės literatūros nau-i 
jiena buvo debiutinė Briuselyje,[ 
Belgijoje, gyvenančio rašytojo 
Eduardo Cinzo knyga “Brolio 
Mykolo gatvė”, Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondo išleis-

Tai ten, turėdamas daugybę lai
ko,, vėl sugrįžau prie jaunystės 
pomėgio. “Gimtoji Šalis”, tur 
būt, neturėdama nieko geresnio 
po ranka, spausdino mano nove
les. (Tą laikraštuką, kuriame 

ta Chicagoje. Naujo ir iš karto žurnalistinę veiklą pradėjo ir 
ryškaus rašytojo atėjimas lietu- dabartinis “Tėviškės Žiburių” 
vių literatūron išeivijos sąlygose redaktorius, vėliau teko admi- 
yra didelio dėmesio vertas, kone j nistruoti, redaguoti, o kai nebe- 
nuostabą keliantis įvykis. Edu- Į perkopė per trūkumų ir vargelių 
ardo Cinzo knyga “Brolio Myko- slenksčius — patyliukais palai- 
10 gatvė” skaitytoją pagauna doti.) 
tiek aplinkos ir joje vystomos 1965 metais račytojas K. Ba-

“Tėviškės Žiburių”

patyliukais palai-

Kertine paraštė
Ar nepamiršoms sostinės įkūrimo metų?

Praėjusios savaitės Kertinėje 
paraštėje buvome užsiminę, kad 
šiais metais, kai masinių suvažia
vimų, kongresų ir plataus pobū
džio švenčių kaip ir nėra, turė
tume visą dėmesį, jėgas ir ištek
lius'skirti kultūriniam ir kūrybi
niam mūsų veiklos sektoriui. Šia 
kryptimi Žvelgdami, rasime ir 
vieną kitą reikSmingą sukaktuvi
nę datą, žyminčią kurį nors ne
pamirštiną mūsų kultūrinės rai
dos ir mūsų Istorijos faktą.

Štai, 1323 metais sausio 25 d. 
Lietuvos karalius Gediminas savo 
laiške Liubeko, Zundo, Bremeno 
Magdeburgo, Koelno ir kitų mies
tų piliečiams pirmą kartą mini 
Vilniaus, kaip savo miesto, tuo 
pačiu ir valstybės sostinės statusą, 
rašydamas: “Duota mūsų mieste 
Vilniuje po giilių svarstymų 1323 
Viešpaties metais, švento Povilo 
apaštalo atsivertimo dienoje”. Is
torikų ši diena ir šie metai yra 
laikomi oficialia Vilniaus, kaip 
Lietuvos sostinės, pradžia.

Nedaug pasaulyje yra tautų, 
kurių valstybingumą liudijant, jų 
sostinės galėtų švęsti 650 metų 
sukaktį. Nemaža jų per tiek Jaiko 
sunyko ir nustojo kadaise turėtos 
reikšmės, kitų tik pamatai arche
ologui beliko. Mūsų gi Vilnius 
nuo anos 1323 metų datos visais 
amžiais išsilaikė tiek valstybinia
me gyvenime, tiek tautos sąmo
nėje gyva Lietuvos sostine. Šimt
mečiais Vilnius buvo ir Lietuvos 
kultūrinis centras, savo architek
tūra, mokslo institucijomis, bib
liotekomis, spaustuvėmis spindu
liuojąs ne vien tik Lietuvai, bet 
ir plačiam Europos regionui, nu
sidriekusiam tarp Baltijos ir Juo
dųjų jūrų.

Ir plačiąja Europos prasme Vil
nius yra gediminaičių, algirdai- 
čių, jogailaičių (ar kaip ten jas 
bevadintume) dinastijų lopšys. 
Tai tėvonija tų valdovų, kurių 
palikuonys, valdydami kelias 
valstybes ir didžiulius Europos 
plotus, šimtmečiais gynė Vakarus 
nuo totorių, turkų ir maskolių 
invazijų, užtvenkė kelius germa

nų užkariavimams ir įtakojo net 
pačios Rusijos valstybinį susifor
mavimą.

Vilniaus istorinę reikšmę ir jo 
istorinį amžių palikimą turėtume 
šiais metais išeivijoje ypač atžy
mėti, minint sostinės 650 metų 
sukaktį. Bendruomenė ir kitos or
ganizacijos turėtų organizuoti ati
tinkamas sukakties akademijas, 
rengti Vilniaus temos literatūri
nius vakarus, Vilniaus temos 
koncertus. Vasaros jaunimo sto
vyklose ir lituanistinėse mokyk
lose galima būtų įdomiai jaunuo
sius supažindinti su Vilniumi, 
pasinaudojant spalvotomis skaid
rėmis ir pan. Pagaliau sukaktu
vinių metų atminimui galima 
būtų išeivijoje nulieti ir atitinka
mą medalį. Tik jį reikėtų užsa
kyti profesonaliam skulptoriui 
(pvz. V. Kašubai), kad medailis 
tikrai būtų ir meno kūrinys ir 
nebūtų gėda jo parodyti net la- 
bei išprususiai mene akiai.

Vargu ar okupuotoje Lietuvoje 
šis 650 m. jubiliejus bus leidžia
mas plačiau minėti, juo labiau, 
kad pastaruoju metu visi ten 
pajungti kuo pompastiškiausiai 
švęsti Rusijos tarybine paskelbi
mo 50 metų sukaktį, lyg tas fak
tas būtų labai reikšmingas lietu
vių tautai. Tai yra vulgarus už
kariautojo pasišaipymas iš lietu
vių tautos, verčiant ją plačiau
siai atžymėti savo istorinio gro
biko tik kailio permainymo 50 
metų sukaktį, o stengiantis nuty
lėti Lietuvos sostinės 650 metų ju
biliejų.

Rusams, matyt, Gedimino laiš
kų rašymo faktas Vakarų Euro
pai yra dar ir tuo skaudus, jog 
jis liudija jau anais laikais lietu
vių valstybės ir lietuvių tautos 
vakarietiškąją kryptį. Gedimino 
laiškai buvo rašyti Vakarams ir 
nė vieno Rytams.

Negalint apie tai plačiau kal
bėti Lietuvoje, < tebūna išeivijos 
šiemet pareiga nepraeiti pro Vil
niaus, kaip sostinės, 650 metų su
kaktį tylomis. k. brd,

tiek aplinkos ir joje vystomos 1965 metais račytojas K. Ba- 
temos naujumu, tiek potekstės rėnas pakvietė dalyvauti jo re- 
gilmenimis, išradinga kompozici-j daguotose .......................... .
ja bei kristaliniai skaidraus sti-1“”-"— 
liaus ir žodžio taupumo dorybė
mis.

Norėdami “Draugo” kultūri
nio priedo skaitytojus labiau 
supažindinti su Eduardu Cinzu, 
pateikėme jam čia keletą klau
simų, liečiančių jo paties gyveni
mo kelią, “Brolio Mykolo gat
vės” grindinį ir naujus kūrybi
nius užmojus.

— Kas Jus palenkė grožiniam 
raštui? Kada ir kokiose aplinky
bėse pradėjote rašyti?

t “Pradalgėse”. Nu
siunčiau “Vieną direktoriaus 
dieną”, kuri ir įtraukė mane į 
■žaidimą. Vėliau teko rašyti ir 
kitose “Pradalgėse”, “Metmeny
se”, “Mintyje”.

— Mums būtų labai įdomi ne
seniai pasirodžiusios Jūsų kny
gos “Brolio Mykolo gatvė” gene
zė.

— Vaikystėje. Kai praėjo no
ras jūreivystei, apsisprendžiau 
rašyti knygas. Aišku, kad ne ką 
kitką, o nuotykių apsakymus, | 
kaip ir pridera mokyklos vergi- > 
ja ir amžiuose užmigusio Žemai
tijos miestelio ramybe besibodin- 
tiems vaikams. Paskui praėjo ir 
tai, bet vis tiek spėjau parašyti 
vieną “novelę”, kurią 1939 m. iš
spausdino “Skautų Aidas”. Tada 
turėjau penkiolika metų ir vadi- 
nausi Čiužas, o ne Cinzas, kaip 
įrašyta Belgijos svetimšalio pa
se-

Pirmieji bandymai pasirodė 
Belgijos lietuvių bendruomenės 
dvisavaitiniame “Gimtoji šalis” 
1948 metais. Po sunkaus sužei
dimo traukinio nelaimėje, teko

— “Mykolą” pradėjau bene 
1960 metais. Pradžioje užsiraši- 
nėjau nugirstus pokalbius, gat
vės gandelius, vaizduotės pa
teiktus gandus, kurie galėjo nu-
tikti gyvenamoje gatvėje. Taip 
rašinėjant, susidarė storokas la
pų pluoštas- Kada pradėjau gal
voti apie knygą, teko viską per
rašyti, surikiuoti siužeto kryp
tim, vienu žodžiu — “perkalti iš 
naujo”. Tą “iš naujo” atlikau be
ne šešis kartus, bet to, ko sie
kiau,, taip ir nepavyko prikopti.

Lankantis Chicagoje, (Čikago, 
Čikago, kaip šaukia Sinatra, 
kiek mielų įspūdžių ir vaišingu
mo patyriau tavo lietuviškose 
salelėse!) 1968 m. susitikau Mac
kaus Fondo žmones: Antanaitį ir 
Vėžį. Jie paragino baigti “Myko
lą” ir prižadėjo paleisti į žmones. 
Grįžęs Belgijon, dar pasikama
vau bene metus ir pasiunčiau 
jiems.

Eduardas Cinzas

Leido ilgai, bet užtat šarmus 
darbas išėjo. Tik gaila, kad ko
rektūros klaidų vis tiek neiš
vengta...

Senį Armaną gerai pažinojau. 
Jis gyveno viename našlės Rėzos 
(iš tikrųjų — Madame Rėsin) 
name, aš kitame. Matydavau jį 
sėdint ant slenksčio, dirbinėjant 
kvartale ar girkšnojant “lašą” 
Emilio kavinėje. Mielas, geras 
Armanas... Jis mirė skrandžio 
vėžiu, o ne užmuštas autoveži- 
mio, kaip sakoma “Mykole”. 
Bronzinio vienuolio niekada ne
buvo Brolio Mykolo gatvėje, ir 
kriaušių pardavėja tik paduoda

vo jam rytinę duoklę ir nuva
žiuodavo nepasimeldusi.

Šventojo Kristupo parapijos 
klebonas,, Emilis, Magi, Renė, 
Šarlis, italo Džiusepės šeima, no- 
tarienė, vaistininkienė, anglė — 
“tikri” žmonės. Vieni jau mirę, 
kiti tebegyvena. Ir net nesusap
nuoja, kad aš jiems sukūriau ki
tą, paralelinį gyvenimą lietuviš
koje knygoje.

Kunigas Paulius — vaizduotės 
kūrinys. Tačiau esu įsitikinęs, 
kad Paulius gyvas kažkur, kaž
kokiame užkampy, kur gyvena 
visų dievų ir visų vadų užmiršta

Viktoras Vizgirda
Vilniaus prisiminimas (dr. A. Zotovo nuosavybė)

lietuvių grupelė. Taip, esu tik
ras, kad ir mes turime kunigų 
Paulių, kurie dirba ir meldžiasi 
su tais, kurie nebelanko maldyk
lų, bet tebelaukia Kristaus.

Jonas, Yvone, Simonė, Gy — 
“Operos” kavinės lankytojai. 
Vieni matyti ir pažinti, kiti pa
šaukti iš nebūties ir sustatyti 
ten, kur reikėjo užpildyti tuštu
mą.

Sergiejus Durininkas — tik
ras. Aš tik praplatinau jo pečius 
ir priklijavau barzdą. Beje, vieš
bučio durininku jis niekada ne
buvo (prisipažįstu, kad aš pats 
kurį laiką dirbau durininku — 
vertėju viename viešbutyje), bet; 
tikrai pardavinėjo virtus vėže- 
lius. Ilgesnį laiką teko nuomoti 
kambarį pas rusų baltagvardie
čių karininką, kur susirinkdavo 
“lašui” ir mieliems prisimini
mams paskutiniųjų mochikanų 
būrelis, Mieli, geri žmonės, su 
skausmingu ilgesiu krūtinėje, 
kaip ir visi, kurie prarado tėvy
nę, bet tik iki ten, kur prasideda 
Rusijos imperijos sienos! Liežo 
kapinių kryžiuose jie išsirikia
vę pagal laipsnio antpečius, titu
lus ir nuopelnus imperija^ bet

Sergiejaus neteko matyti: tur 
būt, buvo paprastas eilinis.

Stepana, Haris, tėvas Simonė- 
tas — tikrai veikė Brolio Mykolo 
gatvėje. Ir aš užeidavau į tą par
duotuvę apsipirkti. Vienu metu 
ją uždarė, o gatvės moterys 
šnabždėjosi apie kažkokią Hario 
meilės painiavą. Taigi ir ten, kur 
įklimpo Stepana, ar tik nebus 
šiek tiek tiesos... Atvirai pasa
kius, aš dažnai ir pats nebesusi
vokiu, kur pasibaigia vaizduotė, 
kur prasideda tikrovė-

— Nuo kada gyvenate Belgi
joje ir kaip patekote į šį kraš
tą?

— Į Belgiją atvykau 1947 me
tais iš Vokietijos D.P. stovyklos. 
Kasykloje dirbau tik kelis mė
nesius. Bet, kaip man atrodo, pa
kankamai ilgai, jog įsijausčiau į 
tą darbą. Pradžioje laužiau tu
nelius, paskui nusiuntė į šachtą, 
o vėliau — prie transporto. Tai
gi, teko pabuvot visur, kur stum
dė neparuoštą, bet neišvengia
mai reikalingą karo belaisvių pa
kaitalą. Tunelio “kipėje” vadova
vo belgas, o jam padėjome: vo
kiečių belaisvis, lenkas, belgas 
esesininkas, nuteistas už kolobo- 
ravimą dvidešimčiai metų, ir aš 
— žemaitis.

Atvykau į Belgiją pusmečiui, 
o užsibuvau iki dabar. Po sužei
dimo lankiau keletą profesinių 
mokyklų, kol baigiau Elektro
mechanikos institutą. Teko dir
binėti žaislų dirbtuvėje, elektros 
motorų įmonėje, durininku — 
vertėju viešbutyje, sąskaitinin
ku, telefonistu taksi bendrovėje, 
vėl elektros motorų gamykloje. 
Nuo 1970 metų gyvenu Briuse
lyje ir vis giliau grimstu į vai
kystės pomėgį.

— Teko girdėti, kad rašote 
antrą veikalą. Ar negalite pasi? 
sakyti apie jo siužetą ir kada jis 
pasieks skaitytoją?

— Baigęs “Mykolą”, pradėjau 
“Raudonojo arklio vasarą”, kur 
pagrindiniu veikėju yra jaunas 
chirurgas. Vaikinas labai gabus, 
pasiekęs net chirurgijos viršū
nes, bet, nuvykęs į Ameriką pa
sitobulinti, apsinuodijo LSD. 
Grįžęs į Belgiją ir vėl įsijungęs 
į darbą, staiga išgyvena psichi
nių sutrikimų priepuolius: jį puo 
la vienragis raudonas arklys. 
Vaikinas atsisako psichiatrinės 
klinikos ir išeina į kalnus. Po sa
vaitėmis trukusio klaidžiojimo 
jis suvokia, kad niekur nepabėgs 
nuo siaubo, kuriB seka paskui jį, 
kaip nevykusiai paklaidintas 
šuo, todėl nusileidžia į pirmą' 
miestelį ir prisiglaudžia pas se
nuką daktarą. Ardėnų kalnų 
miestelio žmonės, meilės intriga? 
kaimo daktarų kasdienybė, reti 
šuoliai atgal, į Liežą, kur vaiki-, 
no laukia žaidimo neperprantan- 
tys tėvai ir mėgstamas darbas, 
vėl bėgimas į kalnų miestelio už
kampį ir skausmingas laukimas 
sekančio priepuolio — raudono
jo arklio antpuolio. Beje, veikė
jas yra lietuvis. Po to, kai dar
bas bus išspausdintas lietuviš
kai, pabandysiu jį išleisti ir 
prancūzų kalba Briuselyje.

Darbą esu baigęs ir taisinėjo, 
dailinu. Taigi, gal ir šiais me
tais turėtų pasirodyti. Vėliau, 
jeigu bus galimybių, esu prarna- 
tęs parašyti darbelį apie mėlyna4 
kį žydą, kuris išliko nesušaudy- 
tas.
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ši. įame numery 
AR NEPAMIRŠOTE SOSTINES ĮKŪRIMO 

METŲ? 
POKALBIS SU RAŠYTOJU EDUARDU CINZU. 
HENRIKUI KAČINSKUI 70 METŲ. 
APD2 NAUJĄ OPEROS KOLEKTYVĄ CHICA-

GOJE. 
VIKTORO VTZGIRDOS ŽODIS, ATIDARANT 

JO PARODĄ CHICAGOJE. 
DAnJNTNKAS ŽALIOMIS AKIMIS. 
DANGUOLĖS SADCNATTĖS EDLĖRAŠCIAI. 
R. SPALIO NOVELĖS "SĄSKAITA" PABAIGA. 
DAR VIENAS ŽVILGSNIS Į J. GIJAUDOS RO

MANĄ "BRĖKŠMĖS NAŠTA". 
PO MOKSLO KAUKE f 
PRANO VISVYDO "ANTIKOMENTARAI". 
NAUJI LEJDLNIAL 
KULTŪRINĖ KRONIKA. 
AKADEMINES PROŠVAISTĖS. 

Vis giliau grimstu į vaikystes pomėgį 

Kertine parašte 
Ar nepamiršom* sostines [kūrimo metų? 

Pokalbis su rašytoju Eduardu Cinzu 

Praėjusiais me ta i s neeilinė išbūti ne t 10 mėnesių ligoninėje, 
mūsų grožinės l i t e ra tūros nau- Tai ten. turėdamas daugybę lai-
jiena buvo debiut inė Briuselyje, ko. vėl sugrįžau prie jaunystės i 
Belgijoje, gyvenančio rašytojo pomėgio. "Gimtoji Šalis", t u r 
Eduardo Cinzo k n y g a "Brolio būt . neturėdama nieko geresnio 
Mykolo gatvė", Alg imanto Mac- '> po ranka, spausdino mano nove- i 
kaus knygų leidimo fondo išleis- les. (Tą laikraštuką, kuriame ; 
t a Chicagoje. Naujo i r iš ka r to žurnalistinę veiklą pradėjo i r j 
ryškaus rašytojo a tė j imas lietu- ^ dabar t in is "Tėviškės Žiburių" Į 
vių l i teratūron išeivijos sąlygose redaktorius, vėliau teko admi-! 
y ra didelio dėmesio ver tas , kone nistruoti , redaguoti, o kai nebe- j 
nuostabą ke l ian t i s įvykis. Edu- j perkopė per trūkumų ir vargelių j 
ardo Cinzo k n y g a "Brolio Myko- slenksčius — patyliukais palai -
lo ga tvė" skai tytoją pagauna doti.) 
tiek aplinkos i r joje vystomos \ 1965 metais račytojas'K. Ba-
temos naujumu, t iek potekstės rėnas pakvietė dalyvauti jo re-
gilmenimis, i š radinga kompozici- daguotose "Pradalgėse". Nu-
ja bei kristaliniai skaidraus sti- į siunčiau "Vieną direktoriaus 
liaus ir žodžio t aupumo dorybė-1 dieną", kuri ir Įtraukė mane į 
mis. j žaidimą. Vėliau teko rašyti ir 

Norėdami " D r a u g o " kultūri- j kitose "Pradalgėse", "Metmeny-
nio priedo ska i ty to jus labiau ; se". 'Mintyje", 
supažindinti su Ekiuardu Cinzu, 
pateikėme j am čia keletą klau
simų, liečiančių jo pat ies gyveni 
mo kelią, "Brolio Mykolo ga t 

W 

"»**•«>«*, 

! vės" grindinį ir naujus kūrybi-
i nius užmojus. 

Praėjusios savaitės Kertinėje nų užkariavimams ir įtakojo net ' 
paraštėje buvom? užsiminę, kad pačios Rusijos valstybinį susifor- ' — ^ a s ^us palenkė grožiniam 
šiais metais, kai masinių suvažia- mavimą. raštuif Kada ir kokiose aplinky 

— Mums būt>Į labai įdomi ne~\ 
seniai pasirodžiusios Jūsų kny\ 
gos "Brolio Mykolo gatvė" gene- \ 
zė. 

vimų. kongresų ir plataus pobū
džio Švenčių kaip ir nėra, turė
tume visą dėmesį, jėgas ir ištek
lius skirti kultūriniam ir kūrybi
niam mūsų veiklos sektoriui. Sia 
kryptimi žvelgdami, rasime ir 
vieną kitą reikšmingą sukaktuvi
ne datą, žyminčią kurį nors ne-

— "Mykei* pradėjau bene 
1960 metais. Pradžioje užsiraši-
nėjeu nugirst us pokalbius, gat
vės gandeliu-, vaizduotės pa
teiktus gandus, kurie galėjo nu
t ik t i gyvenamoje gatvėje. Taip 

šiais metais išeivijoje ypač a tžy- ' ras jūreivystei, apsisprendžiau rašinėjant . susidarė storokas la-

Vilniaus istorinę reikšmę ir jo 
bėse pradėjote rašyti f 

istorinį amžių palikimą turėtumei — Vaikystėje. Kai praėjo no 

mėti, minint sostinės 650 metų 
sukaktj. Bendruomenė ir kitos or-

Eduardas Craza,s 

Leido ilgai, bot užtat šaunus | vo jam ryt inę duoklę ir nuva-
darbas išėjo. Tik gaila, kad ko- žiuodavo nepasimeldusi. 

rašyti knygas. Aišku, kad ne ką pų pluoštas Kada pradėjau gal-
kitką, o nuotykių apsakymus, voti apie knygą, teko viską per-

ganizacijos turėtų organizuoti a t i - jkaip i r pr idera mokyklos vergi- rašyt i , surikiuoti siužeto kryp-
tinkamas sukakties akademijas,': j a i r amžiuose užmigusio Žemai- t im. vienu žodžiu — "perkalti iš . rektūros klaidų vis tiek šventojo Kris tupo parapijos 
rengti Vilniaus temos literatūri-, t i jos miestelio ramybe klebonas. Emilis. Magi. Ren 

parrunstiną mūsų kultūrines rai • n ju<. v a k a r u s Vilniam temos;t iems vaikams. Paskui praeio ir ne šešis kartus, bet to. ko sie-
dos ir mūsų istorijos faktą. ^ koncertus, 

Štai, 1323 metais sausio 25 d. .,, 
Lietuvos karalius Gediminas savo , ' * .-

lose galima 

Sergiejaus neteko matyt i : tur 
būt, buvo paprastas eilinis. 

Stepana, Haris, tėvas Simone-
tas — tikrai veikė Brolio Mykolo 
gatvėje. I r aš užeidavau j tą par
duotuvę apsipirkti. Vienu metu 
ją uždarė, o gatvės moterys 
šnabždėjosi apie kažkokią Hario 
meilės painiavą. Taigi ir ten, kur 
įklimpo Stepana. ar tik nebus 
šiek t iek tiesos... Atvirai pasa
kius, a š dažnai ir pats nebesusi
vokiu, k u r pasibaigia vaizduotė, 
kur prasideda tikrovė-

— Nuo kada gyvenate Belgi
joje ir kaip patekote į šį kraš-
'tą? 

— Į Belgiją atvykau 1947 me-
i tais iš Vokietijos D.P. stovyklos, 
į Kasykloje dirbau tik kelis mė-
' nesius. Bet. kaip man atrodo, pa-
į kankamai ilgai, jog įsi jausčiau j 
tą darbą. Pradžioje laužiau tu
nelius, paskui nusiuntė į šachtą, 
o vėliau — prie transporto. Tai
gi, teko pabuvot visur, kur stum
dė neparuoštą, bet neišvengia
mai reikalingą karo belaisvių pa
kaitalą- Tunelio "kipėje" vadova
vo belgas, o j am padėjome: vo
kiečių belaisvis, lenkas, belgas 

. esesininkas, nuteistas už kolobo-
ravimą dvidešimčiai metų, ir aš 

;— žemaitis. 
Atvykau į Belgiją pusmečiui, 

o užsibuvau iki dabar. Po sužei
dimo lankiau keletą profesinių 
mokyklų, kol baigiau Elektro-

Į mechanikos institutą. Teko dir
binėti žaislų dirbtuvėje, elektros 
motorų įmonėje, durininku — 
vertėju viešbutyje, sąskaitinin
ku, telefonistu taksi bendrovėje, 
vėl elektros motorų gamykloje. 
Nno 1970 metų gyvenu Briuse
lyje i r vis giliau grimstu į vai
kystės pomėgį. 

_ . . ». KjeDonas. nemins, -viagi, xvene. _ , - , . , . , , 
Sen, Armaną gerai pažinojau. | . ^ m ^ ^ f e i m a > no_ - Teko gtrdetr, kad rašote 

laiške Liubeko, Zundo, Bremeno sius supažindinti su Vilniumi, turė jau penkiolika metų i r vadi-i kiek mie'.ų įspūdžių ir vaišingu-. sėdint an t slenksčio, dirbinėjant 
Magdeburgo, Koeino ir kitų mies- j n a u d - a n t s p a i v o t o m i s s '<ajd- nausi Čiužas, o ne Cinzas, kaip mo patyriau tavo lietuviškose!kvartale a r girkšnojant "lašą" 
t i t r»i I i o g i a m e n i r m j t - a r t a m i n i : _ .- . . ' . » . _ . . . . . . . . . .. „ „ „ . . . . , , I — —- « . . . •»»• i tų pi.ieciams pirmą Kartą H D n i } t į m j s įr pgn. Pagaliau sukaktu- į rašyta Belgijos svetimšalio pa- salelėse!) 1968 m. susitikau Mac- j Emilio kavinėje- Mielas, geras 
Vilniaus, kaip savo miesto, tuoU n .M i i i moUt ^ { „ [ „ „ i o-^lima M», kaus Fondo žmones: Antanaiti ir Aimanas... Jis mirė skrandžio 

vėžiu, o ne užmuštas autoveži-
! vinių metu atminimui galima se- i kaus Fondo žmones: Antanaitį ir 

pačiu ir valstybes sostines statusą, į b u t ų lielvį-^e n u l i e t i j r a t i t i n k a . į pirmieji bandymai pasirodė I Vėžj. J i e pangino baigti "Myko-
rasydamas: Duota mūsų mieste m ą m e d a l į T i k jj ^ 5 ^ u ^ . Belgijos lietuvių bendruomenės lą" ir prižade jo paleisti į žmones, j mio, kaip sak< 
Vilniuje po gilių svarstymų 13J3 ^ pr(^eson,Ąyvam skulptoriui 'dvisavaitiniame "Gimtoji Šalis" Grįžęs Belgron, da r pasikama-1Bronzinio vienuolio niekada ne 
Viešpaties metais, švento Povilo 
apaštalo atsivertimo dienoje". Is
torikų ši diena ir šie metai yra 
laikomi oficialia Vilniaus, kaip 
Lietuvos sostinės, pradžia. 

Nedaug pasaulyje yra tautų, 
kurių valstybingumą liudijant, jų 
sostinės galėtų švęsti 650 metų 
sukaktį. Nemaža jų per tiek laiko 
sunyko ir nustojo kadaise turėtos 
reikšmės, kitų tik pamatai arche
ologui beliko. Mūsų gi Vilnius 
nuo anos 1323 metų datos visais 
amžiais išsilaikė tiek valstybinia
me gyvenime, tiek tautos sąmo
nėje gyva Lietuvos sostine. Šimt
mečiais Vilnius buvo ir Lietuvos 
kultūrinis centras, savo architek-

nesusap-
nuoja, kad aš jiems sukūriau ki- _ . • « - _ - _ . -
tą, paralelini gyvenimą lietuvis- , ~ ^ ^ f k o 1 * ' ***** 
koje knygoje, ."Raudonojo arklio vasarą . kur 

j pagrindiniu veikėju y ra jaunas 
Kunigas Paul ius — vaizduotės chirurgas. Vaikinas labai gabus. 

kūrinys. Tačiau esu įsitikinęs, pasiekęs net chirurgijos viršū-
kad Paulius gyvas kažkur, kaž-; nes. bet. nuvykęs į Ameriką pa-

(pvz. V. Kašubai), kad medalis 
tikrai būtų ir meno kūrinys ir 
nebūtų gėda jo parodyti net la-
bei išprususiai mene akiai. 

Vargu ar okupuotoje Lietuvoje 
šis 650 m. jubiliejus bus leidžia
mas plačiau minėti, juo labiau, 
kad pastaruoju metu visi ten 
pajungti kuo pompastiškiausiai 
švęsti Rusijos tarybine paskelbi
mo 50 metų sukaktį, lyg tas fak
tas būtų labai reikšmingas lietu-J 
vių tautai. Tai yra vulgarus už- Į 
kariautojo pasišaipymas iš lietu-Į 
vių tautos, verčiant ją plačiau- Į 
šiai atžymėti savo istorinio gro- Į 
biko tik kailio permainymo 50 Į 
metų sukaktį, o stengiantis nuty
lėti Lietuvos sostinės 650 metų ju-

1948 metais. P o sunkaus sužei- vau bene metus i r pasiunčiauį buvo Brolio Mykolo gatvėje, i r ; kokiame užkampy, k u r gyvena sitobulinti, apsinuodijo LSD. 
dimo t raukinio nelaimėje, teko jiems. 

tūra, mokslo institucijomis, bib
liotekomis, spaustuvėmis spindu- : į^ 
liuojąs ne vien tik Lietuvai, bet 
ir plačiam Europos regionui, nu- Rusams, matyt, Gedimino laiš-
sidriekųsiam tarp Baltijos ir Juo- kų rašymo faktas Vakarų Euro-
dųjų jūrų. ; pai yra dar ir tuo skaudus, jog 

_ . -i . _ . . . . I*is liudija jau anais laikais lietu-
Ir plačiąja Europos prasme Vii- ^ ^ . ^ | r ][e^ių ^ ^ 

mus yra gedimma.cų, ^ ' ^ ' - , v a k a r i e t i šk ą ją krvptį. Gedimino 
č,ų, jogaila.čių (ar kaip ten]ps y y ^ „ ^ Vakarams ir 
bevadmtume) dmastijų lopšys. ^ ^ ^ R n a m s ; 
Tai tėvonija tų valdovų, >cunų 
palikuonys, valdydami kelias \cga!int apie tai plačiau kal-
valstybes ir didžiulius Europos bėti Lietuvoje, tebūna išeivijos 
plotus, šimtmečiais gynė Vakarus šiemet pareiga nepraeiti pr<> VU-
nuo totorių, turkų ir maskolių j niaus, kaip sostinės, 650 metų su-
invazijų^ užtvenkė kelius germa-ikaklį tylomis k. brd, I Vlktomt Vizgirda 

j kriaušių pardavėja tik paduoda- j visų dievų i r visų vadų užmiršta j Grįžęs į Belgiją ir vėl įsijungęs 
i lietuvių grupelė. Taip , esu tik- į darbą, s ta iga išgyvena psichi-
Įras, kad ir mes tu r ime kunigų !nių sutrikimų priepuolius: jį puo 
Paulių, kurie d i rba i r meldžiasi j l a vienragis raudonas arklys 
su tais, kurie nebelanko maldyk- i Vaikinas atsisako psichiatrinės 
lų, bet tebelaukia Kristaus. 

Jonas. Yvone. Simone, Gy — 
"Operos" kavinės lankytojai. 
Vieni matyti i r pažinti , kiti pa
šaukti iš nebūt ies i r sustatyti 
ten. kur reikėjo užpildyti tuštu
mą. 

klinikos ir išeina į kalnus. Po sa
vaitėmis trukusio klaidžiojimo 
jis suvokia, kad niekur nepabėgs 

] nuo siaubo, kuris seka paskui ji. 
kaip nevykusiai paklaidintas 
šuo. todėl nusileidžia į pirmą 
miestelį ir prisiglaudžia pas se
nuką daktarą. Ardėnų kalnų 

Sergiejus Durininkas — tik-į miestelio žmonės, meilės intriga, 
ras. Aš tik praplat inau jo pečius; kaimo daktarų kasdienybė, reti 
ir priklijavau barzdą. Beje. vieš- j šuoliai atgal. į Liežą. kur vaiki-

I bučio durininku j i s niekada ne- j n o laukia žaidimo neperprantan-
buvo (prisipažįstu, kad aš pats tys tėvai ir mėgstamas darbas. 

: kurį laiką dirbau durininku — vėl bėgimas į kalnų miestelio už-
j vertėju viename viešbutyje), b e t k a m p į ir skausmingas laukimas 
i t ikrai pardavinėjo virtus vėže- sekančio priepuolio — raudono-
lius. Ilgesnį laiką teko nuomoti jo arklio antpuolio. Beje. veikė-
kambarį pas rusu baltagvardie-

I čių karininką, kur susirinkdavo 
'lašui*' ir mieliems prisimini-

ams paskutiniųjų mochikanų 
būrelis. Mieli, gori žmonės, su 
skausmingu ilgesiu krūtinėje. 

I kaip ir visi. kurie prarado tėvy
nę, bet tik iki ten. kur prasideda 
Rusijos imperijos sienos! Liežo 

unių kryžiuose jie išsirikia-
\ ę pagal laipsnio antpečius, titu-

YttaiMs pmimtaim*, įdr, A Istorc mio*avy»*) jlus ir nuopelnus imperijai, bet 

jas yra lietuvis- Po to, kai dar
bas bus išspausdintas lietuviš
kai, pabandysiu jį išleisti ir 
prancūzų kalba Briuselyje. 

Darbą esu baisas ir taisinėjo, 
dailinu. Taigi, gal ir šiais me
tais tuiėtų pasirodyti. Vėliau, 
jeigu bus galimybių, esu prama 
tęs parašyti darbelį apie mėlyna
kį žydą. kuris išliko nesušaudy-
taa, 
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O JEIGU IŠGELBSTI KALBĄ.
BALSAS IŠ TŲ, KURIŲ “NĖRA”.
JURY KOMISIJOS PIRMININKĖ APIE ŠIE

METINI “DRAUGO” ROMANO KONKURSĄ 
IR PREMIJUOTĄJĮ.

VLADO ŠLAITO EILĖRAŠČIAI.
GABRIEL GARCIA MARQUEZ NOVELĖ.
KAI JAUNIMAS VAIDINS, O ŽIŪRĖSIM VISI: 

POKALBIS SU SPEKTAKLIO REŽISIERE 
ŽIVILE NUMGAUDAITE.

VLADAS JAKUBĖNAS APIE “BALTIJOS” 
VOKALINI KVINTETĄ.

KNYGA APIE NEUŽMIRŠTAMĄ JAUNUOLĮ.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI 
MOTERŲ GYVENIMAS.

Kertinė paraštė

0 jeigu išgelbsti kalbą?
Išeivijos rašytojas, ta taip ge

rai pažįstama ir tokia dar mįslin
ga būtybė, gyvena keliuose pa
sauliuose. Kartais — klausyda
masis savo paties balso literatū
ros vakare, įkvėpdamas ką tik 
išėjusios išeivinės knygos spau
dos dažus, patekės būrin rašto 
žmonių — jis konkrečiai pasijun
ta priklausąs lietuvių išeivių ra
šytojų šeimai, kokia maža ar tra
pi toji bebūtų. (Malonus tai jaus
mas, bet ir pavojingas savo pa
gunda apsiriboti išeivinėmis kri
tikos koordinatomis, parapiniai 
egziliniu lygiu). Čia pat, už pa
rapinės salės durų, neoninėmis 
šviesomis mirguliuoja jo gyvena
mosios šalies literatūrinis pasau
lis, toks artimas ir drauge toksai 
tolimas. Ir iš tėvynės, nežiūrint 
visų negandų, savąja kalba į jįl 
byloja tebegyva jo tėvynainių 
raštija.

Nebe reikalo, išeivis rašytojas, 
sėdinėdamas ant (ar griuvinėda
mas tarp) kelių kėdžių, daug lai
ko praleidžia, klausdamas sa
vęs įvairiausius “egzistencinius” 
klausimus. Kada numirs mano 
paskutinis skaitytojas? Kada lik- 
viduosis paskutinioji leidykla? 
Kuo mano padėtis asmenine ar 
tautine prasme ypatinga? Kuo ji 
bendražmogiška?

Mėginant atsakyti į paskutinįjį 
klausimą, pravartu pažvelgti į 
kitas “išeivių” literatūras, ypač į 
mažųjų, kurių kalboms gresia pa
laipsnis išnykimas. Štai, kad ir 
žydų literatūra. Jos hebrajiškosios 
šakos ateitis bent laikinai atrodo 
saugi savos valstybės rėmuose. 
Angliškai rašančiųjų žydų auto
rių padėtis žymiai sudėtingesnė. 
Iš vienos pusės žvelgiant, ypač 
Amerikoje, jų įtaka ir įnašas ne
paprastai įspūdingi. Bet, panagri
nėjus juos iš arčiau, matyti, kad 
sąmoningai žydiški amerikiečių 
rašytojai, su šaknimis žydų tra
dicijoje ir kultūroje, nuolatos re
tėja. Naujausioji žydų kilmės 
amerikiečių rašytojų karta savo 
“žydiškumą” išgyvena daugiau 
abstrakčiai, kaip iš tėvų ar gimi
nių girdėtus prisiminimus, ar

prisidarbuotal Didesnio

anekdotine forma. Tragiškiausia 
yra jidiš kalba teberašančiųjų pa
dėtis. Izraelyje jidiš jau antraeilė 
kalba, jaunoji karta jos jau nie
kur nebenaudoja. Dar neseniai 
ypač Rytų Europoje klestėjusi ji
diš literatūra jau jaučia šaltą 
mirties dvelkimą. Kai kurie jidiš 
rašytojai viltis jau kreipia į po
mirtinį pasaulį, kuriame, kaip 
■tvirtina legenda, hebrajiškai kal
bama šventadieniais, bet šiokia
dieniais — jidiš.

Toje jidiš literatūroje gausu 
situacinių ir jausminių paralelių 
su mūsų išeivijos raštija. I. B. Sin- 
ger (verčiamas anglų kalbon), 
Cyntihia Ozick (rašanti angliš
kai, bet intymiai pažįstanti jidiš 
rašytojų pasaulį), ir eilė kitų pie
šia mums pernelyg pažįstamą si
tuaciją: literatūros vakarus su vis 
senstančia ir retėjančia publika; 
neparduotų knygų dulkiną krūvą 
rašytojo kambarėly; išeivišką li
teratūrinį pavydą; vertėjų gaudy
mą, norint pratęsti gyvybę kitoje 
kalboje, etc. Vienoje apysakoje 
apie jidiš rašytojus matome tokią 
sceną: New Yorko žydo laidotu
vių procesija pražingsniuoja pa
lei vienintelio žydų dienraščio 
langą. Pro langą bežiūrintis vie
nas iš dviejų redakcijos narių su
šunka savo kolegai viduje: Ei, 
Chaimai, spausdink vienu eg
zempliorium mažiauI Tai bend
ražmogiška išeivijos dalia.

Antra vertus, jidiš ir aplamai 
žydų literatūros patirtis neturė
tų žadinti mumyse vien pesimis
tines mintis. Jidiš rašytojai ir kal
bos saugotojai žydų raštuose, var
gingesnį ir irzlesni už savo pu
siau ar visai asimiliavusius kole
gas, yra savaip patrauklūs savo 
teigiamu donkichotiškumu, savo 
bekompromisine ištikimybe. O 
žiūrint į angliškai rašančiuosius, 
matyti, kad svariausi žydų rašy
tojai šiandien yra tie, kurie ir pil
nutinai išgyvena savo kultūrą bei 
tradiciją, ir drauge yra atviri pa
saulinei literatūrai (Malamud, 
Bellow), kai savo šaknis pametu- 
sieji, nežiūrint talento, darosi 
lėkštesni, trivialesni (Roth), Gal

Kiek daug ir kaip, veltui mano 
nusivyli

mo nebegalėtų būti. Tai juk nie
kais išeikvota daugiau nei pusė 
gyvenimo. O dabar reikia pri
prasti ir būti filosofu: ne visų gy
venimas gali prabėgti prasmin
gai.

Dar vakar išsiunčiau į Londo
ną Nidos knygų klubo leidyklai 
savo naujo rinkinio pirmosios da
lies korektūras, maždaug apie 
pusketvirto šimto puslapių. Ant
rojoje dalyje, kuri dabar renka
ma, bus apie tiek pat puslapių. 
Paliekant nuošalyje kokybės 
klausimą, kiekybiškai tai vis dėl
to šioks toks dalbas. Ilgų ilgų me
tų ir pusėtinai sunkus. Ne vienas 
tūkstantis valandų rašymo, kur 
kas daugiau tūkstančių valandų 
skaitymo. Ir geras pusmetis visų 
galimų ir negalimų laisvalaikių 
triūso praėjusiais metais, kai su
sigalvojau tų dirsių vežimą dar 
kartą perkrauti, persijoti, išvėty
ti, vėl sudėstyti, šį tą naujo pri
dėti ar bent kiek kitaip pasakyti.

Trumpai dviem tarptautiškais 
žodžiais tariant, paruošiau stam
boką literatūrinių essays rinkinį, 
panaudodamas apie pusę tik tų 
darbų, kuriuos po karo “tremty
je” ir vėliau Amerikoje esu pa
rašęs. Čia bus mano kalbėjimai 
daugiausia apie knygas ir apie gy
venimą, žvelgiant į jį per knygų 
prizmę, dažniausiai per grožinėm 
literatūros veikalą, per tapybos 
kūrinį, ar teatrinį spektaklį, tai 
vėl sumaišant su kokios nerimtos 
dainelės garsais, tai kalbant apie 
politikos ir gramatikos santykius, 
ar stačiai tik “feljetoniškai” juo
kaujant, ašarą nusišluosčius. Ir 
kadangi tai buvo mano ilgų die
nų bei naktų atgaiva ir svarbiau
sias gyvybės eleksyras, nuspren
džiau kiek keistai tą visą darbe
lį pavadinti PAGUODA.

O dabar, PAGUODAI dar toli 
gražu nepasirodžius, imu nuvok
ti, kad nebus man iš to daug 
paguodos. Dar blogiau, — nes ir 
viso to, ką lig šiol dariau ir tikė
jaus šį tą padaręs, nebuvo ir nė
ra...

•

Nuo pat mažumės aš vis labai 
mėgau mergaičių ir vėliau mote
rų draugystę, protarpiais vertin
damas jų skaistybę, protarpiais ir 
paslydimus. Moters šilima man 
yra jaukesnė ir diskusija su ja 
malonesnė, negu su vyru. Ir su 
jom man visuomet geriau sekda
vosi, ypač kai išmokau paslap
čių, kaip galima jom labiau pa
tikti ar, reikalui ištikus, įtikina
mai sutramdyti. Bet dabar, ma
tyt, pavydus Praamžius mane 
baudžia už tai. Taip jau steng- 
davaus būti jom geras ir švel
nus, o nebe nuo vakar likimas 
ėmė mane piktai provokuoti. Da
lis vėliausio dešimtmečio mano 
ginčų ir skaudesnių konfliktų, 
kartais tokių visiškai nereikalin- 

tame glūdi padrąsinimas bei pa
moka ir išeivijos rašytojams, įs
kaitant pačius jauniausius?

Mūsų išeivijos literatūros pa
dėtis palankesnė už jidiš, nes mes 
tebeturime lietuviškai tebekal
bantį ir teberašantį tautos ka
mieną. Bet ir mums ypatinga 
prasme turėtų skambėti šie žo
džiai iš C. Ozick apysakos “Pa
vydas, arba jidiš Amerikoje”:

“Pasak Talmudo, išgelbėti vie
nintelę gyvybę, tai lyg išgelbėti 
pasaulį. O jei išgelbsti kalbą? Gal 

—pasaulius. Žvaigždynus. Išti
są visatą”. Scrib.

Balsas iš tų, kuriu "nėra"
. BRONYS RAILA

gų, lyg tyčia iškildavo su mote
rim, netgi prieš moteris. Kažkas 
manyje įsodino blogą kirminą, 
neatsargumo kaprizus, kažkas už
simojo nubausti.

Ir dabar vėl, ir dar kartą, ir 
kaip tik mūsų maloniausiame pa
guodos klonyje — dėl literatūros. 
Štai ką tik praėjusių metų moks
lo, meno ir literatūros Drauge 
(Nr. 289) sutinku ir matau mer
giną, Birutę Pūkelevičiūtę, kuri 
man visados labai patiko, savo 
■talento grožiu ir visom asmeny
bės formom žavėte tebežavi. Tik 
neturėjau laimės arčiau pžinti, 
vos sykį minutei antrai mačiau 
Bačiūno Tabor Farmoje vieną 
vasarą ir gal du žodžiu tepakal- 
bėjau. Tačiau, perfrazuodamas 
Alfredo ariją iš Traviatos, galė
čiau sakyti, kad nors tos moters 
aš nepažįstu, bet apie darbus 
jos girdėjau...

Pirmiausia gedėjau tris jos 
pastangom ir stambiu kūrybiniu 
—vaidybiniu įnašu parengtas pa
tefono plokšteles, vieną vaikam, 
kitas jau žilesnio ūso pasieku-j 
šiem. Dar ir šiandien, ausį ge
riau pakrapštęs, galiu išgirsti | 

Žiema parke Nuotrauka Aldonos Zailakaitėa

Balio Sruogos “Milžino paunks- 
mėje” aktorės Birutės (karalienės 
Sofijos Jogailienės) tragišką 
skundą: “Netekėk tu už seno”... 
Man patiko ne vienas poetinio 
žodžio ir emocijos šviežumas pir
mutiniame ir kol kas vienintelia
me įjos eilėraščių "Metūgių”, 
rinkinyje. Nenuobodžiavau skai
tydamas “Aštuonių lapų” roma
ną. Deja, dar neskaičiau to vė
liausiojo “Rugsėjo” — ir atsipra
šau, kad nieko nesu rašęs nė apie 
vieną iš tų romanų. Kaip recen
zentas, aš nebuvau jų gavęs nei 
iš autorės, nei iš leidėjo, o tais 
atvejais, kai suabejoju, ar mano 
įspūdžiai apie knygą bus reikš
mingi skaitytojui, paskutinį 
sprendimą atlieku tokiu klausi
mu: jeigu mano nuomonė nerū
pi ir nereikalinga nei rašytojui, 
nei jo rašto leidėjui, tai gal ir 
man neverta nieko rašyti, be 
prasmės vargti?...

Kaip matysit, intuicija neap
vylė: mano rašymas nebuvo rei
kalingas ir nebūtų buvęs įvertin
tas. Bet mačiau Birutės Pūkelevi- 
čiūtės režisuotą pirmąjį garsinį 
spalvotą lietuvišką “Aukso žąsies” 

filmą pagal skambiom eilėm jos 
surašytą pasakos scenarijų — ir 
mano įspūdis buvo nors kritiškas 
ir priekaištingas, bet aplamai po
zityvus, ypač teigiamas dailiosios 
dramaturgės talentui, visada pil
nam jos poetinių lobių aruodui.

Sutraukiant šią įžangą, eikim 
tiesiai prie padarinių. Apie Biru
tės teatrinius ir literatūrinius 
darbus esu mažai ir gal nevyku
siai rašęs, kas būtų verta kritikos 
pavadinimo, bet kiti jau yra ra
šę, kalbėję ir vertinę daug dau
giau. Tačiau ji minėtame pasi
kalbėjime su šauniuoju Draugo 
bendradarbiu prie kvapnaus jau
tienos kepsnio ramiai, intymiai ir 
su nepalaužiamu teisiojo įsitiki
nimu reporteriui pasakė:... “Išei
vijoje, mano nuomone, literatū
rinės kritikos nėra. Esama ap- 
žyalgų, impresijų, esama kriti
kavimo. Tačiau literatūrinės kri
tikos nėra”. Ir kad nįfikas nesu
abejotų rašytojos tvirtinimo ir ži
nojimo stiprumu, to ilgo povaka
rio pokalbį užbaigdama, ji pridė
jo dar trečią kartą: “Aš tau sa
kiau, Hermi: literatūrinės kritikos 
nėra”.

Ir padaryk tu ką nors, kad ge
ras, — pasipriešink tokiai gražiai 
ir protingai merginai, prie kurios 
šlaunytės (kaip nonšalantiškai 
pasikalbėjime ji minėjo) gal dar 
norėtų prisiglausti ne vienas ro
mantiškai įsivaidinęs senis!

• •
Kodėl Birutė taip rūsčiai nu- 

smerkė nebūčiai ir kone mirčiai 
tą lietuvių išeivijos literatūros 
žanrą, kuris vis dėlto laikomas 
reikalingu gražaus žodžio kūry
bai tarpti, o kaip amatas pripa
žįstamas labai sunkus, dargi pats 
nedėkingiausias. Ir kaip dabar 
matau, verslas visai netikęs, nes 
daug rašytojų nerodo literatūros 
kritikui jokio dėkingumo, o kai 
kurie štai visai paneigia net patį 
jos gyvybės embrioną. Nėra, nėra 
— ir tiek.

Ne, nežinau tikrosios priežas
ties, ir man būtų baisiai sunku 
išaiškinti. Gal taip pasisakė dėl 
to, kad už geriausios dainos pro
jektą jį laimėjo daktarų korpo
racijos paskelbtame konkurse 500 
dolerių premiją? Tos dainos teks
tas — Paskutinis birželis — kaip 
tik šiame DRAUGO puslapyje 
buvo išspausdintas. Be abejo, dai
nos refrenas (priedainis) tikrai 
gražus, skambus, poetiškas ir nuo
taikingas — melodijos prašyte 
prašosi. Neblogi ir kiti keturi 
posmai, bet jau ne be to, kad 
vienas kitas rimas, vienas kitas 
žodis, antra metafora ar trečias 
palyginimas negalėtų būti dar 
geresni. Dainos žodžių poetinis 
krūvis aplamai tirštas, kupinas 
nostalgijos — deja, ir rezignaci
jos. Ne rezistencinis, liūdnas, ko
ne beviltiškas. Ką padarysi, kokie 
buvo laikai, tokie bus jausmai ir 
dainos.

Žinoma, kas už 18 eilučių ei
lėraštį laimi 500 dolerių premiją, 
tas jau gali Išdidžiai papūsti uo
degą, bet tai nereiškia, kad bū
tinai reikėtų keltis į puikybę ligi 
debesų. Norėčiau, kad mūsų po
etai nesižemintų, bent nerodytų 
didelio susijaudinimo ar susiža
vėjimo, kai gauna kiek riebesnį 
honorarą. Gydytojai juk išgali, 
net gal privalėtų tiek mokėti už 
gerą eilėraštį. Tai juk nė kiek ne 
daugiau, o dažnai tik mažiau, 
kiek gydytojas gauna vos už vie
ną gerą operaciją. Abiem tik ke
lių valandų darbelis... Peiliu ar 
plunksna gerai atlikti šį meno ak
tą, be abejo, abiem — tiek chi
rurgui, tiek dramaturgui — rei
kia ilgo pasiruošimo, nemenkos 
praktikos, talento ir įkvėpimo. Ir 
jei visas gydytojų būrys dabar 
teisingai paskyrė pusę tūkstančio 
už vieną eilėraštį, tai vis dėlto, 
manyčiau, čia dar nebuvo lietu
vių skridimas J mėnulį, ir tatai 
neturėtų poetės įpareigoti per 
pasikalbėjimą su reporteriu bū
tinai net tris kartus pareikšti, kad 
išeivijoje literatūrinės kritikos nė
ra.

Kodėl taip nemielaširdingai ir 
taip kategoriškai išbraukti iš gy- ; 
venimo grupelę mūsų tremties li
teratų (dalis jų — praktikuojan
tys rašytojai, poetai ar dramatur- | 
gai) ir šiurkščiai paneigti mora- I 
linę jų veiklos egzistenciją, kai j 
jie vis dėlto “užsiima” literatūri- I 
ne kritika, dalyvauja tame pro- į 
cese maždaug pastoviai, beveik 
nuolat ir patinkamai ar nepa- | 
tenkinamai, bet vis dėlto atlieka I 
mūsų grožinės literatūros vertini- į 
mo funkciją, daro lyginimus, tei-1 
kia sprendimus, tūlas peršasi su 1 
pamokymais — ir visais tais bū- į 
dais labiau įvesdina knygas į I 

(Nukalta į 2 pal.)



rrtieiapWmenaP literatui
A

ANTROJI DALIS / 1973 METAI

VASARIO MĖN. 3 D. / FEBRUARY 3, 1973

PART TWO NR. 29 (5)

D

Šiame numery

KUKLUS PASIŪLYMAS BURŽUAZO—ŠVIE
SUOLIAMS PERAUKLĖTI.

PAMINKLAS LIETUVOS KANKINIAMS — 
MATO RAIŠUPIO KNYGA “DABARTIES 
KANKINIAI”.

DIDELIS NUOSTOLIS LIETUVOS KULTŪRI
NĖS PRAEITIES MOKSLUI.

JURGIO JANKAUS ČIONYKŠČIŲ KELIONIŲ 
APYBRAIŽA “PAS JAUNŲ DIENŲ BIČIU
LĮ”.

ANTANO VAIČIULAIČIO EILĖRAŠČIAI.
FRAZĖS, IDĖJOS, TUŠTUMA — SKAITYTOJŲ 

NUOMONĖS APIE DU STRAIPSNIUS.
ČIKAGIEČIŲ VOKALINIS TERCETAS 

DETROITE.
ŽURNALISTIKOS PREMIJA PASKIRTA PROF. 

JUOZUIERETUL
SPYGIJAI IR DYGLIAI

Kertine parašte

Kuklus pasiūlymas 
buržuaio-šviesuoliams perauklėti

Vis daugiau Išeivijos meninin
kų ir intelektualų akių krypsta j 
tarybinę tėvynę. Vis garsiau vis 
daugiau jų širdžių plaka nauju 
taktu. Nusivylę kapitalistinės vi
suomenės prieštaravimais, vis la
biau bjaurėdamiesi šmeižikiška 
veiksnių veikla, jie, nors vis dar 
klysdami ir klupdami, vis ryž
tingiau ieško kelio iš tamsos į 
šviesą.

Ir vis dėlto, nežiūrint galingos 
tarybinės tėvynės traukos, nežiū
rint kelių literatūros stambūnų 
(Morkus, Alseika) grįžimo j tė
viškę, per daug išeivijos meno ir 
rašto žmonių per ilgai tebesi- 
kapsto kapitalistiniame mėšlyne, 
painiojasi imperializmo akligat- 
viuose. Kodėl taip yra? Atvirai 
kalbant, čia dalinai kalti ir tė
viškės šviesuoliai aktyvistai, dir
bantys tamsoje paskendusių išei
vijos kūrybinių inteligentų ap
švietimui. Taip, čia gėrimasi 
“Gimtojo krašto” minčių sodru
mu ar Kazakevičiaus gelmine kri
tika, tačiau pasigendama meto
diškumo ir planingumo sūnų pa
laidūnų dvasiniame gelbėjime ir 
lizdan sugrąžinime. Tam gyvybi
niam veiksmui pagreitinti, tieses
niam vieškeliui į tarybinę šviesą 
ir teisybę pastatyti, skiriami keli 
kuklūs pasiūlymai.

Pirmiausia, klaidžiojantiems 
išeivijos buržuazo—šviesuoliams 
ypač reikia griežtesnės, aiškesnės 
klasifikacijos, kuri padėtų jiems 
suprasti, kur jie atsidūrę šiandien 
— ar rytoj. Siūlau juos paskirsty
ti j šias septynias kategorijas, nuo 
paties padugnio iki išganymą

1. Buržuazinis piktybininkas.
2. Prieštaravimuose paklydęs 

buržuą.
3. Doras buržuazinis paklydė

lis.
4. Doras buržuazinis idealis

tas.
5. Drąsus ir doras buržuazinis 

idealistas.
6. Drąsus ir doras buržuazinių 

vertybių perkainotojas.
7. Doras ir aktyvus Tarybų 

sąjungos bičiulis.

Kiek klystkeliavimo, kiek blaš
kymosi būtų sutaupyta, šias kate
gorijas įvedus. Pakėlimas į naują 
kategoriją būtų šventiškai pami
nėtas pažangioje spaudoje. Švie
son kopiantysis žinotų, kokia yra 
sekanti pakopa. O septintąją ka
tegoriją apvainikuotų iškilmingas 
sugrįžimas į tarybinę tėviškę.

Reiktų apsvarstyti ir atitinka
mų uniformų ar žymenų kiek
vienai kategorijai klausimą. Iš 
vienos pusės, tai padėtų išeivijos 
inteligentijai iš karto susigaudyti 
ir susiuostyti. Antra vertus, bur
žuazinio teroro sąlygose tai ga
lėtų pareikalauti per didelių au
kų. Gal išeitis būtų labai subti
liuose žymenyse (ilgas nagas pir
mam, antram ir t. t. pirštui; ar 
alaus markė kiekvienai katego
rijai, pradedant su “Old Bohe- 
mian” ir baigiant juodu “Wuerz- 
burger”).

Tačiau kategorijos, toli gražu, 
nepakankamos didžiojo tikslo 
greitesniam įkūnijimui. Reikia 
nuosekliau supažindinti išeivijos 
buržuazo-šviesuolius su svabiau- 
siais tarybinės tėvynės simboliais. 
Kodėl nepasiuntus jiems nuo 
Lenino sukakties ir TSRS pen
kiasdešimtmečio išlikusius plaka
tus ir maketus, gegužės 1 d. šū
kių transparentus, kuriais jie ga
lėtų apklijuoti savo kambarių sie
nas, lubas, grindis, tuomi pri
dengti kapitalistinės aplinkos 
nuodingumą ir bent dvasioje 
įplaukti į tarybinę jūrą. Atmos
feros sukūrimui praverstų ir 
draugo Brežniovo penkiavalan- 
dinių kalbų magnetinės juoste
lės.

Buržuazo—šviesuoliams, ku
rie nerodytų pažangos po kate
gorijų, plakatų ir tarybinių kal
bėtojų muzikos, turėtų būti su
teikti kelialapiai į psichiatrines li
gonines politiniams nukrypė
liams. Juk jų “skirtinga galvose
na” yra aiškus šizofrenijos įrody
mas. Nuoseklūs ir atsidavę tary
biniai psichiatrai, Pavlovo meto
dų ir modernių chemikalų pagal-

(Nukelta į 2 psl.)

Paminklas Lietuvos kankiniams
J. DRAUGELIS

Matas Raišupis, DABARTIES 
KANKINIAI. Lietuvos vyskupų, 
kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus ke
lias pirmojoje ir antrojoje sovietų 
okupacijoje. Kalbą tikrino Vladas 
Kulbokas. Įrašus piešė Telesforas 
Valius. Nuotraukas perfotografavo 
kun. A. Kezys, SJ. Išleido “Krikš
čionis gyvenime” 197,2 m. Knygų 
serija Nr. 8. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė. Knyga turi 436 pusla
pius, kaina $10.00, gaunama “Drau
ge”

Kai Čekoslovakija susilaukė 
‘‘Prahos pavasario”, kada jau 
buvo galima pasakyti tiesos žodį, 
tuojau spaudos puslapiuose, dau
giausia atsiminimų forma, buvo 
pavaizduotos visos kančios, ku
rias čekoslovakams teko pakelti 
vadinamojo stalinizmo arba 
griežtojo režimo metais. Tada bu
vo suskaičiuotos nekaltai žuvu
sias aukos, kiek tai buvo įmano
ma, duotas vaizdas, kuris iki tol 
buvo dengiamas nuo viešumos 
akių. Iš visų tų viešumon iškel
tų faktų išryškėjo ir Bažnyčios 
persekiojimo įvairūs etapai, su
skaičiuotos kankinių masės.

Panašus likimas ištiko ir Lie
tuvos Bažnyčią, kai Lietuva bu
vo rusiškųjų komunistų okupuo
ta. Tuojau buvo užsimota sunai
kinti Bažnyčią, suardant jos orga
nizaciją, likviduojant jos vadus 
vyskupus ir kunigus.

Pirmieji okupacijos metai 
(1940—41) yra daugelio mūsų 
išgyventi, suduotieji Bažnyčiai 
smūgiai yra žinomi, nors ir to 
laikotarpio smulkesnės statistikos 
beveik nėra. Bet ką atnešė Lie
tuvos Bažnyčiai antroji okupaci
ja, žinome tik bendrais bruožais: 
dalis bažnyčių uždaryta, 4 vysku
pai ir daugiau kaip 300 kunigų 
ištremta į Sibirą, nekalbant jau 
apie 300.000 gyventojų, ištremtų 
į Sibirą kančiai ir mirčiai. O jų 
dauguma buvo tikintieji. Juk tai 
(buvo fizinis teroras — noras su
naikinti Bažnyčią, jos vadus ir 
narius. Kaip visa tai vyko, kokio
se aplinkybėse, deja, mažai žino
me, neskaitant labai nedaugelio 
asmenų, pasiekusių laisvę, pasa
kojimų, kurie irgi yra tik frag
mentiniai, labai riboti. Apie aną 
baisųjį periodą (kuris iš dalies 
tęsiasi ir dabar, tik kitoje formo
je) ir pačioje Lietuvoje tylima. 
Nors ateistinė propaganda visaip 
stengiasi pateisinti vyskupų ir ku
nigų trėmimus, tačiau “nusikal
timus” sufabrikavo vos tik porai 
vyskupų ir keliasdešimčiai kuni
gų, neva už partizanų (kuriuos 
vadina banditais) rėmimą. Bet 
kur kiti? Už ką jie buvo nuteis
ti išgabenti į Sibiro koncentraci
jos lagerius? To komunistai ne
pasako, neduoda motyvų nė 
priežasčių. Neišdrįsta pripažinti, 
kad tai buvo žiauraus religinio 
persekiojimo aukos. Komunistai 
visam pasauliui skelbdami, kad 
Sovietų Sąjungoje nebuvo ir nėra 
religijos ir Bažnyčios persekioji
mo, apie nekaltas aukas nutyli ir 
draudžia apie tai kalbėti. Dėl to 
ir sunku gauti konkrečių duo
menų tiek apie asmenis, tiek apie 
atskirus įvykius iš tos negailes-

tingos ir nesibaigiančios komu
nizmo kovos su Bažnyčia ir ti
kinčiaisiais Lietuvoje.

Šią spragą bent iš dalies už
pildyti ėmėsi Matas Raišupis, už
simojęs surinkti visur išmėtytus 
duomenis, faktus, įvykius apie 
Lietuvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelią pirmoje ir 
antroje sovietų okupacijoje. Jis 
■tarsi iš įvairiaspalvių akmenėlių 
■norėjo sudaryti kiek galima pil
nesnį mozaikinį paveikslą. Tų 
pastangų vaisius — “Krikščionis 
gyvenime” knygų seserijos aštun
toji knyga “Dabarties kanki
niai”.

Kaip autoriui- pavyko užsibrėž
tas uždavinys?

Reikia tuojau pastebėti, kad 
knygos autorius savo užsibrėžta
jam tikslui medžiagos surinko la
bai daug. O toji medžiaga, tik
riau jos trupiniai, išmėtyti spau
dos puslapiuose, užsilikę labai 
atsargiai rašytuose iš Lietuvos 
laiškuose, kai kurių asmenų at
mintyje ar jų asmeniškuose už
rašuose, dalis net komunistinėje 
spaudoje. Visa tai surinkti, siste

Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje centrinio kupolo viršūnė, besibaigianti Lietuvos valstybingumo simboliu 
— Didžiųjų kunigaikščių karūna ir kryžiumi. Šios šventovės pradžia ir vėlesni šimtmečiai tampriai Uusieti 
su Lietuvos globėjo šv. Kazimiero vardu ir kultu: bažnyčios pamatų kertinis akmuo kaip tik pašventintas 
šv. Kazimiero kanonizacijos iškilmėse 1604. V. 12. Bažnyčia yra puošnus ir pats didžiauįjas barokinės ar
chitektūros paminklas sostinėje. Lietuvio religinius ir tautinius jausmus siekdami begėdiškiausiai suniekin
ti, šiandieniniai Lietuvos okupantai rusai - bolševikai šią šventovę pavertė ne kuo kitu, o antireliginiu mu
ziejumi.

mingai surūšiuoti buvo nelengvas 
darbas. Savaime suprantama, 
kad surinktieji duomenys negali 
būti šimtu procentų tikri. Jie 
kartais gali būti asmeniškų per
gyvenimų padiktuoti, kaip lygiai 
negarantuotinas patikimumas ir 
komunistinėje spaudoje paduotų 
įvairių “faktų”, žinant, kad jie 
atsirado tardymo metu, iš anksto 
sudarius kaltinimą ir pasmerki
mą. Tai nėra savanoriški “prisi
pažinimai”, o išgauti prievarta, 
taigi dabai abejotinos vertės.

Knygos autorius surinktąją me
džiagą suskirstė į penkis skyrius. 
Pirmąjį pavadino “Kai laisvės 
saulė nusileido”. Čia pasakojama 
apie pirmąją Sovietų Rusijos 
okupaciją, trumpai suminima 
vokiečių okupacijos meto kunigų 
aukos, antrosios rusų okupacijos 
pirmosios dienos. Toliau kalba
ma apie “salą ateizmo vandeny
ne” — Kauno kunigų seminariją, 
sunaikintas ir uždarytas bažny
čias, tikinčiųjų priešinimąsi. Dar 
šiame- Skyriuje randame žinias 
apie Vilniaus bažnyčias ipo 25 
metų okupacijos, ir pagaliau apie 
du vyskupu okupacijos metais: 

vysk. K. Paltaroką ir vysk. A. Ka
rosą.

Antrasis, gana keistai pavadin
tas, knygos skyrius —“Gegutė1- 
le, tu anksčiau parlėki” — 
pačiu vardu skaitytojui nieko ne
pasako. O knygos autorius čia 
tais vienos partizanų dainos žo
džiais norėjo papasakoti apie ku
nigus, nukentėjusius dėl partiza
nų. Duomenys paimti dąugiausia 
iš komunistų propagandinės lite
ratūros (ypač iš “Žudikai baž
nyčios prieangyje”), kurioje (bu
vo paduoti dvasiškių neva prisi
pažinimai dalyvavus partizanų 
veikloje arba ją visaip rėmus. Ko
kios vertės tie prisipažinimai, ge; 
rai žinome, kai jie išgaunami il
gų tardymų ir kankinimų pa
baigoje. Jais knygos autorius ar 
ne per daug patikėjo ir rėmėsi. 
Kalbant apie Lietuvos dvasinin
kų kančias, šiame skyriuje įspū
dis lyg ir silpninamas, kada pa
rodoma dvasiškių ryšiai su parti
zanais. Gaunasi įspūdis, kad čia 
lyg pateisinamos okupantų nau
dotos priemonės prieš dvasiškiją.

Betgi viena yra tikra, kad už 
tą neva partizaninę veiklą yra 

nukentėję kelios dešimtys kuni
gų. Jų vardai žinomi, jie buvo 
ištremti į Sibirą, žinomos ir tos 
partizaninės veiklos kai kurios 
aplinkybės. O jos buvo grynai 
kunigiškos—.pastoracinės: dvasi
nis aptarnavimas asmenų, veiku
sių pogrindyje ar su ginklu ban
džiusių ginti krašto laisvę. Siame 
skyriuje plačiai yra aprašyta Tel
šių vyskupų B. Borisevičiaus it 
Pr. Ramanausko tardymas, kalti
nimai ir bausmė. Skyrius (baigia
mas ištrauka iš 1947 metų Lie
tuvos tikinčiųjų laiško Šventajam 
Tėvui.

Trečiasis knygos skyrius yra 
pavadintas “Katakombų Bažny
čia”. Čia .randame įvairų dva
siškuos kančių epizodų: suėmi
mai, tardymai, trėmimas, pasto
racinė veikla Sibire, kančios ir 
mirtys vyskupų Reinio, Matulio
nio, Ramanausko. Be to paduo
ta daugiau kaip 130 kunigų pa
vardės ( kai kurių su ilgesnėmis 
biografijomis), kentėjusių Sibire 
ir mirusių arba ištrėmime arba 
grįžus į Lietuvą. Skyrius baigia
mas vieno .kito kunigo pastoraci
nio darbo Sibire užuominomis.

Ketvirtasis knygos skyrius 
“Audra tebesiaučia” sumini po 
Stalino mirties trumpą atoslūgį, 
toliau aprašo vysk. Paltaroko 
paskutines gyvenimo dienas ir 
mirtį, vysk. Steponavičiaus nuo 
pareigų nušalinimą, Klaipėdos 
bažnyčios dramą, Skiemonių įvy
kius, Kauno kunigų seminarijos 
vargus, vysk. Maželio veiklą, ku
nigų baudimus už vaikų religi
jos mokymą. Toliau paduotos 'tai
syklės, kuriomis Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis Justinas Rugie
nis vaduojąs, varžydamas Baž
nyčios ir dvasiškuos veiklą, anke
tos, kuriomis tikrinama jaunimo 
i/ suaugusių religingumas, vėl 
kelių nukentėjusių kunigų por
tretai, paskutinio meto kunigų 
bylos ir bausmės už vaikų tiky
bos mokymą. Skyrius baigiamas 
trumpo.mis žiniomis apie Sibirą, 
tą lietuvių tautos Golgotą.

Paskutinį knygos skyrių sudaro 
'įvairūs sąrašai, statistikos ir len
telės, iš kurių matyti kondensuo
tas vaizdas, koks buvo skaičius 
bažnyčių, koplyčių, dvasiškių 
Lietuvoje 1940 metais ir koks yra 
šiandien; kiek 1960—71 m. yra 
mirusių ir naujai įšventintų ku
nigų. Pagaliau paduotas pilnas 
sąrašas 1940 m. Lietuvoje dirbu
sių kunigų ir jų likimas iki 1972 
m. pradžios.

Knygos gale įdėta knygos me
cenato kun. Pijaus Leikešio atvaiz
das ir trumpa biografija. Tokia 
jau Amerikoje mada, pagerbiant 
knygos mecenatus. Vieno, ko la
bai pasigendama, tai knygos gale 
asmenvardžių ir vietovardžių ro
dyklės. Ją sudaryti, tiesa, reikia 
daug laiko, bet šioje knygoje ji, 
atrodo, buvo būtina, juoba, kad 
apie tą patį asmenį dažnai kalba
ma ne vienoje, o keliose knygos 
vietose.

•
Kaip iš knygos turinio matyti, 

medžiagos yra surinkta labai 
daug ir labai vertingos bei įdo
mios. Autorius ją traktavo su 
meile ir tam tikra pagarba. Gal 
dėl to iš po jo plunksnos, beieš
kant šiltesnio žodžio, gražesnio 
posakio, tikrovė kai kur panaši į 
beletristiką, o ne dokumentais 
paremtą istoriją. Gal dėl medžia
gos gausybės, gal dėl skubėjimo 
kiek galint greičiau knygą įduo
ti į skaitytojo rankas, pasigenda
ma medžiagos sistemingesnio su- 
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Šiame numery Šventinės parodos proga
MALDA, KAIP KIJŪTIS KRIKŠČIONIŲ SU

ARTĖJIMUI.
VANDA BALUKIENĖ, ČIURLIONIO GALERI

JOS DIREKTORĖ, APIE VASARIO 16-TOS 
PROGA RENGIAMA PARODA-

VLADAS JAKUBĖNAS APIE G. PUCCINI “BO
HEMOS” PASTATYMA CHICAGOJE.

PAŠNEKESYS SU PEDAGOGINIO LITUANIS
TIKOS INSTITUTO DIREKTORIUM ALEK
SANDRU DUNDULIU.

ŽIVILĖS BILAIŠYTĖS EILĖRAŠČIAI.
PRANAS SKARDŽIUS APIE LOGIKA IR KAL

BINIUS PRIETARUS.
PRANO VISVYDO “ANTIKOMENTARAI”. 
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI. 
MOTERŲ GYVENIMAS.

Prasmingai šių metų vasario I — Tai turėtų likti tradicija, o 
16 d. (penktadieni) Čiurlionio I kiekvieneriais metais paroda tu

Prasmingai šių metų vasario

galerijoje, Chicagoje, atidaroma, retų būti įvairesnė ir turtingesnė
J _! Ii L f, m i i'c Ii n 111 m 1 n L'n i ij

dėjo 45 dailininkai; iš tolimesnių 
vietų bus Paryžiaus, New Yorko, 
Kanados ir Kalifornijos atstovai.

Kertine parašte

savo kūriniais. Dailininkai 
anksto ruoštųsi jau nuo šių 
tų ateinančiai parodai. Šiais me
tais turėsime tris premijas 
riausiems darbams. Būtų 
ateityje turėti ir daugiau mece
natų. Gal būt galima būtų puo- 

__ _  _ kad paroda jau selėti lietuvišką kūrinio tematiką, 
vyks naujose Čiurlionio galerijos skiriant tokiam specialią premiją, 
patalpose, kuriomis mes galime] Mes norime, kad Vasario 16-tos 
didžiuotis ne vien tik savo tarpe,' paroda būtų tikrai ypatinga šven- 
bet ir nerausti prieš pačius reik
liausius dailės bičiulius ameri
kiečius ir kitus.

Bent trumpai tokia proga čia 
užkalbiname parodos ruoša į- 
temptai užsiėmusią galerijos di
rektorę, dailininkę Vandą Ba- 
lukienę.

piamos apimties lietuvių daili
ninkų paroda. Ir jaunųjų ir vy
resniųjų. Ir ne vien čikagiečių, 
bet ir artimesnių ir tolimesnių 
kaimynų, net svečių iš kitų kon
tinentų. Tokios didelės parodos 
atidarymas bus neeilinis įvykis 
dar ir ta prasme, I

iš
mo

ge- 
gera

— Kaip techniškai visa tai or
ganizuojama ir kaip sprendžia
mos su šios rūšies darbų suriš
tos problemos?

Malda, kaip kliūtis krikščioniu suartėjimui
Viena iš skaudžiausių ironijų, ge pasimelsti. Prisimenu, kaip 

šeimos nariams susipykus, dažnai prieš šešerius metus Baltimorėje 
būna, kad jie kažin kodėl prade- katalikai su evangelikais pirmą 
da užkliūti kaip tik už tų da- ( kartą bendrai ruošė viešas pa- 
lykų arba už tų asmenų, kurie į maldas.

Jau porą metų prieš tai buvo 
įvykę eilė organizuotų pokalbių, 
riek dvasiškių, tiek ir pasauliečių 
būreliuose. Tačiau, bendrų pa
maldų nedrįsom ruošti kurioj 
nors bažnyčioj, o turėjom susirast 
neutralią vietą, “nuginkluotą zo
ną” — koncertų salę. Kokios 
jautrios vyko derybos, kad neįsi
žeistų nei vieni, nei antri, lyg vie
toj pamaldų būtumėm ruošę 
tarptautinę nusiginklavimo kon
ferenciją.

O gal tos bendros katalikų ir 
evangelikų pamaldos buvo tam 
tikras nusiginklavimo žygis, tam 
tikras numetimas kai kurių kon
fesinių šarvų, kurie gal kada ir 
turėjo prasmės, bet mūsų laikais 
jau tik be reikalo slegia kaip ka
talikus, taip ir evangelikus. Mes 
tais konfesiniais šarvais apsisun
kinę, nepajėgiam dvasiškai pakil
ti.

O kaip keista buvo pirmą kartą 
su kitatikiais ekumeniškai pasi
melst! Kaip įdomu! Ir kaip mes 
užsidegėm noru suartėti

lykų arba už tų asmenų, kurie 
jiems bendrai brangūs, ir tas 
bendras brangenybes paverčia 
ypatingom nesantaikos priežas
tim. Kaip dažnai, pavyzdžiui, tė
vas ir motina, kurie abudu myli 
tą patį jųdviejų vaiką, kilus tarp 
tėvų neapykantai, jaučia reikalo 
dėl to vaiko susibarti.

Panašiai viena iš skaudžiausių 
ironijų, susijusių su krikščionių 
suskilimu buvo ta, kad mes mal
dą pavertėm tam tikra to suskili
mo priemone.

Kai prieš trisdešimt penkerius 
metus lankiau viešą miesto mo
kyklą ir visi klasėje rytais kartu 
sukalbėdavom Viešpaties maldą, 
mes katalikai sąžiningai susi- 
čiaupdavom, priėję žodžius, "... 
nes Tavo yra karalystė, galybė, ir 
garbė per amžius” — ir vėl įsi- 
jungdavom tik bendram “Amen”.

Mes katalikai laikėm tą Vieš
paties maldos versiją su minėtu 
sakiniu “evangelikų malda”; o 
evangelikai vadindavo mūsų 
naudojamą versiją “katalikų 
malda”. Ir vieni ir kiti kažkaip 
buvom užmiršę, kad šis mūsų 
visų bendras paveldėjimas nėra 
nei vienų, nei kitų, o Viešpaties 
sukurta ma!da.

Tik po dvidešimt metų, univer
siteto teologijos fakultete studi
juodamas tą brangią, mums nuo 
pirmųjų Bažnyčias amžių paliktą, 
knygą “Didache”, sužinojau, kad 
tie skambūs žodžiai “nes tavo ga
lybė ir garbė per amžius”, nors 
ir nėra kai kurių evangelijų teks
te, tačiau yra Didache tekste, ir 
visai neturėtų kelti jokių, sunku
mų.

Naujoj katalikų Mišių liturgi
joj, toj vietoj, kur V’cšpaties mal-i 
da kalbama, dabar ir tie žodžiai 
kalbami. Juos atsako Mišių da
lyviai. ,

Tai vienas pavyzdys, kaip mes 
krikščionys, iš maldos, kuri ture-i 
jo mus rišti, padarėm tam tikrą1 
nesugyvenimo simbolį. Visai ne-i 
seniai mes, katalikai, radom pro-1 
gos su kitų konfesijų nariais drau-

— Kada, kaip ir kodėl gimė 
idėja Vasario 16-tos proga Čiur
lionio galerijoje surengti bendrą 
laisvojo pasaulio lietuvių 
ninku parodą?

— Ši paroda išaugo iš 
ries tradicijų ir išbujojo 
raidoje, būtent: Jaunimo 
naujos Čiurlionio galerijos atida
rymas ir Lietuvių fondo tūkstan
čio dolerių premija skiriama lie
tuviui dailininkui. Abu svarbūs 
laimėjimai kultūriniame gyveni
me turėjo apjungti visus dailinin
kus tradicinėje Vasario 16-tos pa
rodoje.

— Ar tai bus tik vienkartinis 
-šiemetinis užsimojimas, ar ma
noma šias su Vasario 16-ta susie
tas meno parodas padaryti kas
metine tradicija ir ateityje?

daili-

praei- 
įvykių 
centre

tė mūsų visuomenei ir dailinin
kams.

— jau kalbama, kad Lietuvių 
fondas skiria šiemet net tūkstan
tį dolerių jury komisijos pripažin
tam geriausiam parodos darbui? 
Ar toji tūkstančio dolerių premi
ja taipgi bus kasmetinė ir ar Lie
tuvių fondas kasmet bus šia proga 
mūsų dailės mecenatas?

— Ši gražioji Lietuvių fondo 
premija yra paskirta pirmą kar
tą, bet mes tikimės, kad tai virs 
tradicija, ir lietuvis dailininkas 
bus pagerbtas kiekvieneriais me
tais taip, kaip kas metai yra ger
biamas lietuvis kūrėjas-rašytojas. 
Dar turėčiau paaiškinti Lietuvių 
fondo premiją: jury komisija at
rinks geriausią parodoje kūrinį, 
jis bus nupirktas už tūkstantį do
lerių Lietuvių fondo skirtais pi 
nigais ir paliktas Galerijos glo
boje, kaip meno turtas, skirtas 
Nepriklausomai Lietuvai.

— Kiek dailininkų ir iš kokių 
kraštų tikitės šion parodon su
traukti?

— Parodoje dalyvauti pasiža-

— Aplamai, jaučiamas didelis 
entuziazmas, ruošiant šią parodą. 
Lietuvių Dailininkų sąjunga 
New Yorke parodė didelį pritari
mą šiai parodai laiškais ir tele
foniniais pasikalbėjimais. Kurie 
negali dalyvauti dėl komplikuo
to transporto ar dėl įsipareigoji
mų kitose parodose, tie žada da
lyvauti kitais metais. Atrodo, Lie
tuvių fondo skirta premija su
jungs lietuvius dailininkus giles
niam ir tampresniam bendradar
biavimui. Esant tokiai nuotaikai, 
techniški reikalai nėra sunkūs, 
nors dar yra likę daug baigiamų
jų ruošos darbų, įrengiant naują
ją Čiurlionio galeriją. Darbštūs 
ir pilni idėjų dailininkai D. 
Aleknienė-Rėklytė, J. Daugvila, 
J. Kelečius ir R. Mozoliauskas — 
visi stengiamės, kad ši paroda pa
sisektų.

— Kas atrinks tinkamus dar
bus parodai ir kas spręs, kuris dar
bas yra premijuotinas?

— Bus dvi atskiros jury komi
sijos. Pirmoji sudaroma iš trijų 
lietuvių dailininkų, kurie šį kartą 
nedalyvauja parodoje. Jie atrinks 
geriausius kūrinius šiai parodai.

tokią Kristaus mokslo tiesą?”, mes galėtų sutelkti jėgas visuomeni- 
patys esame priversti savęs pa
klausti: “Iš tikrųjų, kaip aš su
prantu Kristų ir jo žodį? Ką aš 
tikiu?”.

Anksčiau ar vėliau krikščionių 
suartėjimo procese, kai pamatom, 
kad turime daugiau bendrumų 
nei skirtingumų, kyla troškimas 
bendrai pasimelsti. Pradedam 
kukliai, mažame būrelyje; gal 

j tik Viešpaties maldą sukal'bėda-!
Krikščionių suartėjimo procesas m!- Laikui bėgant, randam ga-1 artėjime, kalbant apie

nėj veikloj. Lietuviai kai kuriais 
atvejais jau seniai taip daro. Ta- 

i čiau, ar nebūtų įmanoma, mum 
j susitarus, išleisti tam tikrus vi- 
I šiem reikalingus leidinius jauni
mui ir suaugusiems? Jei kitatau
čiai krikščionys sugeba atspaus-' 

i dinti visiems bendrą šv. Raštą, 
kodėl negalėtų ir lietuviai pana- 

gal šiai padaryt?
Trečioji stadija krikščionių su- 

,__ a : maldą,
turi pereiti tam tikrus laipsnius, Į limybės tas bendras pamaldas bus tada, kai galėsime visi pasi- 
iš kurių tris sudaro malda. Pirmo-' suruošti vieni kitų bažnyčiose, di- dalint viena Viešpaties vakariene, 
je krikščionių suartėjimo stadijoje 
pradėjome savo atskirose bendri
jose maldauti mūsų visų Visaga- 
’io Tėvo, kad būtų mums nu
šviestas kelias į Krikščionių vie
nybę. Antrojoje stadijoje pradėjo
me dalyvauti pasikalbėjimuose 
mažuose būreliuose religinėmis 
temomis, kad galėtumėm vienas 

l kito išsiklausinėti, vienas kito įsi- 
j tikinimus ir papročius geriau pa-1 daugiau norėt? Nejaugi

• suma svt viciic tiVZUirnuc

desniam skaičiui.
Po šios stadijos, galime pajusti tiją. Paskutiniai mūsų 

arba tam tikrą nuovargį ir nusi- pasitarimai rodo, kad tarp kata- 
vylimą, kad kitų negalime uždeg- Rkų ir liuteronų to pagrindinio 
ti krikščioniško suartėjimo susido- sakramento sąvoka esmėje nesi- 
mėjimu, anba galime susigundyt j skiria, 
pasitenkinimu, kad pasiekėm vi- ■ 
sa, kas įmanoma. Susipažinom, 
pasimeldėm bendrai, išmokon) 
gerbti vienas kito tradicijas — ko 

i norime 
ižint'. ’suma’šyt visus tikėjimus į vieną

Iš pradžių tai nebuvo lengva. | bažnyčią, kur viskas būtų mono- 
! Bijojom, kad sau arba savo kon- j litiška ir vienos spalvos? 
fesiiai nepadarytume gėdos, ne-į Kur viskas būtų monolitiška ir 
DOrO^OTTl Iztt/Ac VonfociJrvc ' VIAnris T

įžeisti. Tačiau buvome priversti ir j 
apie savo tikėjimą giliau pasi- 

Į ska'tyt, geriau į jį įsigilinti. Mes 
I supratom, kad ne ginčams susi
rinkom. Kada pokalbio bendra- 
dalyvis nuoširdžiai užklausia, 
“Kaip Jūs suprantate tokią arba

1 atnašauti drauge vieną Eucharis- 
teologų

proce- 
negaii 
kurias| 
statėm i
metus

nei* kitos konfesijos1 vienos spalvos — ne. J vieną 
Bažnyčią — taip. Nes Kristus aiš
kiai yra išreiškęs savo troškimą, 
kad visi būtų viena, kaip Tu, Tė
ve, esi manyje ir aš tavyje, kad 
ir jie būtų mumyse viena...”.

Gal šiame krikščionių suartėji
mo tarpsnyje įvairios konfesijos

Krikščionių suartėjimo 
sas yra nelengvas, ir jis 
būt suprastintas. Sienas, 
per keturis šimtmečius 
tarp mūsų, per ketverius
nenuigriąusim. Krikščionių suartė
jimo savaitės ir visų dienų pastan
gos turi būti akstinas mum to
liau tesėti, kad visų krikščionių 
suartėjimas, kuris prasidėjo mal
da, tęstųsi maldos dvasioj ir pa
galiau pasiektų savo galutinį tiks
lą aukščiausioj maldos formoj: 

; kad malda, kuri mus kadaise 
skyrė, mus vėl jungtų į vieną.

Kun. Kazimieras Pugevičius

V. K. Jonynas Istorinė Lietuva (aliejus)
S Vasario 16 d. Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, atidaromos, lietuvių 
iailininkų parodos.
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Kita jury komisija skirs premijas: 
du Chicagos žinomi meno kriti
kai — amerikiečiai ir vienas lie
tuvis dailininkas.

— įdomu būtų jau šiandien 
žinoti, kurie žymesnieji mūsų 
dailininkai jau pasižadėjo paro-

doje dalyvauti ir kurių darbai jau 
prisiųsti?

Dail. Vanda Balukienė, Čiurlionio galerijos Chicagoje direktorė,
Nuotr. K. A,

— Jau visi darbai Galerijoje ir 
dailės bičiuliai galės pasidžiaug
ti seniai nematytais svečiais, kaip 
J. Ripaša, Vyt. Jonynu, I. Grieže, 
P. Lape, Tel. Valium, P. Gailiu
mi, Alb. Elskumi ir daugelio 
kitų Čiurlionio galerijoje pirmą 
kartą išstatomais darbais.

— Ar mūsų dailininkiškas 
jaunimas ar senimas rodo dau
giau dėmesio šiai parodai? Kokia 
proporcija vieni ir kiti žada pa
rodoje dalyvauti?

— Daugiausia jau subrendę 
dailininkai.

— Atrodo, kad planuojamoji 
šventinė ir bendroji mūsų daili
ninkų paroda bus ypatingesnė už 
lig šiol įprastąsias. Gal tad ir jos 
atidarymas bus kuo nors išskir
tinis? Spaudoje jau anksčiau bu
vo užuominų, jog reikėtų galeri
joje parodas atidaryti ne vien tik 
kalbomis, bet ir muzikos bei gro
žinės literatūros vienu antru nu
meriu. Gal kas nors panašaus šį 
kartą kaip tik pramatoma?

— Taip, numatomas smuiko 
ir piano koncertas, kurį atliks P. 
Mariukas ir M. Motekairis. Ne
apsieisime ir be trumpų kalbų 
naujų Galerijos patalpų atidary
mo proga. Taip pat tą patį va
karą sužinosime, kas laimėjo pre
mijas. Dar turime numatę ma
lonią staigmeną, bet negaliu 
Jums to minėti, nes tai nebūtų 
jau staigmena. Ačiū už dėmesį 
Čiurlionio galerijos veiklai ir iki 
pasimatymo Vasario I6-tos paro
doje.



S/a/ne numery
PARAŠIAU TESTAMENTĄ, BET NEPASIRA

ŠIAU.
KRIKŠČIONIŠKOJO HUMANIZMO FILOSOFAS 

— RAŠO STASYS YLA ANTANO MACEI
NOS 65 METŲ SUKAKČIAI.

APIE POETĄ JURGĮ BALTRUŠAITĮ RAŠO DR 
BRONIUS VAŠKĖLIS.

VINCO STONIO KAUNO SONETAI.
DEŠIMTMETIS PEDAGOGINIO LITUANISTI

KOS INSTITUTO NEAKIVAIZDINIAM SKY
RIUI.

VENGRŲ POETO VOEROESMARTY EILĖRAŠ
TIS.

PR SKARDŽIUS APIE A. KURŠAIČIO ŽODY
NĄ.

V. K. JONYNAS DĖL FRATERNITAS LITU
ANICA DAILĖS KONKURSO.

AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS.

Kertine parašte
Parašiau testamentą, bet nepasirašiau

Vasario šešioliktoji yra proga 
pagalvoti apie tautą įvairiais at
žvilgiais. Nors žmogus miršta, ta
čiau jo palikimas gyvena.

Kai mirė prezidentas Johnso- 
nas, man paaiškėjo, kad mudu 
buvome vienmečiai. Mano drau
gai man ta proga priminė, jog 
ir aš galėjau būti miręs. Išeina, 
kad yra gyvo reikalo susirūpinti 
savo testamentu. Mano testa
mentas, žinoma, ne piniginis. Aš 
ta proga tik gyviau pajutau rei
kalą susirūpinti savo rašinių bib
liografiniu sutvarkymu, nes iš 
patirties žinau, kad paprastai ne
atsiranda kas betarpiškai tuo už
siimtų.

Tačiau man testamento prob
lema iškilo iš kitos pusės, kai a- 
ną dieną man paskambino vie
nas bičiulis ir papasakojo, kaip 
Jis rengiasi rašyti savo testamen
tą. Jis kėlė mintį, kad mūsų vi
suomenėje yra sutelkta nemažai 
pinigo, bet visai nesirūpinama jo 
suorganizavimu ir sutvarkymu. 
Tai sakant, čia turima galvoje 
turto padarymą veiksmingu atei
čiai. Neseniai miręs mano kai
mynas ir jaunystės draugas, ne
pasirašydamas testamento, pali
ko, žmonės sako, arti 100,000 dol. 
tokioje būklėje, kokioje jis nebū
tų norėjęs juos palikti. Jo turtas 
nepasidarė veiksmingas ateičiai. 
Kadangi okupantas turi noro ir 
galimybės, mūsų nepagavęs, 
pačiupti bent mūsų turtą, tenka 
turto palikimo klausimais susirū
pinti visuomeniškai.

Daugelis tėvų natūraliai tikisi 
savo turtą palikti vaikams. Ta
čiau kyla, nors ir nepopuliarus, 
bet realus klausimas, ar mūsų 
vaikai bus geriausi veikėjai 
su mūsų turtu. Daugelis jų bus, 
arba jau yra, gerai ekonomiškai 
apsirūpinę, ir paliktas turtas ne
turės jiems nei tos reikšmės, nei 
nedarys to įspūdžio, kurio tikisi 
tėvai, palikdami jiems sunkiai 
sutaupytą turtą. Turtas, duotas 
vaikams priedu, prie to, kas rei
kalinga jų išmokslinimui ir jų 
gyvenimo pradžiai, neretai juos 
greičiau gadina, negu prisideda 
prie jų žmogiškumo išsivystymo. 
Tos, nors ir žiaurios tiesos mes 

turime išmokti iš senosios mūsų 
bajorijos, kurios turtas, neišeida
mas iš šeimos ribų, nepatamavo 
visuomenės gerovei.

Taigi yra pagrindo kelti klau
simą, ką mes dalysime su savo 
turtu. Man paskambinęs šiuo 
klausimu bičiulis turi įdomų su
manymą. Jis rengiasi rašyti laiš
kus kokiem penkiem jo pažįsta
miem kultūrininkam ir religi- 
ninkam, prašydamas patarti, 
kaip jis turi parašyti savo testa
mentą. Jis tokiu būdu tikisi visai 
objektyviai sužinoti, ką jis turi 
daryti su savo turtu. Aš nežinau, 
ar jis tuos laiškus jau parašė, ar 
ne. Tačiau aš pasakysiu, kad 
man Šis jo sumanymas patinka. Ir 
jei mes visi taip padarytume, ga
limą būtų būt tikriems, kad šios 
lietuvių tautos kartos pinigai nu
eis ipaciu šiose aplinkybėse 
geriausiu keliu. Svarbu yra ne tik 
turtą sutelkti, bet ir tinkamai su 
juo veikti. O senas žmogus savo 
nerūpestingumu gali jam prik
lausantį turtą paleisti vėjais ne 
blogiau negu jaunas.

Svarbu yra turtą pasukti tomis 
kryptimis, kuriomis mes sieloja
mės, būdami gyvi. Reikalas suži
noti kaip tai padaryti liečia ne 
tik tuos, kurie turi sutelkę 100,- 
000, bet ir tuos, kurie turi keletą 
dešimčių tūkstančių. Taigi dau
gumos mūsų testamento turinys 
jau yra. Bet jis dar nėra pasirašy
tas. Jei jis nebus pasirašytas, tai 
jis bus tarsi užkeiktas turtas, ku
rio niekas negali panaudoti. '

Aš dabar studijuoju pasakas. 
Skaitau ir apie užkeiktus pinigus. 
Tuos pinigus gali paimti tik tada, 
jeigu, juos atkasęs, atsineši nu
mirėlį ir pinigus paimi jo ranka 
Kitaip paimti, tie pinigai pasilie
ka užkeikti ir radėjui naudos ne
neša. Kad su mūsų palikimais 
taip neatsitiktų, reikia, jog mes 
juos, kaip protingi, sąmoningi 
ir šviesūs žmonės, patys patvar
kytume

Visa tai turint prieš akis, pir
miausia mums reikia išsilaisvin
ti iš svaigulio, kad mes gyvensi
me šimtą metų. Toliau, reikia į- 
sisąmoninti, kad mūsų šeimos 
jaunajai kartai mūsų palikimas

Krikščioniškojo humanizmo filosofas
Antano Maceinos šešiasdešimt penkeriiį metu sukakčiai

STASYS YLA

Prancūzai turėjo Pascalj, rusai 
Solovjovą — religinius mąstytojus 
pasauliečius. Pascalio poveikis mū
sų tautoj beveik nejaučiamas, o 
Solovjovo — labai ryškus. Pastaro
jo įtakoje išaugo du žymūs mūsų 

mintytojai — A. Dambrauskas- 
Jakštas ir St. Šalkauskis. Maceina 
yra tretysis, kuriam per Šalkauskį 
Solovjovas turėjo nemažo poveikio.

Jakšto ir Šalkauskio nevadiname 
religiniais mintytojais, nors jie eilę 
metų lenkė mūsų kultūrinį ir vi
suomeninį gyvenimą krikščioniško
sios mąstysenos kryptimi. Kaipgi su 
Antanu Maceina, vėliau įsijungusiu 
j pirmųjų dviejų vagą? Jo posūkis 
į religinį minties kelią nepalyginti 
ryškesnis. Ar tuo jis atsišakoja nuo 
savo pirmatakų, ar tik pratęsia ir 
pagilina jų kryptį mūsų tautoje?

Pašaukimas ir pasirinkimas

Maceina neketino būti filosofu. Jo 
pirmasis pašaukimas buvo teologi
ja, ir ją studijavo Vilkaviškio kuni

gų seminarijoje trejus metus, prieš 
tai išėjęs elementarinį filosofijos 
kursą. “Scholastinė sistema, mokyk- 
liškai dėstoma, rašo jis, buvo be
veik atgrasiusi mane nuo filosofijos. 
Iš teologijos esu gavęs žymiai dau
giau vidinių paskatų negu iš filo
sofijos” (Laiškas K. Bradūnui, 
Draugas 1967.128).

Nebaigęs teologijos, susikibęs su 
profesoriais dėl ginčytinų dalykų, 
jis pasitraukė iš seminarijos ir įsto
jo į Kauno universitetą studijuoti 
literatūros — lietuvių ir vokiečių. 
Pirmosios klausė pas V. Mykolaitį- 
Putiną, antrosios pas J. Eretą, be 
to, pedagogikos ir šiek tiek filosofi
jos pas Šalkauskį.

Studijuodamas literatūrą, pats ra
šė poeziją, noveles, vertė Horacijų. 
Poetu darėsi ne iš “savarankiško

nebus toks efektyvus, kaip mes 
manome. O jeigu vaikai jau da
bar gyvena vien tėvų palikimo 
viltimi, nepradedami nei moky
tis, nei patys susidaryti savo pra
gyvenimo ekonomini pagrindu, 
palikimas neišlaisvina jų iš jų 
tragikos. Jeigu jie nesidomi nei 
mokslu, nei kultūra, nei lietuviš
ka visuomenine veikla, jie bus 
menkiausi palikto turto naudoto
jai ta prasme, kuria vyresnieji 
norėtų

Kai šias tiesas būsime pasisavi
nę, tada turėsime laisvą priėjimą 
prie pagrindinio klausimo: ką 
mes iš tikro turime daryti su savo 
darbo vaisiais? Ir prie šio klau
simo susitelkime taip rimtai, kaip 
prie pagrindinio, mums dar liku
sio, gyvenimo klausimo. Nėra jis 
taip lengvai ir paprastai atsako
mas. Mano bičiulis to klausimo 
išaiškinimui rengiasi sumobili
zuoti visus savo draugus. Gal 
reikėtų pasekti jo pavyzdžiu. 
Rimtai susirūpindami palikimo 
tvarkymu, mes nemirsime visuo
meniškai ir kultūriškai, nors ir 
mirdami kūniškai. Taigi, skubė
kime pasirašyti savo testamentą. 
Be jo mūsų turtas liks tik už
keiktas lobis. V. Bgd.

Lietuvoj valstybės ženklas Vytis Aušros Vartų atike, Vilniuje (XVI amžius)

būties pergyvenimo, bet iš Putino 
įtakos” (Tp). Kaip literatas įsijun
gė į Šatrijos meno draugiją ir vienu 
metu jai pirmininkavo. Duonai pel
nyti dirbo Pavasario redakcijoj, pas
kui pats redagavo Ateitį, rašė 
straipsnius į Rytą ir Židinį, vertė iš 
vokiečių kalbos Tihamer Totho 
knygas jaunimui.

Savo raštais atkreipė Šalkauskio 
dėmesį, ir šis jau trečiaisiais studijų 
metais pasikvietė pas save, paskui 
pasiuntė pas dekaną Pr. Kuraitį ir 
siūlė pereiti į filosofinę pedagogiką 
arba sociologiją. Jam buvo pažadė
ta stipendija į užsienius. “Pasirin
kau filosofinę pedagogiką, taigi Šal
kauskio sritį su sąlyga, kad vyksiu 
j užsienius ne tuojau, o baigęs stu
dijas Kaune” (Tp.).

Janina Marka Egzotiški žiedai (šilko gobelenas)
fš lietuvių dailininkų jungtinės parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

Persisvėręs į filosofiją, turėjo pa
rašyti diplominį ir licenciato dar
bus, nes to reikalavo Šalkauskis. 
Vienam ir kitam darbui jis pasirin

ko temą, nuo kurios filosofinę kar
jerą pradėjo ir Šalkauskis, būtent — 
Religija ir kultūra. Šiuos darbus pa
skaitęs, Kuraitis pusiau juokais, pu
siau rimtai prasitaręs: Nežinia, ar 
čia rašo Šalkauskis ar Maceina. Bu
vusi “pasiutusi (Šalkauskio) įtaka, 
kaip poezijoje Putino. Šalkauskis (o 
per jį Solovjovas) buvo mano tik
rasis mokytojas filosofijos srityje”

J užsienius Maceina išvyko 1932 
metų rudenį. Metus praleido Bel
gijos Louvaine, antruosius Šveicari

jos Fribourge ir, grįžęs į Kauną, ap
gynė disertaciją Tautinis auklėjimas 

(1934). Trečius metus tęsė studijas 
Strassburge ir Briuselyje ir parašė 
habilitacijos darbą. Nuo 1935 ru
dens pradėjo dėstyti privatdocento 
teisėmis Teologijos-filosofijos fakul
tete, perėmęs iš Šalkauskio filosofi
jos įvadą, kultūros filosofiją, peda
gogikos istoriją.

Kaip jis dėstė, tepasako jo buvę 
studentai “Mūsų akyse profesorius 
Maceina buvo subtilus ir spalvin
gas filosofas. Jau po pirmos paskai
tos gandas apie jo sugebėjimą dės
tyti pasklido po visą universitetą. 
Aš jau buvau įsirašęs į jo privalo
mą filosofijos įvadą ir į kultūros fi
losofiją. Kultūros filosofija tapo la
biausiai lankoma. Čia būrėsi visas 
fakulteto elitas, ne tiek iš reikalo, 
kiek iš malonumo klausytis Macei

nos žavingo stiliaus. Taikli įžanga, 
ryškus planelis, sakinių trumpu
mas, sąvokų gyvumas, vaizdai, pa
sikartojimai — visa tai pagaudavo 
klausytojus... Filosofija prašneko 
poezijos lūpomis... Atsivėrė ir Dos
tojevskis, ir biblinis Jobas, ir Micke
vičiaus Vėlinių Konradas, ir Rainer 
Marija Rilke” (Pr. Visvydas, Lietu
vos universitetas, Chicago 1972, 
773).

Maceina buvo kūrybiškas akade
mikas. Jo straipsniai iš pedagogi
kos, kultūros filosofijos, net socio
logijos užpildydavo Logos, Židinio, 
Lietuvos Mokyklos, Naujosios Ro
muvos žurnalus. Pasirodė ir keletas 
stambių veikalų: Kultūros filosofi
jos įvadas (1936), Socialinis teisin
gumas (1938), Pedagogikos istorija 
I 1940), Buržuazijos žlugimas 
(1940).

Aktyviai reiškėsi ir visuomenės 
gyvenime. Priklausė kolektyvui, ku

ris paruošė deklaraciją “Į organišką 
valstybės santvarką”, buvo nariu 
krikščionių demokratų komitete ir 
krikščionių darbininkų centro val
dyboj, 1937 metais įsijungė į XX 
Amžiaus redakcinį kolektyvą. Be 
Maceinos — paskaitininko nepraei
davo žymesnieji ateitininkų ir kiti 
katalikų suvažiavimai.

Maceina šakojosi, ėjo į platumas, 
kaip daugelis savo jaunystėje, ir bu
vo sunku pasakyti, kur galutinai 
sustos jo neramus, reaktyvus, kūry
biškas polėkis. Viena buvo aišku, 
kad jis toliau bręs minties pasaulyje 
kaip Šalkauskio mokinys ir neabejo
tinas jo pakaitas, tik nebus antrasis 
Šalkauskis.

Skirtingas ir labiau šakotas

Šalkauskis atėjo mūsų minties pa
saulin iš teisės, Maceina iš teologi
jos ir literatūros. Mokytojas linko į 
sintezę, o mokinys daugiau j anali
zę. Pirmajam filosofija buvo lyg tar
naitė tautos istoriosofijai, kultūrai, 
pedagogikai, o antrajam, bent vė
liau — tiltas į teologiją ir litera
tūrą. Šalkauskis buvo formuluoto 
sprendimo ieškotojas, planų ir sis
temos kūrėjas, esmės kristalizuoto- 
jas, kartu atviras egzistencinėm pro
blemom. Maceina daugiau emocia- 
onalus, žaibiškas minčiai pagauti, 
problemai apčiuopti ir ją analizuo
ti — ne tiek esencialistas, kiek kon- 
sekvencionalistas.

Maceina skverbiasi į pažinimo gel
mes ne vien protu, bet ir intuicija. 
“Sunku net pasakyti, kuri jo pažini
mo galia stipresnė — intelektas ar 
intuicija. Intuicijos gausumas ir 
stiprumas artina Maceiną į meninio, 
poetinio pažinimo kelią... Tas Ma
ceinos pažinimo charakteris matyti 
iš jo žodinės išraiškos, pusiau in- 
telektualistinės, pusiau poetinės” (J. 
Brazaitis, J Laisvę, 1958, N 15, 19).

Maceina savo minties nekausto 
silogizmais. Jis ją žiedžia bei audžia. 
Pirmiausia meta lyg grumstą į van
denį ir įsiūbuoja minčių bangas. 
Ir tol žaidžia, kol problema, arba 
jos išvados iškyla visu ryškumu pa
viršiun. Maceinos raštuose daug 
spalvingumo ir žavumo, lyg skaity
tum ne filosofinius traktatus, o li
teratūrinius veikalus. Maceina lieka 
poetas, bent estetas ir savo filoso
fijoje. Filosofija ir poezija, jo akimis, 
turi tą patį objektą — būtį ir tą 
pačią išraiškos formą — žodį. Ski
riasi tik tuo, kad filosofijoje žodis 
tampa sąvoka, o poezijoje virsta 
vaizdu. Abi jos yra kūryba žodyje 
ir per žodį... IŠ abiejų gema esmės 
pasauliai, apvilkti tai sąvokomisį 

tai vaizdais, tačiau esmės, o ne pa
viršiaus pasauliai (plg. Didžiojo

(Nukelta | 2 pal.)
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Kertine parašte
Bailiškos studijos užsienyje ir Vilnius
Apie pustrečio mėnesio pernai 

išbuvom Vilniuje. Gyvenom ant 
kalno, kurio papėdėj Neris daro 
vingi ir nuo kurio matyti Vil
niaus panorama. Gražioj Čiur
lionio gatvėj, studentų bendra
buty iš keturių kambarių, skirtų 
svečiams iš užsienio, dviejuose 
gyveno mūsų šeima. Kituose 
dviejuose kambariuose gyventojai 
keitėsi —ekonomijos profesorius 
iš Kazachstano, sportininkų gru
pė iš rytų Vokietijos, profesorius 
iš Čekoslovakijos, kuris Vilniuje 
jau nebe pirmų kartų.

Mes, užsieniečiai, vieni su ki
tais pasisveikindavom, vieni ki
tiems nusišypsodavom. Kartais 
susitikdavom virtuvėje, kitąsyk 
prie dušo, kuriuo visi naudojo
mės.

Atvyko nauja užsienietė. Atėjo 
ji manęs kažko paklausti. Rusiš
kai nemoku, tai mėginau sužinot, 
ar nesusikalbėtumėm kitom kal
bom. Pasirodo, ji mokanti angliš
kai. Prabilusios angliškai,abi nu- 
stebom — aišku, kad abi iš Ame
rikos. Ji tada norėjo žinoti, kur 
čia nusipirkt valgyt.

Pasikvietėm užkąsti pas save.
Theresa ruošia doktoratą Nevv 

Yorke, Columbia universitete. 
Disertacijos tema — Lietuvos 
statutas. J Rusiją, Ukrainą ir į 
Vilnių ji atvykus rinkti medžia
gos. Medžiagos randanti daug. 
Amerikoje Lietuvos statutas dar 
terra incognita, tačiau Sovietų 
Sąjungoj daug kas ta tema domi
si.

Užsiminiau jai, kad yra tarp
tautinė mokslinė organizacija, 
kuri studijuoja Lietuvą liečian
čius klausimus. Gal jai būtų ver
tinga su ta draugija susipažinti? 
Galėtų ir straipsni iš savo studi
jų paskelbti jos žurnale.

“AŠ jau priklausau panašiai 
tarptautinei mokslinei organi
zacijai, Association for the Ad- 
vancement of Baltic Studies”, at
sakė. Nustebau. Nemaniau, kad 
Vilniuje išgirsiu minint AABS. 
Pati ne kartą mėginau iš JAVsiųs- 
ti AABS leidinį į Vilnių — ir tai 
žmonėm, kurie “tarybiniai” tvirti. 
Bet jie mano siųstų žurnalo nu

merių nė karto negavo. Buvau 
girdėjus, kad užsieniečiai gali Lie
tuvoje užsienietiškos spaudos gau
ti, tad paprašau, kad, man bū
nant Vilniuj, pasiųstų ten AABS 
leidinį. Bet ir šie numeriai dingo 
be žinios.

Kad amerikietė apie AABS ži
nojo, nebuvo, iš tikrųjų, joks ste
buklas. Ne Sov. Sąjungoj ji apie 
tai sužinojo, o JAV savo profesi
nių interesų dėka. Amerikiečiai, 
kanadiečiai ir t. t., kurie domisi 
Pabaltiju, iš karto atranda AABS. 
Tai rimto lygio profesinė organi
zacija. Nuo kitų panašių, ji ski
riasi tik žmonėmis, kurie ją pa
laiko. Paprastai į profesines orga
nizacijas stoja žmonės profesi
niais sumetimais. AABS suorgani
zavo ir jos stiprėjimu rūpinasi lie
tuviai, latviai ir estai — išeiviai 
su misija. Užtat AABS narių są
rašuose yra daug žmonių, kurie 
su baltistika net neturi profesinio 
ryšio: mokslininkai, tarnautojai, 
gydytojai, muzikai, inžinieriai, 
romaniškųjų kalbų mokytojai ir 
profesoriai, trumpai tariant, mū
sų šviesuomenė, kuri rimtai nori 
palaikyti Lietuvą mokslo žmonių 
dėmesio centre bei patys su ma
lonumu skaito gerai pagrįstus, 
kompetentingai parašytus straips
nius apie Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Malonu, pagaliau, kartais ir 
šiaip kokiam labiau išprususiam 
kaimynui Journal of Baltic Stu
dies į rankas paduoti. Vienas Ya
le profesorius jau pats pasitei
rauja, ar dar naujas numeris ne
pasirodęs. Jis iš savo asmeniškų 
stebėjimų buvo susidaręs įspūdį, 
kad lietuvių JAV “milijonai”. 
Journal of Baltic Studies pasiskai
tę, kad per antrąjį pas. karą į 
Vakarus pasitraukusius lietuvius, 
latvius ir estus kartu sudėjus’ ne- 
sulipdytum vieno didesnio JAV 
įmesto. O kiek kultūrinės veik
los! Kiek knygų išleista! To pro
fesoriaus akyse, kuris žmonių 
vertę sveria ne kiekybės, bet ko
kybės svarstyklėse, mūsų vertė 
išryškėjo, kaip dar niekad.

Reikia pakartotinai pabrėžti 
(nes mūsuose tai neįprasta), kad 
AABS nėra organizacija pabaltie- 
čiams, kaip pvz. pabaltiečių mo-

Visas gyvenimas žurnalistikai
Kun. Juozo Prunskio sukakčių paraštėse

V. BAGDANAVIČIUS, MIC

Kun. Dr. Juozui Prunskiui pa
sitraukiant iš Draugo redakto
riaus pareigų, sulaukus pensijos 
amžiaus, nors pasiliekant artimų
jų jo bendradarbių eilėse, yra 
verta sustoti prie jo įnašo tiek 
Draugui, tiek apskritai lietuviš
kai laikraštijai.

XX Amžiaus žmogus
Draugo redaktorium kun. 

Prunskis išbuvo 35 metus ir šio 
laikraščio formai ir vaidmeniui 
turėjo lemiančios reikšmės. Ta
čiau savo vardą lietuviškoje vi
suomenėje Prunskis buvo susida
ręs jau Lietuvoje, pradėdamas re
daguoti XX Amžių ir tame vaid
menyje išbūdamas 4 metus.

XX Amžius lietuviškoje laikraš
tijoje yra labai ryški apraiška. Šį 
laikraštį būtų galima vertinti ir 
kaip savitą politinį bei kultūrinį 
sąjūdį, bet mūsų atveju tenka pa
žvelgti į jį kaip į žurnalistinį — 
dienraštlnį sąjūdį. Lietuva, pra
dėjusi atbusti iš I pasaulinio ka
ro skurdo, šiame laikraštyje išgy
veno pirmą plataus masto ryši
ninką. Laikraštis visu veidu atsi
suko į konkretų žmogų. Ir šiame 
posūkyje ne tiek mokymui, kiek 
pačiam skaitytojui kun. Prunskis 
suvaidino vadovaujantį vaidme
nį. Jo žmogiškai įdomūs reporta
žai buvo ano meto visuomenei 
tikras pasigardžiavimas, kuriam 
retai kas galėjo likti abejingas.

Žmonių laikraštininkas
Mums šiandien, esant ameri

kietiško dienraščio įtakoje, kuri 
ne kartą yra nuėjusi per toli savo 
dėmesiu asmeniui ir nuotykiui, 
tokiu būdu pasidarydama sensa
cijų gaudytoja, atrodo, kad ši
toks laikraščio supratimas yra tik 
toks ir tegalimas. Tačiau, norint 
suprasti Prunskio žurnalistinio 
perversmo staigmeną, reikia pa
sižvalgyti, kad ir po komunisti
nius Lietuvos laikraščius. Mat, 
juose nėra asmeniškumų t. y. su

terų organizacija, ar neseniai su
sikūręs lietuvių, latvių ir estų po
litinės veiklos vienetas. AABS yra 
tarptautinė organizacija. Žmo
gaus kilmė čia nesvarbu. Jau da
bar apie pusė AABS narių nėra 
pabaltiečiai. Laikui bėgant, ne- 
pabaltiečių procentas turėtų dar 
didėti. Jau dabar AABS suva
žiavimuose paskaitas skaito viso
kių tautybių profesionalai iš ke
lių kontinentų. Patys suvažiavi
mai, kurie iki šiol yra vykę JAV 
ir Kanadoj, jau šiemet, be JAV, 
įvyks birželio mėn. Švedijoj, o 
vėliau vasarą ir Vak. Vokietijoj.

Žinant kokie riboti ištekliai, 
AABS veikla stebina. Tačiau tai 
tik dnr vienas gyvas įrodymas pa
baltiečių aukštos kokybės. Šių 
metų pradžioje Draugo “Kertinėj 
paraštėj” buvo linkėjimas mums 
veikti kultūros srity. Buvo pa
minėta ir AABS, ir buvo siūly
ta mūsiškiams daugiau šia orga
nizacija susidomėti. Tas dėmesys 
iš tikrųjų labai reikalingas. Iki 
šiol narių skaičiumi lietuviai or
ganizacijoj buvo negausiausi.

Tarp kitko, pačiam nereikia būti 
kokia nors prasme Pabaltijo ži
novu, įsirašant AABS nariu. Už
tenka norėti, kad mokslinis pa
saulis, o per jį ir platesni sluoks
niai, gautų progos daugiau suži
noti apie Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, jų praeitį ir dabartį visose 
apraiškose.

AABS palyginti naujas padari
nys. Ji susikūrė 1968 m. rudenį. 
Sumaniai planuojamos veiklos 
dėka AABS yra jau susidariusi 
gerą vardą. įspūdį dar gerina 
pernai metais Bulletin of Baltic 
Studies virtęs leidiniu Journal of 
Baltic Studies (straipsnių pavyz
džiai “Baltic Literatures in Exile 
of a Quarter Century”, “The Role 
of the Baltic Republics in the 
Economy of the USSR” ir pan.).

O kodėl, Association for the 
Advancement of Baltic Studies 
plečiant veiklą ir prestižą, kada 
nors ir Vilniuje negalėtų būti 
leista tenykščiams susipažinti su 
pasaulio mokslininkų darbais 
apie Pabaltijį?

Elona Vaišnienė

asmeniu susijusių įvykių. Ten ne
rasime kas kokį asmeninį išgyve
nimą viena ar kita proga turė
jo; kas su kuo apsivedė; ar kas 
kur ekskursavo ar atostogavo. Jei
gu ten kartais pasitaiko asmeniš
kumų, tai jie yra tik kaip parti
jos linijos iliustracija.

Prunskis mielai lanko įvairius 
susirinkimus ir atskirus žmones. 
Jis, jei gali, nelenkia koncertų ir 
parengimų. Tai labai derinasi su 
jo žurnalizmo pobūdžiu. Tačiau 

, susirinkimuose jis paprastai ligi 
galo nepasilieka. Niekas jo nesu
domina taip giliai, kad jis prie to 
ir pasiliktų. Jo bendradarbiai ži
no, kad ne kartą Prunskis, įpu
sėjus kokiam susirinkimui, pri
ėjęs prie savo kolegos, prašo pa
žymėti, kas dar tame susirinki
me atsitiks, o jis pats jau prasi
šalina.

Niekas jo nesudomina taip gi
liai, kad jis prarastų savo laisvę. 
Jis nugriebia paviršėlius nuo kiek
vieno įvykio, nesirūpindamas nei 
lėkščių plovimu, nei salės sutvar
kymu. Žinoma, ir laikas bei svei
kata ne viską leidžia aprėpti.

Tai sakydami, nenorime 
Prunskiui daryti kokio priekaiš
to, tik jį pilniau suprasti. Jeigu 
mes jį suprantame kaip reporte
rį, tai Prunskis tokiu yra labai 
aukštame laipsnyje. Jį gyvenimas 
domina labai plačiai; tačiau ne
galima iš jo norėti, kad jis ku
rioje nors srityje ar vietoje pasi
liktų ir tuo būdu, žurnalistišku 
požiūriu, susiaurėtų.
Laikraščio paskirties klausimas
Apie 1955 m. Draugo bend

radarbių klube buvo labai gyvai 
diskutuojamas klausimas, kokia 
yra laikraščio paskirtis. Kun. St. 
Yla, sakydamas pamokslą vienos 
Bendradarbių šventės proga, kėlė 
mintį, kad laikraštis turi formuo
ti visuomenę. Tai reiškia, kad jis 
turi tam tikras tiesas įtaigoti sa-

Kun. Juozas Prunskis Nuotrauka Algimanto Kezio, S. J.

vo skaitytojams ir tuo būdu vi
suomenę auklėti. Kun. Prunskiui 
šitoks žurnalizmo supratimas bu
vo nepriimtinas. Jis gynė pažiū
rą, kad laikraščio, ypač dienraš
čio, pareiga visų pirma yra in
formuoti. Po labai gyvų diskusijų 
anuo metu buvo pasiektas komp
romisas, ir Prunskis nusileido, jog 
laikraštis turi formuoti per infor
maciją. Kompromisas, kaip ma
tome, yra išlaikęs būdingą Pruns- 
ido požiūrį į laikraštį.

Prunskio nuopelnai
Nors formaliai nesiimdamas 

nei visuomenės vadovo, nei jos 
auklėtojo vaidmens, Prunskis ta
čiau yra turėjęs jai didelės įtakos.

Vienas iš reikšmingiausių 
Prunskio nuopelnų Draugui yra 
patraukimas prie laikraščio dau
gumos buvusių XX Amžiaus 
bendradarbių. Jie žinojo, lpeno 
jie yra kviečiami, o jis be jokio 
pažiūrų skirtumo juos čia telkė. 
Tokiu būdu, jei Draugas ne tik 
išsyk pasidarė bet ir išsilaikė .ry
šininko vaidmenyje beveik visai 
naujai lietuviškai visuomenei, už 
tai žymį nuopelnų dalis priklau
so kun. Prunskiui.

Tarpe pastovių, gyveniman 
įvestų dalykų pirmoje eilėje ten
ka pažymėti kultūrinio Draugo 
priedo sukūrimą. Prunskis negai
lėjo pastangų įtikinti Draugo va
dovybę, kad toks priedas yra rei
kalingas. Jis suteikė jam formą ir 
jo redagavime išbuvo vienuolika 
metų, nuo 1949 iki 1961 metų.

Draugo romano konkursas, ku
ris šiandien yra jau ilgametė ins
titucija, savo pirmuosius žings
nius galėjo sėkmingai žengti dėl 
to, kad Prunskis stipriai šį suma
nymą rėmė. Jis skatino Marijonų 
vadovybę šios progos nepraleisti, 
suprasdamas tokio konkurso na

tūralų naudingumą dienraščiui. 
Jis patarė šiam konkursui suda
ryti mažiausiai varžančias taisyk
les romano turinio atžvilgiu. Ro
mano konkursas, išsilaikęs jau 
daugiau, kaip dvidešimt metų, 
yra liudininkas šio sumanymo 
gerumo. Kai pradžioje .porai me
tų trūko mecenatų ir reikėjo pre
mijai lėšas imti iš Draugo admi
nistracijos (užtai ir jai tenka pri
pažinti nuopelną) Prunskis įsi
jungė į mecenatų tarpą su savo 
tūkstančiu dolerių.

Pradedant leisti enciklopediją, 
buvo šalia entuziazmo ir gana 
pesimistinių balsų. Prunskio stip
rus išėjimas už enciklopediją bu
vo labai reikšminga pagalba Ka
počiui pirmuose jo veiklos me
tuose. Enciklopedijoj jis redaga
vo žurnalistinį skyrių. •

Pagaliau prie jo darbų reikia 
priskirti tuos 8000 straipsnių, 

kuriuos jis Draugui .per šį laiko
tarpį yra parašęs. Jie, informuo
dami dienraščio visuomenę įvai
riais klausimais, vis dėlto junta
mai ją formavo.

Jo yra išėjusios apie 25 knygos 
ir brošiūros. Jis penketą metų re
dagavo anglų kalba žurnalą 
“The Marian”. Šiuo metu jis re
daguoja mėnesinį religinį laikraš
tį “Laivas”.

Prunskio žinių agentūra
Prunskis nėra visuomenininkas 

paprasta to žodžio prasme. Jis yra 
laikraštininkas, kuris nėra palen
kiamas jokiai visuomeninei lini
jai. Kai pokalbyje iškyla klausi
mas, kuriai mūsų ideologinei ar 
politinei galvosenai Prunskis pri
klauso, tai nei viena iš jų Pruns
kio nesisavina. Jis eis su tais, ku
rie tarnaus lietuvybei ir katali
kybei. Savo visą laiką norėda
mas skirti spaudai, jis į organi

zacinį veikimą nesumobilizuoja
mas.

Kai sakome, kad Prunskis yra 
nesumobilizuojamas, tai tuo ne
norime pasakyti, kad' jis yra koks 
anarchistas. Būdamas teisininku 
(savo bažnytinės teisės doktora
tą apgynęs Kat. universitete 
Washingtone) jis tokiu negali 
būti.

Vienas iš visuomeninį pobūdį 
turinčių Prunskio darbų yra Ka
talikų spaudos biuras Lietuvoje. 
Išėjęs iš XX Amžiaus, jis perėjo į 
Kat. Veikimo Centro žinybą, 
kaip informacijų 'biuro vedėjas. 
Jis rinko žinias, liečiančias tikėji
mo ir doros klausimus, ir regu
liariais biuleteniais jas perduoda
vo vyskupams, kat. organizacijų 
vadams ir kat. laikraščių redak
toriams. Tai buvo visuomeninio 
gyvenimo ir religinio .gyvenimo 
supratimo įkvėpta veikla.Šioje 
veikloje Prunskis stengėsi atitaisy
ti klaidingas žinias apie katali
kus. Jis buvo suorganizavęs pa
kankamą “žvalgybą” sužinoti, 
kas darosi katalikybei nepalan
kiuose sluoksniuose. Informacinė 
Prunskio veikla apėmė tokias sri
tis, kaip kovą už katalikišką mo
terystės sampratą ir ibąigiant re
liginės terminijos švarinimo dar
bu. Jis pradėjo valyti lietuvių 
bažnytinę kalbą nuo svetimybių 
ir barbarizmų.

Senatorius
Kitas reikšmingas kun. Pruns

kio visuomeninis darbas yra jo 
veikla Chicagos arkivyskupijos 
kunigų senate. Už akių išrinktas 
tremtinių lietuvių kunigų grupės 
šioms pareigoms, jis 'parodė labai 
didelį sugebėjimą veikti parla
mentarinėmis priemonėmis. Savo 
veikla šioje srityje jis pasiekė, kad 
tremtinių kunigų teisės atlygi

nimo atžvilgiu būtų sulygintos 
su vietinių kunigų, skaitant nuo 
jų darbo pradžios šioje arkivys
kupijoje. Tai jam pasisekė pada
ryti, sutelkiant savo tezei vado
vaujančius kunigų senato asme
nis. Neseniai Chicagos arkivys
kupijos kurija priėmė šį nutari
mą ir apie tai painformavo kle
bonus. Reikia pastebėti, kad kun. 
Prunskis šiuo savo diplomatiniu 
laimėjimu nepasinaudoja, nes, 
nebūdamas formaliu parapijos 
asistentu, neįeina ton kategori- 
jon, kurie gauna algas.

Šia proga tačiau tenka nepra
leisti iš akių, kad kun. Prunskis 
parapijos asistento pareigose vie
noje seniausių Chicagos lietuvių 
parapijų, Šv. Jurgyje, yra išbuvęs 
nuo 1940 iki 1969 metų, it y. 28 
metus.

Prunskio fondai
Nėra paslaptis, kad kun. 

Prunskis yra taupus žmogus. Jis 
moka surinktas vertybes sandė
liuoti. Tačiau ir šioje srityje jis 
■nori reikštis plačiai, žurnalistiš
kai. Jis nori, kad jo sutelktos san
taupos sudarytų pastovų ilgametį 
premijų šaltinį lietuviams moks
lininkams, laikraštininkams ir vi
suomenininkams. Tam tikslui jis 
jau teisiškai yra sutvarkęs fondus, 
kurie kiekvienerių metų pradžioje 
duos premijas šių sričių atrink
tiems darbuotojams. Mokslininko 
religinio veikalo autoriaus ir žur
nalisto premijoms kandidatus at
rinkti jis yra pavedęs Lietuvių 
katalikų mokslo akademijai Ro
moje. Visuomenininko premijai 
kandidatą išrinkti yra pavesta 
Pasaulio Lietuvių kat. (bendrijai.

Jei ši institucija bus tvirtai tei-
(Nukelta | 2 pal.)
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O VIS DĖLTO LIETUVIŲ LITERATŪRA KU

RIAMA IR ČIA.
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMI

JOS “SUVAŽIAVIMO DARBAI ’.
PASKIRTA MOKSLO PREMIJA.
BALTISTINIŲ STUDIJŲ KONFERENCIJA 

ŠVEDIJOJE.
JIS DAINAVO APIE ŽEMŲ. 
ALGIRDO SKINKIO POEZIJA.
LIETUVOS SUVERENUMAS KLAIPĖDOS 

KRAŠTE.
GINOS ČAPKAUSKIENĖS PLOKŠTELĖ.
KĘSTUTIS ZAPKUS AMERIKIEČIŲ PARO

DOJE WASHINGTONE.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI

Kertine parašte
O vis dėlto lietuvių literatūra kuriama ir čia

Lietuvių katalikų mokslo 
akadem. Suvažiavimo Darbai
DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.

1956 metų laureatas ispanų po
etas Juan Ramon Jlmenez šia 
garsiąja premija atžymėtas kaip 
tik tremtyje, nes Ispaniją taipgi 
paliko, nenorėdamas savo laisvos 
plunksnos surišti su diktatūrine 
Franco valdžia. Lietuvių rašytojų 
atveju buvo dvigubai skaudžiau, 
nes juos iš gimtojo krašto išbloš- 
kė ne vien savųjų diktatūra, bet 
ir svetimos kariuomenės — Rau
donosios armijos invazija ir oku
pacija.

Tik nebuvo girdėt, kad bent čia 
aukščiau pavardėmis suminėtųjų 
rašytojų konfratrai, pasilikę tėvy
nėse, būtų už tai jų adresu rū
gėję ir juos pačius menkavertinę, 
tvirtindami, kad tik pasilikusieji 
priespaudoje kuria savo tautos li
teratūrą.

Kitaip daro, ar priversti daryti, 
mūsiškiai. Štai Vilniuje įvykusia
me Kūrybinių sąjungų valdybų 
jungtiniame plenume tenykštės 
Rašytojų sąjungos valdybos pir
mininkas rašytojas Alfonsas Bie
liauskas, be kita ko, šnekėjo ir 
šitaip: “Pagaliau ir ten, už jūrų 
marių, pradedama įsitikinti, jog 
tikroji lietuvių tautos kultūra ir 
jos literatūra kuriama čia, prie 
Baltijos, Nemuno ir Neries, tary
binės santvarkos metais naujam 
gyvenimui pakilusioje Lietuvoje, 
o ne svetimais dangoraižiais ankš
tuose Niujorko ar Čikagos stotuo
se.

“Lietuvių tautos atminty, žino
ma, išliks tie kūriniai ir jų auto- 
riai, kurie buvo ir yra dabar su 

.savo liaudimi ne tik jos šventės, 
■bet ir jos darbo dieną, kurie pa- 
'deda jai geriau susivokti painia
me šios dienos pasaulyje ir pasi- 

i rinkti tą vienintelį teisingą ėjimą, 
kuris lemia pastovią pergalę jos 
ilgalaikėje istorinėje perspektyvo
je. Tokia literatūra, be jokios abe
jonės, yra šiandieninė tarybinė 
lietuvių literatūra” (Literatūra ir 
menas, 1972. XII.16).

Mes gi sakome tai, ko norma
liose literatūrinės iraidos aplinky
bėse nereikėtų nė įrodinėti, jog 
kiekvienos tautos literatūra kuria-

(Nukelta j 2 psl.)

Gyvendami laisvuose kraštuose, 
esame atviri viso pasaulio tautų 
■grožinei literatūrai. Nei savo gal
va, nei kasdienine duona nerizi
kuodami, literatūriniam pažini
mui galime rinktis 'literatūrą vi
somis kalbomis, kokią tik norime, 
nevaržomi jokių politinių doktri
nų, nei pasaulėžiūrų, nei žema
žiūrių valdžios uzurpatorių.

Šitokioje situacijoje nesame už
sisklendę ir nuo lietuvių grožinės 
literatūros, šiuo metu kuriamos 
okupuotoje Lietuvoje. Nėra ko 
nė aiškinti, kad, kas tik ją seka ir 
ja domisi, tas mato, jog tir slogaus 
totalitarinio režimo sąlygose ten 
sukuriama poezijos, beletristikos 
ir dramų, nemirsiančių ir tada, 
kada šiandieninis okupacinis reži
mas jau bus tik kraupus istorinis 
faktas.

Lygiai žinome, kad tos ar ki
tos tautos literatūra gali būti ku
riama ir svariais veikalais papil
doma taipgi svetimose žemėse — 
išeivijoje. Nereikia čia siektis nei 
Adomo Mickevičiaus, Užtenka ir 
mūsų pačių gyvento dr gyvena
mo laikmečio. Suminėsime tik ke
letą pavyzdžių iš daugelio. Aust
rų rašytojas Franz Werfel (1890 - 
1945), jo tėvynę užėmus vokie
čiams - naciams, .paliko ją, gyve
no įvairiuose Vakarų pasaulio 
kraštuose, mirė JAV, tremtyje pa
rašė ir savo knygą “Das Lied 
von Bernadette”. Arba ir visa ei
lė pačių vokiečių rašytojų, pasi
traukusių iš tėvynės, kai, Hitle
riui atėjus j valdžią, reikėjo rink-1 
tis arba kūrybingai laisvą tremtį, 
ar vergavimą partijos doktrinai. | 
Štai du broliai Mann’ai. Heinrich 
Mann (1871 - 1950), naciams' 
valdant Vokietiją, gyveno lįvai-■ 
riuose kraštuose, Paryžiuje buvo! 
išrinktas visų vokiečių rašytojų 
išeivių draugijos pirmininku. 
Thomas Mann’as (1875 - 1955) 
taipgi, naciams siautėjant, neiš
mainė kūrybinės rašytojo laisvės 
į partijos malonę ir pasitraukė 
iš gimtojo krašto. Lygiai padarė 
ir dramaturgas Bertolt Brecht 
(1898 - 1958) ir daugelis kitų vo
kiečių literatūros šio amžiaus 
žvaigždžių. O Nobelio premijos

I L K.M. AKADEMIJOS DAR- sekcija pradėjo leisti didelės apim- Selci Umbro miestely, prie Perugios,
I ties Lietuvos Istorinių šaltinių se-1 Italijoje. Spaustuvės išlaidos apmo-
I riją — Fontes Historiae Lituaniae,
I kurios I tom., patalpinta Relationes 

1940 m. bolševikų gtatus jn Magno Duca-

BAI LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE

L.K.Mi Akademija 1922 m. Lie
tuvoje įkurta, 1 
uždaryta, 1953 m. laisvame pasau
lyje atgaivinta, kurios Centro val
dyba yra Romoje, pernai atšventu
si 50 metų sukaktį, pasižymi savo 
reguliariais mokslininkų suvažiavi
mais ir savo leidinių gausa. Su
važiavimus jhšaukia kas treti metai, 
kuriuose įvairių sričių mokslinin
kai skaito paskaitas ir pranešimus. 
Tokių suvažiavimų laisvoje Lietu
voje, Kaune, buvo sušaukti trys, o 
laisvame pasaulyje penki. Atsikūru
sios Akademijos suvažiavimai buvo: 
1957 m. Romoje, 1961 Chicagoje, 
1964 Nevv Yorke, 1967 Huettenfel- 
de , Vokietijoje, ir 1970 Toronte, Ka
nadoje. Ateinantis suvažiavimas 
šaukiamas šiais metais Bostone 
Darbo Dienos savaitgaly, rugp. 31 
—rugsėjo 1—2 d., Boston College 
patalpose.

Savo suvažiavimų paskaitas, pra
nešimus ir protokolus Akademija 
atspausdina L.K.M.A. Suvažiavimo 
Darbuose. Tokių didelio formato ir 
apimties (400—500 psl.) Suvažiavi
mo Darbų jau yra išleista 7 tom., 
kurių 3 Kaune ir 4 Romoje. Ša
lia Suvažiavimo Darbų Akademija 
leidžia L.K.M.A. Metraštį, kurio jau
yra išleisti 5 tomai po 400—650 psl. della Pilotta 4, Roma. Išleista 1000 

Be to, Akademijos Istorijos mokslų egz. Spausdino Pliniana spaustuvė

laimėjęs v^il^alag ‘^Lįetuvo^vvZlT^08'1000 doL (“penatas kun. J. Prunskis) mokslo premiją 
SJ įteikiamas popiežiui PaulhH ajam^DrauL ™ tvtPatdwre5dakt°raULkUn‘ Pauliau® Rabikausko, 
kai. Iš kairės į dešinę: prel. dr P Jatulis £ grfr T 1 viii Į,eikal°.Paruošimo talkinin-
R. Krasauskas, ’ k dr> J’ Vaisnora> MIC> kun- P- Rabikauskas, SJ ir kun.

tu Lituaniae, I dalis. Tai Vilniaus 
ir Žemaičių vyskupijų reliacijos Šv. 
Sostui apie vyskupijų stovj, atras
tos Vatikano archyve. Šiai serijai jau 
yra baigiami paruošti kiti 4 tomai, 
kurių išleidimui ieškoma mecena
tų. Šalia suminėtų dar yra išleistų 
didelių studijinių monografijų. 
Kun. St. Ylos apskaičiavimu iš viso 
Akademija yra išleidusi 30 didelio 
formato tomų. Šj kartą čia reikia 
aprašyti ir įvertinti paskutinį Aka
demijos Suvažiavimo Darbų tomą.

li. SUVAŽIAVIMO DARBAI 
VII TOMAS

1. Septintasis suvažiavimas ir jo 
darbai

L.K.M.A. Suvažiavimo Darbų VII 
tome patalpintos VII suvažiavimo, 
įvykusio 1967.VIII.23—27, Vasario 
16 gimnazijos patalpose, Huetten- 
felde, Vokietijoje, paskaitos. Tomą 
suredagavo dr. Antanas Liuima, SJ, 
Akademijos Centro valdybos pirmi
ninkas ir Popiežiškojo Gregoria- 
num universiteto profesorius. Išlei
do L.K.M. Akademija 1972, Piazza 

ketos geradarių aukomis, kurių są
rašas yra tomo gale. Asmenvardžių 
ir vietovardžių rodyklę paruošė 
kun. Rapolas Krasauskas. Šis tomas 
skiriamas Akademijos 50 metų su
kakčiai atminti. Jis turi 427 psl.

Tomas pradedamas Šv. Tėvo svei
kinimu ir suvažiavimo dalyvių pa
laiminimu ir suvažiavimo dalyvių 
telegrama pop. Pauliui VI. Toliau 
trumputė redaktoriaus prakalba, 
kurioje pasakoma, kad šio tomo iš
leidimas suvėluotas dėl užtęsto 
bendradarbių darbų paruošimo, iš
reiškia apgailestavimą dėl per anks 
tyvos Akademijos vicepirmininko 
prof. dr. Z. Ivinskio mirties, prime
na džiugią 50 metų Akademijos su
kaktį, atsisako atsakomybės už pa
skaitininkų išreikštas mintis ar tei
gimus. Paskui jau eina suvažiavi
mo darbų įurinyS ir smulkesnė pro
grama.

Šio suvažiavimo paskaitinės dalies 
parengimu rūpinosi Akademijos CV, 
o techniniais ir dvasiniais dalykais 
pasirūpino Muencheno židinio suda
rytoji komisija. Suvažiavimą atida
rė Msgnr. dr. J. Aviža, o įžanginį 
žodį tarė CV pirmininkas prof. dr. 
A. Liuima, SJ. Savo žodyje jis pri
minė, kad dabartinė mūsų padėtis 
yra panaši į mitologinės legendos 
didvyrį, atsidūrusį prieš Užmintą gy

‘Draugo” dvidešimt antrąjį romanų konkursą laimėjusios knygos vir
šelis, pieštas Kazio Veselkos. Premijuotąjį romaną jau bus galima įsi
gyti rytoj (kovo 4 d.) 3 vai. popiet Marijos aukštesniosios/mokyklos 
auditorijoje, Chicagoje, premijos įteikimo Aloyzui Baronui iškilmėje 
ir solistų Ginos čapkauskienės ir Kazio Yakučio koncerte.

vybinę mįslę, kurią jei įspėsi — lai
mėsi ir išsilaikysi, priešingu atve
ju — žūsi. Mes galime ir privalo
me savo laikų mįslę įspėti. Mes tai 
padarysime, jei Evangelijos šviesoje 
suprasime šiuolaikinę savo misiją, 
nestovėsime vietoje, besižvalgydami 
praeitin, ir nesileisime be atodairos 
nešti save mūsų laikų srovei, bet, 
sau skirtu laiku gyvendami, puose
lėsime krikščioniškąją kultūrą viso
se mokslo srityse. Toliau suvažia
vimo darbai vyko pilnaties ir sekci
jų posėdžiuose. Tos tvarkos laiky
damiesi, mes ir bandysime juos ap

Paskirta premija už 
mokslo veikalą
Lietuvių katalikų mokslo aka

demijos pirmininkas A. Liuima, 
S.J.,, iš Romos praneša, kad va
sario 13 d. buvo susirinkusi jury 
komisija, susidedanti iš pirmi
ninko dr. Petro Kaladės, sekre
toriaus Broniaus Paliulio ir na
rių: prel. dr. Vytauto Balčiūno, 
prof. dr. Juozo L. Navicko ir 
Antano Mažiulio, vienbalsiai pa
skyrė premiją už paruošimą ir 
išleidimą istorinių Lietuvos pra
eitį liečiančių šaltinių rinkinio: 
Fontes Historiae Lituaniae. Re
lationes status diocesium in Mag- 
no Ducatu Lituaniae pirmą tomą.

Tomą suredagavo prof. Pau
lius Rabikauskas, S J.„ talkina
mas istorikų kun. R. Krasausko, 
kun. dr. V. Gidžiūno,, OFM, prel. 
dr. P. Jatulio, prof. dr. Z. Ivins
kio ir kun. dr. J. Vaišnoros, MIC. 
Šio mokslinio veikalo redakto
rius prof. Rabikauskas yra Gre- 
gorianumo universiteto Romoje 

rašyti ir įvertinti.

2. Pilnaties posėdžiai

Pilnaties posėdžių paskaitos bu
vo, pradedant ir baigiant suvažia
vimą. Atidaryme paskaitą skaitė 
prof. dr. Juozas Eretas, o uždaryme 
prof. dr. Zenonas Ivinskis.

a. Dvi generacijos mūsų krikš
čioniškosios kultūros tarnyboje

Dr. J. Eretas su eksperto patyri
mu giliai nagrinėjo temą: Dvi ge
neracijos mūsų krikščioniškosios 

kultūros tarnyboje. Tai istorinė te-

'Vnlfoltn j ? psl )

bažnytinės istorijos fakulteto de
kanas. Veikalas turi 542 pusla
pius, aprūpintas žemėlapiais. 
Dokumentai surinkti iš slaptojo 
Vatikano archyvo ir dviejų kon
gregacijų archyvų: Tikėjimo 
platinimo bei Koncilijų. Tai Vil
niaus ir Žemaičių diecezijos vys
kupų pranešimai šventajam Sos
tui, pradedant 1605 m. ir bai
giant 1869 im. Dokumentai duo
dami originalia lotynų kalba, to
dėl viso leidinio tiražas negalėjo 
būti didelis,, knyga išleista tik 
mokslo reikalams, duoda gausiai 
žinių apie Lietuvos praeitį. ,

Premija už šio veikalo išleidi
mą — 1,000 dolerių. Jos mecena
tas — kun. Juozas Prunskis. Tai 
pati pirmoji Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos premija už 
1972 m. mokslo veikalą. Nuo šių 
metų 1000 dol. premija bus aka
demijos skiriama kasmet.
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Siame numery
ALOYZO BARONO KALBA “DRAUGO” LITE

RATŪRINĖJE ŠVENTĖJE.
POKALBIS SU DR. MINDAUGU NASVYCIU 

ČIURLIONIO KŪRYBOS TEMOMIS.
ROMANŲ KONKURSO JURY KOMISIJOS NA

RĖS DALIUOS MACKIALIENĖS ŽODIS.
PROF. V. JAKUBĖNAS APIE GINOS CAP- 

KAUSKIENĖS DAINAVIMĄ.
JURGIO JANKAUS NOVELĖ.
SALVATORE QUASIMOIX) EILĖRAŠČIAI.
NIJOLĖS JANKUTĖS “ŠAMO EŽERO SEK

LIAI”.
PRANO VISVYDO “ANTIKOMENTARAI”.
APIE RENOIRĄ JO PARODOS CHICAGOJE 

PROGA.
NAUJA KNYGA APIE SIMĄ KUDIRKĄ. 
NAUJI LEIDINIAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Kas Čiurlionį riša 
ir kas skiria nuo
bendralaikių
* I I

i

Kertinė parašte jo daktaro laipsni, parašydamas 
studiją “M. K. Čiurlionio kūryba 
ir jo gyvenamasis laikotarpis”.

Tokia išskirtine proga norime 
čia užkalbinti dr. Mindaugą Na3- 
vytį jo doktoratinio darbo temo- 

“Draugo” dvidešimt antrojo romanų konkurso laureato Alovzo-,7nj^-peį prieš tai dar tegu skai-

Kai laisvė įpareigoja
Barono ka'ba premijos įteikimo Iškilmėje, kovo 4 <1., Chicagoje

šiau “Trečiąją moterį”, kad at- 
sklei čiau, kaiip lietuviai gelbėjo 
žydus, rašiau “Vėjas lekia lygu
ma” apie partizanus, nes žinojau, 
kad nors ir geri kitų tautų rašy
tojai to neparašys, ir tai reikia 
daryti mums. Rašiau vaikams, 
nes labai maža tėra tų, kurie vai
kams rašo, eiliavau humoristi
nes eiles, kad mums visiems bū
tų mieliau ir giedriau. Parašiau 
“Abraomą ir sūnų”, kad parody
čiau, kaip .sunku yra lietuviui tė
vui atsilaikyti prieš laiko ir ap
linkos smūgius svetimoje žemėje.

Laisvė mus įpareigoja darbui. 
Mes turime dirbti už tuos, kurie 
žuvo nelygioj kovoj, už tuos, ku
rie mirė ipo Sibiro pilku dangum, 
vilkdami rąstus, už tuos, kurie 
nuleido rankas ar nuėjo pas prie
šą. Ir už tai, kad nepakankamai 
veikėme, turime atsiprašyti tų iš
tikimųjų, kurie kovojo ir žuvo, 
turime prašyti atleidimo tų, ku
rių vardų nemokame įamžinti, 
turime atsiprašyti tų, kurių ne
žinomi kapai baigia nykti, turi
me atsiprašyti tų, kurie jau 
mums pradeda sukelti abejones, 
ar jų kovos auka ligi susisprog- 
dinimo buvo prasminga, turime 
atsiprašyti tų septyniolikos tūks
tančių, pasirašiusiųjų peticiją, 
kad mes nepajėgiam surinkti pa
rašų bent dešimt kartų daugiau.

žvelgiant į tai, mes visi lais
vajame pasaulyje rašantieji, pie- 
šiantieji, dainuojantieji, šokan
tys ir aukojantieji, dirbantys vi-

Malonūs literatūros bičiuliai,

Vienas eilėraštis, trumpas lite
ratūrinis pasakojimas, nedidelis 
paveikslas, mažas muzikos kūri
nys gali ilgiau išsilaikyti istori
jos tėkmėje ir gali daugiau įam
žinti kūrėją, negu eilė jo dides
nių darbų. Tačiau kaip metus 
išbuvęs kokiame nors poste vi
suomenininkas, kaip savo vardą 
įamžinęs aukotojas, kaip gerai 
keletą kartų padainavęs choras 
ar solistas, taip ir kūrėjas negali 
sustoti, jis privalo dalyvauti to
limesniame kultūriniame gyve
nime, nes pasitraukimas yra ne
gali mas. Ir ypač nepateisinamas 
čia išeivijoje, kur mes dedame 
milžiniškas pastangas, kad išlik
tume gyvi ir nebūtume nudžiū
vusi šaka, kaip dažnai, džiaugda
masis mūsų hesėkmėmis, skelbia 
okupantas. Visa tai įgalina mus 
išlikti ne tik gyvais kultūrine 
prasme, bet ir augančiais. Išvyk
damas' iš tėvynės, kurioj mažiau 
metų gyvenau negu už jos ribų, 
nebuvau parašęs ne vienos kny
gos. Lygiai, kaip ir šios dienos 
programos dalyviai ir mecenatai 
yra jau taip pat išeivijos metų 
augintiniai. Ir visa tai galima 
buvo pasiekti kūrėjų, visuomeni
ninkų sutartina auka ir darbu.

Jeigu kūrybai ar jos rėm:mui 
abejingumas galimas laisvės me
tais, tai sunku jis būtų pateisinti 
tada, kai mes visomis priemonė
mis turime kovoti už savo tautą 
ir išsila'kymą. Pavergtoj Lietu-; suomen;nį darbą, privalome ai
voj rašytojas turi gimtąją žemę, taįt negali atlikti pas
tačiau jis varžomas marksistinių likusieji. Ir aš, kaip rašytojas, ne-

Būna malonu girdėti, kad vęs Freiburge, Clevelando 
aukštuosius mokslus čia einantis dose ir Columbus parodose (1948 
mūsų jaunimas metų bėgyje stu
dijoms temas ne kartą renkasi 
tokias, kurios siejasi su Lietuvos 
istorija, ekonomika, politika, su 
lietuvių literatūra ir pan. Jau 
daug retesnės šios rūšies diser
tacijos. O tikrai retenybė šiame 
krašte įsigyti doktoratą, renkan
tis kurią nors problemą iš lietu
vių meno istorijos. Bet jau turi-1 greso meno parodoj Chicagoje. 
me ir čia džiugų pavyzdį: daili-11963 m. Pasaulio Lietuvių Bend- 
ninkas Mindaugas Nasvytis įsigi-1 ruomenės meno parodoje Toron- 

| te.
Individualinėse parodose daly

vavo 1960 m. Ohio valstybiniame 
universitete Columbus ir YWCA 
Clevelande. 1972 metais Studen
tų — dėstytoju parodoje Cleve
lando valst. universitete ir Coo- 
per School of Art.

Dr. Mindaugas Nasvytis yra 
narys College Art Assn., Natio- 
nal and Ohio Art. Assn., Ameri- 
can Assn. of University Profes- 
sors, Intem. Society for Educa- 
tion through Art, Intemational 
Platform Assn.

1970-71 m. laidoje įtrauktas j 
Who’s Who in the Midwest. Me
no klausimais yra rašęs ir lietu
viškoje spaudoje.

tytojas bent trumpai susipažįs
ta su pačiu pokalbininku.

Dr. Mindaugas Nasvytis gimė 
1939 m. Kaune. Pradžios mokyk
lą baigė Raseiniuose, gimnaziją 
Nuertingene, Vokietijoje. 1948- 
49 metais studijavo tapybą ir 
skulptūrą Freiburgo Ecole dės 
Arts et Metiers, vad. V. K. Jony
no. 1950-52 metais Clevelando 
meno institute studijavo skulptū
rą ir tapybą, gauudamas skulp
tūros diplomą. Ohio valstybinia
me universitete Columbus gavo 
meno bakalauratą,, o 1960 me

tais magistro laipsnį (Tapyba ir 
meno istorija). 1972 metais Wes- 
tem Reserve universitete Cleve- 
lande, apgynęs disertaciją “M. K. 
Čiurlionio kūryba ir jo gyvena
masis laikotarpis”, gavo meno is
torijos doktoratą, šiuo metu pro
fesoriauja Clevelando valstybi
niame universitete.

Su savo tapybos darbais dar
studentavimo metais yra dalyva- pagalvoti ir apie disertacijos te-

paro-

■1930 m.).
Dalyvavo grupinėse dailės pa

rodose: 1946 m. pabaltiečių pa
rodoje Tuebingene, Jaunesniųjų 
lietuvių dailininkų parodoje Cle- 
velande 1958 m., 1960 m. buvu
sių Freiburgo meno mokyklos 
mokinių parodoje Chicagoje, 
1962 m. Lietuvių Kultūros kon-

— Pats esate šių dienų moder
nus tapytojas. Įdomu, kuri buvo 
pirminė priežastis, nukreipusi 
Jūsų dėmesį praeitin, savo dokto- 
ratinei tezei renkantis ne ką kitą, 
o Čiurlionį?

— Save laikau pirmoje eilėje 
tapytoju. Tačiau jau ilgoką laiką 
dėstau meno istoriją. Mokant ir 
kartu ruošiantis doktoratui, teko

pančių, ir ten baimė ir mūza ei
na pakaitomis prie jo sargybą. 
Caras ir komunistai, nuolatinės 
ba’mės sukūrėjai, rašytojus pa
verčia dvasiniais emigrantais. Jų 
kūnas priklauso valstybei, o sie
la bet kokia kaina stengiasi ne
išduoti savo vidinio aš.

Čia būdami laisvi, privalome 
dirbti ne kad apsimoka, bet kad 
reikia. Parašiau “Lieptus ir be
dugnes”, nes norėjau .parodyti 
mūsų sunky kelią iš tėvynės, ra

ganių sau reikalauti išimties, nes 
laisvė įpareigoja kurti, kad su
krautume nors kuklų kraitį tė
vyne'-.

Dėkodamas konkurso skelbė
jams, sveikinusiems, jury komisi
jai, mecenatui ir susirinkusiems, 
reiškiu viltį, kad mes, čia bend
rai dirbdami, nebūsime tik bevil
tiškam pralaimėjimui skirta ma
sė, o aukščiausią misiją savo 
kraštui atliekanti, susipratusi 
tautos dalis.

t

i

M. K. Čiurlionis Rex

mą, kuri būtų kartu įdomi, ak- Meno istorijos požiūriu, Čiurlio
nis ir jo laikotarpis tebėra arti
moje praeityje — daug problemų 
tėra tik labai paviršutiniškai 
paliesta. Visos šios priežastys 
kartu paskatino mane pasirinkti 
temą, liečiančią Čiurlionio san
tykį su jo laikotarpiu.

— Kaip universiteto vadovybė 
ir atitinkami meno istorijos pro
fesoriai žiūrėjo į Jūsų pasirinki
mą, kiek juos pačius patraukė 
čiurlioniškoji tema, kaip jie gal
vojo apie Jūsų doktoratiniam 
darbe keltąsias tezes?

— Su aukštesniąja universite
to vadovybe (dekanu, rektorium 
ir kitais) šiuo klausimu neteko 
kalbėti. Meno katedros vedėjas, 
prie kurio tezė buvo pradėta 
(Amerikos architektūros specia
listas), apie Šiurlionį nieko nebu
vo girdėjęs. Jis stebėjosi jo pa
veikslų fantastiškumu bei neį
prastumu. Vėlesnysis katedros 
vedėjas,, prie kurio tezė buvo 
baigta (nors ir šešiolikto am
žiaus olandų tapybos specialis
tas), jau buvo buvęs mano te
zės komiteto nariu ir gyvai šia 
tema domėjosi bei daug man pa
dėjo. Tarp atitinkamų profesorių 
pirmuoju patarėju buvo Klee ži
novas, kuris, po bandomojo raši
nio Čiurlionio ir Kandinskio te
ma,, padrąsino mane rašyti tezę, 
Vėlesnysis tezės patarėjas (pir
majam išvykus dėstyti į kitą 
universitetą) buvo daug skeptiš- 
kesnis tiek Čiurlionio darbų me
ninės vertės, tiek jų istorinės 
reikšmės atžvilgiu. Jis ypatingai 
nenorėjo sutikti su mano pastan
ga pabrėžti Čiurlionio glaudų ry
šį su jo gyvenomuoju laikotar
piu, o ne jo skirtingumą bei in
dividualumą.

— Kol dar mūsų visuomenė ne-

tuali ir atitinkanti asmeninius 
polinkius bei pasiruošmą. Rašant 
veikalą, reikalaujantį kelerių me
tų darbo ir nemažų išlaidų,, norė
josi pasitarnauti ne tik Čiurlio
niui ir meno istorijai, bet taip 
pat Lietuvai ir lietuviams. Kita
taučiams medžiaga apie Čiurlionį 
yra sunkiai prieinama. Renkant 
duomenis, teko naudotis šalti
niais net astuoniomis kalbomis. 
Buvo neišvengiamos pažintys 
tarp lietuvių; reikėjo įsijausti į 
Čiurlionio gyvenamąjį laikotar
pį: į lietuvių, lenkų ir rusų kul
tūrinius bei politinius santykius.

gali parankiai juodu ant balto 
susipažinti su Jūsų čiurlioniško
sios studijos minties eiga ir iš to 
padarytomis išvadomis, gal bent 
trumpai čia galėtumėte apibūdin
ti savo disertacijoj keltuosius 
klausimus ir išvadinius atsaky
mus?

Draugo dvidešimt antrojo romano konkurso iškilmėje kovo mėn. 4 d. Marijos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje konkurso mecenatas dr. Antanas Razma (centre) įteikia 1000-dolerių čekį konkursą laimėju
siam Aloyzui Baronui. Dešinėje — šventės programos vedėja ir konkurso jury komisijos narė losangelie- 
tč Dalila Mackialienė. Nuotr. V. Noreikos

— Pagrindiniu tezė3 klausi
mu būtų galima laikyti: “Kas 
Čiurlionio kūrybą riša ir kas ski
ria nuo jo bendralaikių kūry
bos?” Išeinant iš šio klausimo, 
tezė buvo padalinta j tris dalis: 
pirmoji apima Čiurlionio biogra
fiją, kūrybą ir asmenį; antroji
— jo kūrybos santykį su lietu
vių, lenkų ir rusų menu; trečioji
— ryšį su Vakarų menu, kaip pa
vyzdžiui romantizmu,, simboliz
mu, Art Nouveau (Jugendstil), 
ir abstraktinėmis bei kitomis 
dvidešimtojo amžiaus srovėmis. 
Tarp išvadini ų atsakymų teko 
pabrėžti, kad Čiurlionio darbai 
nedaug ką turi bendrų (išski
riant tautodailės užuominas) su 
lietuvių menu — daugiau su len
kų ir rusų, nors nuo pastarųjų 
gerokai skiriasi. Santykyje su 
Vakarų menu„ Čiurlionio darbai 
yra artimesni romantinėms sro
vėms — ypatingai simbolizmui. 
Su pastaruoju juos sieja tiek te
matika, tiek muzikinės tendenci
jos; savo forma jos primena Ju
gendstil dailininkų darbus. O 
tarp vėlyvesniųjų krypčių jo kū
riniai turi tam tikrų panašumų 
į kubistų bei futuristų paveiks
lus. Savo nuotaika ir fantazijos 
gilumu tačiau jie taip pat prime
na metafizinių dailininkų ir sur- 
realistų tapybą.

— Ar Jums patiems yra tekę 
stebėti Čiurlionio darbų origina-

(Nukelta | 2 psl.)
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Dr. Jurgis Gimbutas apie 
Lituanistikos Institutg. 
Vytauto Alanto romanas. 
Jurgio Jankaus novelės tąsa. 
Operetė ir Johan Strauss. 
Įspūdžiai iš antrakaimiečių 
jubiliejinio spektaklo. 
Rusų vokiečių sgmokslo 
dokumentai.

Kertinė paraštė
Riba, kritika ir žiūrovas
Patogiai sėdint fotely ir na

muose kritiškom nūdienio žmo
gaus akim stebint televizijos ek
rane judantį baletą, teko paste
bėti šio savotiško meno griežtu
mą, ribotumą ir net... dirbtinu
mą. Nežiūrint šito, buvo ir gėri
masi šio meno iškilmingais ir 
dvasiai gan pakiliais momentais, 
net nesuvokiant pilnai kodėl. Ba
letas galėjo būti bet koks. Sakysi
me, jis buvo “Mieganti gražuo
lė”. Stebint piruetuoljančius šo
kėjus, palaipsniui kilo daug klau
simų, kurie nuvedė net į bendrą 
menų klasifikaciją, remiantis re
alybės matu, ir kurie gal gali bū
ti įdomūs kritikui ir žiūrovui.

Buvo pagalvota, kas geriausia 
baletui, kas jam yra labiausiai 
reikalinga. Idėja, muzika ar šo
kis. Atsitikimas, vadinama istori- 
jėlė, ar pasaka, kiek ji ten reika
linga? Gal tik kaip pretekstas, 
pilna to žodžio prasme, nes kon
certiniai šokėjų pasirodymai 
viens po kito, atrodė, baletui ne
paprastai tinka, nors ir dirbtini. 
Baletininkai, atrodė, lyg dirbti
nai rungiasi vienas su kitu, bet., 
ar tai baletui trukdo?

Kartais, taip, baletas persime
ta vien į įvykio — intrigos — šokį 
(modernieji), blaškosi ir kažką 
tuomet praranda, lyg persitem
pia, nepaisydamas baletui tin
kančios hermetiškos — koncerti
nės — klasiškos formos, ir žiūro
vui lyg patraukia prieš šerius. 
Vėl — realybė, gyvenimiška isto
rija lyg ir visai netinka geram 
baletui (tinka gal prozai), nes 
baletas tada gali pasidaryti net 
juokingas. Taigi, atrodo, jis ri
botas, turi savo ribas.

Taip besvarstant, nieko kito 
neliko, kaip prieiti ir prie kitų 
menų. Kokios Jų ribos? Gal, pa
našiai galvojant, galima juos 
“suklasifikuoti”, jei tai ne per 
drąsu? Kurie menai yra dėl jų 
formos ribotumo arčiau, kurie 
toliau nuo realybės, dėl kurios ir 
mūsuose kartais pasiginčijama. 
Gal klasifikuodami prieisime ir 
pačią realybę, kurią gyvename, 
bet ją nelaikome menu. Gal visi 
menai yra dirbtiniai?

Atrodo, toliausiai nuo realy
bės ir daugiausia besiremianti 
forma ir visa savo sąranga “iš 
galvos” (ne iš realybės), yra ins-

, STUDIJUOTI IR SKELBTI
Pokolbis su Lituanistikos Instituto pir mininku dr. Jurgiu Gimbutu

trumentalinė muzika ir gal todėl 
muzikoj pažanga yra labai lėtai 
daroma, nebent estetinėj atrastų 
elementų atrankoj ir asmeninėj 
kompozitoriaus grupuotėj. Gai
domis internacionaliai visi mu
zikai operuoja, ir pagarba jiems 
už tas sunkias abstrakčias ope- 
ruotes, kuriomis net sunkiau do
mėtis.

Abstrakčioji tapyba, dailė iš 
viso, kadangi vaizduoja nejudan
tį, sustingusį judesy objektą, gal 
jau eitų po muzikos? O sekantis, 
iš muzikos gimęs ir su ja neblo
gai sugyvenąs menas gal būtų 
poezija, kuri nuo eiliuotų epų pri
ėjo prie momentinio santykio su 
realybe. Tai koncentruotas gaba
las, išreikštas žodžiu, nors dai
noj eilės tampa ir efektyvesnės.

Gal toliau sektų jau pradžioje 
minėtas baletas. Po jo, gal ope
retė su kalbamu bei dainuojamu 
turiniu, Shovv ir opera, kuriose 
jau beveik kažkas gyvenimiško 
vyksta, nors ir su dirbtiniu ko
miškumu ar tragiškumu: balete 
— be žodžių, operoj — su eiliuo
tais žodžiais. Ir tai vis scenos rei
kalingos formos, kurios yra fak- 
tinai vėl dirbtinės.

Dailioji proza yra labai arti re
alybės. Ji gali jos vengti, ven
giantieji gali parodyti bent jos 
atrinktą dalį, o mėgstantieji re
alybę be prozos komentarų yra 
linkę į dramos —pjesės griežtes
nį meną, gi arčiausiai realybės, 
atrodo, yra realus filmas be mu
zikos, po to — gal jau pats gy
venimas.

Dirbtinis, dirbtinė... aišku, tai 
labai schematiška menų klasifi
kacija. Gal dėl jos ir atrodo, kad 
menai yra dirbtiniai, riboti, kar
tais tiesiog “padaryti”. IŠ tikrjų 
kūrėjo atžvilgiu taip ir yra: jie 
yra “į’o padaryti”, tik padaryti su 
emocija, kuri menuose turi bliz
gėti, arba būti kur nors, gal net 
ne paviršiuje. Kritika tai turi pa
stebėti, nors jai ne visuomet svar
bu, kaip menai yra “padaryti”, 
svarbu tik pats rezultatas. Gerai 
“padaryti” menai žiūrovui atro
do realūs, ypač jei nesigilinama 
“padarymo” procesan, o tik žiū
rima lyg į gražią merginą ir ža
vimasi, pilnai net nesuvokiant 
kodėl. P. Min.

Lituanistikos Institutas mūsų 
kultūrinio gyvenimo raidoje išei
vijoje yra viena iš tų gyvastin
gųjų organizacijų, kuri savo pėd
sakus palieka ne greit užmiršta
mose kalbose, bet konkrečiuose 
kultūros darbuose, šiuo metu, 
pasikeitus Instituto vadovybei ir 
ruošiantis rudenį įvykstančiam 
ketvirtajam jo suvažiavimui, ma
nome, jog yra aktualu mūsų vi
suomenei šį tą daugiau ir kon
krečiau sužinoti apie Literatūros 
Instituto čionykštę egzistenciją. 
Tad ir užkalbiname naująjį Li
tuanistikos Instituto pirminin
ką dr. Jurgį Gimbutą.

_ Pastebėta, kad mūsų visuo
menė dar vis pasiklysta, kai rei
kia šnekėti apie Institutus ir 
šiaip mokslinio pobūdžio draugi
jas bei akademijas. Gal galėtu
mėte bent trumpai suminėti Li
tuanistikos Instituto struktūrą, 
jo narystę ir jo savitą kelią šalia 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos, šalia Pedagoginio lituanis
tikos instituto (su šiuo dažnai 
jūsiškis maišomas)-

— Lituanistikos Institutas 
(toliau trumpai U) yra moks
linių tyrinėjimų draugija, kurios 
narių tikslas yra rinkti, studijuo
ti ir skelbti dokumentus ir moks
linius duomenis, liečiančius lie
tuvių kalbą, literatūrą, tautosa
ką, etnografiją, Lietuvos istoriją 
ir geografiją, lietuvių išeivių is
toriją ir visą kitą mokslinę me
džiagą, turinčią ryšį su Lietuva 
ir su būdingąja lietuvių kultūra. 
LI įkurtas Chicagoje 1951 me
tais Lietuvių profesorių draugi
jos iniciatyva. 1959 metais LI 
buvo inkorporuotas Illinojuje 
kaip nepelno draugija. Pirmuoju 
LI pirmininku prezidentu buvo 
prof. dr. Petras Jonikas. Pra
džioje buvo 26 nariai, dabar jų 
yra 68. Tačiau tikrąja LI užuo
mazga galima laikyti 1939 me
tais Lietuvoje įsteigtąjį Litua
nistikos institutą, kuris vėliau 
įsiliejo į Lietuvos Mokslų Aka
demiją.

LI nariais gali būti statuto nu
statytų kvalifikacijų asmenys, 
išrinkti instituto tarybos. LI na
riai gali ir jau yra keli nelietu
viai. LI tarybą sudaro penki pre
zidiumo nariai ir visi skyrių ve
dėjai. Šiuo metu yra šeši sky
riai: Kalbos (ved. L. Dambriū- 
nas, seniau prof. A. Salys), Li
teratūros (ved. dr. K. Ostraus
kas, seniau dr. V. Maciūnas), 
Tautotyros ir kraštotyros (ved 
J. Gimbutas, seniau dr. J. 
Balys), Istorijos (ved. dr. J. Pu- 
zinas, seniau dr. A. Šapoka), Tei
sės ir sociologijos (ved. dr. D. 
Krivickas). Statutas leidžia kur
ti ir daugiąu skyrių, jei susida
rytų kitokių sričių specialistų 
būrelis Šiais metais numatyta 
išrinkti daugiau naujų narių. Ga
limas dalykas, kad suorganizuo
sime Menotyros skyrių, kuris ap
imtų meno istoriją, dailės kriti
ką, muzikologiją, teatrą — vis
ką lituanistine prasme. Tokių 
jau turime kelis literatūros ir 
tautotyros skyriuose.

LKM Akademija yra senesnė 

lituanistikos mokslams puoselėti 
ir daugiau jais sudominti visuo
menę. Tam tikslui reikia ir jau
nimą skatinti studijuoti lietuvių 
kąlbą, Lietuvos istoriją ir kitą li
tuanistiką. Taip pat svarbu laiku 
pastebėti ir iškelti viešumon tuos 
mokslininkus, kurie jau yra kva
lifikuoti būti LI nariais. Iš to iš
plaukia ir LI prezidiumo užmo
jai: kviesti mokslines konferen
cijas, išrinkti daugiau narių in- 
stitutan, kviesti j talką ir ne na
rius, išleisti instituto darbų ko
lektyvinius tomus, rasti paramos 
individualiems veikalams išleisti.

Tai nėra nauji užmojai, nes jie 
buvo vykdomi iki šiol, jei ir ne 
kiekvieneriais metais vienodu in
tensyvumu. Belieka tęsti ir plėsti 
statuto uždedamų pareigų vyk
dymą. Pirmininkas veikia glau
džiai su prezidiumu ir skyrių ve
dėjais. Šioje vietoje norėčiau pa
sidžiaugti, kad naujasis prezi
diumas per tuos kelis mėnesius 
nuo sausio 1 dienos, kada per
ėmėme pareigas,, pasirodė esąs 
solidarus ir veiksmingas. Žino
ma, būtų patogiau, kad visi pen
ki gyventume viename mieste, 
bet šių laikų komunikacijos 
priemonės leindžia nugalėti at
stumus. Vicepirmininkas Simas 
Sužiedėlis, žinomas istorikas, gy
vena netoli Bostono, tai patogu 
ir dažniau susitikti. Prof. Sužie
dėlio asmenyje turime gyvą ne- 

mokslinė organizacija, iš tikrųjų 
panašaus pobūdžio kaip LI. Jinai 
buvo įkurta 1922 metais ir tęsia 
bei sėkmingai plečia savo darbą 
išeivijoje, nuo 1954 metų Romo
je. Šalia lituanistikos, LKMA 
apima ir kitus mokslus,, kaip 
matyti iš jos gausių leidinių. Da
bar pirmininkauja prof. kun. dr. 
A. Liuima. Plačiau apie LKMA 
neseniai rašė akademikas kun. 
St. Yla "Aiduose” (1972 m Nr. 
9).

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas Chicagoje yra kursai li
tuanistikos mokytojams paruošti 
ir tiems jaunuoliams, kurie nori 
pagilinti lituanistikos žinias dau
giau, nei yra jų gavę šeštadieni
nėse mokyklose. PLI direktorius 
yra Aleksandras Dundulis. Ši 
institucija yra labai svarbi, ta
čiau kitokio pobūdžio,, ir jos ke
liai nesikryžiuoja su LI. Dėl pa- 
panašių vardų — gal ir būtų pa
togiau Ll-tui vadintis draugija, 
o PLI — kursais, bet tai neesmi
nis dalykas.

— Koks yra pats pagrindinis 
Lituanistikos Instituto veiklos 
tikslas išeivijoje? Ką laikote pa
čiu esminiu savo, kaip Instituto 
pirmininko, užmoju Jūsų kaden
cijos metuose?. Ar jis išplaukia 
iš Jūsų pačių iniciatyvos, ar iš 
bendrai sutartojo plano?

— Mūsų pagrindinis tikslas 
išeivijoje yra pagerinti klimatąpriklausomos Lietuvos Lituanis-

(Vdomaa Galdikas Pavasaris eina (tempera)

tikos Instituto tąsą, nes jam te
ko 1939 m. vadovauti tada įkur
tajam LI archyvui ir bibliotekai, 
o kiek vėliau būti instituto 
moksliniu sekretorium. Sekreto
rius Vladas Kulbokas, literatū
ros istorikas ir kritikas, žiemą 
gyvena Floridoje, o vasarą keti
na būti arčiau Bostono. Iždinin
kas prof. dr. Tomas Remeikis 
yra kartu ir veiklus LI įgalioti
nis Chicagoje, anksčiau buvęs LI 
iždo tarybos pirmininku, jau pa
tyręs savo pareigose ir žinomas 
kitose lietuviško visuomeninio 
darbo šakose. Prezidiumo narys 
dr. Aleksandras Plateris, teisės 
istorikas, pora metų ėjęs LI pir
mininko pareigas ir dabar sutiko 
būti prezidiumo atstovu Wa- 
shingtone. Prezidiumas išrinktas 
trejiems metams, 1973 - 75.

Pirmasis naujojo prezidiumo 
posėdis buvo atliktas atskirais 
pasitarimais, laiškais ir telefo
nais, nutarimai užprotokoluoti 
vasario 17 ir dabar vykdomi. Iš 
buvusių 8-nių skyrių sudaryti še
ši, kaip jau suminėti. Buvę ma
žesni Lietuvos žemės mokslų ir 
Lietuvių išeivijos istorijos sky

"Draugo" kultūrinis šeštadienio priedas šį kartą, sutrikus 
popieriaus transportui, spausdinamas šešių puslapių. 
Dėl tos pačios priežasties ir "Akademinių prošvaisčių" 
puslapis nukeliamas į kovo mėn. 31 dieną.

riai įjungti vienas į Tautotyros 
ir kraštotyros skyrių, antrasis 
— į Istorijos. Taryba pritarė 
prezidiumo pasiūlymui įvesti 
nario mokestį po 10 dolerių me
tams, kurį mokės tikrieji nariai, 
jaunesni kaip 65 metų ir už tai 
gaus instituto leidinius. Tęsiama 
suvažiavimo ruoša

— Pastaraisiais metais buvo 
jaučiamas stiprus Lituanistikos 
Instituto veiklos planingas pagy
vėjimas: sušauktas kūrybingas 
suvažiavimas, išleisti šio suva
žiavimo darbai ir kt. Kuo visa 
tai paaiškintumėte: ar aplamai 
mūsuose ūgtelėjo susidomėjimas 
akademinio lygio lituanistika, ar 
čia lėmė kiti veiksniai f

— Jūsų prielaida, kad išeivijo
je, kaip ir Lietuvoje, ūgtelėjo su
sidomėjimas akademinio lygio li
tuanistika, atrodo, yra teisinga. 
Jeigu jau ieškotume lemiamųjų 
veiksnių išeivijoje, tai bene svar
biausias būtų tas faktas, kad su
silaukėme daugiau prieauglio vi
sose šakose. Šis tas teko ir litu
anistikai. Paskata iš Lietuvos li
tuanistų irgi turi reikšmės. Jei 
senesniųjų išeivių kartų veiklą 
charakterizavo visuomeninio po
būdžio gausūs seimai, banketai 
ir dažni piknikai vasaros metu, 
tai dabar turime vis daugiau 
mokslinių konferencijų, suvažia
vimų, simpoziumų, seminarų.

Grįžtant į Jūsų klausimo pra
džią, reikia pripažinti nuopelnus

(Nukelta į 2 psl.)



Siame numery

Kaip iš tikrųjų buvo.
Jaunimo centras ir jėzuitai.
Bernardo Brazdžionio nauji 
eilėraščiai.
Jurgio Jankaus novelės pabaiga. 
Tarp Andriekaus ir Galdiko. 
Chardino dvasinė pasaulėžiūra 
Prof. Ivar Ivask apie lietuvių 
literatūrų išeivijoje.

TRILOGIJA, KURI SUDARO SINTEZE
Pokalbis su Chicagos lietuvių jėzuitų vyresniuoju kun. Jonu Borevičium

Kertinė paraštė
Kaip iš tikrųjų buvo, yra ir turėtų būti
kių metų pradžioje (sausio 13 iš atminties beatkurti visas jo dė

ti.) Kertinėje paraštėje, apžvelg
dami praėjusių metų mūsų viso
keriopų veiklą ir kultūrinius lai
mėjimus, siūlėme šiais metais 
daugiau dėmesio, jėgų ir kitokių 
išteklių skirti studijinei moksli
nei sričiai.' 1973 metai tam yra 
gana patogūs, nes juose nebėra 
masinių sąskrydžių gausos. Taigi 
laiko yra pakankamai įvairiom, 
lituanistines temas liečiančiom, 
mokslinėm konferencijom, svars- 
tybom. Tokių šiais metais ir yra 
užplanuota visa eilė. Anoje tad 
paraštėje visu tuo pasidžiaugė
me, nurodydami ir į Padėkos die
nos savaitgalyje Chicagoje orga
nizuojamą Antrąjį mokslo ir kū
rybos simpoziumą. Buvo tikima
si, kad įvairioje mūsų spaudoje ir 
šiaip viešumoje šios planuoja-

tales ir gali lengvai patikėti Adol- 
(fo Valeškos teigimu, Nebuvome 
tikri ir mes. Reikėjo atsiversti 
1969 metų mūsų spaudos kornp- 

I lektus ir pasitikrinti ano suvažia
vimo paskaitų ir svarstybų temas.

Jas čia ir surašome. Lietuvių 
literatūros sekcijoje tada buvo 
skaitytos šios paskaitos: prof. 
Ilonos Gražytės “Naujos mintys 
ir išraiškos priemonės lietuvių li
teratūroje”. prof. Rimvydo Silba- 
jorio ‘‘Poetinio vaizdo ieškojimai 
naujoje lietuvių poezijoje”; prof. 
Broniaus Vaškelio “Partizanai 
sovietinėje lietuvių literatūroje”; 
kolektyvinių svarstybų tema 
“Lietuvių ir lyginamoji literatū
ra”, referentai — dr. K. Ostraus
kas, prof. Elena Tumienė, prof. 
R. Šilbajoris, dr. R. Sliažas, dr.

mos antrosios mokslo ir kūry-ĮBr. Vaškelis, prof. B. Ciplijaus- 
bos svarstybos susilauks konst-1 kaitė, dr. V. Skrupskelytė (laiš- 
ruktyvių pasiūlymų, svarstant te- ku). Kalbotyros sekcijoje buvo 
mų ir mokslo sričių parinkimo bei 
praplėtimo klausimus.

Tačiau prabilta apie tai kaž
kaip nelauktai ir netikėtai NE. 
Prabilta Žurnalistų sąjungos 
centro valdybos organizuojamo
se svarstybose, įvykstančiose kurį 
nors kiekvieno mėnesio trečiadie
nį Chicagoje. Kovo 14 dienos va
karonėje, pirmininkaujant “Nau
jienų” redaktoriui A. Pužauskui, 
kalbėjo daiL Adolfas Valeška .te
ma “Meno santykis 
ne”. Inoformuojant 
“Drauge” kovo 16 
mus”, skyriuje apie 
pareikštas mintis sakoma: 
nuomone, 
simpoziumas, suruoštas Chi
cagoje, nereikšmingas, nes temos 
nelietė lietuviškų reikalų, o dau
giau techninius šio krašto užda
vinius”.

Kadangi toks Mokslo ir kūry
bos simpoziumas mūsuose lig šiol 
tebuvo dar tik vienas — 1969 
matais, Padėkos dienos savaitga
lyje, Chicagoj, todėl neabejoja
me, kad tik jį turėjo galvoje ir 
A. Valeška, laikydamas aną įvy
kį nereikšmingu.

Kadangi anas simpoziumas 
įvyko jau daugiau kaip prieš tre
jus metus, tai mažai kas gali

su visuome- 
skaitytojus, 

d. .“Aplink 
A Valeškos 

“Jo 
nei ir mokslininkų 

suruoštas

Klimas
santy

šios paskaitos: dr. A 
“Baltų bei slavų kalbų 
kiai”; prof. W. Schmalstieg “Bal
tų ir slavų kalbų giminingumo 
klausimas”; prof. A. Salys “Baltų 
ir slavų kalbų raidos skirtybės”. 
Žurnalistikos sekcijoje pravestos 
svarstybos tema: “Išeivijos lietu
vių periodinės spaudos uždaviniai 
mokslinėje srityje”; pranešėjai — 
“Lietuvių Dienų” redaktorius 
Bem. Brazdžionis, “Aidų” red. 
dr. J. Girnius, “Metmenų” red. 
dr. V. Kavolis, “Otuanus” red. 
dr. A Klimas, “Laiškų Lietu
viams” anuometinis red. kun. K. 
Trimakas ir “Draugo” kultūri
nio priedo red’. K. Bradūnas. Fi
losofijos mokslus lietė dr. Juozo 
Girniaus paskaita “Istorinis 
žvilgsnis į lietuvišką filosofiją”. 
Visuomeninių mokslų sekcijoje 
buvo išgirstos šios temos: prof. 
V. Kavolio “Post-modernus žmo
gus — socialinio kitimo tenderi- 
cijų įtaka asmenybei”; prof. V. 
Vardžio “Sovietinės tautos kūri
mas”; prof. V. Donielos “Kriti
nis žvilgsnis į marksistinę dialek
tiką”. Gamtos mokslų sekcijoje: 
dr. A. Liulevičiaus “Lietuvos ma
tematikų darbo sričių apžvalga”; 
dr. A. Damušio ir dr. J. Vėbros 
“Cheminės pramonės perspekty
vos ateities laisvoje Lietuvoje”.

Žaviai atrodo Chicagos lietu
vių Jaunimo centras ypač vaka
rais, kai naujosios Čiurlionio ga
lerijos ir kituose rūmų languose 
sublizga šviesos, o jų fone ryškė
ja paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę kontūrai. Gi pačiuose 
rūmuose vis nesibaigiantis jud’ėji- 
mas: susirinkimai, irepeticijos, su
eigos, paskaitos, parodos. Jėzuitų 
leidžiamos “Mūsų žinios” visą 
svarbesnį judėjimą suregistruoja, 
aprašo, iliustruoja puikiomis 
nuotraukomis ir po šimtmečio, 
vartant tuos komplektus, ateities 
istorikui labai lengva bus jausti 
Chicagos lietuvių visuomeninio 
bei kultūrinio judėjimo pulsą.

Seniau, atėjęs į Jaunimo cent
rą, nors ir žymiai mažesnį negu 
dabar, visada rasdavau jo tuo
metinius direktorius: kun. Joną 
Kubilių, kun. Joną Raibužį, o pa
skutinių kelerių metų bėgyje kun. 
Joną Borevičių. Daug jie širdies, 
jėgų bei sveikatos atidavė, kad 
Jaunimo centras būtų savas, šva
rus bei gražus. Kai rūmai kuone 
dvigubai padidėjo, lietuviai jėzu
itai jiems vadovauti pakvietė 
jaunesnes jėgas — provinciolą 
kurt G. Kijauską, kun. Alg. Kezį 
ir kun. L. Zarembą. Jaunesnius 
žmones, tuo pačiu ir kunigus, ko
respondentui sunkiau pagauti, 
nes jie mažiau sėdi vietoje, bet 

daugiau bėgioja.
Šį vakarą prisiminiau mano la

bai gerbiamą kun. J. Borevičių, 
dabartinį Chicagos lietuvių jėzu
itų vyresnįjį. Radau jį vienuoly
ne, šiaurytiniame pirmo aukšto 
kambaryje, kuriame seniau gy
vendavo provinciolai, o šiuo me
tu vyresnysis. Šį kambarį gerai 
pažįstu nuo 1965 m., kai jame 
įgyveno tuometinis provinciolas 
kun. Br. Markaitis. Tada Chica
gos Lietuvių opera ruošė jo kan
tatos “Vilniaus varpai” premjerą 
šalia garsaus Verdi “Reųuiem”. 
Tuo metu spaudai teko rašyti il
gesnius pokalbius su komp. kun. 
Br. Markaičiu ir nemažai valan
dų praleidom jo kambaryje. Ja
me vėliau apsigyveno jaunasis 
provinciolas kun. G. Kijauskas, 
ir vėl tame pačiame kambaryje 
abu ruošėm ilgą interview 
“Draugo” kultūriniam priedui. 
Dabar jame gyvena kun. J. Bore-

Liesdami rytojaus mokslo kryp
tis, skaitė paskaitas prof. Ina 
Užugirienė apie psichologijos 
mokslus ir rytojaus žmogų ir dr. 
Arvydas Kliorė apie technologi
jos pasiekimus ryšium su tarppla- 
netinėmis erdvių kelionėmis. 
Svarstybose apie mokslo išsivys
tymą okupuotoje Lietuvoje pra
nešimus padarė: dr. T. Remei- 
kis, prof. B. Mačiuika. V. Trum
pa, L. Dambriūnas, dr. V. Šau
lys, dr. K. Ostrauskas ir kt. Svars
tybose apie mokslininko padėtį 
savoje visuomenėje pranešėjais 
buvo: Arv. Barzdukas, dr. V. Vy
gantas, dr. E. Lenkauskas, prof. 
J. Šmulkštys, prof. Z. Rekašius ir 
kt. Technologijos mokslų sekci
joje, žinoma, negalėjo būti gry
nai lituanistinių temų. Bet šioje

Naujųjų Jaunimo centro rūmų Chicagoje fasado viršutinė dalid su arch. J. Muloko plytose atkurta Čiur
lionio Vyčio vizija. Kitoje šios sienos pusėje yra Pasaulio Lietuvių archyvas, o apačioje naujoji Čiurlio
nio galerija. Nuotr. Chicago Daily News

rezidencija. Čia lietuviai jėzuitai 
įgyvena, čia jie palaiko ryšį su 
antgamtiniu pasauliu, semda
miesi šviesos ir jėgos savo krikš
čioniškai ir lietuviškai misijai iš
eivijoje, čia jie dirba. Taip, kaip 
trilogijoje viskas sudaro vienumą, 
taip ir lietuvių jėzuitų gyvenime, 
jųjų religinėje bei tautinėje dar
bo plotmėje visos trys dalys su
daro .sintezę.

— Seniau buvot judraus Jau
nimo centro direktorius, o dabar 
lietuvių jėzuitų Chicagoje vyres
nysis. Koks skirtumas tarp buvu
siųjų ir dabartinių pareigų?

vičius, didelis meno gerbėjas, nes 
visos kambario sienos nukabinė
tos lietuvių dailininkų meno kū
riniais. Ait plataus rašomojo sta
lo krūvos raštų, 'bylų bei knygų. 
Tai akivaizdus įrodymas, kiek 
daug reikalų reikia tvarkyti Chi
cagos lietuvių jėzuitų vyresnia
jam.

— Jaunimo centrą visi žinom 
kaip lietuvybės židinį. Tad įdo
mu, ką dirba pats vienuolynas 
Bažnyčios bei lietuvybės labui? 
—klausiu kun. J. Borevičių.

— Klausimas įdomus, bet ne
pilnas ta prasme, kadangi lietu
vių jėzuitų egzistencija Chicago
je sudaro trilogiją. Ją sudaro mū
sų koplyčia, Jaunimo centras ir sų lietuvių jėzuitų Chicagoje eg-

— Darbas šiose pareigose aiš
kiai praplatėjo, nes jis liečia vi-

zistenciją. Jie Čia sudaro vienuo
lišką šeimą, kuri pateikia eilę už
davinių. Šioje šeimoje labai svar
bi yra ir darbo koordinacija to
kioj formoj, kurioje būtų geriau-

sial pasitarnauta lietuviškai išei
vijai aplamai ir ypatingai lietu
vių kolonijai Chicagoje tiek reli
giniu, tiek ir tautiniu atžvilgiu. 
Žinoma, turimos pareigos yra 
daug ramesnės, negu buvo Jau
nimo centre, ypač savaitgaliais. 
Man malonu matyti jaunesnes 
jėgas, globojančias Jaunimo cent
rą ypač tomis svajingomis nak
ties valandomis, kurios kartais 
nusitęsia iki 6 vai. ryte.

—■ Žinoma, kad lietuviai jė
zuitai globoja daug meno turtų 
bei archyvų. Malonėkite .. juos 
apibūdinti?

— Sužavėjo mane neseniai 
-spaudoje pareikšta prof. dr. J. 
Ereto mintis, kad laisvajame pa
saulyje esantis lietuvis savo pir
maeiles jėgas turi skirti kultūros, 
mokslo ir meno vertybių kūry
bai, ne archyvų organizavimui. 
Lietuviai jėzuitai, nuoširdžiai be
sirūpindami mūsų laisvos tėvynės 
ateitimi, ne tik rūpestingai glo
boja laisvojo lietuvio šiandieni
nes kūrybines pastangas, bet taip 
pat jaučiasi įpareigoti globoti vis
ką, kas jų jau yra sukurta lais
vajame pasaulyje. Yra tai svar
bu, nes mūsų tautos pavergėjas 
bus tų vertybių daug sunaikinęs 
krašte. Šia prasme ilgus metus, 
kad ir kukliose sąlygose, globo
jant Pasaulio lietuvių archyvą, 
džiaugiamės, turėdami savo pa
stogėje nepaprastai vertingą Mu
zikologijos archyvą, istoriniai 
reikšmingą Lietuvos Laisvės ko
vų archyvą. Laikom sau privile
gija, turėti savo atstovą Čiurlio
nio galerijos globos komitete, 
prisidėti prie apsaugos lietuvių 
dailininkų suaukotų meno kūri
nių, skirtų laisvai ir nepriklauso
mai Lietuvai. Žinoma, reikšmin
gi nnpriklausomos Lietuvos atei
čiai bus ir Lietuvių foto archy
vas ir lietuvių jėzuitų rezidenci
jos 32,000 tomų biblioteka su la
bai stipriu lituanistiniu skyriumi. 
Tenka pastebėti, kad lietuviai jė
zuitai, kiek tai leidžia svarbūs

(Nukelta į 2 psl.)
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sekcijoje daugiausia paskaitas 
skaitė jaunosios, jau čia išsimoks
linusios kartos lietuviai akademi
kai. Jų temos sukosi aplamai apie 
visos žmonijos šiandienines tech
nologijos mokslo problemas, ku
rios taipgi gali būti pravarčios 
ir šių dienų ir ateities Lietuvai. 
Bet ir tų techninius uždavinius 
liečiančių paskaitų ten buvo tik 
mažuma, lyginant su visa suva
žiavimo lituanistika. Paskaitų, 
kurios liestų, kaip A. Valeška sa
vo priekaište užsimena, “vien tik 
techninius šio krašto uždavi
nius” anose Mokslo ir kūrybos 
dienose kaip ir nebuvo. Tačiau ir 
technologijos sekcijoje reikėjo 
džiaugtis visais paskaitininkais, 
sugebančiais lietuvių kalba ir lie
tuviškais terminais svarstyti sa-

vų sričių komplikuotas mokslo 
problemas ir randančiais reikalą 
iš viso kontinento suvažiuoti 
mokslininkų lietuviškan susibūri- 
man.

Skaitytojui, tur būt, čia jau ir 
nusibodo sekti ilgą ir sausą įvai
rių paskaitų sąrašą. Bet jas čia 
juodu ant balto reikėjo suminėti, 
kad visuomenė neapsigautų, pa
siskaičius spaudoje aną žurnalis
tų vakaronėje pareikštą nuomo
nę apie suruoštus, tuo pačiu ne
tiesioginiai ir apie planuojamus 
suruošti Mokslo ir kūrybos sim
poziumus, kurių antrasis, kaip 
minėjome, turi įvykti kaip tik šį 
rudenį. Ir nejauku darosi, kai jis 
iš anksto pasitinkamas ne kon
struktyviais pasiūlymais, bet ap
kalbomis. k brdL

Aktoriai H. Kačinskas, Z. Kevalaitytė ir J. Balutis B. Sruogos pager
bimo vakare Jaunimo centro didžiosios salės scenoje.

Nuotr. Lietuvių foto archyvo
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Neįgyvendintų ir sužalotų 
kūrinių balsas.
Krikščionių vienybė — 
dar tolimas idealas.
Stasys Pilka apie Vainiūnaitę- 
Kubertavičienę.
Vladas Jakubėnas apie 
Antano Smetonos koncertą ir 
"Čigonų barono" pastatymą.

Krikščionių vienybė-dar tolimas idealas
J. VAIŠNORA, MIC

Kertinė parašte
Neįgyvendintų ir sužalotų 
kūrinių balsas

Hollywoodo filminių studijų 
lankytojams paprastai parodo
mos Laukinių Vakarų miestelių 
gatvės, solidūs viktorijinės Ang
lijos kvartalai. Bet, kai pradarai 
bet kurio tų pastatų duris, pama
tai tuštumą, gretimą mūrinę sie
ną, ar šiukšlių dėžes. “Iliuzijų 
miesto" gatvės tėra 
miestelių seserys.

Šie holivudiniai ir 
niai vaizdai iškyla,

Potcmkino

Aleksandras Marčiulionis Malda

pastangas ir praktiką šių eilučių 
autorių ipaskatino kun. Kazimie
ro Pugevičiaus straipsnis “Malda, 
kaip kliūtis krikščionių suartėji
mui”, tilpęs 1973.11.10 “Draugo” 
šeštadienio priede. Iš to straips
nio matyti, kad jo autorius yra 
ekumenizmo klausime entuzias
tas, optimistas, kone suredukavęs 
krikščionių nevienybės problemą 
į skirtingą “Tėve mūsų” maldos 
kalbėjimą pas katalikus ir protes
tantus. “Mes maldą pavertėm tam 
tikra to suskilimo priemone” — 
teigia kun. K. Pugevičius ir pa
sakoja, kaip jam, lankant viešą
ją miesto mokyklą, “Tėve mūsų” 
buvo vienaip kalbama katalikų, 
kitaip protestantų mokinių (pas
tarieji maldos gale priduria :“ne$ 
tavo karalystė, galybė ir gaibė 
per amžius”). Ir jie, katalikai, 
laikę tą Viešpaties maldos versi
ją “evangelikų malda”, o evan
gelikai katalikų kalbamą maldą 
vadino “katalikų malda”. Iš to 
susidarė skilimas, nesutarimas, 
pasidalinimas. Ir tik universitete, 
bestudijuojant teologiją, straips
nio a utorius sakosi sužinojęs, kad 
tasai vad. “evangelikų priedas” 
yra ne kas kita, kaip iš seniau
sio rašyto dokumento “Didache” 
paimtas tekstas.

Labai gaila, kad, viešojoje 
miesto mokykloje besimokant, 
autoriaus niekas nepamokino (ka
talikų kapelionas), kokie iš tik
rųjų yra skirtumai tikėjimo da
lykuose tarp katalikų ir protes
tantų. Kaip lygiai nepaaiškino, 
kodėl ir kaip tasai evangelikų 
kalbamas priedas yra atsiradęs, 
kad jis nėra esminis skirtumo 
tarp katalikų ir evangelikų ženk
las.

Šia proga reikia paaiškinti “Tė
ve mūsų” maldos genezę. Viešpa
ties išmokytą maldą “Tėve mū
sų” randame Evangelijose dviejo
se redakcijose. Pilnesnė ir ilgesnė 
yra Mato (6, 9-13) ir trumpesnė 
Luko (11, 2-4). Bažnyčia paėmė 
Mato tekstą, prie kurio, kaip “Di
dache” rodo, jau nuo pat Apaštalų 
laikų buvo prijungta vad. dokso- 
logija: “Nes tavo valdžia, galybė 
ir garbė per amžius”. Ši doksolo- 
gija randama net kai kuriuose 
Evangelijų kodeksuose. Panašų 
Dievo pagarbinimą randame Šen. 
Įstatymo I Kronikų knygoje (29, 
11) ;“Tavo, Viešpatie, didenybė, ir 
galybė, ir garbė, ir pergalė, ir tau 
šlovė”. Panašią doksologiją ran
dame ir šv. Jono Apreiškimo kny
goje (5, 13): “Sėdinčiajam soste 
ir Avinėliui palaiminimas, gyrius, 
garbė ir valdžia per amžius”.

Nuo vidurinių amžių įminima 
doksalogija pradėta vartoti žmo
nių privačiose maldose. Todėl 
kai kur ji liko ir po Reformaci
jos, paėmus ją ir į viešas protes
tantų maldas. Naivu yra laikyti 
protestantišku tai, kas yra 
Šventajam Rašte ir kas vartoja
ma, tegul ir išimtinai tik protes
tantų. Kaip lygiai yra labai pa
viršutiniška teigti, kad toji gra
žioji dokslogija buvusi “suskili
mo priemone”, virtusi “nesugy 
venimo simboliu”.

Straipsnio autorius teisingai 
pastebi, kad krikščionių suartė-

(Nukelta į 2 psl.)

liausią graikų ortodoksų Bažny
čios problema yra “tuojau pasi
traukti iš Pasaulinės bažny
čių tarybos ir paskelbti aiškią or
todoksiją vadinamame Bažnyčių 
dialoge”. “Aš smerkiu ekume
nizmą — pridėjo — ir laikau jį 
ne paprasta erezija, o pan-erezi- 
ja ir visų erezijų suma. Už kulisų 
veikiančios prieškrikščioniškos jė
gos yra laibai aiškios”. Aleksan
drijos patriarchatas nedalyvauja 
■ir nedalyvaus ekumeniame sąjū
dyje, nes ekumenizmas esąs nu
kreiptas prieš ortodoksiją. “Tai 
didžiausias šių dienų pavojus, 
šalia mūsų laikų netikėjimo” — 
pasakė patriarchas Mikalojus VI. 
Toks jo pareiškimas nustebino 
visus, kurie jį iki šiol laikė įsiti
kinusiu ir nuoširdžiu ekumenis- 
tu (Žiūr. La Croix, 1972. X. 6).

Kad tarp atskirų protestantų 
dvasiškių ir pasauliečių yra nuo
širdžių ekumenizmo ieškotojų, 
reikia tik pasidžiaugti. Bet kada 
protestantams tenka ekumeniz
mo klausimais bendrai ir viešai 
pasisakyti, tada girdisi vėl sena 
dainelė apie katalikų Bažnyčios 
hegemonijos siekimą, apie norą 
sunaikinti kitas krikščioniškas 
bendruomenes, geriausiu atveju 
jas absorbuoti ir pan. Pereitų me
tų spalio mėn. Bievres (Prancū
zijoje) buvo susirinkusi protes
tantų ekumenistų sesija, kurios 
tema: “Protestantizmo identiš
kumo krizė.” Įvairūs kalbėtojai, 
ieškodami savosios bendruome- 
menės krizės priežasčių, iškėlė 
faktą, kad krizę pergyvenanti ir 
katalikų Bažnyčia. Bet toji krizė 
eina protestantizmo kryptimi. 
Roger Mehl prancūzų laikrašty
je “Le Monde” (1973. X. H), ap
rašydamas tą rudeninę sesiją, 
sako: “Ekumenizmas sunaikino 
tradicinius katalikų ir protestan
tų santykius. Po Reformacijos ka
talikybė ir protestantizmas, iš
skyrus trumpus koegzistencijos 
periodus, visada gyveno polemiš
kame priešingume... Nėra jokios 
abejonės, kad II Vatikano Su
sirinkimas, nepaisant užsispyri
mų ir svyravimų, kada reikėjo 
vykdyti savo nutarimus, dauge
liu atveju patenkino XVI am
žiaus reformatorių reikalavimus: 
Šv. Raštą pastatė tikėjimo cent
re, įvedė vietos kalbas į liturgiją, 
sustiprino Žodžio skelbimą, ir sa
vo reformomis, siekiančiomis nu- 
klerikalinti Bažnyčios valdžią, 
kaip tik eina pagal Reformacijos 
liniją, sunaikina kontrareforma- 
ciją iki tokio laipsnio, kad opozi
cionieriai katalikai skelbia, jog 
jų Bažnyčia yra suprotestantina- 
ma”.

Kokios tad linijos turi laikytis 
protestantai, atsako tas pats Ro
ger Mehl. “Protestantų teologai 
šitaip galvoja. Reformacija siekė 
ne įkurti naują Bažnyčią, o tik e- 
sančią reformuoti. Reformacija 
nėra tikslas savyje. Jei Roma pa- 
sinešėjo Reformacijos keliu, tad 
Reformacija jau yra savo tikslą 
pasiekusi”.

Kitais žodžiais tariant, protes
tantų teologų supratimu ekume
nizmas vyksta viena kryptimi —

II Vatikano Susirinkimas dek
retu “Unitatis Redintegratio” iš
kėlė visų krikščionių vienybės 
reikalą, nes tai yra paties Kris
taus noras, kad “visi būtų viena”. 
Už tą visų vienybę jis prieš savo 
kančią meldėsi ir ją vykdyti pa
vedė savo mokiniams. Po Susirin
kimo prasidėjo gyvesnis ekume
ninis sąjūdis. Iki šiol tačiau pa
siekta tik tiek, kad įvairios krikš
čionių (bendruomenės ėmė tarp 
savęs kalbėtis, bendrauti, atsira
do noras vienoms kitas pažinti, 
rasti bendrą kalbą bent tais klau
simais, kurie jungia, o neskiria. 
Iš to, kad šiandien katalikai, 
ortodoksai ir protestantai bend
rai susirenka, pasikalba, pasimel
džia, kai kas entuziastiškai daro 
išvadą, kad krikščionių vienybė 
jau beveik pasiekta, 'kad likę 
tik antraeilių klausimų, kurie, 
laikui bėgant, bus išspręsti, ir tu
rėsime “vieną ganytoją, vieną 

' avidę.”
Tačiau krikščionių vienybės 

reikalas nėra toks paprastas kaip 
jis paviršutiniškai galvojantiems 
entuziastams atrodo. Per ilgus 
amžius susiklostę istoriniai, dog
matiniai, psichologiniai skirtu
mai vienais antrais metais nėra 
išsprendžiami. Jau minėtame “U- 
nitatis Redintegratio” dekrete 
randame pastabą, kad “tarp tų 
(Vakarų) bendruomenių ir Ka
talikų Bažnyčios yra dideli prieš
taravimai ne tik istorinio, socio
loginio, psichologinio ir kultūri
nio pobūdžio, bet labiausiai ap
reikštosios tiesos interpretavime” 
(Unitatis Redintegratio, 19). Ar
ba: “Daugelis krikščionių ne vi
sada supranta Evangeliją mora
linėje srityje kaip katalikai” 
(ten pat, 19).

O Krikščionių Vienybės Sekre- 
mas ypatingai aštriai kritikuoja i toriato direktyvose (nr. 55) skai

tome: “Sakramentų .priėmimas 
yra juos priimančios bendruome
nės veiksmas, vykstąs bendruo
menėje, kurioje toks priėmimas 
reiškia vieningumą tikėjime, a- 
peigose ir gyvenime. Dėl to, ne
sant tokio tikėjimo į sakramen
tus vieningumo, dalyvavimas at
siskyrusių brolių su katalikais, y- 
pač Eucharistijos, Atgailos ir Li
gonių sakramentuose, yra drau
džiamas”.

Kad ir nekatalikų krikščionių 
tarpe nėra entuziazmo lengvai 
ir greitai vienybei, matyti iš jų 
atstovų kartais labai griežtų pa
sisakymų. Pvz. Aleksandrijos 
graikų ortodoksų patriarchas Mi
kalojus VI, pereitais metais, lan
kydamasis Rodezijoje, pasikalbė
jime su spaudos atstovais, pareiš
kė, kad jo vadovaujama Bažny
čia netrukus rengiasi išstoti iŠ 
Pasaulinės bažnyčių tarybos. 
Drauge jis griežtais žodžiais pas
merkė ekumenizmą. Esą aktua-

Abejot prievaizdų išmintimi. Te
reikia vienam menininkui pa
reikšti, kad jis atsisako toliau 
tarnauti melui — “Aš negaliu 
priimti tiesų, primetamų iš ša
lies” — ir tironija su savo ištiki
mais valdininkėliais, policinin
kais ir tankais puola į paniką. 
Kiek divizijų, vertas laisvas žodis!

Dramatišku sutapimu, Jurašo 
laiškui vos tik išvydus viešumą,potemkini-

beskaitant sovietų kultūrinius komisarus pa- 
Vakaruosna patekusio buvusio našiais prasižengimais apkaltino 
Kauno Valstybinio dramos teatro jaunas amerikiečių dramaturgas 
vyriausio režisieriaus, Jono Jura
šo, atvirą laišką Kultūros minis
terijai, savo teatrui, teatro drau
gijai bei “Literatūros ir Meno” 
redakcijai. (Laiško tekstas at
spausdintas “Europos LF Bičiu
lyje”, III. 4, ir “Darbininke”, III. 
16). Kiek “liaudies turto”, pas
tangų, spaudas dažų ok. Lietu
voje ir visoje Sovietijoje išeikvo- 
jama klestinčios kultūros iliuzi
jai lipdyti. Jurašo laiškas, vienas 
iškalbiausių tėvynės pokarinio 
kultūrinio gyvenimo dokumentų, 
atveria duris į tikrovę už tiražų 
statistikos fasado, anapus propa
gandos blizgučių. Jis kalba apie 
“beprasmiškai eikvojamą energi
ją”, kovojant už teisę statyti vei
kalą, “kūrinio audinio darkymą”, 
spekataldlių “apribojimą” ar vi
sišką “uždraudimą”. Pasitvirtina 
žinios, kad Glinskio “Grasos na
mai” ir Sajos “Mamutų medžiok
lė” išvydo sceną komunistinių 
biurokratų sužaloti ir iškraipyti. 
Pasitvirtina ir liūdnas faktas, kad 
didelė moderniosios dramos re
pertuaro dalis tebėra “tabu” Lie
tuvos ąpenai (Anouilh’o “Antigo- 
nė”, Weisso “Marat/Sade” ir t.t., 
nekalbant apie Becketo ar Iones- 
co veikalus).

Į menininko atvirą, širdies 
krauju parašytą žodį meno parei
gūnai Lietuvoje atsakė, ne tik pa
šalindami jį iš pareigų, bet ir iš
braukdami jo vardą, tarsi jo koja 
nebūtų palietusi scenos, lyg jis 
nebūtų jai pašventęs savo gyve
nimo. Nepadėjo Jurašui ir tai, 
kad jis savo laiške skrupulingai 
vengė liesti politikos. Kaip jis 
drįsta reikalaut meninės laisvėsl

David Rabe. Jo New Yorke kriti
kų palankiai sutiktą vaidinimą 
‘Sticks and Bones” (Lazdas ir 
kaulai), vaizduojantį Vietnamo 
veterano grįžimą į namus, pra
ėjusį rudenį pastatė “Sovremeni- 
ko” teatras Maskvoje. Vaidini-1

Amerikos vaidmenį Vietnamo 
kare, bet sovremenilki n inkams 'to 
neužteko ir jie sulaužė autoriaus 
“lazdas” ir perdažė “kaulus”, 
.paversdami Rabe s dramą grubia 
propagandine groteską. Apie tai 
sužinojęs, autorius .reagavo atvi
ru laišku “Sovremeniko” vado
vybei (New York Times, III. 18). 
Jis rašo.

“Aš jaučiu, kad jūs... kas nak
tį spiaunat į mano veidą... IŠ re
cenzijų aišku, kad jūs ir nemėgi
nate... atrasti , kame šio vaidi
nimo esmė... Jei aš gyvenčiau 
Rusijoje, aš būčiau jį parašęs 
apie Rusiją, bet aš gyvenu čia... 
Parašyt tokį vaidinimą, kaip 
“Lazdos ir kaulai”, reiškė daug 
rizikuot ir išreikšt daug meilės. 
Idant užčiuopus tą riziką ir mei
lę, jūs būtumėt turėję traktuoti 
šį vaidinimą, lyg jis būtų para
šytas apie jus pačius, lyg jis vyk
tų Rusijoje, lyg tas kareivis su
grįžtų iš Vengrijos 1956 metais... 
Kadangi jūs nusprendėt jį pasta
tyti anaip, jūs tesantykiaujat su 
savo fantazijomis. Jūsų pastaty
mą aš laikau iškraipymu. Jūs tu
rite uždaryti spekataklį... arba 
įtraukti mano laišką į spekatak- 
lio programą”.

Dviejų menininkų balsai iš 
dviejų, skirtingų pasaulių. Jų pa
tirtis, tačiau, labai panaši, susi-

I

dūrus su sistema, kuri bijo ir ne
kenčia tikro menininko, kuri te
nori girdėti savo pačios balsą sce
noje ir knygų puslapiuose. Jos po
veikį menui tiksliai aptaria šie 
Jurašo žodžiai: “Šiandien mane 
degina neįgyvendintų ir sužalo
tu kūrinių balsas”. S. H.

katalikų Bažnyčios artėjimu į 
protestantizmą. Todėl iš jų pusės 
nėra reikalingos bet kokios pas
tangos, ar savo tikėjime refor
mos, kad krikščionių vienybė bū
tų tikresnė. Savaime aišku, kad 
šitokiu būdu supratus ekumeniz
mą, toli dar iki tikrosios vieny
bės.

Bet ne tik teorijoje^ o ir prak
tikoje yra skaudžių reiškinių, ku
rie turėtų entuziastams atverti a- 
kis realiau žiūrėti į ekumenines 
(pastangas. Neseniai Melbourne 
įvykusio Eucharistinio kongreso 
metu, Australijos “Bible Union” 
laikraščiuose buvo apmokėti 
skelbimai, kuriais protestan
tai buvo įspėjami saugotis kata
likų mokslo apie Eucharistiją ir 
netikrų kalbų apie ekumenizmą. 
Kongreso metu protestantų pa
mokslininkai su plakatais ragi
no neklausyti katalikų “klaidin
gų tikėjimo aiškinimų” (Drau
gas, 1973.11.24).

Žymus egzegetas ir ekumenis-

tas pastorius Oscar Cuillman, po
piežiaus pakviestas į II Vatikano 
susirinkimą stebėtoju, sekęs Su
sirinkimo darbus ir nutarimus, 
savo knygoje “Vrai et Faux Oecu- 
mėnisme — Oecumėnisme aprės 
Je concile” rašo, kad tikroji kata
likų Bažnyčios reforma turi būti 
ne “aggiomamento” (sušiandie- 
nėjimas), bet tam tikrų, grynai 
katalikiškų dogmų persvarsty
mas. Dvi konfesijos (katalikų ir 
protestantų) turi išsaugoti savą
sias charizmas ir taip tęsti savo 
egzistenciją paraleliai. Taigi apie 
tampresnę vienybę negali būti 
kalbos. Dialogas turįs paisyti a- 
biejų partnerių asmenybės. O tą 
“asmenybę” sudaro kaip tik pag
rindinės tikėjimo tiesos. Todėl 
teisingai Roma ne kartą yra įspė
jusi entuziastus ekumenizmo mi
sionierius savo ekumeninėje 
veikloje saugoti nekeičiamas ka
talikų tikėjimo dogmas ir neban
dyti jų paaukoti ant ekumeniz
mo aukuro.

Giliau pažvelgti į ekumenizmo
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Šiame numery

Ar bibliotekos ir arkos dings 
smėlyje?
Religinės patirties beieškant. 
Nauja Jono Aisčio poezija 
Vladas Jakubėnas apie 
R. Lampsatytės rečitalį. 
Žemės pasiuntinys į Marsą.
J. Gliaudos '"Sunkiausiu keliu". 
Spygliai ir dygliai.

Kertine parašte
Ar bibliotekos ir arkos

dings smėlyje?

Pasaulio ir mūsų kultūros ir 
mono istorijoj, jei ieškosime pa
našios eros j nūdienę, vargu ar 
rasime. Šiandien yra jaučiama 
tokia milžiniška ideologinė kova, 
kad ji atsispindi spaudoj, kurioje 
draugų ir priešų ideologija mai
šoma su kultūra, gynyba su kū
ryba, tauta su valstybe ‘ir 1.1. Ir 
taip kartais labai sunku susigau
dyti, kur prasideda ginčas ir kur 
baigiasi jo uodega. O norėtųsi 
žinoti. Ir tuomet atsiverti istori
ją, ieškodamas joje ko nors pa
našaus i nūdienę.

Bet tik šį tą randi. Pvz. dažnai 
istorijoj net sužlugdytas priešas 
nebuvo traiškomas. Štai, buvo 
laikai, kai romėnai po graikų už
kariavimo ne tik nesigėdijo grai
kų kultūros, bet ją studijavo, kai 
ką perėmė ir keistai nežiūrėjo j 
tuos, kurie knisosi priešo archy
vuose. Ar šiandien tai įmanoma?

Vėl buvo laikai, kai barbarai 
trempė sukauptą kultūros lobyną 
ir dulkės po šitmečių, pavirto smė
liu užnešdamos net iki pusės 
triumfalines Romos arkas ir bib
liotekas. Barbarai, nežinodami 
kas yra archyvai, papirusais įdeg
davo laužus, norėdami pasišildyti. 
Tikriausiai mums negaila romė
nų santvarkos ir tikriauiai mes 
nenorėtume joje gyventi, kaip 
krikščionys, bet gaila to, ką nio- 
kiojiimuos istorija ir kultūra pra
rado.

Ar trintis, panaši į nūdienę, 
dažnai pasirodydavo?

Atrodo, jog buvo panašių mo- 
tfnentų, kada įtampos ir perkai
nojimo metu buvo nieko nepai
soma, nesveriama. Juk renesanso 
metu buvo karšti ginčai dėl vi
duramžių perkainojimo. Buvo ir 
anglų 16 šm. gana išmintingas 
Rights of Man perversmas. Buvo 
ir karšta Prancūzų • revoliucija. 
Laikai po jos buvo gana panašūs 
i dabartį, kai labai sulėtintai ir 
su kontrole ateidavo visos nauje

nybės. 19 šm. visi perkainojimai 
gal buvo tik per ilgai sveriami 
taip, kad neiškentę žmonės pa
triotai, ignoruodami dideles galy
bes, sukildavo patys. Toks tuo 
metu buvo graikų, italų, balka- 
nų ir kitų nepriklausomybių iško
vojimas. Kartais tad ir didesnės 
problemos kaip nors, kad ir su 
kontrole, išsispręsdavo.

Šiandieninėj padėty, a,:šku, to
kie iŠsikovojimai ar išsiaprendi- 
mai mums daug padėtų ir gali 
netūnotume šiame nepajudiname 
etape, laikiname, ir gal skaudžiai j 
negeltume vieni kitiems ir tiems, 
kurie padėties nesupranta.

Kalbant apie kultūrą plačiąja 
prasme, ta, kuri prasidėjo su grai
kais ir romėnais, kuri stebuklingu 
būdu nemirė tautų kraustymosi 
amžiais ,ar ir mūsų moderni tau
tinė kultūra, kuri prasidėjo, saky
sim, su Donelaičiu ir kuri niekad 
jau nesustos ir nepasikartos ir at
ras savo dar platesnį tautinį ke
lią — plačiąja prasme ji yra ne
mirštama, nors kai kada su ja 
kaip su Trejos arkliu jojame į 
kovą. Išsvilinus net viduje tup’n-1 
čiuosius, jei arklys su išliekama 
verte, šieno neprašys.

Atrodo, šiandien kultūriniai 
ginčai tiek jautrūs, kad gaila tik 
istoriškai preinančių ideologijų 
maišymo su kultūra, tautos mai
šymo su mindžiojama, su suve
džiota ar su okupacijoj apsime
tusią tautos dalimi. Juk net ir su 
antžmogiškai įžvalgiu tautos 
skaudžios padėties supratimu, ne
išvengiamai iš abiejų pusių bus 
slystelėjimų, bus ir kas juos pa
rodys. Bet ar bus tokių, kurie ne
naudinga trintim išspręstų tautos 
kūrybą ir tikrą mūsų išeivių ir 
mūsų Žemės dilemą?

P. Mln.

RELIGINĖS PATIRTIES BEIEŠKANT
Leslie Dewart tikėjimo pagrindai

VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

Susidomėjimo priežastis

Kodėl aš susidomėjau L. Dewar- 
to tikėjimo pagrindais? Bendroji to 
susidomėjimo priežastis, būtų gali
ma sakyti, yra jo egzistencializmas. 
Nesitikėjau aš pas jį rasti nei labai 
vertingos Dievo aptarties, nei jo bu
vimo įrodymų. Bet. kaip iš šios tik
rovės mąstytojos, aš norėjau sužinoti, 
kaip Dievas, ar tikėjimas į jį, yra 
žmogaus pergyvenamas.

Susirūpinti tikėjimo išgyvenimo 
klausimu šiandien mus skatina 
daug priežasčių. Visų pirma, pla
čiai pasklidusi bedievybė liudija, 
kad daug žmonių Dievo šiandien iš 
viso neišgyvena. Šalia to, ir tikin
čiųjų tarpe mes stokojame Dievo
išgyvenimo teologijos ar bent psi
chologijos. Jeigu Jūs ateisite pas ku
nigą ir pasakysite, kad esate turė
jęs kokią religinę patirtį, ar kad jū
sų malda buvo išklausyta kokiu 
nors juntamu būdu, jis pažiūrės j 
jus įtartinu žvilgsniu ir pamanys, ar 
nereikia Jums pasitikrinti sveikatą 
pas psichiatrą. Nors tas pat kuni
gas bus ne kartą skatinęs jus mels
tis ir užtikrinęs jums maldos iš
klausymą. Šis pavyzdys liudija, kad 
mūsų religija yra gera principų sis
tema, bet nėra gyvenimo patirtis.

Gal būt, dėl tos priežasties šian
dien jaunojoje kartoje yra apstu re
liginių sąjūdžių, kurie išimtinai 
telkiasi prie religijos išgyvenimo ir 
visai nesidomi religija, kaip tiesa, 
kaip mokslu.

Šitos buvo priežastys, kad aš apie 
porą metų savo mąstymams me
džiagą ėmiau iš Devvart veikalo: 
“Foundations of Belief”, (Herder 
and Herder, 1969) norėdamas tokiu 
būdu daugiau sužinoti apie religi
nę patirtį.

Būties klausimas ir pažinimo 
klausimas

Kad galėtume teisingiau įvertinti 
Devvarto religinės patirties mokslą, 
turime bent bendru žvilgsniu susi
pažinti su jo filosofijos pagrindais. 
Jis nesivaržo, sakydamas, kad griau
na tradicinę galvoseną, galiojusią 
mūsuose nuo klasikinės Graikijos 
laikų. Jis keičia dviejų pagrindinių 
sąvokų supratimą: būties ir pažini
mo. Dievui mes negalime taikinti 
būties sąvokos. Ir toliau, mes turi
me pakeisti pažinimo sąvoką. Ligi 
šiol mes per daug buvome susido
mėję įvairių objektų pažinimu, da 
bar mes turime susidomėti savęs pu 
žinimu: užsiimti savo sąmone. Šalia 
to, mūsų pažinimas nėra pilnapras- 
mis. Mes negalime sakyti, kad pa
žįstame dalykus taip, kaip jie yra, 
juos jimdami savin.

Ligi šiol filosofijoje galiojo pažiū
ra, kad visi dalykai turi savotišką 
bendrą vardiklį, kuriuo yra Būtis. Ir 
apie visus daiktus ir apie Dievą bu
vo galima sakyti, kad jie yra būtis. 
Tik pasaulio būtys neturi savyje 
buvimo pagrindo, o dieviškoji bū
tis yra kartu paties savo buvimo 
priežastis. L. Dewart nori mus įti
kinti, kad mūsų kultūra turi atsi
sakyti šitokios būties sampratos, at
einančios iš graikiškos filosofijos, 
kuri yra perdaug plati, perdaug aiš

ki ir nėra įrodoma. Mūsų patirtis 
neduoda pagrindo manyti, kad to
kia plati bendrybė, kurioje tilptų 
kiekvienas objektas ir Dievas, būtų 
galima. Tokios būties mes nesutin
kame. Mes sutinkame tik kintančias 
būtis, kurios šiandien yra, o rytoj 
jų nebus.

Tradicinės filosofijos požiūrį, kad 
mes galime pažinti daiktų esmes, 
Devvart taip pat atmeta. Jis sako, 
kad mes tik susiliečiame su daiktų 
esmėmis, o ne jas pasisaviname, kaip 
buvo laikoma gana visuotinai iki 
Kanto laikų. Bet tuo nereikia la
bai ir rūpintis, pagrindinis pažini
mo uždavinys žmogui yra pažinti I 

ytautas Kašubą Kryžiaus stotisl (alavas)
Nuotr. V. Maželio

save, stebėti savo dvasinį brendimą.
Šitaip aptaręs būtį ir pažinimą, 

Devvart apie Dievą sako, kad jis nė
ra būtis. Bet kas tada jis yra? Jis 
yra realybė. Kas yra ta realybė? Tai 
yra kažkas, esantis anapus būčių. 
Dievas, nebūdamas būtimi, negali 
būti tokio mūsų pažinimo objektu, 
kuriuo mes pažįstame atsitiktines, 
pasaulyje esančias, būtis.

Krikščioniui, nepasisavinusiam 
egzistencinės filosofijos galvosenos, 
šios Devvart pažiūros atrodo nesu
prantamos. Tačiau, žvelgiant į eg
zistencinę filosofiją, jos yra gana 
nuoseklios. Ši filosofija būtimi vadi
na tik žemišką, atsitiktinę būtį, ku

ri anapus šio pasaulio nesiekia. Tai
gi ji nėra taikintina Dievui. Dieviš
koji realybė tačiau daro tam tikros 
jtakos pasauliui.

Nelaikydamas Dievą būtimi, L. 
Devvart nori suteikti mums didžiu
lės reikšmės pasitamavimą. Jis gali 
padėti išspręsti bedievybės proble
mą. Einant šia filosofija, ir bedie
vis gali būti laikomas tikinčiu žmo
gumi, jeigu jis ieško savo gyveni
mo prasmės.

Tai sakydamas, L. Devvart mano, 
kad ant šios filosofijos pagrindo pir
mukart žmonijoje yra atsiradusi tik
rai katalikiškos (t y. visuotinės i

vien graikiškos) religijos galimybė 
(346).

Iš tikrųjų, Dievybės supratimas 
ne būties prasme nėra naujas da
lykas žmonijos religijų istorijoje. 
Panašiai yra mokęs vienas iš dviejų 
didžiųjų Kinijos religinių išmin
čių, Lao-tsė, kuris yra sukūręs Ta- 
oizmo religiją. Jis gyveno apie 600 
m. prieš Kr. L. Dewart tai žino ir to 
nesibaido. Laotsei Dievybė yra taip 
pat kažkas visiškai neaptariamo ir 
neturinčio jokio turinio. Ji nieko ne
veikia, tačiau iš jos kyla matomasis 
pasaulis. (Pal. M. Edar, Christus 
und die Religionen der Erde, III 
341 psl.). Panašų Dievo suprati
mą L. Dewart siūlo krikščionijai 
vietoj ligi šiol galiojančios trans
cendentinės būties sąvokos.

Žmogaus samprata

Susipažinę su L. Dewart Dievo 
samprata, dabar pažiūrėkime, kaip 
jis supranta žmogų. Žmogus jam 
yra problema paties žmogaus akyse. 
Žmogus yra kintanti būtis, tai reiš
kia, kad jis yra evoliucionuojanti Ir 
istorinė būtis.

Žmogus tobulėja tiek, kiek jis įsi
sąmonina, kad jis netelpa šiame ma
tomajame pasaulyje. Jo įsisąmonini
mas vyksta, jam susiliečiant su 
transcendentine realybe. Regimasis 
pasaulis yra chaosas. Jis yra absur
diškas. Tai yra bendra egzistencia
listų pažiūra. Jai giminingos yra 
modernios kultūros apraiškos: kaip 
absurdo teatras, pasąmonės litera
tūra, abstraktinis menas. Tačiau L 
Devvart atsisako iš absurdo daryti 
žmogaus gyvenimo taisyklę. “Galu
tinė prasmė negali būti absurdiš
kumas, nes absurdiškumas, paim
tas kaip dėsnis, liaujasi buvęs ab
surdišku” (438 psl.). Jis tada pasi
daro sistema.

Žmogus eina į savęs išsipildymą, 
kurio jis pasieks, peržengdamas re
gimojo pasaulio būtį. Gyvendamas 
šiame pasaulyje, žmogus keičiasi 
kartu su juo (341). Turint prieš 
akis šiuos abu dalykus, negalima 
žmogaus aptarti. Žmogus nesižino, 
kas jis iš tikro yra. To nežinoda
mas, jis neturi su savim teisingo 
santykio.

Kuo labiau žmogus save atranda, 
tuo labiau jis darosi žmogus. Šį ke
lią turi atlikti kiekvienas žmogus as
meniškai. Dėl to būdingesnis daly
kas žmogui yra, kada jis įsigyja sa
vęs sąmonę, negu kad jis įsigytų 
įvairių išorinių pažinimų (318). 
Visoks pažinimas, kurio žmogus ga
li pasiekti, nėra dalykų esmės pasi
savinimas, bet tik susilietimas su 
jais. Dėl to tiesos ir klaidos prie
šingybė yra nereikalingas pertempi
mas. “Ši opozicija nėra radikali” 
(314). Ji yra tik istorinio pobūdžio 
dalykas. Vienu laiku tai gali būti 
teisinga, kitu — klaidinga. Kai tuo 
tarpu “natūralinėje dalykų eigoje 
nėra vietos klaidai” (313).

Tuo pasiremdamas, L. Dewart 
skelbia visuotinę toleranciją ir smer
kia visokį tolerancijos trūkumą, ku
ris būtų grindžiamas filosofiniais 
formulavimais ar dogminiais princi
pais (308). Žmogaus protas yra 
klaidingas iš savo prigimties. Jis yra 
vertingas tik kaip tiesos siekimo pa
stanga (332).

Tradicinė krikščioniška pažiūra į 
proto galią skiriasi nuo šios tuo, 
kad ji protą laiko iš esmės pajėgiu 
pažinti tiesai, bet tik sukliudytu 
gimtosios nuodėmės.

Patirtis ir tikėjimas

Dabar pereikime prie klausimo, 
kuriam atsakymo mes ir galime ti
kėtis iš egzistencialisto filosofo.

(Nukelta j 2 psL)
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Kai pats gyvenimas pakiša 
progą.
Literatūriniai varikliai ir 
vaizdai.
Londono teatrų naujienos. 
Vlado Šlaito eilėraščiai 
Laikas, žmogus ir įstatymas 
A. Barono romane.
Religija ir politika.

Kertinė parašte
Kai pats gyvenimas pakiša progą

Padėkime Amerikos universitete gimti filmui apie M. K. Čiurlionį

Paraštės antraštė ne vieną ga- procentų įvairiems kultūros rei- 
li net klaidinti. Ims kas nors ir kalama nubyra ir vis daugiau 
pagalvos, jog esame tokie laimės jų nubirs. Tačiau reikėtų neiš
vaikai, kad galime,, nieko 'neveik-; leisti iš akių tokių progų, kurios
darni, tik sėdėti, o pats gyveni
mas mums visas progas suieškos. 
Iš tikrųjų gyvenimas pakiša pro
gą., kai mes patys tokių progų vi
su intensyvumu ieškom ir sten
giamės pasitaikiusias išnaudoti.

Juk kone visa, kas šiuo metu 
lietuviškam reikalui ir lietuvių 
kultūros dėmesiui Vakarų pasau
lyje laimima, tai daugiausia dėka 
jaunosios mūsų akademikų kar
tos akylumo, dirbant įvairiose in
stitucijose, dėstant universite
tuose, bet kartu neužmirštant ir 
lietuviškosios išeivijos misijos 
pavergtos tautos aldvaizdoje.

Mūsų jaunųjų akademikų tau
tinės savo paskirties supratimo 
dėka daug lietuviškam reikalui 
yra padaryta moksle,, literatūroj 
ir šiaip visuomeninio gyveni
mo kloduose, pasitaikiusias 
progas išnaudojant. Išsimoksli
nusiems viename ar kitame Va
karų pasaulio krašte, mūsų jau
niesiems intelektualams nugrieb
tą progą išnaudoti yra kur kas 
lengviau negu vyresniesiems. To
dėl garbingo amžiaus sulauku
sieji neturėtų rūgoti, kad jaunes
nysis vienur ar kitur atsisėda ša
lia, bet tik džiaugtis,, net didžiuo
tis, kad veteranas savo kėdę gali 
užleisti pajėgiam, gal net akty
vesniam ir aplinkybėse sumanes
niam jaunesnės kartos atstovui, 
kuris jam įprasto krašto situaci
jose jaučiasi kaip žuvis vandeny.

Bet ir jauniems intelektualams 
ko nors apčiuopiamesnio ir ilgiau 
išliekančio pasiekti ir įkūnyti 
vien tik gerais norais nebus įma
noma. Visiems ir visada reikia ir 
reikės ne mažėjančios, o vis di
dėjančios ir konkrečios piniginės 
paramos lietuviškam reikalui iš
kelti iki tokio laipsnio, kad jį visi 
matytų ir gerai įvertintų.

Bet tai jau sąmoningos ir pra- 
turtėjusios mūsų čionykštės vi
suomenės, o ypaš Lietuvių fondo 
uždavinys. Kaskart,, metams pa
sibaigus, nemažai Lietuvių fondo

r

Literatūriniai varikliai ir vaizdai
P. MELNIKAS

Į universalinį kamieną

Literatūra turi būti didelė, 
laisva, semtis visko iš gyveni- 

I mo, atvirai kalbėti, skaitytoją 
(Intriguoti. Bet dėl įvairių prie
žasčių šitaip ne visada būna, ir 
prie tobulybės sunkiai priartėja
ma.

Tai regime ir mūsų literatū
roje. Dabar, kai net turi
me kone dvi literatūras, nors ta 
pačia kalba rašytas. Bet ai' jos 
gali būti tobulos ir universaline 
prasme be priekaištų? Žvelgda
mi į šiapus, galėtume tarti, jog, 
nežiūrint nedėkingų išeivijos są
lygų, iš išsivežtų tautinių tradi
cijų ir patyrimo sukurta paly- 

i ginti nemažai. Be išsibarsčiu- 
| siema po pasaulį literatams nėra 
j lengva. Ir gal todėl atsiduriame 
šiandien savotiškoje pozicijoje, 
kur skausmą reikia išsakyti 
laisvėje

Kas vien tik po publicistinės 
eros štampu buvo parašyta tė
vynėje, atolydžiui užėjus, buvo 
nuvertinta. Ir tik po to tenai iš 
lėto buvo kimbama į nepaten
kinto individo vaizdavimą, kas 
ir vėl dabar jau yra varžoma.. 
Tačiau kimbama ten į žmogaus 

j vidaus realijas, nežiūrint, koto ar kito projekto įkūnijimui 
susidaro mėnesių bėgyje. Dažnai 
susidariusios progos neišnaudo
jus, jos vėliau susigrąžinti jau 
neįmanoma. Tokiais atvejais ir 
Lietuvių fondas turėtų būti visa
da gana lankstus,, reikalo neati
dėti, nelaukti metų galo, o tuoj 
pat rasti pinigo pakištos progos

kios neaiškios jos bebūtų. Ne vi
sada pasakant žmogaus kančios 
priežastis, literatūra tėvynėje 
tampa lyg savotiškas aidas 
šauksmo puse bur nos. Psicholo
gine įžvalga ir kančia jis duslo
kas. Nors duslume dažnai ir 
yra vertės, bet tai neišsisaky-Į 
mas, žmogus yra apgaub tas 
miglos, tai jis vienas gamtoje, 
lyg tyruose, tai vėl jis kambary, 
nepatenkintas, bet neveiklus.

išnaudojimui. Reikia pasakyti, 
kad jau ir praeityje Lietuvių fon
do šitaip buvo elgtasi ir nema
žai laimėta.

Dabar štai ir vėl lietuvės pro
fesorės Liudos Alssen dėka Bow- 
ling Green, Ohio, valstybinis uni
versitetas susidomėjo mūsų di
džiuoju tapytoju ir muziku M. K. 
Čiurlioniu ir pasišovė pagaminti 
jo filmą, šiame universitete yra 
daugiau kaip 15,000 studentų. 
Universitete profesoriaujanti L. 
Alssen ten jau pereitą rudenį 
skaitė paskaitą apie M. K. Čiur
lionį ir jo kūrybą. Paskaita buvo 
iliustruota paveikslų skaidrėm 
ir muzika. Paskaita universitete 
iššaukė didelį susidomėjimą čiur 
lioniu. Profesorei buvo pasiūlyta 
pagaminti Čiurlionio filmą uni
versiteto televizijos stočiai. Iš 
pirmos dalies “video tapė” yra 
jau paruoštas. Programa tęsiasi 
visą valandą. Ji susideda iš dvie
jų dalių: I. Čiurlionis — žmogus 

(Nukelta į 2 psl.)•

Visame pasaulyje jaučiamas 
temų nykumas, savotiškas nihi
lizmas. Šios rūšies temos litera
tūroje šiandien dominuoja, ir 
gamta lieka žmogui tik vieninte
le realija, o nepakartojamas in
dividas — herojum. Tai kafkiš- 
kas, Camus duslumas. Tik keis
ta, kad jis pasirodo, kaip mada, 
ar kaip išjausta nuotaika ir ten, 
kur jo egzistenciją teoretiškai ir 
oficialiai sunku išaiškinti, šis 
klausimas buvo įvairiai aiškin
tas ir dar tebeaiškinamas mūsų 
spaudoj (Žr. R. šilbajorio ir K. 
Keblio str. Aidų nr. 3 ir 9, 
1970).

Tėvynėje trūkstamą polėkį, 
atvirą valstybiškumą, patriotiz
mą, aiškią intrigą čia išeivijoje 
papildo ne tik laisva publicisti
ka, bet ir “spragas užkišti” nu-

Muzikos rankraščio vinjetė

Mare Chagall (g. 1887) Baltasis nukryžiavimas (1938)
Šis įdomus paveikslas yra Chicagos Meno institute, tik Institutui turimus kūrinius galerijose keičiant, ne 
visada jį galima užtikti. Aplink Nukryžiuotąjį žemė je ir aukštybėse siaučia kažkoks chaosas ir siaubas, 
žmonės bėga, blaškosi, namai griūva, liepsnoja. Kiek aukščiau, kairėje pusėje, paveikslo pakraštyje, ma
tome būrį ginkluotų karių, virš kurių galvų iškeltos dvi raudonos vėliavas. Dešinėje pusėje, virš degančio 
namo, taipgi dvi vėliavos: viena balta, o kita — geltona, žalia, raudona. Kaip žinome, Mare Chagall, po 
Picasso mirties, dabar yra bene plačiausiai ž’nomas, dar gyvas XX amžiaus tapytojas, gimęs žydų šeimo
je Vitebske (Rusijoj), bet po bolševikinės revoliucijos visą gyvenimą praleidęs Prancūzijoj. Kodėl šiame 
paveiksle atsirado Lietuvos vėliava? Galime tik spėlioti. Ryšium su mūsų trispalve šiame paveiksle prisi
mintinas ir toks faktas: Francois Mathey įprasto kišeninio formate populiariame leidinyje “Chagall 1918- 
1939” (Tudor Publishing Co., New York; gaunamas ir Chicagos Meno instituto knygų prekyboje) pačio
je pradžioje rašoma: “Life had turned pitileas in Rvssia towards the years 1919/20: the time when the 
poets vanished from the scene. ’No matter where out of the world? (plate I), was the only hope. Then 
suddenly with the help of J. Baltrušaitis, the Lithuar ian M’nister in Moscow, Chagall got an exit visa no 
as be able to go and show his works in Kovno. Be- 11a and Ida joined him there, and fram thence started 
his nevv migration to the west, to Paris by way of Berlin."

į 
siteikusi egzodo literatūra. Jai 
kartais čia pasiseka, kartais ne. 
Bet vis mėginama iš naujo. Nes 
visuomenės nusiteikimas ir 
žvilgsniai į rašantįjį lyg sakyte 
sakytų: duok to, ko tėvynėje ne
galima net mėginti, nežiūrint, ar 
toks rašytojo įprasminimas yra 
pats idealiausias.

Dėl šių ir kitų priežasčių, žvel
giant į lyg ir dvilypę mūsų 
literatūrą, gaunasi keistas įspū
dis. Iš vienos pusės: jau minėtas 
duslumas, keistokas intrigos 
vengimas arba jos kitoks varto
jimas, ne visuomet aiški herojų 
motyvacija, kurią čia stengia
masi įvairiai iššifruoti, gal net 
perdėtai etiškas “message”, tai 
vėl koks nors kitas mums ne
įprastas posūkis.

Iš kitos pusės: randama ir čia 
duslumo, kartais teptuko net per 
stipraus paspaudimo, vaizduoja
mas modelis kartais per toli (ar 
per arti), ryškus smulkmenišku
mas, noras ką nors įrodyti, o ne 

pavaizduoti; įsitraukimas į ne 
vaizdais, bet žodžiais apšneka
mas sferas ir tik nedažnai tei
giamai pavartojamą viską gelbs- 
tinčią intrigą.

Istorijoje mes visuomet skun
dėmės (ir rasdavome priežas
čių), kodėl vis dar neturime di
delės lietratūros. Sakydavom, 
lyg teisindamiesi, kad vis dar 
neturėjom literatūrinės kalbos, 
kad mes dar tik pradedam, kad 
valdžios, kad šiokie ar tokie dik
tatoriai mums vis trukdė ir 
trukdo, kad išeivijos sąlygos nie
kam tikusios (o kaip su Buninu, 
Nabakovu ir kt.?), kad įvairios 
priespaudos neduoda atsidusti. 
Bet priežastys gal slepiasi kur 
kitur?

Atrodo, abi (jeigu patogumo 
dėlei taip galima sakyti) litera
tūros yra gerokai įtakotos pa
saulinės literatūros pavyzdžių, iš 
kurių vis buvo semiamasi didy
bės, technikos, atvirumo ir lais
vės. Kai kurios linijos labai ati

tinka geruosius pasaulinės lite
ratūros rūpesčius. Netrūksta 
taikliai pagriebtų ir kartais net 
išradingų momentų. Bet ar ka
mienas priartėja prie didžiųjų 
pavyzdžių esencijos? Kažin ar 
tuo labai rūpinamės? Ar grįž
tam vėl atgal į juos antrukart ir 
trečiukart bent persiskaityti, 
kad sužinotume, kame iš tikrųjų 
yra kad ir tokio Kafkos, Faulk- 
nerio, Camus ir Hemingway di
dybės ? Dažnai originalaus meno 
imitatoriai nesupranta, ir kar
tais to meno formos1 nėra net 
meno principais. Gal jos to “ka
mieno” syvuose? Gal herojuje? 
Gal literatūros vaizdų traktavo
me?

Neigiamas herojus kaip 
variklis

Susirūpinimas mūsų proza — 
romanu, kad jis pagrinde yra 
novelistiškas, primityvaus psi
chologinio motyvavimo, nors 
gražiai parašytas, yra gan tei

singas Bet, pakeliui į svajojamą 
egzistencialinio įžvalgumo, pras
mės ieškojimo, stipraus intelek
to su gilia filosofine intuicija 
veikalą, turime išeivijoje ir ma
žiau pastebimų romanų, kurie 
gal ir nepriartėja prie norimo 
idealo, bet juose autoriai, gal 
netyčia, įsivedę neigiamą hero- 

I jų, pagerino mūsų tradicinį ro
maną.

Ir šitai gal parodo tokio nei
giamo herojaus variklio teigia
mas puses. Sakykime, kad tokie 

[neigiami herojai yra Kreivėnas 
(V. Ramono “Kryžiuose”), Ju- 

i liūs (Alg. Landsbergio “Kelio
nėje), Kvėdaras (J. Kralikaus- 
ko “šviesoj lange”), Garšva 
(Škėmos “Baltoj drobulėj”), 
Hennessey (V. Volerto “Są
moksle”), kurie istoriškai pra
tęsia “Algimantą”, “Viešnią iš 

šiaurės” ir dalinai “Altorių šešė
lyje” (kur herojus gal nėra nei
giamas, bet pereoina procesą: 
teigiamas — neigiamas — tei
giamas).

Nors žinome, kad konsisten- 
tiškas neigiamas herojus nėra 
simpatingas, ir yra aišku, kad 
jau labai neigiamas herojus ro
mane gal nebūtinai veikalui pa
deda, bet be jo irgi sunku išsi
versti. Vėl — neigiamas hero
jus gali tapti negyvenimiškas, 
perdaug “sulaužytas” ar išeiti 

į scenon su kreivai uždėta graikų 
tragedijos kauke. Bet jis gali 
būti irgi žmogus, kurį į blogį pa
stumia kažkas labai neaiškaus. 
Jo nerimavimas gali kilti dėl 
siekimo uždrausto ar1 nepasiekia
mo objekto, arba jis gali būti 
tiesiog psichologiškai nesveikas 
žmogus (Garšva), bet jis dar 
bus visai geras kaip neigiamas 
herojus. J. Gliaudos “Delfino 
ženkle” štai jis — laukiamas de
formuotas kūdikis.

Kritikams konsistentiškas nei
giamas herojus nėra simpatin
gas (Kreivėnas, Julius, Garšva), 
kuriuo kiek apkaltinamas ir įta
riamas pats autorius. Bet juk 
neigiamas herojus autoriaus 
yra įstumiamas scenon į tarpą 
gerų, padorių žmonių, kaip Kvė
daras ar Hennessey, kur jisai 
įsimaišęs tik išjudina gerųjų ra
mų gyvenimą gundymu ar suk
čiavimu, priversdamas juos susi
mąstyti. Ir gerieji, žinoma, nuo 
jo kiek nukenčia. Bet ar nuo to 
nukenčia romanas?

Romano gale, klustelėjus tei
giamųjų herojų, ką jie būtų darę 
be neigiamojo herojaus, anie 
tikriausiai piktai tylėtų arba ir 
nuoširdžiai atsakytų;

— Be jų nebūtų ir romano.
O jo reikia.
Atrodo, Kvėdaras ir Hennes

sey labai paryškina teigiamųjų 
charakterių dorybes ir tampa 
romano varikliais. O Julius ir 
Garšva romane taip visur domi
nuoja, kad veikalas tampa tie
siog neigiamo charakterio studi
ja. Vienoj kitoj vietoj neišven
giamai pasirodo jų pateisinimo 
argumentai: Juilius freudiškai 
išteisinamas dėl priklausomumo 
tėvui, Garšva — dėl psichologi
nio sutrikimo ir kt. Bet tai neiš
vengiama, ir todėl Julių ir Garš
vą giname.

Tik ar reikia teisint neigiamą 
herojų? Ar toks herojus nėra tik 
meniškai pastatytas žmogus su 
graikiškos tragedijos kauke? 
Tai aktorius, kuris gerai vaidi
no rolę, kuri jam ar autoriui

(Nukelta į 2 psl.)
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Velykinis savęs ieškojimas.
Naujieji Jaunimo centro

- Chicagoje užmojai.
Nijolė Jankutė apie Romualdą 
Spalį.
D. Brazytės-Bindokienės 
premijuotos apysakos ištrauka. 
Durklas širdin ir kaltininko 
jubiliejus.

Kertine parašte
Velykinis savęs ieškojimas
Daug ko mes ieškome savo tai padės loginiai įrodymai, ki- 

gyvenime. Vieni ieškome įtakos tam pasąmonės nujautimas. Bet 
žmonėse, kiti — turto, kiti — Į visiems mums — Dievo tapimas 
pasisekimo įvairiuose darbuose, žmogumi ir išgyvenimas viso 
Tačiau, nepaisant šių visų gali- žmogiško realizmo.
mų pasiekimų, žmogus ne kartą I Ir nereikia, kad ši, pradžioje 
jaučiasi tuščias ir net baugiai silpna, švieselė būtų užgesinta 
vienišas. Net linksmiausi paren- mūsų vargų ir net mūsų nuodė- 
gimai neįstengia užpildyti tos mių. Gal būt mes net per daug 
tuštumos. Dėl to teisingi yra kalbame apie nuodėmes. Dievui 
kai kurie filosofai sakydami, kad nuodėmė nėra jokia nenugalima 
žmogus yra tragiška būtybė. Iš-! realybė. Ir žmogui, esančiam su 
sivadavimo priemonę iš šios tra-' Dievu, atsitiktinė nuodėmė, taip 
gikos jie siūlo žmogui atrasti sa-! pat nėra realybė, kurios nebūtų 
ve.

Ne vien tik patalpos, bet ir kūrybiniai užmojai
Iš akimirkų su Jaunimo centro Chicagoje vienu iš direktorių kun. Algimantu KeziU/ S J.

Kaip žmogus gali atrasti sa
ve? Iš tikrųjų, reikia pastebėti, 
kad žmogus gali išgyventi visą 
gyvenimą, kažkaip šalia savęs, 
neatradęs savęs. Kas gali žmo
gui padėti atrasti save ? Visų pir
ma, ne kas kitas, kaip pats jo 
tragiškumas. Kai žmogus prade
da suprasti, kad jis savo išsipil
dymo neranda nei pasisekimuo
se, nei turtuose, nei visuomeni
niame pripažinime, jam tada iš
kyla klausimas: kas pagaliau aš 
esu ? Besiartinanti kiekvienam iš 
mūsų mirtis pastato mus patį 
prieš save. Teisingai pastebi Les- 
lie Dewat, kad žinojimas, jog 
mirsi, yra aukštoji žmogaus pri
vilegija, nes joks gyvulys neži
no, kad jis mirs. Tik žmogus yra 
tiek sąmoninga būtybė, kad su
geba atsistoti prieš savo paties 
buvimo klausimą.

Taigi, kas aš esu? Kas esame 
mes visi? Kokia prasmė yra vi
sų mūsų pastangų? Mums siūlo
mi atsakymai į šį klausimą svy
ruoja taip plačiai, koks yra at
stumas tarp nieko ir begalybės. 
Krikščioniškas tikėjimas mus 
moko, kad mes esame būtybės, 
panašios į Dievą; mes esame jam 
vertingi asmenys, jo nekantriai 
laukiami. Mes savo esmėje esa
me nesunaikinami. Visas sunku
mas glūdi tame, kad mes nesuge
bame šiuo mokslu realiai patikė
ti. Mes manome, kad tai yra per 
gražu, kad būtų teisinga, turint 
prieš akis mūsų gyvenimo men
kystes.

Tačiau kodėl nepamąstyti ir 
apie tai, kad mes esame brangūs 
Dievui. Įsitikinkime tuo kiekvie
nas sau prieinamu būdu. Vienam 

galima sunaikinti tikru meilės 
pareiškimu Dievui.

Žmogus, šitaip suvokęs save, 
yra kaip visa žmonija. Jis talpi
na savyje žmogiškumą nuo pir
mo iki paskutinio žmogaus. Jis 
talpina savyje ir Kristaus žmo
giškumą. Kiekvienas mūsų Die
vo akyse esame kitas Kristus. 
Dėl to apaštalas Povilas skatina 
mus tai pasisavinti šiais žodžiais: 
"Turėkite tokius jausmus, ko
kius turėjo Jėzus Kristus” (Pil. 
2, 5). Kristus, kaip skaitome to
liau tame pačiame apaštalo 
laiške, iš vienos pusės, nelai
kė įžūlumu save laikyti ly
giu Dievui, o iš kitos pusės, jis 
žmogaus realybę išgyveno iki pa- 
žemininčios mirties. Tuo būdu 
jis rodo mums kelią, kaip mes 
turime save suprasti. Mes nesa
me vien fizinės evoliucijos pada
ras, kaip ne vienas šiandien no
rėtų manyti. Taip pat žmogaus 
vertybė nėra priklausoma nuo 
atsitiktinių pasisekimų ar nepa
sisekimų.

Atstačius savęs santykį su 
Dievu, visa mūsų dvasios nuo- Į 
taika pasikeičia. Dalykai, kurie' 
anksčiau atrodė nepaprastai 
reikšmingi, dabar pasirodo labai 
riboto dydžio. O mūsų dvasios 
išvidiniai nujautimai, kurie 
anksčiau buvo mūsų vos paste
bimi, įgauna vadovaujančios 
reikšmės mūsų gyvenime. Gi šio 
pasikeitimo rezultatas yra lais
vės išgyvenimas, lydimas išvidi
nio džiaugsmo ir rimties.

Šitaip gali būti svarstomas ar 
nusakomas krikščioniškasis at
gimimas, kurį mes švenčiame 
per Velykas.

V. BgcL

Vienas iš kūrybiniais polėkiais 
.pertekusių žmonių mūsų tautinė
je bendruomenėje yra kun. Al
gimantas Kezys, SJ. Nors jo, ypač | 
kaip foto menininko, vardas iški
lęs toliau ir plačiau už mūsų tau
tinės bendruomenės ribų, bet la
ibiausiai jis savo laiką, talentą bei 
jėgas Skiria tik lietuviams, šiuo 
metu būdamas ir vienas iš Jau
nimo -centro direktorių. Per pas
kutinius penkerius metus įsivy
ravo tokia tradicija, kad kiekvie- 
neriais metais ankstyvą pavasarį 

Į aplankau kun. A. Kezį, surašau 
per metus jo nuveiktus darbus fo
to meno srityje, filmo bei kituose1 
kūrybiniuose horizontuose, taip' 
pat jo pažadus ateinantiems me
tams ir visa tai paskelbiu spau
doje.

Tą tradicinę pareigą stengiausi 
įvykdyti ir šiais metais. Kun. A. 
Kezį ir jo įkurtą bei tvarkomą 
Lietuvių foto archyvą radau jau 
naujoje aplinkoje — naujuosiuose 
Jaunimo centro rūmuose. Čia kū
rybingas kunigas turi gan pato
gų dviejų kambarių butą, o apa
čioje, šalia naujosios kavinės, yra 
ir patalpos Lietuvių foto archy
vui. Jo kambarys papuoštas dai
lininkų A. Galdiko, K. Žoromskio 
ir A. Labokienės kūriniais, tauti
niais motyvais austa juosta, gai
rele iš P. Amerikos lietuvių kong
reso, kurią parvežė ten koncerta
vę “Grandies” šokėjai, bei kitais 
suvenyrais. Rankose raktai su ra
šytojos B. Pūkelevičiūtės dovano
tu medalionu, kuriame šviečia 
įrašas “Aukščiausiojo malonė te
lydi kelionę”.

Sukamas naujas ratas
•

Šį kartą, atsinešęs pernykštį 
straipsnį, pokalbį noriu sukti į tas 
frazes, ką jis per metus buvo pa
žadėjęs įvykdyti kūrybiniuose ho
rizontuose. Bet kunigas perspėja, 
kad jis dabar stengiasi gerai už
sukti naują ratą ir tik tada, kai jis 
visu smarkumu suksis, vėl grįžti 
prie senesniųjų darbų bei paža
dų. Kaip žinome, padidinus Jau
nimo centrą, praėjusį rudenį kun. 
A. Kezys buvo paskirtas vienu iš 
Jaunimo centro direktorių, ir, pe
rėmus šias pareigas, atsivėrė nau
jos idėjos bei planai. Jo žodžiais, 
“iki šiol Jaunimo centras išvarė 
plačią vagą, bet pats laikėsi pasy
viai. Mudu su kun. G. Kijausku 
turim planą, kad pats Jaunimo 
centras išeitų į kūrybinę ofensy- 
vą, imtųsi iniciatyvos suburti kū
rybingą jaunimą bei visuomenę, 
kad visi, čia susibūrę, užmirštų 
nemalonų mūsų bendruomenės 
susiskaldymą ir jaustųsi visi ly
giai brangūs mūsų tautinės bend
ruomenės nariai. Žodžiu, norim, 
kad jaunimas ir visuomenė ateity
je ne tik kad naudotųsi Jaunimo 
centro pastoge, ibet kad iš paties 
Jaunimo centro vadovybės kiltų 
kūrybinė iniciatyva.”

Šia prasme pradėta įgyvendinti 
kun. G. Kijausko mintis, kad 
Jaunimo centras turėtų savąjį in
formacinį biuletenį, kuriame bū
tų įamžinta gyvoji veikla Jauni
mo centro pastogėje. Biuletenio, 
kuris pavadintas “Mūsų žinio
mis” ir kurio iki šiol jau išėjo 28

Prisikėlimo varpai Nuotrauka Algimanto Kezio, S. J.

numeriai, tikslas, kad tas vaizdas 
bei įspūdis, kurį visuomenė per
gyvena įvairių kultūrinių bei vi
suomeninių švenčių metu, ne
dingtų su ta akinįirka, bet užra
šytas bei nufotografuotas išliktų 
ateičiai ir net istorijai. “Mūsų ži
nias” leidžiant, šalia atsakomin- 
gojo redaktoriaus kun. A. Kezio 
daugiausia darbo įdeda Danutė 
ir Gediminas Vakariai, Danutė 
Bruškytė ir brolis Petras Kleino- 
tas, SJ. Taip pat Mykolas Mor
kūnas, kuris, kaip laikrodis, dar 
nė vienos valandos nėra pavėla
vęs, “Mūsų žinias” spausdinda
mas.

Seniai galvota apie Jaunimo 
chorą, nes egzistuojantys lietuvių 
chorai jaunimo turi mažai. To
dėl buvo sumanyta steigti Jauni
mo centro globojamą jaunimo 
chorą. Amžiaus riba nustatyta 13 
metų- Tai buvusi klaida, nes, kur 
dainuoja pradžios mokyklos mo
kiniai ar gimnazistai, nenori 
jungtis studentai. Tai pastebėjus, 
kun. A. Keziui pasidarė aišku, 
kodėl jaunimas beina į tuos cho
rus, kuriuose dainuoja jų tėvai 
ar vyresni broliai. Bet vis dėlto 
Jaunimo centro chorą, į kurį su
sibūrė net 100 jaunuolių, pasisekė 

sulydinti į vieną, tikrai entuzias
tingą vienetą, vadovaujamą ga
baus jaunimo draugo bei muziko 
Fausto Strolios. Jaunimo choras 
tvarkosi demokratiniais pagrin
dais, jie patys turi išsirinkę iš sa
vo tarpo valdybą. Pirmasis viešas 
jaunimo choro koncertas, kartu 
su L. Braždienės vedamu Jauni
mo centro taut. šokių ansambliu 
įvyks gegužės 19 d. Jaunimo cent
re.

Šalia taut. šokių ansamblio ir 
jaunimo choro Jaunimo centro 
vadovybė šiuo metu planuoja su
daryti ir liaudies istrumentų or
kestrą su skudučiais, kanklėmis, 
birbynėmis. Tam darbui dabar 
ieškoma žmonių. Minimas Vin
cas Vaitkevičius, skautininkas V. 
Nami'kas, turintis skudučių setą, 
Emilija Pakštaitė, jau dabar va
dovaujanti kanklininkių grupei, 
mokyt. Matulionytė, besidomin
ti dūdelių muzika. “Atrodo, kad 
palaidų siūlų gabalų turim, tik 
reikia ieškoti, kad juos kas su
jungtų bei jiems vadovautų”, — 
sako kun. A. Kezys. Rašančiam 
atrodo, kad tokio liaudies instru
mentų orkestro, kuris su jauni
mo choru bei Jaunimo centro 
taut. šokių grupe sudarytų vieną 

bendrą ansamblį, vadovu būti 
labai tiktų muz. Balys Pakštas.

“Šalia kitų pareigų, šio viso 
judėjimo organizavimas atima 
tikrai nemažai laiko. Bet pa
mažu pradėsim jausti ir vaisius 
— Jaunimo centras nebebus tik 
priebėga, bet stengsis būti kultū
rine prasme pats gyvas savo orga
nizuojama jaunimo veikla,” atsi
dūsta kun. A. Kezys.

Aktoriai ir pamaldos

Jaunimo centro vadovybė turi 
galvoje dar vieną mintį: Centro 
pastogėje, jo vadovybei globojant, 
suburti lietuvius aktorius. Jų yra 
nemažai ir tikrai gabių, bet, gai
la, aktoriai yra susiskaldę ir vis 
nesiryžta visi sueiti draugėn. Jau
nimo centro vadovybė nenori 
steigti naujų profesinių ar pana
šių sąjungų, bet tik savo globoje 
suburti gabiuosius lietuvius akto
rius, kad jie pastatytų ne progi
nius spektaklius, bet įsibėgėtų 
nuolatinio lietuvių teatro Chica
goje veikla. Tam pritarimo iš pa
skirų vyresniosios ir jaunesniosios 
kartos aktorių bei režisierių yra, 
ir jie mielai sutiktų dirbti tokiose 
sąlygose. Rež. D. Juknevičiūtė 

jau ir veikalą yra pasiūliusi. Jei 
šį užmojį ateityje pasiseks įgy
vendinti, lietuviai jėzuitai bus at
likę tikrai rimtą uždavinį. Bet 
šiuo metu tam dar tik zonduoja
ma dirva.

Prie daugiau avangardinių žy
gių tenka priskirti jau pradėtas 
organizuoti jaunimui pamaldas 
neoficialioj atmesferoj: naujojoj 
meno galerijoj ar Jaunimo centro 
klasėse. Kun. A. Kezys, kapelio- 
naudamas aukštesniojoj lit. mo
kykloj, iš mokiniams duotų rašto 
darbų įsitikino, kad dalis jų nebe
eina į bažnyčią todėl, kad jiems 
nepatinka apeigos, kad tradicinės 
Mišios jiems nėra prie širdies. 
Tad prieš eilę sekmadienių pra- 

jdėta ieškoti tokios formos, kad 
jaunimas galėtų aktyviau įsijung
ti į Mišias. Sekmadienių rytais 

19:30 vai. Jaunimo centre tokios 
Mišios yra laikomos skautams bei 
kitam organizuotam jaunimui. 
Mišių metu jie gieda savąsias 
giesmes, pagroja gitaromis, suda
ro spontaniškas aukojimo proce
sijas, ant altoriaus atnešdami tai, 
kas labiausiai išreiškia jų siekius, 
kas jų pačių yra padaryta. Pvz. 
jūrų skautai aukojimo metu ne
seniai atnešė ir ant altoriaus pa
dėjo jų rankomis padarytą laivo 
modelį. Jau spėta pastebėti, kad 
tokiose Mišiose jaunimas daug 

[ gausiau bei aktyviau dalyvauja ir 
tai Jaunimo centro vadovybei 
bei jėzuitams kelia džiaugsmą, 
nes į Mišias jau susirenka net iki 
100 lietuvių jaunuolių.

Dailininkų portretai ir 
pabaigtuvės

Šiais metais sueina 15 m., kai 
Jaunimo centro pastogėje veikia 
Čiurlionio galerija. Ta proga 
bent iki šiol neužsimota išleisti 
jokio leidinio. Susidariusią spra
gą užpildyti iniciatyvos ėmėsi 
jėzuitų leidžiamos “Mūsų žinios”. 
Norima pagerbti lietuvius daili
ninkus ir sukakties proga išleisti 
padidintą “Mūsų žinių” numerį 
su visų kūrybingų lietuvių daidi- 
kų portretais jų darbo metu. Į 
dailininkus kreiptasi specialiais 
laiškais, kad iki balandžio 15 d. 
jie pristatytų savo nuotraukas. 
Kun. A. Kezys su džiaugsmu pa
stebėjo, kad lietuviai dailininkai 
į jo laišką labai gausiai atsiliepė, 
daugumas atsiuntė geras nuotrau
kas, o kiti, net neprašyti, atsiuntė 
ir asmeniškas aukas leidinio 
spausdinimui paremti. Minėtas 
leidinys, kuris turi pasirodyti ge
gužės mėnesį, bus tikra lietuvių 
dailininkų veidų galerija. Įdomu, 
kad nemažai gerų lietuvių daili
ninkų nuotraukų savo archyve 
'turi ir pats kun. A. Kezys, kurias 
taip pat galės panaudoti minė
tam leidiniui.

Taip pat lietuviai jėzuitai ir 
Jaunimo centro vadovybė yra pa
siruošę naujojo pastato pabaigtu
vių šventei, kuri įvyks rugsėjo 23 
d. Iki tos dienos Jaunimo centro 
rūmai ir aplinka bus galutinai 
atbaigti, atlikta paskirų kambarių 
dedikacija, įamžinta didžiųjų sta
tybos rėmėjų lenta su jų pavar
dėmis, o užbaigtuvių šventėje ša-
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Šiame numery

Katalikai mokslininkai
I Maceinos ir Teilhardo dvikova dabartiesf

šiemet Bostonan.
Maceinos ir Teilhardo dvikova
Stasys Pilka apie poezijos 
rečitalius.
N. Jankutės apysakos ištrauka. 
Lietuvių kalba Illinois 
universitete.
Baltiečių konferencija 
Kalifornijoje.

Kertine parašte
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimo Bostone belaukiant

pinti visais techniškais suvažia
vimo reikalais.

Suvažiavimui Bostono kolegi
jos patalpos šio universiteto pre
zidento buvo pažadėtos jau 1971 
m., bet, pasikeitus praėjusiais 
metais prezidentui, reikėjo vėl 
iš naujo kreiptis ir prašyti suti- 
kimo.Tokiu būdu buvo gautas 
beveik visas naujo ir modernaus 
pastato McGuinn Hali pirmasis 
aukštas, įskaitant auditoriją

Pati tyliausia ir beveik ma
žiausiai save bei savo veiklą gar
sinanti lietuviška institucija ne
abejotinai yra mūsiškė Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. Ta
čiau pastarasis sambūris dirba 
ištvermingai ir sėkmingai, tęsda
mas dar nepriklausomoje Lietu
voje pradėtą tarnybą teologijos, 
filosofijos, mokslo ir meno ver
tybėms. Atsikūrusi ir naujai per
siorganizavusi tremtyje 1953 m.„'
Akademija savo suvažiavimus (talpinančią apie 300 asmenų), 
nuo 1957 m. rengia beveik regu- dvi erdvias klases ir registraci- 
liariai kas treji metai. (Sakau jai tinkamą patalpą. Be to, susi- 
“beveik”, nes antrasis Akademi
jos suvažiavimas tremtyje įvyko tas erdvus kambarys, esantis to 
“tik” po ketverių metų, t. y. 19611 paties pastato penktame aukšte., 
m. Chicagoje). Iki šiol Akademi- Taigi, visos paskaitos, simpoziu- 
jos vadovybė suorganizavo net mai, pranešimai ir’ pilnaties posi- 
aštuonis gana plačios apimties 
suvažiavimus, kurių pirmieji 
trys įvyko Lietuvoje. Vadovybė

pažinimo vakarui buvo rezervuo-

džiai bus vienoje, pastovioje vie
toje. Čia taip pat bus išstatyta 

____ .j__grafikos darbų paroda.
taip pat pasirūpino suvažiavi-Į Devintojo Akademijos suva- 
muose skaitytų paskaitų ir pra- žiavimo branduoliu reikia laikyti 
nešimų suredagavimu ir išleidi- įvairių mokslo sekcijų veiklą, 
mu. Žvelgiant į Akademijos nu- Centro valdyba yra pramačiusi 
veiktus darbus, dėmesį itin pa-! sudaryti apie dešimtį tokių sek- 
traukia jos leidžiamas Metraštis, cijų, kad veik visoms mokslo sri- 
kurio iki šiol pasirodė penki to- tims būtų atstovaujama. Mano 
mai, bet tokio stambumo, kad jų žiniomis, kurios, aišku, nėra pil

nos ir smulkmeniškos, šešioms 
sekcijoms jau surasti vadovai, 

! kurių uždavinys pasirūpinti sek-1 
cijų programų paruošimu ir pa
skaitininkų pakvietimu. Teologi
jos sekcijai sutiko vadovauti 
prel. dr. Vytautas Balčiūnas iš 
Putnamo, psichologijos — peda
gogikos sekciją suorganizuoti 
apsiėmė prof. dr. Justinas Pikū- 
nas iš Detroito, istorijos sekcijos 
vadovo pareigas priėmė prof. Si
mas Sužiedėlis iš Brocktono, 
gamtos mokslų sekcijos progra
mos paruošimo darbą apsiėmė 
dr. Pranas Kaladė iš Bostono, 
kalbos ir literatūros sekcijos 
programos paruošimu pasirū
pinti sutiko Vladas Kulbokas iš 
Gulfporto, Florida, o architektū
ros ir meno sekcija jau prieš 
'pora mėnesių buvo galutinai su
organizuota dr. Kulpos-Kulpau- 
čiaus iš Toronto.

I Akad. suvažiavimas vyks tris 
dienas. Kadangi į tokį trumpą 

I (Nukelta į 2 psl.)

kiekvieną buvo lengva skelti j 
dvi knygas. (Paskutinieji du to
mai turi daugiau kaip 600 pus
lapių). Metraščio ir Suvažiavi
mo darbų, išleistų tremtyje, re
dagavimo darbas atiteko pačiam 
Akademijos pirmininkui T. prof. 
dr. Antanui Liuimai, S. J., ku
ris taip pat surado dosnius me
cenatus.

Neatrodo, kad taip ilgai kles
tėjęs Akademijos kūrybinis gy
vastingumas ir ištvermingumas 
blėstų, nes ir vėl esame naujo — 
jau devintojo — suvažiavimo iš
vakarėse, laukdami pasirodant 
ne tik mūsų mokslo “veteranų”, 
bet ir jaunųjų pajėgų. Tikrai ne 
už kalnų šiemetinis Darbo die
nos savaitgalis, rugpiūčio 31 — 
rugsėjo 2 d., kada įvyks dabar 
organizuojamas mūsų mokslinin
kų sąskrydis Bostone. Akademi
jos centro valdyba apsiėmė su
rasti ir kviesti įvairių mokslo 
sekcijų vadovus, o Naujosios 
Anglijos židinys sutiko pasirū

krikščionio akyse
ANTANAS PASKŲS

. Teilhardo teorijos santrauka

Lietuviškos raštijos dėmesys Pier- 
re Teilhard de Chardin’u (1881 - 
1955) buvo gerokai pavėluotas. Šio 
originalaus mintytojo vardą mūsų 

spauda pradėjo minėti tik populia- 
rizacijos periodo pabaigoje. Macei
nai Teilhardo klausimą staiga per
kėlus į filosofinę plotmę, tik maža 

mūsų mąstančių šviesuolių dalis 
tegalėjo jį pasekti. Dauguma gi dar 
nebuvo susipažinusi su T-do evo
liucinės filosofijos pagrindais. O su 
ja susipažinti iš tikrųjų yra verta. 
Juk pirmą kartą minties istorijoje 
moksliniai evoliucijai duota tokia 
gili perspektyva. Jos pradžioje, jos 

eigoje ir jos atbaigoje stovi žmo
gaus protui neprieinamas krikščio- 
nikasis Dievas, ta paslaptingoji kū
rinijos Alfa ir Omega. T-do sistemo
je evoliucijos teorija ne tik tapo iš
vilkta iš ateistinių drabužių, bet 

įgijo prasmingą krikščionišką per
spektyvą.

Jau prieš 50 metų T-das paste
bėjo, kad sunku rasti rimtesnių 
gamtos mokslo atstovų, kurie ne
tikėtų į evoliuciją. Šiandien moksli
ninkai jau neabejoja evoliucijos 
faktu visose regiminės tikrovės plot
mėse. Vadinasi ir žmogaus pasiro
dymas (ir vystymasis) žemėje įjun
giamas į bendrą gyvybės rūšių at
siradimo ryšį. Maceina, nors ir 
skeptiškai abejodamas (išsivystymo 
teorija (gyvūnai yra kilę vieni iš 
kitų), neneigia to fakto, “kad žmo
gus yra išsivystanti būtybė” (“Di
dieji dabarties klausimai” 66). Ir 
Maceinai žmogaus “išsivystymas yra 
neabejotinas” (Ten pat, 67). Šiuo 
atveju Maceinos ir Teilhardo kar
dai nesusikryžiuoja. T-das tačiau 
eina daug toliau. Jis mokslinei evo
liucijos teorijai duoda filosofinę bei 
teologinę interpretaciją. (Tai dary
damas, jis tų trijų disciplinų me
todų nemaišo, kaip neteisingai jam 
Maceina išmetinėja).

Mokslininkai tvirtina, kad viskas 
pasaulyje prasidėję iš nedaugelio 
elementų susigrupavimo. {gimto 
polinkio stumiamas pasaulis sklei
džiasi vis j sudėtingesnes formas. 

. Šitam kosminės medžiagos išsisklei- 
i dime, T-do spėjimu, dalyvauja dvi 

energijos rūšys: skirstomoji (tan
gentinė) ir jungiamoji (radialinė). 
Pirmoji (materialinis daikto aspek
tas) yra atsakinga už horizonta
linį medžiagos daiktų susigrupavi- 
mą ir plitimą, antroji — už elementų 
telkimąsi. Skirstomoji energija iš
reiškia išorinę (medžiaginę) daikto 
dinamiką, o. jungiamoji energija to 
paties daikto vidinį, psichinį aspek
tą. Užtat, pagal T-dą, kosminė me
džiaga ir kiekvienas daiktas turįs 
“sąmonės” arba “dvasios” diegą. 
Nesistebėkime, kad tos “sąmonės” 
diego neorganinėj medžigoj paste
bėti negalime. Juk kai kurios kos
minės apraiškos pasidaro patyrimui 
prieinamoms, tik pasiekusios tam 
tikro intensyvumo laipsnio. Pvz., 
tik kūno dalelei judant išimtinai di
deliu greičiu, galima įrodyti greičio 
įtaką kūno masei. Tikrumoje kūno 
masė yra veikiama bet kokio, kad ir 
mažo greičio. Taipgi ir radioakty-

vumo atradimas parodė, kad che

minių elementų nekintamumo prie
laida besanti iliuzija. Klaidinga tai
gi būtų manyti, kad tai, ko jaut
riausiais instrumentais negalime 
patirti, ir neegzistuoja. Negalima to
dėl neigti ir nepastebimo sąmonės 
diego medžiagoje. Taigi pradinė 

medžiaga yra daugiau nei atomų 
daugybė. Atomams besigrupuojant, 
radialinės energijos poveikyje vyks
ta sąmonės tirštėjimas, didėjimas 
(augimas). Evoliucija taip ir eina 
sąmonės kryptimi. Sąmonei T-do te
orijoje ir duota pagrindinė rolė evo
liucijos scenoje. Kitais žodžiais, evo
liucijos ašis yra psichinės-dvasinės, 
o ne medžiaginės, prigimties. Tiesa 
T-das supranta, kad žmogus niekad 
nesužinos kaip (tiksliai) organinė 
medžiaga išsivystė iš cheminės ar 
kaip gyvybė iš negyvos materijos. 
Šioji mįslė g,Ii būti bent dalinai 
atspėta, tik pavykus vystymosi proce
są pakartoti laboratorijoje. Tačiau 
pačiu evoliucijos faktu T-das neabe

joja.
T-do interpretacijoj visatos evo

liucija yra ne kas kita kaip didžiu
lio kosminio gemalo vystymasis. 
Viskas pasaulyje, įskaitant ir žmo
gų, jau egzistavo embrioninėj for
moj laikų pradžioje. Visa fizinė ir 
dvasinė medžiaga (tikrovė) jau 
slypėjo pirmam kūrimo akte, kaip 

žmogus zigotoj (apvaisintam kiau
šinėly). Taip per milijonus ir mili
jardus metų visatos gemalas sklei
džiasi į vis sudėtingesnes formas.

MaceinaAntanas

Šitokiam savo vystymosi procese jis 
pereina kritiškus slenksčius (fazes), 
kurių sąvartoje įvyksta kokybinis 
pasikeitimas. Pirmoji evoliucijos fa
zė vadinama kosmogenine (neorga
ninė) pereina į biogeninę (organi
nę), kuri vėliau perkopė j psicho- 
geninę (gyvūninę) fazę. Žmogaus 
pasirodymu žemėje prasidėjo no- 
ogeninė ir Kristaus atėjimu kristo- 
geninė evoliucijos fazė. Šiuo metu 
evoliucijos ašimi yra žmogus, evo
liucijos kryptis Omega — Kristus, 
o jos tikslas — visiškas visatos su- 
asmenėjimas. Iš tiesų, evoliucija 
T-do vizijoje yra žmogaus istorija. 
Tai labai prasmingai išreiškia ir pa-

grindinio T-do veikalo “Le Pheno- 
mene humain” pavadinimas. Tokia 
teorija kelia daug klausimų.

Metodinis nesusipratimas

Pirmąjį smūgį Maceina taiko T-do 
metodui. Jis tvirtina, kad T-as “be 
perstojo maišo mokslinę plotmę su 
filosofine ir teologine” (“Aidai”, 
1968, Nr. 8, 340). Tokios maiša
ties išdavoj mes šiandien turime 
“mokslinę” religiją ir “religinį” 
mokslą (iš tiesų, tokia formulė yra 
nesąmonė). Pagrindinė T-do knyga 
Maceinos įsitikinimu, esanti ne 
mokslo, bet filosofijos, o gal net kaž
kokios apgaulingos mistikos veika
las. Pats gi “Le Phenomene hu
main” autorius ir jo rimtieji komen
tatoriai šį veikalą patalpina plates
nės mokslinės teorijos rėmuose. Apie 
tai jau buvo plačiau rašyta (“Ai
dai”, 1972, Nr. 9, 416-420). T-das 
nesuplaka nei religijos su mokslu, 
nei mokslo su religija, o tik patei
kia pilnutinį žmogaus tikrovaizdį. 
Juk tik atsigręžę į evoliucijos kūgio 
viršūnę, į visumą, j ateitį, negalė
sime nepastebėti ir religijos, kaip 
vienos iš žmogų supančių regimy
bių. Mokslas ir religija T-dui yra 
dvi vieno ir to paties pilnutinio pa
žinimo akto fazės. Tačiau tos fazės, 
mokslas ir religija, turi savitus pa
žinimo metodus. Kam šis sintetinis 
priėjimas prie tikrovės nėra aiškus, 
tam gresia pavojus T-dą neteisin
gai pakaltinti materializmu. “Tas, 
kuris turi bent elementarų suprati
mą, kokiu būdu Teilhardas aiškina 
mokslo duomenis, negali jo apkal
tinti materializmu” (Ch. Mooney, 
SJ, Teilhard de Chardin and the 
Mystery of Christ, 211). ši vieno 
iš geriausių T-do žinovų, kun. 
Mooney, pastaba tinka ir mūsų fi
losofui A. Maceinai.

Mėginkime metodinio nesusipra
timo pasekmes paaiškinti paprasta 
analogija, nesileidžiant į filosofinį 
žargoną. Sakykime, psichologas pa
rašo platų vystymosi psichologijos 
veikalą apimantį visą žmogaus gy
venimą nuo zigotos iki gilios senat
vės. Savo knygai jis panaudoja nau
jausius psichologijos, biologijos bei 
sociologijos mokslų duomenis, su- 
vesdamas juos į prasmingą visumą 
sintetinės teorijos formoje. (Tarp

kitko, tokio veikalo dabarties psi
chologija labai reikalinga). Jis ap
rašytų apvaisinto gemalo vystymąsi 
motinos gimdoje. Jis išnagrinėtų gi
musio kūdikio kūno augimą, bren
dimą bei nykimą. Jis nurodytų in
divido kalbos, proto, inteligencijos, 
jausmų, valios, sąžinės ir tarpas
meninių ryšių skleidimąsi. Kalbė
damas apie asmens vertybinės ska
lės brendimą, jis (jei pats yra ti
kintysis ir dar krikščionis) religijai 
skirtų centrinę vietą, nurodydamas, 
kokiu būdu formuojasi religinis po
jūtis, kaip tikėjimas įkvepia žmo
gaus veikimą bei įprasmina jo gyve
nimą. Žinoma, jis neužmirštų įspė
ti, kad tos asmenybės dimensijos 
nepasiekia vienodo išsiskleidimo 
(augimo) lygio nei individuose, nei 
kultūrose. Išsamus autorius, remda
masis turimais duomenimis, bandys 
nustatyti bent hipotetinį ryšį tarp 
brendimo sąlygų ir subrendusios 
asmenybės bruožų (Tokios “prana
šystės” priklauso prie esminių 
mokslo teorijos žymių). Supranta
ma šito mūsų hipotetinio veikalo 
kalba, terminai bus gerokai tech
niški.

Vargu ar kas suabejos tokio vei
kalo moksliškumu, bent metodo at
žvilgiu. Bet, sakykime, kai kas ims 
ir pažiūrės į šį vystomosios psicho
logijos veikalą kaip į filosofijos kū
rinį. Prileiskime dar, kad mūsų kri
tikas yra krikščioniškosios pasaulė
žiūros atstovas. Tuomet, nuosekliai 
galvodamas) jis privalės šią filosofi
ją pavadinti materialistine. Jis iš
metinės autoriui, kam jis nutyli 
žmogaus sukūrimą, o mini tik kiau
šinėlio ir spermos susiliejimą, kam 
jis nemini sielos, o tik psichines ga
lias, kam, pagaliau, niekur neteigia 
sielos nemirtingumo. Autoriui išmė- 
tinės, kad jis paneigiąs asmens ly

gybę, pripažindamas skirtingus in
dividų sugebėjimus. Moksliniai ter
minai taps kiekybiško mąstymo įro
dymu. O jei, sakysime, sovietai ims 
šį veikalą ir išsivers j savo kalbą, 
tuomet mūsų hipotetinis skaityto
jas teorijos materializmu visai nebe- 
abejos, tuomet jis ją palaikys “pa
kopa į ateizmą”.

Panašius užmetimus Maceina ir 
daro T-do evoliucijos aprašymui. 
Jis pagrindinį T-do evoliucijos veika
lą laiko filosofija, o gal net mokslo, 
filosofijos bei teologijos mišiniu. 
Užtat jis ir daro T-dui priekaištą, 
kam jis niekur nepaaiškinąs, “koks 
yra... visatos medžiagos kilmės šal
tinis” (243). Taigi, T-do sistemoje 
ir nesą Dievo kūrėjo. Tačiau šiame 
regiminės (fenomenologinės) plot
mės kontekste reikalauti atsakymo { 
“visatos medžiagos” atsiradimo klau
simą būtų tas pats kaip laukti, kad 
mūsų hipotetinis psichologas pasa
kytų, kad Dievas įliejo sielą j ap
vaisintą moters kiaušipėlį. Toks rei
kalavimas peržengtų mokslinio me
todo ribas ir kompetenciją. Iš tiesų, 
fenomenologinėj plotmėj negalime 
klausti, “kokiu veiksmu evoliucija 
prasidėjusi”. Šį klausimą privalo 
kelti filosofija. Nėra teisėta šioje 
plotmėje daryti priekaištą, kam T- 
das visą žmogų kildina iš gamtos.

Maceina T-dui išmetinėja, kad jo 
sistemoje asmuo yra nepakeičiamas, 
ne vienkartinis, ne vienintelis: už
tat T-do asmens sąvoka nesanti 
krikščioniška. Tam paremti kritikas 
cituoja paties T-do žodžius “Jei vie
nas individas žlunga, nors ir netai
ku, tai visados atsiranda kitas indi
vidas, kad jį pakeistų” (D.D.K. 
271). T-do žmogus neatstojamas 
tik rūšies prasme. Maceina nepa
stebi ar nenori pastebėti, kad T-das

(Nukelta | 2 psl.)
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Knygų kosmetika.
Pasidžiaukime tuo, kg jau 
turime didesnio.
Maceinos ir Teilhardo dvikova. 
J. Švabaitės-Gylienės apysakos 
ištrauka.
XX amžiaus nederlandų 
poezija.
Žemaitis iš Paryžiaus.
Su Maritainu atsisveikinant.

Kertine parašte
Rūpinkimės ir knygų kosmetika

Pasidžiaukime tuo, ką jau turime didesnio
VL. JAKUBĖNAS

Kaip žinoma, V. K. Banaitis tas. “Jūratė ir Kastytis” buvo 
mirė, užbaigęs “Jūratės ir Kas-j netrukus pristatyta mūsų publi- 
tyčio "vokaliniai muzikinio teisto 
santrauką, fortepijono lydimą: 
t. y. “klavyrą”; jis nebuvo nei 
pradėjęs orkestracijos darbo, 

j kuris yra ilgas, tiek pat techniš
kas,, kiek ir kūrybinis. Vykdant 
velionio norą, buvo išleistas pir
miausia operos klavyras; išleidi
mo darbas ilgokai užtruko, pa
rūpinant ir anglišką libreto ver
timą. Įdomiu sutapimu, beveik 
tuo pačiu laiku buvo vedamas 
prie sėkmingo galo kitas stam
bus Chicagos Lietuvių operos už
simojimas:: K. V. Banaičio vei
kalas buvo dirigento A. Kučiūno 
pagrindinai perredaguotas; or- 

^kestracijos darbą atliko gabus 
tos srities amerikietis specįalis-

kai kaip pernykštis Cliicagos 
Lietuvių operos pastatymas. Bu
vo atliktas stambus kultūrinis 
žygis. K. V. Banaičio opera pa
darė gražaus, lietuviško įspū
džio; kad ir ne perdaug sceniš
ka, ji žavėjo savo tautinio sti
liaus melodingumu,, o taip pat 
buvo santūriai modemiška, kiek 
impresionistiškai nuspalvinta 
muzika.

Kaip dažnai būna, drąsūs žy
giai esti surišti su problemomis. 
K. V. Banaičio paliktas veikalas 
buvo nelengvas sceniškai įkūny
ti : reikėjo perredagavimų bei su
trumpinimų. A. Kučiūno įvykdy
ta operos redakcija buvo gan 
radikali, egocentriškai nuspal-

švinta prieš akis, be abejo, žmo
gus tokį tomą taip lengvai nepa
dės atgal. Dar pavartys ir, dėl 
šventas ramybės, šešių dolerių ne
pagailėjęs, nusineš namo.

Žodžiu, aplanko kosmetika 
knygų platinime vaidina katego
rišką vaidmenį. Ar mūsų knygos 
•gali didžiuotis piešinio grožiu? 
Norom nenorom reikia atsakyti

Gal jau ir trafaretiškai skam
ba sakinys —“sunku šiais laikais 
parduoti išeivijoje knygą”, bet tai 
yra faktas, apie kurį turėtumėm 
rašyti dažnaiu ir ieškoti naujų bū
dų knygoms išplatinti.

Suprantama, yra kelios rimtos 
priežastys, dėl kurių susidomėji
mas dabartine knyga gerokai nu
smuko. Visų pirma —'lietuvių 
kalbą mokančių ir lietuvių kultu-1 neigiamai. Viršelių dauguma ser-
rą mylinčių žmonių ratas, kalbė
kim atvirai ir blaiviai, išeivijoje 
kasmet mažėja. Antra —okupa
cinės valdžios išlaikoma tarybinė 
literatūra skverbiami į mūsų len
tynas. Trečia —spalvota ame
rikiečių televizija suėda ir taip 
jau liesas poilsio valandas.

Negalima nepaminėti ir labai 
pagrįsto knygos bičiulių susrūpi- 
nimo vis didėjančiomis knygų 
kainomis. Juk ne kiekvienas pen
sininkas ar studentas ramia širdi
mi gali pakloti šešis žaliukus už 
apyplonį romaną, kuriame lek
tūros tėra tik vienam vakarui. Šį 
priekaištą leidėjai atremia sva
riausiais argumentais: spausdini
mo išlaidų didėjimu, tiražo men
kumu, pelno nebuvimu; leisda
mi knygas jie tik aukojasi lietu
vybei ir pan.

Ir vieni, ir kiti yra teisūs. Kny
gų leidimo ir pirkimo dialektika 
šiuo metu nežada jokios išganin
gos sintezės, nes įpratome į visa 
tai žiūrėti pro aprūkusi skai
tytojų mažėjimo stiklą. Taip žiū
rėdami, aišku, nesulauksime nei 
sprend’tmo, nei ilgesnės prošvais
tės, o tilk .retus švystelėjimus.

O vis dėlto yra priemonių, ku
rias panaudojus, galima būtų pri
traukti atokesnį skaitytoją ir ma
žiau lietuvių kalbą mokantį jau
nuolį. Pavyzdžiui, palikę nuoša
lyje knygos literatūrinę vertę (ne 
visos jos gi ir skiriamos grožinės 
literatūros sektoriui), pažvelki
me į jos vien išviršinę kosmetiką 
ir paklauskime —ar kartais nuo 
to nepriklauso leidinio patrauk
lumas? Juk, kaip taisyklė, į kny
gos aplanką pirkėjas meta patį 
pirmąjį žvilgsnį. Sužavėtas, pake
lia, pavarto. Jei popierius baltes
nis už baltą, jei šriftas juodesnis 
už juodą, jei aplamai viskas vi- neužmiršti, kad vykusiai papuoš- 
duje tipogrąfiškai tip top, jei dar ta knyga reprezentuoja ir Lietuvių 
kelios meniškos iliustracijos nu- dailininkų talentą. Pr. V.

ga dviem beveik chroniškom li
gom: piešinio nevaizdingumu ir 
anemišku vienodumu.

Tiesiog sunku supaisyti, kodėl, 
turint taip gausų darbščių daili
ninkų būrį, mūsų grožinės kny
gos pasitenkina arba visiškai ply
nomis antraštėmis (taip išleidžia
ma dažna Nidos knyga), arba 
“ekspresyviomis” purvinų dėmių 
bei sukeverzotų linijų kakafoni- 
jomis (jų pavyzdžių rasime ir 
“Draugo” premijuotų romanų ei
lėse). Dar blogiau, kai ant aplan
ko pakliūva mokyklinio lygio ne
kalta paišyba, savo tvarkingu 
blankumu atbaidanti ne vieną es
tetiškai išprususį skaitytoją.

Išskyrus gal kelias liuksusines 
poezijos knygas, pastaraisiais me
tais neteko pastebėti originaliai 
suprojektuoto aplanko, vaizdin
gai išreiškiančio knygos turinį ir 
patraukiančio pirkėjo dėmesį. 
Telesforuii Valiui maždaug pavy
ko .priartėti prie tobulos išraiškas 
J. Kralikausko “Titnago ugnis” 
aplanke. Tik bėda, kad šiandien 
ir Valius, ir jo epigonai per daž
nai seka Valiumi ir tuo labai su
vienodina visą aplankų spausdi
nimo veidą.

Jei leidėjai aukodamiesi leidžia 
išeivijoje literatūrą, savo ruožtu ir 
geriems dailininkams būtų ne 
pro šalį ateiti leidėjams į talką 
su gražiais, patraukliais projek
tais. Tokiam bendradarbiavimui 
paskatinti Lietuvių fondas ar ki
tos organizacijos galėtų skirti net 
metines gražiausio aplanko pre
mijas.

Knygos išvaizda laukia ne pi
gaus odekolono, ne saldžių pieši
nukų, bet efektingų, kūrybingų 
apipavidalinimo projektų. Reikia

Ką plienas Viktoras Banaitis (1806-1963. XIX. 25)
Nuotrauka Vytauto Maželio

Jūratė ir Kastytis Palangos parke. Skulptūra N. Gaigalaitės.
Nuotrauka Vytauto Ylevičinus

vinta, sukėluai nemažai kritikų; jai. Operos nepažįstantiems, bet 
šalia daugelio smulkesnių kupiū- muzikoje kiek išlavintiems pa
rų buvo visai panaikinta apy- prastiems klausytojams bus ne 
stambė Kastyčio tėvo rolė; atski- visai lengva pasekti pagal klavy- 

’ ' ' ' rą pirmųjų dviejų veiksmų eigą
dėl gana gausių kupiūrų ir per
kėlimų. Tai palengvės, paskuti
niojo veiksmo beklausant. Plokš
telės išleidimas, išlikus klavyro 
originalo versijai,, atiduoda esa
mąją A. Kučiūno redakciją pla
čiam ir ilgalaikiam mūsų muzi
kalios visuomenės įvertinimui. 
Paliekant nuošaliai ginčytinus 
klausimus dėl atsakomybės prieš

ros scenos sukeistos, ar net per
keltos į kitą veiksmą, šiame pa
vidale “Jūratė ir Kastytis pra
skambėjo Chicagos Lietuvių ope
ros scenoje. Po to sekė tolimesni 
žygiai: buvo padaryta visos ope- 

I ros ilgo grojimo plokštelė; ji bu
vo pademostruota Jaunimo 
centre, Chicagoje, operos per
sonalui ir kviestinei kultūrininkų 
publikai, jų daugeliui įteikiant 
plokštelės egzemplior ius. Malonu ( autorių, konstatuokime, jog yra 
pastebėti, kad plokštelės įvykdy- įvykdytas neeilinis kultūrinis 
mas yra geras; tiek solistų, tiek i žygis, kad mūsų išeivija pirmoji 
choro, tiek orkestro garsai yra 
ryškiai perduoti, išlaikant tikrą 
tembrą ir gryną skambesį. Malo
niu ir nelauktu įvykiu buvo, kai 
viena iš geros muzikos (FM) 
Chicagos radijo stočių netrukus 
transliavo visą operą su smulkiai 
atpasakotu jos turiniu ir su gra
žiai ištartais jos atlikėjų var
dais. Per FM stoties bangas “Jū
ratė ir Kastytis” skambėjo ypač1 
gražiai; dramatišku pakilimu 
dainavo Dana Stankaitytė ir 
Stasys Baras — šis paskutinis 
ypaš geroje formoje, jo balsui 
skambant intonuotai ir niuansuo
tai. Gražiu tamsiu tembru nu
skambėjo motinos (A. Stempu- 
žienės) ir giedriu atspalviu M. 
Momkienės (Rūtelės)) arijos. 
Daugelyje vietų darnaus, tiesiog 
profesinio skambesio parodė mū- j 
sų operos choras,,, ypač svajingai 
niuansuoti moterų (undinių) cho- i 
rai. “Jūratė ir Kastytis” sudarė j 
gražų numerį šios plačiai klau- ; 
somos radijo stoties programoje, ■ 
kuri ir šiaip pasižymi aukštu 
transliuojamos plokštelių muzi
kos lygiu.

“Jūratės ir Kastyčio” apipa
vidalinimas esamoje A. Kučiūno ‘ 
redakcijoje yra pakankamai 
Btipriai užfiksuotas ir dokumen- i 
tuotas. Kiek skirtingą, irgi vi-1 
siems prieinamą dokumentą su
daro gražiai atspausdintas K. V. 
Banaičio operos klavyras, atsto
vaująs autoriaus originalo versi-

prikėlė iš letarginio miego šį ver
tingą muzikiniai ir scenišką vei
kalą, kuris, kaip atrodo, bus 
bene lietuviškiausias iš kitų, iki 
šiol parašytų, lietuviškų operų.

Mūsų šioje geležinės uždangos 
pusėje atliktas žygis vargu ar pa
siliks vienintelis. Yra kai kurių Įtoteką..

simptomų, rodančių, kad dabar
tiniam Vilniaus muzikiniame ho
rizonte yra galimas K. V. Banai
čio perkėlimas į “liaudies klasi
kų” kategoriją, tuo būdu įgali
nant jo veikalų statymą ir Lietu
voje. Neseniai išleistame “Lietu
viškų operų chorų” rinkinyje bu
vo patalpinti trys stambieji, ir 

(vertingi K. V. Banaičio operos 
chorai. “Jūratės ir Kastyčio” pa
sakiškai legendarinis turinys yra 
mėgiamas tiek visasovietinio, 
tiek tautiniu respublikų režimo. 
Išleistas klavyras jau buvo pa
naudotas fotografišku būdu mi
nėtame rinkinyje atspausdintuo
se choruose.Tenka laikyti gali
mu, kad bus sumanyta suorkest- 
ruoti ir pastatyti ten visą operą, 
panaudojant visus turimus re
sursus. Netenka abejoti, kad ta
da gimtų ir kitokia, artimesnė 
originalui “Jūratės ir Kastyčio” 
redakcija,, nors tam tikras mini
malus perredagavimas būtų vis 
vien reikalingas.

Sovietų Sąjungai dabar įstojus 
į Pasaulinę autoriaus teisių kon
venciją, susidaro nauja padėtis 
ir lietuviškų veikalų atžvilgiu. 
Atrodo, kad panaudojimas Ame
rikoje gyvenančių lietuvių kom
pozitorių veikalų dabartinėje 
Lietuvoje bent teoretiškai nebus 
galimas be autoriaus sutikimo, 
jei čia yra užregistruota Wa- 
shingtone “Copyright" teisė.

K. V. Banaitis, nebuvęs JAV 
piliečiu, pagal šio krašto taisyk
les nebūtų galėjęs įgyti “Copy
right” teisės rankraštyje tebesan
čiam veikalui. Velionio teisėti 
įpėdiniai galėtų dabar pazonduo
ti galimumus “Jūratės ir Kasty
čio” klavyro bei partitūros nuo
savybės teisėmš apsaugoti.

Šiuo tarpu pasidžiaukime tuo, 
ką jau turime: Chicagos Lietu
vių operos plokštelėje įamžinta, 
gražiu lygiu įdainuota “Jūratės 
ir Kastyčio” operos versija, šis 
jaukus, spalvingai lietuviškas 
kūrinys privalo įeiti į kiekvieno 

I muzikos mėgėjo plokštelių kar-

Chicagos Lietuvių operos plokštelėse išleistos K. V. Banaičio operos 
‘Jūratė ir Kastytis” aplanko viršelis, pieštas dail. Adolfo Valeškos.

Nuotr. V. Jasinevičiaua
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Čia kova vedama už būvį.
Niekada nebuvom užsisklendę 
nuo pasaulio.
Ar mes ir liksime tik 
duoneliautojai?
Damaso Alonso eilėraštis.
Vladas Jakubėnas apie 
"Carmen“.
Jurgis Jankus apie Stasio 
Santvaro viešnagę.

Kertine parašte
Čia kova vedama už būvį

Prieš 650 metų (1323) sausio komis pati kultūringiausia visoje 
mėn. 25 d. Lietuvos karalius Ge- Amerikoje. Todėl ar šią mažąją 
diminas parašė Hanzos miestams Graikiją negalėtų pasekti ir visos 
į Vakarų Europą pirmąjį laišką didžiosios Romos, 
iš Vilniaus — Lietuvos sostinės.' 
Šis įvykis istorikų ir yra laiko-1 
mas Vilniaus Lietuvos sostine pa-Į 
skelbimo faktu Dėmesys į tą ne- 
į1 uį..jub‘yto 'Sdn^n7šS^‘‘7r^- 

kalbis iš pašalės, bet šios srities au
toritetas - mokslininkas. Rengėjų

Bent jau Chicaga turėtų su
rengti tikrai aukšto kultūrinio ly
gio Vilniaus sostine paskelbimo 
minėjimą, kurin paskaitininku pa-
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Niekada nebuvom užsisklendę nuo pasaulio
Lietuvos gyventojų prekybiniai 
ryšiai I-XIII a.

JONAS PUZINAS

Pastaruoju metu Lietuvoje 
širodė visa eilė monografinio 
būdžio .archeologi-nių

pa
po- 

darbų. 
1968 m. Lietuvos Mokslų akade
mijos Istorijos institutas išleido 
monografiją “Lietuvos archeolo
giniai paminklai” (230 p.), kur

kingasiis redaktorius) rašo apie 
prekybinius ryšius su Romos im
perija I-IV a. (p. 5-125), Adol
fas Tautavičius — apie Lietuvos 
įprekybiniius-tkultūrinius ryšius 
V-VIII a. (p. 126-148) ir Ona 
Kuncienė — apie prekybinius

Trijų bažnyčių puokštė Vilniaus senamiestyje: šv. Onos, šv. Mykolo ir Bernardinų.

nagrinėj-ami Lietuvos, pajūrio I- į -ryšius IX-XIII amžiais (p. 149 
VII a. kapinynai. Tai sutelktinis 254).Besvarstant prekybinius san

tykius Lietuvos proistorėje, palie
čiama ir latvių, prūsų bei jotvin
gių archeologinė medžiaga, bet, 

idėja, visai nekliudytos sritys į 
šiaurės .rytos, .rytus ir pietų -ry
tus nuo Lietuvos, kur dabartinė
se gudų ir rusų žemėse įgyventa 
baltų. Taip -pat neįtraukti mono- 
grafijon ankstyvieji laikotarpiai 
(akmens, žalvario ūr ankstyvasis 
-geležies amžius), kada baltai 
buvo išvystę gana -gyvus mainų 
prekybos ryšius ne tik su kaimy
niniais, bet ir su tolimais kraš
tais. Pavyzdžiui, žalvario amžiu
je (apie 1800-500 pr. Kr.) Balti
jos pajūrio gintaras buvo pasie
kęs -ne tik Rytų ir Vidurio Eu
ropos kraštus, bet ir labai toli
mas sritis: šiaurinį Kaukazą, Bal
kanus, š'aurės rytinį Peloponesą 
(gintarinių karolių rasta Mikėnų 
šachtiniuose kapuose), Egiptą. 
Bent trumputė apžvalga būtų la
bai pravertusi.

Dabar bent prabėgomis -susi
pažinkime su atskirų autorių dar
bais. Mykolas Michelbertas (g. 
1939 m., 1960 m. -baigęs Vilniaus 
universitetą, nuo 1960 LMA Is
torijos instituto mokslinis bend
radarbis) apžvelgia Lietuvos pre
kybinius santykius su Romos im
perija HV a. Palietęs Lietuvon 
patekusius žalvarinius indus, pla
čiausiai sustoja ties spaminėmis 
ir emaliuotomis segėmis, stikli
niais -bei emaliniais karoliais ir 
Romos monetomis. Spaminės I 
-a. segės, kaip žinoma, buvo įvež
tos iš Romos imperijos provinci
jos Padunojyje (Panonijos, No
riko), o emaliuotosios II a. segės 
— iš .Pareinio bei Padunojo. 
Stikliniai ir emaliniai karaliai 
suskirstyti grupėmis ir smulkiai 
aprašomi. Lietuvoje ligi šiol su-

i kelių autorių darbas, įkuriame at
skirus pajūrio ruožo kapinynus 
aprašo Pianas Kulikauskas, My
kolas Michelbertas, Adolfas Tau
tavičius ( jis iir to leidinio atsa
kingasis redaktorius), Ona Na- 

I vickaitė-Kuncienė, Eugenija Bu- 
i tėnienė ir Rimutė Rimantienė. 
'Būtų gera, jei ir kitos Lietuvos 
kultūrinės sritys susilauktų pana
šių monografijų. Antras reikš
mingas darbas, išleistas 1970 m. 
“Minties” leidyklas Vilniuje — 
Reginos Volkaitės-Kulikauskie- 
nės “Lietuviai IX - XII amžiais” 
(296 ip.). Čia nuodugniai apžvel
giamas laikotarpis, kai kūrėsi Lie
tuvos valstybė. Trečia Istorijos 
instituto monografija, išleista ru
sų kalba, priklauso akmens am
žiaus tyrinėtojos Rimutės Jablons- 
kytės-Rimantienės plunksnai. Tai 
“Paleolit ii mezoli-t Litvy” (Vil
nius, 1971, 203 p.). Šioje rūpes-

je buvo atkreiptas š. m. sausio 17, 
d., raginant visuomenę tautinių!
švenčių proga nepamiršti šios l^j^čta ’vis7pi7ia“torėtų k^pti,,tin0ai Paruoštoje ir .pačios auto- 
................... . ............ į senosios Lietuvos istorijos specta- res. iliustruotoje -kny- 

listus: prof. j Puziną, prof. S. Su- f°Je analizuojama pacių_,pirmųjų 
dr. V. Sruogienę, dr. J.

Jakštą ar dr. A. Kučą.
demijos meninė programa, tiek;a'0 'Pr- Kr. Pagaliau 
savo vokaline bei literatūrine dali
mi, taipgi jokiu būdu neturėtų nu
sileisti į Kalėdų Eglutės dainelių 
ir deklamacijų lygį. Vidutinybė
mis perkrautų vaikiškų ir seniu- 
kiškų parengimų Chicagoje kiek
vieną savaitgalį turime aibes. Ne
eiline sostinės Vilniaus 650 me
tų jubiliejaus proga mūsų sosti- 
ninkiškoji Chicaga taipgi turėtų 
surengti ne trafaretais ir įprasta 
rutina dvelkiantį tūkstantąjį pa
rengimą, bet visuomenę kilstelė- 
jančią, jaunąją mūsų kartą ir 
kiekvieną šviesuolį patraukiančią 
išskirtinę aukšto lygio akademiją.

Iki vasaros karščių vargu ar 
bus galima ką padaryti, iš anksto 
nieko nesuplanavus, 
įvairių lituanistinių 

j mokslo metų baigimo iškilmėse 
! atskiru referatėliu, atitinkamos 
prozos ar poezijos gabaliuku bei 
ekrane parodyta istorinio Vil
niaus skaidre prisiminti sostinės

tuvių tautos valstybingumo su-' 
kakties, buvo sugestijuota rengti 
šio įvykio atžymėjimui akademi
jas su aukšto lygio moksline pa
skaita ir atitinkama muzikine bei 
literatūrine dalimi, mokyklose 
bei vasaros jaunimo stovyklose 
supažindinti jaunimą su istorine 
Lietuvos sostine, panaudojant 
nuotraukų skaidres, muziką, dai
ną, literatūrą ir pan.

Ir po anos užuominos Kerti
nėje paraštėje, jau praėjo visi Va
sario 16-tosios minėjimai, jau ar
tėjame į šių metui vidurį. O kas 
Vilniaus, kaip sostinės, 650 metų 
jubiliejui atžymėti padaryta? Ogi 
beveik nieko. Laikraštiniuose Va
sario 16-tos minėjimų aprašy
muose teko pastebėti, jog tik vie
na provincijos kolonija minėji
me užsiminė ir šiemetinį Vilniaus 
jubiliejų. Net išdidžiai pasaulio 
lietuvių sostine apsišaukusi Chi
caga, įsiaistrinusi pinigų pasida
linimo ir savitarpio nepasitikėji-į 
mo kovoj, masiniuos Vasario 16- į 
tos minėjimuos visai nė žodeliu 
neprisiminė tikrosios lietuvių sos
tinės Vilniaus 650-ąsias metines.

Bet Vilniaus jubiliejiniai metai daugel*0 šimtmečių jubiliejų Ta- 
dar nėra pasibaigę, ir reikia išei
vijai ką nors daryti, kad netektų 
ir prieš pavergtuosius brolius 
raudonuoti iš gėdos. Kai kieno 
jau šis tas yra padaryta. Ir pir
miausia padaryta ne pasaulio ir 
kraštų sostinėmis apsišaukusių 
lietuvių kolonijų, bet tų provinci
nių ir mažųjų. Štai, aukšto aka
deminio lygio Vilniaus jubilie
jaus minėjimus yra surengusios 
Rochesterio ir Hamiltono (Kana-, 
doje) lietuvių kolonijos. Ir ne- j 
nuostabu, nes tokia palyginti ne-į . 
didelė Rochesterio lietuvių kolom-, las indėlis mūsų 
ja bene bus savo veiklos apraiš-

į senosios Lietovos istorijos specia-1rės iliustruotoje kny-

Aka- ^au*S nuo KI iki IV .tūkstantme- 
i *•.. __ tz_ praėjusių
I metų pabaigoje susilaukėme ver
tingos Istorijos instituto išleistos 
monografijos —“Lietuvos gyven
tojų prekybiniai ryšiai I-XIII a.” 
(287 p.). Sį įkartą stabtelėkime 
ties ta monografija. .

Ligi šiol Lietuvos prekybiniai 
santykiai proistoriniais laikais 
dažnai būdavo paliečiami įvai
riuose apžvalginio pobūdžio dar
buose ir specialiuose straipsniuo
se, bet atskiras studijos, skirtos 
tai svarbiai ūkio šakai, neturė
jome. Darbu pasiskirstė trys gra
žiai 'besireiškią jaunesnės kartos 
archeologai: Mykolas Michelber
tas (jis yra ir monografijos atsa-

...

rasta per 2300 karolių, įvežtų prasta žalvarinė Nerono sesterci- 
iš Romos imperijos provincijų. 
Autorius yra suregistravęs per 
1000 Romos monetų, surastų net 
69 vietose, daugiausia vakarinėje 
Lietuvoje. Daugumas monetų pa
teko Lietuvon II a., žymiau ma
žiau III-IV a. Straipsnio gale duo
tas Lietuvoje surastų Romos mo- 
natų sąrašas ir gera suvestinė 
lentelė. Tą sąrašą dar būtų ga
lima papildyti Prano Baleniūno 
privačiame rinkinyje buvusiomis 
monetomis. Pvz., Betygaloje su-

-ja. Eiguliuose II aptikta II a. 
moneta; Lygumuose (Šiaulių 
aps.) taip pat surasta Romos mo
netų; Veršvuose (prie Kauno) 
1938 m. Mikšo sklype surastas 
lobis, susidedąs iš 7 žalvarinių 
monetų: 2 Trajano, 1 Sabinos I, 
2 Fausti-nos I ir 2 Marko Aureli
jaus.

Po to M. Michelbertas aptaria 
prekybinius kelius. Ypačiai išryš
kinamas vad. “Gintaro kelias”, 
ėjęs iš Baltijos pajūrio bei žernu-

Nebent 
mokyklų

čiau ruduo turėtų būti užpildy- 
i tas neatkištiniais Vilniaus minėji
mais, surengtais vietos Lietuvių 
Bendruomenių ar šiaip visuome
ninio bei kultūrinio pobūdžio 
draugijų. Kodėl įvairios instituci- 

I jos ar kiti minėjimų rengėjau ne- 
1 galėtų akademijos programai jau 
1 dabar užsakyti vienam ar ki- 
' tam kompozitoriui parašyti dainą 
solistui ar chorui, panaudojant 
kurio nors mūsų poeto Vilniaus 
temos eilėraštį. Tai būtų muziki
nės programos šviežiena ir nau- 

kultūrininin
(Nukelta į 2 psl.) Vilniaus, kaip Lietuvos sostinės, 650 metų sukakčiai paminėti Lietuve je išleistas medalis .(padidintas pusantro karto). Nuotr. V. Noreikos
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tinės Vyslos j Panoniją, Noriką, 
Retiją ir, gal būt, net į pačią 
Italiją. Kitas prekybos kelias, ėjęs 
jūra į Pareini ir Galiją, buvo nau
dojamas I-II a., bet ypačiai nuo 
III a. vidurio ir IV a., kada “Gin
taro kelias”, prasidėjus romėnų 
kovoms su germanais, buvo nu
trauktas. Būta prekybinių ryšių 
su Viduriniu ir Žemutiniu Pad- 
niepriu, Brandenburgo bei Meck- 
lenburgo sritimis, Gotlandu, Es
tija ir kt. Bene daugiausia Romos 
importo aptinkama vakarinėje 
Lietuvos dalyje, kur galėjo būti 
keletas mainų prekybos centrų. 
Manoma, kad vienas toks cent
ras yra buvęs kur nors netoli 
Klaipėdos ar Šilutės, antras — 
Palangos ar Kretingos apylinkė
se, o vidurinėje Lietuvoje — ne
toli Nertiuno ir Neries santakos.

Romėnų kultūros įtaka dau
giausia buvo palietusi germanus, 
frankus ir sarmatos, žymiai ma
žiau toliau į šiaurę įgyvenusias 
gentis, jų tarpe ir baltus. Čia au
torius pabara “buržuazinius ar
cheologus”, jų tarpe ir mane, kad 
jie perdedą Romos imperijos kul
tūros įtaką baltams. Tiesa, savo 
laiku esu teigęs, kad “Viena iš 
svarbiųjų priežasčių, paskatinusių 
šio laikotarpio kultūros kilimą, 
yra buvusi Romos imperijos kul
tūra” (J. Puzinas, Naujausių 
proistorinių tyrinėjimų duome
nys, Kaunas, 1938, p. 57). Taigi, 
viena iš svarbiųjų priežasčių, ne

(Nukelta į 5 pusi.)
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Siame numery

Kryžių kalnas išeivijoje. 
Marijonų vienuolijos jubiliejus. 
Pabaltijo drama akademikų 
forume.
Prano Genijaus Milašius.
Apie Jankutės knygą.
Dargio parodos paraštėje. 
Visvydas atsako Trumpai.
Ar technologas yra kūrėjas? 
Pokolbis su Algiu Rukšėnu.
Su lituanistikos studentais.

Kertine paraštė
O kodėl neatkurti Kryžių kalno 
išeivijoje?

Kiek Amerikoje turime lietuviš
kų kryžių?

Per dvidešimt metų juos statė 
ir statė mūsų vienuolynai, para
pijos, organizacijos, jaunimo sto
vyklos ir didesnes sodybas turin
tieji lietuviai. Bet, kiek buvo ga
lima suskaičiuoti, tokių kryžių 
pastatyta ne ką daugiau kaip dvi
dešimt Tai vis dėlto nedaug, tu
rint galvoj amžiais tautoje susi- \ jį prasikiša" aukštokas, bet" plikas 
klosčiusią jų statymo tradiciją ir kalnas, nuo kurio vakarais sto
si ........ i vyklautojai ir svečiai mėgsta pa

sigrožėti žavingais saulėleidžiais. 
Ir kaip būtų gražu, jeigu plikoje 
šios kalvos viršūnėje išaugtų vi
sas lietuviškų kryžių miškas. Kry
žius čia galėtų savo vardu pasta
tyti tėvai, kurių vaikai metai po 
metų Dainavoje stovyklavo ir 
brendo lietuviškajai ateičiai. Pa-

■ - - galiau ir jaunieji stovyklautojai,
ko statyti kryžius, bet nepastatė... po eilės metų, užaugę ir savas 

Tam yra keletas rimtų pasitei-. Jejmas sukūrę, atsimindami čia 
S’-ntmų. Pavyzdžiui, Amerikoj tur- stovyklavimo dienas, galėtų tame 
būt, niekur į kapus neįsileidžia- paežerės kalne pastatyti savo lie- 
ma medinių lietuviškų kryžių, o tuviškąjį kryžių, kuris juos čia 
miestuose visai netinka bet kokį | traUktių vėl nuolat apsilankyti ir

šiandieninę jų sunaikinimo grės
mę okupuotoje Lietuvoje.

O reikėjo manyti, kad žmonės; 
išsigelbėję, anot giesmės, “nuo 
priešo baisaus”, išvengę karo pa
vojų, atvykę, lyg į namus, į lie
tuviškas parapijas, gyvendami 
laisvėje, sočiuose metuose atsi
mins anksčiau darytus pažadus. 
Tikrai, iš pradžių daug kas troš- 

kalnas

kryžių statyti prie šaligatvio. 
Taipgi net ir didesnes sodybas tu
rintiems puošnus kryžius yra ne
lengvai pastatomas, nes jo padir
bimas vis dėlto gana brangiai 
kaštuoja.

Tuo tarpu karo sunaikintoje, 
išdraskytoje, budelio kulkų išre
tintoje Lietuvoje kryžiai buvo ir 
yra statomi visą laiką. Pokario 
metais garsusis Kryžių 
Jurgaičiuose pasidarė net per ma
žas šimtams naujų kryžių, ku
riuos lietuviai nešė ir vežė kone 
iš kiekvieno kaimo. Okupantui 
šito jau buvo per daug. Visi šim
tai kryžių kalne buvo viena nak
čia išgriauti, sudeginti ar kitaip 
sunaikinti. Ir jeigu lietuvių tau
ta neužmiršo ir neužmirš Pir
čiupio kaimo žudynių, tai ji ne
užmirš ir šių barbariškiausių kry
žių žudynių. 'Ir išeivijoje neturė
tume to pamiršti.

Kai mus pasiekė žinia apie Jur
gaičių kalno sunaikinimą, gal ne
vienas čia pagalvojo, kad reikė
tų tokj kalną atkurti čia, laisva
jame pasauly. Bet neteko girdėti, 
kad kas nors, pavyzdžiui, jauni
mo stovyklavietėj, būry kryžiais 

i
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apstatęs Naujųjų Jurgaičių kalną. 
Kada įstengėme puošnias ir ver
tingas koplyčias įrengti net pa
saulinio garso bažnyčiose, tai ko
dėl negalėtume, tegu ir po sveti
mu dangum, atkurti lietuviškojo 
Kryžių kalno?

Sakysim, toje pačioje Dainavos 
stovyklavietėje, gražioje Spyglio 
paežerėje, pro bekylantį pušynė- 

pastatytame kryžiuje lyg ir vėl 
atrasti savo jaunystės pėdsakus. 
Pagaliau toks Kryžių kalnas ir 
šiame krašte virstų jau tiesiog tu
ristine atrakcija ne vien tik lie
tuviams. Toks kalnas, ir tylėda
mas, daug kam kalbėtų apie ken
čiančią, bet gyvą Lietuvą, apie 
kryžių žudynes tėvynėje.

Nors ir keičiasi laikai, ir, toli 
nuo tėvynės gyvenant, pamažu 
silpsta senosios tradicijos, tačiau 
meilė lietuviškam kryžiui, kaip 
religinės nuotaikos įkūnijimui, ti
kėjimo simboliui ir tautinio me
no paminklui, vis dar yra stipri. 
Daug kur lietuvių namuose gali
ma rasti mažą, dailų kryžiuką, 
o ir visokios parodos — parodė
lės niekur be tokių kryžiukų ne
apsieina. Taip pat jais apdovano
jami ne tik savieji veikėjai ir ge
radariai, bet ir mums palankūs 
svetimtaučiai.

Vis dėlto tokie maži kryžių 
modeliai atrodo per menki. Sa
vuose namuose, o labiausiai su
sirinkimų salėse ar parodose, jie 
beveik dingsta tarp daugelio ki- 

jNukelta j 2 psl.)

Trys šimtai metų Marijonų vienuolijai
KUN. VYT. BAGDANAVICIUS, MIC

1673 m. rugsėjo 30 d. buvęs 
pijorų vienuolis kun. Stanislovas 
PapČinskis atvyko į Korabievo 
mišką, kur gyveno keli atsiskyrė
liai, pradėti su jais (vienuolinio gy
venimo. Jie buvo pasikvietę kun. 
Papčinskį būti jų kapelionu. Tai 
buvo pradžia Marijonų vienuoli
jos, kuriai dabar sukanka 300 
metų. Tiesa, iš šios pradžios ne
daug kas išliko. Vyskupas įsakė 
šiam sambūriui labai griežtas gy
venimo taisykles, kurių, buvę ka
riai, dabar atsiskyrėliai, nebuvo 
linkę laikytis. Jie išsiskirstė. Pasi
liko tik vienas kun. PapČinskis. 
Prie jo ilgainiui prisijungė vienas 
kitas kunigas ar pasaulietis, tuo 
būdu sudarydami Marijonų vie
nuolijos pradžią.

Tėvo Papčinskio praeitis

Kun. Stanislovas PapČinskis 
buvo išgyvenęs didelių kovų ir 
sukrėtimų Pijorų vienuolijoje. Jis 
buvo gimęs 1631 metais gegužės 
18 d. Podguriaus kaime, netoli 
Sandečo miestelio, Krokuvos vys- 
kupijėje. Pamaldus ir mokslo iš
troškęs Karpatų apylinkių jau
nuolis įstojo Pijorų vienuolijon 
1654 metais. Ši vienuolija buvo 
įsteigta 1617 m. mokyti neturtin
gų žmonių vaikams. Jos steigėjas 
buvo Juozapas Kalesancijus, vė
liau paskelbtas šventuoju. Šios 
organizacijos pastangų garsui pa
siekus Lenkiją ir Lietuvą, 1639 
m. valstybės vicekanclerio raštu 
iš Vilniaus ji buvo pakviesta Lie
tuvon ir Lenkijon.,

Tarp 1661 ir 1671 m. matome 
Papčinskį, mokytojaujantį Varšu
voje. Jis čia garsėja pamokslais ir 
plačiu dėmesiu įvairiems Bažny
čios gyvenimo reikalams. Tuo 
tarpu Pijorų vienuolijos prigim
tis keitėsi. Iš ordino ji pasidarė 
organizacija be įžadų, tačiau la
bai išaugo. Vienu laiku Šv. Sos
tas pijorus buvo net uždaręs dėl 
įvairių nesantaikų šios vienuolijos 
viduje ir dėl jų daromos konku
rencijos senesnėms mokykloms. 
1656 m. pijorai vėl grįžo prie įža
dų organizacijos. Stanislovas 
PapČinskis išaugo natūraliu jau
nų pijorų vadu, sueidamas konf- 
liktan su vienuolijos vadovybe. 
Konfliktui priežasčių, matyt, bu
vo keletas. Vieną iš jų mini kun. 
J. Vaišnora, sakydamas, kad vie
nuolijos “vyresnieji buvo svetim
taučiai, nemokėjo vietos kalbos ir 
dėl to negalėjo tinkamai eiti savo 
pareigų” (Tiesos Kelias 1934 m. 
262 psl.). PapČinskis išrenkamas 
vienuolijos kapitulon, o ten iš
renkamas vienu iš trijų kandida
tų į provincijolus. Tačiau provin
cijolu buvo paskirtas kitas. Tarp 
naujo provincijolo ir Papčinskio 
užvirė ilgai užtrukusi kova. Pap
Činskis buvo apkaltintas netvar
kos kėlimu vienuolijoje ir pasiųs
tas Romon pasiteisinti. Ten Pap- 
činskiui buvo patarta apsigyventi 
Vengrijoje. Neužtrukęs ten ilgai, 
jis vėl grįžo Lenkijon. Prasidėjusi 
įtakos kova tęsėsi toliau. Jon įsi
jungė ne tik vienuolijos nariai, 
bet ir politiniai veiksniai. Tėvas 
Vaclovas, provincijolas, buvo ge
ležinės rankos žmogus. Jis išsiun
tė kun. Stanislovą iš Varšuvos į

Podolinec ir ten uždarė jį vie
nuolyno kalėjime. Būdamas šioje 
sunkioje būklėje, jis pradėjo gal
voti apie naujos vienuolijos stei
gimą. Įsikišus Krokuvos vyskupui, 
jis iš kalėjimo buvo paleistas, bet 
su sąlyga, kad išvyktų Vengrijon. 
Byla atsidūrė Šv. Soste. Iš Romos 
atvykęs vizitatorius tyrė susipai
niojusią būklę. Nebuvo rasta ki
tos išeities, kaip pasiūlyti kun. 
Papčinskiui pasitraukti iš pijorų. 
Jam su tuo sutikus, 1670 m. gruo
džio 10 d. jis iš pijorų išėjo.

Naujos vienuolijos pradžia

Išėjęs iš pijorų kun. Stanislo
vas, nors turėjo įvairių pasiūly
mų dirbti pastoracijos darbą ir 
ramiai praleisti savo gyvenimą, 
tačiau jis vis nerimo, galvodamas 
apie vienuolijos organizavimą. 
Polocko vyskupas jį kvietė būti 
jo asmeniniu sekretorium. Vie
nuolinis gyvenimas jam buvo 
karštligė. Tačiau tais laikais vie
nuolijos steigimas buvo labai sun
kus uždavinys. Viena, kad tai 
buvo neseniai po Liuterinės re
formos, kuri buvo nuteikusi vi
suomenę prieš vienuolijas, o ant
ra — Bažnyčioje galiojo Latera- 
no visuotinio susirinkimo nutari
mas, draudžiąs steigti naujas vie
nuolijas. Tam draudimui tebe
sant galioje, vyskupai nedavė 
Papčinskiui leidimo pradėti orga
nizuoti vienuoliją. Tačiau, kai 
Korabievo atsiskyrėliai vyskupo 
(buvo priversti susirasti sau kape
lioną, PapČinskis toje progoje 
įžvelgė galimybę įgyvendinti savo 
viltis. Atsiskyrėlių tarpe yra mini
mas vienas lietuvis Simanas, ka
rys, kuris buvęs turtingas. Miško 
nuosavybę šie spontaniški atsisky
rėliai buvo gavę iš karaliaus. Kai 
atsiskyrėliams organizuotos vie
nuolijos gyvenimas pasirodė ne
priimtinas, kun. Stanislovas vėl 
pasiliko vienas. Tačiau ilgainiui 
prie jo prisijungė vienas kitas 
kunigas ar pasaulietis. Miško 
nuosavybė po ilgų bylų perėjo 
Papčinskio ir jo naujų draugų 
nuosavybėn. Tokiu būdu prasi
dėjo normalus vienuolinis gyve
nimas. Plintant jo garsui, viena 
turtinga ,ponia, Papčinskiui vado
vaujant, suorganizavo moterų vie
nuoliją Poznanės vyskupijoje. 
Ton vyskupijon persikėlė ir mari
jonų veikla. Marijonų vienuolija 
buvo tik vyskupo valdžiai pri
klausanti' organizacija. Formalus 
jos įsteigimo aktas 1677 m. buvo 
aprobuotas Respublikos seimo ir 
patvirtintas karaliaus Sobieskio. 
Tačiau Šv. Sosto pripažinimo ji 
neturėjo.

Kol Poznanės vyskupu buvo 
Vierzbovskis, tol viskas buvo ge
rai. Tačiau jo įpėdinis, nebuvo 
palankaus vienuolinio gyvenimo 
plitimui ir marijonams įsakė iš
siskirstyti, tai reiškia — vienuo
liją uždarė.

PapČinskis, matydamas, kad 
be Šv. Sosto patvirtinimo jo or
ganizacija neturi egzistencinio 
pagrindo, ryžosi kreiptis į Romą. 
Jis pats pėsčias iškeliavo Romon 
1690 m. Atvykęs Romon, patyrė, 
kad popiežius buvo miręs, o nau
jas neišrinktas. Nelaimėdamas

Daumantas Cibas Sieninis lietuviškasis kryžius

nieko Romos kurijoje, gavo iš 
pijorų generolo raštą, kuriuo lei
džiama marijonams naudotis pi
jorų privilegijomis. Romoje Pap
Činskis susirgo. Tačiau laimingai, 
jei ne stebuklingai, sugrįžo namo. 
Tuo laiko tarpu ir Poznanės vys
kupas pakeitė savo nuomonę apie 
Papčinskį. Mat, buvo gavęs jo pa
rašytą knygą “Mistinė Dievo 
šventovė”. Jis leido marijonams 
tęsti bendrą gyvenimą.

Tuo tarpu naujas popiežius 
buvo išrinktas. Juo tapo buvęs 
nuncijus Lenkijoje Pignatelli, ku
rio nuodėmklausiu .buvo buvęs 
PapČinskis. (Galima prisiminti, 
kad marijonų atnaujintojas ark. 
Matulaitis buvo buvęs Vilniuje 
Achiles Ratti nuodėmklausiu, 'ku
ris vėliau buvo išrinktas popie
žium Pijum XI).

PapČinskis savo vienuolijai va
dovauti pasirinko šv. Augustino 
regulą, savaip ją pertvarkęs. Jis 
pasiuntė Romon kun. Joachimą 

Kazlauską prašyti jai patvirtini
mo. Tačiau ar jam nepasisekė įro
dyti šios regulos tapatumo su šv. 
Augustino regula, ar dėl 'kitų prie
žasčių, šiai regulai patvirtinimo 
nebuvo galima gauti.

Išeitis buvo rasta vienoje seniau 
patvirtintoje reguloje, kuri buvo 
afilijuota Pranciškonų ordinui, 
šv. Joana de Valois, Liudviko XI 
duktė, divorsuota Liudviko XII 
žmona, sakoma, esanti šios regu
los autorė. Ji buvo įsteigusi mo
terų vienuoliją, kurios narės buvo 
pasiryžusios sekti Mergelės Mari
jos dorybėmis. Ši regula vadina
si Dešimties MergelėsMarijos Do
rybių regula. Su šia regula buvo 
Šv. Sosto užtvirtinta marijonų 
kongregacija. PapČinskis šiuo 
sprendimu nebuvo patenkintas, 
matyt, turėdamas platesnius savo 
vienuolijai uždavinius. Tačiau ki
tos išeities jam nebuvo. Marijo
nai šią regulą formaliai priėmė 
1701 metais. Su šia regula mari

jonai pasidarė iškilmingų įžadų 
ordinu ir tokiu išbuvo iki arkiv. 
Jurgio Matulaičio ir vysk. P. Pr. 
Bučio reformos.

PapČinskis mirė 1701 m. rug
sėjo 17 d. Tai buvo giliai tikintis 
ir tvirtos bei pastovios veikimo 
krypties žmogus. Buvo uolus pa
mokslininkas, pasižymėjęs gera 
iškalba. Į misijas eidavo pėsčias, 
kad pasiruoštų pamokslams. Tuoj 
po jo mirties, prašant Lietuvos ir 
Lenkijos seimui, kuris buvo susi
rinkęs išrinkti karaliumi Stanis
lovą Augustą, pradėta ir Pap- 
ziinskio beatifikacijos byla. Deja, 
iki šios dienos ji nėra baigta.

Tolesnė Marijonų vienuolijos 
istorija XVIII ir XIX šimtmečiuo
se taip pat gana nuotykinga. Ta
čiau tai jau būtų atskira tema.

Vertinančios pastabos

Jeigu mes norime teisingai su
prasti šiuos 17 šimtmečio žmonių 
elgesius, mes turime kiek galima 
giliau įeiti į to šimtmečio visuo
menės dvasią. Protestantizmo su
kelta vienuolinio gyvenimo kriti
ka atsiliepė savaip ir katalikų 
Bažnyčios gyvenime. Čia ne kar
tą buvo persistengta, besirūpi
nant vieni kitų tobulinimu, pasi
reiškusiu aukštų reikalavimų vie
ni kitiems rašymu. Iš kitos pusės, 
nepasitikėjimas vienuoliniu gy
venimu, kaipj institucija, yra pa
stebimas ne tik liberalioje visuo
menėje, ibet ir Bažnyčios orga
nuose. Atkreipus j tai dėmesį, da
rosi suprantamesni tie nuotykiai, 
kuriuos teko išgyventi kun. Pap
činskiui.

Kovas, kurias PapČinskis vis ve
dė su pijorais pradžidje, tenka iš 
dalies priskirti kultūriniams gin
čams. Mat, tai buvo Comenijaus, 
didaktikos mokslo pradininko 
laikai, kuris išėjo su šūkiu, kad 
pradžios mokslas turi būti eina
mas ne lotynų, bet gimtąja kal
ba (Comenijus-Komenskis, čekų 
pedagogas, mirė 1670 m.). Tai 
galėjo paskatinti Papčinskį reika
lauti vadovybės, mokančios vieti
nę kalbą ir pijorams. Tolimesnes 
jo kovas jau su vietinės kilmės 
provincijolu tuo negalima būtų 
aiškinti. Kokia tikroji tų kovų 
priežastis, sunku atspėti. PapČins
kis savo testamente tai priskiria 
neapykantai. Kiti šių kovų prie
žasties ieško Papčinskio sąmoksle. 
Tačiau tiek neapykantai, tiek są
mokslams paprastai reikia giles
nių priežasčių, kurios tas jėgas 
pažadintų veiklai. Ir tam reikia 
kokio idėjinio ar kultūrinio pa
grindo.

Kai norime susidaryti vaizdą 
apie Papčinskio asmenybę, pats 
ryškusis jos bruožas pasirodo jo 
sugebėjime tvirtumą jungti su 
lankstumu. PapČinskis nėra užsi- 
kirtėlis. Jis ir savo įžadų atsisako 
ir iš vienuolijos išeina, 'kai protin
ga sąžinė sako, kad šia kryptimi 
kelio toliau nėra. Bet kartu jis ne
atsisako savo įžado ta prasme, 
kad imasi sunkių darbų, norėda
mas įgyvendinti tai, ką yra pa
žadėjęs.

Šiuo atžvilgiu į jį vidiniai yra 
panašus jo vienuolijos išgelbėto
jas iš mirties arkiv. Jurgis Matu
laitis. Jo dvasiniuose pamoky
muose taip pat labai yra ryškus 
šis derinys: būti tvirtu įsitikini
muose, bet visiškai lanksčiu ir 
aisvu pasirenkant formas, ko
kių reikalauja istorinės aplinky
bės. Taip pat entuziazmas telkti 
vienuolinę bendruomenę pas 
Papčinskį ir Matulaitį yra la
bai panašus. Juos abu į šį entu-

(Nukelta J 2 pri.)
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Cenzorių portretas Jurašo 
laiške.
Vladas Jakubėnas apie 
Jaunimo chorų.
J. Gliaudos ir A. Rūtos novelių 
knygos.
Jaunimo dailės paroda.
Marso satelitai ir rašytojų 
pranašystės.
Pranas Gailius Čiurlionio 
galerijoj.

Kertinė parašte
Cenzorių portretas

Režisieriaus Jono Jurašo laiš
kas, protestuojantis prieš meno 
žalojimą, yra daugialypės svar
ias dokumentas. Tautiniu mastu, 
tai vienas svarbiųjų įrodymų, ko
kiomis sąlygomis šiandien tėvy
nėje tebekuriama 'lietuviškoji kul
tūra. Sovietinėje plotmėje Jurašo 
laiškas primena garsiojo rusų re
žisieriaus VsevoJod Mejerholdo 
protesto žodį 1937 m., panašų į 
Jurašo laišką savo dvasia ir kai 
kuriomis frazėmis. (Mejerholdas 
bematant buvo areštuotas ir vė
liau tapo numarintas koncentra
cijas stovykloje; šiandieninis so
vietinis režimas daug “humaniš
kesnis” — Jurašas tebegyvas ir 
skaldo akmenis, teištrintas jo 
vardas ir tenužudyti jo kūdikiai: 
gimusieji ir abortuoti teatriniai 
pastatymai).

Jurašo laiškas apšviečia ir tam
sų kampą, kuriame pluša labai 
svarbi ir (gausi Naujosios Klasės 
grupė Lietuvoje — cenzoriai. Ap
šviečia jis ir tų cenzorių galvose
ną. Jurašas rašo, jog veltui besi- 
beldęs, prašydamas leidimo sta
tyti Jean Anouilh’o “Antigonę”. 
Kodėl gi jam leidimo neduoda, 
kai ok. Lietuvoje pasirodė jau 
kelios Anouilh’o pjesės, įskaitant 
“Euridikę”. Įsivaizduokit cenzo
rių reakciją, kai jie prisiminė 
“Antigonės” turinį: sesuo, nepai
sydama mirties bausmės, palai
doja savo nukautą brolį, kurio 
kūnas, valdžios įsakymu, guli pa
mestas lauke. Juk žiūrovai, at
minties akimis, scenoje matys 
partizanus, pamestus turgavietė
se! Jau vien “Antigonės” pavadi
nimo pakako bent keliems cen
zoriams atverti skilvio žaizdas. O 
“Euridikė” — kitas dalykas, sau
gi “buržuazinės tikrovės” kriti
ka.

Bet kodėl neleista statyti Ho- 
chut’o “Vietininko” (“Stellvert- 
reter”)? Juk šioje dramoje puola
mas popiežius Pijus XII, kaltina
ma R. K. Bažnyčios hierarchija. 
Po pirmo palankaus įspūdžio 
cenzoriai ėmė šitaip postringau
ti: Vatikano kritika — gerai. Bet 
kas tos dramos didvyris? Irgi dva
siškis. Be to, dramoje tiek kalba
ma apie antisemitizmą. Tų kalbų 
besiklausant, žiūrovams gali atei-

Jurašo laiške
ti nedorų minčių apie žydų padė
tį sovietijoje. Niet!

O kaip su lenkų dramaturgo 
Rožewicziaus “Mano dukryte”? 
Juk tai broliškos kaimyninės “so
cialistinės” šalies dramaturgo 
kūrinys, statytas “socialistinėse” 
sostinėse — Varšuvoje ir Buda
pešte? Atsargiai, atsargiai, — su
šnabždėjo cenzoriai. Kas nežino, 
kad lenkų ir vengrų komunistai 
per švelnūs su savo menininkais, 
duoda jiems per daug laisvės? Ko 
iš jų ir belaukt, rusiškos Derži- 
mordos tradicijos neturėjusių? O 
ir pati drama, fantastiška, absur
diška, be lašelio socialistinio re
alizmo, eksperimentiška. Taigi, 
nietl

Bet Peterio Weiss’o “Marat / 
Sade”, toksai “revoliucinis” vei
kalas, net už jakobinus kairesnis? 
Ar 'jo nestatė Rytų Vokietija, dva
siniai sovietų rusams artimiausia 
“liaudies respublika”? Taip, taip, 
bet ar šiame veikale nėra anar
chizmo tendencijų? O ir patsai 
Weissas ar nenukrypo nuo Mask
vos partinės linijos savo vaidini
me apie Trockį? Ar jisai nedrįso 
kritikuoti Maskvos už Čekoslova
kijos invaziją? Todėl: Marat- 
niet, ir Sade — nietl

Kodėl “nuimtas” Mrozek’o 
“Tango” finalas, kaip rašo Jura
šas. Cenzoriai, matyt, jautėsi la
bai neatsargiai pasielgę iš viso, 
leisdami statyti “Tango”. Juk tas 
Mrozekas varšuvinių šunybių pil
nas! Todėl apsidrauskim, nukirp- 
dami finalą, kuriame , brutalus 
“Diktatorius” šoka tango su jam 
patarnaujančiu senojo režimo at
stovu ant jauno idealisto kūno, 
scenos gilumoje pasirodant Rytų 
Europos žemėlapiui (Net ir tasai 
apkarpytas “Tango” nebeilgai iš
gyveno — Mrozekui pasmerkus 
Čekoslovakijos užpuolimą, “Tan
go” buvo nuimtas nuo scenos. 
Cenzoriai jam uždainavo “Pa
skutinį sekmadienį”).

O kaip su lietuviu dramatur
gų kūriniais? Kiek girtasi ir di
džiuotasi 1970-71 m. teatrinio 
meno suklestėjimu. Pasirodo gi, 
kad Sajos “Mamutų medžioklė” 
buvo “iškupiuruota” ir netrukus 
“uždrausta”, kaip ir Glinskio 
“Grasos namai”, praradusieji

{Nukelta J 2 pai.)

Mykolą Vaitkų amžinybėn palydint
Mykolas Vaitkus, šviesi asmenybė mūsų rašytojų šeimoje, mirė 

gegužės 20 d. Peace Dale, R. I., nesulaukęs Š. m. spalio 27 dienos, 
kada Jam būtų suėję 90 metų. Su kan. Mykolo Vaitkaus mirtimi 
lyg ir nutrūko siūlas, kuris tiesiogiai šiandieninę lietuvių literatūrą 
dar jungė su mūsų rašto milžinų Maironio ir Vaižganto karta. Jų 
artumoje ir paveikioje bičiulystėje subrendo ir jaunesnio Mykolo 
Vaitkaus įvairiaspalvis talentas. Mykolas Vaitkus lig šiol mums 
buvo vis brangus ir gyvas liudininkas anų dešimtmečių, kada tau
tinio atgimimo pažadinta tauta metėsi entuziaztingai į kultūrinio 
ir kūrybinio darbo barus. Plačią polėkių skalę rodo kaip tik paties 
Mykolo Vaitkaus plunksna: jis ir vienas ryškiausių pomaironinės 
kartos poetų, ir dramaturgas, ir beletristas, ir niekieno nepralenk
tas memuarininkas. Lš antros pusės — buvo kuklus, niekam nieku 
neužkliūvąs. Anot Stasio Santvara, visą ilgą amžių buvo susitelkęs 
savy, niekad nebandęs jėga kelio skinti į pripažinimą, uždaroj vie
natvėj giedojo apie šviesų krislą ir nušvitusią dulkę, o kai kada 
vadino save čiauškančiu žvirbliu Dievo palangėje. Pasiklausykime 
čia jo paties balso, amžinai skambančio eilėraščių posmuose.

NUŠVITUSI DULKĖ

Didžiojo Grožio gaiviam spinduly, 
Tartumei aukso svajonės kely, 
Ilgesį rojun kurs veda nušvitęs,

Skraido dulkytės.

Gražios, Šviesa vainikuotos, tyliai 
Kuria stebuklų simfonijų jai— 
Žemės Krisleli, šviesos užkerėtas, 

Kas tu? — Poetas.

KELEIVIS DEBESĖLIS

Pilkas debesėlis plaukia 
Per dangaus gelmes 
Į slaptingą, žydrą tolį — 
Į šiltas žemes.

Ten jis savo lengvą naštą 
Maloniai pames
Į plačių Juodųjų jūrų 
Mėlynas gelmes.

Ei, pasveikink, debesėli, 
Debesų versmes,
Tas gilybes, tas platybes 
Gyvas, neramias.

TOLIMIEJI KRAŠTAI

Tolimieji kraštai, saulingieji kraštai! 
Malonieji, regiu jus iš tolo...
Ten žaliuoja miškai, susikimšę ankštai
Prie tyriausio vandens, prie krištolo.
Ir blikčioja jame, vandeny giliame, 
Geltonieji saulutės piršteliai,
Prasigręžę takus per žaliuosius lapus, 
Kad pašviestų auksinei žuvelei... 
Tankumynai miškai! Pasislėpę giliai, 
Aš norėčiau jumys’ pailsėti!
Su didžiūnais žaliais, su linksmais spinduliais 
Užsimiršęs tyliai pašnekėti!
Vandenėlio gelmėj, — debesėlio versmėj, 
Slėpiningų gražybių ieškoti...
Ir čiurlenant vilnims ir žybčiojant žuvims — 
Sau svajoti, svajoti, svajoti!..

BRANGUSIS VAKARAS

Buvo tai vakaras... Sieloj daina: 
Sieloj saulutė mirgėjo.

Žiema tai buvo... Už sienos šalna.
Vakaras juodas... Bet sieloj diena!

Buvo gražu. Valandėlė viena...
Kam gi taip greitai praėjo?!

Buvo tai vakaras. Sieloj daina;
Sieloj laimužė mirgėjo.

Vakaras buvo. Nelaukiau šviesos.
Vienas liūdėjau...

Ne! nebužmiršiu jau tos valandos!..
Vakaras buvo. Nelaukiau šviesos.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Džiaugsmas aplankė. Dabar gal sustos
Laikas, Kūrėjau!...

Vakaras buvo. Nelaukiau šviesos.
Skaudžiai liūdėjau...

Į KAŽKĄ SPINDULĖTA

Daug niūriųjų naktų glūdumoj iškalėjusi, 
kai krūtinėje ilgesio ašaros liejosi, 
vėl veržiesi tu, siela, sparnuotoji nerimu 
į kažką spindulėta, nežinoma, kerima.

Vėl veržies tolumon su upeliais betvįstančiais, 
kažko ieškai, geidi su paukšteliais begrįžtančiais, 
su gėlių pumpurais, horizontais bedunksančiais, 
su svajų meteorais, vaivorykščių tūkstančiais.

Tu pasilgai saulutės, dausų ir pavasario, 
ir lakštutės dainų, ir saulėtekio ašarų, 
ir kvapsningų pakalnių, gėlėtojo kilimo, 
ir to visko, kas jauno svajojama, mylima...

METAS SKIRTIS

Tyliai gęsta dangūs. Baigiasi diena. 
Kyla į aukštybes ilgesio daina, 
Paskutinį kartą šį pavasarį 
pakilai į dangų, dvasia nemari...

Eik, bendrakeleivi! metas — skirkivos... 
Kaip tai keista — skirtis, susitikus vos... 
Bet naujų tu lauki jau pavasarių, 
ab gi sužavėtas praeitin žiūriu...

Tad sūdie, drauguži! Eiki — aš žinau: 
tai, kas man gėlynas, šaltas kapas tau. 
Leisk man valandėlę pailsėt čionai... 
Vieną valandėlę... gal tai — amžinai?

MANO KARSTO MEDIS

Sudie, namai. Einu į tylią girią, 
kur tikrumos garsai neaidi mirę, 
kur rymą medžiai lapais taką barsto... 
Einu į tankmę. Ieškau savo karsto.

Kiek medžių čia senų, didingų!
Kuris iš jų? — širdin man sminga — 
kuris iš jų, anksčiau numiręs, 
priimt manęs ateis iš girios?

Bet tyli jie. Gal tu, senasis medi? 
Sušlamo jis... Jaučiu, manęs jis gedi...
O gali būti, milžinas nujaučia, 
kad jo glėby ilsėsis mano griaučiai?

Einu artyn ir apkabinęs, 
glaudžiuos kakta prie jo krūtinės...
Taip keista man... Mąstau ir rymau... 
Gal bendrą turiva likimą?..

O taip, tai — tu! Tave laisvai renkuosi! 
Tu dėl manęs gyvybę savo duosi.
Šaltam kape, bičiuli, būsim dviese, 
didžioj gamtoj į vieną susiliesią...

i
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Tarp miniatiūrų ir atradimų. 
Religija personažų gyvenime. 
Naujas bandymas 
lietuviškose mokyklose. 
Latvių poezija ir menas 
išeivijoje.
B. Augino eilėraščiai.
Antano Baranausko 
santykiai su aušrininkais.
Trys parodos Chicagoje.
Pr. Visvydo "Antikomentarai".

Neaprėpiami tezių šaltiniai kūrybinėj iniciatyvoj

Kertinė paraštė
Tarp miniatiūrų ir atradimų

Periodikoj skaitėme gal net 
labai neatidžiai poeziją, kuri 
vėliau buvo atrinkta ir patal
pinta tiesiog išeivijos šio žanro 
antologijoj, šitaip ji buvo paste
bėta ir pagerbta. Žurnaluose ir 
laikraščiuose pasitaiko retkar
čiais poezijos, apybraižų, publi
cistikos, stiHingesnių novelių, 
kurios gal galėtų būti taipgi me

škai tyto jo. Bet kiekvienas jų 
raštas literatūros bičiuliams yra 
labai mielas, nes yra akstinas 
kiek pagalvoti ir net ginčytis 
savo mintyse su kritiku. Tokiu 
būdu skaitytojas jaučiasi lyg 
pats būtų įžengęs į kritikų eiles. 
O toks skaitytojo išprusimas 
jau yra geras dalykas, nors jis 
ir nėra galutiniu kritikos tiks-

džiaga mūsų apdairesniems kri
tikams, neieškantiems vien di
delių literatūrinių "liūtų” — 
knygų. Ir miniatiūroje, reikia
manyti, jie galėtų rasti graciją, 
blykstelėjimą ir skonį.

Visa blogybė, kad susidomė
jimas net ir tais didesniais pa
sireiškimais, kiek sumažėjo, o ir 
patys pasireiškimai lyg suretėjo. 
Tokiu būdu gal ir kritikui inte
resas dingo. Bet gal to neturėtų 
būti, nes kritika yra gana plati 
šaka, ir jai galimybių neturėtų 
niekuomet pritrūkti. O kritikas 
gi skaito knygas, laikraščius ir 
žurnalus. Gi pastai-ųjų pas mus 
dar nemaža. Apžvelgęs kokią 
nors knygą,, kritikas gal jaučia
si savo pareigą jau atlikęs. O jei 
apie kurią knygą trumpa recen
zija jau yra kur nors parašyta, 
kritikas gal galvoja, jog jam 
nė neverta darbo čia lyg ir dub- 
likuoti. Bet jo kitokia nuomonė, 
kitoks priėjimo kampas, palygi
nus su kita panašia kūryba, ne 
tik autoriams, bet ir skaityto
jams galėtų būti kaip tik labai 
įdomūs.

Aišku, kritika ne visuomet 
yra lengvai suprantama. Ji yra, 
taip sakant, gana speciali kal
ba. Kritikai dažnai būna taip 
savin įsitraukę, lyg jie kalbėtų 

patys su savim arba lyg adre-
suotų savo kalbą kitiems kriti
kams. Ir gali todėl dažnai ta kal
ba yra. nepagaunama paties i skaitytojais.

lu. Be kita ko, kritika skaityto
ją įtikina, kad literatūra yra, jei 
taip galima sakyti, daugiagroži- 

Į nė. Savyje ji talpina įvairias in
terpretacijas, ir jokia analizė ne
gali pakenkti pačiam kūriniui, 
jeigu tik kritikoj nekyšo bloga 
valia.

Pagaliau gal kai kuriom mūsų 
knygom neužtenka vien trumpo
kų recenzijų? Gal reiktų ir kito
kių,, kiek ilgesnių, gal net ir 
trumpų naujų įžvalgų ir anali
zių, nesurištų su leidinio išleidi
mo data. Net ir ryškesnė minia
tiūra — eilėraštis, poema, nove
lė, apybraiža, nors ir pasirodžiu
si tik periodikoj, bet vis tiek, bū
dama žmogaus kūrybinio polė
kio išdava, turi galimybių būti 
priskiriama, jei jąu ne prie pa
grindinio kamieno (knygos), tai 
bent prie šakos. Ar tokia minia- 
tūra mūsų įžvalgesni kritikai 
nesidomėtų? Ar jie nenorėtų 
apie ją kalbėti, ar nenorėtų taip
gi grįžti prie jau recenzuotų 
knygų ir kitu kampu į jas vėl 
pažiūrėti? Reiktų gal ir į mūsų 
literatūros senuosius klasikus 
pakartotinai ir naujai žvilgterė
ti pro šių dienų literatūrinės rai
dos langą. Visa tai galima būtų 
čia detaliau išdėstyti, net pavyz
džiais iliustruoti. Bet gal bus 
geriau, jeigu pats kritikas užsi
degs savo naujų atradimų dva
sia ir noru jais pasidalinti su 

P, Mln.

Religija personažų 
gyvenime

JURGIS GLIAUDĄ

Temos gyvybė
Religijos santykio su žmogaus 

pasaulėžiūra ar pasaulėvaizdžiu 
aptarimas yra daugianytė, atsa
kinga, rizikinga tema. Kada ši te
ma patenka į scholastinių svars
tymų lauką, tada išgaunami eru
diciniai - teoriniai nuspėjimai, 
teologinių svarstybų kompleksai, 
siekią iki praktiško moralizavi
mo imtinai.

Religijos santykis su žmogumi 
—tema plati, neaprėpiama ir se
na, kaip žmonija. Amžių kaitoj ir 
visuotinės kultūros evoliucijoje 
spalvingiausi tos temos niuansai 
vis įvairuoja, vis kitomis žaromis 
nusidažo. Bet pats tos temos 
branduolys, pati gilioji svarsty
mų užuomazga,, vis lieka ta pati, 
nekintanti: įprasminanti tuo
svarstymu savo egzistencijos fak
tą.

Tą branduolį suvokti skiria sa
vo pastangas agnostikai, teistai, 
ateistai, disciplinuotų tikėjimų 
nariai, individualių, drąsių įžval
gų iniciatoriai. Tema ir jos bran
duolys yra nuolatinis kančių ar 
džiugesingų atradimų šaltinis.

Kuklus ir atsargus,, ekspromti
nis prisilietimas prie tos didžiu
lės temos atviram, teologinėse gi
lybėse neišprususiam žmogui te
gali būti empirinio pobūdžio liu
dijimas. Marginusia individualių 
patyrimų skalė temos beribėje, 
vis dėlto gali turėti tam tikrą 
reikšmę. 1958 metais dr. J. 
Prunskis išleido vieną įdomiau
sių mūsų intelektualinio profilio 
leidinių “Mano pasaulėžiūra.” 
Apie 70 asmenų trumpais, iki la
koniškumo glaustais bruožais, 
nusakė savo asmenišką santykį 

įsu Absoliutu. Temos visuotinu
me suskambėjo įdomus partiku
liarizmas.

Asmens išsisakyme glūdi liudi
jimas, kuris yra reikšminga pre
misa svarstybose. Jeigu painiuo
se teologiniuose bei teosofiniuose 
sprendimuose neišvengiama plati 
pažintis su esmės premisomis, 
liudijime viską atperka, viską iš
semia atviras savo gyvenimiško
sios filosofijos atskleidimas.

“Mano pasaulėžiūra” tomo da
lyviai suteikė temai daugiaspal- 
viškumą. Jie lyg konkretizavo te
orijos aplikaciją realybei. Juk tą 
pat reiškinį atrandame kiekvie
noje atvirai, kartais iki skaudu
lio nuoširdžiai parašytoje me
muarų knygoje. Tema “religija 
žmogaus gyvenime” virpuliuoja 
išpažintyse. Tokių daug parašy
ta, puikių, įtaigių, skausmingų. 
Tema įžengia į knygą ir stebuk
lingai keroja fikcijos pasaulyje.

Žmogus — personažas
Nagrinėdamas savo knygų 

personažus, stengiausi išlikti są
žiningas aplinkai, laikmečio žmo
gaus sąmyšiui, tam tikram pasi
metimui, nes ir pats esu to meto 
produktas. Stengiausi (kiek pa
jėgiu) suvokti žmogaus — per-

Ramojus Mozoliauakas šventas Pranciškus Asyžietis (kaltas varis)

sonažo giliausias dvasinių intere
sų šaknis. Jeigu memuaruose ar 
išpažintyse dominuoja individua
lybė, rašytojo fikcijoje daug reiš
kia sintezė. Dažnai probėginiuo- 
se susilietimuose su pastangomis 
suvokti buitį, personažas pri

verstas suvokti būtį savo egzis
tencinės mįslės prigimtį. Tai yra 
jų neišvengiamas susilietimas su 
jų egzistencijos prasmės poieš- 
kiais. Gera žmogui gyventi ant 
žemės ir nesijausti absoliučiu 
našlaičiu. Tai atkakli prielaida 
rašytojo svarstymuose. Daugybė
je tos nuotaikos variantų žmogus 
priverstas ieškoti kažin kokios 
mistiškos atramos, kuri, sueida
ma su gyvenimo praktika, tampa 
konkreti išsilaikymo atrama. Di
džiulėje formalių ieškojimų są
vartoje teoretikas gali tapti in
diferentu, -o staigiame požvilgy- 
je į tikrą esmę žmogus gali nuo
stabiai .praturtėti, išsiveržti iš 
vienos dimensijos sampratų. Žmo
gus gali praturtėti ne pažinimu,

ne, bet įsitikinimu. Savo vienišu
mo ir dėl to pasimetimo baimėje, 
kad ir miražinės palaimos pasi
tenkinimą atrasti yra gera. Tai 
jau talkina atrasti įvadus į spren
dimus. Šituo metodu eina netgi 
pesimistiškiausi absurdo filosofi
jos adeptai. Tad tai ir yra 
pagrindas, kuris padėtas “religi
ja žmogaus gyvenime” temoje.

Vienišumo ‘pojūtį žmogus su
švelnina individualiai jam vie
nam būdingu įgūdžiu. Tuo būdu 
jis atranda tvirtesnį pasitikėjimą 
gyventi, nebijoti kliūčių, pilniau 
sutapti su gyvenimo procesu.

Mano romano “Orą pro nobis” 
personažas, rašytojas Šatrys, tam 
tikrais atvejais, apmaudo valan
dėlėmis, šnabždėjo trumputę 
maldelę, kurios žodžiai stiprino jo 
valią ištverti. Tai nebuvo -burto 
formulė, ‘bet instinktyvi savo dva
sinės būsenos deklaracija. Loty
niškoji “Orą pro nobis” citata 
btlvo ir -užtikrinimas, ir kelrodis.

Instinktyvus noras netgi seno

asmens (“Namai ant smėlio”) 
tapti mažu vaiku, turėti greta 
savęs tėvą, justi tėvo ranką savo 
rankoje yra irgi kuklus atliepis į 
didžiulę “religija žmogaus ‘gyve
nime” temą. Jeigu mano romano 
personažas rašytojas Šatrys būtų 
atsiuntęs pareiškimą “Mano pa
saulėžiūra” rinkiniui, a-r jis pasa
kytų, kad “pasitikėjimas nerealy
be buityje sutvirtina žmogaus po
zicijas gyvenimo realybėje”?

Personažas — žmogus
Beieškant išeivijos misijos ap

tarimų ir išeivijos prasmės beieš
kant, galima galvoti, kad kūrybi
nis išeivijos procesas gali būti 
įnašu į bendrą tautos kūrybą. 
Toks -galvojimas yra savotiška, 
kūrybinę iniciatyvą kurstanti pa
skata. Gal tai ir yra pagrindinis 
išeiviškosios kūrybos stimulas?

Šiuo metu lietuvių literatūroje, 
kurią rikiuoja “Vagos” cenzūra, 
negali būti religija pasitikinčio 
inidivido bešališko vaizdavimo,

nes tai -būtų neleistina, grubi pri
valomos ideologijos klaida. įdo
mu, kad greta to iškyla paradok
sas: nėra ir literatūriškai vertingc

‘bedievio su militantiškais nusitei
kimais vaizdavimo! Tai yra lietu
vio rašytojo etikos manifestacija.

Literatūroje, tariant literatūri
nėje kritikoje ten įsipili'
žargonu, nėra “susitaikėliškumo” 
su religija, bet, antra vertus, nė
ra ir "susitaikėliškumo” su kovo-
tojiškumu prieš religiją. Šie du 
‘poliai -kažin kaip ignoruoti, lyg 
sustota kažkur prie retoriško 
“aukso vidurio”.

Tačiau ir vienas, ir kitas igno
ruotieji momentai buityje dargi 
ir realūs, ir ryškūs. Buityje tai 
vienintelė sritis, kur kaunasi ne
sutaikomos ideologijos. Šią sritį 
eliminavus iš literatūros, litera
tūra buvo pertempta į vieną gy
venimo sparną, į lėkštą pasiten
kinimą susikurta buitimi. Ta bui
tis yra esimas ir tapsmas režimo 
sukurtoje tikrovėje. Kiek tezių 
dėl to prarasta; kiek tipų ir per
sonažų ignoruota!

“Susitaikėliškumas” su siekių 
sekluma, su labai ribotos apim
ties buitimi atnešė, deja, ribotos 
intelektualinės apimties derlių. 
Atrodo, jog priverstinis tvirtini
mas, kad nesą egzistencijos virš 
buities, nebuvo sparnai skrydžiui. 
"Susitaikėliškumas” su kasdieny
be sukūrė oficialių bardų institu
ciją ir... puošnius (kartais) sarko
fagus.

Per tūkstantmečius žmogaus 
intuicija, intelektas ir vaizduotė 
išsivystė į nepaprasto sudėtingu
mo ir grožio fenomeną. Žmogus 
tiki — yra sfera virš buities! To 
neįmanoma nubraukti režiminio 
įsako brėžiu. Kada žmogus iš tos 
sferos išraunamas — tai vadinti
na atžangos procesu. Meno prak
tika įrodo, kad šitoks atžangos 
procesas yra žmogaus dekvalifi- 
kacįja, nužmoginimas, sparnų ap
karpymas. Tad ir tikslinga kal
bėti apie religinį elementą perso
naže — žmoguje, kaip apie itin 
reikšmingą reiškinį pasąmonės 
platybėje.

Kūrybinėje iniciatyvoje tai ne
aprėpiamų tezių šaltiniai. Ar tos 
tezės turi -būti nusmerktos nebū
čiai vardan vienos režiminės te
zės, kuri skelbia kad irracionalu- 
mo sferos tezės yra niekingos?

Kiek pajėgiau — ieškojau įdo
miausių irracionalumo pėdsakų 
savo ‘personažuose. Kodėl? Esu įsi
tikinęs, kad be tų gaivalingų 
pėdsakų ieškojimo, turėčiau ten
kintis ‘paviršiumi, kevalu, forma. 
Nors tai empiriniai neįrodoma 
sfera, bet psichės praturtinimo 
medžiaga įrodo, kad ta sfera rei
kalinga žmogui. Tikėjimo ir įti
kėjimo elementai suponuoja reikš
mingesnes grumtynes su dilema, 
su hipotezėmis, suteikia išsames
nes premisas drąsesnėms išva
doms. Toks yra, grynai praktiš
kas, autoriaus patyrimas.

Ėmiau konvertito atvejį—(“Na
mai ant smėlio”) — žmogus pa
keitė neapykantos religiją į atlai
dumo išpažinimą.Jeigu tas žmogus 
neišgyventų tos dvasinės revoliu
cijos — argi jis būtų gyvas?

“Tai spekuliacija religija”, tarė 
vilniškės “Pergalės” žmogus. “Tai 
sarkazmas ir satyra”, paskelbė
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Mylėti, bet nesudievinti.
Ginčas dėl Bažnyčios. 
Kryžių kalnas Dainavoje. 
Iš asiminimų apie Mykolą 
Vaitkų.
A. Tyruolo eilėraščiai. 
Antano Baranausko 
santykiai su aušrininkais. 
M. Dobužinskis ir kai kurie 
apibendrinimai.

Kertine paraštė
Mylėti, bet nesudievinti

Kaip suprasti Dievo pilnatvę ir jos siekimą

Išreikšta gražiais sinonimais, 
romantikų apdainuota vaizdin
gais palyginimais, tėvynė — ar 
nėra Šiandien labiausiai kartoja
ma sąvoka mūsų raštijoje?

Vartome pavergtos Lietuvos 
leidinius, ir visur kaip varpas — 
tėvynė... tėvynė... tėvynė, kai ka
da dar sugestijuoijanti ir plačią 
sovietuos erdvę... Tėviškė, gimti
nė, šeima, mūsų žemė, gimtoji 
sauja, užuovėja... Skaitome išei
vijos raštus, ir čia nostalgiškais 
nemunais liejasi — protėvių že
mė, Lietuva, miškų ir upių kraš
tas, gintaro krantas, tolimoji sva
jonių Šalis...

Ne per seniausiai Vilniaus 
“Pergalėje” buvo atspausdintas 
pakilus Alfonso JudženČio (jau 
mirusio) straipsnis “Vienintelė”, 
kuriame nuoširdžiai išsakoma tė
vynės reikšmė žmogui. J.udžentis 
klausia: “O kas gi toji?” Atsaky
damas cituoja Justiną Marcinke
vičių (iš “'Mindaugo”): “Juk tai 
mes. Taip, mes visi. Ir jeigu mes 
teisingi, tai ir tėvynė bus teisin
ga”. Kadangi Just. Marcinkevi
čiui ne vien žmonės yra tėvynė, 
tai Judžentis Marcinkevičiaus žo
džiais dar patikslina: “Bet vis 
dėlto tėvynė tai daugiau, negu 
kad aš ir tu. Vadinasi, tėvynės 
teisingumas yra didesnis, negu 
mano...”.

Kitaip tariant, tėvynės idėja 
yra svarbesnė už konkretų žmo
gų, už individą, už žmogaus fizi
nį ir dvasinį gerbūvį. Tėvynė 
prieš mus iškyla kaip tas hėge
liškas absoliutas, kuriam istoriš
kai turi paklusti žmonės.

Kaip bežiūrėtume į tokius sam
protavimus, jie visi, su mažomis 
išimtimis, taiko į Platono ir Plu- 
tarcho garbintą totalitarinę Spar
tos valstybę. Jei iš Atėnų sąran
gos tryško demokratijos šaltiniai, 
visais laikais iš Spartas pavyz
džio veržėsi disciplinuoto režimo 
būdai. Gerai žinome tokio gar
binimo istoūnes pasekmes, kai 
idealizmas ir jėga, petys į petį, 
mikliai įkinkyti į despotizmo ve
žimą, ne kartą nutraukė žmoniją 
į pražūtį.

Remiantis tėvynės absoliuto 
spekuliacijomis, galima pateisin

Ginčas 
dėl Bažnyčios-I

A. RUBIKAS

Neteisingos užuominos

Diskusinius straipsnius religiniais 
klausimais lietuviškoje spaudoje rei
kia laikyti labai sveikintinu dalyku. 

Mūsų religinė literatūra nėra gausi. 
Nėra daug rašančių religinėmis te
momis. Be to, diskusijų forma yra 
daug patrauklesnė Ji sudomina
skaitytoją. Tad tokių straipsnių 
niekad nebus per daug. Bet štai 
vienas pavyzdys, kaip nereikėtų dis
kusijose dalyvauti.

šio straipsnio autorius 1972 m. 
“Laiškuose Lietuviams” (Nr. 4) pa
skelbė rašinį: “Nerimas Bažnyčioje”. 
Ten buvo suminėta nerimo priežas
tis: dialogo nepaisymas ar net jo 
slopinimas bažnytinėse bendruome
nėse. Tarp kitko ten buvo rašyta: 
“Deja, šiandien pasigirstą balsų ir 
prieš Vatikano susirinkimą. Tokie 
balsai norėtų užgniaužti dialogą 
Bažnyčioje. Jie norėtų savo pažiū
ras ir nuomones primesti kitiems. 
Jie reikalauja atstatyt tvarką Bažny
čioje. Bet čia tenka klausti: kieno 
ir kokią tvarką? Tą, kur galinges
nis ir įtakingesnis nutildo silpnes- 
nįjį ir nustumia jį nuo bažnytinių 
reikalų? Tą, kur visada gauna vir
šų įtakingesniojo ir galingesniojo 
interesai bei nauda? Tai būtų pati 
didžiausia netvarka Bažnyčioje, ku
rioje Viešpats visus yra padaręs 
savo kūno sąnariais, kurioje visus 
Viešpats yra pašaukęs į laisvę, ku
rioje Viešpats visus yra pašaukęs 
meilės dvasioje tarnauti kitiems, ir 
kurioje, kaip apaštalas moko, iš 
kiekvieno yra reikalaujama žiūrėti 
ne tik savo, bet ir kitų naudos” 
(psl. 115).

Prieš tą straipsnį išėjo polemikon 
vienas asmuo* “Tėviškės Žiburiuose” 
(žiūr. 1972 m. numerius 33-34 ir 
35: “Apie nūdienį nerimą Bažny
čioje”). Jis savo polemiką taip pra
dėjo: “Kas kuo gyvena, tas visur 
to ieško, apie tai nuolat kalba, tai 
visur mato. Tie, kurie gyvena kūno 
gyvenimu, aukština kūną, kelia ir 
gina visa tai, kas yra kūniška, er
zinasi dėl dvasinių vertybių teigi
mo. Kūno garbintojai sielojasi ir ne
gali pakelti kunigų celibato”.

Skaitant šitokią straipsnio pra
džią, tuojau kilo klausimas: kokius 
dvasinių vertybių neigėjus, kūno 
garbintojus bei kunigų celibato 
priešininkus anas asmuo turi gal
voje? Į tai jis ten pat ir atsakė ši
tuo sakiniu: “Laiškai Lietuviams 
vienas autorius kalba apie tariamą 
nerimą Bažnyčioje”. Tuo jis pasisa
kė, kad turi mintyje tam tikrą laik
raštį, tam tikrą straipsnį ir tam 
tikrą autorių.

Po tokio įvado jis polemizavo 
dviejuose numeriuose su straipsniu 
“Laiškuos Lietuviams” ir savo po
lemiką štai kaip užbaigė: “Reikia 
pasisakyti prieš tuos, kurie griauna 
popiežiaus autoritetą, kurie neigia 
kunigystę, kuriems šventos Mišios 

j tėra tik šventa Vakrienė, o ne Auka; 
kurie netiki į Kristaus esimą Eucha
ristijoje; kurie reiškia abejonių dėl

ti ir Hitlerio bei Stalino pavaldi
nių padarytus nusikaltimus, nes 
viskas, anot jų, gi buvo daroma 
valstybės labui. Esesininkas, ga
vęs įsakymą likviduoti grupę 
žmonių, jei dar jo sąmonėje vir
pėjo sąžinės styga, tikriausiai pa
siguosdavo: “Turiu atlikti baisų 
darbą, bet Heimato teisingumas 
yra didesnis už įmano abejones”. 
Berijos enkavedistas, grūsdamas 
lietuvių šeimas į deportacinj ka
lėjimą, pagalvodavo: “Tai ne 
žmonės, o valstybės priešai. Sta
linas liepia jus pašalinti”. Štai 
kodėl sovietijoje iki šiol dar nebu
vo surengtas teismas tokio pobū
džio nusikaltėliams nubausti. 
Negi trauksi į teismą visą galingą 
tėvynę.

Gfįžkime penkis amžius praei
tin, Italijon, kur klestėjo renesan
sas ir kalėsi humanizmo idėjos. 
Tuomet Leonardas da Vinci kū
rė nemirtingus paveikslus “Pas
kutinę vakarienę”, “Moną Li
zą”... Paklauskime — ar Leonar
dui gimtoji Toskana irgi vaidino 
tokį patį kategorišką vaidmenį, 
kaip Just. Marcinkevičiui tėvynė? 
Ar Leonardas, praleidęs 18 metų 
Milane, kunigaikščio Sforzos tar
nyboje, irgi dūsavo dėl savo gė
lėtos Florencijos? Išskyrus vieną 
kitą užuominą, jo užrašuose pat
riotinio dūsavimo nesigirdi.

Suprantama, ir Da Vinci my
lėjo gimtąjį kraštą, gražias Tos
kanos kalvas, ir jis yra pasakęs 
— “Jei mes griauname tėvynę, 
tai griauname vien tik save”, vis 
dėlto jo dvasiai labiau rūpėjo ki
ti dalykai. Rabert Wallaee kny
goje World of Leonardo rašo: 
“Kaip daugelis vienišų genijų, Le
onardas da Vinci nebuvo prisiri
šęs prie jokios politinės instituci
jos; jo tikroji tauta glūdėjo jo pa
ties asmenybėje”. Jis prisiglaus- 

įdavo ten, kur nevaržomas galėjo 
; atsiduoti kūrybai, išradimams, 
vykdyti mokslinius projektus, ta
pyti paveikslus, kalti skulptūras, 
papuošti iškilmes, mąstyti, piešti, 

; rašyti... Jį matome Florencijoje, 
Milane, Venecijoje, vėl Floren
cijoje, vėl Milane, Romoje, pa-
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Pavakarės ramybė Michigano ežere... Nuotr. K. Ambr.

paties Kristaus dievystės” (T. Ž., 

1972 m. rugpiūčio 31 d.).

Aišku, kas gali uždrausti pasisa
kyti prieš Kristaus dievystės neigė
jus. Bet kada anas asmuo sumini 
tik vieno laikraščio vieno traipsnio 
autorių, dalykas atsistoja visai ki
taip. Dabar “Tėviškės Žiburių” 
skaitytojams turėjo kilti įspūdis, kad 
straipsnio “Laiškuos Lietuviams” 
autorius rašė ne tik apie nerimą 
Bažnyčioje, bet kad jis ir popiežiaus 
autoritetą griauja, ir Mišias klai

Ir vėl pabudintos bangos ryte.. Nuotr. K. Ambr.

dingai aiškina, ir Kristaus esimą 

Eucharistijoje bei kunigystę neigia 
ir net abejonių dėl Kristaus die
vystės reiškia.

Nesunku paimti “Laiškų Lietu
viams” 1972 m. Nr. 4 ir patikrinti 
(“Apie nerimą Bažnyčioje”): ten vi
sai nebuvo užsiminta nė apie kuni
gų celibatą, nė apie Eucharistiją, 
nė apie Kristaus dievystę, o popie
žius ir Vatikano Susirinkimas, prie
šingai, ten buvo paminėti kaip sek
tini bažnytinio klausymosi bei dia

logo pavyzdžiai. Be to, ano straips
nio “Laiškuos Lietuviams” ir šio 
straipsnio autorius niekur nėra nei
gęs nė kunigystės, nė Kristaus esi
mo Eucharistijoje, nė jo dievystės. 
Tad koks yra tokių užuominų “Tė
viškės Žiburiuose” tikslas? Jrikiuoti 
savo oponentą į pagrindinių krikš
čioniškų tiesų neigėjų eiles ir kaip 
tokį jį pristatyti (nesiorientuojan- 
tiems) skaitytojams?

Kiekvienas turi teisę nesutikti su 
kitų mintimis, jas sijoti, savo mas

tu matuoti, aiškinti, interpretuoti, 
įvardinti, jei jam tai atrodo būtina. 
Tokią teisę reikia pripažinti ir anam 
autoriui. Viešos diskusijos spaudoje 
yra juk kreipimasis į skaitytojus. 
Jie tad ir tesprendžia, kiek tokia 
kritika bus pagrįsta, kiek ji remsis 
įtikinančiais argumentais. Bet jokiu 
būdu nedera savo oponentui, tiesio
giai ar netiesiogiai, priskirti visai 
nebūtų dalykų.

Kas yra Bažnyčia?
Anas asmuo, tęsdamas savo po

lemiką, išėjo nauju straipsniu Drau
ge (1973 m. sausio 6 d.): “Dar apie 
nerimą ir Bažnyčią”. Jis ten rašo: 
“Kai vienas kalba apie Bažnyčios 
esimą savyje — esmę, tai kitas, bū
damas ištikimas esgzistencializmo 
sekėjas, žvelgia visų pirma į Baž
nyčios buvimą žemėje. Vienas taigi 
kalba apie tai, kas yra Bažnyčia. 
Kitas bevelija kalbėti, kokia yra 

Bažnyčia”.

Tokiu “ištikimu egzistencializmo 
sekėju” jis laiko šio straipsnio au
torių, ir aiškina, kad reikėtų kal

bėti apie tai, kas yra Bažnyčia sa
vyje. Taigi dabar ir beliko laukti, 
kad jis tai padarys ir diskusijas pa
suks, jo manoma, teisinga kryptimi. 
Bet štai jis savo aiškinimą pradėjo 
sakiniu “Bažnyčia yra dieviška” ir 
tuo pats pradėjo pasakoti, kokia yra 
Bažnyčia...

Jis teigia, kad šio straipsnio au
torius nori kalbėti, kokia yra 
žemėje Bažnyčia, ir dėl to esą ne
pagauna Bažnyčios esmės. Bet tada 
tenka visu griežtumu klausti: kur gi 
pagaliau yra Bažnyčia, jei ne žemė
je, — ir kokiu būdu buvimas žemė
je nepriklauso prie jos esmės? Juk 
jeigu ji būtų danguje, ji jau nebe
būtų šios žemės Bažnyčia: jai ne
reikėtų daryti atgailos, jai nereikė
tų žengti atsinaujinimo keliu (plg. 
Bažnyčia, 8).

Štai, atsivertę trečiąją eucharisti
nę maldą (Mišiose), randam para
šyta: “Keliaujančią šios žemės Baž
nyčią teikis sustiprinti tikėjimu, 
meile, vienybe, drauge su savo tar

nu mūsų popiežium N ir mūsų 
vyskupu N, su visais vyskupais, 
dvasininkais ir visa tau priklausan
čia liaudimi”. O kur šie visi asme

nys yra, ne žemėje?

Norėdamas aiškinti, kas yra Baž
nyčia, anas autorius sako, kad ji yra 
dieviška. Bet ką tai reiškia? Toks 
klausimas yra su pagrindu, nes nė 
Šv. Raštas nė oficialioji Bažnyčios 
liturgija, nė katekizmas Bažnyčios 
dieviška nevadina. Jie ją vadina 
šventa. Bet būti šventu dar nereiš
kia būti dievišku. Lietuviškas kata
likų tikybos katekizmas (išleistas 
1942 metais) Bažnyčią vadina šv. 
Draugija (psl. 25) ir aiškina, kad 
ją sudaro popiežius, vyskupai, ku
nigai ir visi tikrieji krikščionys. Bet 
čia suminėtų asmenų niekas nelai
kys dieviškais. Dievišku Bažnyča 
laiko vien Jėzaus Kristaus asmenį, 
kadangi jis yra nesutvertas, nuo am
žių esąs Dievo Sūnaus, tikras Die
vas. Ir apaštalų tikėjimo maldoje 
yra pasakyta: “tikiu j šventąją Baž
nyčią”, o ne į dieviškąją Bažnyčią.

Čia ir prasideda sunkumai su au
toriaus aiškinimais. Jis, pasirodo, 
nori Bažnyčią tapatinti su dievišku 
Kristaus asmeniu. Seniau, polemi
zuodamas su Pr. Geisčiūnu (žiūr.
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Kq skaityti ir nuo ko pradėti? 
Apie Ateities literatūros fondo 
veiklą.
Šventųjų ir nusidėjėlių 
Bažnyčia.
Pora užuominų Baltrušaičio 
gimimo šimtmetį minint.
Premijuotoji dail. Irena Mitkutė. 
Prie Česlovo Milašiaus grįžtant. 
Kudirkos-Kalantos paroda.
Kun. A. Burbą prisimenant.

Ateities Literatūros fondas 
grožinės kūrybos knygoms leis
ti išeivijos kultūriniam gyveni
me pastaraisiais metais jau tapo 
gana reikšmingu veiksniu. Ma
lonu dar ir tai, kad tokio Fondo 
mintis ir idėjos įkūnijimas buvo 
ir yra jau ne kokių vyresniųjų, 
o jaunosios, galėtume sakyti, 
jau “užsieninės” ateitininkiško- 
sios kultūrininkų kartos pastan
gų vaisius. Visa tai lyg ir liu
dytų, kad yra tik sėkmingo dar
bo pradžia, o ne galas. Tik ką 
Ateities fondo išleistų vėl dvie
jų knygų (Jankaus ir Šlaito) 
proga, užkalbiname čia vieną iš 
pagrindinių Fondo steigėjų ir 
ligšiolinių vairuotojų dr. Kęstu
tį Keblį.Kertinė parašte 

Ką skaityti ir nuo ko pradėti?
Išeivis skaitytojas, kone alkūnė

mis trindamasis lageriuose su mū
sų rašytojais ir pažinodamas kai 
kuriuos čia Amerikoje, sekdamas 
spaudoje jų pasirodančius straips
nius, jų pasisakymus, gal būt, gal
voja, kad jie nieko naujo negalį 
jam pasakyti ir savo grožiniuose 
raštuose. Jei jau kuris kam labai 
patinka, tai tas gal perskaito ke
lias anojo knygas ir ilgus metus 
tada laukia pasirodant naujos. 
Yra įvairių skaitytojų -ir, atrodo, 
jiems reikia atitinkamų knygų bei 
rašytojų. Atrodo, jog taip visuo
met buvo. Atrodo, kažkas pana
šaus dedasi net su mėgiamom ar 
nemėgiamom televizijos progra
mom. Patinkamos programos se
kamos kiekvieną kartą, kai tik jos 

‘ pasirodo.
Bet kadangi, ypač išeivijoj, net 

ir rimtesnis — produktyvesnis ra
šytojas kartais išsisemia, skaityto
jas į lietuviškos grožinės kūrybos 
skaitybą gal turėtų pažiūrėti ir 
“grupiniais kriterijais”. Grupi
niais pe šio žodžio politine spal
va. Kriterijais, kurie neatitolintų 
jo nuo mėgiamo rašytojo, bet pa
dėtų atrasti, kad ir netikslias, bet 
bent panašias grupes rašytojų, ku
riuose jis pagal savo skonį galėtų 
pasirinkti ir atrasti tai, ko jis ieš
ko grožiniame prozos kūrinyje.

Ar grupės atstos jo mėgiamą ra
šytoją ir ar tokios grupės iš viso 
egzistuoja? Atrodo, kad skirtumai 
rašytojuose egzistuoja, ir gal tie 
skirtumai kaip tik padėtų skaity
tojui susirasti sau tinkamą grupę? 
Nors to paties rašytojo veikalai 
gali patekti ir į kelias grupes.

Jei skaitytojui patinka įvykiai, 
kasdieniški ir nekasdieniški atsiti
kimai, į galvą ateina Almeno, 
Alanto, Spalio ir kt. raštai, raš
tai kurie mėgsta aštresnę intrigą, 
nepagražintą faktą.

Jei kam patinka kasdieniški, 
neatrinkti įvykiai, nesileidimas į 
bedugnių gelmes, buitinis, kartais 
labai sklandus raštas, į galvą atei
na Būdavo, Orintaitės, Naujokai
čio, Pažėraitės, Rūtos, Švaisto, 
Grinoevičiaius, Alb. Baranausko ir 
kitų raštai. Jei kas nori įvykio ir 
balansuotos gelmės, Šiokios tokios 
reikšmės (filosofiojs?), su kiek ašt
resne intriga, nekasdienišku įvy
kiu — galima rekomenduoti jam 
“Sviegą lange”,“Sąmokslą”, \Del-lKeblys, J. Udrienė ir R. Kriaučiūnas,

lietų”,fino ženkle”, “Pavasario 
‘Vienišus medžius”. Almeno, Jan
kutės, Joerg, Tininio, Alanto, Jan
kaus kai kuriuos ir Cinzo apsi
reiškimus.

Na, jei šitai nepatinka, jei skai
tytojas ieško platesnio mosto, re
gionalinių (mūsuose gal tai būtų 
“kaimo”) ištęstų studijų, įmant
raus stilistinio pasirodymo, žmo
nių, įvykių ir “gyvenimo pn'ū- 
vio”, gal ir ne visada išbalansuo
to, bet gerai apmąstyto, su sunko
kai sekama intriga, bet gerų, kar
tais nelengvai skaitomų, rimtų 
darbų, jam galima pasiūlyti tada 
“Miškais ateina ruduo”, “Lieptai 
it bedugnės”, “Kryžiai”, Dovydė
no, Landsbergio, Tarulio, Barėno, 
Rūtos, Andriušio, Alanto istorinę 
ir kitokią prozą. Bet, jei yra to
kių, kurie mėgsta intelektualinius, 
surrealistinius, lengviau ar sun
kiau skaitomus, būties problemas 
keliančius, formos ieškančius, ne
paprastus įvykius liečiančius ir ne
paprastai juos aprašančius kūri
nius, jiems gal patiktų “Liepsnos 
ir apmaudo ąsočiai”, “Balta dro
bulė”, “Čelesta”, “Proza”, “Ikaro 
sonata”, Pūkelevičiūtės, Mazalai- 
tės, Janavičiaus, Landsbergio, Os
trausko ir Cinzo raštai, ypač ne
seniai išėjusi 'jo knyga “Bralio 
Mykolo įgatvė”.

Laikraščiai iškarpose taipgi pa
teikia nemaža prozos, romanų 
(žurnalai tuo dar daugiau turė
tų domėtis), kad skaitytojui pa-

(Nukelta į 2 psl.)

Ateities literatūros fondo valdyba tariasi knygų leidimo reikalais. Iš kairės j dešinę: M. Bajorūnienė, K. 
Nuotr, LUrbono
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Pokalbis su Ateities literatūros fondo pirmininku dr. Kęstučiu Kebliu

— Žinant ir matant ne per ge
riausias knygų leidimo sąlygas 
išeivijoje, kokia idėja, kokios 
priežastys ir kokie kapitalai 
įkvėpė drąsos organizuoti Atei
ties literatūros fondą grožinės 
literatūros knygoms leisti?

— Gal būt tos ne per geriau
sios knygų leidimo sąlygos ir 
pakėlė darbo plotmėn ilgas šne
kas, planus ir tarpusavio paside- 
javimus. Nereikėjo nei perdaug 
plačiai žvalgytis, nei perdaug gi
liai analizuoti, kad pastebėtum, 
jog grožinė knyga mūsuose nėra 
pelningas biznis. Komerciniais 
pagrindais veikiančios mūsų lei
dyklos ribojosi daugiausia tilk 
tomis knygomis, kurios žadėjo 
bent “išėjimą lygiomis”. Vertin
giems, bet nuostolį žadantiems 
rankraščiams kelias į tų leidyk
lų spaustuves buvo status ir erš
kėčiuotas. Ypaš poezijos, štai 
dešimtmetyje tarp 1955 ir 1965 
iš 75 išeivijoje išleistų poezijos 
knygų stambiosios leidyklos iš
leido tik dešimt: Lietuviškas 
knygos klubas 8, o Nida tik 2. 
Tuo tarpu smulkiosios leidyklos 
išleido 23, ir maždaug tiek pat 
poezijos rinkinių pasirodė pačių 
autorių ar mecenatų lėšomis. 
Žodžiu, poetas, norėdamas pasi
dalinti savo kūryba su skaityto
ju, turėjo arba turėti draugų 
smulkiosiose leidyklose, arba 
stiprų organizacijos užnugarį, 
arba turtingą draugą, arba pa
galiau — storą savo piniginę. 
Visa tai sakau, ne kaltininkų 
ieškodamas, tik pabrėždamas, 
kad grožinės literatūros leidime

Vida Kiikštoiaitytė Auka
Iš Kudirkos—Kalantos temos konkursinės parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj (žiūr. 8 psl.)

(Lietuvių foto archyvas)

pas mus svarbią rolę vaidino 
mecenatai ir mecenatų ar orga
nizacijų remiamos mažosios lei
dyklos.

Viena iš tų mažųjų buvo ir 
Ateities leidykla, kurią tvarkė 
apsukrusis kun. V. Dabušis. 
Nors ir ypatingai neakcentuo
dama grožinės literatūros, Atei
ties leidykilos buivo išleista visa 
eilė poezijos įknygų, tai A, Jas- 
manto “Gruodas”, V. Bogutaitės 
“Veidrodis jūros dugne”, D. Sa- 
dūnaitės “Vasaros medžiuose” 
ir S. Šakytės “Alkana žemė”. 
Bet visų tų knygų leidimui rei
kėjo atskirti mecenatų. Todėl 
leidyklos sąrašuose poezijos 
knygos pasirodydavo atsitikti
nai, ne planuotai.

Kai 1968 m. Ateitininkų Fede
racijos valdyba persikėlė Dėtroi- 
tan, buvo svarstomas siūlymas 
suaktyvinti Ateities leidyklos 
veiklą grožinės literatūros srity
je. Bet čia vėl buvo atsimušta į 
ekonomines užtvaras — iš kur 
pinigų. Tuomet kilo mintis, kad 
užuot medžiojus pavienius me
cenatus,, į grožinnės literatūros 
finansavimą reikėtų įjungti pla
tesnį būrį žmonių. Mums tuo

met atrodė, kad kolektyvinis 
ateitininkų įnašas kultūrinėje 
srityje galėtų būti didesnis. 
Žmonėse matėme ir gerų norų ir 
entuziazmo kultūriniams reika
lams, tik trūko organizuotų pa
stangų. Tikėdami, kad grožinės 
literatūros leidimui bus verta ir 
reikalinga darbo dirva, ryžomės 
tuos gerus norus ir entuziazmą 
organizuoti. Taip ir atsirado 
Ateities Literatūros fondas.

— Ar nėra paslaptis, kas bu
vo Ateities Literatūros fondo 
organizatoriai ir kaip fondas da
bar veikia?

— Nuo pat pradžios, reiškia 
nuo 1969 m., Fondo valdyboje 
uoliai darbuojasi Janina Udrie- 
nė, mūsų čikagiškis “agentas” 
Vaclovas Kleiza, toliau gyvenan
ti, bet savo patarimais ir redak
cine talka nepamainoma dr. Vik
torija Skrupskelytė. Vėliau įsi
jungė dr. Romualdas Kriaučiū
nas ir mano kaimynė Marija Ba
jorūnienė, kuri,, kun. Dabušiui 
pasitraukus, eina Ateities lei
dyklos reikalų vedėjos pareigas 
ir be kurios nežinau ką bedary
tume. Kaip dažnai atsitinka, iš
sižiojus me laiku ir ne vietoje, 
man teko viso šio reikalo pirmi- 
ninkystės titulas.

Fondas veikia labai paprastai. 
Jį sudaro nariai, įmokėję metini 
įnašą. Surinktom lėšom 
suojame knygas, kurias 
Ateities leidykla atskira 
nės literatūros serija.

finan- 
leidžia 
groži-

rinkinyje lieka ištikimas sau. 
Nesikartojantis, bet lengvai at
pažįstamas. Todėl Šlaito poezijos 
mėgėjam “Pro vyšnių sodą” bus 
puiki šventė, o tie, kurie jo kaip 
poeto nepemeša (tokių žinau du, 
bet gal yra ir kiek daugiau) 
norės trenkt knygą pakampėn, 
nežiūrint D. Stončiūtės simpa
tiško aplanko ir kietų viršelių. 
Man šiame rinkinyje daro įspūdį 
Šlaito sugebėjimas ramiai ir in
tymiai mąstyti senatvės būseną. 
Jis čia nekeikia laiko, nespiau- 
do likimui į veidą, negrąžo ran
kų dėl praėjusių dienų ir žuvu
sių meilių. Ir svarbiausia, kad 
poetiniu žodžiu įtikina, jog šia
me pasaulyje yra bent vienas 
žmogus, kuriam į gražesnį gy
venimą “nėra kelio, išskyrus pu
siau surūdijusius vartus, kurie 

DVIDEŠIMT TREČIAS “DRAUGO”
ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt trečiąjį konkursą. Raskraščius įteikti pas
kutinė data yra 1973 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija. 
Šiemetinio konkurso mecenatai inž. Antanas ir Marija Rudžiai.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629.

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premljuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. '

6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

veda pro vyšnių sodą ir kapiny
ną.”

Jurgio Jankaus “Užkandis” 
įdomus jau vien tuo, kad tai pir
mas autoriaus pasirodymas mū
sų prozos rinkoje po 17 metų 
pertraukos. Rinkinį sudaro pen
kios novelės ir trys ilgesni pro
zos gabalai, kuriuos Lietuvoj 
dabar, tur būt, vadintų apysako
mis. Tematika čia įvairi — su
tiksime ir nepriklausomybės lai
kų mokytoją ir amerikonišką 
graborių. Bet visur Jankus lieka 
gabiu pasakotoju, taip kaip pri
simename jį iš ankstesniųjų 
knygų. Jei skaitytojas prasiverš 
pro rūstų pilietį, lazda saugo
jantį R. Laniausko aplanką, ne
sigailės. Jo lauks įdomus susi
tikimas su intriguojančiais Jan
kaus žmonėmis.

— Ar yra, Jūsų manymu, dar 
pakankamas domėjimasis litera
tūrine kūryba išeivijoje ir ką 
čia reikėtų kam nors daryti, kad 
ūpas rašyti ir skaityti per greit 
neišsektų?

— Aišku,, nepakankamas. Ne
gi sakysi, kad viskas tvarkoj, 
kai lietuviška kolonija, savo di
dumu besivejanti Chicagą, užsi
sako tik keturis naujai išėjusios 
knygos egzempliorius?

Bet antra vertus, gal dar ir 
pakankamas. Juk vis tiek dar 
žmonės šiek tiek knygų nuper
ka, į literatūros vakarus ateina, 
kartais net literatūrinėm temom 
pasiginčija. Gal nereikėtų per 
daug vaitoti, žinant, kad mūsų 
čia nedaug ir kad skaitytojus 
sparčiai muša iš rikiuotės elekt
roniniai ir motorizuoti laisvalai
kio linksmybių įnagiai.

Ką daryti? Mums reikia su
organizuoti padorų knygų pla
tinimo tinklą (rimtas uždavinys 
LB Kultūros Tarybai), reikia 
daugiau literatūrinės reklamos 
spaudoj, reikia daugiau tiesiogi
nio kontakto tarp rašytojų ir 
mokyklose pratinti prie dabarti
nės literatūros, pradedant ne 
nuo Donelaičio ir Vaižganto, bet

(Nukelta į 7 psL)

— Šiomis dienomis Ateities 
leidykla vėl išleido net dvi kny
gas: Vlado Šlaito eilėraščių rin
kinį "Pro vyšnių sodą” ir Jur
gio Jankaus novelių rinkinį I 
"Užkandis”. Ką Jūs galėtumėte 
trumpai pasakyti apie šiuos du 
leidinius ir kokio jų priėmimo 
tikitės iš mūsų literatūrinės vi
suomenės.

— .Vladas Šlaitas naujame i
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Šiame numery

Su Jonu Aisčiu atsisveikinant. 
Stalino dvasia grįžta 
tautosakon.
Ar yra Vatikano susirinkimas 
klaidingų pranašų auka? 
Antroji Baltų studijų 
konferencija Skandinavijoj. 
Mįslinga Šliūpo - Baranausko 
bičiulystės užuomina. 
Pasikalbėjimas su Jurgiu 
Jankum apie "Užkandį".

Tesuspindi, tesudega širdis mana

Kertinė parašte
Stalino dvasia grįžta tautosakon

Jonas Aistis, vienas didžiausių lietuvių poetų, mirė Wash- 
ingtone birželio 13 d., eidamas 69-tuosius savo amžiaus metus. 
Poetas eilę pastarųjų metų buvo kamuojamas sunkios vidurių 
vėžio ligos, pergyveno kelias pavojingas operacijas, vis atsigau- 
damas ir grįždamas darban. Šiemet vėl buvo būtina nauja ope
racija, reikėjo vėl gulti ligoninėn, kurioje po trijų savaičių 
poetas minė. Laidojimo koplyčioje pašarvotą rašytoją lankė, 
reiškė Šeimai užuojautą ir palydėjo j kapus visa Washingtono 
lietuvių kolonija, į šermenis susirinkę kolegos rašytojai ir Aisčio 
poezijos gerbėjai iš artimesnių ir tolimesnių kolonijų. Birželio 
15 dienos vakare koplyčioje atsisveikinimo žodį tarė Lietuvos 
atstovas Washingtone Juozas Rajeckas ir rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis; maldai ir giesmei už velionio sielą vadovavo kun. 
V. T. Žiūraitis, O.P. Birželio 16 d. velionio karstas buvo nu
neštas į šventosios šeimos bažnyčią, kur joje kun. Leonardas 
Andriekus, O.F.M., asistuojant kun. V. T. Žiūraičiui, O.P., at
našavo už velionį šv. mišias ir pasakė pamokslą. Iš bažnyčios 
Jonas Aistis šeimos, giminių, bičiulių ir gausaus jo kūrybos ger
bėjų būrio buvo palydėtas amžinam poilsiui į Prisikėlimo ka
pines. Prie kapo duobės jautriu žodžiu velionį atsisveikino Lie
tuvių rašytojų draugijos pirmininkas poetas Leonardas Andrie
kus, užberdamas lietuviškos šilainės saują ant poeto karsto. 
Išeivija ir visa lietuvių tauta atsiskyrė su didžiuoju savo poetu, 
tačiau jo poezijos magiškas žodis pasiliko gyvas amžinai. Su juo 
kalbamės ir šiame puslapyje, lenkdami galvą Jono Aisčio kapui.

Gegužės 7-12 d. Vilniuje buvo 
susibūrę ”80 su viršum folkralis- 
tų, muzikologų, kompozitorių, 
dėstytojų, metodistų, atlikėjų, re
daktorių iš Maskvos, Leningrado, 
Minsko, Rygos, Talino, Tbilisio, 
Jerevano, Gorkio, Taškento, Al
ma Atos, Jakutsko, Vilniaus”, ir 
t. L (Literatūra ir Menas, geg. 
19). Toji tautosakininkų armija 
uoliai nagrinėjusi “aktualiausias 
šiuolaikinės muzikinės folkloris- 
■tikos problemas”. Kaip matyti iš 
jau paskelbtų ■ straipsnelių, kon
ferencijoje skaityta įdomių prane
šimų. Daug komplimentų susilau
kė Lietuvos folkloristai. Vilnius 
buvo parinktas posėdžio vieta, 
nes norėta “susipažinti su Lietu
vos kataloguotojų patyrimu ir tuo 
pagrindu pradėti nagrinėti ben
drus metodologinius katalogavi
mo klausimus”.

Viskas būtų labai gražu, jei, 
tautosakiškai kalbant, po tais 
įvairiaspalviais folkloriniais žie
deliais nesislapstytų riebūs kirmi
nėliai. Ir šiame posėdyje, kaip ir 
visos sovietuos kultūriniame gy
venime, skambėjo labai jau ne- 
liaudies daina — rusifikacijos ir 
restalinizacijos gaidos.Pavyzdžiui, 

pagrindiniame pranešime labai 
įspūdingai titulingas pareigūnas, 
“TSRS Kompozitorių sąjungos 
liaudies muzikinės kūrybos są
jungines komisijos pirmininko 
pavaduotojas”, Lev Lebedianskij, 
pacitavo Brežnevo tvirtinimą, 
kad “mūsų šalyje susiformavo ir 
suklestėjo vieninga savo dvasia ir 
savo principiniu turiniu tarybi
nė socialistinė kultūra”. Ir paci
tavęs dabartini neklaidingą carą, 
kaip Lebedinskio pirmtakai cituo
davo Staliną, jisai sviedė susirin
kusiems folkloristams priekaištą:

“Sis svarbus teiginys apie isto
rinio nacionalinių kultūrų suar
tėjimo... progresyvumą, — užfik
suotas partijos programoje bei 
akcentuotas TSKP CK nutarime 
‘Dėl literatūros ir meno kritikos’, 
— folkloristikos moksle, deja, dar 
nesusilaukė reikiamo atgarsio”.

Lebedinskio priekaištas reiškia 
didelį komplimentą mūsų tauto
sakos darbuotojams, kurių di
džioji dalis ištikimai arė lietuviš
ko folkloro vagą ir praturtino

mūsų tautosakinį žinyną, nenu- 
grimzdami į marksiatiniairleninis- 
tiinį primityvizmą. Bet drauge 
šiame priekaište slypi ir grėsmė 
lietuvių tautosakos ateities plėto
tei. Lebedinskij pabrėžė, kad at
eities folkloristika turi vykdyti 
“lenininę nacionalinių kultūrų 
suartėjimo politiką, reiškiančią 
pirmiausia nepakantumą visoms 
nacionalinio uždarumo for
moms”. Brežnevo žodžiais, tą 
“suartėjimą” (sbliženije) seks 
“susiliejimas” (slijenije). O ta
me naujame mišinyje-Aiejinyje 
aiškiai dominuos “didžiojo brolio 
nacija”. Taigi, lietuvių tautosa
kininkams įsakoma būt savo kul
tūros rusinimo talkininkais.

Itin įdomūs Lebedinskio kon
kretūs pasiūlymai “suartėjimui” 
skatinti. Pasak jo, “muzikologai 
folkloristai ne tik privalo tapti 
internacionalinę socialistinių na
cijų suartėjimo idėją įkūnijančių 
kūrinių iniciatoriais, bet ir aprū
pinti jų autorius atitinkama mu
zikine folklorine medžiaga”. Dar 
svarbiau, folkloristams būtina įsi
savinti “visą istoriškai naują liau
dies kūrybą ir ypač tą jos dalį, 
kuri itematiškai ir meniškai su
sijusi su socialistine tikrove”. Šis 
sakinys, šis nurodymas kurti “šio- 
laildnį” pseudo-folklorą, grąžina 
tautosakos mokslą į Stalino lai
kus.

Kaip estų tautosakininkas Felix 
J. Oinas primena savo straipsny
je “Folkloras ir politika Sovietų 
Sąjungoje” (Slavic Review, 1973 
m. kovo n r.), Stalino laikais So- 
vietijoje pasirodė nauja folkloro 
rūšis: tarybinės “bylinas” ir “no- 
virnos”. Jų didvyriai buvo Stali
nas, Vorošilovas etc. Vienoje bū
dingoje “novinoje”:

Stalinas vaikštinėjo v menės 
vidury, 

Baltosiom rankom
mosikuodamas, 

Juodąsias garbanas
purtydamas, 

ir sugalvojo jis mintį galiūnę. 
Sušaukė jis draugus-

bendrininkus...
Pradėjo dygti ir “tarybinės” 

pasakos. Naujojo, sintetinio folk- 
(Nukelta j 2 psl.)

DIENOS
Kur nubėgote, o jaunos dienosi
Lyg mergaičių krykšdamas būrys?..
Kam paliekate ilgėtis vieną
Ir pravertas nežinion duris?
Jūs nubėgat ir negrįžtat niekad...
Tu, jaunyste, niekad negrįžai!
Tik gyvenimo žieduose lieka 
Prasiskintos brydės įstrižai.
Ten ramunių bąla debesėliai
Ir pakrikę šypsosi žiedai —
Ten drugeliai ir, tarytum gėlės,
Žydi jų suknelės ir veidai...
Ir nešauksiu — bėkite, kol jaunos! 
Senka džiaugsmas, senka it versmė — 
Dargana nulyja ir nuplauna
Džiaugsmo varsą — šaukt nėra prasmės...
Nėr prasmės — ar nerimas neskalso, 
Ar neaugo, bešaukiant kasdien?
Nėr prasmės, nes miršta mano balsas, 
Neprašaukęs džiaugsmo jų vis vien.
Ten jūs bėgat jaunos ir džiaugsmingos, 
Čia senatvė slenka pamažu,
O širdin aštrus erškėtis sminga,
Kad nutolsta linksma ir gražu.
Ir taip mano jaunos dienos skrieja — 
Girdis laimė krykčianti smagiai,
Bet apreibsta — viskas susilieja:
Gėlės, jų suknelės ir drugiai.

ŠILAINĖ
Vėlekos peizažą ūkana apvilko, 
O norėjau, troškau visą jį apimt — 
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas, 
Buvo praregėjęs ilgesio akim.
Atmenu aš kartą, o seniai tai buvo, 
Kai vyresnį brolį leido iš namų,
Kai mama šilainę škaplieriuosna siuvo, 
Kai ramino, guodė žodžiu neramiu: —
Argi daug šilainės škaplieriun paimsi?
Argi ten, už marių, bus tau jos gana?
Bet prie širdžiai jausi ir jau bus tau linksma: 
Tu su ja atminsi brolį ir mane...
Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės
Arba lino žiedą iš peizažo to,
Kažin kur mūs dienos šunkeliais nueina — 
Ūkanų prarytos nepasikartos.
O jas taip norėjau škaplieriun įsiūti 
Ir nešiot lig karsto prie gyvos širdies... 
Užpustys daržely sniegas žalią rūtą, 
O plentu vežimas naktį nudardės.
Betgi tu paliksi, tu, pilka šilaine, 
Škaplieriun motulės andai įsiūta!

Nuotrauka Vytauto Maželio

Bu tavim atminsiu žiogrelius ir dainą,
Ir jauniausią sesę, laistančią rūtas...

MAL DU PAY8
Kada ima per Mušrotą spinduliai švaistytis
Ir sužydi kalnai kruvini,
Tu Monblanu ir Beldonės grandimi dantyta 
Pas mane kas vakarą eini.
Tu eini gražiai ir, pilnatį paėmus rankon,
Šėmą šiaurės vėsumą neši —
Sudreba skliautai ir žvaigždės pusiausvyros netenka, 
Rods, susverdi visatos ašis...
Aš matau, kaip tu žengi viršum visų viršūnių
Ir viršum pasaulio šio plataus:
Mėnesiena, žvaigždės, tartum pieva ir ramunės,
Ir tave ja brendančią matau.
Iš miglų, iš pasakų, iš senų senų legendų
Tavo laimės poringę pinu.
Tau, žinau, nūnai varge ir ūkanoj paskendus,
Laukt pabosta giedresnių dienų...
Man iš tolo matos, o kaip tu graži iš tolo —
Nai tokios neteko dar matyt!..
Ašara ištrykšta, juokias vakaras, upeliai, olos — 
Tau iš rankų sprūsta pilnatis.
Ir aš lieku vienas.., o tavęs nė aido...
O tave gal skriaudžia, skriaudžia ten visi?!
Vakaras nuėjo, užsidengęs veidą —
Likom: aš, naktis ir ilgesys.

SERENADA
Kai nublykšta skliautai ir dar vien tik vakarė 
Kaip sidabro drugelis plasnoja viena,

Sušiurena platano šakelės nukarę
Ir iš tolo atplaukusi meilės daina...

Ilgesingi nemarūs troškimai atbunda, 
Tartum žvilgsnio gražaus ir gelmė ir gėla — 
O kad vakaras virstų į milžiną skundą 
Ir taip nuolat kuždėtų vakarė tyla...

O kad prieteliaus toly paskendusiam lange 
Suplasnotų sidabro drugelis žvaįnus — 
Prakalbėtų visa tad nublyškus padangė, 
Atminimų vėjelis padvelktų švelnus...

O kad tujen tada, rodos, lange rymotum, 
Atsidėjus klausytum vakarės tylos,
Tai sidabro drugeliais tavęsp nuplasnotų 
Šitie žodžiai, pilni nematytos gėlos!..

f

POETO MIRTIS

Tu ateini galop, mano sesuo! Tai ką gi —
Pašelk, pasiausk mano svajonių pelenuosi 
Jau nebaisi man tavo atšiauri viešnagė, 
Ir be manęs šilai ir marios mėlynuos...

Ir naktį žvaigždės degs, kaip jos prieš amžius degė, 
Ir vieversėlių giesmė plūduriuos linuos — 
Virpės lapeliai, nugirdę audrą žvagią, (
O debesėliai plauks ir sidabru lynos...

Ateik, ateik arčiau ir, savo juodą skraistę 
Plačiai praskleidusi, švelniai apgobk mane 
Ir leiski pažiūrėt į gęstančią pašvaistę,

Į mirštančių spalvų konvulsijas ir skaistį: 
Tesuspindi, tesudega širdis mana —
Ji visą mano amžių buvo kruvina...
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Ko Brežnevas Nixonui 
nepaskė.
Išeivijoj po trisdešimties metų. 
Fausto Kiršos paliktoji lyra. 
Stasys Santvaras apie 
kan. Mykolą Vaitkų.
Latvių išeivių muzika. 
Lituanistikos Institutas auga. 
Lietuvių dailės paroda 
Corcoran galerijoje, 
Washingtone.

Kertinė paraštė
Ko Brežnevas Nixonui nepasakė

Išeivijoje po trisdešimties metų

“Dvi Romos krito, trečioji 
Roma — Maskva stovi, ketvir
tos Romos nebus, gi trečioji Ro
ma — Maskva vadovaus pasau
liui”, šituos žodžius Pskovo vie
nuolyno ihumenag Filoteus XV 
amžiaus pabaigoje rašė Mask
vos didž. kunigaikščiui Jonui Ui 
(1440-1505), Vytauto Didžiojo 
provaikaičiui. Pastarasis, tęsda
mas Jono Kalitos (jis, kaip pir
masis Maskvos valdovas, didžio
jo kunigaikščio titulą gavo iš 
Auksinės Ordos totorių chano 
1328 m.) pradėtą ‘‘rusų žemių 
rinkimą", suėmė j savo rankas 
visas aplinkines rusų kunigaikš
tystes,, dar Lietuvos nevaldomas 
žemes ir pradėjo pulti Lietuvą. 
Jis buvo reikalingas to grobuo
niškumo pateisinimo “teorijos”. 
Tada ir gimė Maskvos rusiška
sis mesianizmas.

Raudonosios Rusijos vienas 
geriausių filmų režisierių S. M. 
Eisenšteinas savo filmo “Jonas 
Žiaurusis” pirmoje dalyje (1944 
m.) tuos pačius Filoteaus žo
džius įdeda į ano filmo pagrin
dinio “herojaus” Jono Žiauriojo 
lūpas! Tie žodžiai pinasi, tary
tum kokia nenutraukiama gija, 
per visą Rusijos istoriją, jie ne
svetimi net garsiajam filosofui 
V. S. Solovjovui (1853-1900), 
jie yra savi ir V. Leninui. Tas 
Maskvos mesianizmas, nežiūrint 
jo išorinės formos,, nuo šimtme
čių buvo ir yra esminė Maskvos 
politikos gairė. Jąja sekė ne tik 
Maskvos Jonai, Aleksiejus Ro
manovas (1656 m. išžudęs dvi
dešimt penkis tūkstančius Vil- 
naus gyventojų), Petras Didy
sis, Kotryna n, Nikalojus I (ku
ris savo 1848. IV. 18 d. manifes
te, užtikrindamas Rusijos verž
lumą, skelbė: “nes Dievas su 
mumis, t y su rusais), Aleksan
dras II bei III, bet ir Leninas, 
Stalinas, Chruščiovas ir Brežne
vas,, nes tai yra ne Rusijos val
dovų, bet pačios “Amžinos Ru
sijos" nekeičiama, mistiška gai
rė.

Sekdama tą savo "idee fixe", 
Maskva niekad nesiliovė ir ne

siliaus pCėsti savo valdų ribas, 
iki ji neu&valdys viso pasaulio. 
Užtat Maskvos “plėtimasis” yra 
nesiliaujantis, tęstinis procesas. 
Istorijos bėgyje keitėsi tik me
todai, bet jokiu būdu ne jo esmė. 
Ypač nuo mongolų jungo nu
metimo (1480 m.) Maskva nuo
lat kariavo su savo kaimynais,, 
vis plėsdama savo teritoriją, 
kad: a) užimtų “tuščius plotus”, 
b) įvykdytų užimamųjų žemių 
gyventojų “laisvą valią”, c) iš
lygintų savo sienas iki “jų na
tūralumo”, nors praktikoje 
Maskva niekad nesilaikė tų “na
tūralių sienų”.

1425 m. (Vytauto žento Vo
syliaus I-jo mirties metais) 
Maskvos kunigaikštystė apėmė 
400,000 kv. km. (apie 154,400 
kv. mylių) „ t. y. mažiau negu 
Kalifornijos valstija (156,361 
kv m.), gi dabar Maskvos val
dos (neskaitant satelitų) ap
ima 23,000,000 kv. km., t. .y 
apie 8,878,000 kv. mylių (JAV 
— 3,615,122 kv. m). XIX a. Ru
sija buvo užėmusi ne tik Alias
ką ir įkėlusi koją į Kaliforniją, 
bet jau bandė įsitaisyti Hava
juose, Pietų Amerikoje ir t. t.

Rusų filosofas, rašytojas K. 
Leontjev 1884 m. rašė: “Rusija 
vietoje nykstančios Romos-Vo
kietijos civilizacijos turinti 
duoti pasauliui naują,, rytų sla
višką civilizaciją”. Tas anti- 
europietiškumas, vingiuota gi
ja vingiuojantis rusų filosofi
joje bei literatūroje, šiandieną 
yra Maskvos komunizmo-bol- 

ševizmo sudėtinė dalis. Su juo 
rišasi ir Maskvos “nusiteiki
mas” Romos katalikybės atžvil
giu. Jau nuo minėto Jono III-jo 
(kai jis pradėjo skelbtis Hl-sios 
Romos valdovu) laikų Romos 
popiežius Maskvai buvo ir yra 
Priešas Nr 1. Jei istorijos bėgy
je tas Maskvos nusiteikimas ir 
atlyždavo, tai tik tada, kai visa 
tai buvo naudinga Maskvai.

O vis dėlto tą Rusijos im
periją Maskvos valdovams sta
tė ne rusai. Ypač nuo Petro Di-

(Nukelta J 2 psl.)

Vytautas Bieliauskas

Didžioji Europos taiutų kelionė, 
prasidėjusi prieš 30 metų, palietė 
gana stipriai ir lietuvius. Tūks
tančiai lietuvių turėjo pajudėti iš 
savo namų, nutraukti ryšius su 
savo šeimomis ir palikti savo 
tautą. Per Vokietiją, Austriją, 
Prancūziją ir Italiją lietuviai ke
liavo į kitas šalis ir kitus žemy
nus. Jie keliavo j S. Ameriką, Ka
nadą, Pietų Ameriką, Australiją, 
N. Zelandiją ir kitur. Bet jų ke
lionė buvo panaši kelionei Amži
no Žydo, kuris, vis toliau keliau
damas, galvojo, kad jau artėja 
prie savo namų. Taip ir įvairiuo
se pasaulio kraštuose apsistoję lie
tuviai manė, kad jie apsistojo 
tik laikinai, ir buvo visuomet pa
siruošę įgrįžti atgal į savo gimtąjį 
kraštą. Ir į JAV daugumas atvy
kusiųjų gyveno viltimi, kad jie 
greit grįš namo. Bendras galvo
jimas buvo, kad mes čia esame, 
tik laikinai stabtelėję, pakeliui į 
Lietuvą. Tuo būdu lietuviai vi
sur kūrė Lietuvai vaduoti orga
nizacijas, svarstė net naujos, 
jiems grįžus į Lietuvą, valdžios 
sąstatą, nagrinėjo jos ekonomi
nę programą ir t t. Laikinai Am
žinojo Žydo apsiaustą padėję, jie 
mėgino sau laikiną tapatybę 
įvairiais tenminais pabrėžti, sa
ve vadindami pabėgėliais, tremti
niais, emigrantais, nuskriaustai
siais, arba net paprastais “dypu- 
kais”. Ir, naudodami šiuos įvai
rius terminus, mes per metų me
tus stiprinome savo nostalgiją 
gimtajam kraštui, puoselėdami 
kone kaltės jausmą, kad tą kraštą 
gal per įgreit, gal be gilesnio gal
vojimo palikome ir jam nedavė
me to, ką turėjome duoti. Bet 
nostalgija ir kaltės jausmai testip
rino tik keliavimo padėties gal
vojimą. Dėl to buvo labai svarbu 
turėsi savą, lietuvišką veikimą: 
savas, lietuviškas mokyklas, savą 
lietuvišką literatūrą, muziką, me
ną, šokį ir savas profesines orga
nizacijas. Net savo valsčių ir sa
va kaimų organizacijų prireikė 
didesniems lokalinio patriotizmo 
šalininkams. Todėl atsirado net 
Zapyškio, Zanavykų, Dzūkų, Že
maičių ir kiti panašūs klubai; 
mes visai rimtai kūrėme net savo 
parduotuves, savo kepyklas, alu
des, savo bažnyčias ir savo kapi
nes.

Bet jau netoli 30 metų praėjo 
nuo to laiko, kai lietuviškas Am
žinas Žydas laikinai padėjo savo 
lazdą ir atsisėdo trumpai atsikvėp
ti. Ir štai dabar jau beveik 30 
metų prabėgo nuo ano iškeliavi
mo. Ir taip pamažu mes prade
dame visai rimtai abejoti, ar mes 
iš viso kada nors tą savo keliau
tojo lazdą vėl -bepakelsime. Mir
tis pasiima iš mūsų tarpo mūsų 
draugus ir pažįstamus; žili plau
kai ir sulinkę pečiai pradeda ro
dyti visų mūsų fizinius ribotumus 
keliavimui. 'Pamažu mes prade
dame pastebėti ir jausti, kad, su
stoję čia, mes jau sustojome ne 
laikinai, bet pastoviai, kad mes 
savo kelionėje pasiekėme 
“Schlusspunkt”—paskutinį tašką. 
Bet ką reiškia keliautojui įleisti 
šaknis? Garsusis Britų psicholo
gas Erik Erikson, studijavęs taip
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pat pasaulinę emigraciją nuo 
antrojo pasaulinio karo, sako, 
kad keliautojui prarasti keliavi
mą ir įleisti šaknis reiškia pra
rasti savo tapatybę. Argi kas gali 
vadinti sėslųjį “Amžinuoju Žy
du”? Tai būtų jam charakterio 
praradimas. Ar tiktų “Skraidan
čiajam Olandui” kur nors pasi
daryti, sakysim, ūkininku? Tai 
būtų laikoma net pačios legen
dos sunaikinimu. Ir taip po 30 
metų mūsų šaknų įleidimo įvai
riuose pasaulio kraštuose mes 
pradedame jausti tapatybės krizę. 
Mes dabar pradedame -pergyven
ti tikrą savo šaknų praradimą, 
nes, kol mes vis galvojome grįž
ti į Lietuvą, mūsų šaknys buvo 
įleistos į mūsų viltis ir -mūsų pla
nus. Dabargi, -kai -mes realybės 
esame verčiami pripažinti sau ir 
kitiems, kad -mes jau daugiau, tur 
būt, niekur nesikelsime, mes iš 
tikrųjų pradedame pergyventi be- 
namiškumą labiau negu kada 
-nors. Ir taip šiandien daugelis 
-mūsų, įsigiję namus, nuosavybę, 
ekonominį saugumą, pradedamę 
jaustis daug nesaugesniais ir bai- 
mingesniais, negu bet kada, kada 
dar nieko neturėjom, gyvendami 
stovyklose, lageriuose ir didelia
me varge. E. Erikson laiko šitokį 
šaknų praradimą (uprooted- 
ness), -kurį emigraciją yra atne
šusi milijonams žmonių pasau
lyje, šio amžiaus 'baisiuoju pra
keikimu, davusiu stipriausią pa
grindą socialiams perversmams. 
Žvelgiant į JAV, reikia neužmirš
ti, kad čia yra ne tik milijonai 
atvykusių pabėgėlių, bet taip pat, 
kad čia yra kraštas, kuriame šak
nų praradimas yra daugumos gy
ventojų charakteristika. 

daugiau ir daugiau susirūpinimo 
įvairiuosiuose sluoksniuose; ko
rupcija ir moralinių ir etinių ver
čių praradimas šiandien yra bau
ginantis faktas visame krašte.

Bet, žinoma, tai, gal kas nors 
iš mūsų tvirtins, yra statistikos, 
liečiančios tik “amerikonus”, o 
lietuvių jos neliečia. Deja, toks 
tvirtinimas yra labai -graži, pat
riotiška -fikcija. Bet ji yra fikcija. 
Lietuviai kaip ir kiti naujieji 
emigrantai, yra visai prisitaikę 
prie šio krašto bešaknės visuome
nės. Statistikos rodo, kad emocio
nalius sutrikimai, moraliniai su
mišimai, šeimyninio -gyvenimo 
sunkumai, kriminaliniai inciden
tai, jaunimo sumišimas ir t. t., 
nekalbant -jau apie alkoholizmą, 
vagystes, agresyvų elgesį ir lytinį 
palaidumą, mūsų grupėje turi 
veik tas pačias statistines propor
cijas. Tai yra stipriai -kalbą fak
tai, kurie mums nėra malonūs 
-girdėti, nes mes vis geriau mėgs
tame fikcijas, negu faktus, kurių 
negalima -paneigti.

Paliekant nuošaliai individu
alinių priežasčių studijavimą, 
tenka grįžti atgal prie mano anks
čiau pristatytos tezės, -kad šak
nų praradimas yra tragiškos pa
sekmės visiems. Dėl to yra labai 
svarbu mums ieškoti sprendimų 
šioms problemoms, kurios yra ža
lingos ne tik mūsų tautinei gru
pei, bet taip pat ir šiam kraštui, 
kuris yra dabar -tapęs, turint min
ty -gyvenamąją dabartį, mūsų tė
vyne (ir tai yra įvykę, nežiūrint 
mūsų noro ar nenoro).

Tapatybės ieškojimas JAV 
tautybių tirpinimo katile

Daugelis stebėtojų sako, kad 

Nuolatinis benamiškumas
J. A. Valstybėse

'Pagal statistikas šiame krašte 
vienas trečdalis gyventojų pakei
čia savo gyvenamąją vietą kartą 
į keturis metus. Reiškia, čia da
bar yra apie 70 milijonų žmonių, 
kurių gyvenimo stilius yra kilno- 
jimasis iš vietos į vietą. Šitai juos 
verčia daryti jų darbdaviai, val
džios įstaigos arba net noras pra
simušti aukštyn savo karjerose. 
Šie žmonės keliasi šimtus ir tūks
tančius mylių iš vienos Amerikos 
pusės į kitą; jie perka namus, ap
sistoja, kad vėl už kelerių metų 
keltųsi kitur. Žinoma, jie kilno
jasi tame -pačiame krašte, -bet argi 
tai nieko nereiškia. Ir JAV turi 
didelius skirtumus klimato, kul
tūros ir ekonomijos atžvilgiu 
daugelyje valstijų. Tik skirtumas 
tarp šio krašto imigracijos ir mū
sų imigracijos yra tame, kad ame
rikiečiai čia praranda savo šak
nis, keldamiesi iš vietos į vietą, o 
mes prarandame šaknis, apsisto
dami vienoje vietoje. Tai yra pa
radoksas, bet galutinis jo re
zultatas yra veik tas pat. Taigi, 
koks yra galutinis rezultatas šio 
šaknų praradimo, kuris liečia to
kį didelį skaičių žmonių šiame 
krašte? Psichologai ir psichiatrai 
sako, kad tai pasireiškia gausiais 
jausmų sutrikimais, praradimu 
tradicijų vertės, susilpninimu so
cialinių institucijų ir praradimu 
aplamai gyvenimo prasmės. Kad 
tai yra tiesa, -dėl to nėra reikalo 
ginčytis. Kasdieninės statistikos 
rodo kriminalinių nusikaltimų 
pakilimą, moralinį smukimą, so
cialinį pasimetimą ir bendrą sa
vo tapatybės krizę. Šeimų pakri
kimo statistikos JAV kelia vis

tautybių individualios charakte
ristikos pranyksta greičiau JAV, 
negu kur nors kitur pasaulyje. 
Šiame -krašte tautinės grupės yra 
visiškai ir be jokio skirtumo pri
imamos; individai su bet kokio
mis pavardėmis čia neturi jokių 
sunkumų rasti darbą ir laimėt pri
pažinimą. Dėl to čia, daugiau 
negu kur kitur, vyksta greita ak
limatizacija. Šioje aklimatizaci
joje tautybės gali labai greit iš
nykti ir tautiniai siekiai išdžiūti. 
Iš dalies tai nebūtų blogas rezul
tatas, žiūrint iš JAV -tautinės po
litikos -taško. Bet tai gali būti 
daug labiau aliarmuojanti tikro
vė, žvelgiant iš -tautinio — lie
tuviško punkto. Nėra abejonės, 
kad aklimatizacija ir tautinė ni
veliacija turi mažesnę įtaką į 
mus, kurie esame, taip sakant, 
“nauji ateiviai”. Bene svarbiau
sias, aklimatizaciją stabdantis 
veiksnys yra minėtas mūsų jaus
mas, kad mes čia neturime savo
namų, net tada, kai realybė sako, 
jog narnų kitur, kaip čia, ir ne
gali būti. Daugelis išeivių čia 
jaučiasi svetimi, nežiūrint to, kad 
jie ir šilčiausiai vietinių 'gyven
tojų būtų priimami ir vertinami. 
Daugeliui laikrodis yra sustojęs 
1940-1943 metais, ir jis ten te
bestovi. Jie gyvena praeitimi, su 
gilia Lietuvos meile, -bet su ne
realiu jos paveikslu savo vaiz
duotėje ir savo širdyje. Laikas ga
li sustoti tik mūsų vaizduotėje, o 
he tikrovėje. Tikrovėje laikas bė
ga, ir su juo vyksta pasikeitimai 
ir Lietuvoje ir mumyse. Taip pa
mažu, net patiems nejaučiant, 
mes esame tapę “amerikonais” 
savo galvojimu, savo rūpesčiais 
ir savo interesais. Net mūsų elg
sena yra -tapusi daug artimesnė
šio krašto žmonių elgsenai, negu 
mes patys įsivaizduojame. Ir 
mūsų labai savos, 'lietuviškos or
ganizacijos ir mūsų spauda yra 
perėmusios daugelį šio krašto 
bruožų. Šitai tie, kurie iš mūsų 
yra linkę po -pasaulį pakeliauti, 
gali tą faktą geriausiai pastebėti. 
Pamažu mes pradedame pama
tyti tam tikrus skirtumus, saky
kim, tarp kana-diečių-lietuvių
elgsenos ir tarp amerikiečių-lie- 
tuvių, nekalbant jau -apie skirtu
mus tarp Argentinoje gyvenan
čių, Europoje esančių ir t. t. Daž
nai tenka patėmyti, kad svetur 
susitikę šio krašto kitų tautybių 
amerikiečius, lietuviai jaučia 
jiems daugiau -artumo, negu ki
tame krašte gyvenantiems lietu
viams. Ir tai nereiškia nutautėji
mo ar nelojalumo savo kraštui, 
bet tai reiškia, kad mes esame 
įgiję naujų bruožų, kurie tarpu
savy jau ir skiria, ne tik vienija. , 
Aš čia nekalbu apie kokį nors j 
skirtumą, liečiantį Lietuvos mei- j 
lę ir prie jos prisirišimą; šitai į 
mums, -visur gyvenantiems, yra I 
dar labai sava ir vienoda, nes tai | 
yra mūsų visų vienodas, visus ri- | 
šąs pergyvenimas. Bet aš kalbu j 
čia apie skirtumus tarp mūsų pa- Į 
čių, kurie yra atsiradę laiko di«,
namikos įtakoje.

Jaunimas išeivijoje

Visa, kas buvo ligi šiol minė
ta, tinka mums, kurie esame čia 
nauji ateiviai. Bet kaip yra su

(Nukelta į 2 psl.)


