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ANTROJI DALIS / 1974 METAI

KAIP GIMĖ NAUJAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
ad naujieji nebūtų tušti. 

Naujas Lietuvos žemėlapis. 
Ador.iui Varnui 95 metai.

»

Jurą k Baltrušaičio anketa. 
Jurgic Baltrušaičio eilėraščiai. 
J. Savojo novelė Sąmokslas. 
Aloyzas Baronas Rochesteryje. 
Broniaus Budriūno kūrybos 
plokš elė.
Naujo Nijolės Jankutės knyga. 
Londono horizontuose.
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Kertinė parašte
KAD NAUJIEJI NEBŪTŲ TUŠTI

/> Štai jau ir 1974 '■•"tai! Kiek į lygiais ir išlikti matomu žiedu 
girdėti, taipgi be jokių tautinių; žmonijos kultūrų puokštėje, 
šokių ar dainų švenčių, be jau-

4 nimo ir senimo kongresų, net be 
mokslo ir kūrybos simpoziumų, 
žodžiu — 'beveik be nieko. Tai 
ką gi veiksime 'ir už ko griebsi
mas šiais, tokiais, iš paviršiaus 
žiūrint, tuščiais melais?

Tad
1974 
bent

Visuomenininkai ir politikai 
savo keliu, o “Draugo” kultūri- 

' niam priedui pirmoje eilėje rūpi 
paieškoti į klausimą atsakymų, 

‘ ■ liečiančių grynai kultūrinės veik
los sektorių.

Kada plataus pobūdžio visuo
meniniams žygiams bandruomenė 
nešaukiama, yra pats geriausias 
laikas kiekvienam susikaupti sa
vyje, padaryti lyg ir sąžinės sąs
kaitą, svarstant, kįek aš pats pri
sidedu savo talkai ir savo asme- 

Onišku nusiteikimu prie išeivijos 
kultūrinio lygio pakėlimą Juk 
ne kuo kitu, o kiekvieno asmeniš
ku užsiangažavimu ir įnašu yra 
matuojamas bei į palaikomas vi
sas visuomenės kultūrinis gylis ir 
plotis. Siekiant tad išeivijos nau
jų kultūrinių prasiveržimų, tebū
na šie metai kiekvienam savo 

■ kultūrinių nusiteikimų patikri
nimo ir pasiryžimo metai. O 
nuoširdžiai šia' kryptimi einant, 
galima laimėti lietuvių tautai 
nemažesnių kreditų, negu viešo
jo pobūdžio manifestacijomis.

Štai, niekas nesiskundžiam, kad 
negalįm išsiversti be kasdieninės 
duonos, o kur tik įmanoma, ir 
bp juodos, rupios,. lietuviškos 

Įą ,'duonos. Reikalui esant, ilgai ne- 
svarstom, nesideram ir dėl kon
jako butelio. O ar tokia būtiny
be laikome ir lietuviškos knygos 
pirkimą? Ar pagalvojam, jog ji 
turi būti kasdieninis mūsų lie
tuviškos dvasios maistas ,jei ne
norim, kad knygų leidyklos vi
sai užsidarytų ir kada nors istori
ja mus lygiai nubrauktų, kaip ir 
praėjusių amžių mūsų bajorus, 
ranka numojusius į lietuvių kal
bą. Šiandien gi vien tik kalbos 
jau neužtenka, o reikia sava kal
ba ir aukšto lygio kultūrinių ap
raiškų, jeigu norime su kitomis 
tautomis kalbėtis (kaip lygūs su j

ir lietuviškų (knygų pirkimą 
metais reikia kiekvienam 
padvigubinti.

Taipgi tegu nebūna svarstymo 
eiti ar neiti į lietuviško teatro 
spektaklį, meno parodą, knygos 
pristatymą ar koncertą. Tebūna 
tik eiti! Gal kartais visų šių ap
raiškų įkūnijimas ir nebus aukš
čiausio meninio lygio, bet tegu 
būna ir jų trūkumai matomi, 
apie juos tarpusavyje tegu būna 
kalbama, net spaudoje parašo
ma, jais sielojamasi ir trokštama 
jų kilstelėjimo aukštyn. Šitokio
se nuotaikose paprastai ir kopia
ma į viršūnes.

Taipgi pačioms lietuviškosioms 
. teatro, muzikos, dailės ir pan. 
j apraiškoms būtų labai “į sveika
tą”, kad neužsidarytume vien tik 
savuotėje. Gyvendami laisvojo 
pasaulio centruose, bent laiks 
nuo laiko turėtume užsukti ir į 
mūsų gyvenamų kraštų geruo
sius spektaklius, koncertus, me
no galerijas bei mokslinio-kūry- 
binio pobūdžio suvažiavimus, 
bibliotekas, paskaitas. Tada pa
tys aiškiau pamatytume, kur 
mes stovime, dėl ko reikia rausti 
ir dėl ko didžiuotis. Šitaip pla
čiau į šiandieninę pasaulio kul
tūrinę raidą žvelgiant, gal tada 
ir pas saviškius atėjus ir jų dar
bus vertinant, nereikėtų skųstis, 
kad “nieko nematau, nieko nė- 
girdžiu ir nieko nesuprantu”.

Plačiau po pasaulį dairantis, 
juo labiau nereikėtų nusigręžti 
nuo pavergtos Lietuvos kultūri
nio gyvenimo ir tenykščių kul
tūrininkų laimėjimų sunkiausių 
varžtų sąlygose. Tenykštė gera 
knyga, plokštelė, Lituanistinis 
veikalas ar paveikslo reprodukci
ja mums lygiai turėtų būti sava. 
Gi pelus nuo grūdų patys turi
me sugebėti atskirti ir žinoti, jiad 
ten partiniai pelai kiekvienam 
saikui yra būtini, o už kiekvieną 
grūdą kūrėjas kovoja sava rizika.

Neturėdami išeivijoje valsty- 
. binių institucijų, kurios kultūri- 
. j nį-kūrybinį gyvenimą skatintų ir

I

“Draugo” 1973 metų lapkr. 
23 d. kronikoje tilpo žinutė, kad 
jau išėjo iš spaudos lituanisti
nėms mokykloms skirtas Lietu
vos žemėlapis. 2-jo Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo metu jo da
lyviai ir lankytojai turėjo pro
gos tą žemėlapį apžiūrėti Jauni
mo centre, Chicagoje. Pravartu 
pateikti pedagogams, kurie nau
dosis tuo žemėlapiu mokyklose, 
o taip pat ir platesnei visuome
nei kiek žinių apie to žemėlapio 
atsiradimą ir problemas, kurias 
teko spręsti, jį sudarant. Malonu 
pažymėti, kad tai nėra tik vieno 
asmens darbas, o sutelktinis, 
nemažo būrio mūsų mokslo 
žmonių, pedagogų ir mūsų bend
ruomenės švietimo tarybos na
rių.

Kaip matyti iš kartušo, žemė
lapį sudarė J. Andrius, išleido 
JAV LB švietimo taryba, spaus
dino Rand & McNally žemėlapių 
leidykla Chicagoje. Tai yra fizi- 
Lio, Lie-'
tuvos žemėlapis, svarbiausia 
skirtas lituanistinėms mokyk
loms, Lietuvos geografiją dės
tant. žemėlapis stambaus for
mato: jo dydis 59 coliai arba 150 
cm pagal geografinį ilgį (vaka
rų — rytų kryptimi) ir 48 co
liai arba 120 cm pagal geografi
nį plotį (šiaurės — pietų kryp
timi) ; spalvotas su kalnuotumo 
laiptu kas 100 metrų, atspaustas 
150 egz. tiražu ant patvaraus, 
specialiai mokykloms pritaikin
to, plaunamo popieriaus. Orien
tacijai žemėlapio žemutiniame 
kairiame kampe, Lenkijos ir da
linai pietinės Prūsijos plote. įdė
tas spalvotas Pabaltijo valsty
bių žemėlapis ir greta jo — su
tartų ženklų lentelė. Kartušo 
ir abiejų šių įtarpų parašai įra
šyti dviem kalbom — lietuvių ir 
anglų. Pačiame gi žemėlapy visi 
parašai įrašyti vien lietuvių kal
ba, ignoruojant rusiškus bei len
kiškus rtaujadarus Mažojoje Lie
tuvoje bei Prūsijoje. Žemėlapio 
linijiniai masteliai parodyti at
skirai kilometrams ir statuti
nėmis myliomis. Skaitlinis mas
telis šių laikų spausdinamuose 
žemėlapiuose įprasta nerodyti, 
tad jo ir\čia nedėta.

Žemėlapį užsisakyti galima, 
rašant JAV LB Švietimo tary
bai adresu; Lithuanian Educa
tional Council, c/o L. Raslavi- 
čius, 7234 So. Sacramento St., 
Chicago, Illinois 60629, o 15 ir 
20 dol. dar ir “Drauge”.

Kainos yra tokios: a) susuka
mas arba mašina sulankstytas ir 
specialiame voke, be lazdų paka
binimui — $15.000; b) susuka
mas, su plastikinėmis lazdomis 
pakabinimui.— $2000; c) susu
kamas, priklijuotas ant drobės, 
su plastikinėmis lazdomis paka-

binimui $35.00; 4) susukamas, L. Raslavičius ir S. Rudys. Vie- 
priklijuotas ant drobės, su plas- nu ar kitu būdu yra prisidėję 
tikinėmis lazdomis pakabini- pedagogai: prof. dr. K. Alminas, 

mui ir spyruoklėmis įtraukiamas J. Baublys, J. Damauskas, S. Jo- 
į metalinį kiautą:, taip kaip 
“portable screen” — $50.00.

šiam žemėlapiui gimti reikėjo 
net kelių metų kruopštaus dar
bo, viso būrio mūsų mokslo žmo
nių talkos, nuolatinio Švietimo 
tarybos susirašinėjimo, besiaiš
kinant įvairius klausimus ir ne
mažų finansinių išlaidų.

Talkininkų pažymėtini: dr. Z. 
Ašoklis, A. Bendorius, A. Gu- 
reckas, V. Liulevičius, J- Masi- 
lionis, B. Saldukienė, profeso
riai : J. Puzinas, J. Rabikauskas, 
S.J., A. Salys, Pr. Skardžius, S. 
Sužiedėlis ir VI. Viliamas. Net. 
keturi jų nesulaukė šio darbo 
užbaigimo.. Nebėra gyvųjų tarpe 
dr. Z. Ašoklio, geografo A. Ben- 
doriaus, prof. dr A. Salio ir 
dr. VI. Viliamo.

Didelį darbą atl JAV LB 
švietimo pdluinidkas
J. Kavaliūnas ir tarybos nariai.

nynienė, J. Kojelis, J. Tamulis 
ir kt.

Ne vienam kils klausimas, ar 
reikėjo tiek tų pastangų? Ar ne
užteko turimo, Lietuvos Encik
lopedijos išleisto 1956 metais 
Lietuvos žemėlapio ? Tas klausi
mas buvo labai atidžiai studijuo
tas bei svarstytas tiek pačios 
Švietimo tarybos, tiek ekspertų. 
Pagaliau lemiamą žodį tarė, kaip 
ir priklauso, patys mokytojai.

Jau septyniolika metų išeivijos 
mokyklos naudojosi LE išleistu 
Lietuvos žemėlapiu ir vis laukė 
joms tinkamo. Anas žemėlapis 
buvo leistas kaip LE priedas.

Enciklopedija yra lyg žinių 
aruodas, taigi ir į tą, gana smul
kaus mastelio žemėlapį buvo 
stengtasi pilti, kaip į aruodą, 
kuo daugiausia, iiaudiagus LE 
skaitytojams 3

miestų, miestelių, upių, upelių, rytas dar tirštesniu vietovar- 
ežerų, ežerėlių ir t. t. Tad pir- džiais bei vandenvardžiais. Ir 
mučiausia dėl perkrovimo jis ruošiant šį, naująjį žemėlapį, 
jau nebetiko mokyklai., kur rei- naudotasi, su mažomis išimti- 
kalingas aiškumas, mastelio 
stambumas, linijų ryškumas. 
Suprantama, kad mokytojai pa
geidavo panašaus žemėlapio, 
kaip jų turėtas nepriklausomos 
Lietuvos mokyklose A. Vireliū- 
no paruoštas žemėlapis “Lietu
va”, kuris buvo didelis, aiškus 
ir ryškus, t. y. stambaus maste
lio, be smulkių detalių.

Čia jokiu būdu nenoriu ma
žinti LE leisto žemėlapio vertės. 
LE skaitytojams jis yra tinka
mas ir naudingas. Nemažiau 
vertingas ir priedas prie jo — 
prof. dr. A. Salio sudarytas, kir
čiuotas to žemėlapio vardynas, 
kuriuo naudojasi dažnas mūsų 
mokslininkų ir šiaip intelektua
lų ne tik išeivijoje, bet ir oku
puotoje Lietuvoje, Šiandien, ne
beturint savo tarpe prof. dr. A. 
Salio, tenka, tik apgailestauti,---- c- ------------- y -----r ’

medžiagos — Į kad tas žemėlapis nebuvo pada-

mis, anuo vardynu.
Antras faktorius, vertęs leisti 

naują Lietuvos žemėlapį, tai jau 
minėtas laiko tarpas nuo LE že
mėlapio pasirodymas. Kiekvie
nas žemėlapis turi vieną stam
bią ydą — jis sensta. Įvade į 
LE žemėlapį esu šiais žodžiais 
nusakęs laiko faktorių kartogra
fijos darbuose: “Nežiūrint ku
riose politinėse sąlygose kraštas 
begyventų, jo veidas nuolat kei
čiasi. Kartografo pareiga fik
suoti žemėlapy tą keitimąsi...” 
Tai reikalinga, norint duoti 
naujos medžiagos tiems, kurie 
tuo žemėlapiu naudosis, ir norint 
palikti istorijai to keitimosi pėd
sakus. Ypatingai daug pasikei
timų mūsų krašte vyksta pasku
tiniuoju laiku. Kraštas intensy
viai kolonizuojamas, okupantas 
masiniai, plūsta į Lietuvą, jos 

(Nukelta j 2 psl »

remtų, tą pareigą turėtume jaus
ti kiekvienas. Dauguma mūsų vi
suomenės jau nėra elgetos, o ge
rokai pasiturintys piliečiai. Ta
čiau Įdek turime savo tarpe me
cenatų, kurie nubertų ne vien 
tik patį mažiausią, sau pačiam

JAV LB Švietimo tarybos Išleistas didelio formato, trijų rūšių (sulankstomas, suvyniojamas ir pakabinamas) spalvotas Lietuvos žemėlapis.

visai nereikalingą trupinėlį, bet 
ir didesnę sumą kasdienine ar 
testamentine prasime, su kuria, 
sakykim, koks Zobarskas, Lietu
vių fondas ar ir kas nors 
kitas galėtų padaryti ilgam iš
liekantį pasitamavimą savos

tautos kultūrinei raidai ir jos ge
riausių rezultatų pasaulinei rep
rezentacijai.

Tai vis šių naujųjų metų kul
tūrinio gyvenimo temos, svarsty
muos kiekvieno asmeniškai pri
sitaikomos sau. Ir jeigu visi atsa-

kytume TAIP, tai šie 1974 
metai, ir be didelio viešo pobū
džio skardenimosi, išeivijos kul- 
tūrinio-kūrybinio gyvenimo pa
čiai šakninei prasmei atneštų ne 
mažiau (jei ne daugiau?) negu 
paradiniai ir viešieji pasivaikš-

čiojimai. Tai būtų metai, kurie 
pakeltų mūsų visų asmeniškąjį 
kultūrinį sąmonėjimą, tiesiogiai 
ir netiesiogiai ugdantį tai, kas 
tautoje pasilieka, ją praturtina 
ir pasauliui parodo amžinybės 
dimensijoje. k. brd.
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Tautinės krypties principų 
kūryboje beieškant.
Adomo Galdiko monografija. 
Pokalbis su M. Motekaičiu. 
Pagrėbstai apie varnas 
ir žiedus.
Icchoko Mero apsakymas. 
Lietuviškieji šaltiniai 
Brockhauso enciklopedijoje. 
B. Pūkelevičiūtės knygos 
mažiesiems.

Kertinė paraštė
TAUTINES KRYPTIES PRINCIPŲ 
KŪRYBOJE BEIEŠKANT

Atrodo, kiekviename žingsnyje davo savo kūrinluosna kai ką ir 
mūsų kūrėjas susiduria su univer
saliais kūrybos principais. Taip 
yra moksle, mene ir architektū
roje, jei jie pretenduoja į kūry
biškumą. Šie principai gan pa
prasti ir trumpai gaili būti išvar
dinti taip: .pradžioje eina kūri
nio koncepcija — idėja, ar įkvė
pimas, toliau seka tiksliai pritai
kinta forma, po to — kūrinio iš
pildymas, duodant jam magiją, 
taip sakant, kažką neapibrėžto, 
bet tai, kas veikia žiūrovą ir skai
tytoją.

Pagrinde, atrodo, telks yra uni
versalinis gero kūrinio procesas, 
iir čia yra jo pasisdkimo priežas
tys. Be jų, universaliai žiūrint, ir 
tautiška kūryba negaili būti iš
skirta, nepaisant, kad mūsuose 
nuolaidos gal dažnai padaromos, 
sakant, kad štai: kūrinys yra vi
dutinis, bet ką gi, juk jis taip lie
tuviškas, savas ir tautiškas.

Ieškant savo tautinio stiliaus 
(išsireiškimo būdo), tokių nuo
laidų esame dažnai padarę, vis ti
kėdami, kad iš “tautiškų” mė
ginimų gausos vieną dieną gims 
ar daigus .parodys ir mūsų tau
tiškos kūrybos principai, bus at
rastos pagrindinės linijos, lyg 
strėlės, rodančios ateities kartom, 
kur ir kaip reikėtų žengti. Bet lai
kas ėjo, mados ir stiliai gimdavo 
vis nauji, kas blogiausia, net ab- 
straktėjo, Ir taip, viskam kaita
liojantis, kažkodėl ir meninin
kas ir literatas lyg pasimetė. Jam 
prisidėjo dar ir išeiviškosios kū
rybos problemos, į kurias anks
čiau nekreipėme dėmesio.

Juk Lietuvoj atrodė, kad lietu
viška aplinka, .peizažas, lietuvio 
portrėtas plačiąja prasme ir tau
tos istorija yra pirmieji reikala
vimai tautiškai kūrybai ir pa
grindu jai. Bet tik išeivijoje, su
sidūrus ra kitokia aplinka, kitais 
žmonėmis ir kitų kraštų proble
momis ir specifikomis, kūrėjas at
sirado prieš dilemą: kaip ir ką 
daryti su jį kasdien supančia nau
ja aplinka? Pradžioj jis ta aplin
ka gal nesidomėjo, gyveno iš pri- 
siminimg, bet retkarčiais jau įves-

iš svetimos aplinkos. Ir taip pir
masis tautiškas reikalavimas, ta
po pageidavimu ir atsidūrė kri
tiškoj padėty: kurti iš atsimini
mų, kurie blėso, ar iš išeiviško- 
siios dabarties?

Buvo ir dar yra tokių, kurie 
kuria iš atminties, ignoruodami 
aplinką. Bet 'ar takia kūryba nėra 
kiek dirbtina. Pvz., aprašomas 
lietuvis, .gyvenantis lyg izoliaci
joj, lyg kažkokioj emigrantiškoj 
saloj, turintis vien lietuviškas idė
jas ir vien lietuviškus kontaktus, 
net netyčiom nesusiduriantis su 
vietiniais. Gal toks vaizdavimas 
buvo galimas dar pokario metais 
Vokietijoj. Bet ir išsisklaidę po 
plačius pasviečius, dar vis nepri
pažįstame, kad tokių padėčių be
veik nėra ir vis daugiau baimina
mės užsienietiškų personažų įl
ipimu mūsų scenon, paveiksluose 
nenorime matyti žmonių veidų ir 
svetimų peizažų.

Gal mažai kas tai žino, bet in
dividualus kūrėjas beveik kiekvie
name kūrybiniame išeivijos žings
nyje susiduria su tokiom ar pa
našiom problemom ir, norėda
mas būti atviresnis sau iir kūry
bai, jis nemažai su jom kovoja.

Kodėl? Jo problemos yra: lie
tuvybė, tema, aplinka, forma ir 
realus konfliktas. Jei aplinkos .te
ma jį kartais smarkiai paveikia 
ir jis ją vaizduoja, ar jis negal
voja, kiek ji gali būti surišta ir 

su lietuviškumu, su juo pačiu ir 
tautiečiais? Jei aplinkos vaizdai 
ir personažai jam knieti pavaiz
duoti, gal jis rūpinasi, kaip tarp 
jų įlieti ir saviškį ir gal Lietu
vą, bent prisiminimuose? O jei 
aplinkos vaizdavimui forma, ku
ri jam šiandien spontaniškai per
šasi, yra kiek naujoviška, mūsuo
se dar nevartota ir iš pirmojo 
žvilgsnio lyg “nelietuviška”, jis 
gal stengiasi ją kiek pakeisti? Ir 
ar tai gerai? Jis. prisitaiko, nes 
jaučia, kad jo žingsniai visuomet 
bus net tautiškumu pasverti.

Ar šitai jam nekenkia? Tik
riausiai kenkia.

Bet kodėl kūrėjas yra toks jaut-

ADOMO GALDIKO SPALVINĖ ODISĖJA
Dinamiškojo dailininko paminklinės bei reprezentacinės monografijos sulaukus

STASYS GOŠTAUTAS

Charlotte Willard, ADOMAS 
GALDIKAS, A OOLOR ODYSSEY 
(With an Essay by Waldemar 
George), New York, October Hou- 
se, 1973. (171 pi., 40 spalvotų ilius
tracijų, 94 fotografijos).

♦

Adomas Galdikas

Adomo Galdiko monografija, 
meniškai išleista, yra darbas trijų 
asmenų: 'Magdalenos Galdikienės, 
Aleksandros Kašubienės ir Tėv. 
Leonardo Andriekaus. Visa tech
nine ir menine dalimi rūpinosi 
dail. Kašubienė, be kurios pastan
gų šita monografija nebūtų išėju
si taip profesionaliai. Dar Galdi
kui gyvenant, dailininkas ne kar
tą svajojo apie jos išleidimą. Tad 
ši monografija yra kaip ir jo tes
tamentas — kūrybinis .palikimas 
meno pasauliui, vertingas jo ta
lento sukaupimas .į vieną veikalą, 
liudijantį lietuvio menininko kū
rybą tarptautinėj plotmėj.

Po didelių sunkumų surasti ati
tinkamą meno kritiką, Kašubie
nės dėka, buvo pakviesta Charlot- 
te Willard, Art in America bend
radarbė ir New York Post meno 
kritikė. Jos 22 puslapių tekstas yra 
gera pradžia dailininko kūrybai 
pažinti. Naudodama žurnalistinį 
- anekdotinį metodą, ji pristato 
dailininką, kaip gyvą žmogų, be
veik pasikalbėjimo formoj. Tur
tingas Galdiko gyvenimas čia pa
dalintas į tris dalis: jo gyvenimas 
Lietuvoje ir Vakarų Europoj, jo 
paskutinės dienos Amerikoj, ir 
trečioji, skirta jo kūrybai aptarti, 
yra pristatoma kaip vientisas ieš
kojimas spalvos, kaip vientisa 
evoliucija žmogaus, taip giliai įsi
gyvenusio į gamtą, kurioje jis tik 
ir tematė organišką spalvų virpė
jimą.

Chronologiškas dailininko gy
venimo pristatymas nėra gal la
bai ortodoksinis, bet dovanotinas, 
turint omeny knygos paskirtį ir 
tarptautinės .bibliografijos stoką. 
Galėčiau pridurti, kad tos galdi- 
kinės bibliografijos stokoja ir 
mūsų meno istorijografija. Nežiū
rint to, tikiu, kad ši monografija 
savo paskirtį, pilnai atliko.

Pasirodžius Galdiko monogra
fijai anglų kalba, pirmučiausia 
reikėtų paklausti: kodėl Galdiko, 
o ne Čiurlionio, ne Petravičiaus, 
Varno ar net Smuglevičiaus (pa
starojo monogtrafija praėjusiais 
metais .pasirodė Vilniuje lietuvių 
kalba}. Galima būtų atsakyti, i (be abejo, tos nespalvotos repro-
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kad nei Čiurlionis, nei Smuglevi
čius nėra mums čia lengvai .priei
nami, nors jų monografijų la
biausiai reikėtų. Antra vertus, iš 
visų mūsų emigracijos dailinin
kų Galdikas buvo ne tik mono
grafijos vertas, bet taip pat jo 
mirtis padarė tai būtinumu. Dar 
yra laiko Jonynui ir kitiems daili
ninkams arba savas paruošti pa
tiems ar sulaukti, kad tai pada
rytų kiti.

'Pirmą kąrtą turime tokios a- 
pimties mūsų dailininko mono
grafiją angliškai, iliustruotą 40- 
čia spalvotų iliustracijų ir apie 
šimtinė juodų ir baltų fotografijų

dukcijos mažai pagelbsti Galdiko 
spalvos odisėjai suprasti, bet fi
nansine prasme būtų buvę kitaip 
neįmanoma). Tokią monografiją 
jau galima rodyti greta kitų 20-to 
amžiaus meistrų. Ji turės padėti 
surasti tinkamą Galdiko vietą me
no istorijoj. Mano supratimu, tai 
ir yra didžiausias šios knygos 
nuopelnas. Kada apie žinomus 
dailininkus bibliografijos yra net 
per daug, šiuo laiku linkstama 
yra iškasti mažiau žinomus, ne
būtinai mažiau vertingus meno 
kūrėjus. Labai galimas dalykas, 
kad šita monografija bus tas ker
tinis akmuo tolimesnėms Galdiko 

I kūrybos studijoms.

Palyginus su Auginus mono
grafija, Galdiko atrodo kur kas 
kpklesnė, bet tuo pačiu daug 
kruopščiau paruošta, rimtesnė sa
vo turiniu ir profesionaliau api
pavidalinta. Tai nereiškia Au
gi aus knygos nuvertinimo, bet 
reikia pripažinti, kad ji buvo 
daug kur perdėta, penkartota ir 
be deramų proporcijų.

Neapsiėjo be vienaip ar ant
raip svarstytinų smulkmenų ir 
Galdiko monografija. Negaliu 
nutylėti poros 'kryptelėjimų, ku
rie lyg ir nenoromis bando da
ryti knygą pigia. Pradėkim nuo 
viršelio aplanko: “At the time 
'of bis death in 1969 in New

vienas 
kritikas

York he had become a prorni- 
nent figure in the cirde of his 
friends...” Kas čia taip jau nuo
stabu būti žymiam savo draugų 
tarpe. Kas tie draugai? Lietu
viai? Amerikiečiai? Ne 
skeptiškas New Yorko
turės nusišypsoti, paskaitęs tokį 
sakinį, kuris nieko nesako, nors 
ir daug buvo norėta, bet neiš
drįsta, pasakyti. Kodėl nepaminė
ti Lipschitzo, pas kurį Galdikas 
buvo ne vieną kartą? Taip pat 
nereikėjo gal pridėti prie Walde- 
mar George (kurio tekstas labai 
vykusiai subalansuoja dailininko 
pristatymą) “Great French cri- 
tic.” Kas jo nepažįsta, tai tam ir 
tas “Great” nieko nereikš, o kas jį 
žino, tai gerai nusimano, ko jisai 
vertas. Vieton to tuščio “Great” 
visai ne pro šalį būtų buvę duoti 
bent porą konkrečių žinių apie šį 
žymų meno kritiką, fanatišką 
frankomaną ir Paryžiaus Mo
kyklos meno istoriką. Dar viena 
pastaba, ta visa eilė laikraštinių 
atsiliepimų, kuriuos autorė integ
ravo į tekstą, gal būtų buvę ge
riau dėti į bibliografinę dalį ar 
į “footnotes”, nes jų svarba glū
di ne tiek jų turiny, kiek pačia
me fakte, kur ir kieno jie buvo at
spausdinti. Dabar susidaro įspū
dis lyg autorė nepasitiki savimi 
ar savo aprašomuoju dailinin
ku.

Knygos tekstas ne vien tik iš
ryškina Galdiko kūrybinį proce
są, bet bando aplamai žvelgti į 
lietuvių meną, kaip išsivysčiusį 
iš gamtos ir religijos. Nors ir 
kiekvienos tautos menas yra 
glaudžiai susirišęs su gamta ir 
religija, tik ta gamta ir jos su
pratimas, religija ir jos žmonių 
religingumas labai akivaizdžiai 
skiriasi. Ne kartą ir aš pats tvir
tinau, kad mūsų menas yra la
biau ilinkstąs į gamtą negu į 
žmogų- Tai labai aiškiai matyti 
kaip tik Galdiko kūryboj, kurią 
tiksliai Willard apibūdino kaip 
spalvos, ne žmogaus, odisėją. Iš 
tūkstančio Galdiko paveikslų gal 
vienas kitas turi žmogų, kur nors 
paslėptą medžių paunksmėje. 
Bet Galdikas anaiptol nėra mū
suose toks vienintelis. Ir Čiurlio
nis, procentais skaičiuojant, skiria 
daugiau savo dailės gamtai negu 
žmogui (o ką jau kalbėti 
muziką!).

Toje Galdiko biografijoje, 
riai autorė skiria beveik 16 
lapių, kartais atrodo, jog buvo 
daugiau stengiamasi įtikti skai-
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rus, pasakys nevienas., Ar nėra 
jam jr išeivijoj akstino ir tokių 
■didelių, net aktualių tautinių, net 
■patriotinių temų? Jų yra, jų net 
nemaža buvo ir dar bus rąžytą 
ir tapyta partizanine teima, turi
me. tėvynėje religinio persekioji
mo, nerimo, Kalantos, Simo ir 
kitų temas. Bet kūrybinė proble
ma —tautiškoji —.liks visuomet 
su mumis. Ir ji yra, žinant, kad 
ne tautinė tema apspendžia kū

rinio gerumą ir pasisekimą, bet 
jo koncepcija, forma ir sponta
niškumas, kuris ateina į galvą 
neraginamas, dažniausiai iš kas
dienos, iš gyvenamos aplinkas.

Šioms problemoms spręsti netu
rėjome iir dar neturime, ypač iš
eivijai pritaikytos, kažkokios lyg 
“tautinės kūrybos teoretikų” gru
pės, labai jau specialios grupės, ku 
ri, gerai žinodama kūrėjo čia ma

tytų ir nurodytų idealias gaires 
tautinės kūrybos posūkiams, ku
rie keičiasi, kaip matėme, ir dar 
keisis. Ginčai tarp atskirų kūrė
jų kritikų, ir kūrėjų, ir filosofų 
yra geras dalykas, bet jie proble
mas sunkiai išspręs 'ir visuome
nės reakcijos tautiškai gerų kūri
nių neišspaus. Apie tai reiktų ge
rai pagalvoti ir gerus pasiūlymus 
paskelbti. ‘Pasiūlymus, kurie dau-

nėtas ir kitas problemas, numa-giau supranta menininką-kūrėją,

negu duodantys patarimus, dik
tuojantys ir nurodantys. Tik kū
rybiškai kalbėdami už tautišku
mą, matysime, kaip sunku vis 
dėlto nusigręžti nuo tautiškumo, 
'kaip sunku nuo jo pabėgti.

“Aš vis dėlto liksiu rasų; ma
no minčių sistema yra rusiška”, 
galvojo nusivylęs Nabokovo he
rojus “Glory” romane, kai, atva
žiavęs į Angliją ir žinodamas net

vietinę kalbą, Jisai nepagaudavo 
jos niuansų ir vis pykdavo, kad 
visų yra laikomas rusu ir kalba
ma su juo tik apie Rusiją.

Gal ir mes, kas žino, panašiai 
spirdamiesi ir stengdamiesi prisi
taikinti prie aplinkos ir kalbėda
mi “už” ir “prieš” galimybes tų 
tautiškų apraiškų savo kūryboje, 
atrasime gal ką ir labai nesiti
kėto. P. Min,
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Kertinė paraštė
ROMANO TUŠTĖJIMO METAS

Kai išeivijoje niauju metu pra
džioje gausiai į visas puses byra 
įvairių tokūrinių premijų bei li
teratūros konkursų sezonas, 'kai 
raštų ir kalbų tomis temomis 
padaugėja, tada ir kasdieniški 
kultūrinio intereso vandenys ku
riam laikui suvilnija (kiek dides
nėmis bangomis. Va, jaiu turime 
dvidešimt trečio “"Draugo” ro
manų konkurso laureatę Birutę 
Pūkelovičiūtę. Ir kaip žmonėms 
apie tai nešnekėti, kaip nelaukti 
jos premijuotosios “Naujųjų 
metų istorijos”.

O tačp romanų temomis kal
bantis, norams nenorams šnekta 
permoka ir anapus geležinės už
dangos. Gi proga, atrado, taipgi 
ne eilinė. Ir 'dar kokia! Gal net 
mums neįprasta. Lietuvio ra
šytojo romanas Maskvoje anglų 
kalba. Taip, taip!

Maskvoje pernai pasirodė lie
tuviškas romanas anglų kalboje. 
Lietuvoje to romano autorius, 
užuot džiaugęsis savo kūrinio 
nauju rūbu, kremtasi ir graužia
si. Graužiasi jis ne garsiai, ne 
kaltininkų duris trankydamas ar 
viešai pasauliui besiskusdamas, 
bet tykiai kartėlį rydamas, tik 
draugi} ir kolegų ratelyje pus- 
žodžiu prasitardamas. O jo ro
mumui priežasčių daug: jisai 
pats vyras lėtas, giliai rusenan
tis, ne kibirkščiuojantis; be to, 
jis žino, kad balsu surikt apie 
kūrinio ar žmogaus žalojimą 
“pažangiausioje pasaulio siste
moje” reikštų daug prarast — 
iš priveligijuoto “visasąjungi
nio” autoriaus garbės, sotybės, 
erdvaus gyvenamojo ploto, gau
sių kelialapių staiga nusmukt į 
juodadarbio, “parazito” ar trem
tinio stovį.

Skaįtybojas čia jau bus nu- 
spėjęs, kad kalbama apie Joną 
Avyžių ir jo romaną “Sodybų 
tuštėjimo metas”. Netrukus po 
romano pasirodymo Lietuvoje, 
jisai susilaukė “visasąjunginio” 
dėmesio. Pasirodė eilė straips
nių, lyginančių Avyžiaus kūrinį 
su iškiliausiais sovietiniais romą 
nais. Rusiškas romano vertimas 
buvo greitai išpirktas. Tada iš
ėjo angliškasai vertimas, ir su 

juo prasidėjo literatūrinės ir ki
tokios liūdnybės. Pasirodo, jog 
autorius ir originalą žinantieji 
skaitytojai pastebėjo, kad ang
liškoje versijoje žiovauja gau
sios skylės. Neatsitiktinai, Va
karų pasauliui skirtoje versijoje 
išleista visa eilė scenų bei repli
kų, kuriose autorius buvo leidęs 
prasitarti lietuviams patrio
tams, pasipriešinusiems ir naci
nei, ir sovietinei sistemai, be 
užuominų apie "didžiojo brolio” 
terorą.

Palyginus su Stalino eros ar 
kai kuriais penktojo dešimtme
čio prozos veikalais Lietuvoje, 
Avyžiaus romanas pranašesnis. 
Kai anuose vienais tik šūkiais 
tesisvaidė stereotipiniai “blo
gio” ir gėrio” įkūnijimai, “So
dybų tuštėjimo mete” jausmų 
ir idėjų gama platesnė, autorius, 
praplėšdamas plakatus, siekia 
savo veikėjų vidun ir, ypač Ge
dimino asmeny, kartkartėmis 
užčiuopia siaubingojo ketvirtojo 
dešimtmečio Lietuvoje sudėtin
gumą. Bet, prieš pradėdami rau
doti apie lietuviško meno kūri
nio suklastojimą, pažvelkime į 
jį blaivesniu žvilgsniu.

Kaip meno kūrinys, Avyžiaus 
romanas, deja, dar nėra tarptau
tinio lygio. Autorius laikas nuo 
laiko nušviečia kaimiečio psi
chologiją, protarpiais lakonišku 
tikslumu aprašo aplinką. Bet ro
manas tebeserga būdingomis so
vietų oficialaus romano ligomis: 
nerangiu ištęstumu (kuris es
miniai skiriasi nuo “epinės pla
tybės”), tik dalinai tepridengtu 
didaktiškumu, veikėjų ir fabulos 
įspraudimu į marksistinio-leni- 
nistinio determinizmo rėmus.

Kaip nacių ir ankstyvosios so
vietinės okupacijos dokumentas, 
“Sodybų tuštėjimo metas” es
mėje lieka klastotė. Nors auto
riui, palyginant, atviriau pa
vaizduoja antibolševikinių nuo
taikų šaknis ir išraiškas, jis toli 
gražu nepateikia jų išsamesnio 
paveikslo. Stalininio teroro siau
tėjimas, tūkstančių Avyžiaus 
tautiečių kančia ir mirtis auto
riui tėra pateisinamos ir savai
me suprantamos priemonės, vie-

Tautinis šokis išeivijos lietuvių keliuose
STASYS BARZDUKAS

Sis mano pasisakymas atsi
randa dr. Leono Kriaučeliūno 
iniciatyva: kai jis pakvietė ma
ne kalbėti tautinių šokių moky
tojų suvažiavime, tai kartu pa
siūlė ir temą “Tautinių šokių 
reikšmė lietuvybei išeivijoje iš
laikyti”. Pirmasis įspūdis buvo 
tas. kad tai didžiai dėkinga te
ma. Taip pat atitinkanti ir ma
no "pašaukimą": esu mokyto
jas, kuriam nuo seno rūpi ir lie
tuvių tauta, ir jos išeivija. Pa
našiai galvojo ir kvietėjas: kas 
gi kitas, girdi, šiam uždaviniui 
geriau tiktų? Tad be kokio pasi- 
spyriavimo ir sutikau. Tačiau, 
pradėjęs galvoti apie temos plė
tojimą, pamačiau, kad reikės 
kalbėti apie savaime aiškų daly
ką: visi gi tą tautinių šokių 
reikšmę patys matom. Ir šokė
jai , ir žiūrovai. Pats pirminin
kavau JAV LB krašto valdybai, 
kuri nutarė rengti pirmąją JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventę, įvykusią 1957 Chi
cagoj. Šitaip prasidėjo didelę 
reikšmę turintis visuotinio po
būdžio judėjimas, apie kurį ir 
šia proga galiu pasakyti tai, ką 
sakiau laisvojo pasaulio lietuvių 
TV tautinių šokių šventės leidi
ny 1972:

Pirmosios dvi Šventės ribojosi tik 
JAV ir Kanados lietuvių jaunimu, tre
ciojoj J Šokėjų eiles įsijungė Urugva
jaus lietuvių jaunimo grupė, ketvirtoji 
jau yra laisvojo pasaulio lietuvių Tau
tinių šokių šventė, deja, pačios Lietu
vos jaunimas vis tebėra už okupaci
nės uždangos. Renkasi Jūsų šimtai ir 
net tūkstančiai. Jus jungia bendro tau
tinio darbo nuotaika bei prasmė, o 
kiti tūkstančiai gėrisi ir didžiuojasi šio 
darbo vaisiais, rodančiais mūsų jauni
mo tautinį gyvastingumą bei sąmonin
gumą. PLB Valdyba Šia proga Jums 
taip pat reiškia padėką ir linki tarpu
savy artėti, bendrauti bei bendradar
biauti tolimesnei lietuvių išeivijos, tau
tos ir Lietuvos lietuviškai ateičiai. Tik
rai reikšmingas ir kilnus Jūsų šūkis 
■Mūsų jaunystė — Tau, tėvyne Lietu
vai’ Jo vykdymas nusipelno Jūsų idea 
llzmo ir entuziazmo!

Tai ir yra ta tautinių šokių 
reikšmė, apie kurią esu pa
kviestas dr. L. Kriaučeliūno kal
bėti. Pasakyta daug, gal net ir 
viskas. Tad galėčiau čia ir baig
ti. Bet ne tiek iš manęs tenorė
ta. Mano paskaita turinti būti 
akademinė, jai taip pat turįs būti 

no sovietų kritiko žodžiais, 
“nukreiptos prieš buožiją, prieš 
penktąją koloną, svajojančią 
apie praeities restauraciją”. Ne 
be reikalo “visasąjunginėje spau
doje Avyžiaus romanas yra ly
ginamas su šolochovo kūriniais: 
ir vienur, ir kitur atveriamas 
tiesos kraštelis, veikėjams lei
džiama atviriau pasisakyti, 
idant romano pabaigoje, ir visu
moje būtų iš naujo patvirtinta 
“didžioji istorinė tiesa”, kurią 
teisingai interpretuot tegali ko
munistų partija — ne bet kokia 
partija, bet tik maskvinė, ne vi
sa partija, bet tik jos centro ko
mitetas.

»
Avyžiaus romano angliškoji 

versija suklastota. Bet klastoji
mo darbą jau anksčiau buvo 
pradėjęs patsai autorius.

S. H.

skiriamas ir akademinis 45 min. 
laikas. Taigi leidžiuos į “plates- 
nus vandenis”. Mėginsiu atsa
kyti į kelis “tautinės reikšmės” 
klausimus. Būtent: kokie mūsų 
ryšiai su savo tauta ir kodėl ją 
laikom bendrąja savo motina? 
kas yra ta gyvoji lietuvybė, ku
rią vieni turim išlaikyti, o kiti 
pasisavinti? kokia vieta tauti
niam šokiui priklauso kultūri
niame tautos gyvenime ir tauti
nės sąmonės ugdyme? pagaliau 
koks turi būti pats lietuvis, kad 
juo galėtų remtis jo tautos išli
kimas ir ateitis.
, Vengiu teoretizuoti, nes ne 

teorija lemia tautos ateitį ar li
kimą. Tačiau taip pat negaliu 
praeiti negirdom pro tas mintis, 
kuriomis remiasi tautinio mūsų 
gyvenimo praktika. Tokių min
čių randame 1934 Kaune išleis- 

itame Antano Maceinos “Tauti
niame auklėjime”, 1961 išėju- 
sioj Juozo Girniaus knygoj 
“Tauta ir tautinė ištikimybė”, 
kai ką prisiminiau iš savo mo
kytojų Vinco Mykolaičio-Putino 
bei Stasio Šalkauskio, kai kas ir 
šiandien aktualu iš Mažosios 
Lietuvos pranašo Vydūno pali
kimo. Jau ilgoką kelio galą esu 
nuėjęs ir aš pats. Tėvynėj ir iš
eivijoj. Nesu praleidęs nė vienos 
tautinių šokių šventės, kur kar

Žiemos kolažas

tu su tūkstančiais kitų plojau, 
šaiuidau valio, graudinau®, žiū
rėdamas į žygiuojančias jauni
mo grupes, gėrėjomės besikei
čiančiais vaizdais, didžiavaus 
lietuvis esąs ir norėjau būti 
toks jaunas, kaip tas matomasis 
grakštusis mūsų jaunimas. Nu
einu į tautinių šokių vaka
rus, mačiau šokant Grandinėlę 
ir Grandį, Gyvatarą ir Šilainę, 
New Yorką, Bostoną ir Mont- 
realį, kitas Amerikos, Kanados, 
Pietų Amerikos, net Europos 
tautinių šokių grupes. Tad apie 
reikšmę įgalina taip pat kalbėti 
ir pergyvenimas, šitaip susida
ro mano pasisakymų visutna.

Gyvoji mūsų lietuvybė
Gyvoji lietuvybė —< tai visa,, 

kas iš savo tautos kyla ir į ją 
veda.

Tai ta žemė, kur lietuvių tau
ta pastoviai amžiais gyvena. 
Baltijos pajūris. Nemunas ir ki
tos upės. Ežerai ir pelkės. Lau
kai ir miškai. Lygumos ir kal
vos.

Tai Lietuvos žmonių ranko
mis pastatytieji Vilniaus, Kau
no ir kiti miestai, supiltieji pi
liakalniai, milžinkapiai, pilių 
griuvėsių liekanos, žmonių gy
venamos sodybos.

Tai tautinės ir religinės tau-
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tos šventovės — Gedimino kal
nas, Kauno Karo muziejus, 
Čiurlionio galerija, universite
tai ir kitos mokyklos, Aušros 
vartai. Pažaislio bažnyčia, Vil
niaus ir Kaimo katedros, Vytau
to bažnyčia, Palangos Birutės 
kalnas, opera ir teatras ir kt.

Tai tautos dainos ir pasakos, 
legendos ir padavimai, patarlės 
ir mįslės, literatūros, dailės ir 
muzikos kūriniai, audiniai ir 
drožiniai, paminklai, rūpintojė
liai ir koplytėlės.

Tai visi tie žmonės, kurie savo 
tauta rūpinasi ir jai dirba. Ne 
tik gyvieji, bet ir tie, kurie prieš 
mus gyveno, ir visi tie, kurie po 
mūsų gyvens. Istorija tauton 
telkia buvusias, esamas ir būsi
mas kartas, rodo jų pastangas 
ir žygius, jų laimėjimus ir ne
sėkmes.

Visa tai yra tautai artima, 
nes sava. Sutapę ne tik su paži
nimu, bet ir su pergyvenimu. 
Todėl teisingai sakoma, kad ke
lias į tautą eina per širdį:

Galybe meiles viską griauna:
Žiemos ledus ji sutirpdys (Maironis).

O kaip su tautiniu šokiu?
A. Maceina “Tautiniame auk

lėjime” cituoja E. Ritterio-Cario 
žodžius, kad “tautiniai šokiai 
apreiškia kūnine* ir dvasines

tautos ypatybes”, lr nuo savęs 
prideda:

Choreografinis tautos menas yra 
tautos džiaugsmo išraiška. Pirmykš
čiai šokiai ar žaidimai visados būda
vo jungiami su tokiais dalykais, ku
rie reiškė tautos pergalę kovoje su 
pasauliu. Būdavo šokama laimėjus 
mūšį, pasisekus medžioklei, pasibai
gus pjūčiai; graikai šokdavo dievų 
garbei, o-Ryuose ir šiandien šokis te
bėra būtinas švenčių ir iškilmių ele
mentas. Kūno judesiuose tautos įkū
nija savotišką džiaugsmo sugretinimą 
ir džiaugsmingų dalykų pergyvenimą 
(167).

Džiaugsmas ir jo pergyveni
mas eina kartu su žmonija, ir 
šokiai tautos gyvenime turi pa
stovią vietą. “Todėl mokyti tau
tinių šokių ir žaidimų reiškia ne 
tik perteikti jaunajai kartai 
tautinį džiūgavimo būdą, bet 
kartu ir atpalaiduoti kūno nu
siteikimą savaimingai kūrybai 
tautinėje srityje, šiuo atžvilgiu 
tautiniai šokiai ir žaidimai gali 
būti labai sėkminga priemonė 
estetiniam tautos lavinimui" (A. 
Maceina, 167).

Maža to. Tautinius šokius rei
kia taip pat vertinti ir dėl ryš
kaus grupinio jų pobūdžio. Juo
se yra išlikusi bendruomeninės 
žmonių vienybės idėja, visiškai 
išnykusi vad. moderniuosiuose 
šokiuose, uždarytuose dviejų 

j žmonių judesių ribose. Tauti- 
niam šokiui būdingas sutelkti
nis džiaugsmas, nes jis grupės 

1 šokamas ir visos grupės pergy
venamas. O šokanti grupė yra 

|ne viena. Grupėm pasiskirsto 
visa tauta. Taigi tautinis šokis 
įgyja tokią pat reikšmę, kokią 
tautoj turi kiekviena kita kultū
rinė jos apraiška.

Tautos dvasios formavimasis
Šiuo keliu formuojasi tautos 

dvasia. Objektyviniu būdu ją 
formuoja kultūra: kalba, papro
čiai bei tradicijos, bendras gy
venimas, istorinis likimas, net 
“sutautinta” religija. Ugdomąją 
kultūros įtaką parodo J. Girnius 
savo “Tautoj ir tautinėj ištiki
mybėj”:

Jau besimokydami pirmųjų gimto
sios kalbos žodžių, prisunktų prasmės, 
idėjų ir emocijų, atsiskleidžiame tau
tos dvasiniam pasauliui. Nuo liaudies 
išminties pasakose ligi visuotinųjų 
problemų filosofų ir rašytojų veika
luose, nuo vaikystės draugų kaimy
nystėje bei mokykloje ligi pasaulėžiū
rinių organizacijų ir kitų sambūrių, 
nuo kasdieninių papročių ligi tautos 
istorijos didžiųjų tradicijų — visa tai 

žadina mūsų dvasią, iš visų pusių 
mus pavidalina ir brandina tuo, kuo 
išaugame. Savo jausenos ir mąstyse
nos ypatingumu, savo žvilgiu į pa
saulį, savo pažiūromis į žmones, sa
vo nusistatymu į gyvenimą — viskuo 
atspindime savo tautą. Visame savo 
būties plote esame paženklinti savo
sios tautos individualybėje (101-102).

Žmogų su savo tauta taip pat 
sieja ir subjektyviniai ryšiai, 
kuriuos vadinam tautine sąmo
ne. Sąmonė susikristalizuoja iš 
mūsų mąstymų bei pergyveni
mų, iš mūsų patyrimų ir aplin
kos įspaudų, iš gyvenamųjų lai
kų poveikių. Kunigaikščių val
doma Lietuva pvz, rėmėsi vals
tybingumo sąmone. Mindaugui 
rūpėjo suvienyti Lietuvą, kad ji 
būtų stipresnė ir galėtų atsispir
ti kryžiuočių pavergimui Jis 
norėjo išvengti pavergtųjų prū
sų likimo. Vėliau mūsų kuni
gaikščiai girdė savo arklius Juo
dojoj jūroj ir švytravo kardais 
prie Maskvos vartų. Tačiau 
aukštąją mokyklą mums Vilniuj

(Nukelta į 2 »bL)
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bus vertingesni Solženicino žo
džiai, išreiškiantys pasigėrėji
mą jo sutiktų, laisvoje Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje išug
dytų žmonių iškilumu ir mora
liniu tvirtumu. Jiems didelės 
simbolinės reikšmės turės Sol
ženicino prisipažinimas, kad jo 
galvosenos pasikeitime svarbų 
vaidmenį turėjo Pabaltijo pa
vyzdys. Jis aprašo, kaip pirmo
siomis kalėjimo dienomis jo aki
ratis dar buvo siaurai ir paklus
niai marksistinis - leninistinis. 
Tada jis sutiko estą, vardu Su- 
zi:

“Jis man žavėdamasis pasa
kojo apie viską, kas kadais pri
klausė jam. Apie Estiją ir de
mokratiją. Nors anksčiau man 
niekad nebuvo atėję į galvą min
tis domėtis Estija, ar buržuazi
ne demokratija, aš ilgai klau
siausi jo meilės kupinų pasako
jimų apie tą... nedidelę, darbščią 
tautą, susidedančią iš didelių 
asmenybių... Aš klausiausi apie 
Estijos konstitucijos principus 
paimtus iš Europos rinktinės 
patirties... Tada man nebuvo aiš
ku kodėl, bet man visa tai pra
dėjo patikti ir aš visa tai pradė
jau įjungti savo patirtin".

Solženicinas toliau aprašo 
Estijos okupaciją ir estų inte-

Solženicino dokumentinis e- 
pas “Gulago salynas”, tebeai- 
dintis po visą pasaulį, intymiai 
siejasi ir su Lietuva. Apie Šią 
knygą ir jos autorių Šiandien 
tėvynėje daug kalbama ir gal
vojama.

Dar prleS “Gulago” išleidimą 
Solženicino vardas Lietuvoje, 
ypač tarp kultūrininkų, buvo 
virtęs tam tikru drąsos, rizikos 
ir etinio pakilumo mastu. “Kas 
tu, manai, jog esi Solženici
nas"? “Solženicinas tik vienas”, 
atsargesnieji perspėdavo ne- 
rimstančiuosius. “O Solženici
nas vis dėlto išdrįso”, atšauda
vo nekantrieji. Dabartinėje 
santvarkoje daugelis norinčių
jų ištausoti lietuvių kultūrą no
romis - nenoromis įsivelia į 
kompromisus, nutylėjimus stra
tegiškus melus, nes kitaip jie 
būtų nutildyti ir jų įnašas iš
trintas. Bet ypač jiems, tokiame 
brūzgyne įsipainiojusiems ir 
kartais kelio galo nebematan- 
tiems, itin svarbus didelis ir 
šviesus pavyzdys. Jis jiems su
teikia naujos vilties, kad ir jie 
kada nors galės prabilti savo 
balsu.

“Gulago salyno” pasirodymas 
vėl priminė Lietuvos rašto žmo
nėms, kokia plati tebėra jiems 
uždraustoji teritorija. Visa tai, j lektualų uždarymą Lubiankos 
kas susiję su sovietine “kon-. kalėjime. “Jie buvo apkaltinti 
centracine visata”, tūkstančių I pagal 58-2 skyrių”, jis ironiš- 
lietuvių tragiški pergyvenimai kai paaiškina, “nusikaltėlišku 
oficialiai neegzistuoja. Kaip ir tautinio apsisprendimo geidi- 
Rusijoje esminė nesenos istori
jos dalis nugrūsta “atminties 
skylėn” ir paslėpta nuo pasaulio 
akių, nuo jaunosios kartos Lie
tuvoje klausiančio žvilgsnio. Ir 
prieš tą slepiamąją, dabar Sol
ženicino atveriamą tikrovę, ko
kie menki Lietuvos kultūrinių 
viršininkų paklusnūs vedamieji 
ir šūkiai, kokios trapios statis
tikos ir premijinės šventės.

Kai tėvynėje dabar visais bū
dais klastojamas ir niekinamas 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpis — kai Mykolas Sluckis 
jį Berlyne sulygina su hitlerine 
sistema — mūsų tautiečiams

mu”.
Lietuvoje Solženicino knyga 

ir asmenybė sukels ir kitų min
čių. Savo mąstysena jis rusų 
nacionalistas, kai kuriais požiū
riais artimas slavofilams. Ta
čiau — ir tai svarbiausia! — jis 
ne imperialistas. Savo raštais 
ir veiksmais jis mažesniųjų 
tautų draugas ir sąjungininkas. 
Kaip ir rusų Demokratinio ar 
Žmogaus teisių sąjūdžio nariai 
jisai drauge kovoja už ujamų 
tautų, pažiūrų, religijų teises. 
O tai reiškia, kad lietuviai so
vietiniame tautų kalėjime nėra 
visai vieni, nėra aklinai užda
ryti. K. N.

Rašau verkdamas. Formaliai 
verkdamas. Tokia nelaimė, tokia 
nesėkmė!

Esu nemigęs, nesiskutęs, nuo 
ryto geriu Bromo Seltzerį...

šis rašinys, brangūs skaity
tojai turėjo būti mano korespon
dencijų viršūnė. Juo tikėjausi lai
mėti “žum.” vardą. Nuo to laiko 
baigtųsi: “Hermi, šen, Hermi,
ten!” Prasidėtų kita šneka: “Da
lyvauti sutiko žum. Hermis... 
diskusijas pravedė žum. Hermis.” 
Kol eventualiai, vieną gražią 
dieną viską apvainikuotų šitoks 
deimantas: “Atsilankė žum. Her
mis su Ponia.”

Vieną naktį aš net sapnavau, 
kad... Na, turiu papasakoti!

RAŠYTOJOS IR HERMIO VAKARONE
Pašnekesys su Birute Pūkelevičiūte, dvidešimt trečiojo 
Draugo romano konkurso laimėtoja

ti visų laikraštininkų garbės. Lai
kas tą merginą pamokyti. Ji vis 
šokinėdavo mums į akis: esą, mes 
netikslūs! Stenografuoti, esą, ne
mokat, o, prisėdę prie korespon
dencijų, pamirštat, ką esat girdė
ję. Savais žodžiais, esą, nupasa- 
kojat tai, ko patys nesat net su
pratę. Dabar tu jai galėsi trenk
ti prieš akis citatą! O citata mū
suose retas paukštis, retas paukš
tis..,

— “Rara avis, rara avis”... — 
paremiu jį lotyniškai.

— Iš kur tos “avys”? — pa
mokančiai nusišypso jis ir paplo
ja man per petį. — Eik, Hermi, 
eik, vaikine, su visų mūsų palai
minimu. “Draugo” tau duotas 
uždavinys tapo šventa žurnalisti
ne misija! Eik, ir tegu tave lydi 
Vanduoliai, Žvaigždžiai, Aušri- 
kiai, Upeningiai, visos šventosios 
Gemalės bei kiti, mano nesumi
nėti, Viešpačiai!

Supratau, kad mano kolega 
yra neseniai perskaitęs Česlovo 
Gedgaudo knygą. Ir kai ką įsidė
jęs dabon.

— Al — paglostau kiaulės 
odos įmautą, kurioje guli mano 
pasididžiavimas. —Čia reporte
rio rekorderis. Ant vieno ratuko 
galiu užrašyti keturias valandas. 
Laikraštis man įtaisė!... O taviš
kis — ar įstengtų?

Nesisakau, kad aparatą esu 
pats nusipirkęs. Tegu mano kole
gą pabado pavydo adatėlės.

— Štai kaipl — sako jis, ner
vingai kaišiodamas šakaliuką į 
priekinius dantis. — Štai kaip!

— A, žalty! — pagalvoju, 
mintyse , nusišypsojęs.' — Nagi 
pabandyk dabar rungtyniauti su 
manim ir su mano laikraščiu!

Po valandėlės mano kolega at
gauna pusiausvyrą. Faktinai, nu
laužia šakaliuką... Tada ryžtin
gai jį nusviedžia šalin ir man ši
taip taria:

— Suk devynios mudviejų 
laikraščius ir jų varžybas! Tu, 
Hermi, pažvelk į visą reikalą pla
čiau. Šį kartą sveikutis eini gin-

mas į giedrą dangų. Gėriuosi virš 
parko plevenančiais saulėlydžio 
gaisais. Jau ima žybčioti pirmo
sios žvaigždės.

Kartais sustoju, užkeliu galvą į 
viršų, desperatiškai ieškodamas 
išreklamuotos “šimtmečio kome
tos”, kuri savo uodega turėjo 
šluoti šeštadalį dangaus. Pa
švilpk! Lietuviškai “Kohoutekas” 
būtų, manding, “gaidžiukas”. Ne 
gaidžiukas, mieli skaitytojai, bet 
paprasčiausia spaudos antis.

Prie “Tulpės” sutinku vieną 
kolegą, kito laikraščio korespon
dentą. Išėjęs į lauką po gerų pie
tų, jis krapšto šakaliuku dantis, 
tarpais irgi žvilgčiodamas į dan
gų.

Žodis po žodžio, pasisakau, kur 
ir ko einąs. Bet jo sieloj profe
sinių varžybų ugnelė nesuvirpa.

— Tai nieko, — saka Jis, 
kramtydamas šakaliuką. — Mes 
persispausdinsim iš “Draugo”. 
Tu jaunesnis, tu ir pabėgiok. O 
ką čia sveikutis nešiesi?

garbus žurnalistai itin ganiai 
kvatojasi:

— Mes patyi esam recenzen
tai! Kas mus gali recenzuoti? 
Vienas mūsų net ruošia straipsnį 
apie tai, kaip reikia rašyti recen
zijas!

Žvalgausi, ieškodamas akimis 
to recenzijų mokovo... Ir nubun
du!

Ant stalo guli atverstas mano 
kišeninis Juvenalis: “Sėd quis cus- 
todiet ipsos custodes?”

Taigi. Ar atsiras, kas pasergės 
sargus?

HERMIO SAPNAS
Taigi, sapnuoju: ateina 

gatvės viduriu, lyg procesija, visa 
žurnalistų sąjungos valdyba (su 
tėvu Vaišniu priešaky ir su “pa- 
žamykais” užpakaly) manęs 
kviesti į žurnalistikos vadovėlio 
bendradarbius. Taip! Kad prisi
dėčiau straipsniu “Kaip reikia 
pravesti interview”. Aš ir sapnuo
damas suprantu, kokia didi gar
bė man suteikta. Nardau 
džiaugsmo debesyje, bet vis tiek 
kuklauju:

— Esu paprastas, eilinis Her
mis. Mano plunksna menkutė.

Čia visa valdyba (kaip minė
ta, su tėvu Vaišniu priešaky) ima 
mane raginti. Ne tik valdyba, 
aukščiausias žurnalistikos orga
nas išeivijoje, bet ir jos svita:

— Nesimuistyk, Hermi. Mes 
visi svariais straipsniais vadovėlį 
praturtinsim. Gali ir tu. Reikia 
ką nors pozityvaus palikti atei
nančioms kartoms.

— Vyručiai! — šaukiu, — kas 
gi aš, menkas vabalas, prieš jus? 
Vienas jūsų sprausminiu lėktuvu 
net iki Clevelando buvo nuskri
dęs, kitas (irgi sprausminiu!) pa
siekė patį Torontą. O aš vos-vos 
dvimotoriu lėktuvėliu nuburz- 
giau iki Aliaskos:pasižiūrėti Kat
inai ugniakalnio ir Dešimties 
Tūkstančių Dūmų slėnio. Ką reiš
kia mano varganos kelionės, kai 
jūs, lyg arai, raižot erdvę spraus- 
miniais?

— Žinoma, tavo kelionės nie
ko ypatingo, — sutinka vienas 
orus žurnalistas. —Be to, mes 
turim, kas apie keliones parašo.

— Aišku, aišku! —entuzias
tingai pritariu. —Ir sugestyviai 
parašo, kad jį perkūnėlis! įdo
miau už Blasco Ibanez. Bet 
jums, vyručiai, bepigu: jūs turit 
apie ką rašyti. O mano akiračiai 
siauri. Esmi ribotas. Esmi labai 
ribotas.

Visa valdyba, o drauge ir jos 
svita, palankiai pažvelgia į šitokį 
nusikuklinimą ir mane drąsina: 
ar šventi, esą, puodus lipdo?

Imu lyg... linkti į straipsnio 
parašymą (meldžiu nepamiršti, 
kad aš tik sapnuoju). Vienok vie
no dalyko net ir sapne — baimi
nuosi:

— Ar vadovėlis nebus preteks
tas mus visus pakedenti? Kol ty
liai darbavomės, tyliai ir pra- 
smukdavom.Laikraštį žmogus per
skaito ir išmeta. O vadovėlis, vy
ručiai, nemenka pretenzija. Kai 
mus pačiups recenzentai...

Bet nespėju baigti. Pakyla di- tis. Komisija sausio 12 d. savo posčdy Brooklyne, N. Y., netars skirti premiją Sidabro slapyvardžiu pasirašytam rank- 
delis alasas. Šaukia valdyba, šau- 
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kia drauge ir jos svita, o vienas Dd to laiko romanas “Naujųjų Metų istorija” jau bus aispausdlntas ir pateiktas skaitytojam*.

pačiu

TYKUS BUVO VAKARĖLIS
Sapnas vis dėlto mane dvasio

je pastiprino.
Taigi, kitą vakarą, per petį 

persimetęs savo naująjį UHER, 
žengiu šešiasdešimt devintąja pas 
Birutę Pūkelevičiūtę .— vykdyti 
uždavinio, kurį man pavedė go
dotinas kultūrinio priedo redak
torius. Žengiu lėtai, pasižvalgyda-

j BirutS Pūkelevičiūtė, Draugo dvidešimt trečiojo romano konkurso laimėtoja. Jury komisijai šiemet pirmininkavo 
! prof. Juozas Brazaitis, sekretoriavo Paulius Jurkus, nariai: Leonardas Andriekus, Nelė Mazalaltė It Pranas Naujokai-

raščiui “Naujųjų Metų istorija”. O tai ir buvo Birutės Pūkelevlčiūtėa kūryba. Konkurso mecenatai Marija ir Anta
nas Rudžiai rašytojai tūkstaninę {teiks tradicinėje Draugo literatūros šventėje — koncerte balandžio 7 d. Chicagoje.

. Nuotr. V. Noreikos

APIE LEIDĖJUS
Sėdžiu pas Birutę Pūkelevičiū- 

I tę. Mano “Uhėrukas” jau sma
giai sukasi ir viską registruoja: ne 
tik mūsų pašnekesį, bet ir prige
sintą radijo muziką, atbanguo
jančią iš kito kambario. I stikliu
kus švelniai liejasi žalsva “Char- 
treuse” srovelė... Oi, tie išdykėliai' 
kartūzai!

Mano akys sustoja ant virvėm 
apraišiotos dėžės, pastatytos prie 
durų.

— Ten, Hermi, — pagauna 
mano žvilgsnį Birutė, — sudėta 
trisdešimt peliukų, kurie rytoj iš
skrenda į Kanadą. Žinai, peliu
kai neramus elementas. Juos rei
kia gerai surišti: ko gero, pra- 
grauš skylę ir visi išbėgs.

— “Peliukai ir plaštakės”! — 
nušvintu, supratęs apie ką eina 
kalba. — Tiesa, kaip sekasi tavo 
knygutėms?

— Pasakiškai. Per kelis mėne
sius pasaulin iškeliavo daugiau 
pusantro tūkstančio egzemplio
rių. Tai prašoko visas mano vil
tis.

— Wowl — iš entuziazmo su
šunku angliškai.

— Taigi, “wow”l Vedu kiek
vienos statistiką. “Kalėdų dova- 

i na”, kuri yra pati jauniausia, ne
tikėtai prisivijo pirmąsias dvi, 
prieš pat šventes. Šiais metais tu
rėtų išeiti dar trys: “Skraidantis 
paršiukas”, “Klementina ir Va
lentina” ir “Rimas pas Kęstutį”.

— Matai! O visi leidėjai sako, 
kad... — sriūbteliu žaliojo kartū
zų gėrimėlio ir man net užima 
kvapą.

— Aš, Hermi, žinau tik kelis 
leidėjus. Ne kiekvienas tipas, iš
leidęs knygą, automatiškai tam
po “leidėju” ir jau turi teisių apie 
knygas su aplombu išsitarti. Tik
ras leidėjas ne tik nujaučia pro
jektuojamos knygos paklausą, 
bet ir puikiai nusimano apie li
teratūrą Jis yra, kaip seismogra-
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Šiame numery

Pora krūptelėjimų muzikiniu 
reikalu.
Lietuvos istorijos šaltinių 
leidimas.
A. Landsbergio stebuklingieji 
vaidinimai.
Hugo von Hofmannstahl 
poezija.
Apie J. Maritain, G. Marcei 
ir F. Mauriac.
Pagrėbstai.
Spygliai ir dygliai.

Kertinė paraštė
Pora krūptelėjimų muzikiniu reikalu

LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIŲ LEIDIMAS

Pasaulyje esame apsišaukę 
dainingiausla tauta. Ir patys tuo 
beveik tikime, užsimerkdami 
prieš ką kita liudijančią dabar
tį. Tai kurgi tie gausūs ir pajė
gūs mūsų kolonijų chorai ? Kur
gi ta J mūsų gerųjų solistų kon
certus netelpanti publika? Kur
gi naujos lietuviškosios operos, 
metai po metų vis pastatomos 
operinėje Chicagoje? Kurgi pla
nai ir paruoša penktajai dainų 
šventei išeivijoje?

Mums atrodo, kad žmonių, 
savo kūryba galinčių teigiamai 
atsakyti į šiuos grėsmingus 
klausimus, mūsuoe dar netrūks
ta.. Trūksta tik kultūrine veikla 
besirūpinančių institucijų, trūks
ta veiklių kultūrinės srities pla
nuotojų, tiek realistų, tiek vi- 
zionierių.

Beveik tikra, jog 1974 metais 
ne kartą spaudoje ir įvairiuose 
susirinkimuose minėsime mūsų 
egzodo iš tėvynės 30 metų su
kaktį. Pakiliai bus kalbama apie 
lietuvybės išlaikymą, net bus 
giriamasi jos gyvastingumu išei
vijoje. Bet ar bus teisinga taip 
rašyti ir taip kalbėti, kai su
kaktuviniais metais tas gyvas
tingumas nebus paliudytas nei 
dainų švente, nei nauja lietuviš
kąja opera, nei beveik jau pa
mirštųjų kultūros kongresų nau
ju blykstelėjimu.

Turint galvoje dainą, 1974 
metais sueina neužmirština 50 
metų sukaktis nuo pirmosios 
Lietuvių dainų šventės 1924 
metais Kaune. Argi šiais metais 
nebūtų buvęs pats didingiausias 
tos sukakties minėjimas visos iš
eivijos dainų švente Chicagoje. 
Bet niekur nieko negirdėt, kad 
kas nors būtų buvę, ta kryptimi 
planuota bei daryta. O dabar ką 
nors pradėti, aišku, jau yra per 
vėlu.

Didelė mūsų nelaimė, kad mes 
kultūrinio gyvenimo ir jo viešų
jų apraiškų pulso nesugebame 
išlaikyti diena iš dienos, metai 
iš metų lygiai stipraus ir akty
vaus. Tautinių šokių ar dainų 
šventės proga mes tą pulso pla
kimą pakeliame beveik iki spro
gimo, bet, iškilmei pasibaigus,

pulsas vėl ilgam laikui nukrin
ta iki vos apčiuopiamo plazdė
jimo. Pabundant ir vėl, kada jau 
geram šoktelėjimui pasiruošti ir 
laiko būna per mažai; viskas ta
da atliekama didžiausioje įtam
poje ir atliekama tik šiaip taip. 
To neatsitiktų, jeigu kultūrinio 
gyvenimo išorinių apraiškų pla
nuotojai (argi tokių mūsuose 
jšu yra?), anot to posakio, lė
tai, bet užtikrintai metai po me
tų dirbtų, neatleisdami vadžių.

šiais metais, atrodo, jau pra
miegojom ir savo egzodo 30 me
tų sukaktį ir Dainų švenčių 50 
metų sukaktį. Bet dar nevėlu at
sigriebti bent ateinančiais, 1975 
metais. O sukaktuvinė proga 
taipgi yra didžiai reikšminga ir 
svarbi ne vien išeivijai bet ir vi
sai lietuvių tautai: tai mūsų ge
nialaus muziko ir tapytojo Mi
kalojaus K. Čiurlionio šimta
metė gimimo sukaktis. Okupuo
toje tėvynėje pasilikusieji visa 
tai minės koncertais, akademi
jomis, studijiniais leidiniais, mo
nografijomis ir daug kuo kitu, 
kiek tik sąlygos ir okupantas 
leis. Gražu būtų, kad pro šim
tametę Čiurlionio sukaktį ir iš
eivija nepraeitų negirdomis.

Tad kodėl neeuruo&ti 1975 
metais išeivijos dainų šventės, 
ją dedikuojant didžiojo Čiurlio
nio atminimui! Kodėl nesureng
ti Čiurlionio simfoninių, kame
rinių ir vokalinių kūrinių gran
diozinio koncerto! Sakysit, 
sunku ir neįmanoma. Bet jeigu 
vienų tik ateitininkų kongresas 
prieš kelerius metus įstengė su 
pilnu simfoniniu orkestru, Vy
tautui Marijošiui diriguojant, 
atlikti Čiurlionio didžiausią sim
foninį veikalą “Jūrą”, kaip ką 
nors lygaus ar net didingesnio 
nesugebėtų visa išeivija!

Žinoma, kad sugebėtų ir pui
kiai atliktų, jeigu tik jos jėgos 
būtų palaimingai išbalansuotos 
tarp politinės ir kultūrinės veik
los. Žiūrėkit, kiek mes turime 
organizacinių, visus ir tuos pa
čius apjungiančių, centrinių 
veiksnių, kurie galvą guldo už 
politinius reikalus: Vlikas, Altą, 
Laisvės komitetas, Rezoliuci-

Problemos ir 
perspektyvos

PAULIUS RABIKAUSKAS

Pranešimas, skaitytas Lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
IX suvažiavime, Bostone, 1973 
m. rugpiūčio 31 d.

šia tema L.K.M. Akademijos su
važiavimuose ne kartą kalbėta. Jau 
I-jame Akademijos suvažiavime, 
1933 m., kan. Pranas Penkauskas 
skaitė paskaitą “Lietuvos istorijos 
versmių leidimas”. Ją dabar visi 

galime lengvai rasti naujai per
spausdintame “Suvažiavimo Dar
bų” I-jame tome. Paskaitoje kan. 
Penkauskas gan plačiai ir konkre
čiai išdėstė visą reikalą. Suminėjęs 
įvairių įžymių autorių, kaip Eras- 
mo, Vives ir kitų, samprotavimus 
apie istorijos mokslo naudą ir svar
bą, jis smulkiai apibūdina didžiuo
sius Vakarų Europos tautų istori
jos šaltinių rinkinius ir jų išleidi
mu besirūpinusius asmenis bei ins
titucijas: nuo Mabillon’o Murato- 
ri’o, per Monumentą Germaniae 
Historica, iki Rusijos istorijos me
cenato grafo Mikalojaus Rumian- 
covo parama veikusios carinėje Ru
sijoje Archeografinės kolegijos. To
liau vaizduoja mokslinį Lietuvos is
torijos šaltinių leidimą praeityje, 
pradėtą pačių lietuvių, būtent pi- 
joro kun. Motiejaus Dogelio paruoš
tą Codex diplomaticus Regni Polo- 

niae et Magni Ducatus Lituaniae. 
Gaila tiktai, kad jis ne viską spėjo 
išleisti; kaip tik III-sis serijos tomas, 
kuriame surinkti Lietuvos doku
mentai, liko rankraštyje, vėliau pa
tekusiame į Petrapilio Viešąją bib
lioteką. Daug ko Lietuvą liečiančio 
išleido lenkai, jų jau pereitame 
šimtmetyje įsteigtos mokslo institu
cijos: Krokuvos Mokslo draugija, 
1872 m. tapusi Mokslų akademija; 
Osolinskių Institutas Lvove; Pozna
nės Mokslo draugija. Pavyzdžiui, 
Codex epistolaris Vitoldi, Magni 
Ducls Lituaniae, išleistas 1882 m., 
yra ir šiandien nepamainomas šal
tinių rinkinys Lietuvos istorikams. 
Daugiau privačia iniciatyva prieš 
maždaug 110 metų pasirodė 4 di
džiuliai tomai A. Theiner’io Vetera 
Monumentą Poloniae et Lithuaniae, 
be kurio neapsieina joks mūsų, 
ypačiai Bažnyčios istorijos tyrinėto
jas. O Codex diplomaticus Ecclesiae 
cathedralis necnon dioeceseos Vil- 
nensis yra lenkų mums duotas pui
kus pavyzdys, kaip tokie leidiniai ir 

kitais atvejais galėtų atrodyti. Lietu-

joms remti komitetas, Lietuvių 
Bendruomenė (pastaruoju me
tu taipgi labai supolitikėjusi), 
o kur dar įvairių partijų centri
nės valdybos, jų žurnalai ir kt. 
Visai čia nesipiktinant, kad jų 
tiek daug. Tegu tik juda, kruta 
ir ką nors mūsų tautos laisvei 
gero padaro. Bet kai- politikos 
tiek daug, o centrinės kultūrinės 
veiklos institucijos nė vienos, 
kai nėra kas rūpinasi ir kas pla
nuoja kultūrines apraiškas vi
sos išeivijos pločiu, kai nėra jo
kio balanso tarp dėmesio politi
kai ir tarp dėmesio kultūrinei

Vsevolodas Dobužinskis Vytautas Didysis

vą liečiančių šaltinių yra išleidę 
taip pat ir vokiečiai (ypač Scripto- 
res rerum Prussicarum rinkinyje) 
ir rusai (Vilniuje veikusios Arche
ografinės komisijos rūpesčiu). Tai
gi, jau nemaža Lietuvos istorijos 
šaltinių išspausdinta, ypačiai iš 
atokesniojo mūsų krašto istorijos 
laikotarpio iki 16-jo amžiaus. Bet 
dar daug medžiagos tebėra, rank
raščiuose, archyvuose; ji mažai kam 
težinoma, mažai kam teprieinama.

Kan. Penkauskas tuokart, baigda
mas savo paskaitą, pabrėžė: “Lietu
viško (mano pabraukta)—P.R.) isto
rijos leidimo reikalo toliau atidėlioti 
nebegalima, nes jis jau ir šiandien 
darosi opus ir žada būti dar opes
nis. Darbo iniciatyva ir jo suorga

nizavimas turėtų gulti ant visų se

veiklai, darosi nejauku. Ir atro
do, kad mes amžių amžiais vis 
tuo pačiu sergame, jėgas ir vi
są išmintį atiduodami tik politi
kai, kultūros net nepasigesdami, 
o kai būtinai reikėdavo sukul- 
tūrėti, tai tą kultūrą skolindavo- 
mės iš kitų, prarasdami viską ir 
patys save.

Todėl ir krūptelėjam, žvilgte
rėję į šiandieninę išeivijos situa
ciją muzikinio ir bendrojo kul
tūrinio poreikio prasme. Atrodo, 

į kad iš praeities mes dar nepasi- 
' mokėm. k. brd.

nesniųjų, jau prityrusių istorinin
kų pečių. Mūsų jaunųjų istori
ninkų skaičius auga ir, reikia tarti, 
augs. Kai kurie jų duoda labai 
daug vilčių ateičiai. Visi jie kaip tik 
tiktų šiam versmių leidimo darbui 
pagelbininkais senesniesiems...”. Pa
galiau jis labai teisingai pastebėjo: 

“Atsiminkime gerai, kad toks viešas 
ir tautiškas darbas (mano pa
braukta — P. R.), kaip kalbamasis 
tautos istorijos versmių leidimas, 
tai nėra vieno ar dviejų žmonių ir 
vienerių ar kelerių metų darbas. 
Tai ilgesnio laiko tarpo iš anksto 
apgalvotas ir suplanuotas darbas. 
Taigi, tokiam darbui tegali vado
vauti rimčiausia ir atsakinga tau
tos institucija. Taip bent iki šiolei 
buvo ir yra pas visas kultūringąsias 
ir savo istorijos versmes tvarkyti ir 
naudoti mokančias tautas. Mums iš 
jų šiuo atžvilgiu tikrai reikia mo
kytis”. Labai sveikas yra ir kan. 
Penkausko baigiamasis patarimas: 
"... eiti kitų ir didesnių ir mažų 
tautų išbandytais keliais, būtent: 
galvotrūkčiais neskubant, neužsi- 
brėžiant sau iš anksto negalimų ir 
neįvykdomų dalykų, visą darbo 
planą ir jo smulkmenas atsargiai 
apsvarstant ir derinant su mūsų 
moksliniu bei finansiniu pajėgumu”.

Nuo tos paskaitos praėjo lygiai 
40 metų. Tie jaunieji “istorinin
kai”, apie kuriuos tuomet kalbėjo 
kan. Penkauskas, šiandien arba jau 
išmirę arba sulaukę apie 70 m. am

žiaus. Lietuvos istorijos šaltinių 

plataus ir planingo leidimo lig šiol 

nematėme. L.K.M. Akademija, tie
sa, nepamiršo to reikalo; ji skati
no ir rėmė Konst. Jablonskio 16 a. 
inventorių išleidimą; jos dalinai sti- 
epndijuojamas kun. dr. J. Totorai
tis tyrinėjo lietuvišką medžiagą Va
tikano archyvuose. Jei ne karas, 
okupacijos, tikriausiai būtume turė
ję ir daugiau tų pastangų vaisių. 
Bet ne vien karas ir kitos nelaimės 
čia kaltos. Mūsų krašte dar nebu
vo to gilaus įsisąmoninimo, kad is
torijos šaltinių kritiškas išleidimas 
yra vienas iš svarbiausių kultūrin
gos ir savo didžią praeitį gerbian
čios tautos uždavinys; nebuvo tos 
“tokiam darbui vadovauti rimčiau
sios ir atsakingos tautos instituci
jos”, kurios reikalavo kan. Penkaus
kas; net nepasekta beveik visų .Eu
ropos valstybių pavyzdžiu — įsteig
ti kad ir nedidelį Lietuvos istorijos 
tyrinėjimo centrą Romoje, kur yra 
tiek daug medžiagos, liečiančios 
kiekvienos ilgesnę praeitį turėjusios 
Europos tautos istoriją. Olandai, 
danai, švedai, suomiai — tokios pat 
mažos valstybės kaip Lietuva, net 
daugiausia ne katalikų gyvenamos, 
tokius valstybės išlaikomus tyrinėji
mo centrus arba institutus Romoje 
turėjo ir tebeturi; o ką jau kalbėti 
apie kitus didesnius ir katalikiškus 
kraštus. Tokio lietuviško centro Ro
moje anuomet nebuvimas šiandien 
mums skaudžiai atsiliepia. Jei tai 
būtų buvę mūsų atsakingų įstai

gų laiku suprasta ir su atsidėji

mu įvykdyta, paslunčlant J tokį cen
trą kokį gerai kvalifikuotą istoriką, 
šiandien lenkai tarptautinėje plot
mėje nebegalėtų savintis sau teisę 
būti ne tik Lenkijos, bet lr Lietuvos 
istorikais, ir dar blogiau, Lietuvos 
istoriją vaizduoti vien tik kaip Len
kijos istorijos dalį.

Ne daug kuo pasikeitė šiuo at
žvilgiu padėtis ir po karo. Lietuvo
je pasirodė pora gerai išleistų dva
rų ir kaimų inventorių tomų ir 
dar vienas kitas mažesnės apimties 
ir ribotos tematikos šaltinių rinki
nys. Išėjo taip pat tokiu skambiu 
pavadinimu “Lietuvos istorijos šal
tiniai”, bet, kaip jau ne kartą bu
vo pastebėta, jie nemoksliškai iš
leisti, tendencingai atrinkti, tikros 
mūsų krašto istorijos visai neat
spindi, o tik ją falsifikuoja.

Bendro, planingo, mokslinio, ob
jektyvaus Lietuvos istorijos šaltinių 
leidimo lig šiol pačioje Lietuvoje 
nebuvo ir negirdėjau, kad toks da
lykas būtų planuojamas. Ir jei jis 
ten būtų atliekamas, tiesos ieškan
čiam istorikui tai neduotų didelės 
naudos.

Tremtyje, kaip žinome, pirmasis, 
ėmęsis Lietuvos istorijos šaltinių 
tyrinėjimo, buvo prof. Z. Ivinskis, 
jau 1949 m. tam tikslui atvykęs j 
Romą. Bet ir jam tuokart padėjo 
ne kokia aplamai Lietuvos reikalais 
besirūpinanti institucija, o privatus 
asmuo, sutelkęs savo iniciatyva tik
rai labai kuklią jam paramą. Nežiū
rint to, archyvų peržiūrėjimo dar
bas sparčiai vyko, istorikų būrelis 
Romoje didėjo. Ir kai L.K.M. Aka
demija atgaivino savo veiklą, jos na
riai istorikai nutarė imtis konkre
taus užsieniuose esančių Lietuvos 
istorijos šaltinių išleidimo darbo. 
Kaip tik šia proga vykę pasitarimai 
davė pradžią pastoviai Istorijos 
mokslų sekcijai, kuri gali pasigirti 
savo 13 metų, pradžioje kiek gyves
ne, vėliau, sekcijos nariam plačiau 
išsiskirsčius, daugiau formalia veik
la. Tačiau gražiam planavimui ir 
sėkmingai pradėtam darbui pastojo 
kelią ta pati sena kliūtis: šiam rei
kalui medžiaginį pagrindą telkian
čios mūsų institucijos nebuvimas. 
Pasiryžusioms leisti šaltinius teko 
patiems rūpintis savo pragyvenimu 
ir savanoriškai imtis nelengvo teks
tų išleidimui paruošimo darbo. Jei 
būtų buvusi kokia institucija, kuri 
būtų užtikrinusi vieno kito istoriko 
išlaikymą, nei prof. Ivinskiui (kuris 
jau buvo įsigijęs Romoje savo bu
tą) nebūtų reikėję ieškoti kitokio 
užsiėmimo, ir gal dar kas kitas būtų 
galėjęs visiškai tam reikalui atsidė
ti. Bet, deja, to nebuvof Paruošimo 
darbai slinko j priekį labai pamažu. 
Pagaliau, prieS dvejus metus galėjo 
pasirodyti I-sis “Fontes Hlstoriae 
Lituaniae” tomas: Vilniaus ir Že
maičių vyskupų reliacijos.

Buvo labai įdomu patirti, kaip tą 
mūsų pirmąjį pasirodymą istorijos 
mokslo pasaulyje įvertins tos srities 
specialistai. Mus džiugiai nustebino 
istorijos mokslo žurnalų susidomėji
mas mūsų leidiniu ir Reliacljų I-jo 
tomo recenzijų skelbimas. Lig šiol 
jau pasirodė daugiau 10 tokių re
cenzijų — visos svetimomis kalbo
mis, parašytos daugiausia pačių 
žurnalų parinktų autorių. Kai ku
rios iš jų išspausdintos svarbiuose 
tarptautiniuose arba pagrindiniuose 
kurios nors tautos žurnaluose; pvz., 
“Revue d’Histoire Eccleslastiųue” —«
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Šiame numery

Matomas ir suprantamas 
įtikinamumas.
Apie religiją ir kultūrą
Antano Maceinos knygoje. 
Linkevičiūtės ir Čapkauskienės 
koncertas Chicagoje.
Baltija tarp Napoleono 
ir Amerikos.
Osipo Mandelštamo poezija.
Mąstymai apie teatrą ir 
jaunimą.
Iš rašytojų draugijos veiklos.

Kertinė paraštė
Matomas ir suprantamas įtikinamumas

Įsivaizduokime mikčiojantį, 
šnekoje užsikertanti poetą, skai
tanti savo e^fcs. Kartu įsivaizduo
kime jį prisipažįstanti, kad jis 
kitaip šnekėti bei skaityti ir ne
gali, kad jis toks yra, kokį mato
me, ir kad jo mikčiojančiu bal
su skaitoma poezija yra vieninte
lė jo kūrybinė išraiška. Kaip mes 
i tai reaguotume? Kaip visa tai 
mums atrodytų: komiška, tragiš
ka?

Kažkas panašaus įvyksta ir 
O’Neill dramoje (televizijoj) “A 
Long Days Journey into Night”. 
Ir staiga ateina, kaip banga, min
tis: va, štai kokia 'didelė nūdienos 
meno ištikimybė realybei, gyve
nimas neapvyniojamas melu. 
Kartais juk šiandien akivaizdžiai 
matome, kaip nušluojamos seno
sios meno “poetiškumo”, “gro
žio” ir net “filosofijos” dalys. 
Dažnai jau klausiame: ar menas 
dar turėtų būti ištikimos tam de
talėm? Ar turėtų būti net natū
ralus.

Panašius klausimus pastato ir 
mūsiškiai dramaturgai (Ostraus
kas, Landsbergis, Škėma). Kar
tais tad spėliojame: ar nereikėtų 
kai kuriom realiom detalėm nu
statyti ribas? Bet ir kūrėjas šian
dien, kaip ir žiūrovas, susiduria 
su beveik ta pačia problema, su 
viena iš daugelio menų proble
mų: KAIP ĮTIKINANČIAI turė
tų būti matomas ir parodomas 
meno veikalas žiūrovui.

*
Kitaip sakant: kas yra realiz

mas?
Ape realizmą esama įvairiau

sių nuomonių. Beveik kiekvienas 
vis kitaip į jį reaguoja. Žodyne 
sakoma, kad žodis “realizmas” 
yra vartojamas, norint menuose 
pagirti preciziją ir detalių gyvu
mą, išryškinti skirtumą — kont
rastą su “idealizuotu” aprašymu 
ar įvykiu. Žodis “realus” yra var
tojamas, kai pasakoma kažkas 
nemalonaus, kai gyvenime pa
rodoma kažkas baisaus. Vienu 
žodžiu, “realizmas” vartojamas ir 
pagyrimui, ir papeikimui.

Kas jis, iš tiesų, mums yra? Ir 
kiek jo norime?

Realizmas, surištas su drama, 
yra suprantamas, kaip vaizduo
jantis paprastą vidurinio ir že
mojo sluoksnio žmonių bei dar
bininkų gyvenimą. Retos yra re
alistiškos dramos, vaizduojančios 
turtuolius (statistiškai). Dau
giausia vis Ui būna veikalai apie 
kasdieniškąjį Joną, Petrą, kartais 
apie žmogų, iškrypusi iš kasdie
niškumo — ir toks realizmas 
-tampa jau natūralizmu: realiz
mo šaka.

Kažkodėl realizmas yra riša
mas dar su fotografišku vaizda
vimu, su nuotrauka, su žumaliz- 
mu. O “fotografiškas realizmas” 
dar reiškia ir niekinančią frazę 
menuose. Taipgi niekinamai li
teratūroje vartojamas ir ‘‘žurna
listinės literatūros” terminas, lyg 
tuo norima pasakyti, kad veikale 
buvo remtasi vien laikraščių 
duomenimis, buvo vartojamas 
nuogas (“nemeniškas”) objekty
vumas. Realistiniai veikalai yra 
rišami dar su politinėm refor
mom, su populizmu, su Zola re- 
alsocialiniais romanais. Vis kaž
kodėl suprantant: jeigu jau “re
alizmas”, tai kažkas nemalo
naus iš gyvenimo, tai etniš
kumas, savotiškas blogis ir pesi
mizmas l

•
M. McCarthy savo “Aspects of 

the drama” mato, kad net idiliš
ki Turgenevo, Gaskell ir Tolsto
jaus veikalai yra silpno realizmo 
veikalai, nes jie, palyginus su 
šiandien, yra beveik pastorališki 
— tik lengvai škicuoja tokį vie
tomis gan paprastuti gyvenimą, 
kiek idealizuotą — nerealistišką. 
Ji mato, kad šiandien realistai 
yra vėl — linkę į laikraštinį kri- 
minalizmą, i įvykius ofisuose, 
namuose ar kiemuose be medžių. 
Linkę į dramas, kur protagonis
tai yra bespalviai, kur dekoraci
jos yra liūdnai pilkos, žmonių 
kalba primityvi, neidealizuota.

O realistiniuose filmuose, ak
toriai yra imami tiesiog iš gat
vės. Tad ir jaučiame, kad kažkas 
juose lyg “perdaug gyvenimiška”, 
net biauru. Stengiamasi tai pa
grąžinti “poezija”, “simbolio”

Antanas Maceina, KRIKŠČIONIS 
PASAULYJE. Pasauliškio vaidmuo 
išganymo istorijoje. “Krikščionis gy
venime” 1973 m. Knygų serijos Nr. 
10. Leidinys kietais viršeliais, 404 psl., 
kaina $7.00, gaunamas “Drauge”.

Nagrinėti religijos ir kultūros 
santykius galima moksliniu, filo
sofiniu ar teologiniu atžvilgiu. 
A. Maceina savo naujoje knygo
je “Krikščionis pasaulyje” nag
rinėja šiuos santykius teologiniu 
žvilgsniu. Teologiniu atžvilgiu 
svarbiausias klausimas nėra reli
gijos vieta kultūroje, bet kultūros 
vieta religijoje. Ieškoti kultūros 
vietos religijoje autorius turi to
dėl, kad jis savo knygoje nori 
nustatyti krikščionio vietą ir už
davinius pasauly... “krikščionies 
pasauly klausimas gali būti tin
kamai suprastas ir vaisingai iš
spręstas tik tada, kai i pasauliš
ki žiūrėsime kaip į pačios Baž
nyčios pašvęstąjį ir pasiųstąjį — 
tačiau ne specialiom bažnytinėm 
pareigom, o pasaulinėm tarny
bom.. Nuosekliai tada visas ma
no knygos dėmesys yra sutelktas 
į pasaulinių tarnybų sakrališku
mą ir jų reikšmę išganymo isto
rijai, taip kad ši knyga savo es
mėje yra nė kas kita, kaip kul
tūrinės krikščionio veiklos arba 
net ir pačios kultūros teologija” 
(10 p).

L Pasauliškio vieta Bažnyčioje
Prof. dr. A. Maceina užima 

žymiausią vietą mūsų religinėje 
literatūroje ir savo naujame vei
kale “Krikščionis pasaulyje” ieš
ko pasauliečio vietos Bažnyčioje: 
“Pasauliškis yra tikintysis, kurio 
buvimas bei veikimas pasauly 
yra pašvęstas bei pasiųstas” (93 
p). Pirmiausia autorius duoda 
istorine apžvalgą pasauliečio pa
dėties Bažnyčioje, apie jo santy
kius su hierarchija ir apie jo ei
namas pareigas Bažnyčioje. 
Krikščionybės pradžioje dvasiš
kiai ir pasauliečiai dirbo Bažny
čioje visi kartu, bet paskui vieni 
nuo kitų atsiskyrė ir susikūrė trys 
bažnytiniai luomai. Dvasiškių ir 
vienuolių luomai turėjo aiškią 
vietą Bažnyčioje, bet pasauliečių 
luomas savo aiškios vietos nei 
savo veikimo plotmės neturėjo. 
Maceinos knygos tad didžiausias 
rūpestis yra nustatyti, kas yra 
pasaulietis, kokios jo pareigos 
Bažnyčioje ir ką jis turi veikti, 
kad savo luomo pareigas atliktų.

II Vatikano susirinkimo pa
sauliečio aptarimai autoriaus ne
patenkina, nes čia pasaulietis su
prantamas tas žmogus, kuris nė
ra kunigas ar vienuolis, tai nei
giamas aptarimas, kuris nieko 

grožiu ar sąryšiu su mitologija, 
su graikais (O’Neill). Vis dėlto 
dramos realizmas dar per mažai 
juokiasi, neduoda poilsio žiūro
vui, yra net sadistiškas.

Sadizmas, McCarthy sako, gal 
dar buvo geras, kai reikėjo ibse- 
niškai atidengti melą, socialinę 
negerovę. Gi šiandien tas žiauru
mas yra padaromas lyg estetine 
forma, lyg sakoma:

— Žiūrėkite, kaip žmogus 
šiandien kartais gyvena. Kokių 
kurjozų esama pasaulyje! Kokių

RELIGIJA IR KULTOR
Antano Maceinos knygoje "Krikščionis pasaulyje"
ANDRIUS BALTINIS

nepasako apie tai, kas pasauliš
kis yra pats savyje ir koks jo veik
los laukas. Autorius ieško ne šio 
veiklos lauko pasauly, bet jo san
tykyje su Dievu: “Mes manome, 
kad pasaulišką reikia suprasti ry
šium su pasauliu, tuo tarpu 
Naujasis Testamentas jį supran
ta ryšium su Dievu” (14 p.). 
Autorius pabrėžia, kad II Vatika
no susirinkimas, kaip ir Naujasis 
Testamentas, ragina pasauliški 
suvokti save ne ryšium su pa

Zibintas speige Nuotrauka Vytauo Mažulio

žiaurumų, pornografijos ir iškry
pimų!

Parodoma. Bet vaistai nuo 
blogybių neprirašomi.

Yra ir išimčių. Kai kuris realiz
mas šiandien stiebiasi ir aukštyn, 
šliedamasis prie poezijos, bet 
linksta ir žemyn prie natūraliz
mo. Tačiau turi daug tendenci
jos gręžtis ir į irracionalumą. Se
noviškai suprantamų realistų 
šiandien maža, nors visi ieško įti
kinamumo. Ir mūsų pačių šios 
dienos realistinėj tradicijoj pasi
liekantieji rašytojai (Katiliškis, 

sauliu, bet ryšium su Dievu bei 
Bažnyčia (95 p.). Iš santykio su 
Dievu ir Bažnyčia autorius 
trumpais ir preciziškais žodžiais 
nustato pasauliečio sąvoką: “Pa
sauliškis yra krikščionis, pašvęs
tas Krikšto ir Sutvirtinimo sak
ramentais, kad vykdytų pasau
lio pašventimą pasaulinėmis tar
nybomis” (13 p.). Čia jau aiškiai 
nustatyta pasauliškio bažnytinė 
pasiuntinybė krikšto ir sutvirti
nimo sakramentais ir jo veiklos

Baronas, Ramonas, Barėnas, Rū
ta, Jankus ir gal Cinzas), savo 
įtikinamumą skaitytojui pertei
kia vis kitaip.

Visos šioje paraštėje parinktos 
Prieštaringos nuomonės apie re
alizmą tik rodo, kokios pusiau
svyros turėtume ieškoti mene 
tarp “grožio”, “simbolio”, “filo
sofijos” ir realybės. Juk visa, kas 
pridedama veikale prie realybės, 
yra taip pritaikoma, kad tik la
biau iškeltų realybę:

Taip yra su “grožiu” mene, 
kuris yra ir gamtoj, ir gyvenime. 
Bet reikia ji atrinkti, pastebėti

būdas, pašventinti pasaulį pa
saulinėmis tarnybomis. Autorius 
tad ir plačiai nagrinėja šias pa
saulines tarnybas, kurios yra 
kultūros kūrimas.

2. Kultūra-pasaulltčio veikime 
plotas

Kalbant apie kultūrą, auto
riui iškyla svarbiausias klausi
mas: “kas yra kultūra išganymo 
istorijoje” (142 p.). Tai iš tiesų 
šios knygos svarbiausias klausi-

Taip yra su “simboliu”, kuris 
parenkamas ir priderinamas, .kad 
sutvirtintų vaizduojamą realybę.

Taip ir su “filosofija”, kuri iš
traukia mintis iš vaizduojamos 
realybės. Filosofijai “pavaizduo
ti” pasirenkama tam tinkama re
alybė. Ir iš tų atrankų subtilumo, 
suderinimo, atrodo, ir vaizduoja
ma realybė veikale yra peiktina 
ar girtina. Reikia tik žinoti, ką 
peikti. Ir ką girti. O tai nėra 
lengva, kaip matome iš kai ku
rių kritinių pasišvaistymų.

P. Min. 

mu, nuo kurio teisingo išspren
dimo pareina krikščionio vieta 
pasaulyje. Autorius jį sprendžia, 
remdamasis II Vatikano susirin
kimo nutarimais ir iš jų daryda
mas toli siekiančias išvadas kul
tūrai įjungti Į išganymo istoriją: 
“Priešingai, pasak Susirinkimo, 
krikščionis yra įsitikinęs, kad 
žmonijos laimėjimai laikytini 
Dievo didybės ženklu ir jo pa
slaptingo plano vaisiais” (I, 202 
p.). Tai reiškia: kultūrinė žmo
gaus veikla įsijungia į Viešpaties 
kūrimu prasidėjusį pasaulio 
tarpsmą ir šį tarpsmą vykdo, ji 
yra šio tarpsmo lytis ir tuo pa
čiu dalyvė amžinajame Dievo 
plane vesti pasaulį atbaigos lin
kui” (143 p.). Čia autorius labai 
gerai įjungia kultūrą į religiją, į 
Dievo planą, todėl kultūros kū
rėjas pasidaro išganymo istorijos 
dalininkas. Nors knygos pavadi
nimas yra “Krikščionis pasauly”, 
bet kadangi jis reiškiasi pasauly, 
kultūrą kurdamas, tai kultūra jo 
knygoje užima pagrindinę vietą, 
ir nuo jos sampratos pareina pa
sauliškio veiklos supratimas 
Bažnyčioje.

Svarbi ir pagrindinė kultūros 
įjungimo į religiją sąvoka auto
riui yra kūrimo sąvoka: “Pasau
lis yra Viešpaties kūrinys — štai 
esminis jo santykis su Dievu. Čia 
labai pagrįsta’ autorius iš kūri
mo sąvokos išveda kultūros san
tykį su religija bei Dievu. Au
torius iškelia šių santykių onto- 

' logiškumą, teigdamas, kad, onto
loginėje kūrimo tvarkoje viešpa
tauja amžina ir nesunaikinama 
sandora tarp kūrimo ir Kūrėjo” 
(147 p.). Čia iškyla kultūros ir 
nuodėmės santykis, kuris labai 
svarbus ir prie jo tenka sustoti.

3. Kultūra ir nuodėmė
Maceina sustoja prie dviejų 

. nuodėmės sampratos kraštutinu
mų: Pelagijaus ir Liuterio, juos 
atmesdamas ir tvirtindamas, kad 

I ir nuodėmė negali nutraukti bū- 
I tinio ryšio su Dievu, nes kitaip 
1 žmogaus iš viso neliktų: “Mano 
valios neiginys nėra ir negali bū
ti antologinis. Jis lieka psicholo
giškai moralinėje plotmėje... to
dėl negali padaryti, kad virsčiau 
blogu kaip būtybe. O likdamas 
būtybe, tuo pačiu lieku ir geras, 
nes būti ir geram būti yra vie
nas ir tas pats dalykas” (15 p.).

Šiaip tvirtinti autorius gali tik 
todėl, kad jis blogį laiko būties 
stoka, nieku, todėl būtis yra visa
da gera. Tačiau laikant būtį ly
gia su gėriu, kaip aptarsime vel
nią, juk jis yra būtis, bet tobulai 
bloga būtis. Kad visada yra ge
riau būti kaip nebūti irgi nega
lima sakyti, nes Kristus sako apie 
Judą: “Geriau jam būtų, kad jis 
nebūtų gimęs”.

Laisvė yra Dievo dovana, bet 
žmogaus laisvės panaudojimas 
prasidėjo su kritimu į nuodėmę, 
tai yra žmogaus apsisprendimu 
prieš Dievą. Šis apsisprendimas 
neišsisemia Dievo įsakymo per
žengimu, bet jis yra noras atsi
stoti Dievo vietoje. Šis dalykas 
yra svarbus, kai galvojame apie 
kultūrą. Nors galėti kurti yra 
Dievo dovana, bet pati kultūra 
yra žmogaus darbas. Bet kaip 
kiekvienas žmogaus darbas, jis 
gali būti geras ar blogas. Kurda
mas kultūrą, žmogus gali sau ir 
visai Dievo kūrybai padaryti di
delę žalą arba daug gero. Nepa
mirškime, kad prie didžiųjų kul
tūros laimėjimų priklauso ne tik

(Nukelta į 2 pal.)
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Kertinė paraštė
Išradėjo vertė energijos krizėje
Štai prieš akis iliustruotų ži

nių lakštas. Nuotraukose šypso
si keli vyrai (atleiskite, ponios, 
kad tik vyrai). Ko gi jie šypso
si? Ar dėl laimingo loterijos bi
lieto? Ar jų mėgiama sporto ko
manda laimėjo rungtynes? O 
gal jų algos buvo pakeltos? Ne... 
Ne... Jie paprasčiausiai džiau
giasi savo naujais išradimais

Dr. Isay Balinkinas, Cincinna- 
ti universiteto eksperimentinis 
fizikas, šypsodamasis aiškina, 
kad energijos krizė galėtų būti 
pašalinta, jei žmonijai pavyktų 
sulėtinti planetą viena sekunde 
per metus. Bet kaip? Klauskite 
profesoriaus: jis turi sugalvojęs 
Bavltą būdą.

N. Windhomo, Maine, gyvento
jas Lavvrence Smithas sėdi ant 
paežerėje pasistatyto pylimo. 
Čia įrengta jo nuosava hidro
elektrinė, pagaminanti 25 kilo
vatus per valandą — žymiai 
daugiau negu reikalinga jo gy
venvietei.

Trečioje nuotraukoje matome 
solidžiai atrodantį, entuziastiš
kai nusiteikusį Norman Zim- 
mermaną, išauginusį tam tikrą 
bakterijų rūšį. Kaip benzino 
priedas, šitos bakterijos sumaži
na benzino suvartojimą 15%.

Laimingai šypsosi ir du bend
radarbiai iš Berkeley, Califor- 
nijos: išradėjas Ridgway Banke 
ir Hap Hapogian. Jiems pavyko 
sumontuoti stebuklingą šilumos 
mašiną, kuri veikia nuo besikei
čiančios temperatūros.

Žinoma, su šiais išradimais 
dabartinės energijos krizės tuoj 
pat nesumažinsime. Tik ateities 
tyrimai parodys, ar Zimmerma- 
no bakterijos apsimoka gamin
ti masiškai. Vis dėlto minėti pa
vyzdžiai (o tokių pasaulyje tik
riausiai yra šimtai) akivaizdžiai 
patvirtina dėsnį, kad žmogus ne
gali ilgai vergauti jokiai krizei. 
Tam jis ir yra žmogus, kad nu
galėtų užtvaras, pašalintų trū
kumus, panaikintų krizes. Senu 
posakiu, būtinybė yra išradimų 
motina. Reikalo spiriamas kiek
vienas tampa buklesnis ir išmin
tingesnis. Mokslo vyrai ir mote
rys — inžinieriai, fizikai, chemi

kai — pavirsta žmonijos kūry
binės veiklos katalizatoriais. Jie 
paaštrina protavimo procesą. 
Skverbiasi giliau. Sudarinėja 
naujas gamybos kombinacijas, 
naujas formules. Daro naujus 
mokslo stebuklus.

JAV Geologinės apžiūros di
rektorius dr. Vincent E. McKel- 
vy neseniai kaip tik ir pabrėžė 
žmogaus protavimo reikšmę 
energijos šaltinių ieškojimo ke
lyje. Jo žodžiais, žaliavos randa
mos gamtoje, tačiau tas žalia
vas efektingiau panaudoti ir tuo 
netiesiogiai praplėsti pačių šal
tinių klodus gali tik kūrybingas 
žmogus.

Primityvus žmogus tenkinosi 
medžiu ir akmeniu. Dabarties 
žmogus turi ištisą chemijos for
mulių arsenalą. XX amžiaus są
vartoje pramonė apytikriai var
tojo 20 cheminių elementų, šian
dien jų kiekis pakilo iki 70. 
Mokslinė — technologinė pažan
ga ypač raiški turimų šaltinių 
našumo kėlime. Pavyzdžiui, da
bar iš vienos tonos anglies paga
minama septynis kartus dau
giau elektros, negu šio šimtme
čio pradžioje. Pastaraisiais me
tais taip pat ir plieno kokybės 
patobulinimais sumažintas plie
no suvartojimas ir tuo pačiu žy
miai padidintos plieno atsargos.

Būtų pravartu mūsų išeivinei 
spaudai labiau susidomėti lietu
vių išradėjų, chemikų, fizikų vi
sokių technologų veikla. Be abe
jo, laisvajame pasaulyje lietuvių 
mokslininkų yra ganėtinai ir jie 
atlieka svarbius darbus. Dažnas 
jų yra įsijungęs į energijos pro
blemų gvildenimo procesą. Daž
nam rūpi kokiu nors būdu pa
kelti žmonijos gerovę. Vienas 
kitas dažnesnis straipsnelis apie 
jų veiklą universitetuose ar la
boratorijose primintų jiems, kad 
bendruomenė domisi jais ir įver
tina jų pasiekimus. Gal tada, ra
dę savo mokslinio darbo aprašus 
spaudoje, jie suras atliekamą 
valandėlę pabuvot mūsų tarpe, | 
pasidalinti įspūdžiais, gal net 
brūkštelti kokį informacinį ra
šinį,, pamokyti, kokiu būdu gali-1

1898 m. “Varpo” lapkričio-gruo
džio numeryje (Nr. 6) buvo iš
spausdinto “Tautiška giesmė”, ten 
pat nurodant, kad “gaidą lr žodžius 
sudėstė V. K.” (t. y. Vincas Ku
dirka). Tai giesmei ir buvo lemta 
ilgainiui tapti Lietuvos himnu.

Tuo talku plačiai ir stipriai įsisiū
bavus lietuvių tautiniam atgimi
mui, jausta reikalas turėti savo 
“tautišką giesmę”, atseit, himną. 
Dar prieš “Aušrą” Seinų kunigų 
seminarijos (kai ten mokėsi Petras 
Kriaučiūnas) lietuviai klierikai, 
anot A. Miluko, sugiedodavę, kaip 
savo tautinį himną, pradines Ad. 
Mickevičiaus “Pono Tado” eilutes 
(Lietuva, mano tėvyne, tu esi kaip 
sveikata...). Buvęs Seinų klierikas 
kun. P. Abromaitis ir Amerikoje 
“mėgdavęs atsakančioje draugijoje 
to himno jausmingu giedojimu pa
sirodyti”. Tasai Mickevičiaus pos
mas buvo kaip “himnas narodavas 
[tautinis] lietuviškas” sugiedotas 
Mahanoy City (Pennsylvanijos 
mieste, kur tada klebonavo P. Ab
romaitis) vykusio trečiojo Susivieni
jimo Lietuviškų Katalikiškų
Draugijų seimo metu (Spaudos 
laisvės ir Amerikos lietuvių orga- 
nlzuotės sukaktuvės. 2. laida. 1930, 
p. 557-558).

Lietuvoje spaudos draudimo lai
kais buvo itin išpopuliarėjusi A. Ba
ranausko daina “Nu, Lietuva, nu 
Dauguva” (iš jo eilių rinkinėlio 
“Kelionė Petaburkan”, arba “Gro- 
ma iš Petrapilės”) su žinomaisiais 
posmais “Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda” ir “Kad tu, 
gude, nesulauktum”. “Tėvynės Sar
go” redakcija (1898, Nr. 12) rašė: 
“Tą visai Lietuvai žinomą dainą drę- 
same pavadinti mūsų ‘tautiška gies
me’, nes ji aiškiausiai ir pilnai per
stoto ir tikrą mūsų dabartinį tau
tos padėjimą ir dvasią, kuri tikrų 
lietuvių širdyse tvyskia”. Mažage- 
tas (Jurgis šaulys) savo straipsnyje 
“Ar turime tautišką giesmę?” (Ži- 
nyčia, Nr. 4-5, 1902) abejojo, kad 
ana Baranausko daina tiktų būti 
tokia ‘tautiška giesmė’ ir reiškė vil
tį, kad jos susilauksime: “Mūsų 
Motina-Lietuva tiek jau turi sūnų, 
kurie taip gražiai sugeba Ją apdai
nuoti. Gal gi pajus kurs iš jų tam 
tikrą įkvėpimą ir užganėdys seniai 
jaučiamą reikalą”. Redakcija (“Ži- 
nyčią” kaip ir “Tėvynės Sargą” ta
da redagavo J. Tumas-Vaižgantas) 
betgi pastebėjo straipsnio prieraše, 
kad “mes visgi prisitaikome senosios 
tame dalyke nuomonės, jog iš visų 
dainų ir giesmių, kuriomis dainiai 
lig šiol mus apdovanojo, šita visų 
labiausiai pritinka, nes jau daug 
metų kelia mūsų drąsą ir viltį ža
dina; paveizdėt tik, su kokiu karš
čiu ją mūsų jaunuomenė dainuoja”. 
Vėliau savo “Pragiedruliuose” Vaiž
gantas aprašinėjo, su kokiu entu
ziazmu jaunimas tą giesmę dainavo 
ir kokį didelį gresiančio maišto 
įspūdį ji darė rusų valdininkams. Ste
bėjosi tardytojas: “Vyrai, tai maiš-

tas! tokiuo jausmu dykai nedainuo
jama”.

Toji Baranausko daina buvo ta
pusi rusų administracijai erzinančia 
rakštimi. Liuda Didžiulienė savo at
siminimuose iš spaudos draudimo 
laikų pasakoja: “Atvažiuoja tas pats 
pristavas [nuovados viršininkas] 
Ciolkevičius su visa gauja policistų 
krėsti. [...] Nelaimei, nuvažiavę Za- 
belynių ūlyčion [sodžiun] Juozo Mic- 
kūnaičio krėstų, (jis buvo irgi mūsų 
mokinys), ten rado Baranausko 
‘Gromatą iš Petrapilės’. Ją nutvėręs, 
pristavas tuoj už ančio ir pro duris, 
nieko daugiau nebeieškodamas. Čia 
buvo geras kąsnis, nes jau treji me
tai, kaip tos poemos ieškojo. Apsgan- 
do Juozas, ė dar labiau St. Didžiulis. 
Rytojaus dieną nuvažiavęs Anykš
čiuos, dideliu vargu išpirko rankraš
tį už tris šimtus rublių” (L. Didžiu
lienė - Žmona. Ką aš beatmenu. 
1926, p. 165 - 166). Taip pat ir pas 
poetą Praną Vaičaitį per kratą ras
toji Baranausko daina “Nu, Lietu
va” žandarų protokole buvo pava
dinta priešvalstybiniu kūriniu (R. 
Mikšytė, Antano Baranausko kūry
ba. 1964, p. 215).

Suprantama todėl, kad Petrapilio 
Labdaringoji Lietuvių ir Žemaičių 
Draugystė, rengdama 1902 m. va-

karą ir norėdama, kad choras šalia 
kitų dalykų padainuotų ir Bara
nausko “Nu, Lietuva", nesitikėjo 
gauti cenzūros leidimo. Buvo kreip
tasi į Maironį, tada profesoriavusį 
Petrapilio dvasinėje akademijoje, 
kad jis parašytų Baranausko dai
nos melodijai pritaikytas eiles, prie 
kurių nekibtų cenzūra. Maironis su
tikęs ir1 po kelių dienų atnešęs vė
liau išpopuliarėjusi eilėraštį “Eina 
garsas’ (V. Zaborskaitė, Maironis. 
1968, p. 266 - 267).

“Algimanto” autorius V. Pietaris 
jau po mirties išspausdintame 
straipsnyje “Padėjimas mūsų tau
tos XIX amžiuje”, prisimindamas 
lietuvių vargus rusų priespaudoje, 
ypač Muravjovo laikais, rašė: “Taip 
ir norisi man šūktelti: ‘Dievas ga
lybių su mumis! Dievas Jokūbo — 
apgynėjas mūsų!’ Tautos turi savo 
himnus. Jeigu lietuviams
pasirinkti sau himną, aš patarčiau 
jiems rinktis šitą psalmę Dovydo” 
(Tėvynės Sargas, 1903, Nr. 11-12).

Pretendentų į himnus eilėn sėk
mingai stojo ir Kudirkos “tautiška 
giesmė”, kurią pats Kudirka Kaz. 
Griniui pavadinęs lietuviškuoju “Bo- 
že, caria chrani” [Dieve, saugok ca
rą, — tai carinės Rusijos himnas] 
(J. Būtėnas, Vincas Kudirka, 1937,

duotų

Dr. Jonas Basanavičius (1851 — 1927. IL 16) Piešinys J. Kelečiaua
(Iš Br. Kviklio archyvo)

Dr. Jonas Basanavičius apie Vasario
16-tąją

Lietuvos himno autorius dr. Vincas Kudirka (1858 r i 899)
(Iš Br. Kviklio archyvo)

ma sumažinti žaliavų eikvojimą.
Kol kas didžiai pasigendame 

nuotraukų, kuriose šypsotųsi ne 
svetimtaučiai, o mums brangūs 
lietuviai išradėjai. Pr. V.

Galop atėjo vasario 16 d., kada visiems 20 Lietuvos 
Tarybos nariams susitarus, nuspręsta tapo paskelbti Lie
tuvos nepriklausomybę Vokietijai, Rusijai ir kitoms vals
tybėms. Tai buvo šeštadienis, 12 vai. 30 min. dieną, kada 
man Taryboje pirmininkaujant ir skaitant paskelbimo for- 
mulą, tai ir atlikta tapo, visiems Tarybos nariams karštai 
delnais plojant. Tačiau kitą dieną tą Lietuvos nepriklau
somybės deklaraciją “Lietuvos Aide“ paskelbus, laikraš
čio numeris su jąją vokiečių cenzūros buvo konfiskuotas, 
bet nežiūrint to visgi tuojau pasisekė Berlyno laikraš
čiuose tą nuotykį pagarsint.

(Iš J. Basanavičiaus autobiografijos)

p. 160). Jau po metų Vargėla (Ka
zys Grinius) Kudirkos nekrologe 
(Varpas, 1899, Nr. 6) ją pavadina 
tautišku himnu, o po kelerių metų 
(1906) komp. A. Kačanausko buvo 
išleistas “Lietuvių hymnas. Žo
džiai ir meliodija V. Kudirkos. For
tepijonui priruošė A Kačanovskis”. 
Antraštė buvo pakartota prancūziš
kai. Bė to, viršelyje buvo įdėtas vy
tis, teikiąs tam tikro himnui dera
mo oficialumo. Leidinį savo lėšomis 
Rygoje išspausdino žinomas kovo
tojas dėl lietuvių spaudos laisvės 
inž. A. Maciejauskas.

Kada toji Kudirkos giesmė buvo 
pirmą kartą viešai sudainuota, ne
žinia. Gal būt, 1899 m. Petrapilyje. 
“Tėvynės Sarge” (1900, Nr. 2-3) 
skaitome: “13 d. lapkričio ant Nevs
kio prospekto buvo atliktas koncer
tas ant naudos studentų-lietuvių. 
[...] Pradžioje ir ant galo koncerto 
skaitlingas giesmininkų choras len
kų ir lietuvių po priežiūra Sas- 
nauskio, lietuvio, išpildė du tautiš
ku himnu: ‘Kur Šešupė teka, Kur 
Nemonas bėga’; antras pagal Dr. 
Kudirkos, patalpintas 6 Num. ‘Var
po’ 1898 metų. Tarp tų dviejų 
himnų buvo dar atgiedota keletas 
lietuviškų dainelių".

Prie Kudirkos giesmės paplitimo 
bus prisidėjusi ir populiari mūsų 
chorų ir apskritai dainos mėgėjų 
tarpe L. Eremino knygelė “Dainos 
sutaisytos ant keturių balsų” (iš- 
sp. Tilžėje 1902), kurioje buvo ke
liasdešimt choro dainų (daugiau
sia vokiečių ir kitų kompozitorių), 
pamėgtų ir greitai pasklidusių mū
suose, pvz. kad ir “Sveiki, broliai 
dainininkai”, kurią dažnas tikra lie
tuvių daina palaiko. Kudirkos “tau
tiška giesmė” buvo pati pirmoji 
Eremino knygelėje.

Tais pačiais 1902 m. Kudirkos 
giesmė su gaidomis buvo išspaus
dinta Krokuvoje išleistoje J. Schie- 
koppo pradinėje lietuvių kalbos 
gramatikoje (Gramatyka litewska 
początkowa), kurią iš vokiečių 
kalbos lenkiškai išvertė J. Januške
vičius ir A. Maclejauskas.

J Kudirkos giesmę mūsų patrio
tinės visuomenės dėmesį labai at
kreipė vienas brutalus rusų poli
cijos poelgis. Jai užkliuvo ant Ku
dirkos kapo 1902.X.24 pastatytame 
paminkle įrašytas antrasis jo him
no posmas. “Varpo” korespon
dentas rašė (1903, Nr. 4-5): “Nau-

(Nukclta j 2 pal.)
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Rauda apie kičą ir literatūrą. 
Encyclopedia Lituanica 
trečiajam tomui pasirodžius. 
Lietuvos himno istorijos 
bruožai.
Dešimtmetis nuo Juliaus Kaupo 
mirties.
Rio de Janeiro karnavale. 
Veterinarinė medicina 
laisvojoj Lietuvoj.
Naujas D. Lapinsko kūrinys 
koncerte.

Kertine paraštė
RAUDA APIE KIČĄ

Prieš kiek laiko šioje “Paraš
tėje” buvo nusiskųsta išeivinės 
kritikos palaipsniu nuprofesiona 
Įėjimu. Nusiskundimas buvo, pa
lyginant, švelnus, turint omeny
je pseudokritikos sriautą. O da 
bar panašiu grožinės prozos 
klausimu, bet aistringiau ir iš
kalbiau “Aiduose” prabilo kri
tikas Kostas Rauda (“Brolio 
Mykolo gatvė”, 1973, Nr. 10). 
Mūsų išeivijos prozoje jis mato 
“rašytojų mėgėjų” invaziją:

“Jie taip nugyveno mūsų dai
liąją prozą, jog jinai visiškai 
prarado savo profesinę tapaty
bę, nustojo egzistavusi kaip žo
džio kūryba, kurioje ne “tiesa” 
kuria žodį, bet žodis kuria tie
są... Grynai literatūrines žodžio 
bei silistinės struktūros proble
mas pakeitė nuolat atrajojamas 
vis tas pats propagandinis kičas 
ir vakardienos problemų spren
dimas užvakardienos priemonė
mis; žmogų — sąlyginis žmo
gus, t. y. bejėgis automatas, me
chaniškai kartojąs autorių dik
tuojamas “tiesas”.

Žodžiai kieti — kai kam jie 
atrodys pernelyg pikti — bet 
tikslūs ir labai reikalingi. Mūsų 
parūgusioje literatūrinėje atmo
sferoj jie prilygsta langų atida
rymui ir vyriško kumščio tren
kimui į stalą. Įdomiu sutapimu, 
jie primena kai kurių latvių lite
ratų nusiskundimus apie dali
nį sustabarėjimą latvių išeivinė- 
je raštijoje. Savo romane apie 
latvius Kanadoj “Pats esi kungs, 
pats” Aivars Rungis taip aprašo 
pagal konservatyvaus išeivio lū
kesčius sulipdytą tradicinį lat
vių romaną:

“Jame įvykiai susipina su įvy
kiais nenutrūkstančioje grandi
nėje, charakteriai vystosi, cha
rakteriai tampa vaisingi, cha
rakteriai augh, tipai kalba tik ti
piškai..." Kai skaitytojas atsi
gręžia nuo tokio latvių prozos 
kūrinio į gyvenimą, “dalykai iš 
karto atrodo truputį nepapras
ti”, nes šiandienis gyvenimas at
rodo visai skirtingas nuo tokio 
kūrinio. (V. Nollendorfs, “The 
Demythologization of Latvian 
Literature”, Books Abroad, Au- 
tumn 1973).

Rungis kalba apie tradiciniai 
rašančius profesionalus, bet iš- 

IR LITERATŪRĄ 
davos panašios kaip Raudos už
fiksuotų lietuvių mėgėjų raštuo
se. Abiem atvejais, Raudos žo
džiais, kartojamos “viešosios 
opinijos spaudimo” primestos 
“ ‘nepajudinamos tiesos’ popie
rinių... herojų lūpomis”.

Panašių reiškinių galima at
rasti ir estų bei kitų egzilų raš
tijoje. Visose išeivių literatūro
se pastebimos dvi ligos. Viena 
yra rašytojų-mėgėjų, “kurie 
normaliose sąlygose vargu būtų 
drįsę veržtis į Parnasą”, tai ver
žimasis į tuštėjančius literatūros 
barus. Kita liga — tai kai kurių 
profesionalų rašytojų užsisklen
dimas kadais atsivežtuose sti
liuose ir formulėse, laikrodžio 
sustabdymas namų ir praeities 
tęstinumo iliuzijai išsisaugoti. 
Pirmoji liga vadinasi “grapho- 
manitis”, antroji “artiosklero- 
sis”.

“Graphomanitinė” ir “arterio- 
sklerozinė” kritika vis labiau 
plinta mūsų periodinėje spaudo
je. Žinome, kaip redaktoriams 
sunku pasigauti recenzentų. O 
Raudos aprašyto tipo autoriai ir 
kritikai ne tik sutinka, bet ir 
patys pasisiūlo. Šiais energijos 
krizės laikais jų energija neiš
semiama, kunkuliuojanti be at
vangos. Ir taip jie pildo puslapį 
po puslapio, kaip margas drobes 
ar jaučių skūras.

Tokia proza ir kritika nesuža
vės skaitytojų Lietuvoje, kaip ji 
besidangstytų tautiškumo ir pa- 
riotizmo plakatais. (Parafrazuo
jant anglų 18 a. kritiką, galime 
sakyti, kad “patriotizmas yra 
paskutinė grafomano užuovė
ja”.) O mūsų jaunąją kartą iš
eivijoje tokio lygio rašliava la
bai efektingai atgrasys nuo bet 
kokio lietuviško rašto.

Kokia išeitis iš mūsų “litera
tūrinės energijos krizės”? Rau
dos siūlymu: “Tik grynai profe
sionalinis požiūris į literatūrą, 
pagrindinę atsakomybę ir vaid
menį grąžinant žodžiui — nepri
klausomam šifrui, kuris garan
tuotų autoriaus nepriklausomy
bę prieš ideologijų antplūdį, 
taip, kaip magiškas ženklas savo 
kriptiška forma išsaugo jame 
slypinčios idėjos autentiškumą 
ir gyvybę. Amen Plunksn.

IR ANTRAS TITANIŠKAS DARBAS JAU ĮPUSĖTAS
Encyclopedia Lituanica trečiąjį tomą pasitinkant: žmonės, darbai, rezultatai
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. Vo 

lume III. Boston, Massachusetts. Pub- 
Hshed by Juozas Kapočius. Edited by 
Simas Sužiedėlis and Vincas Rastenis. 
English Language Editor Raphael 
Sealy, University of California, Ber- 
keley. Editorial Assistant Rita Kapo
čius. Printed in the United Statės of 
America, 1973. Encyclopedia Lituani
ca, 395 West Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127, U. S. A. Library of Con- 
gress Catalog Card Number 74- 
114275.

•

Jeigu kas artimoje ar tolimoje 
ateityje iš pačių lietuvių ar iš 
kitataučių ieškos lietuvių išeivi
jos labiausiai išlikusių pėdsakų 
svetimose žemėse, tai dvi pačių 
didžiųjų pėdų bus Lietuvių en
ciklopedija (36 tomai) ir Encyc
lopedia Lituanica (6 tomai). Ir 
jos išliks ne vien tik kaip gra
žūs paminklai pasižiūrėti, bet ir 
kaip mokslo bei informacijos ne
išsenkami šaltiniai, naudojami 
gyvam reikalui savųjų ir sveti
mųjų ateities kartose.

Darbas padarytas ir daromas 
toks, kad plataus pasaulio kul
tūrininkai, gerai žinantieji šios 
rūšies leidinių įkūnijimo sunku
mus, vargu ar lengvai patikės, 
kad čia tik išeivijos visuomenės, 
tik vieno užsispyrusio ir pasiau
kojusio leidėjo ir kelių dirbančių 
ir darbą rikiuojančių redaktorių 
pasišventimo vaisius.

Kažin ar ir mūsų pačių visuo
menė pilnai įvertina ir supranta, 
kas čia išeivijos sąlygomis yra 
atlikta. Juk padaryta tiek ir 
taip, lyg būtų bazuotasi valsty
biniu mastu ir remtasi valstybi
niu užnugariu. Lietuviškosios ir 
angliškosios enciklopedijų išlei
dimas yra ir bus pats didysis 
mūsų išeivijos stebuklas. Ir už jį 
dėkui leidėjui Juozui Kapočiui ir 
redaktoriams: lietuviškosios —
J. Girniui, P. Čepėnui, J. Puzinui 
ir V. Maciūnui (XV), o už ang
liškosios tris tomus — S. Sužie
dėliui, V. Rasteniui. Be abejo, 
gero žodžio verta ir išeiviškoji

Slmas Sužiedėlis, Encyclopedia Lituanica pir- Lietuvių Enciklopedijos ir Encyclopedia Litua- Vincas Rastenis, Encyclopedia Lituanica dalies
mojo, antrojo ir dalie* trečiojo tomo redakto- nlca leidėjas Juozas Kapočius trečiojo temo redaktorius.
4U_ Nuotr. V. Mateliu Nuotr. V. Maželio

Encyclopedia Lituanica aplankas, pieštas Telesforo Valiaus

visuomenė, savomis prenumera
tomis rodydama ".biem enciklo
pedijom reikiamo dėmesio. Bet 
vargu ar būtų iš abiejų užsimo
jimų kas nors išėję, jeigu Juozas 
Kapočius nebūtų buvęs ir vizi
jos, ir praktiškojo žvilgsnio 
žmogus, visą save tik šiam rei
kalui paaukojęs.

Šiandien, džiaugiantis trečiuo
ju Encyclopedia Lituanica tomu, 
reikia prisiminti, kad anglų kal
ba išleisti visą enciklopediją 
apie vieną tautą, jos istoriją, 
kalbą bei kultūrą šiame krašte 
yra bandę ir kiti. Tačiau kitiems 
darbas vis sustodavo ir pasibaig
davo dar organizavimo stadijo
je arba po pirmo tomo išleidimo. 
Bet mes, lietuviai, atrodo, ište- 
sėsim, jei neįvyks kokia netikė
ta nelaimė. Pusė darbo jau pa
daryta. Ir kai padėsime tašką 
šeštajam tomui, tai tokias anglų 
kalba enciklopedijas bus išleidę 
tik dvi tautos: žydai — Encyclo
pedia Iudaica ir lietuviai — En
cyclopedia Lituanica.

O tada jau ir bus užkirstas 
anas iškraipytas svetimųjų in
formacijų kelias, kuriuo šimtme
čių šimtmečiais netiksliausios ir 
kvailiausios žinios apie Lietuvą 
ir lietuvius smelkdavosi į kitų 
kalbų enciklopedijas bei mokslo 
veikalus. Visam pasauliui dabar 
bus parankiausias ir tiksliausias 
šaltinis angliškoji Encyclopedia 
Lituanica. Gal mes patys dar šio 
darbo kaip reikiant neįvertinam, 
kai jis daromas čia pat mūsų 
tarpe ir tos pačios mūsų išeivi
jos rankomis. Tačiau, būkim tik
ri, šio enciklopedinio darbo 
reikšmė toli toli pragyvens ir 
mus pačius ir mūsų vaikų vai
kus.

Grįžtant prie paties Encyclo- 
lopedia Lituanica trečiojo tomo, 
trumpai tenka pasakyti, kad jis 
daugeliu atžvilgių yra tikrai im
pozantiškas: 576 psl., apimąs K- 
M raides. Iliustracijomis tomas 
neperkrautas, bet dedamos yra 
gana ryškiai atspausdintos ir 
neblogai atrinktos.

Kaip visu rimtumu. toma» yra 
siu'edaguotas, gali akivaizdžiau
siai liudyti ir įvairių sričių kom- 
petetlngi bendradarbiai, labai 
akademiškai ir sąžiningai paren
gę tomui jiems patikėtas temas. 
Štai jų pavardės: Ant. Bendo- 
rius t, Alf. Čipkus, Alb. Gerutis, 
Alg. Kasulaltia, Ant Kučas, 
Ant. Klimas, Alg. Landsbergis, 
Alg. Gustaitis, Ant Liuima, 
Alg. Budreckis, Ant. Musteikis, 
Aleks. Mauragis, Aleks. Merke
lis, Ant Mažiulis, Alg. Rukšė
nas, Ant. Salys t, Alf. šešplau- 
kis, Alg. Antanaitis, Ant. Vai
čiulaitis Br. Povilaitis, B. Saldu- 
kienė, Br. Vaškelis, Česl. Masai- 
tįs, K. Jurgėla, C. Surdokas, Ed. 
Anderson, Ged. Kijauskas, H. 
Nagys, H. Gražytė, Ig. Urbonas, 
Iz. Vasyliūnas, J. Aistis 1, J. Ba
lys, J. Brazaitis, J. Dainauakas 
J. Girnius, J. Gimbutas, J. Gri
nius, J. Jakštas, J. Karys, J. 
Kuprionis, J. Puzinas J. Pruns
kis, J. Slavėnas, J. Pažemėnas, 
J. Stukas, J. Vaišnora, J. Žilsvi- 

čius, K.Ambrozaitis, K. Ališaus
kas, K. Gudaitis t, K. Merkis, K. 
Ostrauskas, L. Dambriūnas, L. 
Dargis, L. Kačinskas, M. Nau- 
buras t, P. Dilis, P. Jonikas, P. 
Maldeikis, P. Rabikauskas, P. 
Rėklaitis, Pr. Skardžius, R. Kra
sauskas, R. Šilbajoris, Saul. Su
žiedėlis St. Goštautas, Sr. Jan- 
kauskaą S. Kondratas, Sim. Su
žiedėlis, Stp. Matulis, St San
tvaras, St. Yla, Vacį. Biržiška t, 
V. Sruogienė, V. Gidžiūnas V. 
Kulbokas, VL Viliamas Vinc. 
Maciūnas, V. Rastenis, V. Kul- 
boklenė, V. Sirvydas, V. Trum
pa, V. Valkavičius, Vyt. Vaitie
kūnas, Vikt. Vizgirda, Z. Ivins
kis L

Tyčia išvardinome visų, šiam 
tomui straipsnius rašiusių, pa
vardes, kad skaitytojas čia pat 
justų, kiek dar turime vyresnio 
ir jaunesnio amžiaus intelektua
lų ir koks yra didelis darbas 
juos kontaktuoti, juos suburti 
bendram viso tomo realizavimui. 
O kur dar sutelktos medžiagos 
lyginimas, kur dar visa plejada 
vertėjų, anglų kalbos žinovų, pa
ruošiančių tekstus gryniausia 
anglų kalba. Žinoma, visų rašan
čių enciklopedininkų sąrašas ir 
čia toli gražu nepilnas. Kiti an
gažuoti ketvirtam, penktam ir 
šeštam Encyclopedia Lituanica 
tomui. Ne vieno jų Šiame trečia
me tome nėra, bet bus sekan
čiuose. žodžiu, ir akademinių 
plunksnų, ir finansų, ir įvairio
pa technikine prasme Encyclope
dia Lituanica yra tikrai titaniš
kas užmojis.

Naujasis tomas prasideda K 
raidės aptarimu ir baigiasi rašy
tojo V. Mykolaičio-Putino ir jo 
kūrybos aprašymu. O kiek tie
siog auksinės medžiagos tarp to 
pirmo ir paskutinio puslapio. 
Kiek daug pavardžių, praside
dančių su K ir M raide, kurios 
mūsų tautos istorijoje ir jos kul
tūroje jau nepamirštamos. Tarp 
jų, štai, jau yra ir Romas Ka
lanta. Ir ne tik dr. Vincas Ku
dirka, bet ir Simas Kudirka. Ir 
toliau vis rašytojai, dailininkai, 
muzikai, aktoriai, vokalistai, hu
manitarinių ir tiksliųjų mokslų 
žmonės, istorikai, kalbininkai. 
Šalia žmonių randami ir istori
nių vietovių ir šių dienų centrų 
tai trumpesni, tai ilgesni apra
šai, paįvairinti nuotraukomis. 
Kai kurie jų virsta jau visai ap
valiomis studijomis, pvz. rašant 
apie Kauną, Kęstutį, Klaipėdą ir 
Klaipėdos kraštą, Maironį, Puti
ną ir kt. Apie atskiras kultūros 
sritis vėl pateikiamos net gana 
netrumpos apžvalgos, pvz. lietu
vių literatūrai nuo seniausių lai
kų iki pat šių dienų, apimant tė
vynėje ir išeivijoje rašančius, 
skirta arti 20 puslapių.

Ir galutinė išvada, šiuo me
tu gana svarbi, būtų tokia: kai 
Encyclopedia Lituanica leidimas 
dar tik įpusėtas, kai antrosios 
pusės greitas paruošimas ir iš
leidimas pareis nuo prenumera
torių skaičiaus, tai, nieko nedel
siant, visoms šeimoms ir visiems 
reikėtų tuoj pat enciklopediją 
užsiprenumeruoti. Ypač enciklo
pedija būtina mūsų jaunosioms 
šeimoms, kurioms ir anglų kal
ba nėra jokia kliūtis ir kurioms 
tiesiog neišvengiamas kasdieni
nis, o daug kartų ir lituanistinis 
kontaktas su amerikiečiais, 
kanadiečiais lr kitų tautų švie
sesniuoju klodu. K bnk
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Kertinė paraštė
SUAUGUSIŲ ŽAIDIMAI

Miela stebėti taikingai žaidžian- ramina — rašančiojo priekaištin- 
čius vaikus. “Kokie jie (gražūs, tie gas tonas. Autorius guldo galvą 
mūsų mažyliai, kokie šaunūs”, at- už velionio ir, aišku, savo kultūri- 
sidūsta tėveliai. “Kokia vis dėlto nę bei visuomeninę poziciją ir čia 
džiugi vaikystė”. pat ironišku aštrumu puola tuos,

Nuo vaikų iki suaugusių neil- kurie dėl savo “bukumo” ar “at- 
gas kelias. Ir suaugę turi savo žai-1 žagareiviškumo” nesiteikė tos po- 
dimus, deja, dažniausiai įstatytus zacijos suprasti. Paradoksiškai at

rodo, kai savi širdies ir (gėrio prin
cipai yra (ginami su publicistine 
kuoka. Atseit, sau — šimtapro
centinė pagarba, o kitiems — tik 
lazda.

Viename pavergtos (Lietuvos sa
vaitraštyje darbšti bibliotekininkė 
(pasakoja, kaip pas ją ateina žmo
nės teirautis, ar ji neturinti kny
gų apie indėnus, detektyvus, jūri
ninkus ir pan. Bibliotekininkei at
rodo, kad tokie žmonės yra labai 
siauro akiračio, jie nieko kito ne
skaito, tik nuotykių 'knygas. Bib
liotekininkė jų nemėgsta. 'Kas ki
ta su tais, kurie skaito poeziją ir 
filosofiją. Tai jau mėlyno kraujo 

; bajorai ,su plačiu akiračiu, su gel- 
, me, su visais protavimo atributais, 
j Ir vėl gaunasi paradoksas: kultū- 
į ringą bibliotekininkė, užkietėjusi 
savo meilėje humanitarinei kul
tūros pusei, (paprasčiausiai pra
randa bet kokią pakantą kito su
kirpimo žmogui. Ir vadink ją inte
ligente?!

Tuose pavyzdžiuose matome 
neišdylančią žmonijos ydą (leng-

■i bet įkuria kaina

------------- , —--------------------------,—j — 

j ipaauksuotus rimties rėmus. Čia 
viską gaubia ypatingumo aureolė. 
Ir dėl to retai išgirstame entuzias
tišką susižavėjimą: “Kokie jie gra
žūs ir šaunūs. Koks vis dėlto pūt
ikus suaugusių (gyvenimas”.

O iš tiesų, ne tik vaikai, bet ir 
suaugę nusipelno dažnesnio pri
tarimo ir paskatinimo. Jei ne 
entuziastingų žodžių, tai bent šil
tų šypsnių. Dėmesys yra reika
lingas jų veiklos šilumai palaikyti.

Ypač kultūros dirvonuose pras
minga pagarba bei įvertinimas su
daro sąlygas (tęstinumui ir pažan
gai. Kai nėra atgarsio, veikla pa
virsta rutina. įsigali vėsi atmos
fera. Darbai atliekami tik “iš pa
reigos”. Polėkiai nuplaukia su 
pavasario ižu. Bendradarbiavimą 
užgula nepasitikėjimas, skepticiz
mas, netgi panieka tiems, kurie 
dar turi šiek tiek vaikiško entu
ziazmo. Bet blogiausia, kai tole
rantišką dėmesį pakeičia puikybės 
nuotaikos.

Įmikime, kad ir tekį pavyzdį. 
Vyksta susirinkimas lituanistinio 
auklėjimo reikalais. Prelegentas vai pavirstančią žiaurios netole- 
jausmingai šneka apie lietuvių ranoijos liga) 
kultūrinių vertybių ugdymą jau- ginti savo dvasinį tereną ir igno-
nimo tarpe. Vieni klausosi susi
kaupę, ikiti gano aveles lubų ir 
sienų plotuose. O keli klausytojai, 
pasipuošę išmaningomis grimaso
mis, nerimauja kėdėse. Lš jų veidų 
taip ir lenda sakiniai: “Tegu anas 
sau mala. Mūsų nuomonės jis 
niekad nepakeis. Mes geriau žino
me, kas yra lituanistika”. Paskai
tai pasibaigus, vienas iš tų gu
druolių zovada nuskuba prie pa
skaitininko: “Tamstyte, neblogai 
pakalbėjote, bet kažkaip keistai. 
Mes gi čia susirinkome svarstyti 
lietuvybės išlaikymo problemų, o 
jūs vis apie tą kultūrą”.

Antai žymus publicistas rašo 
apie žymų, jau mirusį išeivijos li
teratą. Gražiai, išsamiai rašo. Mie
la skaityti. Tik vienas dalykas ne

moti arba net smerkti kitos rū
šies .polėkius. Tik todėl roman
tiški poetai dažnai niekina 'prag
matiškus realistus. Realistai savo 
ruožtu šaiposi iš švelniasielių ly
rikų. Tariami liberalai žurnalis
tai verkšlena dėl mūsų visuome
nės “atžagareiviškiumo”. Tuo tar
pu uolūs politikai ir visuomeni
ninkai mano, kad tik jų veikla 
verta banketo kalorijų ir laurų 
vainiko, o visokie kultūriniai žai
dimai — tai tik tautinių minėji
mų priedai. Net ir chorvedžiai, j 
savo (balsingus tautiečius, dėl vie
nos ar kitos priežasties atsisakan
čius dainuoti chore, žiūri kaip į 
lietuvybės skaldytojus.

E tikrųjų, puikybės aromatai 
kvepia tik tiems, kurie mėgsta

Lietuvos himno istorijos bruožai

Vincas Maciūnas

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
Labiausiai Sauenveino dainą iš- 

popliarino tai Stasio Šimkaus melo
dija, sukomponuota 1908 m. ir 1912 
m. Petrapilyje išspausdinta. Kokį di
delį įspūdį toji daina darė klausyto
jams vaizdingai aprašė žinomasis te
atralas (o tada ir choristas Antanas 
Sutkus: “1910 metais prie ‘Dainos’ 
draugijos Kaune susiorganizavo slap
ta jaunimo kuopa. [...Jos] narių triū
so ir užsispyrimo dėka ir įvyko pir
moji dainų šventė Kaune 1911 me
tais. [...] Dainavome J. Naujalio, T. 
Brazio, Č. Sasnausko dainas, o dau
giausia paties S. Šimkaus [jis ir diri
gavo koncerte]. Bet ypač visus žavė
jo naujai S. Šimkaus parašyta ir pir
mą kartą šiame koncerte dainuojama 
daina ‘Lietuviais esame mes gimę’. 
[...] Anais laikais viešo vakaro, vai
dinimo ar koncerto programą turėjo 
patvirtinti cenzorius. Nebuvę abe
jonių, kad tikruoju vardu ši daina 
nepraeis. Dėl to ‘Dainos’ draugija, 
—ji buvo atsakinga už koncertą, — 

sumanė pagudrauti. [...] Naujoji S. 
Šimkaus daina J bendrąjį sąrašą bu
vo įtraukta kitu pavadinimu, taria
mai eilinė liaudies daina “Kaip 
ąžuols drūts prie Nemunėlio’ ar 
‘Kaip eglė kur prie šešupėlio’ — po 
tiekos metų tikrai neprisimenu. 
Toks dainų sąrašas cenzorių pa
tenkino, ir programa buvo patvir
tinta. [...] Kai sudainavome dainą 
‘Lietuviais esame mes gimę’, salė 
spontaniškai atgijo. Tai nebebuvo 
paprasti plojimai, o vientisas nenu
maldomas galingas šauksmas ‘bis’ 
iš kelių šimtų krūtinių. [...] Ant
rą kartą daina skambėjo dar išdi- 
džiau, ryžtingiau, dar galingiau. Ir 
dabar tartum perkūnas po salę nu
aidėjo entuziastingas ‘bis’. Po kon
certo žmonės kalbėjo, jog ne vienam 
ištryškusi džiaugsmo ašara... Staiga 
iš pirmos parterio eilės pašoko 
miesto policmeisteris ir įsakmiai 
mostelėjo orkestrantams skirstytis 
[daina buvo atlikta drauge su ka
riniu dūdų orkestru], šie dingo iš 
scenos kaip vėjo nupūsti, Choro už
nugaris ištuštėjo. Suūžė, sušnarėjo 
salė, netrukus žiūrovai pradėjo trep- 
senti ir švilpti. Protesto triukšmas 
gaivališkai rūstėjo ir virto grasini
mu. Policmeisteris pakilo iš vietos 
ir, metęs piktą žvilgsnį į salę, tvir
tu žingsniu išėjo. Publika jj nušvil
pė” (St Šimkus. Straipsniai, do
kumentai, laiškai, amžininkų atsi
minimai. 1967, p. 447-454).

Po daugelio metų pasakojo Šim
kus “XX Amžiaus” korespondentui 
(1936, Nr. 144): “Tuose rūmuose 
[Kaune], kur gyvena prezidentai, 
prie? karą gyveno gubernatorius 
Griazevas. Jis uždraudė su Tamsta

jais pasišlakstyti. Šiaip žmonės 
puikybės tvaiko nepakelia. Kultū
rinis gyvenimas galėtų apsieiti ir 
be jo. Daug geriau, kai visokius 
smilkalus, įvairias antipatijas ir 
(pašaipas pakeičia erdvus noras 
bendradabiauti ir kitus suprasti. 
Daug geriau, kai paaksuotos rim
tos pozos vietoje įsitvirtina žemiš
kas entuziazmas. Ir pravartu, kai 
suaugusių kultūrinius žaidimus 
palydi ne ignoravimas, bet dėme
sys, pritarimas, džiaugsmas.

Pr. V. 

kalbančiam (tame judėjime šiek 
tiek dalyvaudavau) Kauno guberni
joj koncertuoti. Nuėjau klausti ko
dėl. _ O todėl, kad jūsų dainos 
kursto žmones, — atsakė. Prašiau 
draudimą atšaukti. Leido man vie
šai diriguoti vien paskaitose, kaip 
iliustracijas, o ‘Lietuviais esame 
mes gimę’ visai uždraudė dainuoti 
savo gubernijoje, nes jam pranešę, 
kad ši daina esanti ‘chuže čem mar- 
seljeza’ (blogesnė net už marselie
tę). Vilniuje veikiantiems M. Pet
rauskui, J. Tallat-Kelpšai ir Kaune 
J. Naujaliui, rodos, pavykdavo nuo 
tos anatemos išsisukti” (ten pat. p. 
215).

Karštas Šimkaus giesmės propa
guotojas buvo jaunas muzikas Ka
zimieras V. Banaitis. Jis rašė 1917: 
“šitos eilės savo žadinamąja dvasia, 
savo prakilnumu, trumpumu ir aiš
kumu, man rodos, visiškai dera mū
sų tautiniam himnui. O jeigu ir 
yra kokių neteikiamų tekste, tai 
juos visiškai panaikina St. Šimkaus 
muzika, kuri yra nepaprastai nusi
sekusi ir atsako paskirtam tikslui. 
Visų pirma, pamatinis motyvas yra 
grynai lietuviškas, paimtas iš vi
siems žinomos liaudies dainos ‘Ei
sim, broleliai, namo’. Panašiai pra
sideda ir viena mūsų gražiausių 
dainelių ‘Ant ežerėlio rymojau’. 
Toliau, gaida žodžių ‘Lietuviais
norime’ primena pradžią iš liaudies 
dainos ‘Vai, varge, varge’. Vidurinė 
dalis gali kai kam pasirodyti turin
ti technikinio etiudėlio ar preliudi- 
jėlės pobūdžio. Bet daug teisingiau 
J ją žiūrėti, kaip į puikų išdidaus 
ąžuolų šlamėjimo ir Nemuno liū
liavimo pavaizdinimą. Siūbuojantis 
muzikos pobūdis čia aiškiai tam de
ra. [...] Žodžiu sakant, šitas Šim
kaus veikalas turi visas iškilmingu
mo, energijos ir drąsaus pasiryži
mo žymes. Kas, klausydamas šią 
dainą,nejaučia jos galingos dvasios, 
jos karšto raginimo bei stiprinimo 
— ‘tas ne lietuvis’, Maironio žo
džiais tarianti Rodos, L. Gira ka
daise ‘Viltyje’ pavadino ją ‘užu šir
dies stveriančią daina’. Tai teisinga 
ir nenuostabu. Ji artima ir supran
tama kiekvienam lietuviui: katali
kui ir protestantui, inteligentui ir 
sodiečiui, mažam vaikui ir žilam se
neliui. Toką tautinę dainą ir tega
lėjo parašyti St. Šimkus, kursai iš 
visų mūsų kompozitorių, berods, 
geriausiai pažįsta lietuvių liaudies 
muziką, arčiausiai stovi prie Lietu
vos viešųjų reikalų ir veikliausiai 
dalyvauja visuomeniniame jos gy
venime. Prieš karą savo koncertais 
po visą Lietuvą, savo uoliu liaudies 
dainų platinimu jisai daug prisidėjo 
prie mūsų tautinės sąmonės kėlimo 
ir prie inteligentijos artinimo į liau
dį. Atsižvelgiant į nurodytąsias Šim
kaus veikalo gerąsias puses, kyla 
klausimas, ar nevertėtų jis priimti 
tautiniu lietuvių himnu. Taip pa
darę, turėtumėm vieną galingiau
sių Europoje himnų. Be to, tos 
dainos žodžiai niekuomet nepasens. 
Ar Lietuva bus pavergta, ar auto
nominė valstybė, ar monarchija, ar 
liuosa respublika, mes vis galėsime 
sau drąsiai dainuoti: Lietuviais esa
me mes gimę, Lietuviai norime ir 
būti (Lietuvos Aidas, 1917, Nr.34).

Taip pat ir vėliau jis karštai ra
gino: “šiais laikais kaip tik reiktų

tas [Šimkaus] himnas kuo tankiau
siai dainuoti, nes jis, būdamas ga
lingas mūsų švenčiausių siekimų 
reiškėjas, kartu turi ir didžios jun
giančios, vienijančios galios. H 
kiekvienos to himno melodijos da
lelės trykšta vyriškas pasiryžimas, 
neperlaužiama valia, nenustelbiama 
tautinė dvasia. Šis Šimkaus veikalas 
tai tarsi kokia majestotinė grandio
zinė laisvės apoteozė. Su juo gali 
lygintis nebent tik patriotinės Mai
ronio eilės. Tokios gilios, galingos 
dvasios tautinių dainų retai teat
rosime pas kurią nors Europos tau
tą” (Liet Aidas, 1918, Nr. 78).

Nepriklausomybės išvakarėse ir 
valstybei besiorganizuojant, Šim
kaus giesmė būdavo ne kartą sugie- 
dama kaip himnas. Pvz. 1918 m. 
korespondencijoje iš Linkuvos' skai
tome: “... balandžio 14 d. buvo da
romos demonstracijos pasidžiaugi- 
mui dėlei Lietuvos nepriklausomy
bės gavimo. [...] Po pamaldų nu
ėjo per miestelį, dainuodami tauti
nes dainas ir Lietuvos himną ‘Lie
tuvininkai mes esam gimę, lietuvi- 
vinkai mes turim būti’ ” (Darbo 
Balsas, 1918, Nr. 18). Panemuny
je (Rokiškio aps.) 1918.IV.1 d. “va
karas prasidėjo Lietuvos himnu 
‘Lietuviai esame mes gimę’. Suvai
dino ‘Amerika pirtyje’ [...] padai
navo apie 10 dainų ir pabaigoje 
pakartojo himną” (Tėvynės Sargas, 
1918, Nr. 16).

Betgi dažniau, kaip matyti iš ko
respondencijų spaudoje, būdavo su- 

giedami abu himnai — Kudirkos ir 

Šimkaus. Tame pačiame Panemu

Medžiai jau laukia saulės ir pavasario dvelkimo Nuotrauka Vytauto Maželio
i

nyje 1918.V.26 d. vakare “dainos 
prasidėjo Kudirkos himnu ‘Lietuva, 
tėvyne mūsų’, pabaigė Šimkaus 
himnu ‘Lietuviais esame mes gimę’ 
“(Tėv. Sargas, 1918, Nr. 24). Skuo
do pradedamosios mokyklos vakare 
Kalėdų antrąją dieną “vaidinti bai
gus, mokinių choras [...] padaina
vo mūsų tautos himnus: ‘Lietuva, 
tėvyne mūsų’ ir naująjį ‘Lietuviais 
esame mes gimę’ ir dar keliolika 
dainų” (Liet. Aidai, 1918, Nr. 7). 
Panašiai ir Zapyškyje 1918.II.2 d. 
po vaidinimo “vietinio vargoninin
ko P. Lemberio vedamas choras pa
dainavo eilę tautinių dainų, pra
dedant V. Kudirkos himnu ‘Lietu
va, tėvyne mūsų’ ir baigdamas S. 
Šimkaus himnu ‘Lietuviais esame 
mes gimę’ “(Liet Aida*, 1918, Nr. 
39).

Buvo net patariama: “Rengdami 
tad vakarus, žiūrėkime, kad vaidin- 
tumėm kokį nors mūsų apylinkėje 
dar nematytą gerą veikalą, kad gra
žiai padainuotumėm, o pirmiausia 
mūsų tautos himnus: ‘Lietuva, tė
vyne mūsų* ir ‘Lietuviais esame 
mes gimę’ ” (Motkis, “Vakarų ren
gėjam*”, Tėv. Sargai, 1918, Nr. 25).

Daug kam galėjo netgi kilti klau
simas, katras himnas turėtų būti 
tikrasis. Kazys Škirpa rašo: “Prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, kuomet te- 
belankiau realinę mokyklą, Min
taujoje, [...] prisimenu, jog vieti
nės lietuvių moksleivių kuopelės, 
vadinamo ‘Ratelio’, vadovybėje, ku

ri susidėdavo iš kelių vyr. klasės 

mokinių (prie kurių priklausiau Ir 

aš pato) nekartą pasvarstydavom 

klausimų. kokia 11 dviejų tautinių 
dainų — ar Kudirkos ‘Lietuva, tė
vyne mūsų’ ar Sauenveino ‘Lietu
viais esame mes gimę’ laikytina lie
tuvių tautos himnu” (iš 1971.L7 

d. laiško).

Vis dėlto nugalėjo ir įsigalėjo 
Kudirkos himnas. Nors dar irgi ne 
per seniausiai tesukurtas. jis turėjo 
ilgesnę tradiciją ir jau buvo daugu
mos laikomas himnu. Žinomasis 
mūsų archeologas ir dailininkas 
Tadas Daugirdas, įsijungdamas į 
spaudos diskusijas himno klausimu 
ir atsakydamas J “Buvusio pulko 
muzikanto” priekaištus Kudirkos 
himnui (“rašau tą porą žodžių, 
norėdamas tą himną apginti”) 
šiaip argumentavo: “Visos tautos 
yra priėmusios savo himnus papras
tai tokioje valandoje, kai nebuvo 
laiko nei konkurso skelbti, nei su
šaukti tam tikros komisijos, kuri at
siųstas konkursan dainas peržiūrė
tų ir nuspręstų, kuri geresnė. At
ėjo tokia valanda, kad himnas bu
vo reikalingas, ir, koks atsirado, to
kį ir priėmė, be jokios ekspertyzos. 
Vėl man rodos, kad naujas, nors ir 
būtų muzikos žvilgsniu kuo geriau
sias, dar neprlgytų, kaip tatai ir 
niekas lig šiol nebuvo padaryta. 
Taigi manau, kad jei Kudirkos 
kompozicijoj kai kas ir yra ne vi
siškai lietuviška, arba jei pats mu
zikos veikalas yra nepertobuliausias, 
bet jis jau yra priimtas ir kiekvie
nam lietuviui daro didelio įspūdžio. 
Kritikuoti, berods, yra lengva, bet 
juk ir saulėje yra dėmių. Duok 
Dieve, kad atsirastų geresnis; jisai 
gal ir bus priimtas. Bet konkursai, 
komisijos čia nepadės. Kaipo daili
ninkas suprantu, kad užsakymu ne
gali niekas dailės dalykų tverti” 
(Liet. Aidas, 1917, Nr. 42).

Jaunuolišku karštumu atkirto 
Daugirdui K. Banaitis: "... Visų 
pirma negalima manyti, kad tautos 
himnas tai yra koks amžinas neat
mainomas dalykas. [... Kudirkos] 
himnas gal ir pakankamas buvo, 
bet dabartiniam mūsų ūpui jisai ne- 
beatuko. [...] Ir T. Daugirdo tvir
tinimas, jog Kudirkoa himnas da
rąs kiekvienam lietuviui didelio įs
pūdžio, yra netikras. [...] Jeigu ki
tos tautos savo himnus priėmė be 
kritikos ir ekspertyzos, tai nenuosta
bu, kad vėlyvesnės kartos ir ne
patenkintos jais. Bet mes neprivalo
me sekti svetimtaučių klaidomis. 
[...] Abejoti gi, kad galėtų atsiras
ti himnas geresnis už senąjį, nėra 
ko. Juk ir dabar turime tinkames
nę ir nemažiau pas mus prigijusią 
tautinę dainą, kaip antai St Šim
kaus ‘Lietuviais esame mes gimę’ 
[...] Kol kas lietuviams ne taip jau 
svarbu turėti oficialiai pripažintas 
himnas, šią valandą jį gali pava
duoti Šimkaus daina” (Liet. Aidas, 
1918, Nr. 25).

t Po dvidešimt metų Banaitis bet
gi kapituliavo: “Į šį senelio Dau
girdo balsą aš atsiliepiau kitu 
straipsniu. [...] Bet., polemika lie
ka polemika, o gyvenimas eina sa
vo keliu. Dabar, praėjus 20-čiai me
tų, turiu atvirai prisipažinti, kad 
senas, Vakarų Europos kultūroje 
auklėtas Tadas Daugirdas kur kas 
geriau numatė mūsų himno likimą, 
negu mes kai kurie jaunieji, tuomet 
dar tik bepradedą savo muzikalinę 
darbuotę. [...] joki samprotavimai 
nepajėgia pašalinti iš gyvenimo 
kartą jau prigijusį tautos himną. 
Jau 40 metų sukako, kai parašyta

(Nukelta J t psl.)
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Adomas Galdikas ir jo kūryba. 
Tinka ir po Vasario 
šešioliktosios iškilmių, 
teigimai, neigimai, 
prieštaravimai.
Kai balsas nutyla, 
o žodis skamba.
Iš Juozės Vaičiūnienės 
nespausdinto palikimo. 
"Kaukių baliaus" rengėjai 
be kaukių: pokalbiai su 
operininkais.

Kertinė paraštė
ADOMAS GALDIKAS IR JO KŪRYBA

Monografijos pristatymo ir parodos proga

Dailininko Adomo Galdiko 
monografijos pristatymas Netv 
Yorke ir Toronte buvo gera pro
ga vėl j dailininką pažiūrėti ir 
pamąstyti. Dabar ir Chicagoje 
greit bus monografijos pristaty
mas ir jo darbų (paroda.

Galdiko, kaip reto ir nepakar
tojamo lietuvio dailininko, le
genda yra prasidėjusi dar jo gim
tajame kaime, netoli Mosėdžio, 
Žemaitijoje, devynioliktojo šimt
mečio gale. Ten miškais apsup
toje sodyboje buvo viskas, kas 
dailininkui vėliau bus taip reikš
minga visoje jo kūryboje: Že
maitijos gamtovaizdis ir liaudies 
kūrybos dirbiniai kryžkelėse, kie
me, gėlių darželiuose ir gyvena
mųjų pastatų viduje. Si natūrali 
mūsų liaudies buitinė nuotaika 
palydėjo jaunąjį Galdiką į Baro
no Stiglico Dailės mokyklą Pet
rapilyje. Baigus studijas ir grįžus 
tėviškėn, Galdikas savo misiją 
suprato labai aiškiai: visomis iš
galėmis padėti ką tik nepriklau
somybę atgavusiai Lietuvai, or
ganizuojant meno įstaigas (dai
lininkas tai detaliai pažymi savo 
laiške). Pradėtoji veikla Kaune 
buvo įsiurbusi Galdiką kaip kū
rėją dailėje, organizatorių ir pe
dagogą iki 1944 metų vasaros, 
kada Galdikas apsisprendė trem
tinio likimui. Berlynas, Freibur- 
gas, Paryžius ir New Yorkas bu
vo tie išskirtini taškai jo trem
ties gyvenimo žemėlapyje, ir vi
sur jis bus išlikęs ištikimas sava
jam gyvenimo būdui — nenu
ilstamam kūrybiniam darbui, 
pareigai, kurią dailininkas bus 
taip sėkmingai atlikęs. 25 metų 
darbas Kauno Meno mokykloje, 
vadovaujant Grafikos studijai, 
neabejotinai jau yra įrašytas 
mūsiškėje meno istorijoje. Lietu
viškosios grafikos šiandieninis 
lygis čia ar tėvynėje labai didele 
dalimi tebėra Galdiko, genialaus 
mokytojo, atgarsis. Tapyboje 
(aliejus, akvarelė, guašas, tem
pera) Galdikas ieškojo savęs iš
sakymo dramatiškume, naudo
jant visą jėgą intensyviausių spal
vų bei jy sąskambių, o lyriška

me ūpe vos užuominomis palietė 
drobės ar kartono paviršių. Jėga 
spalvą ar kompozicijos elementą 
išjudinti, išmodeliuoti ir atrasti 
tinkamą vietą kūrinyje yra buvę 
Galdiko su pasisekimu naudoja
mas metodas. Neišsemiama, pa
vyzdžio neturinčia mūsų dailėje 
energija, ieškojimas ir suradimas 
tik sau būdingų posūkių ir vis 
sėkmingas atsinaujinimas kūry
boje įgalino Galdiką subręsti iš
kiliausiu dailininku savo šalyje.

1920-1944 metų gausi Galdiko 
kūryba yra rūpestingai sukaupta 
muziejuose Lietuvoje Be anks
tesniųjų darbų, petnikiasdešimt 
ryškiausių Galdiko darbų, api
mančių 1944-1969 metų kūrybą, 
yra pervežta Lietuvon, kad būtų 
progos tėvynėj esančiam lietuviiui 
pajusti Galdiko kūrybos gaiva
lingumą jo brandžiausios kūry
bos metais. Vakaruose Galdiko 
kūrinių yra likę labai daug. Gal 
ir be reikalo savo laiku New Yor
ke Galdikas skūndėsi, kad geriau 
jam reikėjo palikti visas primes
tas pareigas Lietuvoje ir vykti į 
Paryžių, tuo pačiu palikus Dievo 
valiai ir Kauno Meno nąokyklos 
grafikos studiją. Jam vis rodėsi, 
kad mažame krašte per maža ga
limybių būti išgirstam, supras
tam ir pripažintam pasaulyje.

Žiūrint grynai iš “pripažini
mo” taško, atrodo, kad Galdiko 
kūrybos pirmieji 25 metai Lietu
voje buvo taip reikalingi Lietu
vai, bet ir kaip dailininkas Gal
dikas tuo pačiu metu atsistojo 
mūsų dailės priešakyje. Kūryba, 
kuri dabar yra Lietuvos muzie
juose, teatre, o ir jo pedagoginė 
veikla yra neginčijama. Antroji 
jo kūrybos dalis, puoselėta Vaka
rų Europoje ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse (taip pat 25 me
tai), įgalino Galdiką taipgi labai 
brandžiai ir naujai kūrybai. Ir 
šio laikotarpio darbai yra laimė
ję pripažinimą vokiečių, prancū
zų ir amerikiečių kritikų.

Džiugu, kad Galdikas taip 
dažnais atvejais (parodomis, mi-

(Nutartta j 2 p»l.)

Inspiraciją šiam rašiniui davė 
Los Angeles Lietuvių Fronto Bi
čiulių surengtas “Politinių studijų 
savaitgalis” š. m. sausio mėn. 26- 
27 dienomis. Žinote, man baisiai 
nusibodo, subanalėjo (ne filologiš
kai, o psichologiškai) terminai: po
litiniai pašnekesiai, politiniai svars

tymai ar politinės diskusijos. Dar 
šiaip taip virškinąs! daiktavardžiai 
(pašnekesiai, svarstymai, diskusi
jos), bet kai tik prie jų prikergiami 
būdvardžiai (politiniai, politinės) 

tuoj suūžia kakafoniška muzika au
syse. O taip, rodos, neprivalėtų bū
ti, nesgi kadaise tų pačių nelemtų 
politinių mokslų pats mokiausi ir 
kitus mokiau. Nesijaučiu nė seniliz- 
mu ar alergia ad obiectum apsirgęs. 
Sako, kad pastarasis sunegalavimas 
esąs būdingas žmonėms, kurie kada 

nors yra vertęsi batsiuvio ar barz
daskučio verslais. Pirmajam bloga 
darosi vėliau vien tik j batą, bet ko
kį batą, pasižiūrėjus, o antrasis bė
ga, dideliu ratu lenkia, kai tik pa

mato priešais ateinantį barzdotą 
žmogų. Tai ir yra alergiškumas ko
kiam iki kaulo jgrisusiam-nusibodu- 
siam daiktui-objektui-dalykui. Bet 
negi leistina politiką pastatyti gre
ta nieko su ja bendro neturinčios 
barzdos ar bato, juo labiau, kai ji 
niekad nebuvo šias eilutes rašan
čiojo verslu ar profesija. Meldžiu 
teisingai suprasti. Ne politika kaipo 
tokia, apskritai ir per se, kaip moks
las ir kaip menas, kaip teorija ir 
kaip praktika, kelia man kokių nors 
psichologinių ar loginių sunku
mų. Tie sunkumai atsiranda tik, 
kai kalbama ar rašoma apie lietu
viškąją politiką tremty. J šią sąvo
ką ipso termini įeina ir vadinamo
sios politinės institucijos — veiks
niai (vilkai, altai, diplomatai, rezo- 
liucininkai, laisvi ir pavergti komi
tetai, batūnai) su jų memorandu
mais, biuleteniais ir delegacijom. Ar 
visa tai apskritai yra politika? Ar 
išvardyti veiksniai kaip tokie yra- 
politiniai veiksniai? Ar jų darbas- 
veikla yra politinis darbas ir veik
la? Ar Lietuvos laisvinimas yra tik 

politinis darbas, atseit ne visuotinio, 
o tik dalinio pobūdžio? O gal jis 
yra kur kas daugiau kaip politinis? 
Ar tai ne visuotinė kova dėl būvio, 
dėl tautos gyvybės, dėl jos būti ar 
nebūti? Ir jeigu taip (žinoma, taip),

Adomas Galdikas Peizažas

TINKA IR PO VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS IŠKILMIŲ
Teigimai. Neigimai. Ir prieštaravimai.

DR. GR. VALANČIUS

nė vienas negali atsikalbinėti, joje 
nedalyvauti vienu ar kitu būdu. Ne

pasiteisinsi tariamu nenoru politi
kuoti. Tuščiažodžiavimas sakyti: leis
kit man likti kultūrininku ir politi
koje nedalyvauti. Iš kitos pusės, ko
dėl politikuojantiems, politinių gru

pių žmonėms taip labai svarbu kas 
ir kaip tai laisyinimo (tariamai po
litinei) kovai vadovauja? Ar ne vis 
tiek, kad vieni iš tų veiksnių atsi
rado spontaniškai, kiti tikro ar ta
riamo tęstinumo — paveldėjimo ke
liu, dar kiti mūsų pačių nustatyta 

ir' pripažinta tvarka susiorganizavo 
ir priešakih atsistojo. Kodėl tas vie
ni kitais nepasitikėjimas ir varžy
tynės vadovauti? Patirtis sako, kad 
negalima pasitikėti tvarka šeimoje 
ir jos virtuvėje, kai ten viską tvarko 
ir dominuoja ne pati šeimininkė, o 
jos viena ar kelios tarnaitės, ar ko
kia pašalinė moteris. Turime labai 
gerą dokumentą-fundamentą trem
ty, kuriuo yra “LIETUVIŲ CHAR
TA”, j ją kaip viščiukai įsikabinę j 
vištą ir laikykimės. Pagal ją lietu
viškosios šeimos šeimininke trem
tyje, vienintele ir dėl to vyriausia, 
yra P.L.B.. Jos prailgintom rankom, 
ne galva ir ne nugarkauliu, yra, ar 
bent turėtų būti, visos kitos (taip, 
visos kitos) vadinamos ctntrinės or
ganizacijos - institucijos - veiksniai. 
Vargas mums, jei patys sava konsti
tucija nesivadovausime. Jei ne vieną 
namą su pamatu, o daugelį namu
kų be pamatų statysime. Ar gali
ma chartą apeiti, nekreipti j ją dė
mesio? Aš bent nesuprantu kaip ki
taip galima jos raidę ir dvasią in
terpretuoti. Tų, politiškais vadina
mų, dalykų vidury nesančiam 
žmogui sunku suprasti ir logiškai 
virškinti mūsų centrinių organiza
cijų trynimąsi-nesutarimus, apie 
kuriuos tiek daug girdėjome š. m. 
sausio mėn. 26-27 dienomis. Liet. 
Fronto Bičiulių politinių studijų 
savaitgalyje. Tas savaitgalis tikslin
giau vadintinas politinių ir šiaip 

svarstybų vardu, nesgi studijų ten 
nebuvo, o tik politiškų ir nebūti
nai politiškų šnekų. Pastarųjų 
būta tikrai apsčiai. Ypatingai apstu 
tos politiškumo bravūros, etiketės ir 
primygtinai dirbtino pabrėžimo, ku
rį taip labai mėgsta frontininkai, 
kad štai va, čia yra politika, dide
lis ir aukštas dalykas. Jie turi su
telkę gausų ir puikų, stačiai elitinį 
būrį išmokslintų ir išlavintų, bet 
politiškai gan naivių žmonių. Tai 
tačiau nereiškia, kad jie yra blogi 
politikai, o tereiškia, kad jie yra 
geresni kaip kultūrininkai ir visuo
menininkai. Politiškai naivus buvo 
ir Einšteinas, ir mūsiškiai Sal. Nėris, 
Boruta ar Kačinskas su Dovydėnu, 
gal ir Brazdžionis. Bet nė vienas iš 
jų dėl to mažesniu nepasidaro. Ne 
visiems juk tinka vilkėti politiko 
sermėga, ne jų ūgiui ir figūrai su
kirpta ir pritaikinta. Frontininkai 
savo labai geros kokybės periodinį 
“J Laisvę” vadina politikos žurna
lu, kai jo_ rivalai, “Naujoji Viltis” 
sakosi esanti politikos ir kultūros, o 
“Tėvynės Sargas” —, politikos ir so
cialinių mokslų žurnalu. Kitų ne
turiu po ranka. Atseit, pirmojo žur
nalo etiketė apreiškia savo poli- 
tiškumą spontaniškai, išimtinai ir 
pabrėžtinai. Gi kiti du prisistato, 
savo politiškumą atrėmę į kultūrą, 
arba mokslą. Tuo jie teisingai ir ne 
naiviai pabrėžia, kad lietuviškosios 
politikos tremty kojos yra per silp

nos ir vien ant jų, neatsirėmus j 
kultūrą - mokslą - visuomenę, ne-_ 
galima stovėti. Panašus reikalas ir 
su vadinamom politinėm studijom, 
kurias frontininkai periodiškai or
ganizuoja. Jie teikia joms reikšmės- 
reklamos daugiau kaip dera. Ir su 
pretenzija tituluoja studijom, užuot 
kukliai vadinę, pavyzdžiui, lietuviš

kųjų klausimų svarstybom ar dis

kusijom. Kai stebi šiuos šaunius 

vyrus ir moteris (senių pas juos nė 

nematysi) veikiant, plušant, bėgio

jant, tokia rimta mina prisistatant 
saujelei auditorijos ir tikint tos veik
los svarbumu ir aukštavertiškumu, 
žaviesi kaip ir kiekvienu lietuvišku 
aktyvistiniu entuziazmu, bet kartu 
ir nusimeni, matydamas netikslinga 
gradacija rikiuojamas lietuviškąsias 
problemas ir vertybes. Viskas per
kraunama politiškumo dažais ir lie
tuviškasis tremties' gyvenimas už
gožiamas mūsų sąlygoms kažko
kiu nenatūraliu ir iki “politicitis” 
neurozės perdedamu to politiškumo 
dominavimu. Ir vėl kartoju, kad ko
va dėl Lietuvos išlaisvinimo nėra 
(tik) politika ir netelpa jos defini
cijų rėmuose. Ji yra visuotinė, ham- 
letiškoji, būti ar nebūti, dilema; vi
sus lietuvius apimantis ir juos ne
išvengiamai jungiantis rūpestis ir 
problema. Ar įmanoma kokia politi
ka ar politikavimas tarp keleivių, 
kurie, audrai apvertus jų laivą, su
lipa ant apvirtusio laivo dugno ir, į 
jį įsikabinę, desperatiškai ieško 
priemonių išsigelbėti. Paikais va
dintume tuos nelaimingus žmoge
lius, jei vieni jų irtųsi į vieną pu
sę, kiti — į kitą, treti ir ketvirti — į 
visai priešingą pusę. Rezultate, ap
virtęs laivas sukinėtųsi vietoje ir 
nė per plaštaką nepajudėtų išsigel
bėjimo kranto kryptimi. O visai pa
kvaišusiais juos vadintume, jei šie 
nesutartų ir amžinai ginčytųsi dėl 
vadovybės ir kandidatų į “gelbėji
mo komitetą”, užuot visą dėmesį 
sukauptų ir viribus unitis jėgas 
įtemptų bendram ir visų būti ar 
žūti reikalui. Ar nematome pana
šių dalykų mūsaiame gyvenime? 
Nesakau, kad viskas negerai daro
ma ir, aiman, nepriklausau anai 
kvailai “cinikų partijai”, kurie pei
kia visa, kas lietuviška, ir kritikuo
ja viską, kas lietuvių daroma. Rie

te riejausi ir su būriu pypkiuojan

čių vyrų (buvo ten ir moterų), 

kurie ir po ano savaitgalio diskusi

jų kaip kokie nihilistai ar anar

chistai įprastu tonu viską niekino. 
Girdi, tai tebuvęs tik iš tuščio į 
tuščią pilstymas, neverti tauškalai 
ir tik savaitgalinis nieko rimtesnio 
veikti neturinčiųjų pasiplepėjimas. 
Taip nemanau, taip nesakau ir pies
tu prieš anuos, viską ir visuomet 
kritikuojančius cinikus, stojausi. 
Garsus šveicarų psichoanalitikas 
Gustav Jung iškėlė individualaus ir 
socialiai sugestyvaus įtaigojimo po
zityvią reikšmę. Kartais tas įtaigoji- 
mas (repeated suggestions) pasie
kia nuostabių ir didelių dalykų. 
Galgi ir mūsų tremties politiniai 
aktyvistai yra “jungininkai”, užsi
moję įtikinti pirma patys save, o 
paskui ir kitus, kad jie dirba svar
bų ir Lietuvai išganingą darbą. 
Leiskite šia proga pakartoti seniai 
girdėtą epizodėlį, kuriuo Smetona ir 
pajuokiamas ir kartu iškeliamas. 
Seni jo bičiuliai susirūpinę, kad ra
mus ir doras platoniškosios etikos 
ir estetikos profesorius, gali stokoti 
savim pasitikėjimo ir drąsos' kieta, 
nesvyruojančia ranka valdyt! Lietu
vą. Tad, pas jį nuėję, ėmėsi šiam 
sugestijonuoti, įtikinėti, įtaigoti. Iš 
viso to vėliau atsiradęs ir nelemta
sis “tautos vado” titulas, toks ne
natūralus ir dirbtinis Smetonos bū
dui. Jie jam įkyriai kalbėję ir kal
bėję: Antanai, tu esi didelis žmogus, 
tik tu pats to nežinai, tu esi didis 
politikas, vadas ir genijus, tu tik 
vesk, o tauta seks tave, tu tik pa
liepk mums daryti tą, taip ir šitaip, 
ir Lietuva bus išganyta. Jis paga
liau darė tai, ką mes jam sakėme 
daryti. Jis liepė ir mums daryti tą, 
taip ir šitaip, ir Lietuva buvo iš
ganyta. Taip kalbėjo dek. Mironas 
(žavingas privačiuos pobūviuose) 
per 1932 metų stanislovines, komp. 
Šimkaus namely, Birutės kaimely 
Aleksote prie Nemuno. Nieko ne
pridedu, nieko neatimu. Mintis įdo
mi ir gali būti pamokanti. Kai 
šiuos dalykus pavartai iš kito šono, 
gali atrasti ir naujų įžvalgų. O gal 
ir mūsų politikai tremty, nors ir 
nesutardami, pramato dirbą išga
ningą Lietuvai darbą. Gal neteisiai 
jie užsipuolami. Politiniame lauke, 
lengviau kaip kur kitur, suklysti, 
nes ten visa plaukia kitėjimo, relia
tyvizmo banga. Gal dėl to ir politi
ka apskritai yra toks gražiai mar
gas, viliojantis ir gundantis paukš
tis. Norėdami išvengti skraidžioji- 
mų su tuo paukščiu į perdaug pla
čias erdves, bandykime politiškus ir 
nepolitiškus samprotavimus, teigi
mus ir neigimus, sugestijas ir prieš
taravimus sutraukti, sakysime į 17 
punktų ir, kaip kadaise scholasti
kai darydavo, išsakyti juos, kiek 
įmanoma, dalykiškai.

I. Išbarstytos mintys. Iš gan il
gos eilės studijų savaitgalio prele
gentų ir moderatorių (be titulų: 
Arbas, Bradūnaitė, Gaila, Juodeika, 
Kojelis, Kuprionis, Medžiukas, Pa
lubinskas, Pamataitis, Pažėraitė, 
Raulinaitis, Razma, Valiukas, Žmui- 
dzinas) kai kurių referatai buvo 
gan gerai paruošti. Būtų nuostolis, 
jei platesnė visuomenė negautų pro
gos su jų mintim, konstruktyviom 
ir naudingom, susipažinti, paskaity
ti, jei tie referatai nusimėtytų. Šiuo 
atžvilgiu esame visai nepanašūs į 
skruzdėles, nemokame geresnių da-

(Nukelta j 2 paL)
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Šiame numery

Pagrobtas M. K. Čiurlionis 
Stasys Yla apie Adomą Galdiką 
ir jo kūrybą.
J. Kralikausko romanas "Tautvilo" 
Leonardo Andriekaus eilėraščiai. 
Pašnekesys su Vytautu 
Marijošium.
Leiskim dainininkams pakalbėt. 
Vladas Jakubėnas apie
L. Baltraus koncertą.
S. Aukštaitis apie
D. Lapinsko spektaklį.

Kertine paraštė
Pagrobtas Mikalojus K. Čiurlionis

Artėjant šimtametinei sukak
čiai rtuo mūsų didžiojo dailinin
ko ir muziko Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio gimimo, jo 
pavardės minėjimas mūsų ir ap
lamai pasaulio spaudoje dar pa
dažnėjo. Kaip žinome, Čiurlionis 
gimė 1875 m., ir 1975 metais su
eis šimtmetis nuo jo gimtadienio. 
Be abejo, ta proga ir okupuotoje 
tėvynėje ir laisvoje išeivijoje, 
Čiurlionį pagerbiant, bus ren
giamos akademijos, bus rašomi 
straipsniai, leidžiamos monogra
fijos ir kt Bet labai svarbu, kad 
ne tik mes patys, bet ir didieji 
pasaulinio meno centrai, pasau
linio garso meno leidiniai tą ju
biliejų paminėtų ir jo proga ra
šytų apie Čiurlionį, kad pasaulio 
dailės istorijos bei meno enciklo
pedijų-leksikonų puslapiai neap
sieitų be Čiurlionio.

Be abejo, pasaulis jau daug ži
no apie Čiurlionį ir jubiliejaus 
proga dar daugiau apie jį suži
nos. O tame žinojime lig šiol nie
kas net neabejojo, kad Čiurlionis 
yra lietuvių tautos kūrybinis ge

nijus ir jo kūryba priklauso lie
tuvių tapybos ir muzikos istorijos 
puslapiams.

Bet štai... Vilniuje leidžiamam 
savaitraštyje “Literatūra .ir me
nas” š. m. kovo 2 d., Nr. 9 ran
dame straipsnį, užvardintą 
“Čiurlionis Paryžiuje”. Antraštė 
iš karto pradžiugina. Galgi artė
jančio jubiliejaus proga šiame 
pasaulinio meno centre rengia
ma Čiurlionio paveikslų paroda? 
Gal ten išleista koks stambus lei
dinys apie Čiurlionį prancūzų 
kalba? O, straipsnį perskaitę, su
žinom tik tiek, kad Čiurlionis jau 
Įspraustas į rusų meno istorijos 
rėmus ir toks pakištas pasaulio 
viešumai.

Straipsnyje “džiaugiamasi” 
Paryžiuje išleista prancūzės Va
lentine Markade knyga “Le Re- 
nOuveau de L'Art Pictural Rus- 
se (1863-1914)”, 1971, Editions 
L'Age D’Homme. Joje apsčiai 
vietos skiriama ir Čiurlioniui, 

kaip rusų meno istorijos dalinin
kui. Ir vien dėl to, kad ano meto 
rusų dailininkai jį vertino, o pa
tys lietuviai dar nesuprato. To
kia logika naudojantis, ir vokie
čiai mūsų liaudies dainas galėtų

įsirikiuoti į germanų folkloro is
toriją, nes kultūros pasaulyje jie 
pirmieji jas iškėlė. Bet tai irgi bū
tų vagystė. O dėl vagystės visai 
nesivaržo tik rusai ir jiems palan
kūs tarnai.

Minėtame straipsnyje, be kita 
ko, rašoma: “Ruošdama šią kny
gą, V. Markade žinių pagilinti 
buvo atvykusi į Tarybų Sąjungą, 
lankėsi Maskvos ir Leningrado 
muziejuose bei bibliotekose, nuo 
1967 metų sistemingai susiraši
nėjo su Kauno M. K. Čiurlionio 
galerija, konsultuodamas! ir 
gaudama reikalingos medžiagos”. 

Kad Kaune anos knygos autorė 
būtų buvus, iš cituoto teksto ne
matyti. Tikriausiai, jeigu būtų 
buvus ir mačius Čiurlionio ori
ginalus, tai ir knygoje būtų tuo 
pasigyrus. Bet autorei paveikslai, 
matyt, tiek ir terūpėjo. Gi Čiur
lionį įtraukt į rusų meno istoriją 
galima ir be to. Anos prancūzės 
globėjams Leningrade ir Maskvoj, 
Čiurlionio surusinimo siekiant, 
gal net buvo rizikinga jai leist 
nuvažiuot ir į Kauną, kad nepa
rašytų priešingai, pamačius lietu
vių teikiamą pagarbą Čiurlioniui 
ir jų kitaip nuteikta.

Visas šis M. K. Čiurlionio ru
sų meno istorijon įtraukimo fak
tas vadintinas niekuo kitu, o tik 

akiplėšiškiausiu vogimu. Tai 
brutalus grobimas iš lietuvių me
no istorijos brangiausio jos tur
to — Čiurlionio. O plėšimas la
bai apgalvotas ir užmaskuotas. 
Jeigu anoji knyga būtų parašyta 
kokio rytiečio ir pusiau totoriaus 
ruso, tai kas ten Vakarų pasauly 
bepatikės Čiurlionio rusiškumu. 
Kas kita, kai jį surusins meniš
kiausios vakarietiškos prancūzų 
tautos atstovė pačiame Paryžiuje. 
To paties pamušalo ir anos žinios 
paskelbimas “Literatūroj ir me
ne” atskiru straipsniu. Lyg paty
čiai anas “džiaugsmingas” 
straipsnis, maskuojant nešvarius 
tikslus, paskelbtas ne kieno kito, 
o Čiurlionio sesers V. Ciurliony- 
tės-Karužienės vardu. Ir mes dėl 
to jos čia visai nekaltiname, o 
tik reiškiame gilią užuojautą, su
prasdami, jog ne 78 metų senu
tei spyruotis prieš džengiskaniš- 
kas okupanto užmačias.

k. brd.

Galdikas, didelis formos meistras 
ir gelmių ieškotojas, lyginamas su 
ne vienu žinomu pasauliniu vardu, 
bet ypatingai su savuoju Čiurlioniu. 
Jiedviem, pasak Aleksio Rannit, bū
dingas “gamtinis pietizmas”, tipiš
kas lietuvių jausenai (Galdiko pa
rodos Chieagoj leidinys, 1963).

Čiurlionį ir Galdiką sieja viena 
“giminystė”: jie abu neturėjo geros 
mokyklos nei žymių mokytojų, tik 

talentą, kuris prisikaupė savos ap
linkos pergyvenimais ir buvo reali
zuotas dideliu, patvariu darbu. “Ge- 

. rai, rašo, Waldemar George, kad 
Į Galdikas nesinaudoja mokyklinėmis 

formulėmis ir pabrėžia savo asme- 
1 nybę. Galdikas pasilieka savo origi- 
‘ nalume” (Monografija pr. kalba, 

Paris 1931, 3-4).

Pasiruošimas kūrybai

Kiekvienas dailininkas, daugiau 
ar mažiau, yra savo aplinkos, savo 
žemės ir savo laiko vaikas. Čiurlio

nio aplinką bene geriausiai pa
vaizdavo jo sesuo Jadvyga “Atsimi
nimuose apie M. K. Čiurlionį” (Vil
nius 1970), o Galdikas savo “pir
mines šaknis” pats apibūdina “at
sakymuose į Aidų redakcijos klau
simus” (Aidai 1968, Nr. 8). Jis gimė 
(1893) bene archaiškiausioj Že
maičių mosėdiškių srity, Giršinų 
vienkiemy, dideliame ūkyje. “Tai 
buvo, rašo Galdikas, vienas iš di
džiųjų ūkių Kretingos apskrityje, 
apsuptas girios su milžiniškais 
ąžuolais, beržynais, ošiančiais epuš- 
rotais ir eglėmis. Okio žemėje sto
vėjo keletas kryžiastulpių su Rū
pintojėliu, Apvaizda, Dzidorėliu, 
Jurgeliu, kieme aukštas kryžius su 
dviem kryžmomis ir ‘Dievo mūka’, 
o prie kelio — didoka balta koply
tėlė su tėvo tapyta Madona. Kam
bariuose kabojo daug šventųjų 
spalvotų paveikslų ir spalvotas ba
reljefas — Kristaus galva. Svečių 
kambary kabojo didelė ‘Dievo mū- 
ka’”.

Vaizdinė aplinka, alsuojanti gam
tine ir religine mistika, buvo dar 
papildyta žodine —melodine pa
slaptimi. “Žiemos vakarais, rašo 
Galdikas, klausiausi auklių ir se
nelių elgetų pasakų, verpėjų dai
nų... Penkios satndinių poros dai
navo... Vasarą šienapiūtė su kelių 
dešimčių piovėjų bei grėbėjų dai
nomis, rugiapiūtė su pabaigtuvėmis, 
žaidimais ir šokiais. Rudenį bulvių 
kasėjos ir linų rovėjos vėl su daina 
ir savo apeigomis... Mamytė be su
sijaudinimo ašarų negalėjo klausy
ti muzikos ir dainų. Mėgo poeziją 
ir pati bandė rašyti... Tėvas jau
nystėje buvo geras smuikininkas... 
Pats šiek tiek tapė, o jo brolis, iš
stojęs iš kunigų seminarijos, gerai 
tapė”. Ir Adomėlis, būdamas trejų 
metų, pradėjo pats tapyti suodimis, 
paskui nukniaukdavo “spalvų” iš 
motinos, skirtų siūlams ir muilui 
dažyti. “Už drabužių ir veido išsi- 
terliojimą dažnai bausdavo, bet tas 
neatbaidė nuo tapybos”.

Galdikas mokėsi Mosėdyje, pas
kui Liepojos gimnazijoje. Nemetė 
savo aistros piešti ir galvojo eiti į 
menininkus. Apie tai sužinojo dė
dė, motinos brolis kun. Pr. Kare
vičius, ir parašė jam laišką: turįs 
baigti realinę gimnaziją ir stoti į in
žinierių institutą. Adomui suspau
dė širdį ir jis išbėgo į mišką išsi
verkti. Jį atsekė giminaitis Guraus
kas, parvykęs iš Petrapilio, kur tu
rėjo tarnybą prie universiteto ir di
delį valdišką butą. Sužinojęs, ko 
verkia devyniolikmetis, pasiūlė vyk
ti su juo Petrapilin ir pas jį apsi
gyventi. Tai buvo 1912 metai.

Galdikas jau buvo žinojęs apie 
garsią barono Stiglico taikomojo 
meno mokyklą. Pataikė į stojamų
jų egzaminų laiką ir nutarė ban-

GYVENIME IR SPALVOSE

Adomas Galdikas gamtoje (Lietuvių foto archyvas)

dyti savo laimę. Stojančiųjų buvo 
Šimtinė, o patekti galimybės tik ket
vertai. Atranka buvo daroma pagal 
konkursinius piešimo darbus. Po- 
savaitės Galdikas rado tarp keturių 
iškabintų pavardžių ir savąją. Ta
da nuvyko pas dėdę Karevičių, tuo 
metu buvusį Petrapilio katedros 
kleboną, vėliau Žemaičių vyskupą.

— Na, žinoma, neišlaikei. Teks 
eiti inžinerijos mokytis.

— Išlaikiau, — ir papasakojo 
kaip tai įvyko.

— Matyt, tokia Dievo valia, — 
pagaliau sutiko dėdė. “Ir mes susi
taikėm”, prideda Galdikas.

Mokslas truko ketvertą metų, 
bet “mokykla buvau nepatenkintas. 
Jos programa buvo perkrauta bend
ro lavinimosi ir specialių dalykų 
pamokomis... Vakarais lankydavau 
Dailės akademiją, o sekmadieniais 
privačią tapybos studiją”. Be to, 
lankė parodas, bibliotekas, garsųjį 
Eremitažą ir susidomėjo ypač iko
nomis. Grafiko specialybę įgijo 1916 
metais ir diplomą gavo už baigia
mąjį eforto darbą. Dar metus mo
kėsi ten pat meno pedagogikos.

Karo metu atsirado Petrapily 
daugiau lietuviško jaunimo, ir jis 
įsitraukė j jų veiklą. Tur būt, dė
dės kunigo lenkiamas, bendravo 
daugiau su ateitininkais, nors kar
tais juos vadindavo davatkomis. 
Tarp jų rado ir vieną veidelį, kuris 
jam įstrigo. Tai buvo Magdutė 
Draugelytė, baigusi Marijampolės 
gimnaziją ir lankanti aukštesniuo
sius pedagogikos kursus Petrapily
je. Jinai savo kursus baigė anks
čiau ir išvyko mokytojauti į mergai
čių gimnaziją Sibire. Su ja Galdi
kas nebenutraukė ryšių, o- baigęs 
savo meno pedagogiką, atvyko į 
Odesą, kur ji atostogavo, ir jos bro
lis kun. V. Draugelis juos sutuokė 
1917 metais vasarą. Rudeniop jiedu 
išvyko į Tombuvą, ir jis pradėjo 
dėstyti paišybą toj pačioj mergai
čių gimnazijoj.

Galdikai grįžo j Lietuvą 1918 
metais. Čia jis vėl dėstė paišybą 
Saulės mokytojų seminarijoj ir to 
paties vardo gimnazijoje Kaune. Po 

metų finansų ministerija pasiuntė 
jį su dail. A. Žmuidzinavičium į 
Stockholmą paruošti lietuviškų pi
nigų projektus. Ta proga Galdikas 
lankė Švedijos, ir Danijos muziejus 
ir jam labiausiai tada patiko Van 
Gogh ir Cezanne. Grįžęs, su J. Vie- 
nožinskiu ir P. Galaune organizavo 
paišybos kursus mokytojams ruošti, 
iš kurių vėliau išaugo meno mo
kykla. Ktirsams stigo priemonių, ir 
Galdikas buvo komandiruotas 1923 
m. į Berlyną tų priemonių paieš
koti ir supirkti. Ką rasdamas siuntė

Stasys Yla

į Kauną, o pats įsirašė į privačią V. 
Kurau tapybos Studiją. Ją lankė be
veik metus, ir čia įvyko lemiamas 
jo persisvėrimas iš grafikos į tapy
bą. Berlyne susipažino su vokiškai
siais eskpresionistais. Ypatingą 
įspūdį jam padarė Etnografijos mu
ziejuje užtikti Rytų meno darbai 
su “stebuklingomis freskomis”. Be 
kitko, rado Rytprūsių liaudies me
no leidinių ir nustebo, jog tai tas 
pats lietuviškasis liaudies menas.

Tiek buvo to Galdiko pasiruoši
mo kūrybai, iš tikro, labai nedaug 
ir nesistemingo. Bet vienas dalykas 
pastebėtas: Galdikas buvęs labai sa
varankus, nesidavęs paveikiamas 
mokytojų, juos kritikuodavęs, ėjęs 
savu keliu, sekęs vidine savo nuo
jauta. ir ypatingai žiūrėjęs dviejų 
dalykų: gamtos ir liaudies meno.

Kauno kūrybos tarpsnis

Savo darbais jis pradėjo rodytis 
parodose nuo 1920 metų. Pradžioj 
buvo daugiau grafikos, toliau gau
sėjo tapyba-akvarelės, natiurmortai, 
portretai, peizažai. Nesiribojo vienu 
žanru ar technika, nesustojo ties jo
kia srove — bandė viską: realiz
mą, ekspresionizmą, impresionizmą, 
netgi kubizmą. Kritikai laikė Gal
diką nepastoviu, besiblaškančiu, 
neturinčiu vieno veido. J. Vieno
žinskis 1923 metais rašė: “Galdikas 

tai realiai į gamtą pažvelgia, tai ūpo 
pagautas skrajoja su savo impresio
nistiniais, lengvais ir linksmais de
besėliais, tai griebiasi griežtos eksp
resijos, tai vėl simboliais pasisupa 
ar įsako kūnams būti ornamentais... 
Visur tačiau rimtas, stipriai jaučia 
spalvą, sugeba žiūrovui primesti ta
pytojo minties galią” (J. Vienožins
kis, Straipsniai.., atsiminimai, Vil
nius 1970, 29).

Galdikas ieškojo savęs ir kažko 
daugiau. Vasaromis su P. Galaune 
važinėjo po Lietuvą ir rinko liau
dies meno lobius. Turėjo asmeninį 
jų rinkinį, pradėtą kolektuoti nuo 
Savo studijų meto. Bevažinėdamas, 
pasak V. K. Jonyno, “kiekviename 
jos kampelyje atidžiai studijavo jos 
gamtą” (Aidai, 1953,353).

Nuo 1927 metų pradėjo keliauti 
po Vakarų Europą ir pirmiausia 
savo atostogas skyrė prancūzų me
nui pažinti. Jį sudomino, Bonnard, 
Soutine, Vouillard, bet ypatingai 
sužavėjo Matisse ir Monet. Kiekvie
nas jų kitaip smelkėsi į gamtą. Gal
dikui gamta taip pat buvo pergy
venimo, įkvėpimo, spalvinės gyvy
bės vermė, bet jis lyg nežinojo kaip 
“išsireikšti”. Po kelionės “visu vež- 
lumu stengėsi suprasti gamtos pa
slaptingumą... Spalvų lietus, kuris 
varvėte varvėjo iš jo drobių “Ru
duo prie Jesės”, “Pajūrio vaizdai”, 
“Tėvo portretas”, darė jo darbus 
prasmingus ir išbaigtus” (A. Vai
čaitis, Aidai 1948, 257). Šiuose bei 
kituose darbuos, sakoma, ir buvusi 
Monet bei kitų prancūzų įtaka, 
bent poveikis.

Galdikas jautė, kad savame pa
saulyje bus sunku iškopti paviršiun. 
Jį “gniaužė” Vienožinskis, geras 
menininkas, bet nepažįstąs ir nesu
prantąs naujojo Vakarų meno. Ir 
A. Jakštas, tuometinis kritikos ka
ralius, šaukęs: “Sūnau palaidūne, 
grįžk į tiesos keliąl” Vienas netikė
tumas staiga jį įtikino, kad jam rei
kia ne grįžti, o eiti pirmyn. “1931 
m. atvyko į Kauną dail. Mane Katz 
ir, pamatęs mano darbus, įkalbėjo 
ruošti parodą Paryžiuje”. Katz tu
rėjo Paryžiuje didelę savo studiją ir 

nuvykusi Galdiką pristatė meno kri
tikui Waldemar George. Tuo metu 
W. George buvo meno žurnalo 
“Formes” redaktorius, parašęs mo
nografijas apie Matisse, Picasso, 
Chagall, Lipchitz, Soutine ir kitus 
žymiuosius. Jis gerai {vertino Galdi
ko darbus, davė rekomendaciją Ate- 
lier Francais galerijai ir pasisiūlė 
parašyti monografiją. Monografija 
“Galdikas” išėjo tais pačiais metais 
“Les Peintres Contemporains” 
(Dabarties dailininkai) leidinių se
rijoje. Iš Galdiko parodos du pa
veikslus įsigijo Luxemburgo mu
ziejus Paryžiuje. J parodą buvo at
ėjęs ir poetas Milašius, kurio liau
dies pasakų leidinį Galdikas buvo 
iliustravęs. Atėjo vienas ir atsipra
šė, kad nepakvietęs savo draugų iš 
prancūzų elito.Girdi, kartą juos pa
kvietęs į vieno lietuvio parodą ne
pasitikrinęs, ir turėjęs nemalonu
mų. Pamatęs Galdiko darbus, Mi
lašius su entuziazmu išbučiavęs au
torių.

Reikšmingiausia Paryžiaus “do
vana” buvo toji monografija, pri
stačiusi mūsų dailininką prancūzų 
meno pasauliui. W. George subti
liai ir teigiamai iškėlė Galdiko ta
lentą ir darbo metodą. Lietuvis esąs 
stiprus kompozicijoje, lyriškas ir 
mistiškas, kartu dramatiškas ir im
pulsyvus, o tai reiškia “aktyvią lai
kyseną” kūrinių atžvilgiu; ypatin
gai esąs spalvingas, turįs didelį 
spalvinių tonų resursą su domi
nuojančiu jūros žalumo tonu, kuris 
liudija, jog dailininkas neseka imp
resionistinės mados ir nekopijuoja 
regimų reiškinių. Plačiau sutoja 
ties liaudies meno įtakomis, kurios 
atsispindi paprastumu ir primityvu
mu, bet kartu sukuria konfrontaci
ją kultyvuoti individualybei. Galdi
kas esąs dar vyksme, ieškojime ir 
prieš jį stovi įvairios spręstinos ga
limybės. W. George užbaigia vilti
mi, kad “Galdiko kūryba... pasieks 
savo paskirtį, susiras giliausią būties, 
tvermės ir augimo prasmę, juoba, 
jam nestinga gyvastingo veržlumo 
ir nepalaužiamos valios”.

Grįžęs į Kauną, Galdikas dar 
daugiau ir drąsiau dirbo. Tačiau 
kritika neatleido pirminių savo 
varžtų. Vienožinskis vėl prabilo: 
girdi, po Paryžiaus pasisekimo Gal
dikas “nustojo pusiausvyros”; jo 
kūryba virto “spalvų ir formų or
gija” (op. cit. 117). “Kritika, sako 
Galdikas, mano darbus daugiausia 
tik dergė, ir ligi šiol tas liko pasą
monėje” (Interview, Margutis, 
1964, rugsėjis, 15). Kritika atbai- 
džiusi jj ir nuo portretų, kurių bu
vo padaręs Vytauto Didžiojo muzie
jui (Basanavičiaus, Stakelės). Turė
jo užsakymų ir buvo susidomėji
mo, bet jam nelabai sekėsi “portre- 
tuoti” moteris, ypač primadonas, 
{strigdavo į jų suknių klostes ar 
plaukus, išsikankindavo arba suga
dindavo ir, nebaigęs, išmesdavo, gal 
paveikė ir W. George pastaba: Sės 
portrais sont'ėtudes de visages — jo 

portretai yra (tik) veidų etiudai.

Draugai jautė, kad Galdikui per 
ankšta savo “namuose”. Dėl to P. 
Galaunė ir Jurgis Savickis įtikinėjo, 
kad vyktų iš Lietuvos, nes čia žū- 
siąs kaip dailininkas (plg. Atsaky
mus Aiduose, 356 ir Interview Mar
gutyje, 15). Iš vienos pusės jis ap
gailestauja, kad to nepadaręs, nes 
daug kūrybinio laiko pražudęs, iŠ 
antros — “nuo užkrautų pareigų 
ir nuo mano numylėtos Lietuvos 
gamtos negalėjau atsiplėšti”.

Buvo įsitraukęs į teatrinį darbą 
— piešė dekoracijas, kūrė kostiu
mus. Paruošė viso 20 dekoracijų 
įvairiems pastatymams, dažniausiai

(Nukelta j 2 psl.)
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Siame numery
Lietuva "Religijos ir komunizmo 
studijų centre".
Masaitis apie erdvių tyrinėjimus. 
Aleksandro Kuršaičio 
lietuviškai - vokiškas žodynas. 
Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. 
Prof. Alfredo Senno sukaktis. 
Nevienodas žarijų žarstymas. 
Lenkų kultūrinis gyvenimas 
išeivijoje.
Baltiečių mokslininkų 
suvažiavimas Chicagoje.

Kertine paraštė
LIETUVA
"Religijos ir komunizmo studijų centre"

Iš sodrių Kento lygumų, kur 
prieš beveik keturiolika šimtme
čių Šv. Augustinas atnešė krikš
čionybę j Angliją, dabar tiesiama 
broliška pagalbos ranka persekio
jamiems krikščionims Lietuvoje. 
1970-ais metais įsteigtasis “Reli
gijos ir komunizmo studijų cent
ras” renka medžiagą apie religi
nę padėtį Lietuvoje ir ją skleidžia 
pasaulyje.

Centro tikslas, pasak 'jo leidi
nių, yra “plačiai ir objektyviai 
studijuoti religijos padėtį komu
nistų valdomuose kraštuose ir re
ligijos bei komunizmo santykį 
aplamai”. Kaupdamas medžia
gą šia tema, Centras ją tiria ir 
ja aprūpina savo narius, bažny
čias, universitetus ir pasaulio 
nuomonę, knygų žurnalų, 
straipsnių, paskaitų ir radijo bei 
televizijos laidų pagalba. Centras 
taip pat stengiasi išleisti Anglijo
je ir kitur atsakingų religinių au
torių raštus, kurių jie negali iš
leisti savo šalyse.

Žurnalas “Religija komunistų 
šalyse" yra Centro organas. Jame 
stengiamasi aprėpti visi religinės 
buities požiūriai. Jame aprašomi 
ne tik persekiojimai ir spaudi
mai, bet drauge pabrėžiami ir 
teigiami bruožai, kaip dvasinis 
atgimimas, dabar vykstantis dau
gelyje komunistinių kraštų. Da
lykiškas ir objektyvus, žurnalas 
yra patikimiausias tokios rūšies 
leidinys visame pasaulyje.

Pastaruosiuose. Centro žurnalo 
numeriuose daug vietos skiriama 
religijai Lietuvoje ir, ypač “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kai”. Straipsnyje vardu “Pastarie
ji įvykiai Lietuvių Katalikų Baž
nyčioje” Kathleen Matchett su
sumuoja 1971-1972 metų įvykius 
(1973 sausio-vasario nr.). 1973 
m. liepos-rugpiūčio numeryje pa
teikiamas “Kronikos” dokumen
tų rinkinys. Įžangoje į rinkinį ra
šoma: “Riaušės ir masyvi doku
mentinė medžiaga, įrodanti ne
ramumą Bažnyčioje, pademonst
ravo ne tik lietuvių problemas.

Vasario 15 dieną, paskutinia-| 
jai Padangių laboratorijos (Sky
lab) pamainai sugrįžus į žemę, 
pasibaigė įtemptas erdvių tyrinė
jimo laikotarpis, kurio kulmina
cinis taškas buvo kelionė į mė
nulį. Šį aukščiausiąjį tašką — 
pirmąjį erdvėlaivio nusileidimą į 
mėnulj—1969 m. liepos 16 d. per 
televiziją stebėjo visam pasauly 
šimtai milijonų žmonių. Vėles
nieji apsilankymai mėnulyje tru
ko ilgesnį laiką negu pirmasis. 
Tų apsilankymų dalyviai nusive
žė mechaninius vežimėlius, ap
keliavo ir apžiūrėjo didesnius 
mėnulio plotus, parvežė iš ten 
daugiau ir įvairesnių akmenų. 
Mes matėme juos važinėjančius, 
vaikščiojančius, dirbančius ir 
net pakylančius nuo mėnulio 
ryškiomis spalvomis telvizijos ek
ranuose, tačiau šie apsilankymai 
nebuvo lydimi tokiu įtemptu su
sidomėjimu, kaip pirmoji žmo
gaus kelionė į mėnulį, nes tūks
tančiais metų puoselėta pasakų 
svajonė buvo jau įvykdyta. Visa 
kita atrodė tik kaip įtemptų tech 
nologinių pastangų atoslūgis. 
Juk paskutinės Padangių labora
torijos pamainos darbas ir gyve- 
nirrfas tuščioje erdvėje, jos kelio
nė per 89 dienas daugiau kaip 
tūkstantį kartų aplink žemę, ne- 
sutlaiuikė nė dešimtos dalies to dė
mesio sensacijų skelbime, kiek jo 
buvo skirta nešvankaus ir kvailo 
šnipinėj fano nešvankiam ir abe
jotinos išminties tyrimui. Koksai 
skirtumas nuo 1969 m. liepos 16 
dienos, kada milijonai per naktį 
budėjo prie televizijos ekranų, 
laukdami pirmojo žingsnio mė
nulio paviršiujel Dabar, vos tik 
pripuolamai pažvelgę per savo 
petį, užvertėme pirmąjį nuosta
bios technologinės pasakos lapą, 
kuri dar tik prieš trisdešimt ar 
keturiasdešimt metų atrodė dar 
labiau fantastiška, negu ugnimi 
spiaudąs devyngalvis slibinas.

Epochos pradžia

Sis veržimasis į erdves prasidė
jo 1957 metų spalio 4 d., kai visą 
pasaulį sudomino Sovietų “Sput- 
nik 1” paleistas skrieti aplink že
mę. Tai buvo 184 svarų 23 colių 
skersmens aliuminio rutulys, ku
riame buvo patalpintos baterijos, 
du radijo siųstuvai ir termomet
ras vidaus temperatūrai matuoti. 
Per tris savaites abu šio satelito 
siųstuvai siuntė radijo signalus, 
kol išsieikvojo jų baterijos.

Kaip atsimename, Amerikoje 
“Sputnik 1” sukėlė didelį nuste
bimą ir susirūpinimą sovietų pir
mavimu šioje srityje. Šias nuotai
kas dar labiau sustiprino tais pa
čiais metais lapkričio 3 d. sovie
tų paleistas “Sputnik 2”, kuris 
svėrė 1120 svarų. Jame taip pat 
buvo du radijo siiĮstuvai, gyva 
kalė ir eilė instrumentų kalės re
agavimui stebėti ir tuos stebėji
mus persiųst į žemę. Po kelių die
nų, deguonio pritrūkusi, kalė 
nutroško šiame satelite. O ir pa
ties satelito, kaip ir pirmojo 
“Sputnik 1”, atstumas nuo že
mės pamažu mažėjo, kol paga
liau 1958 m. balandžio 14 d. jis 
sudegė, patekęs į tirštesnę žemės 
atmosferos dalį.

Su Sputnikais prasidėjo inten
syvios erdvių tyrinėjimo lenkty
nės tarp Jungtinių Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos. Amerikos karo 
laivynui buvo pavesta kiek gali
ma greičiausiu laiku paleisti ap
link žemę satelitus, vadinamus 
“Avangardais” (Vanguard). Tuo 
pačiu metu JAV Armija pradėjo

bet ir jų pasiryžimą ginti savo tei
ses: tautinės tapatybės ir religinės 
laisvės teises”.

Negana to, Centro dinamiška
sis direktorius, Rev. Michael 
Bourdeaux, pranešė “Draugo” 
kultūrinio priedo koresponden
tui, kad jis nori išleisti rinktinę 
“Kronikos” medžiagą anglų kal
boje knygos pavidalu. Jo žodžiais, 
“mūsų Centro ateities planų 
svarbi dalis yra nuolatinė ir gi
luminė Lietuvos Katalikų Baž
nyčios studija”. Šiai knygai jau 
esanti pažadėta piniginė parama, 
o Anglijos Kardinolas Heenan, 
uoliai remiantis knygos išleidi
mo idėją, gal parašysiąs įvadą. 
Žinomas lietuvių akademikas, 
gyvenantis JAV-ėse, jau pasiža
dėjęs padėti knygą redaguoti.

Tėvas Bourdeaux tikisi, kad 
atsiras mecenatas, kuris vieną 
naujai statomos Centro būstinės 
kambarių dedikuos katalikybės 
Lietuvoje projektui. Jis taip pat 
tikisi, kad atsiras lėšų apmokėti 
kvalifikuotam lietuvių kalbinin
kui, talkininkausiančiam Centro 
darbuose.

Centras jau subūrė įspūdingą 
grupę rėmėjų iš bažnytinių ir iš 
intelektualinių sluoksnių. Jo rė
mėjų sąraše randamos Cantef- 
bury arkivyskupo, Didžiosios Bri
tanijos vyriausio rabino, Vienos 
arkivyskupo kardinolo Koepigo 
ir kitų pavardės. Žurnalą reda
guoti talkininkauja tokie pasau
linio garso Rytų Europos ir sovie
tinio komunizmo žinovai, kaip 
Leonard Schapiro, Peter Redda- 
way, Gustav Wetter ir Donald 
Treadgold. Matyti ir viena bal
tiška pavardė: Janis Sapiets.

Centre for the Study of Reli- 
gion and Communism vertas 
mūsų visų dėmesio ir paramos. 
Ypač svarbu jį nuolat aprūpinti 
tikslia medžiaga. Jo adresas: 34 
Lubbock Road, Chiclehurst, 
Kent BR7 5JJ. (Žurnalo metinė 
prenumerata: 10 dol.). S. H.

ERDVIU TYRINĖJIMAI
Česlovas Masaitis Žvilgsnis atgal ir pirmyn

Mikalojus K. Čiurlionis (1875-1911) Žvaigždžiu sonata. Andante.

iš kurių 15 buvo sovietiškų ir 54 
Amerikos.

šiuos objektus sekė didelė dau
gybė kitų, skirtų oro tarnybai, ry
šiui, navigacijai, geologiniams 
tyrimams, kariniams stebėji
mams ir 1.1.

Netolima praeitis

Be šitų, paleista erdvėlaivių į 
Venerą, Marsą ir Jupiterį. Vieną 
(Mariner) net paleidome į 
žvagždžių erdves anapus saulės 
sistemos, pažymėję jį auksine 
lentele su vyro ir moters atvaiz
dais, naiviai tikėdami, kad kada 
nors, kur nors erdvėse išsižvejos 
jį iš tarpžvaigždinės erdvės kaž
kokios nežinomos protingos bū
tybės ir pasiųs mūsų palikuo
niams žemėje bučkį, kaip padėką 
už auksinę lentelę, jeigu, žino
ma, iki to laiko žemėje žmogaus 
nebus dar ištikęs dinosauro liki
mas.

Tačiau erdvėlaiviai, kurie tie
siogiai ruošė kelią žmonių nu
vykimui į mėnulį, priklausė 
“Pioneer”, “Ranger”, “Centaur”, 
“Surveyor” ir ‘ Lunar Orbiter” 
serijoms. Šių serijų erdvėlaiviai 
paruošė kelią “Apollo” serijai,

savo išbandytos “Redstone’o” 
raketos pritaikymą satelitų palei
dimui. Po kelių nepavykusių 
Laivyno bandymų Armijai buvo 
leista iššauti satelitą “Tyrinėto
ją” (Explorer), kurių pirmasis 
buvo paleistas 1958 m. vasario 1 
d. “Tyrinėtojas” svėrė 31 svarą. 
Jame įvairių instrumentų buvo 
11 svarų. “Tyrinėtojo” du radijo 
siųstuvai siuntė duomenis apie 
kosminę radiaciją, temperatū
rą ir apie jo susidūrimą su mažy
čiais meteoritais. Tais pačiais 
metais kovo 17 d. buvo paleistas 
ir pirmasis Avangardas, mažytis 
trijų su ketvirčiu colio skersmens 
rutulys.

Taip prasidėjo skridimai į erd
ves. 1957 m. sovietai paleido du 
satelitus. 1958 m. iš viso šeši 
objektai buvo iššauti į erdves: 
vienas Sovietų ir penki — Ame
rikos. Sovietų satelitai ir kiti erd
vėlaiviai buvo didesni, negu 
Amerikos, bet Amerika jau pa
čioje pradžioje pirmavo satelitų 
skaičiumi, jų instrumentų sudė
tingumu ir pačių satelitų paskir
ties įvairumu. Per ketverius me
tus nuo erdvių lenktynių pra
džios iš viso buvo paleista į erd
ves šešiasdešimt devyni objektai, 

kurios erdvėlaiviai pagaliau nu
nešė žmones į mėnulį. Šiom ke
lionėm į mėnulį Amerika negin
čijamai užsitikrino pirmaujančią 
vietą erdvių tyrinėjime. Tik 
Amerikos gaminių kokybė ir pa
tikimumas galėjo užtikrinti lai
mingą astronautų grįžimą iš mė- 
nulįo ir Padangių laboratorijos 
tinkamą funkcionavimą tokį il
gą laiką.

Kas toliau?

Šio tikslo pasiekus, dėmesys 
erdvėms ir pastangos į jas verž
tis žymiai sumažėjo. Labai su
mažėjo ir šiam tikslui skiriamos 
lėšos. Ateityje nenumatoma siek
ti naujų impozantiškų žygių. 
Tačiau su paskutinės Padangių 
laboratorijos pamainos grįžimu į 
žemę tesibaigia tik pirmasis, at
rodo, didysis, erdvių tyrinėjimo 
laikotarpis. Planai jau paruošti 
keliems ateinantiems metams ir 
paruošiamieji darbai jau vyksta. 
Numatyta paleisti eilė JAV 
Krašto apsaugos ministerijos 
(Department of Defense) sate
litų, kurių pagrindinis tikslas ra
dijo ryšiai ir stebėjimai. Apie 
NASA (National Aeronautics 

and Space Administration) atei
ties planus paskelbta smulkesnių 
žinių. Iki 1978 m. užplanuota pa
leisti apie 30 erdvėlaivių. Vienas 
iš įdomesnių projektų yra Jung
tinių Valstybių Apollo ir Sovietų 
Sąjungos Sojuzo susijungimas ir 
pasikeitimas astronautais orbito
je aplink žemę. Šis projektas skir
tas sekantiems metams. Jo svar
biausias tikslas yra bendradar
biavimas erdvės tyrinėjimuose. 
Praktiški tikslai yra pasikeitimas 
erdvės skridimų patirtimi ir ne
laimingais atsitikimais astronau
tų gelbėjimas erdvėse.

Be šio projekto tarptautinio 
bendradarbiavimo sričiai pri
klauso Rentgeno spindulių, atei
nančių iš tarpgalaktinių erdvių, 
tyrinėjimai kartu su Britanija; 
ultravioletinio ir Rentgeno spin
dulių spektrų analizė su Olandi
ja; labai didelio dažnumo radijo 
bangų perdavimas iš satelitų kar
tu su Kanada ir Italija; stebėji- 
maii iš saulės srūvančių ato
minių dalelių (saulės vėjo) ju
desys žemės artumoje su Europos 
Erdvių technologijos centru. 
Ateinančiais metais NASA kartu 
su Vakarų Vokietija planuoja 
paleisti “Helios”, kuris nuskris
tų du trečdalius kelio iki saulės 
ir atliktų įvairius saulės stebėji
mus.

Visiems šiems tarptautiniams 
projektams reikalingus raketų 
variklius, vairavimą, kontrolę ir 
žymią dalį arba visus instrumen
tus parūpina JAV. Bendradar
biaują kraštai apmoka dalį išlai
dų ir jų mokslininkai dalyvauja 
stebėjimų paruošime ir surinktų 
duomenų apdorojime — atitin
kamų išvadų padaryme.

Pačios NASA administracijos 
įdomesni projektai yra 1976 m. 
planuojama “Vikingų ekspedici
ja”, t. y. erdvėlaivio (be žmonių) 
nuleidimas į Marsą su reikalin
gais instrumentais, kurie turės 
nustatyti, ar ten yra kokia nors 
primityvi gyvybė, kaip, pavyz
džiui, bakterijos, pelėsiai ar sa
manos.

1977 m. įplaouojama pasiųsti 
erdvėlaivius (Mariner), žinoma, 
be žmonių Jupiterio ir Saturno 
link. Dar vieneriais metais vė
liau planuojama pasiųsti erdvė
laivį (Venus Exploration) į Ve
nerą surinkti detalių duomenų 
apie šios planetos atmosferą, jos 
debesis ir paviršiaus temperatū
rą.

Reikia pastebėti, kad visi šie 
planai nėra nauji savo esme, o 
tiktai pakeitimai ir pagerinimai 
jau anksčiau atliktų automatinių 
skridimų. Juk jau 1973 m. pabai
goje matėme Jupiterio nuotrau
kas, iš nedidelio atstumo pada
rytas “Marinerio”, kuris skrieja 
iš saulės sistemos į tolimąsias 
erdves. Taip pat jau keli kiti 
“iMarineriai” ir “Pionieriai” bu
vo paleisti į Marsą, Venerą ir 
saulės link Kai kurie jų dar ir 
dabar tebeveikia ir pagal radijo 
komandas iš žemės, siunčia sig
nalus apie jų aplinkoj surinktus 
stebėjimo duomenis.

Kiti netolimai ateičiai planuo
jami satelitai yra skirti radijo ir 
televizijos signalams perduoti, 
atmosferos geodetiniams ir ge
ofiziniams stebėjimams ir nau
jiems satelitų instrumentams 
bandyti.

Pats didžiausias ateities užsi
mojimas, kuris dar nėra nė pla
navimo stadijoje, yra pastatyti 
didelę observatoriją, kuri skrietų

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery

Kryžių kalnas čionykštėje 
Dainavoje.
Alg. T. Antanaitis apie 
"profesionalais" švaistymgsi. 
Prof. Pr. Skardžiaus sukaktis. 
Algirdas Landsbergis scenoje. 
Adomo Varno parodos 
Chicagoje belaukiant.
Prano Visvydo eilėraščiai. 
Birutės Pūkelevičiūtės 
premijuotojo romano ištrauka. 
Akademinės prošvaistės.

Kertinė parašte
Kryžių kalnas čionykštėje Dainavoje

Prakeliavom daug pasaulio 
kraštų. Pažįstam ypač europines 
šalis, kurios riša mus ta pačia 
krikščioniška kultūros tradicija. 
Bet ar matėm kur nors tiek ir to
kių puošnių liaudies kryžių, kaip 
savoj Lietuvoj?. Kodėl lietuviai 
puošė kryžiais savas sodybas, pa
keles, laukus ir pamiškes, nekal
bant apie šventorius ir kapines - 
kapinaites, yra ištisa istorija. Tai 
mūsų kultūros, meno ir sykiu 
mūsų religinio charakterio istori
ja. Be tų liaudies kryžių Lietuva 
būtų nebe ta Lietuva, kokia ji 
šimtmečiais išaugo ir savo veidą 
sukūrė.

Tą veidą nūnai žaloja sveti
mieji. Skaitom Kronikose, kaip 
terorizuojami gyventojai, kurie 
pasistato savo sodybose ar lau
kuose kryžius. Vieni baudžiami 
piniginėmis baudomis, kitiem 
gresia net psichiatrinė ligoninė. 
Naujai statomi kryžiai sunaikina
mi. O kliok jų sunaikinta seniau, 
pastatytų kolchozų kūrimo tarps
nyje ir vėliau. Lietuva “nukryži- 
nama” ne tik rusiškos nemeilės 
katalikiškajam krašto ženklui 
(taip darė caro laikų okupantai). 
Ji “nukryžinama” nūnai ateisti
nio sovietinio siutulio bei pami
šimo.

Tai hebe pirmas sykis mūsų 
** istorijoj. Apie 200 metų vyko ko

va už kryžius reformacijos lai
kais. Tada katalikai galėjo kelti 
bylas. (Vilniaus vysk. Abrao
mas Vainius kėlė bylą net etmo
nui Radvilui, kuris Svėdasų lau
kuos sunaikino du senus kryžius.) 
Muravjovo laikais buvo uždraus
ta statyti kryžius, ir tas draudi
mas tęsėsi ištisus 25 metus. 
O žmonės slapta statė. Rusai kry- 
žius kirto, o lietuviai jų vietoj 
statė naujus. Nūnai turime trečią 
tos kovos tarpsnį, trunkantį jau 
daugiau 30 metų. Šioj sistemoj 
kova pasidarė tuo šiurpi, kad su
naikinami ne tik individualūs 
kryžiai. Buvo sunaikintas Trijų
Kryžių paminklas pačiame Vil
niuje ir vėliau Jurgaičių kryžių 
kalnas Meškuičių valsčiuje. Tiek 
vienas, tiek antras jau visos tau
tos šventovės. Pastarasis buvo

unikumas visame pasaulyje. Tai 
kryžių miškas, kryžių šventkalnis, 
1900 metais turėjęs 130 kryžių, 
o 1938 — 400. Po 1955-1957 
metų, kada daugelis grįžo iš Sibi
ro ir kalėjimų, ir statė kryžius 
čia padėkai ar pažadui, arba savo 
žuvusiųjų atminimui, ir kryžių 
skaičius kalne išaugo dar labiau. 
Bet sovietai šią laukų šventovę 
taipgi grubiai sunaikino. Sunai
kino prieš dešimtmetį.

Laisvojo pasaulio lietuvių re
akcija buvo skaudi ir pasipikti
nanti. Ne vienam atrodė, kad so
vietams reikia kelti bylą pasauli
nėse institucijose. Kiti ieškojo 
vietos, kur būtų galima tokią 
šventovę atkurti laisvajame pa
saulyje. Prieš gerus metus Kaz. 
Bradūnas šioje Kertinėje paraštė
je atkreipė dėmesį, kad tokiai 
kryžių šventovei atkurti tinkama 
vieta būtų Dainava, nes ten yra 
kalva, tiesiog primenanti Jurgai
čių kaliną. Jis siūlė toj kalvoj, toje 
daugeliui lietuvių žinomoj ir 
lengvai pasiekiamoj vietovėj, y- 
pač mėgstamoj jaunimo, atkurti 
Jurgaičių kryžių šventovę.

Straipsnis sudomino ne vieną 
skaitytoją, bet konkrečiai ligi šiol 
dar nieko nedaroma. Argi ši min
tis iš tikro nebūtų verta įkūniji
mo? Motyvų, berods, būtų ne 
vienas, ir labai pagrįstų. Prisidė
ti prie šio darbo jau dabar yra 
besisiūlančių. Tik reikia susitarti 
su Dainavos administracija ir su
daryti iš įvairių organizacijų ko
mitetą, kuris pradėtų planavimą.

Išplanuotą vietovę puošti nau
jais kryžiais būtų jau organiza
cijų, institucijų, atskirų šeimų, 
reikalas. O progos būtų įvairios: 

jubiliejiniai atžymėjimai, savųjų 
žuvusiųjų atminimas, tragiškųjų 
įvykių įamžinimas. Turim meis
trų ir menininkų, kuriuos būtų 
galima angažuoti, ir neabejotinai 
jie jaustųsi atkurią dalį savos kul
tūros ir ją pristatą ne tik mūsų 
jaunimui, bet ir amerikiečiams.

Galima įsivaizduoti, koks pa
sidarytų Dainavos Kryžių kalnas 
su laiku atrakcijos centras turis
tams, žurnalistams ir TV repor- 

' teriams. Tas Dainavos kalnelis

O kg pasakys kritikai?

PROFESIONALAIS 5VAISTYMASIS
Algirdas Titus Antanaitis

Redakcijos pastaba
1973 m. “Aidų” žurnalo gruo- j 

džio mėn. 10-tame numeryje 
Rauda, recenzuodamas Eduardo 
Cinzo knygą “Brolio Mykolo gat
vė”, paliečia aplamai mūsų gro
žinės prozos šiandieninę situaciją 
išeivijoje, ibe kita ko, tardamas, 
jog “Lietuvoje išaugusių ir su
brendusių rašytojų kartai vis re
čiau ir rečiau bepasirodant, jų 
vietą užėmė rašytojai mėgėjai, 
'kurie nominaliose sąlygose var
gu būtų drįsę veržtis į Parnasą. 
Jie taip nugyveno mūsų dailiąją 
prozą, jog jinai visiškai prarado 
savo profesinę tapatybę”. 'Draugo 
kultūrinio priedo 1974 m. vasa
rio mėn. 23 d. Kertinėje paraštė
je Plunksn., atsiliepdamas į Rau
dos užmetimus ir su jų mintimis 
sutikdamas, didelę kaltės dalį dėl 
prozos nugyvendinimo priskiria 
jos recenzentams laikraščiuose: 
‘Graphomanitinė ir arteriosklero- 
zinė kritika vis labiau plinta .pe
riodinėje spaudoje. Žinome, kaip 
redaktoriams sunku pasigauti re
cenzentų. O Raudos aprašyto tipo 
autoriai ir kritikai ne tik sutinka, 
bet ir patys pasisiūlo. Šiais ener
gijos krizės laikais jų energija ne
išsemiama, kunkuliuojanti, be at
vangos”.

Turėdami minty anuos čia ci
tuotus dviejų raštus ir norėdami 
užsimintąją situacinę mūsų čio
nykštės 'beletristikos temą pokal
biuose pratęsti ir toliau aiškintis, 
prašėme į ją atsiliepti penkis 
Draugo kultūrinio priedo bendra
darbius - kritikus: Algirdą Titų 
Antanaitį, Vytautą Jonyną, Kęs
tutį Keblį, Bronį Railą ir Praną 
Visvydą.

Jų nuomones čia pateikiame ir 
mūsų skaitytojams alfabetine pa
vardžių eile.

•

Mano supratimu, jūsų mini
moje K. Raudos recenzijoje yra 
teigimų, žymiai konkretesnių, 
aiškesnių ir tvirčiau pagrįstų, ne
gu citata, kurią duodate šį po
kalbį provokuojančioje premiso
je. Iš tų teigimų, su kuriais sutik
čiau visai ir nedvejodamas, pa
čiais svarbiausiais laikyčiau:

1) mūsų išeivijos prozoje 
“grynai literatūrines žodžio bei 
stilistinės struktūros problemas 
pakeitė (...) vakardienos proble
mų ąprendimas užvakairdienos 
priemonėmis”,

2) kai 'kurių išeivijos prozaikų

prabiltų visos kovojančios ir kry
žiuojamos Lietuvos vardu. Jis 
būtų ir mums dalis savos Lietu
vos ir jos Golgotos.

Pradėkim šį planą šįmet, su 
šiuo pavasariu. Pastatykim pir
miausia tris kryžius pačioj minė
to Dainavos kalnelio viršūnėje 
vietoj sunaikintų Trijų kryžių 
Vilniuje. O toliau plėskim ir ug- 
dykim antruosius Jurgaičius. Siū
lau iniciatyvos imtis Chicagai, 
susirišus su Detroitu, įjungiant ir 
Clevelando Kovai už religijos 
laisvę sąjūdį.

Stasys Yla 

“žodis (...) 'kartoja viešosios opi
nijos spaudimo primestas ‘nepa
judinamas tiesas’ 'popierinių sa
vo herojų lūpomis”,

3) "... išeivijos proza stovi la
bai arti socialistinio realizmo, 
kuriame taip pat viskas išeina ne 
iš žodžio ir ne iš žmogaus, bet 
iš politinių logaritmų lentelės”.

'Pirmuosius du teigimus pa
kartoja ir jūsų “Kertinės paraš
tės” skiltininkas Plunksn.

Peržiūrėjęs per pastaruosius 
keliolika metų išeivijoje išleistas 
.prozos knygas, kurių visas savo 
laiku atidžiai perskaičiau, nuste
bau, kad veik visi minėti (o ir 
neminėti) užmetimai daugiausia 
liečia ne “Lietuvoje išsaugusių ir 
subrendusių rašytojų” kartą 
(nors .anaiptol ne visi ir jie yra 
be ydų), bet tuos, kurie knygas 
spausdinti pradėjo svetur, kartais 
netgi gerokai po Antrojo pasau
linio karo, o žitbN.Len jau yra 

pusšimtį metų amžiaus perkopę. 
Kodėl? Tikrų ar menamų prie
žasčių būtų įgalima surasti nema
žai. Dalis išeivijoje žodžio kū
ryboje reikštis pra'dėjusiųjų netu
rėjo tinkamo mokyklinio litera
tūrinio ar kalbinio pasiruošimo. 
Natūraliai ugdytis trūko iššau
kiančios, paskatinančios, sveikai 
besivaržančios aplinkos. Ir taip 
jau skundus atsivežtinis kapitalas, 
atitrūkus nuo 'gyvųjų versmių, 
papildymui pastangų nededant, 
veikiai Išsieikvojo ir sunyko... 
Knygų leidime tikrojo “literatūri
nio establišmento” galia vis ma
žėjo, o su ja ir... rašytojui sta
tomi reikalavimai. Įvairios insti
tucijos, nuoširdžiai siekiančios 
literatūrinės kūrybos skatinimo, 
bet apie jos kokybinį ugdymą 
gal nė napagalvojančios, įvairio
mis dirbtinėmis priemonėmis (ar 
tai “liberalėjančiomis” literatū
rinių konkursų sąlygomis, ar

kompromisiniais komisijų sąsta
tais) nejučiomis ruošė dirvą kū
rybai, kurioje literatūriniai krite
rijai turėjo dėl 'pirmenybės rung
tis su eile kitų. Šitokių aplinky
bių išdavoje daugiau visuomenės 
dėka, negu iš “literatūrinio es
tablišmento” malonės 'pripažini
mą pelnę rašytojai, man rodos, 
negalėjo išsiugdyti nei reikiamos 
“profesinės atsakomybės”, nei 
“profesionalo ambicijų”. (Pa
starųjų terminų išskyrimas kabu
tėmis paaiškės vėliau).

Tad'gi, prileisti, kad dėl esa
mos 'padėties bent didžiąja dali
mi yra kalti tie jūsų citatoje ap
šnekami “rašytojai mėgėjai”, ne
sunkiai būtų įgalima. Gerokai per 
stipru betgi tarti, jog “jie nugy- 

įveno mūsų dailiąją prozą...” 
Vien dėl to, kad tai jau reikštų 
per didelės galios 'pripažinimą 
grupei .individų, o taipgi ir “mū
sų dailiosios prozos” apimties per

didelį susiaurinimą. Niekada jie 
tos prozos nebuvo “užgyvenę”, 
niekada ji nebuvo jų nuosavybė, 
tad ir “nugyventi” negalėjo... 
Laiko ir tikrųjų kriterijų sietais 
atsijotoje lietuvių literatūros is
torijoje kažin ar kas iš tų K. Rau
dos vaidinamų “rašytojų mėgėjų” 
turės garbės reprezentuoti mūsų 
išeivijos kūrybinį veidą menine 
ar neit idėjine prasme, nežiūrint 
'kiek jie šiandien panašaus tipo 
“ambasadoriais” draugų ar susi
mokėlių būtų apšaukiami. Ly
giai kaip gimtojo krašto kūry
bos neatstovaus Gudaičio-Guze- 
vičiaus ar Justo Paleckio tipo ra
šytojai. Ir normaliausiose sąlygo
se visuose kraštuose išeina tūks
tančiai žemo lygio ir abejotinos 
idėjinės ar moralinės vertės kny
gų. Galima, žinoma, dėl to jau
dintis ir sielotis, bet sakyti, kad 
kaip tik jos “nugyvena” literatū
rą, kažin ar tikslu.

Dar sunkiau būtų sutikti su 
jūsų skiltininko Plunksn. teigi
mu, jog “graphomanitinė ir ar- 
teriosklerozinė kritika vis labiau 
plinta mūsų periodinėje spaudo
je” (pabraukta cituojant) ir kad 
kaip tik toji kritika didele dali
mi įkalta dėl prozos “nusigyve- 
nimo”. Skiltininko itin karingus 
sakinius skaitant, man prisiminė 
žinomo Lietuvos karikatūristo 
Jono Martinaičio kadaise karių 
žurnale rjasyti- Implataa (cituoja, 
mi iš atminties):

Vynai! Kelkite! Pavojus!
Mus užpuolė ilgakojės!
(...) Šoko tuoj visi kaip vienas:
Kur tas priešas? 'Kas .per 

krienas?
Na 'gi žiūri, kad blusa,
Išsigandusi visa...
Daugelis mūsų 'bendrosios pa

skirties laikraščių ar pasaulėžiū
rinių organizacijų leidžiamų žur
nalų literatūros veikalų jau iš vi
so neberecenzuoja, o apžvelgia 
vien tik artimųjų ar bendramin
čių parašytas knygas. Pastoviai 
ir sistemingai per paskutiniuosius 
keliolika metų literatūros verti
nime besireičkia: Aidai, Metme
nys, Draugo kultūrinis priedas, 
Tėviškės Žiburiai, Europos lietu
vis, o iš dalies gal ir Laiškai lie
tuviams. Dūdelė recenzentų dalis 
šiuose leidiniuose, manau, kaip 
sykis artimai atstovauja tajam 
K. Raudos pageidaujamam “pro
fesionaliniam požiūriui”. Kiek 
šiuose laikraščiuose reiškiasi tie 
(jūsų skiltininko žodžius parafra
zuojant) per jėgą besiveržiantys, 
neišsemiama energija kunku
liuojantys rašeivos? Kiek jie reiš
kiasi čia nesuminėtoje .periodiko
je savo atistiktiniais straipsniais? 
Kiek įgalios ar įtakas jie turi mū
sų ašeiviškosios dailiosios prozos 
“nugylvenime”? Manau, kad ne
daug. Nesgi galutiniame rezul
tate ne recenzentai .prozos vei
kalus sukuria ar juos padaro to
kiais, kokie jie yra...

Antra vertus, man rodos, ne
pretenzingų, nuoširdžiai litera
tūrą mylinčių, tegul ir kartais 
klystančių, bet geros valios ir 
entuziastingų recenzentų mums 
žymiai daugiau reikia. Redakto
riai, kuriems rūpi, kad ne tik 
grožinė literatūra, bet ir iš viso 
mūsų spausdintasis žodis išeivi
joje kiek 'galima ilgiau išsilaiky
tų, turėtų recenzentų susiieškoji- 
mui skirti žymiai daugiau dėme
sio.

Baigiant ir šiaip jau kiek nu
sitęsusias pastabas, norėtųsi žodį 
—kitą tarti ir dėl terminologijos. 
Kas yra profesionalas? Ypač to
kiose srityse, kaip literatūra, o 

(Nukelta j 2 psl.)
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Šiame numery

Baltų teatro programai 
gimstant.
Vladas Jakubėnas apie 
"Kaukių baliaus" spektaklius. 
Vytautas A. Jonynas 
kritikos klausimais.
Pokalbis su Algimantu Keziu, S. J. 
Zigmo Umbražūno apybraiža. 
Mikalojaus K. Čiurlionio 
filmas jau ekrane.
Pagerbta rašytoja 
Petronėlė Orintaitė.

Kertinė paraštė
Baltų teatro programai gimstant

Estijos, Latvijos ir Lietuvos te- ma. Jai talkininkauti pasižadėjo 
atras Vakaruose tebėra nežino-. žinomi baltų (kilmės akademikai 
ma ir neištirta teritorija. Net ir 
Pabaltijo įkalbomis tėra išspaus
dinta nedaugelis studijų apie tų 
šalių dramą ir teatrą, nekalbant 
jau apie anglų ar kitas kalbas. 
O Vis dėlto vien Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse (gyvena daugiau 
kaip milijonas baltų, apie treč
dalis jų vidunvakariuose ir Chi
cagos apylinkėse. Daugelis jų te
bekalba savo gimtosiomis kalbo
mis.

Bendraudamas su jais, aš už
tikau eibę teatrinės medžiagos, 
kurią būtina surinkti ir klasifi
kuoti ateities studijoms 'bei tyri
mams. Kaip rado Baltų studijų 
puoselėjimo sąjungos (Associa
tion for the Advancement of 
Baltic Studies) (greitas augimas, 
turime daug akademikų •— baltų, 
amerikiečių ir (kitų tautybių — 
bei studentų, kurie noriai prisi
dėtų prie tokių pastangų.

Ėstų, lietuvių, latvių dramų 
vertimas ir teatro tyrimas yra la
bai .pribrendę dalykai. Dr. Geor
ge Kurmas, kuris yra pasiūlęs pa
našų projektą baltų prozai ir po
ezijai versti, įrašo: “Jei baltų po
ezijos ir prozos antologijos jau (mo tikslus ir nustatys veiklos gai- 
pasirodė tokioj egzotiškoj kalboj,, res. Modelis dabar nagrinėjamas 
kaip totorių, ir jei baltų prozos suinteresuotų asmenų ir bus pri- 
antologija išleista tokia pa šiaip- statytas Ketvirtajai Baltų studi- 
tinga kalba kaip Kana- Kalpak jų konferencijai lllinois Unitver- 
... tarp (kitko, naudojantis rusiš- sitete, Chicago Circle, gegužės 
kais vertimais, kuo tad galima j 16-19 d. 
paaiškinti mūsų nesugebėjimą 
išversti mūsų pačių tautines litė-Jma Baltų 
ratūras į didžiąsias kalbas ir di-1 Southem 
dėsniu mastu kaip tai iki šiol bu-1 sitetas duos įvairių (lengvatų pro- 

energijos gramos dalyviams ir (padvigubins 
kiekvieną programai iš šalies

Sėkmingas prof. V. Marijošiaus 
grįžimas ,

Šių metų Chicagos Lietuvių 
operos sezonas žymus tuo, kad 
dirigento ir meno vadovo parei
gose vėl išvydome Vytautą Ma- 
rijošių, Hartfordo Conn. uni
versiteto muzikinės kolegijos pro
fesorių, o kadaise — Kauno ope
ros vyriausią dirigentą. Kitas šio 
pastatymo įdomumas: vieną 
spektaklį dirigavo Alvydas Va
saitis, iki šiol pastovus dirigento 
asistentas ir akompaniatorius, 
tiek operas beruošiant, tiek ir 
šiaip mūsų koncertuose.

Prof. V. Marijošių atsimena
me iŠ prieš trejus metus įvykdyto 
Verdi “Likimo galios” pastaty
mo, kuris savo visuma buvo be
ne kulminacirtiu punktu mūsų 
operos kelyje. Šių metų sezono 
pasirinkimas — irgi Verdi “Kau
kių balius” kovo 23, 24 ir 31 d.
Istorinė įdomybė

Šios operos atsiradimas suriš
tas su įdomia istorija. 19-to am
žiaus viduryje po 1848 metų re
voliucinių sukrėtimų, Europoje 
viešpatavo reakcija. 1859 m. Ne
apolio karališkas teatras, cenzū
rai draudžiant, negalėjo priimti 
išgarsėjusio kompozitoriaus vei
kalo, kuriame scenoj nužudomas 
karalius: Švedijos Gustavas III. 
Premjera įvyko Romoje, perkėlus 
veiksmą į kolonialinę Ameriką ir 
nužudant Bostono gubernatorių. 
Vėliau pirmykštis siužetas buvo 
dalinai atstatytas, bet dalyvių 
vardai dėl teksto kirčiavimo pro
blemų pasiliko nešvediški.
“Kaukių balius” tarp kitų 
Verdi operų

“Kaukių balius” priskaitomas 
dar prie pirmojo Verdi kūrybos 
periodo, kuriame visuotinai vy- 
ravo melodika, bet jau juntami 
ir busimieji “Aidos” ir “Otelio” 
pradai; orkestre yra nemažai po
lifonijos ir spalvingai dramatinių 
momentų. “Kaukių balius” savo 
visumoje yra lengvesnis, žais
mingesnis už “Likimo galią”; 
operos muzikoje randame rink
tinių Verdi kūrybos pavyzdžių.
Bendras pastatymo įspūdis

“Kaukių baliaus” pastatymą 
tenka priskirti prie mūsų operos 
veiklos viršūnių. Jau premjeros 
spektaklis parodė rekordiniai 
mažą kiekį juntamų nesklandu
mų; sekmadienį — antrame spek
taklyje daug kur galima buvo

rijošių, Hartfordo Conn.

ir rašytojai: dr. Jurgis Silenieks 
(Camegie Mellan U., Pitts- 
burgh), dr. Mardi Valgemae 
(City U., New York), ir prof. 
Algirdas Landsbergis (Fairleiigh 
Didkinsan U., Riuitherford).

Šiuo metu latvių kilmės Plh. D. 
kandidatas Andrejs Sėdriks dir
ba prie latvių vaidinimų biblio
grafijos. Kai tik po — bakalau- 
rinių studijų asistentai, laisvai 
kalbantys ir rašantys estų ir 
lietuvių kalbomis, įsitrauks į tą 
programą, bus paruoštos biblio
grafijos visomis trijomis kalbo
mis. Lygiagrečiai bus renkami ir 
redaguojami baltų vaidinimų 
vertimai į anglų kalbą: jiems 
bus rašomi ■ kritikiniai įvadai. 
Tuo būdu bus paruošta Baltų te
atro serija anglų kalboje.

Baltų kilmės studentams pa
traukti į mūsų universitetą da
bar ruošiamas Baltų teatro tyri
mo modelis ir planas. Jin bus 
įtraukti visi žinomi informacijos 
šaltiniai ir medžiaga apie kriti- 
kinius raštus bei sceninius (pasta
tymus _ visame pasaulyje. Tasai | ui neįrofesionalak
modelis aiptars baltų teatro tyri-l

| Jau pažadėta ir piniginė para- 
!  ____j teatro programai.
| Southem lllinois univer- 
' <11105 (į'Vff'Įpn* iĮgiirĮom.ngtii -T3r/\_

vo padaryta. Nebent 
ar planavimo stoka?”

Tačiau yra žymių, kad tie da- skiriamą doleri. Šiuo metu bai- 
lykai krypsta gerojon įpusėin. giamas
Nuo 1968 m. Souther lllinois Ethnic Heritage Fund įstaigai, 
universitete veikia Sovietų ir Ry- Bet tebesitikima ir privačių bei 
tų Europos Vaidybinių menų organizacinių piniginių aukų 
studijų centras. Šiam centrui, projektui paremti. Visais progra- 
venkiančiam Teatro fakulteto mą liečiančiais dalykais galima 
prieglobstyje, vadovauja profe- rašyti man šiuo adresu: Dr. Alf- 
sorius iHerbert Marshall, žino-' rėdąs Straumanis, Department 
mas teatrolagas, kritikas ir aiuito- Įof Theater, SIU at Carbondale, 
rius. O nuo 1973 akademinių Carbondale, UI. 62901.
>metų (pradėjo veikti mano koor-Į Lauksime “Draugo” škaityto- 
diniuojiama Baltų (estų, latvių ir jų aipsilankt diskusijose apie Bal-

ruošti lėšų (prašymas

Visuma pasižymėjo užbaigtumu, 
ritminiu ir intonaciniu tikslumu. 
Orkestro sąstatas nebuvo pirma
eilis, bet jo skambesys — niuan
suotas, dinamiškose vietose ne
slopinantis. Šio spektaklio nau
jiena: jaunas, bet pasižymėjęs 
amerikietis režisierius Thomas J. 
Cowan. Sunku pasakyti, kiek 
matėme jo detalaus darbo rezul
tatų ir kiek prisidėjo pats diri
gentas, bendras gaires nustatant, 
bet bendras įspūdis buvo harmo
ningas, mizanscenos natūralios, 
atitinkamos veiksmo momentui; 
kostiumai gan kuklūs, bet sko
ningi; scenovaizdis gyvas, nors

Baltų teatro programą Baltų stu
dijų dienomis Cnicagoje!

Alfreds Straumanis
Red. pastaba. Dr. Alfreds 

Straumanis yra latvių režisierius, 
rašytojas ir kritikas, dabar dės
tantis teatrą Southem lllinois 

lietuvių) Teatro tyrimo progra-ijy apsilankant diskusijose apie;universitete).

GAIVUS OPEROS POLĖKIS
Naujas Vytauto Marijošiaus pastatyms. Dirigento Alvydo 
Vasaičio debiutas

Vladas Jakubėnas

Karalius šiemetiniame 
Nuotr. Alekso Urbos

Chicagos Lietuvių operos choras ir solistai Margarita Momkienž — Pažas ir Sefan Wicik 
G. Verdi “Kaukių baliaus” pastatyme.

fe
visas veikalas pasiliko kiek sta
tiškas. A. Valeškos dekoracijos 
kai kuriuose paveiksluose turėjo 
vaizduoti puošnius karaliaus rū
mus arba jo kabinetą. Tai buvo 
atvaizduota simboliškai, bet įti
kinančiai, bent netrukdant 
bendro įspūdžio.

Solistų vaidmenys

Stambi Ričardo (karaliaus 
Gustavo III) rolė atiteko pasto
viam mūsų operos dalyviui-len- 
kui tenorui Stefan Wicik’iui, anot 
dirigento V. Marijošiaus, nuo
stabiam žmogui, kuris tvirtai iš
moksta jam nepažįstama kalba 
ilgiausias operines partijas, gali
mas panaudoti tik šiuo vienu at
veju. Taip buvo ir šįkart Ričar
do vaidmuo praskambėjo St Wi- 
cikui įprastu gražiu, vidutiniško 
masto tenoru, gerai valdomu, su 
santūria, bet įtikinama ir sko
ninga vaidyba. Spektaklio gale

sužeistam karaliui, prieš numir-1 Stankaitytė buvo susikūrusi san- 
siant, tenka šioje oeperoje ne- tūrią, bet jai tinkamą scenos lai- 
mažai padainuoti; tai buvo pra
vesta labai įtikinamai.

Danutei Stankaitytei, pasiro
džiusiai po vienerių metų petrau- 
kos, teko svarbioji Amelijos rolė, 
nelengva, bet dėkinga vokališkai, 
su puikiomis arijomis, priklau
sančiomis prie Verdi kūrybos at
rankos. Ji įdėjo1 visą savo sugebė
jimą, vokališką ir muzikinį, su 
puikiu “piano”, “mezza voce” ir 
išbaigta melodijos linija. Visu
mos įspūdis kažkaip ne iškart pri
lygo jos iškiliems praeitiems pa
sirodymams. Premjeros spektak
lyje jautėsi lyg vokalinio susilai
kymo; visa tai sumažėjo antrame 
spektaklyje, balsui 
normalų skaidrumą, 
sceniškas vaidmuo, 
kiek nukentėjęs režisūros įtakoje: 
buvo daugiau mostų, pastangų 
vaidinti, ne visur natūralių. D.

■3

atgaunant 
Sukurtas 

atrodo, bus

kyseną, nepretenduojant į ryš
kesnę vaidybą, o koncentruojant 
viską į dainavimą. Tai buvo jos 
tikras, vis ryškėjantis scenos ke
lias. Malonu, kad mūsų solistei 
jau šiame pastatyme pavyko su
grįžti prie savyje užbaigto natū
ralumo ir paskutiniame spektak
lyje atgauti savo įprastą formą.

Mūsų scenos, veteranas Algir
das Brazis turėjo progos gražiai 

pasirodyti Renato (grafo Anckars- 
trom)-rolėje, jam ypač tinkamo
je vokališkai ir sceniškai. Jis bu
vo geroje formoje nuo pat pirmo
jo: spektaklio, tvirtai mokėdamas 
savo partiją ir parodydamas, ša
lia staigių ‘'forte” ir plačiai 
Skambėjusią kantileną.

Aldona Stempužienė,
burtininkė Ulrika: charakterin
ga, įdomi, savotiškai patraukli. 
Gkn skambios, šviesios aukštuti-

kaip

Nuotr. Alekso UrbosI Verdi “Kaukių baliaus’’ finalinė scena Chicagos Lietuvių operos spektaklyje.

nės gaidos derinosi su tamsesnė
mis apatinėmis. Muzikiniame 
atlikime galėjai justi žanrinę re- 
čitalistę. Roma Mastienė toje 
pačioje rolėje: šiurkštesnė, griež
tesnių linijų, kitokio, bet irgi įti
kinančio sceniško tipo. Gražus 
muzikinis apipavidalinimas su 
kontrastuojančiu tamsiu apati
niu ir kietesnių, dramatiškesnių 
viršutiniu registru. Jonas Vazne- 
lis, po vieno sezono pertraukos, 
sėkmingai pasirodė Samuelio 
(grafo De Hom) rolėje, sukurda
mas gyvą, įdomų vaidmenį ir ge
ra vokaline forma dainuodamas. 
Jam tinkamu partneriu buvo Vy
tautas Nakas, irgi sklandus vai
dyboje, parodęs pažangą “bei 
canto” srityje. Gyvai padainuoti 
karalių pajuokiu duetai liudijo, 
kad jo valdžia Švedijoje nebebu
vo absoliuti; buvo įnešta gyvu
mo į kiek statišką operos veiks
mą. Julius Savrimas — vyriau
sias teisėjas —įspūdingos išvaiz
dos ir laisvos vaidybos, bet su 
jam įprasta balso vibracija. Va
lentinas Liorentas, gerai pasiruo
šęs, padidino savo nedidelės jū
rininko Silvano rolės reikšmin
gumą.

Premjeros staigmena buvo 
Margarita Momkienė pažo Os
karo rolėje. Jai pavyko sukurti 
simpatingą, natūralų scenišką ti
pą; vokalinėje srityje jis susidūrė 
su jos balsui ypač palankia me
džiaga — lengva, pusiau kolo
ratūrine ir išvengė jai pavojin
gesnių ilgų išlaikytų gaidų aukš
tame registre (jų čia nebuvo). 
Atrodo, M. Momkienės buvo ne
mažai pasidarbuota; linkime to 
paties ir toliau, stiprinant silp
nesnių pusių apvaldymą.

Gražiai tenka apibūdinti ir 
dviejuose spektakliuose dainavu
sią šios rolės antrininkę. Daivą 
Mongirdaitę. Jos pateiktas sce
niškas vaizdas buvo jei ne tiek 
ryškus, bet simpatingas. Daina
vimas žavėjo tikslumu ir lengvu
mu.

Epizodinę tarno rolę patenki
namai atliko Juozas Aleksiūnas.

Alvydas Vasaitis ir trečiasis 
spektaklis

Alvydas Vasaitis praeitą rude
nį debiutavo, kaip dirigentas, 
sėkmingai pravesdamas neleng
vą programą simfoniniam or
kestrui, solistam ir chorui Vlado 
Jakubėno kūrinių koncerte. Da
bar jis stojo prieš kitą uždavinį: 
padiriguoti Verdi operą, kuri nė
ra iš lengvųjų. “Kaukių baliaus” 
pirmykštis paruošimas buvo ve
damas, kaip paprastai, Alvydo 
Vasaičio, dirigento asistento. Ga
lutinį apipavidalinimą suteikė 
prof. V. Marijošius, dirigavęs du 
spektaklius. Perduodant veikalą 
debiutantui, dirigentas gali de- 
tališkai su juo praeiti visą vei
kalą; tai reikalautų itin daug 
laiko. Galima tačiau pasitenkin
ti bendrais nurodymais ir gyvu 
pavyzdžiu, detales paliekant de
biutantui. Paskutinysis, norint 
netikslumų išvengti, privalo bū
ti itin atsargus, įnešant net 
smulkius pakeitimus; tai, ypač 
svarbų, turint reikalą su nepro- 
fesionalais. Naujoji asmenybė 
prie dirigento pulto paprastai vis 
dėlto prasiveržia tiek teigiama, 
tiek ir neigiama prasme.

Trečias, paskutinysis “Kaukių 
baliaus” spektaklis buvo tikrai 
geras. Prie to daug kas prisidėjo. 
Solistai ir choras apsiprato su 
opera, turėjo papildomą orkestri-

(Nukeita j 2 psl.)
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Dirbti ir tarnauti laisvam 
lietuviškam žodžiui. 
Birutė Pūkelevičiūtė 
literatūrinėmis temomis.
Kritikų pokalbyje 
Kęstutis Keblys.
Kalbinamas Vytautas O. Virkau 
jo parodos proga.
Dr. Martynui Anysui prisiminti. 
Vladas Jakubėnas apie 
Clevelando oktetg.
Romo Viesulo parodos paraštėje.

I □

Kertinė paraštė
Dirbti ir tarnauti laisvam lietuviškam 
žodžiui
Rašytojo - redaktoriaus Česlovo Grincevičiaus kalba, atidarant 
"Draugo” dvidešimt trečią literatūrinę šventę š. m. balandžio 
7 d. Marijos aukštesniosios mokyklos salėje, Chicagoj.

Malonūs “Draugo” bičiuliai,
Ačiū, kad atvykote. Be jūsų 

nebūtų šios šventės, nei iškilmin
gumo. Prašau būti mūsų svečiais 
ir labai gerai jaustis.

Su jūsų pritarimu “Draugas” 
yra tuo, kuo jis yra; su jūsų pa
rama, rašytojų nenuilstamu kū
rybingumu ir mecenatų dosnu
mu “Draugas” jau galėjo ište
sėti dvidešimt trečią iš eilės be 
pertraukos romano konkursą, o 
tą tradiciją norime tęsti ir to
liau.

Norime ir toliau jūsų neapvil
ti, norime dirbti ir tarnauti lais
vam lietuviškam žodžiui. Sakau 
laisvam, nes šiandien laisvas lie
tuviškas žodis galimas tik ne sa
vam krašte, todėl norime ir pri
valom už jį kovoti ir jam auko
tis. Jei to nedarytumėm, reikštų 
išsižadėjimą tautinės savigarbos, 
reikštų susidemoralizavimą pa
togumų pertekliaus jūroje.

Norime ir toliau dirbti visiems 
gerbs valios lietuviams, kalbėti 
naujoms generacijoms apie gar
bę būti lietuviais ir kovoti su di
džiausiu šių laikų blogiu — me
lu. Kova sų juo sunkesnė nei bet 
kada yra buvusi, kai pasauly me
las skleidžiamas moderniausio
mis technologinio amžiaus prie
monėmis, kai tai daroma valsty
biniu mastu.

Jūsų palankumas ir pasitikėji
mas duoda mums jėgų tęsti už
imtą liniją: pagarba lietuviui, ir 
vertinimas tik jo atliktų darbų, 
ne jo žmogiškųjų silpnybių. Mū
sų tikslas ne kova lietuvio prieš 
lietuvį, bet kova už lietuvį, už 
lietuviškuosius idealus ir krikš
čioniškąjį humanizmą, jei kovo
jame, tai prieš beprasmiškumą 
ir menkumą ieškoti nedraugų 
mūsų pačių eilėse.

Tuo metu, kai mūsų tautos 
dabartis daugiau negu tragiška,

tai protus, jėgas ir vaiią turime 
pajungti geresniam mūsų praei
ties palikimo įprasminimui ir 
šviesesnės ateities įpramatymui. 
Reikia ir turime tarnauti tik tie
sai, ir aukščiausias laikas atsisa
kyti kartais viliojančios melo dva
sios, kurios ranka nesiliauja sėju- 
si neapykantos sėklą bei retina 
ir taip mažėjančias mūsų gretas.

Kovos ginklu naudodami žodį, 
jaučiame ir atsakomybę, jį sa
kydami. Į pasaulį paleistas žo
dis yra nesugrąžinamas. Žodis 
yra liudijimas, išduotas sau pa
čiam apie save patį, todėl esame 
įsitikinę, kad tas žodis turi būti 
šventas. Paleistą žodį teis isto
rija, o istorijos teismas yra ne
gailestingas, nepalenkiamas, jo 
sprendimas nepakeičiamas.

Taigi “Draugas”, prisiimda
mas tą atsakomybę, Ir toliau no
ri būti visų lietuvių draugu.

RAIDES TURI MAGIŠKA JĖGA
Laureatės Birutės Pūkelevičiūtės žodis "Draugo" dvidešimt trečio romano 
konkurso baigminėje iškilmėje Chicagoj.

Mieli Bičiuliai, 1 geidžiu varžovo. Noriu jį sutikti
Dėkoju Jums visiems, atsilan- akis į akį, per jįtišbandyti savo 

kiusiems šion popietėn, už man jėgas ir, aišku, Įtrokštu jį nu- 
parodytą dėmesį. Jį pajutau, jį ningti, Mano dvasinei sąrangai 
vertinu, jį giliai branginu. i konkursas yra paskatas.

Man buvo garbė šj konkursą Į Tiesa, kartais ir aš pagalvo- 
laimėti, ir aš norėčiau palinkėti 
“Draugui” tolimesnės ištvermės. 
Dvidešimt treji metai ir dvide
šimt trys knygos yra akivaizdus 
išeivijos kraitis. Tą turėtų pri
pažinti ir skeptikas. Jei tas dvi
dešimt tris knygas išrikiuotu- 
mėm lentynoje, manau, kad ir 
gana reiklus skaitytojas tarp jų 
aptiktų vieną-kitą per daug ne
peiktiną knygelę. Ir tai — ne
menka priežastis pasidžiaugti.

Mūsų beletristika labai jauna, 
o beletristas negimsta per naktį. 
Tautos, daug didesnės, negu 
mes, yra laukę didelio rašytojo 
ir nemirtingos knygos ištisus 
šimtmečius. Turime kantriai 
laukti ir mes. Tačiau kiekvienas 
sąžiningas rašto žmogus pama
žu formuoja lietuvių literatūros 
tradiciją: knyga glaudžiasi prie 
knygos, fragmentas prie frag- 

| mento, kaip akmenėlis glaudžiasi 
prie akmenėlio, kol pagaliau nu
tiesiamas platus, šviesus kelias. 
Todėl laiko perspektyvoje visos 
rimtos patangos turi savo vertę.

Man nepaprastai malonu, kad 
šios knygos mecenatai yra Mari
ja ir Antanas Rudžiai — šauni, 
pasigėrėtina pora, petys į petį 
besidarbuojanti lietuvybei. Ra
šytojas ir jo mecenatas turi būti 
bendraminčiais, antraip pati lite
ratūros skatinimo idėja nustos 
savo prasmės, ir abi pusės liks 
viena kita nusivylusios. Todėl 
turiu prisipažinti, kad man labai 
svarbu, kad man anaiptol ne vis 
tiek, iš kieno rankų atėjo mano 
knygai skirta tūkstantinė.

Kai kurie rašytojai literatūros 
konkursų nemėgsta ir juose iš 
principo nedalyvauja. Tai su
prantama, nes žmonės yra įvai- 

' rūs ir jų pomėgiai nevienodi. 
' Aš, priešingai, nuo jaunumės 

mėgau varžytis, mėgau rungty
niauti, ir todėl konkursas mane 

■ traukia. Man įdomus ringas, 
man įdomu rungtynių aikštė, aš

ju apie kitokį paskatą — pavyz
džiui, apie knygos užsakymą. 
Galimas daiktas, kad toks dar
bas būtų taipogi įdomus. Didele 
dalimi dėl to, kad jausčiau, jog 
manimi pasitikėta.

Telefoninė žinia iš New Yor
ko, kad laimėjau 23-jį “Drau
go” konkursą, man atnešė ir 
džiaugsmo, ir liūdesio. A, taip! 
Atnešė didelio džiaugsmo! Tai 
buvo viena tų retų valandų, kai 
žmogus gyslom, nervais, visa 
esybe staiga perpranta tai, ką 
iki to laiko buvo tik protu žino
jęs. Aš, mano mieli Bičiuliai, pa
jutau didelę laimę: kad gyvenu 
laisvėje, kad galiu rašyti tai, ką 
noriu, ir galiu r&iyti taip, kaip 
noriu. Kad neprivalau būti nei 
kryptinga, nei paklusni režimui, 
kad manęs niekas nevaržo ir ne- 
indoktrinuoja.

Buvo labai giedras sausio šeš
tadienis — saulė, sniegas, dan
gaus žydrumas ir visą sielą per
smelkiantis džiaugsmas, kad tu
riu teisę išreikšti tai, ką jaučiu. 
Kad esu kaip oras, kaip vėjas, 
kaip vanduo. Kaip toji saulės nu
šviesta ir palaiminta diena.

Tačiau netrukus mano laimės 
būsena tarsi pasisuko. Ji man 
pasirodė tokia nejaukiai išskir
tinė, tokia nevisuotinė — tarsi 
prieštaraujanti bendram lietuvių 
tautos sielvartui. Lyg būčiau 
paukštis, išsprukęs iš miško 
gaisro, ir bandyčiau čiulbėti tuo 
metu, kai dega visi mano gimi
nės lizdai.

Menininko laisvė... sparnuotas 
žodis...

Tokie dalykai mūsų tėvynėje 
nūnai tėra tik svajonė. Gabiausi 
žmonės, puikios moterys, puikūs 
vyrai — paversti vergais, jų kū
rybinė galia prievartaujama, jų 
talentas piktnaudojamas, mintis, 
prigimtinė žmogaus teisė, už
gniaužta. Vargas tiems meninin
kams, kurie junta, kaip kietai

Birute Pūkelevičiūtė, kurios romanas “Naujųjų metų istorija” laimėjo “Draugo” 
ividešimt trečiąjį šio žanro konkursą, kalba premijos įteikimo iškilmėse ba
landžio 7 d. Marijos aukštesniosios mokyklos salėje, Chicagoj

Nuotr. A. Gulbinsko

Rečituojamas ir inscenizuojamas Birutės Pūkelevičiūtės premijuotojo romano fragmentas “Draugo” dailiojo žodžio 
koncerte ir premijos įteikimo šventėje, Chicagoj. Kairėje — aktorė Zita Kevalaltytė-Visockienė (Vilija) ir aktorius Vy
tautas Juodka (Naras). Nuotr. A Gulbinsko

juos laiko suspaudusi pavergėjo 
ranka. O jeigu esama tokių, ku
rių sąnariai nutirpo, kurie 
skausmo nebejaučia ir kuriuos 
laisvės troškimas jau apleido — 
už tuos dar baisiau.

Kai Lietuva pergyveno pirmą
ją rusų okupaciją, aš buvau la
bai jaunas žmogus ir lankiau 
dramos studiją. Tą pavasarį 
Kaune buvo lietuvių kaibon per
rašomas filmas apie Leniną. 
Dramos studija turėjo tam1 dar
bui talkinti: mes darėme minios 
triukšmus ir dainavome Interna
cionalą. Baigus darbą, studijoje 
buvo suruošta vakarienė, kurion 
atsilankė filmo režisierius, at
siųstas iš Maskvos. Jis mums 
sakė kalbą, kurioje maždaug 
taip išsireiškė: “Jauni žmonės, 
mes jums duosim viską — gerą 
gyvenimą, vardą, privilegijas, 
jeigu jūs būsite mūsų ruporais į 
liaudį”. Nežinau, ar pats žodis 
“ruporas” man pasirodė toks 
baisus, ar instinktyviai pajutau, 
ką reiškia menininko pajungi
mas, kad aš iki šiolei kas kartą 
sudrebu, tą prakalbą prisiminu
si.

Prieš metus išeivijos laikraš
čiai perspausdino Kauno Dramos 
teatro vyr. režisieriaus Jono Ju
rašo, viešą pareiškimą, kuriame 
jis išdėstė motyvus, privertusius 
jį pasitraukti iš teatro. Negalė
damas daugiau pakelti nuolati
nio savo spekaklių darkymo, 
cenzūros žirklių, veikalo idėjos 
luošinimo ir menininko sąžinę 
pastatęs aukščiau už nemenką 
savo sėkmę teatre, Jonas Jura
šas šitaip rašo: “Mane degina 
neįgyvendintų ir sužalotų mano 
kūrinių balsas”. Su koktumu 
prisiminęs direktyvas, kurioms 
jam teko nusilenkti, jis reziu
muoja: “Pasirinkęs kompromi
sų kelią, menininkas nebejaučia, 
kaip senka jo dvasinės pajėgos,, 
kaip jis artėja prie išsigimimo”.

Reikia pridurti, kad, Jonui Ju
rašui teatrą palikus, jo vardas 
buvo išrautas, kaip piktžolė: ne
liko pėdsakų, kad toks žmogus 
kada nors buvo dirbęs Kaimo 
scenoje ir joje siekęs meninio iš
sisakymo. Toks buvo režimo 
kerštas.

Jono Jurašo atvejis yra labai 
aiškus menininko konfliktas su 
sovietine sistema, kuri nori pa
glemžti pačias didžiausias žmo
gaus galias. Tironija ir meninin
kas neišvengiamai susikerta. 
Desperatiškas Jurašo šauksmas 
bus labai suprantamas, kai jam 
priešpastatysime oficialius so
vietijos reikalavimus, kurie nesi
drovint buvo paskelbti “Lietu
vos Teatruose”: “Tarybinis teat
ras, tai toks teatras, kurio tiks
las per scenos veikimą ir jo vaiz
dus apginti dirbančiųjų intere
sus, jungti juos į vieną, kovai su 
eksploatatorium, įžiebti entu
ziazmo liepsną, veržimąsi į ko
munistinę ateitį. Visi to teatro 
veiksmai — tai — proletariato- 
nugalėtojo politika, tai partijos 
ir jos vadų politika, tai išlais
vintos žmonijos politika. Kiek
vienas jo aktorius, tai nevien tik 
vaidila, bet pirmon eilėn agitato
rius”.

Man rodos, sunku surasti apta
rimą, tolimesnį meno tikslams, 
kaip ši šiurpi citata.

Aš kalbėjau apie teatrą, nes 
toji meno šaka man yra nema
žiau brangi už literatūrą. Buvau, 
esu ir iki gyvenimo galo liksiu 
dramos aktore.

Jei, kaip matėme, tokios bai
sios replės laiko užgniaužusios 
teatrą, nepalyginamai sunkesnę 
baudžiavą neša rašytojas. Sce
nos menininkas juk yra interp
retatorius. Daug nuožmesnis, 
daug šiurpesnis yra pirmojo kū- 
rėjo-rašytojo išprievartavimas.

Sovietų Sąjungoje yra dvi la
bai aiškios menininkų kategori
jos.

Paklusnūs vaikučiai, sutikę 
tapti “ruporais į liaudį”, gauna 
tai, kas jiems buvo žadėta: var
dą, privilegijas, net ir keliones į 
užsienį, kurių metu jie bando 
“apšviesti supuvusius Vakarus”. 
Tie, kurie ruporais tapti nesu
tinka ir sukyla prieš žmogaus 
dvasios pavergimą, sėdi už gro
tų arba beprotnamiuose.

Štai, tų dviejų kategorijų 
skirtybės: Eugenijus Jevtušen- 
ko per sieksninį interview “Play- 
boy” žurnale jaukiai šneka apie 
dalykus, dominančius madingą 
vyrą, o kitas poetas, Jurijus Ga- 
lanskov, formaliai nužudomas 
ant operacinio stalo, kalėjime.

Neseniai visi su baime sekėme 
vieno žmogaus-rašytojo kovą 
prieš visą sovietinę imperiją.

Tikriausiai daugeliui kilo 
klausimas: kodėl raidė taip de
gina, baugina, drebina — net 
milžinišką ir su niekuo nesiskai- 
tančią sovietiją?

Kodėl žmonės raidę taip bran
gina? Sakoma: Akropolis pavir
to griuvėsiais, o iš “Hijados” ne
iškrito nė viena raidė...

Juk raidė iš pirmo pažvelgimo 
tėra mažas ženkliukas popie
riaus lakšte. Jinai tik santar- 
mingumąs, o užrašytas žodis ne
turi regimos gyvybės. Tačiau iš 
rašto, iš tų mažų ženklelių pa
sklinda pati didžiausia žmonijos 
galia — idėjos. Raidės turi ma
gišką jėgą: jos atgyja, ima al
suoti, banguoti, liepsnoti! O 
drauge su jomis ateina siekimai, 
troškimai... Lyg vėjo pajudin
tas bekraštis vandenynas.

Taip, turime susimąstyti ties 
rašto galia.

Nenorėčiau nuvertinti kitų 
meno šakų, tačiau, mano supra
timu, literatūra yra pati rafi-

(Nukelta J 3 pusi.)
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Rodykimes pasauliui ne vien 
tik mase.
Konstanciją Rudaitytę aplankius. 
Bronys Raila apie kritiką. 
Pokalbis su prof. R. Ši 1 bajorių. 
K. Steponavičius ir "Kornevilio 
varpai".
Eduardas Cinzas rašo 
iš Briuselio.
Dešimtmetis be prof. Stepono 
Kolupailos.
Nijolė Jankutė Rochesteryje.

Kertinė parašte
Rodykimes pasauliui ne vien tik mase

KONSTANCIJĄ RUDAITYTĘ 
APLANKIUS Leonardas Andriekus

Kai šiandien visokių energijos 
ir maisto krizių akivaizdoje net 
šimtamilijoninės tautos linku
sios nesigirti savo milijonine 
gausa, o tą gausą net mažinti, 
tai ką jau bekalbėti apie mus 
pačius, lietuvius, kurie tarp di
džiųjų ir išlikome ne tiek savo 
gausos, o labiau dvasinės stipry
bės dėka. Tai sakydami, nenori
me čia ir skaičiaus niekinti, 
nes tautai ir jis reikalingas. Bet 
jau bent mūsų atveju norime pa
brėžtinai akcentuoti tai, kas ir 
mažą pasaulio akyse daro dide
liu.

O tų dalykų nereikėtų čia nė 
pažodžiui vardinti. Jie ir taip 
yra aiškūs kaip diena, prisimi
nus vien tik senąją Graikiją. Ji 
juk buvo nykštukas prieš anuo
met milžiniškas Viduriniųjų Ry
tų imperijas ir prieš anuomet 
barbariškus, šiaurėn nusidrie
kusius žemyno plotus. Tačiau ne 
kas kitas, o mažoji Graikija su
kūrė visų ateities mokslų pagrin
dus ir praskleidė Europos 
menų žiedus. Ir iš karto vis
ką atliko taip tobulai, kad dar 
ir šiandien iš jų galima daug ko 
pasimokyti. Net ir graikus poli
tiniai pavergę romėnai galų ga
le buvo patys graikų kultūros 
nugalėti.

Nenorėtume šiandien lietuvius 
apšaukti dvidešimtojo amžiaus 
graikais. Gal būtų jau per daug. 
Tačiau tarp daugelio savo silp
nybių turime nemažai ir to tvir
tumo, kuriuo buvo stiprūs grai
kai. Nes jei to neturėtume, se
niai jau iš gyvųjų tautų tarpo 
būtume dingę, kaip dingo hunai, 
ostgotai, vestgotai, heruliai, ava- 
rai ir daugelis kitų. Tai kas, kad 
mes XIV ir XV amžiuje dar ne
turėjome Vilniuje universiteto, 
bet vis tiek jį tenai turėjome jau 
tada, kai milžiniškieji rusiškieji 
rytai apie tai dar nė nesvajojo.

Ne kitaip turėtume daryti ir 
šiandien, kai mažai tautai išlikti 
ir palenkti pasaulio oponiją savo 1

Kas ta Konstancija Rudaitytė? 
— gal paklausi, mielas skaityto
jau. Tai lietuvė patriotė, 1971 m. 
mirusi Phoenix mieste Arizonoje 
ir aštuoniasdešimt procentų sa
vo nemenkų santaupų testamen
tu užrašiusi kultūriniams reika
lams — Lietuvių fondui, rašyto
jams ir dienraščiui “Draugui”. 
Jos pavyzdys vertas mūsų dėmesio, 
ypač dabar, kai daug kas prasi
gyvenęs pagalvoja apie prasmin
gą savo santaupų investaciją. I 
tokius asmenis lietuvių kultūri
niai veiksniai tremty, palenkti 
finansinių naštų, žiūri viltingai. 
Panašūs mecenatai savo kilniom 
širdim gali prailginti lietuvybę 
bei tas institucijas, kurias gyven
dami mylėjo. Konstancija Ru
daitytė suvokė, jog mūsų kultū
riniams uždaviniams tremty rei
kalingas kapitalas, ir sunkiai dir
bo, kad galėtų jį sutelkti.

Bendras gyvenimo vaizdas

Konstancija buvo gimusi 1902 
m. sausio 1 d. Šauklių kaime, Šim
kaičių valsčiuje, Raseinių apskri
ty. Tėvas pajėgė leisti ją į 
mokslą, nes, gyvendamas Ameri
koje, buvo užsidirbęs pinigų ir 
Lietuvoje įsigijęs ūkį. Duktė, bai
gusi Raseinių gimnaziją, odon
tologiją studijavo Kauno univer
siteto medicinos fakultete. Moks
lą baigė 1930 m. ir pasiliko Ra
seiniuose dantų gydytoja. Domė
damasi tėvo praeitim, 1933 m. 
Konstancija Rudaitytė" aplankė 
Ameriką ir apžiūrėjo tas vietas, 
kur jisai dirbo. Grįžusi Lietuvon, 
ten pat Raseiniuose vertėsi dan
tų gydymu, kol 1941 metais per 
rusų-vokiečių karą buvo sunai
kintas jos kabinetas. Tada persi
kėlė į Kauną tam pačiam darbui. 
Artėjant gi rusams, Konstancija 
pasirinko tremtį.

Čia atsiverčia naujas gyvenimo 
lapas. Pradžioj Rudaitytė sustoja 
Vienoje, vėliau Muenchene, ir 
pagaliau mes ją, po tremtinių 
emigracijos, sutinkame Chicago
je. Amerikoj Konstancija pasuko 
nauja kryptimi. Ji čia nebelaikė 
egzaminų dantų gydytojos profe
sijai tęsti, bet užsiėmė paprastu 

naudai tegalima labiausiai tik 
graikiškomis (jei norit, lietuviš
komis) savybėmis, pasižymin
čiomis kultūriniu šviesumu, kū
rybiniu vitališkumu ir originaliu 
įnašu bendran žmonijos dvasinių 
lobių aruodan.

O kad tai sugebame, pavyz
džių tiek ir tiek. Tik jais nerei
kėtų vien savuotėje džiaugtis, 
bet labiausiai juos reikėtų ro
dyti pasauliui, kad apie mus ži
notų ne tik kasdieninio mūsų 
darbo kaimynas, bet ir visos pla
netos kultūrinis - intelektualinis 
klodas nemažiau, kaip žino apie 
suomius, norvegus, olandus ir ki
tus panašius.

Gražu ir gerai yra, kai mūsų 
veiksniai suvažiavę kalbasi poli
tinėmis ir Lietuvos laisvinimo 
temomis. Bet dar labiau reikš
minga, kai parašoma ir ameri
kiečių leidyklos išleidžiama tokia 
knyga kaip prof. Bronio J. Kas- 
lo “The USSR — German Ag- 
gresion Against Lithuania”. Pui
ku yra, kai viena po kitos rodo
si mūsų grožinės literatūros kny
gos ir kai tos literatūros moko
masi lituanistinėse mokyklose, 
Bet ypač svarbu, kad mūsų li
teratūros antologijos ir pavieniai 
veikalai išeitų ir svetimomis kal
bomis, kad tokia knyga kaip 
prof. Rimvydo šilbajorio “Per- 
fection of Exile : 14 Contem- 
porary Lithuanians Writers” bū
tų tik pirmoji, bet ne pasku
tinė. Gražu, kai mūsų gausūs ir' 
jau didžia dalimi jaunieji moks- 
nininkai suvažiuoja į savo sim
poziumus, bet ne tik gražu, o 
tiesiog gyvybiškai svarbu, kad jų 
darbai dažniau išeitų tokiais ir 
panašiais leidiniais kaip “Baltic 
Literature and Linguistic” ar 
“Problems of Mininations Baltic ! 
Perspectives”. Didžiuojamės, : 
kad Chicagoje turime Čiurlionio į 
galeriją, o Clevelande Čiurlionio j 
vardo ansamblį. Bet būtų didi 
gėda, jei kitąmet, minint 100

(Nekelta j 2 psl.) Nuotrauka Vytauto MaželioPražydo tulpės visos kartu. (K. Binkis)

darbu. Pradžioj, kiek pavargusi 
siuvykloje, išėjo į verslą. Stipriau
siai ant kojų atsistojo 1958 m. su 
dviem dalininkais 'įsigijusi žaidi
mų (Bowling) salę bei restora
ną su valgiais ir gėrimais. Čia ji 
labai sunkiai, dažniausiai nakti
mis, atlikinėjo didžios kantrybės 
reikalaujantį darbą, kol 1967 m. 
išėjo į pensiją. Ji žinojo, kodėl 
taip triūsia. Tai liudija jos tes
tamentas, rašytas 1963 metais, 
kuriuo beveik visas turtas skiria
mas lietuvių kultūriniams tiks
lams. Pardavusi verslo nuosavy
bę ir pasiskirsčiusi turtą su dali
ninkais, Konstancija Rudaitytė
— jau gerai pasiturinti moteris
— apsigyveno Phoenixo mieste, 
Arizonoje. Čia jinai ir palaidota.

Paskutiniai metai Arizonos 
padangėje

Ta padangė — labai saulėta ir 
gryna. Ji, lyg kokiu mėlynu šil
ku, uždengia šio krašto įvairią 
gamtą — tyrus, sodus, girias... 
Phoenixo miestas guli tyrų srity, 
apsuptas nuogais kalnais, kurie 
dažnai saulėje žėruoja violetine 
spalva. Vietomis jie piramidžių, 
vietomis aukurų.formos. O tyrai, 
kurie supa miestą, kai sužaliuoja 
pavasarį, atrodo, lyg tikras rojus. 
Augalai ir gyviai mažai ką bend
ro beturi su mums pažįstama 
šiaurės gamta. Apylinkės slėnius 
gaivina bei puošia ežerėliai ir 
dvi upės — viena, vadinama Rio 
Verde, kita — Salt River. Už ty
rų prasideda vaisinių sodų sritis, 
toliau — girios. Metuose lyja tik 
kelis sykius. Žemė dirbtinai lais
toma. Bet miestas ir apylinkė ža
liuoja. Gamtoj viešpatauja pal
mės ir kaktusai. Namai — vilų 
formos. Sunkiausi — trys vasa
ros mėnesiai, kai temperatūra 
pakyla per 100 . laipsnių. Klima
tas, suprantama, labai sausas ir, 
aplamai sveikas.

Tai tokioje aplinkoje savo pa
skutinius gyvenimo metus pra
leido Konstancija Rudaitytė. Aiš
ku, ne viena ji čia gyveno. Pho- 
enixo mieste bei apylinkėje yra 
susitelkę apie 300 lietuvių. Jie čia 
iš visų Amerikos viętų, ypač iš 

Chicagos, suvažiuoja taisyti svei
katos bei prailginti gyvenimo. 
Gražu tai, kad jie čia prailgina 
ir lietuvybę. Phoenixe mūsų tau
tiečiai turi dvasinį centrą — mi
siją, kuriame gaunami visi para
piniai patarnavimai; turi sekma
dienines pamaldas savo kalba, 
chorą ir socialiniams tikslams 
klubą. Jie yra susiglaudę į Lietu
vių Bendruomenę, ruošia tauti
nius renginius ir Lietuvos laisvės 
reikalais lanko miesto galvą bei 
valstybės gubernatorių. Viso tau
tinio bei kultūrinio judėjimo 
centras minėtoji parapinė misija, 
kuriai rūpestingai vadovauja 
veiklus kunigas Antanas Valiuš- 
ka.

į tokią jaukią lietuvybės oazę 
visa širdim įsijungė, 1968 m. iš 
Chicagos atvykusi, Konstancija 
Rudaitytė. Būdama sociali ir 
mėgdama vadovauti, čia pakan
kamai rado sau darbo. Phoenixe 
pirmiausia ji susitvarkė ekono
miškai, įsigydama trijų butų 
apartamentą. Čia, tapusi laisva 
nuo verslo, mėgo patarnauti 
tautiečiams, juos važinėdama sa
vo automobiliu po ligonines, 
draudos įstaigas, ir kultūrinius 
pobūvius. Taipgi nesibaidė fizi
nio darbo — buvo Phoenixe vi
sų lietuviškų renginių su vaišė
mis vadovė. Aktyviai reiškėsi Lie
tuvių Bendruomenės veikloj, 
kaip nuolatinė iždininkė. Būda
ma aukšto mokslo ir visiems pa
slaugi, susilaukė ir visų pagarbos. 
Tai pastebėjau prieš ketverius 
metus, kai ji po dvasinio susitel
kimo vežė mus kelis apie 10 my
lių į užmiestį pavalgyti bendrų 
pietų lietuvių klubo patalpose, 
kurios dabar parduotos. Kely ne
daug kalbėjo. Atrodė pasitikinti 
savim, truputį oficiali, bet nuo
širdi, elegantiška ir mandagi. 
Nieko neužsiminė apie jokią sa
vo kultūrinę mecenatystę, nors 
ta linkme jau buvo Sutvarkiusi 
palikimą. Kai kurie asmenys ska
tino atkreipti į ją dėmesį, kaip į 
turtingą moterį, New Yorke sta
tomo Kultūros Židinio atžvilgiu, 
bet viskas jau buvo testamentiš- 
kai sutvarkyta, ir staigi mirtis

laukė jos prie pat durų. Praėjus 
vieneriems metams, patyrėme, 
kad Konstancijos Rudaitytės jau 
nebėra tarp gyvųjų.

Bet ir mirus, su ja dar nenu
trūko ryšys. Praėjus vieneriems 
metams, paaiškėjo, kad Konstan
cija Rudaitytė esanti paskyrusi 
dvidešimt procentų viso savo tur
to (13,000 dol.) lietuviui rašyto
jui tremty, kuris “jos mirties me
tais bus rastas geriausiu”. Lietu
vių fondas, pagal velionės valią 
globojąs tą palikimo dalį, kreipė
si į Lietuvių rašytojų draugijos 
valdybą, prašydamas pagalbos. 
“Geriausiam jos mirties metais 
rašytojui” atrasti buvo sudaryta 
komisija iš LR Draugijos pirmi
ninko ir šių rašytojų: Alfonso 
Nykos-Niliūno, Dr. Viktorijos 
Skrupskelytės, Dr, Rimvydo Šil
bajorio ir Antano Vaičiulaičio. 
Toji komisija praėjusių metų 
gruodžio 7 d. visais balsais nuta
rė, kad Rudaitytės mirties, metais 
geriausiu rašytoju laikytinas po
etas Jonas Aistis, ir palikimas 
skirtinas visiems jo raštams iš
leisti! Lietuvių fondas sprendi
mą patvirtino, ir dabar turės pra
sidėti tų raštų suredagavimo bei 
išleidimo darbas. Pinigai Lietu
vių fondo globoj auga procen
tais.

Mintys prie kapo
Tuo ir tektų užbaigti kalbą 

apie Konstancijos Rudaitytės gy
venimą bei mecenatystę. Bet įvy
ko taip, kad po ketvertų metų ke
liom dienom vėl teko sugrįžti į 
Phoenixo lietuvių bendruomenę 
tuo pačiu tikslu — vadovaut jų 

' dvasiniam susitelkimui. Čia 
Konstancijos Rudaitytės atmini
mą atradau dar labai gyvą. Be
veik visi ją maloniai prisiminė 
kalboj, ypač po baigmės pamal
dų susirinkę bendroms vaišėms į 
ištaigią Antaninos Vertelytės- 
Yonng rezidenciją Paradise Val- 
ley vietovėj. Atrodė, kad tame 
saulėtame kieme tarp Arizonos 
kalnų kažko labai trūksta. Trūko 
gi Konstancijos Rudaitytės — 
kultūrinių reikalų dosniosios rė
mėjos. Deja, tame pačiame slė
ny jinai ne per toliausiai ilsėjosi 
Šv, Pranciškaus kapinėse.

Konstancija Rudaitytė (1902-1971)

Malonu buvo ją tenai aplan
kyti. Konstancija tarp dviejų di
dingų kalnų palaidota žaliuo
jančioj lygumoj, prisodintoj pla- 
,čių vėduoklinių palmių. Aukšta 
palmė lingavo šakas ir prie kapo. 
Ant duobės — plokščias graniti
nis paminklas su išgraviruotu 
kryželiu bei įrašu: “Konstancija 
Rudaitytė, 1902-1971”. Aplink 
— tyla, toliau — didmiesčio ūže
sys. Iš praeivių mažai kas žinos, 
jog čia ilsisi kilni lietuvė, gyve
nimo uždarbį atidavusi savo tau
tai šviesti.

Tai pirmas atvejis visoj mūsų 
literatūros eigoj, kad kas rašy
tojui skirtų penktadalį viso savo 
turto. Čia ženklas, jog toks žmo
gus pilnai suvokia grožinio raš
to vaidmenį. Iki šiol tokios dova
nos literatūrai neturėjome. Kons
tancija Rudaitytė yra pirmoji. At
rodo, bene antroji buvo jinai ir 
savo dosnumu Lietuvių fondui, 
skirdama jam pusę turto šalia 
Jono Krukonio, Lietuvių fondui 
užrašiusio visą šimtatūkstantinį 
savo turtą.

Tenka visa širdim linkėti, kad 
Konstancijos Rudaitytės ir Jono 
Krukonio pavyzdys paveiktų ir 
kitus. Turime daug jau gerai fi
nansiškai įsistiprinusių tautie
čių, kurie savo turtu galėtų pri
sidėti prie lietuvybės prailginimo 
tremty ir net prie visos lietuvių 
tautos kultūrinės pažangos. Te
gul jie dabar apsižvalgo, ir pa
matys, jog, baigiant išmirti sena
jai kartai, mūsų religinės bei tau
tinės institucijos grimsta į finan
sinę duobę. Jau dabar reikalingi 
pagarbos visi mūsų veiksniai, ku
rie palaiko tautos dvasinę gyvy
bę. Neįmanoma čia suminėti vi
sų, bet negalima nutylėti Lietui- 
vių fondo, Rašytojų draugijos, 
Enciklopedijos leidyklos, parapi
jų, vienuolijų, laikraščių, kultū
ros žurnalų, ideologinių bei poli
tinių organizacijų ir t. t Pasirin
kimas įvairus — reikia tik dos
nios širdies, tvarkant turtą. Kons
tancija Rudaitytė yra palikusi 
mums gyvą pavyzdį, ir ji ramiai 
gali ilsėtis tarp kalnų bei palmių 
Arizonos žemėje.

Phoenik, Ariz. 1974. IV.2.
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Tarp šviesos ir ūkanų.
Stasys Pilka prisimena Vanagaitį. 
Pranas Visvydas apie kritiką. 
Užklausiam prot Vytautą Vardį. 
Jono Zdanio eilėraščiai.
Vytauto O. Virkau paroda. 
Vladas Jakubenas apie 
Margučio koncertą.
Marcei Duchamp paroda.
Pas Kalifornijos lietuvius 
rašytojus..

Kertinė paraštė
tarp sviesos ir granų
70 metų upatulos atgavimo sukaktį minint

Mūsų tautos kultūrinio gyve
nimo pranašas prof. St. Šalkaus
kis yra pasakęs: “Žinokime, jog 
spausdintas tautos žodis yra tau
tos išraiška, pagal kurią yra ver
tinama visa tauta, ir jog ta iš
raiška kartu yra kasdieninis tau
tos penas, nuo kurio priklauso 
jos moralinė ir net fizinė sveika
ta. Teesie mums spausdintas žo
dis šventas ir tegul niekas ne
drįsta jo netinkamai pareikšti be 
atsakomybės jausmo”.

Jeigu šie mūsų mirusio min
tytojo žodžiai mums visada turi 
testamentinės reikšmės, tai ypač 
šiemet, kai švenčiame 70 m. su
kaktį nuo spaudos draudimo pa
naikinimo ir kai svarstome da
bartinę spaudos padėtį Lietuvoje 
ir išeivijoje.

Spaudos laisvė 1904 m. lietu
viams atėjo ne taip sau iš caro 
malonės, o buvo pačios lietuvių 
tautos iškovota, per 40 m. ne
paliaujamai Prūsuose leidžiant 
naujas knygas, su didele laisvei 
ir gyvybei grėsme gabenant jas 
per sieną ir platinant knygne
šiams, nuolat žandarų seka
miems, apšaudomiems, tremia
miems, kankinamiems daboklė
se ir kalėjimuose. Reikia tik pas
kaityti P. Rusecko surinktuosius 
faktus “Knygnešiuose”, kad pa
tirtume tą didžiąją auką, kurią 
parodė spaudos draudimo mūsų 
knygos mylėtojai.

\
Spaudos draudimo metu Prū

suose nuo 1965 iki 1904m. buvo 
išspausdinta 1.352 knygos (vie
nu leidiniu skaitant metinį laik
raščių komplektą), taigi — be
veik po 35 leidinius kiekviene- 
riais draudimo metais. Tai labai 
daug, žinant, kad spausdinimas 
buvo policijos sekamas, lėšų tel
kimas labai sunkus, platinimas 
surištas su pavojumi gyvybei, o 
net ir skaitymas bei tų leidinių 
laikymas rišosi su kalėjimo ar 
net trėmimo grėsme, knygų gi 
skaitymui tauta nebuvo labai 
pasiruošusi, nes nei tautinė są
monė nebuvo reikiamai išaugusi, 
nei raštingumas nebuvo aukšta

me laipsnyje. Ir vis dėl to - dėka 
nenumaldomų pasišventėlių ryž
to caro režimas 1904 m. bal. 24d. 
(nauju kalendoriumi geg. 7d.) 
buvo priverstas spaudos draudi
mą atšaukti. Tai buvo didžiulis 
mūsų tautos laimėjimas, plačiai 
atidaręs savojo rašto kultūrinius 
lobynus.

Tuo besidžiaugdami, mes liū
desiu prisimename, kad dabar ir 
vėl vykdomas kai kuriais atžvil
giais net žiauresnis spaudos 
draudimas Lietuvoje. Krašte ne
gali išeiti nei vienas laisvas laik
raštis ir nei viena knyga negali 
pasirodyti be maskvinės cenzū
ros. Joks leidinys neįsileidžiamas 
iš laisvojo pasaulio. Rašytojai y- 
ra priversti smilkyti okupantus ir 
liaupsinti tuos, kurie dešimtimis 
tūkstančių mūsiškių išvežė į Si
birą, pūdė kalėjimuose, žudė 
Vorkutos kasyklų šachtose.
\ Mumyse tačiau turi būti gyva 
knygnešių dvasia, turime panau
doti visas priemones laisvajame 
pasaulyje keldami balsą ir paro
dydami, kokiose tamsios cen
zūros ir spaudos draudimo rep
lėse okupantas laiko mūsų tautą. 
Vakarų pasaulis gana jautrus 
laisvės klausimuose ir bodisi cen
zūra, kuri yra praeitų šimtmečių 
atgyvena. Saukime dėl tos kultū
rinės priespaudos taip, kad oku
pantas žinoti}, jog kultūrinis Va
karų pasaulis yra didžiai pasipik
tinęs dėl naujų muravjovinių 
priespaudų atgaivinimo Lietuvo
je.

*
Ta spaudos laisvės atgavimo 

sukaktuvinė šventė yra mums 
paskatas mesti žvilgsnį ir į da
bartinę spaudą išeivijoje. Di- 
džiusią draudžiamos spaudos pa
minėjimo leidinį išeivijoje savu 
laiku yra parūpinęs kun. A. Mi
lukas. Prieš dešimtmetį mes dar 
išleidome gana stambų kolekty
vinį veikalą “Kovos metai dėl sa
vosios spaudos”. Šiemet, švęsda-

(Nukelta j 2 psl.)

KAD AKTORIUS ATRODO
KAŽKAIP NERIMTAI,
arba apmąstymai apie faktą ir titulavimo hiperboles

STASYS PILKA

Nepasenę* senumo matas prak
tiškame vartojime. Dialogas, išpro
vokavęs šios apybraižos gimimą.

Chicagoje jau 42 metus be per
stojo sėkmingai veikia “Margučio” 
radijo valanda. Išeivijoje viena sva
riausių.

Penkiskart savaitėje jaunas prane
šėjas Audrius Regis (tik penkiolik
metis, bet sugebąs jau net savaran
kiškai programą tvarkyti) uoliai 
kartoja:

“Margutis — seniausioji radijo 
programa Amerikoje. Jos steigėjas 
kompozitorius Antanas Vanagaitis".

Laiks nuo laiko šį teigimą trans
liuoja net pats “Margučio” progra
mos simpatingas vedėjas.

Gausūs klauspvai šia informaci
ja, berods, būna visiškai patenkinti. 
Betgi šį rašinį pradedąs, pasitenki
nimo nejausdamas, nori čia, laikraš
tinėse skiltyse, truputį pasišiaušti. 
Niekam pikto negeisdamas, nors sa
vųjų klaustukų ir neslėpdamas.

Kolei kas nekreipkim dėmesio, 
kad “Margučio” radijo programa 
yra seniausioji Amerikoje. Tai, ma
tyt, vien nekaltas reklaminis šūkis. 
Nes sumanymo pionierius ir lietu
vių kalba net iš kelių radijo sto
čių jau nuo 1929 metų programų 
pirmūnas-transliuotojas buvo stam
bus Chicagos prekybininkas Juozas 
Budrikas, jėgingas žemaitis. Trans
liacijos klausovų tapo šiltai sutik
tos, jų nepraleisdavo, ypač kai pa
sirodė poeto Kleopo Jurgelionio se
rijinio vaidinimo “Makalų šeima” 
tęsiniai.

Beje, tose Budriko programose 
yra dalyvavęs ir artistas Antanas 
Vanagaitis, dainuodamas ir links
mindamas. Ir tai ne vieną sykį.

Užgimusiai 1932 metais “Margu
čio” radijo programai gyvu kūnu 
pasireikšti, piniginiai padėjo visuo
menininkas Juozas Bačiūnas, iš 
anksto radijo stočiai už kelias prog
ramas sumokėjęs laiko nuomavimo 
duoklę. Gi šios programos užsigei
dė Amerikoje jau išpopuliarėjęs ko
mikas Antanas Vanagaitis. Tik jau 
ne “kompozitorius”, nes pastarajam 
tokia programa būtų tiek reikalin
ga, kiek, sakysim, drambliui varnė
no sparnai ar peteliškei žirafos 
ilgosios kojos. Tačiau artistui (jei 
norite, aktoriui) ir visuomeninkui 
Antanui Vanagaičiui su didesne 
klausovų auditorija pastovus kon
taktas buvo labai naudingas, gal 
net būtinas. Jisai geidė dažnesnio 
savo talento skleidimo progų, kū
rybinės galios įrodymų, o perspek
tyva nuolatinį kontaktą su tautie
čiais laikyti atrodė itin viliojanti.

Skaitytojams leidus, apie tai teks 
kiek vėliau prašnekti.

Gi sugrįžtant prie senumo rekla
miniuose sakiniuose pabrėžimo, no
rėtųsi lyg ir pageidauti, kad nuo 
šiol aidėtų: — Seniausioji, be per
stojo nuo 1932 metų tebeveikianti 
“Margučio” radijo programa (Chi
cagoje, Amerikoje ar už Lietuvos ri
bų). Nors, toks įgeidis tėra taria
mas tik kaip lengva sugestija.

Šiai apybraižai akstiną yra davę 

su Petru Petručiu, programos su
maniu vedėju, du dialogai. Pirmą
syk, užklydęs į “Margučio” raštinę, 
turėjau su savim leidinį pavadini
mu “Kauno Valstybinis Dramos 
Teatras”, kuriame (iš visų užsie
niuose pasklidusių) buvusių ak
torių rubrikuose tebuvo įdėta tik 
vieno Antano Vanagaičio nuotrau
ka.

Mielas Petrai, pasakiau, ko jūs 
Vanagaičiui sega t kompozitoriaus 
sparnus,, kai Lietuvoje, pavyzdžiui, 
jisai jungiamas Į aktorių kategori
ją?

Petras Petrutis susimąstė, ir po 
pauzės pratarė: “Kad aktorius atro
do kažkaip nerimtai”. '

Ir kitą sykį pasitaikė proga prie 
temos sugrįžti. Šį kartą jis argumen
tavo, jog, girdi, per radiją transliuo
jamos Vanagaičio 'dainos, o kas jį 
aktoriškame amate tebeprisimena? 
... Sapienti sat *

Provincijos vargoninkėlj lydėjusi 
šviesi Tumo-Vaižganto įtaka ir de
kano Mirono aplinka. Studijinė ke
lionė į Dresdeną. Chorvedys ir Ope
ros sufleris suranda tikrąjį pašauki
mą scenoje, Sulaukęs žiūrovuose pa
sisekimo. Pirmieji vokalus kompozi
ciniai bandymai. Vien su “dideliais” 
Kauno bendravimas.

Klebonas Juozas Tumas, pastebė
jęs, kad naujas vargonininkas Va
nagaitis vakarus leidžia kortomis 
belošdamas, patarė daugiau dėme
sio kreipti į darbą su jaunimu, cho
ro tobulinimui ir apskritai kultūri
nei veiklai. Karštas papeikimas jau
nuolį ne vien giliau paveikė, bet ir 
pravėrė akis į idealistinio veikimo 
anuometinėse sąlygose prasmę. O 
kai, retą gabumą bei patrauklią Va
nagaičio išžiūrą pastebėjęs, dekanas 
Mironas pakvietė vargonininko dar
bui, atsirado progų iš arčiau stebė

Vytautas O. Virkau 1 3/1971 (42” x 40”)
B dailininko parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj.

ti tuometinio Lietuvos politinio gy
venimo vingius ir raidą.

Ir abiem atvejais, ir pas Tumą, 
ir pas Mironą, A. Vanagaitis daug 
ko pramoko, daug kuo užsikrėtė. 
Laižuva (Tumas) ir Daugai (Miro
nas) paliko pėdsakus visam gyve
nimui.

Pirmojo pasaulinio karo metu A. 
Vanagaitis patenka į Drezdeną, ve
damas studijinių ambicijų. Specia
listų muzikų šis laikotarpis yra iš
samiai aptartas, betgi, mano many
mu, tie mėnesiai buvo ypač naudin
gi chorvedybos atžvilgiu. Kompo
nuoti, regis, jam labiausiai sekėsi 
chorams repertuarą, kur reiškėsi ne 
vien vaizduote, o ir technika. Lygia
grečiai pasirodė ir kaip neeilinis 
chorvedys.

Atvykęs į Kauną, Antanas Vana
gaitis tuoj pasinėrė į pedagogikos' 
ir chorams vadovavimo darbus, čia 
pat gavo progą atsisėsti ir j Ope
ros suflerio būdelę. Kol 1921 me
tų vasario viduryje sutinka “už
kimšti spragą” Dramos trupėje ir 
pasirodyti deklamaciniame vaidme
ny. Tapai netikėtas debiutas nulė
mė ir ateities karjerą: ir pats Va
nagaitis ir aplinkos žmonės pamatė, 
jog yra didelio talento vaidintojas. 
Neeilinių duomenų, gan plataus 
diapozono, «u aiškiu polinkiu į 
komedijinę interpretaciją. Tų me
tų gruodžio mėn. atsiradęs Kaune, 
pirmą sykį pamačiau Vanagaitį dra
minėje rolėje veikale “Nugalėtojai”. 
Man jis iš viso sąstato labiausiai 
užimponavo, nors vaidyboje iri jau
tėsi mėgėjiškumas, bet nusverdavo 
reta “Teisybė”. Tuo mėtų jis jau tu
rėjo didelį pasisekimą prekybininko 
Potašo rolėje amerikinėje komedi
joje “Potašas ir Perlamutras” ir 
tarno Adolfo vaidmeny komedijoje 
“Buridano asilas”. Kauno scenoje 
išdirbęs pusketvirto sezono, Vana
gaitis pasidarė žiūrovų labai mė-

Antanas Vanagaitis (1890-1949)

giamas artistas, naujomis rolėmis 
vis daugiau tas publikos simpatijas 
sutvirtindamas. Energijos nepristig
damas, paraleliai dirbo su chorais, 
kūrė užkulisines melodijas Dramos 
pastatymuose. Tačiau prie pavardės 
jau pridurdavo “artisto”, o .ne mu
ziko titulą.

Kurį laiką gyveno Kauno sena
miestyje, “Birutės” viešbuty, kur 
tuo metu buvo nedideliam kamba
ry apsigyvenęs ir Kipras Petrauskas. 
Pastarajam pademonstravo pirmuo
sius savo vokalinės kūrybos bandy
mus “Stasį” ir “Dūl-dūl, dūdelę”. 
Kipras, šiomis lengvomis melodijo
mis susidomėjęs, ėmė jas įtraukti į 
savo koncertinį repertuarą, prisidė
jo prie jų populiarumo. Tuo pat 
metu Vanagaičiui gimė ir “Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenurimsim” 
bei kelios solinės dainos.

Be fenomenalios atminties, pasi
žymėjo ir reta fizine ištverme. Be 
tiesioginio scenoje darbo bei triūso 
su chorais, velytais vakarus, o kar
tais ir naktis, praleisdavo prie kor
tų stalo. Ir čia, “išrinktųjų” tarpe, 
privilegijuotame Lietuvos klube, 
“didžiųjų” vyrų draugijoje, ne 
vien krėtė išdaigas, bet ir kėlė teat
ro menininko prestižą. Jei kortų 
strategijoje reiškėsi kaip lygus part
neris, tai ir bufete ar restorane ro
dėsi lygiaverčiu bendrininku, jokiu 
trupingraužiu.

Prisimenu vieną incidentą 1926 
metais, jau Chicagoje. Po kažkokio 
muzikinio Vanagaičio veikalo, bu
vau scenoje “pristatytas” kaip at
vykėlis iš -Lietuvos. Spektaklis buvo 
andai dar šviesiuose Lietuvių audi
torijos rūmuose ir sutraukė nemažai 
žiūrovų. Po introdukcijos, pasiju
tau poelgiuose laisvas ir iš užkuli
sio išėjau su tautiečiais pabendrau
ti. Prie manęs priėjo aukšto ūgio, 
imponuojančios išvaizdos pilietis ir 
ėmė kažko teirautis apie Lietuvą. 
Tik staiga prisiartina . Vanagaitis, 
mano pašnekovą atsiprašydamas, 
nuveda j šalį:

“Ko tu, Stasy, laiką leidi su kiek
vienu durnium plepėdamas, verčiau 
pabendrauki su reikalingais žmonė
mis" — metė priekaištą.

Deja, Šiuo patarimu gyvenime 
nesu pasinaudojęs, su .įvairiais žy
miaisiais susitikdamas, nebandžiau 
sugebėti realios naudos pasisemti.

Išvykimas į Ameriką. Rytuose ar
tistams jautrumas. Amerikinio te
atro forma rodo tinkamą darbui 
linkmę. Užstalės daina nulemia 
sambūrio pavadinimą. Galvotrūk
čiais atskubėjęs pasisekimas. Chica
ga pasidaro pastovi apsigyvenimo 
bazė.

Yra įvairių versijų, spėjančių 
priežastį, paskatinančią Antaną Va
nagaitį apleisti Lietuvą ir vykti 
Amerikon. Gali būti ir tokia: ne
linkęs nesėkmės pakelti, buvo pa
veiktas nepasisekimo, kurį patyrė 
scenoje, kai buvo techniškai stip
raus artisto Jurgio Petrausko kome
dinėse situacijose visiškai parblokš
tas. Tučtuojau sumokėjęs sutartimi 
numatomą nuo rolės atsisakymo 
pabaudą, kartėlio manding negalė
jo praryti. Besidžiaugiąs “pirmojo 
komiko” aureole, turėjo užleisti šią 
pirmenybę kitam menininkuil 

Drauge supratęs, jog scenoje nepa
kanka vien natūralaus talento, bet 
būtinas ir įgudimas, ir stiliuose su
sivokimas.

Mažiau patikimas variantas, jog, 
Drezdene prie civilizacijos įpratęs, 
negalėjo pakęsti Kauno sąlygų (ne
buvo dar nė vandentiekio, nė kana
lizacijos, nei padoresnių gyvenvie
čių ir pan.). Būdinga tik, kad po 
nelemtos premjeros ėmė kalbinti 
“Vilkolakio” dalyvį Juozą Olšauską 
kelionei į Ameriką. Į gastroles įsi- 
piršo ir Valstybės teatro artistas 
Viktoras Dineika. Ši trijulė 1924 
metų vasaros pradžioje pasiekė 
New Yorką. Be jokio veikimui pla
no, vien su repertuaro neaiškiais 
duomenimis lagaminuose.

Vytauto Alanto redaguotoje A. 
Vanagaičio monografijoje vaizdžiai 
nupasakota, kokios kliautys atvykė
lius j Naująjį pasaulį pasitiko ir ko
kį tautiečių jautrumą rytuose pa
tyrė (gavę progą per vasarą suda
ryti gastrolėms repertuarą ir jį ben
dromis pajėgomis surepetuoti).

Anądien Amerikoje viešpatavo
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Kai vėliavai pamirštame stiebą. 
Tarptautinės baltiškosios 
studijos.
Kultūros židinys New Yorke. 
Vienišasis Jono Rimšos kelias. 
Vladas Jakubėnas apie 
"Komevilio varpų" pastatymą. 
Ar prof. Pranas Skardžius 
yra puristas?
Lietuviškų maršų kūrėjui 
Broniui Jonušui 75 metai.

Kertine parašte
Kai vėliavai pamirštame stiebą

TARPTAUTINES BALTIŠKOSIOS STUDIJOS
Pašnekesys su prof. Tomu Remeikiu, 
ketvirtosios baltiškųjų studijų 
konferencijos organizacinio komiteto 
pirmininku

IŠ tikrųjų, yra didelis nepato
gumas, tikras vargas, kone situ
acija be išeities, kai tiesiogine ar 
simboline prasme šitaip atsitin
ka, Ir kaip tik šitaip įvyksta, ka
da kokios nors iškilmės kulmi
nacijai vėliava ir stiebas yra bū
tini abudu. Nes kągi tu žmogus 
darysi vien tik su vėliava be stie
bo arba su stiebu be vėliavos.

Yra dar ir antra “bėda”. Jei 
stiebo ir neužmirštam, tai ne vi
sada pavyksta mums vėliavą ir 
stiebą atitinkamai suderinti. 
Smarkuoliškoj ir neapgalvotoj 
veikloj neretai pasitaiko, kad 
prie milžiniškos sekvojos kamieno 
pririšame vėliavėlę tik kišeninės 
nosinaitės dydžio, o kartais Ka
ro muziejaus bokšto ar Kapito
lijaus rotundos gigantiškas vė
liavas bandome prisegti prie 
smilgos stiebelio.

Šitie nuovokos stokos ir išsi
blaškymo įvaizdžiai peršasi, kai 
pagalvoji apie visokeriopą ir kū
liais besiverčiančią mūsų veiklą. 
Kiek čia vis dėlto daug to stie- 
binio pamiršimo ir tų vėliavų 
pertempto kilnojimo, kur nebūti- 
na, ir vėliavų nuleidinėjimo, kur 
jos turėtų plevėsuoti.

Apsčiai tokio nesusigaudymo 
randame, kai dirsteliam į mūsų 
visuomeninio ir kultūrinio dar
bo barus ir jų tarpusavio kaimy
niškus santykius. Svoriuose, ver
tėje ir prasmėje čia neretai visai 
pasimetam. Kad nepasiliktame 
vien tik simbolių plotmėje, grįž
kime į konkrečius gyvenimo fak
tus. Net ir vėliavos stiebas čia 
gali būti visai nesimboliškas, o 
tikras. Tokį neišverčiamą, aukš
tą ir metalįnį lietuviškai vėlia
vai vietos bendruomenė pasta
tė prie parapijos mokyklos Mar
ąuette Panke, Chicagoje. Labai 
puikus, pagirtinas darbas, nors ir 
nepaminklinis. Tokių stiebų vi
sur čia šimtai prie valdžios bei 
savivaldybių pastatų, parkuos, 
prie krautuvių, apsipirkimo cent
ruos, apartmentinių namų kie
muos ir kur tik nori. Bet mes iš 
savo marketparkinio stiebo pa
darėme beveik stabą: jo atiden
gimo iškilmės buvo pravestos tie

siog atlaidiniu iškilmingumu ir 
žmonų minios buvo sušauktos 
kaip į kokį stebuklą.

Tuo tarpu kokio dėmesio susi
laukė “Lietuvių Enciklopedijos” 
pabaigtuvės? Juk tai yra pats di
džiausias, tikrai paminklinis, iš
eiviją labiausiai įprasminąs dar
bas. Ar buvo plačiai kolonijose 
ruošiamos jos užbaigimo dienos, 
kai mes su viešais pristatymais 
jau esame įpratę gerbti beveik 
kiekvieną naujai pasirodžiusią 
knygelę? Gi mūsų intelektuali
nio ir organizacinio ryžto viršū
nė — 36 tomai “Lietuvių Encik
lopedijos” (pirmą kartą mūsų 
tautos istorijoje) sutikti su kur 
kas mažesniu entuziazmu negu 
kartais vienus niekus kalbantis 
koks nors kongresmanas Vasario 
16-tos iškilmėse. Tuo tarpu En
ciklopedijos pabaigtuvių iškilmės 
— akademijos turėjo siūbtelėti 
per visas laisvojo pasaulio lietu
vių kolonijas, gal net anieji me
tai pavadinti “Lietuvių Enciklo
pedijos” pabaigtuvių metais.

Bet jau taip yra. Ir vargu ar 
mums kada ateis į galvą vietoj 
eilinio kongresmano į Vasario 
16-tos minėjimą pasikviesti Ber
nardą Brazdžionį, vargu ar iš
kilmės programą paįvairinsim 
tam reikalui naujai užsakytomis 
mūsų kompozitorių dainomis ir 
kitais kūriniais. Atrodo, jog mes 
čia gyvename ir nematome, ką 
panašių iškilmių ir jubiliejų pro
gomis daro ta pati Amerika, kai 
savo 200 metų nepriklausomybės 
sukakčiai užsako naujas operas, 
muzikos, meno ir mokslo veika
lus. Tik jie, o. ne vėliavų stie
bai, ir išliks amžinaisiais įvykio 
paminklais kultūriniame tautos 
lobyne.

Deja, mums vis dar labiau im
ponuoja nors ir trumpaamžė 
valdžia negu išliekančios kultū
ros sritys. O jos pamirštamos net 
ten, kur turėtų būt' pakviestos į 
pirmąjį vaizdo planą. Labai tiks
li šio teigimo iliustracija galėtų 
būti Kultūros židinio atidarymo 
iškilmės Brooklyne, N. Y. Šitai 
čia minime, nieko asmeniškai i 
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S. m. gegužės mėn. 16-19 d. giau kaip šimtas mokslininkų: 
Illinois universitete, Chicagoje, paskaitininkų, sekcijų vadovų ir 
įvyksta jau ketvirtoji Pabaltijo, komentatorių. Tikimės, kad Chi

cagos baltiečiai taipgi gausiai 
dalyvaus konferencijos darbuo
se.

studijų konferencija, kurią ruo
šia Baltiškųjų studijų puoselė
jimo draugija (Association for 
the Advancement of Baltic Stu
dies, trumpai vadinsime AABS) 
ir Illinois universitetas. Visa 
akademinė programa vyks Dli- 
nois universiteto pastate — Chi
cago Circle Center, kuris yra 
prie Halsted ir Polk gatvių. Vi
si, besidomintys Pabaltijo prob
lemomis, yra kviečiami dalyvau
ti. Registracijos mokestis yra 
$15.00 visai konferencijai arba 
$4.00 vienai dienai (studentams 
pusė kainos). Iškilmingas kon
ferencijos užbaigimo banketas 
įvyks gegužės 18 d. McCormick 
Inn, kaina asmeniui $15.00. 
Visais reikalais galima rašyti to
kiu adresu: Conf erence on Baltic 
Studies, Calumet College, East 
Chicago, Indiana 46312; arba 
skambinti telefonu (312) 471- 
0877.

Ankstesniuose “Draugo” kul
tūrinio priedo puslapiuos kon
ferencijos proga esame spausdi
nę pasikalbėjimus su Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugijos 
pirmininku prof. Rimvydu Šilba- 
joriu ir artėjančios ketvirtosios 
baltiškųjų studijų konferencijos 
mokslinės programos komiteto 
pirmininku prof. Vytautu Var- 
džiu. Šį kartą trečiuoju pašneke
siu užkalbinam ketvirtosios 
konferencijos organizacinio ko
miteto pirmininką prof. Tomą 
Remeikį.

— Esate ketvirtosios Baltiš
kųjų studijų konferencijos Orga
nizacinio komiteto pirmininkas. 
Sakykite, kaip aplamai visas 
konferencijos paruošimo darbas 
vyksta, kokie rūpesčiai f

— Darbais esame pasidalinę. 
Mokslinės programos reikalais 
rūpinasi Programos komitetas,I 
kuriam vadovauja prof. Vyt. j 
Vardys. Man tenka vadovauti 
organizaciniam komitetui, kurio 
užduotis yra sudaryti konferen
cijai sąlygas. Prof. Rimvydas 
Šilbajoris, kuris šiuo metu eina 
Baltiškųjų studijų puoselėjimo 
draugijos (Association for the 
Advancement of Baltic Studies 
— AABS) prezidento pareigas, 
taip pat talkininkauja konferen
cijos ruošoje. Darbas jau beveik 
baigtas, ypatingų rūpesčių netu-
rėjome. Reikia pasakyti, kad 
programa buvo sudaryta labai 
greitai ir palyginti sklandžiai, 
nes, atrodo, yra mokslininkų 
pritarimas tokiems suėjimams ir 
yra nemažai žmonių, kurie dirba 
Baltijos studijų srityje. Organi
zacinių vargų taip pat daug ne
buvo. Mus priglaudžia ir globo
ja Illinois universitetas Chicago
je. Didžiausias organizacinis 
darbas yra informuoti narius ir 
visuomenę apie konferenciją. 
Konferencijoje dalyvaus dau-

— Konferencija yra jau buvu
si rytiniame Amerikos pakrašty 
(University of Maryland), vaka
riniame pakrašty (California 
Statė University, San Jose, Ca
lif.) bei Kanadoje (University 
of Toronto). Atėjo laikas ir vi
duriniams vakarams. Chicaga 
buvo parinkta dėl to, kad čia yra 
didelė baltiečių ypač lietuvių 
koncentracija. Dalinai dėl to ir 
šios konferencijos organizavi
mas atsidūrė lietuvių rankose, 
nes Chicagoje lietuviai gali su
teikti tvirčiausią pagrindą kon
ferencijai. Bet to fakto, kad šį 
kartą lietuviai sėdi konferenci
jos valdžioje, nereiktų laikyti 
nepaprastu. Pačioje AABS or
ganizacijoje mokslininkų tauty
bė yra antraeilis dalykas ir, nors 
neformaliai bandome tam tikrą 
tarptautinį balansą palaikyti,

tautybė nėra sąlyga organiza
cijos veikloje ar vadovybėje da
lyvauti. Šį kartą lietuvių domi
navimas organizacijos ir konferen
cijos viršūnėje yra didele dalimi 
dėl minėtų palankių aplinkybių 
susiklostymo.

— Kokia būtų aplamai Jūsų 
nuomonė apie šį bendrą baltiečių 
mokslininkų sambūrį (The As
sociation for the Advancement 
o f Baltic Studies) ir ar pakanka
mai jame reiškiasi lietuviai?

— Kodėl ketvirtajam suvažia
vimui parinkta vieta Chicaga? 
Ir kodėl šį kartą visos suvažiavi
mo vadžios yra lietuvių ranko
se?

Dr. Tomas Remeikis
Nuotr. K. Cikotos

[Ilinojaus valstybinio universiteto Chicago Circle Campus detalė. Čia S. m. gegužės mėn. 16-19 d. {vyks Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugijos (The Association for the Ad zancement of Baltic Studies) ketvirtoji konferencija

— Reikia atsiminti, kad AA
BS buvo įsteigta tik 1968 m., 
tuojau po pirmos Baltiškųjų stu
dijų konferencijos Maryland uni
versitete. Nežiūrint tokios “vai
kystės”, organizacija jau atliko 
nemažai darbų. Jau įvyko trys 
bendros konferencijos, dvi spe
cialios konferencijos literatū
ros klausimais Ohio universite
te, speciali konferencija Cali
fornia Statė universitete apie 
Baltijos kraštus antrajame pa
sauliniame kare. AABS yra iš
leidus pirmų dviejų konferenci
jų darbų santraukas, trečiosios 
konferencijos pilnus darbus. 
Jau antri metai kaip leidžiamas 
Joumal of Baltic Studies, drau
gijos mokslinis žurnalas. Manau, 
kad atlikti darbai liudija, jog 
tokia mokslininkų sąjunga buvo 
reikalinga. Yra kolegų, kurie į 
AABS žiūri skeptiškai, kaip į iš
galės laimėti platesnį1 akademinį 
eivių organizaciją, kuri vargu 
pripažinimą- Yra manančių, kad 
užtenka vien amerikiečių akade
minių organizacijų bei žurnalų 
Pabaltijo studijoms nagrinėti. 
Man atrodo, kad tokie argumen
tai neturi pagrindo. Gyvename 
specializacijos amžiuje, ir dau
gumas Pabaltijį liečiančių studi
jų negalėtų patekti į bendras 
konferencijas ar žurnalus, nežiū
rint koks tokių studijų mokslinis 
lygis. Tokių geografine prasme 
apribotų mokslinių draugijų 
skaičius, bent Amerikoje, nema
žėja , o didėja, jos laimi ir aka
deminį pripažinimą. Faktas, kad 
visos AABS organizuotos konfe
rencijos buvo universitetų glo
bojamos, taipgi daug ką apie to
kį pripažinimą sako. Todėl esu 
įsitikinęs, kad ši organizacija 
atlieka labai reikalingą darbą, 
ne vien sudarydama forumą 
tarpdisciplininiam ir palygina
majam baltų problemų svarsty
mui, bet ir ugdydama susidomė
jimą baltiškais tyrimais ir bal
tiškomis problemomis.

AABS, burdama baltiečius 
mokslininkus ir skatindama stu
dijas apie Baltijos tautų praeitį 
ir šiandieninę situaciją, gali 
daug nuveikti, vystydama objek
tyvų tos geografinės erdvės ir

jos gyventojų supratimą, ko ne
gali padaryti mokslininkai, gy
veną savo tėvynėse. Nesakau, 
kad nėra ribų tokiam vaidme
niui ir kad mokslininkai Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje nėra 
pasiekę didelių laimėjimų, ta
čiau visoje eilėje sričių, kurios 
turi politinę reikšmę (pvz. isto
rija), išeivijos mokslininkai gali 
daug objektyviau pasidarbuoti. 
Dirbdami gryną mokslinį darbą, 
nevaržomi jokių oficialių dog
mų, mes padedame pasauliui 
teisingiau ir tiksliau suvokti mū
sų tautų praeitį ir dabartį. Tad 
galutinėje išvadoje reikia pasa
kyti, kad tokia organizacija, 
kaip AABS, savo veiklos pasek
mėse yra prasminga ir žiūrint 
tautinio intereso žvilgsniu.

Kiek tai liečia lietuvių daly
vavimą AABS veikloje, reikia 
išreikšti šiokį tokį nepasitenki
nimą. Nors vadovybės plotmėje 
lietuviai čia yra atidavę deramą 
duoklę, tačiau aplamai mūsiškių 
dalyvavimas šioje organizacijo
je yra per menkas. Mūsų akade
mikai yra arba labai jau neran
gūs ir neveržlūs, arba gal jau ir 
nemato prasmės tokiai organi
zacijai priklausyti. Tačiau, po 
truputį, organizacijai stiprėjant, 
ir lietuvių duoklė, atrodo, didėja 
ir, reikia tikėtis, eventualiai pa
sieks latvių ir estų organizaci
joje dalyvavimo skaičių.

— Ar šisai baltiečių sambūris 
yra tik labiau bruzdėjimas sa- 
vuotėje, ar stengiamasi ir ar pa
vyksta jį padaryti tarptautinio 
dėmesio susilaukiančiu. O jei 
taip, tai kaip šio baltiečių moks
lininkų sambūrio veikla (suva
žiavimai, leidiniai ir t. t.) yra 
kotiruojami įvairių kraštų 
mokslo institucijų ir jų leidinių 
puslapiuose?

— Aišku, iš karto prasiveržti 
į tarptautinius vandenis neįma
noma. Bet ir per labai trumpą 
AABS veiklos laiką jau pasisekė 
užmegzti ryšius su eile pasaulio 
mokslinių institucijų. AABS kei
čiasi leidiniais su eile bibliotekų 
ir mokslinių tyrimo įstaigų. 
Veikloje aktyviai dalyvauja ir 
ne baltai mokslininkai. Yra ry

šiai su tokiomis organizacijomis 
kaip Baltisches Historische 
Kommission — vokiečių istorikų 
baltistų draugija. Tarptautinį 
organizacijos pobūdį rodo net 
ir šioje konferencijoje dalyvaują 
amerikiečiai, vokiečiai, anglai, 
suomiai ir švedai mokslininkai. 
Konferencijos yra skelbiamos 
akademinėje spaudoje ir jų ap
rašai yra pasirodę eilėje žurna
lų. Tad, apskritai paėmus, atro
do, kad galimybė prasiveržti į 
platesnį mokslinį pasaulį, gauti 
jo pripažinimą yra. Nemažai ta 
linkme jau ir pasistūmėta.

— Kokio dėmesio ir kokio ver
tinimo sambūris yra susilaukęs 
okupuotose tėvynėse ir jų spau
doje?

— AABS, kaip akademinė or
ganizacija, žiūri į problemas iš 
grynai mokslinio taško ir todėl 
savo esme ši organizacija nepri
imtina sovietiniam režimui. Ne
nuostabu, kad keliose užuomi
nose okupuotų tėvynių spaudoje 
ši organizacija buvo traktuota 
arba negatyviai arba sarkastiš
kai. Tačiau yra žinoma, kad Pa
baltijo mokslininkai labai domisi 
šios organizacijos veikla ir norė
tų prie jos mokslinio darbo pri
sijungti. Deja, politika moksli
niam bendravimui yra pastačiu
si sunkiai nugalimas kliūtis.

— Ar daug yra ne vien lietu
vių, latvių ir estų, bet ir kitų 
tautybių mokslininkų, įsitrauku
sių į šio sambūrio veiklą ir besi
dominčių specialiai įvairiausio
mis Baltijos kraštų ir tautų 
problemomis? Būtų įdomu vieną 
kitą pavardę ir jų dėmesio kryp
tį čia sužinoti?

— Statistikos apie ne baltų 
dalyvavimą AABS veikloje ne
turiu. Bet, kaip pavyzdį, paimki
me šios konferencijos dalyvius. 
Lingvistikos srityje dalyvauja 
amerikiečiai profesoriai: David 
Robinson iš Ohio u-to, William 
Schmalstieg iš Pennsylvania St. 
u-to, Gordon Ford iš Northern 
Iowa u-to. Istorijos sekcijose 
dalyvauja eilė vokiečių istorikų, 
kurių tarpe pažymėtinas Man- 
fred Hellmann iš Muensterio u-to,

(Nukelta į 2 psl.)
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Pro dūmus šviečiantis žiburys. 
Apie mokslo santykius su 
filosofija ir teologija.
Juozo Tininio palikimą 
sklaidant
Vytautas O. Virkau, originaliųjų 
ex librisų kūrėjas
Kai žmogus sutampa su muzika 
-prof. Vladui Jakubėnui 70 metų. 
Ketvirtosios Pabaltijo studijų 
konferencijos programa.

Kertinė parašte
Pro dūmus šviečiantis žiburys

Lietuviškoji patarlė sako, jog 
nėrą namų be dūmų.'Jei truputį, 
tai gal ir nieko. Bet jeigu tie na
mai pridūmuoja taip tirštai, jog 
silpnesnės akys ar plaučiai jau 
nebeatlai'ko, kiai (mažesnės svei
katos namiškiai turi sprukti pro 
duris laukan, tai 4au nebėra ge
rai.

Ir mūsų bendruomeniniuos 
namuos, ypač Chicagos ir apy
linkės sodžiuose, ar tik ne per 
daug tų dūmų prisirinko? Net 
gaila, kai mes ten savo moder
nias sales, rezidencijas ir salomis, 
beveik atsukdami laikrodžius vi
su šimtmečiu atgal, pavertėme 
staiga dūminėmis pirkiomis.

Tokioj situacijoj, žinoma, atsi
randa jau ir pesimistų, j viską 
ranka numojančių ir sakančių, 
jog jokių šviesesnių žiburių dau
giau nėra arba jų pro susitven
kusius dūmus jau nebegalima 
įžiūrėti.

O vis dėlto šviesių žiburių dar 
yra. Tokiu reikia laikyti ir pra
ėjusį ' šeštadieni Jaunimo centre 
įvykusį Lietuvių fondo metinį su
važiavimą. Labai prasmingas Lie
tuvių fondo ženklas — simbolis 
yra ranka, laikanti žiburį. Todėl 
ne tik pastarasis Fondo suvažia
vimas, bet ir visa ši fondinė ins
titucija lig šiol mūsuose buvo ne 
vien simboliniu, bet ir pačiu kon
krečiausių žiburiu daugeliui išei- 
vinio gyvenimo sričių. Dieve, 
duok, kad Lietuvių fondas tokiu 
žiburiu ir toliau pasiliktų.

čalima buvo tik pasidžiaugti 
palyginti gausiu narių dalyvavi
mu šių metų Lietuvių fondo su- 

Y važiavime. Vadovybės jam buvo 
gerai pasiruošta, pranešimai iš 
ankšto atspausdinti ir išdalinti 
dalyviams, laikas be reikalo ir 
dėl smulkmenų negaištas, svars
tymai ir pasiūlymai konkretūs, 
išvados realistiškos. O jeigu bu
vo klustelėta ir tokių klausimų, 
kurie kitur būtų sukėlę uraganus, 
tai Fondo narių ir. čia nebuvo 
pasikarščiuota, pakankamai šal
tai pasidalinta nuomonėmis, jas 
respektuojant, bet nepaliekant 
protesto ženklan salės ir neku- 

riant už durų antrojo fondo.
Viena yra neabejotinai aišku, 

Lietuvių fondas jau labai arti 
užsibrėžto milijono. Tai reiškia, 
kad vėl viena drąsi lietuviško
sios išeivijos svajonė taps realy
be.

Ypač džiugus reiškinys mūsų 
visuomenėje yra respektas Lietu
vių fondui, kaip labiausiai pati
kimai institucijai, telkiančiai ka
pitalą išeivijos kūrybiniams po
lėkiams paremti ir lietuvybei ug
dyti. Tai pastaruoju metu ap
čiuopiamai rodo ir stambesnių 
palikimų užrašymas fondui. Taip
gi didelio dėmesio vertos šių au
kotojų užuominos aukštojo moks
lo stipendijų kryptimi. Iš tikrųjų, 
kai išeivijos sąmoningoji masė 
vargu ar ateityje didės, tai rūpes
tis išsiugdyti visur laisvajame 
pasaulyje savų įtakingų mokslo, 
meno ir visuomeninio gyvenimo 
žmonių, neatšokusių ir nuo lie
tuviško gyvevenimo reikalų, da
rosi labai prasmingas, tiesiog bū
tinas. Reikia planuoti ateitį taip, 
kad masės mažėjimo atveju, lie
tuviškųjų problemų svoris bė
gančio laiko svarstyklėse ne tik 
nemažėtų, bet dar didėtų. O tai 
sugebės padaryti tik tie, kurie už 
dešimties ar daugiau metų gyve
namojo krašto ir mūsų bendruo
meninėje plotmėje galės pakeisti 
prof. V. Vardį, prof. R. Silbajorį, 
prof. V. Skrupskelytę, prof. Tomą 
Remeikį ir kitus, dirbančius šio 
krašto universitetuos, ir tokius, 
kurie, nors ir nebūdami huma
nitarais bei lituanistais, eis dr. 
Razmos, dr. Kisieliaus, dr. Valai
čio, dr. Ambrazaičio, dr. Balu
kę pėdomis ar dr. Kazicko bei dr. 
Valiūno keliu.

Jeigu Lietuvių fondo suvažia
vime daug šiltų žodžių buvo pa
sakyta pagarbos vertai senatvei, 
save įamžinančiai stambiu pali
kimu Fondui, tai lyg per mažai 
kreipta dėmesio j lygiai reikalin
gą jaunatvę pačam Fondui. Ei
lę metų dalyvaujant Fondo su
važiavimuos, akysna krenta vis 
tų pačių žmonių veidai, ir, žino
ma, kiekvieneriais metais vis se-

Teilhardą, 
susidomėjo 
teologų ir 
radome jo 
kartais net

Antanas Maceina parašė 6 ilgus 
“laiškus” Teilnardo de Chardino 
šalininkams (Draugas, 1973.10.6- 
12.22), norėdamas ne dek su jais 
polemizuoti, kiek “nutiesti bendrą
sias Teilhardo pažiūrų linijas”, pa
pildyti mintis, išdėstytas knygoje 
Didieji dabarties klausimai. Atsilie
piant į tuos laiškus, norima ne Teil
hardą ginti ar jo neklaidingumą įro
dinėti. o tik šia proga pasiaiškinti 
kai kuriuos “amžinuosius” klausi
mus, į kuriuos mes pasauliškiai, ne- 
filosofai ir neteologai, ieškome atsa
kymo filosofų bei teologų raštuo
se ir, deja, nevisada randame, nes 
ir jų raštai nevienodi. Ir jeigu mes 
atkreipėme dėmesį ir j 
tai tik dėl to, kad juo 
ir daugelis filosofų bei 
kad ' mes su jais kartu 
raštuose šio to įdomaus, 
Įdomesnių dalykų, negu grynų fi
losofų raštuose. Kągi, kiekvienas 
laikotarpis turi savo įžymybių, sa
vo favoritų. Juk ar ne visi mūsų 
filosofai savo metu važiavo į kata
likišką Friburgą ir rašė disertacijas 
ne apie Tomą Akvinietį, o apie sta
čiatikių filosofą Vladimirą Solovjo
vą? Ar ne jų visų inspiratorius pre
latas A. Dambrauskas rašė, kad 
“joks katalikų apologetas, joks kitas 
krikščioniškas filosofas nėra mano 
dvasiai suteikęs tiek šviesos, kiek 
VI. Solovjovas" (Užgesę žiburiai, 
365)? Nieko tad nuostabaus, kad ir 
Teilhardas šiandien dar daug kam 
teikia tos šviesos, nes, kaip pats A. 
Maceina nurodė, Teilhardas savo 
evoliucijos požiūriu tėra tik Solov
jovo pakartojimas. Bet prieš perei
nant prie tų svarbiųjų klausimų 
aiškinimosi, reikia bent keliais žo

džiais pasiaiškinti ir bandymą Teil

hardą diskredituoti kaip krikščionį, 
ir būtent autoriteto pagrindu.

* 

vajų pra- 
kurie su- 
jau šiame 
fondą žy-

nesni. Jatinesniųjų tik vienas ki
tas. Atrodo, Ikad būtų pats laikas 
Lietuvių fondo idėjos 
vesti tūkstančiuose tų, 
brendo ir išsimokslino 
krašte, bet į Lietuvių 
miau nei su savo pinigine, nei 
su darbo talka neatėjo, gal būt, 
ne tiek dėl kokio priešiškumo, 
kiek dėl tiesioginio paraginimo 
stokos. Suprantama, tokių adre
sus ir pozicijas Fondui beveik ne
įmanoma surasti. Bet gal čia 
Fondui gali patalkinti atitinka
mos profesinės mūsų organizaci
jos arba net ir pavieniai, vienas 
kitą pažįstantieji.

Gerbiant senatvę ir palikimus, 
Lietuvių fondas vis tiek turi iš
likti jaunas. O pasiturinčio ir 
geravalio vyresniojo jaunimo 
mums netrūksta. Ir jo skaičius 
vis didės ir didės. Reikia tik ką 
nors daryti, kad jisai ir Lietuvių 
fondą didintų ir pasirodytų Fon
do reikalų svarstymuos. Tada 
mūsų Lietuvių fondas tikrai pasi
liks ne tik pro visus dūmus švie
čiantis, bet ir uraganuose neuž- 
gęstantis išeivijos žiburys.

k. brd.

Pirmame savo laiške, pavadinta
me “Teilhardo raštų likimas”, Ma
ceina primena visų T-o kritikų mė
giamą argumentą prieš jį — Vati
kano kongregacijos įspėjimą (moni- 
tum) ir Jėzuitų ordino vadovų ne
leidimą T-ui spausdinti savo raštus. 
Tai lyg rodytų, kad jo raštai bent 
teologinių požiūriu abejotinos ver
tės. Bet panagrinėkime šitą faktą 
truputį plačiau. Pirmiausia pažymė
tina, jog istorija žino labai daug pa
vyzdžių, parodančių, kaip labai žy
mūs rašytojai-teologai, filosofai, net 
mokslininkai oficialių autoritetų 
buvo kritikuojami ir net smerkiami. 
Pats Maceina yra nurodęs, kaip 
Paryžiaus ir Anglijos vyskupai de
gino Sv. Tomo Akviniečio raštus. O 
ar šių dienų žymaus katalikų fi
losofo Maritaino autoritetai nekri
tikavo? Maceina primena, kad ir jis 
“turėjęs dėl to sunkumų net Vati
kane” (Bažnyčia ir pasaulis, 16). 
Tėvas A. Tamošaitis, SJ savo diser
tacijoj Church and Statė in Mari
tain Thought (1959) nurodo, kaip 
smarkiai Maritainą puolė žymus 
jėzuitų Civilta Cattolica žurnalas 
dėl Maritaino pažiūrų apie vals
tybės ir Bažnyčios santykius. VI. 
Solovjovas irgi buvo autoritetų kri
tikuojamas, ir jo' raštų stačiatikių 
Bažnyčia neleido spausdinti. O ar 
pats Maceina nebuvo dar Lietuvoj 
gerokai mūsų vyskupų kritikuoja
mas? Ar ne jie patarė ateitininkams 
nerinkti Maceinos Federacijos va
du?

Ne tik šie, bet ir daugelis kitų 
rašytojų, kurie savo metu buvo, so
vietiniu terminu tariant, rėpresuoti, 
paskui buvo reabilituoti ir paskelbti 
sektinais pavyzdžiais. Taip atsitin
ka, tur būt, todėl, kad tie rašytojai 
savo metu būna visa galva praau
gę tuos, kurie sėdi oficialiuose pos
tuose. Jie savo raštų originalumu 
apstulbina ten sėdinčius, ir tada šie 
pastarieji nežino, ką daryti. Sau
giausia tada išeitis prilaikyti tokius 
“modernistus”. Kiekviena tikrai 
nauja, originali mintis visada iš
šaukia tradicininkų opoziciją. To
dėl nenuostabu, kad ir jėzuitų or
dino vadovybė atsargi T-o atveju. 
Ir mes tos vadovybės visai dėl to 
nesmerkiame. Jeigu jai T-o moks
las pasirodė labai naujoviškas ir 
originalus, tai ji negalėjo rizikuoti 
ordino prestižu, leisdama spausdin
ti raštus, su kuriais ant greitųjų 
nebuvo įmanoma kaip reikiant su
sipažinti.

Tas pats ir su Vatikano kongre
gacija. Gal ir jos įspėjimas buvo sa
vo vietoj. Bet iš kitos pusės, kas gi 
nežino, kiek Vatikano kurija yra 
pridariusi klaidų? Pats Maceina ra
šo, jog “paprasčiausiam krikščio
niui aišku, kad daugybė tiek encik
likose, tiek vyskupų laiškuose, tiek 
kunigų pamoksluose skelbiamų da
lykų yra tik žmogiškieji patarimai, 
pamokymai, paraginimai, bet ne 
nuostatai, einą iš Viešpaties Va
lios” (Bažnyčia ir pasaulis, 75). 
Dėl to ir su T-u atsitiko tas pats, 
kas ir su kitais visais — po pradi
nių įspėjimų bei varžymų prasi-

Ramojus Mozoliauskas Motina su vaikais
(St Joaaph mokykla Wilmette, UI.)

savo
kaip

dėjo jo reabilitacija. Aš jau 
straipsny Aiduose minėjau, 
gražiai T-o mokslą apibūdino Pary
žiaus arkivyskupas kardinolas Fel- 
tin. O štai dabar kitas prancūzų 
kardinolas bei žymus teologas J. 
Danielou taip pat labai teigiamai 
vertina T-ą, pažymėdamas, kad T- 
as laikosi “pagrindinių tradicinės 
Bažnyčios filosofijos nusistatymų”, 
nors ir naudodamas modernaus 
mokslo terminologiją, kad jis “ku
ria metafiziką kaip šių dienų moks
lo pratęsimą” (J. Danielou, Signi- 
fication de Teilhard de Chardin, 
Etudes, 1962, vol. 312, p. 147). O 
štai Washingtono arkivyskupijos 
laikraštis pažymi, jog Vatikano 
kongregacijos įspėjimas buvo pada
rytas “be įprastinio Šventojo Tėvo 
leidimo. Kai jis apie tai išgirdo, po
piežius Jonas įspėjimą pavadino ap
gailėtinu. Dabartinis popiežius 
Paulius VI rašė Paryžiaus kardino
lui: “Tėvas Teilhardas yra būtinas 
mūsų laikams. Jo apologetika yra 

reikalinga’ ” (Catholic Standard, 

1973.10.25). O kiek patys jėzuitai 

dabar yra prirašę labai palankių
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veikalų apie Teilhardo mokslą, visi 
gerai žinome.

Todėl nelabai suprantamas yra 
toks Maceinos pasakymas: “Pa
skleisti savas idėjas Teilhardui pasi
sekė: gyvam esant, tiesa, dar tik iš 
dalies, o mirus — jau pasauliniu 
mastu. Laimėti Bažnyčios pritari
mą betgi jam nepasisekė lig pat 
šiol”. Bet kokio čia pritarimo rei
kia? Yra visa eilė veikalų apie Teil
hardo mokslą, turinčių Bažnyčios 
Nihil obstat ir Imprimatur, pvz. 
H. de Lubaco, SJ The Religion of 
Teilhard de Chardin; Christopher 
Mooney — Teilhard de Chardin 
and the Mystery of Christ (ši pa
staroji turi Imprimatur 'Bostono 
kardinolo Cushingo). Tai reiškia, 
kad T-o moksle, kaip jis išdėstytas 
tose knygose, nieko priešingo Baž
nyčios mokslui nėra. Ir iš paties 
Maceinos raštų, berods, tik dvi 
knygos turi Nihil obstat ir Impri
matur. Tai Dievo avinėlis ir Didžio
ji padėjėja. Kitos, neišskiriant ir 
trijų paskutiniųjų, tokių pažymė
jimų neturi. Ar tai reiškia, kad Ma
ceinai nepasisekė laimėti Bažnyčios 
pritarimo knygoms apie Bažnyčią 

ir pasauli, apie Didžiuosius dabar
ties klausimus, apie Krikščioni pa
saulyje?

Todėl mums atrodo, kad pirmas 
ilgas M-os laiškas nieko naujo iš 
esmės nepasakė, nes naujos pažan
gios minties reiškimosi istorijoj, net 
ir pačios krikščionybės istorijoj, 
Teilhardo atvejis nėra kokia išim
tis. Jis tik patvirtina gerai žinomą 
tiesą, kad taip buvo, taip bus atei
tyje ir gal net taip ir turi būti. Gy
venimui reikalingi ir pažangininkai, 
ir juos prilaiką konservatoriai, nes 
be šių pastarųjų pažangūs naujo 
vininkai galėtų dezorientuoti pla
čiąją visuomenę ir tuo būdu jai pa
kenkti. Gal iš tikrųjų plačiajai vi
suomenei ne tiek svarbu intelektu
alinis išprusimas, kiek moralinis su- 
situpėjimas, kuris radikalių nau
jovių gali būti sukrėstas. Dėl to vi
sai protingai daroma, kad seminari
jose klierikų paruošimas pradeda
mas ne su T-u, o su tradiciniu 
mokslu. Tačiau būtų nelaimė, jei 
T-o raštai būtų pakliuvę į Ordino 
rankas ir būtų užkonservuoti ko
kiam šimtmečiui. Intelektualinės pa
žangos reikalui tai būtų didelis 
smūgis. Galime sutikti, kad T-o 
moksle yra ir pelų. Bet negi vien 
tik pelai būtų galėję taip patikti 
daugeliui teologų, filosofų ir net 
mokslininkų (J. Huxley), kad jie 
ir šiandien Teilhardo raštus tebe- 
studijuoja.

O dabar žvilgterėkime į keletą 
Maceinos laiškuose paliestų prob
lemų, kurios rūpi ir mums pasau- 
liškiams nefilosofams.■ I 

1. Apie religiją, filosofiją ir tikrovę

Nepripažindamas evoliucijos kaip 
teorijos ar fakto, Maceina savo laiš
kuose vis dėlto pripažįsta ją bent 
kaip “darbo hipotezę”, kuri betgi fi
losofui nesanti reikalinga: “nėra jo
kios būtinybės, rašo M-a, filosofui 
ar teologui priimti ar atmesti evo
liucijos teoriją, kol ji nėra gamta
mokslio tiesa, o tik įvairiopa gam
tininkų hipotezė...”, kuri nesanti 
“pribrendusi nei filosofiniam, nei 
teologiniam apmąstymui”. Kitur jis 
dar priduria, kad “ta ar kita gam
tamokslinė teorija, net ir virtusi 
gamtamoksline tiesa”, nekeičia filo
sofijos bei teologijos. Kas kitaip ma
nąs, tas apgaudinėjąs pats save.

Šitokios Maceinos mintys apie 
mokslo santykį su filosofija bei te
ologija kiek stebina, nes mes, nefi- 
losofai, prisiskaitę filosofų raštų, 
iki šiol tikėjome, kad vis dėlto esa
ma tam tikro ryšio tarp tų visų 
sričių, kad mokslai sudaro lyg at
ramą filosofijai. Sakysim, dr. V. Do- 
niela rašo, jog “filosofija gali prisi
statyti mokslui kaip ontologija, kaip 
bandymas paskirus mokslus integ
ruoti vieningon visumon, kur juos 
sujungtų bendros kategorijos 
bent skirtingų buvimo būdų 
ližė. Taip suprasta filosofija 
daug moksliškumo žymių, ir 
filosofija ir mokslas, gali vienas ki
tą praturtinti” (Žr. LE, Mokslas). 
Filosofas N. Berdiajevas sako, jog 
“niekas neneigia, kad filosofija turi 
skaitytis su mokslų augimu ir pri
imti dėmesin jų rezultatus” (The 
Destiny of Man, 4). Groningeno 
universiteto filosofas B. Delfgaauw 
rašo, kad “negalima filosofuoti, ne
atsižvelgus kiek į mokslo kryptį bei 
jo rezultatus” (Evolution: The 
Theory of the Teilhard de Chardin, 
106). Tokių citatų iš filosofų raš-

(Nukelta J 2 pat.)
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IŠEIVIJOJE GIMSTA KETURIŲ TOMŲ
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA

Pokalbis su jos autoriumi Pranu Naujokaičiu

Jei retkarčiais pagalvojame, 
kas mes esame, gal ne visuomet 
ir ne iškarto dingteli mintis ir 
atsakymas, kad esame lietuviai 
išeiviai. Prie Jšeiviškumo jau 
pripratome, mūsų padėtis rutu
liojosi, keitėsi ir dar keisis, bet 
pagrinde liks kažkoks principas, 
kuris yra tvirtas.

šis principas yra tai, kad mes 
nepasitraukėme, kaip kitos emi
gracijos, iš savo krašto dėl bado, 
epidemijų, nepriteklių, pasipel
nymo, karjeros, aukso ieškojimo 
avantiūrų, ar per klaidą pateko
me j ne tą traukinį, ar laivą. Bet 
pasitraukėme dėl paprasto ir ele
mentaraus siekio-laisvės. Esam 
nemaža grupė, kurioj individu
aliai, kiekvienas savyje, suprato, 
kaip brangi yra žmogaus pa
grindinė teisė. Mūsų nusistaty
mas tuo atžvilgiu yra tvirtas ir 
aiškus. Ir jei kartais jaučiame 
paliktojo krašto nostalgiją, tai 
dar nereiškia to principo nusilpi
mą, jo eroziją! Ar jaučiamas 
tam tikras nutautimo laipsnis 
vėl yra ženklas bendrojo mūsų 
neprincipingumo? Ar įsiliejimas 
į gyvenamo krašto upę, apsikrė- 
timas gyvenamo krašto papro
čiais. gyvenamo krašto rūpes
čiais ir morale vėl yra kažkokia 
nenumatyta to principo erozija?

Dėl to kartais norėtume apsi
tverti neliečiamumo aureole. 
Kartais sakome, kad esame jau 
stagnacijoj, bet minėto laisvės 
principo mes nei individualiai, 
nei grupėje niekada neišsižadė
sime, nors kartais vienam ki
tam išeiviui nelengva atsakyti į 
visus, naujai iškylančius klau
simus.

Kalbant apie menus, entu
ziazmo išeivijos pradžioje netrū
ko, klestėjo spauda, leidyklos, 
poezija, proza, drama, tapyba, 
skulptūra, muzika ir net išeivi
jos reikalams reikiamų patalpų 
architektūra. Gaila tik, kad ne
galima buvo pramatyti ir maty
ti akyliau į tolį, kuriose srity
se ir kaip, pasitraukus vienam 
kitam fiziškai iš meno gretų, ar 
perėjus ir įsijungus į gyvenamo

krašto — užsieniečių — grupes, 
kiek mums grės tokie dalygai, 
kiek jie žalos padarys vienai ki
tai meno šakai.

Vis dėlto galima su džiaugs
mu Bakyti. kad išsilaikė ir dar 
laikosi laikraščiai, didelė dalis 
žurnalų, be kurių jokia išeivija 
negalėtų gyvuoti. Spauda mums 
yra labai svarbus susisiekimo 
elementas ir nebent ateityje 
vėl kokie netikėtumai, savotiš
kas baubas, blogesnis už rusų 
carų spaudos draudimą, galėtų 
ją čia pakirsti.

Netekus keleto svarbių dainių, 
poezija, galima sakyt, daug ką 
prarado. Bet jai negresia mir
tinas pavojus, nes ji dar labai 
gyva; ir redakcijos tikrai nesi
gailės jai reikalingos mažos 
erdvės savo puslapiuose

Proza dar taipgi pusėtinai gy
vuoja. Bet, susitraukus spaudai, 
jai graso vietos stoka..

Leidyklos skundžiasi skaity
tojų abejingumu. Bet knygos, 
kad ir su vargais, dar išeina. Ta
pybai tuo tarpu beveik neatsi
randa jokio skundo. Jos apstu., 
rečiau matyti įdomesnių straips
nių apie ją spaudoje, mažiau en
tuziazmo ir plastinio meno gin
čų.

Muzikoj kiek kebliau, nes ji 
pareina nuo rimtų kompozito
rių, atlikėjų, gerų dainininkų 
skaičiaus, lėšų, organizacijos ir 
beveik nuo vieno didesnio išeivi
jos centro. Išeivijos muzikos 
meninės naujovės labai pareis 
nuo naujų operų, kompozicijų ir 
naujų chorams dainų. Tą patį 
galima sakyti ir apie dramą.

Jei dabartinė išeivijos fazė ir 
nepasižymėti} pirmykščiu jos 
entuziazmu, smarkumu, narių 
gausumu ar net p pamatymu į 
ateitį, tai dar nereikštų praktiš
kai išeivijos pagrindinio princi
po suirimo. Ką dabar turim, yra 
labai normalu. Išeivija juk ne
buvo pačiu pirmapradžiu savo 
polėkiu kokia nors organizacija. 
Priešingai, tai buvo individai — 
išeiviai, nemaža grupė, kurie in
dividualiai, kiekvienas savyje

Didžiulio veikalo “Lietuvių li
teratūros istorija” pirmasis to
mas, išleistas JAV LB Kultūros 
fondo, neseniai išėjo iš spaudos. 
Tikime, kad su šio keturtomio 
parašymu ir jo išleidimu vėl bus 
paliktas neištrinamas išeivijos 
pėdsakas visos mūsų tautos kul
tūrinėje raidoje. Ta proga šian
dien čia užkalbiname patį veikalo 
autorių Praną Naujokaitį.

— Įdomu, kada ir kokiose ap
linkybėse gimė pirmapradė idėja 
parašyti net kelių tomų, plačios 
apimties lietuvių literatūros isto
riją?

— Jau prieš pat pradėdamas 
rašyti, numačiau, kad supla
nuota apimtis nesutilps į tris to
mus, dėl to ir sutartyje su LF 
yra įrašyta 3-4 tomai. Taigi ir 
mano atsakymuose bus kalbama 
apie 4 tomus. .

Literatūros istorijos parašymo 
idėja siekia dar stovyklinius lai
kus Vokietijoje. Tada beveik iš 
atminties parašiau “Lietuvių li
teratūrą” (išleido Patria 1948 žymas juk tai ne uienerių metų 
m.), prieš akis turėdamas lietu- darbas. Kiek užtruko, sakysim, 
vių gimnazijos literatūros progra- j nen tik pirmojo tomo paruošimas 
mą. Jau tuomet kartais 'ateidavo spaudai? 
mintis praplėsti tą konspektinį 
veikalą. Tuo tikslu nuo 1945 m1, 
rinkau visokią literatūrinę me
džiagą, pirkausi knygas, dariausi 
laikraščių iškarpas. Tačiau sun
kios įsikūrimo ir darbo sąlygos 
JAV tą sumanymą vis stūmė to
lyn ir tolyn.

Naujas sumanymo pažadini
mas buvo okupuotoje Lietuvoje 
išleista Lietuvių literatūros isto-
rija (5 tomai), stipriai iškrei
pianti lietuvių literatūros veidą. 
Argi mes esame tokie vargšai ir 
bejėgiai,. kad tenkinsimės tokia 
sužalota istorija? — tada kilo šir
dyje protesto balsas. Pajėgėme 
išleisti 36 tomus Lietuvių Encik
lopedijos, pajėgsime išleisti ir 3- 
4 tomus literatūros istorijos! Tik 
kas ją rašys? Atsidūręs prieš kon
kretų uždavinį — tokį plačios 
apimties darbą, suabejojau savo 

suprato savo, kaip žmogaus, pa
grindinę teisę į laisvę. O jei 
kam atrodo, kad esame ir kiek 
susiskaldę partijom ar nuomo
nėm, tai tik liudija, kad neišda- 
vėm individo laisvės principo. O 
paviršinis nevieningumas gal 
kaip tik ir yra nuolatinė tos 
laisvės apraiška?

Ir kūryboje — menuose dirba 
atskiri individai, bet jų indivi
dualiniais laimėjimais esame 
įpratę matuoti visos išeivijos 
meninį lygį. Ar tai tikslu? Išei
vija nėra kokia gamybinė orga
nizacija. Joje tik randami indi
vidualūs kūrėjai, ar jaučiame jų 
stoką. Dėl individualių kūrėjų 
tobulumo ar netobulumo girti 
ar kaltinti išeiviją gal būtų kal
binis netikslumas, savotiškas 
nesusipratimas.

P, Min. 

jėgomis. Juk esama labiau už 
mane kvalifikuotų literatūros 
mokslininkų išeivijoje, tai kodėl 
jie nesiimtų tokį veikalą para
šyti? Mano laikas sutirpdavo 
kasdieninės duonos darbuose, ir 
taip vis laukime bėgo metai po 
metų. Vis nebuvo girdėti, kad 
kas imtųsi tokį veikalą rašyti.

— Koks ir kokiose aplinkybėse 
buvo lemiamas paskatas nuo idė
jos eiti prie konkretaus darbo?

— Lemiamai apsispręsta imtis 
jagaliau to didelio darbo ta
da, kai 1971 m. pradžioje darbo
vietė paleido mane į pensiją. Ta
da atsirado pakankamai laiko ir 
noro dirbti reikalingą lietuvių 
kultūros darbą. Taip ir išdrįsau 
pasisiūlyti LF-ui atlikti vieną 
specialų projektą. LF po kiek lai
ko paskyrė tam darbui piniginę 
paramą, ir tokiu būdu darbas 
prasidėjo.

— Reikiamos medžiagos telki
mas ir pats literatūros istorijos ra-

— Paprastai, vienam tomui 
parašyti reikia ištisų metų. Jei 
kartais darbą sutrukdo kokie pa
šaliniai darbeliai ar būtinas poil
sio reikalas, tai tomo užbaigimas 
nusitęsia ir į kitus metus. Pra
džioje truko trys mėnesiai, kol 
susidariau kartoteką: susirašiau 
autorius į korteles, suregistravau 

Kristijonas Donelaitis (1714-1780) Eriko Varno (g. 1924) pieSlnya

bibliografinius šaltinius. Darbą 
pradėjau 1971 m. pradžioje, o 
1972 m. vasarą jau pirmąjį to
mą nusiunčiau į Chicagą LB 
Kultūros fondo komisijai skaityti. 
Tų pat metų pabaigoje rankraš
tis buvo atiduotas Pranciškonų 
spaustuvei Brooklyne. Spaudos 
darbas užtruko daugiau negu 
metus, ir tik 1974 m. pradžioje 
(su 1973 m. data) knyga buvo 
išleista. Spaudos priežiūros dar
bai, korektūros, iliustracijų parū- 
pinimas taip pat teko autoriui. 
Tie darbai trukdė kitų tomų ra
šymą.

—■ Literatūros bičiulį domintų 
pats Jūsų darbo metodas. Kaip vis 
renkama, kartotekuojama medžia
ga, kokiais būdais ieškomi ir priei
nami šaltiniai, kaip ir kiek bend
radarbiaujama su kitais, daromos 
avos išvados ir pan,?

— Visi žinome, kad literatūri
niai archyvai ir didžiosios litu
anistinės bibliotekos liko okupuo
toje Lietuvoje. Taigi svarbiausie
ji šaltiniai man nepasiekiami. 
Tenka naudotis pagalbine me
džiaga: gautomis iš okupuotos 
Lietuvos knygomis, įvairiais lei
diniais, išleistais svetur. Nuo 
1945 m. iki dabar mano pasto
gėje yra surinkta gana daug li
teratūrinės medžiagos. Ją atitin
kamai susitvarkiau, išsidėsčiau 
lentynose ir vokuose, kad pagal 
kortelės nuorodas lengvai galė
čiau rasti. Kortelės atsirenkamos 
iš kartotekos plane numatyta ei
le. Kai ateina eilė aptarti kurį

Pranas Naujokaitis Nuotrauka Vytauto Maželio
I

nors rašytoją, tai pagal kortelę 
susirenkama visa bibliografinė 
medžiaga po ranka. Ta medžia
ga ne tik. peržiūrima, bet daug 
kas iš naujo skaitoma (net išti
si veikalai), nors jau anksčiau i 
skaityti, kad rašant visa būtų gy
va ir pilnai įsisąmoninta. Visa 
turimoji medžiaga kritiškai persi- 
jojama. Su kuo autorius sutinka, 
tie svetimų autorių aptarimai net 
pacituojami. Bendradarbiavi
mas su kitais yra daugiausia kny
ginis: naudojuosi tuo, kas priim
tinų autoritetų parašyta vienu ar 
kitu atveju. Trūkstamų knygų 
tenka pasiskolinti. Nuvažiuoju, 
kai atsiranda reikalas, ir į Alkos 
muziejų Putname: ten yra kny
gų ir nepriklausomoje Lietuvoje 
išleistų žurnalų. Žodiniais pata
rimais yra man gelbėjęs prof. J. 
Brazaitis. Pasinaudojau ir LB 
Kultūros fondo komisijos (P. 
Gaučio, A. Kairio ir J. Masilio- 
nio) pastabomis ir sugestijomis. 
Daugumas aptarimų ir išvadų 
autoriaus padaroma, susinteti
nant savo kriterijus ir priimtinų 
autorių teigimus.

— Žinant, kad tai yra sunkus 
“švento užsispyrimo” darbas, no
rėtume sužinoti, kaip jį išsidėstote 
nuo miego atliekančiose dienos va
landose?

— Produktingiausias yra rytas. 
Visada keliuosi 6 valandą, išgė
ręs kavos, tuojau sėdu prie rašo

mosios mašinėlės ir rašau kelias 
valandas. Tada lengvai plaukia 
mintis, sklandžiai formuluojasi 
aptarimai, pačios siūlosi išvados. 
Rašymas vyksta sklandžiai, kai 
medžiaga būna jau anksčiau pa
ruošta, pergalvota. Paruošimo 
darbus atlieku popiečio valando
mis, o kartais ir vakare. Mano 
gyvenime vakaras nėra darbin
gas. Paprastai ilgai nevakaroju, 
einu miegoti ne vėliau kaip 10 
vai. Suprantama, kad pasitaiko 
ir nukrypimų nuo mano įprastos 
tvarkos. Yra dienų, kai reikia 
daug skaityti, tada nieko nepa
rašau. Kartais iš įsibėgėjimo ra
šau ir popiečio valandomis, bet 
tada darbas sunkiau vyksta. Su
lėtėja darbas ir per vasaros karš
čius. Našiausia yra žiema, ru
duo ir ankstyvas pavasaris.

Rašau iš karto, be jokių juod
raščių. Tik nedidelius tarpsnius 
taisant, tenka perrašyti. Bet už
tai pats rašymo darbas vyksta lė
tokai, vis sustojant, pagalvojant, 
mintyje suformuluojant būsi
mus sakinius.

— Kiek šiuo metu keturtomio 
veikalo rašyme yra pasistūmėta? 
Ar jau atiduotas spaudai antrasis 
tomas? Ar jau parašytas trečiasis? 
Ir kada galima būtų tikėtis pasiro
dant paskutinio tomo ir progos 
švęsti pabaigtuves?

— Antrasis tomas jau prieš 
kelis mėnesius yra galutinai pa-

, (Nukelta J 2 psl.)
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Šiame numery

Atominis kultūrinės energijos 
uranas.
Apie kultūrines vakarones ir 
poezijos dienas Chicagoje. 
Pavasario tema mūsų poetų 
eilėraščiuos.
1941 metų sukilimas scenoje. 
J. Savojo linksma apybraiža. 
V. Maciūnas apie 
pro*. Praną Skardžių.
Pr. Visvydo "Antikomentarai".

Kertine paraštė

VAKARONES IR POEZIJA
Pokalbis su Terese ir dr. Jonų Bogutais, kultūrinių vakaro
nių vadove ir "Poezijos pavasario Chicagoje" iniciatoriais

Atominis kultūrinės
Kaip žinome, be urano žmo

nija nebūtų šiandie galėjusi nau
dotis atomine energija. Šiame 
metale slypi tai, kas atpalaiduo
ja milžinišką jėgą. Lietuvių, lat
vių ir estų atominės kultūrinės 
jėgos bendrąjį uraną priminė 
vpraėjusį savaitgalį Illinojaus 
valstybiniame universitete, Chi
cagoje, vykusi Baltiškųjų studijų 
puoselėjimo draugijos ketvirtoji 
konferencija. Šio baltiškojo inte
lektualinio urano atpalaiduota 
jėga mokslo pasaulyje jau stip
riai jaučiama.

Tokia būtų trumpa, bendroji 
išvada. Detaliau svarstant įspū
džius, patirtus trijų dienų konfe
rencijoje, gal būtų ne pro šalį ir 
viena kita užuomina.

Džiugu buvo matyti, kad šito
kio pobūdžio konferencijoms nei 
paskaitininkų, nei besiklausančių, 
nei diskusijose po to dalyvaujan
čių laisvajame pasaulyje ne tik 
netrūksta, bet jų skaičius net di
dėja. Ir bene pirmą kartą visų 
trijų Pabaltijo tautų istorijoje Bal
tiškųjų studijų puoselėjimo drau
gijos veikla ir jos organizuoja
mos konferencijos tokiu plačiu 
mastu atitempė baltiečių sąmo
nę iki to, kad, būriu susirinkę, 
mes visi jaučiamės savais, tos pa
čios šeimos ir tų pačių rūpesčių. 
Dar daugiau: Draugijos veikla, 
jos leidiniai bei konferencijos jau 
neišsitenka vien tik savuotėje. 
Draugija jau pradeda apjungti ir 
kitų tautų mokslininkus, besido
minčius šio Europos regiono pro
blemomis. Tai buvo matyti ir 
pastarojoje konferencijoje. Dėka 
to, Baltijos kraštai jau tampa pa
saulinės apimties mokslų kloduo
se lygiateisiu ir dėmesio vertu ob
jektu. Čia įkūnijama milžiniška 
baltiškomis studijomis besirūpi
nančių misija, ypač tokiu laiko
tarpiu, kada Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj daug kur mokslo srityse 
lemia ne objektyvus mokslinin
ko mąstymas, o grubi partinė le
tena.

Labai pabrėžtina ir tai, > kad 
Illinojaus universitete trijų die
nų paskaitų, diskusijų ir simpo
ziumų gausoj visur jau dominavo 

energijos uranas
jaunesnioji, pokario dešimt
mečiuos laisvajame pasauly su
brendusi prelegentų karta. Jauni
mas bent dviem trečdaliais domi
navo ir paskaitų besiklausančiose 
auditorijose. Nenoromis tada lin
do mintis: kodėl tokio vaizdo ne
matyti mūsų visuomeninio bei 
bendruomeninio pobūdžio lieps- 
nojančiuos susirinkimuos čia pat 
Chicagoje? Gal ši jaunesnioji 
karta, jau sugebanti suorganizuo
ti tokius plačios apimties moks
linius suvažiavimus, ir nesigirs 
milijonu lietuvių Amerikoje, bet 
padarys (ir jau padaro) mums 
palankios įtakos tokiuose intelek
tualinio gyvenimo kloduose, ku
rie visada lemdavo ir lems pa
saulio istorijos kryptį, o drauge 
ir mūsų tėvynės Lietuvos likimą 
labai didele dalimi. Tai matant 
ir tai turint galvoj, reikėtų ypač 
visai čionykščiai lietuvijai at
kreipti dėmesį į tą atominės kul
tūrinės energijos uraną, kurio 
energija spinduliuos lietuvių tau
tos labui ir tada, kada kitokios 
veiklos šiandieninių grumtynių 
aistra bus jau seniai išblėsusi.

Mums lietuviams ši ketvirtoji 
Baltiškųjų studijų konferencija 
dar ir kuo kitu buvo labai arti 
širdies: jos visas organizavimas 
buvo išskirtinai vien lietuvių 
rankose. Pačiai Baltiškųjų studi
jų puoselėjimo draugijai šiuo me
tu pirmininkavo prof. Rimvydas 
Šilbajoris. Programos komiteto 
pirmininku buvo prof. Vytautas 
Vardys. Organizaciniam konfe
rencijos komitetui vadovavo prof. 
Tomas Remeikis. Visą trijų dienų 
registracijos bei informacijos naš
tą sąžiningai nešė rinktinis Chi
cagos lietuviškasis akademinis 
jaunimas. Tačiau auditorijose 
galėjo būti daugiau įvairia- 
amžės Chicagos lietuvių visuo
menės, kuriai vis dėlto anglų kal
ba jau nėra kliūtis paskaitą su
prasti.

Nieko nekaltinant ir niekam 
nepriekaištaujant, tenka pasaky
ti, jog kai kuriose sekcijose lietu
vių indėlis buvo per mažas arba 
jo ir visai trūko. Sakysim, štai,

(Nukelta j 2 pel.)

Spaudoje ir šiaip pokalbiuos 
neretai nusiskundžiama mūsų i 
jaunųjų šeimų atšokimu nuo lie
tuvių bendruomeninės veiklos ir 
nuo išeivijos kultūrinio gyveni
mo. Žiūrėk, mergina ar vyrukas, 
būdami moksleiviais ar studen
tais, reiškiasi labai pozityviai 
įvairiose organizacijose, sambū
riuose, šoka, dainuoja, vaidina, 
stovyklauja, rengia suvažiavi
mus, aktyviai juose dalyvauja, 
domisi savo identiteto šaknimis, 
purena joms reikalingą dirvą. 
Bet, štai, du tokie sukūrė šeimą, 
iškilmingai su visais palaimini
mais susituokė ir dingo nebeat
randamai. Nei jie lietuviškos vi
suomenės, nei lietuviškoji visuo
menė jų daugiau nebemato. Jei
gu tokius netikėtai kur sutiktum 
ir šia prasme pasuktum kalbą, 
tai tikriausiai anie teisintųsi, kad 
kitaip neįmanoma, kad lietuviš
kiems reikalams nelieka laiko, 
kad pirmoje eilėje šeimos rūpes
čiai (lyg jų tėvai viso to būtų 
buvę aplenkti) ir 11 ir 1.1.

O vis dėlto įmanoma ir kitaip. 
Tai akivaizdžiai gali liudyti jau
na čikagiečių šeima, kuriuos čia 
gali matyti ir sutikti visur, kur 
tik kas nors šviesesnio ir kultū- 
ringesnio rengiama. Ir ne tik 
žiūrovų bei dalyvių tarpe, bet ir 
rengėjų, organizatorių gretose. 
Rašome tai, turėdami galvoj Te
resę Pautieniūtę-Bogutienę ir 
dr. Joną Bogutą. Tai jauna šei
ma, kuri įvairiausiomis kultūri
nių užmojų progomis visiems ir 
vienas kitam talkina protu ir šir
dimi. Jinai ištisą *1973 - 1974 m. 
lietuviškos Veiklos Chicagoje sezo
ną kruopščiai ir nepailstančiai va
dovavo penktadienių kultūri

M. K. Čiurlionį* (1S75-1911) IS clklo '•Pavasari.-

nėms vakaronėms Jaunimo cent
re, jisai su visa, sakytume, elekt
ronine technika jai išradingai 
talkino. Tai didelis ir sunkus dar
bas, kurį prieš vasarą užsimota už
baigti vėl įdomią naujiena:“Poezi- 
jos pavasariu Chicagoje” gegužės 
31 d. ir birželio 1 d. Gi šių po
ezijos dienų Jaunimo centro ka
vinėje sumanytojai ir organiza
toriai vėl yra ne kas kitas, o Te
resė Pautieniūtė Bogutienė ir 
dr. Jonas Boguta. Kai “Poezijos 
pavasaris Chicagoje” jau tik už 
savaitės, ruošos įkarštyje sutiko
me abudu to “Pavasario” kalti
ninkus ir užkalbinome. Pirmiau
sia šnekamės su Terese Pautie- 
niūte-Bogutiene.

— Maloni Kultūrinių vakaro
nių vadove, Jūs esate viena iš 
pirmųjų, prita:asių praeitų metų 
vasaros gale kilusiai minčiai Jau
nimo centro naujųjų patalpų ka
vinėje organizuoti kiekvienos sa
vaitės penktadienio vakare kul
tūrines programas. įdomu, kurie 
motyvai Jus labiausiai palenkė 
sutikti vadovauti šių vakaronių 
organizavimui ir jų moderavi- 
mui visą 1973-1974 metų veiklos 
sezoną?

— Prie šio darbo mane pri
kalbino kun. Algimantas Kezys. 
Kultūrinių vakaronių mintis 
man iš karto patiko, bet bijojau 
užsikąsti daugiau negu galėsiu 
sukramtyti. Šaltai pergalvojus rei
kalą, kitą dieną atėjau pasakyti 
kun. A. Keziui, kad jokiais būdais 
negaliu, gal kas nors kitas, tik 
ne aš. Bet po valandos pokalbio, 
jau buvau ne tik sutikus prisi
dėt prie darbo, bet jau sėdėjau 

prie telefono ir tariausi su Mar
gučio vadovu P. Petručiu prog
ramos reikalais. Tikrai nema
niau, kad visą sezoną ištesėsiu, 
juk buvau sutikus tik mėnesiui.

Pirmiausia man patiko mintis 
turėt neformaliai atliekamą kul
tūrinę programą kavinėje. Kavi
nėje prie kavos galima išbandyt 
daug dalykų, kurie didesnėje sa
lėj neįmanomi. Mažesnėj patal
poje ryšys tarp publikos ir pildy- 
tojų yra tampresnis. Tai padeda 
susidaryti nuotaikai, reikalingai 
tokiam pokalbiui, kur ir jaunes
ni ir mažiau drąsūs išdrįsta pra
šnekti.

Nors esu daug metų dalyva
vus organizacinėje veikloj, bet 
jau dabar mane tokia veikla ma
žiau betraukia. Vakaronių ruoši
me mačiau aiškų tikslą su aiš
kiu, kiekvieną penktadienį mato
mu rezultatu. Be to, gavau 
“mandatą” iš vakaronių šeimi
ninkų lietuvių jėzuitų daryti 
sprendimus savo nuožiūra, pla
nuojant vakaronių turinį ir for
mą. Dar visa eilė žmonių, kaip 
K. Bradūnas, R. Kviklytė, J. Bra
dūnas mielai sutiko padėti ir pa
tarti. Pergalvojus kokie galėtų bū
ti programos pildytojai, pastebė
jau, kad nemažai asmenų aš jau 
asmeniškai pažįstu. Tai irgi da
vė drąsos pradėti programos atli
kėjų ir publikos kvietimo darbą.

— Tur būt, nelengva buvo su
rasti kiekvieną savaitę vis naujus 
vakaronių kultūrinės programos 
pildytojus? Kokie Čia buvo vaka
ronių planavimo, jų turinio ir jų 
formos rūpesčiai ir kaip sekėsi iš 
Jų išsipainioti?

Henrikas Radauskas

KAŠTANAS PRADEDA ŽYDĖTI

Velniop nueina aukštas menas,
Ir nebegalima liūdėt,
Kada, pavasarį kaštanas
Už lango pradeda žydėt.

Jis verčia lyti karštą lietų 
Ir pūsti vėjus iš pietų,
Jis žydi taip, kad išsilietų
Kaip upės širdys iš krantų.

Kad nuo stalų nulėktų knygos, 
Kad alptų tvankūs vakarai, 
Kad imtų siausti tokios ligos, 
Kurių nežino daktarai.

Kad viskas degtų ir putotų,
Kad paukščiai švilptų, kol užkims,
Kad naktį motinos raudotų, 
Namo negrįžtant dukterims...

O medžiuos dega tylios žvakės — 
Baltuos žieduos rausvi taškai, — 
Ir pareini namo apakęs, 
lr plunksna rašalą taškai.

Lietuvių poezijos dienų Chicagoje plakatas Nuotrauka Algimanto Kezio,. S.J.

— Nors kai kurie žmonės gąs
dino, kad bus sunku suremti 
programą kiekvieną penktadienį, 
bet programų netrūko. Tik laiko 
ir koordinacijos kartais stokoda
vo. Pradedant rudeniu, turėjome 
25 skirtingas vakarones. Renkan
tis programas, žiūrėdavau, ar ir 
man pačiai būtų įdomu tokią 
programą matyti, tokią temą dis
kutuoti. Kai kurias programas aš 
ir mano patarėjai patys sugalvo
jome, kai kurias pasiūlė įvairūs 
asmenys ar organizuoti vienetai, 
o kai kurias pasiskolinom iš ki
tų. Tokiu būdu galima suskai- 
čiuot berods 13 programų, kurių 
greičiausiai nebūtų įvykę be va
karonių pagalbos. Iš likusių, da
lis gal būtų buvę kur nors kitur

arba kitokia forma pateiktos vi
suomenei- Nebijojome net pakar- 
tot programų, kurios buvo Chi
cagoje jau matytos. Pakartojimas 
duoda progos gerai programai ar 
kalbėtojui pasiekti platesnę vi
suomenę, nepasilikti mažos gru
pės uždarame ratelyje.

Peržiūrėjus visų penktadienių 
temas, matyti, kad sritys, kurios 
buvo paliestos vakaronių disku
sijose, buvo gana įvairios: litera
tūra, spauda, menas, sportas, 
medicinos studijos, muzika, te
atras, architektūra, filmų ir foto
grafijos menas. Vakaronių prog
ramose, tarp kitų, yra dalyvavę 
rašytojai E. Cinzas, A. Baronas, 
K. Bradūnas, komp. V. Jakubėnas, 
komp. D. Lapinskas, fotografai 
J. Dovydėnas ir K. Izokaitls, 
žum. V. Būtėnas, arch. J. Mulo- 
kas, dr. Z. Rekašius, kun. J. Pruns
kis, muz. F. Strolia, muz. B.
Pakštas, dr. Paulius, J. Šoliūnas, 
Alg. T. Antanaitis, dr. K. Keblys, 
A. Mockus, A. Siutas, A. Kezys, 
bei Antras Kaimas, Grandis ir 
Jaunimo centro vokalinis studen
tų ansamblis.

— Koks buvo aplamai čikagie
čių reagavimas į šią savaitinę 
kultūrinių vakaronių naujovę? Ar 
nereikėjo ilgų prašymų, kviečiant 
žmones tai ar kitai programai 
atlikti? Ar publika iš karto buvo 
vakaronių idėjai nekurčia, ar rei
kėjo ją ir prisipratinti?

— Publikai iškart sumany
mas patiko. Tai, tur būt, buvo 
mintis, kurios laikas buvo atėjęs: 
jeigu kavą galima gerti sekma
dienį iš ryto, tai irgi galima ka
vą gerti ir kalbėtis taipgi penkta
dienį vakare. Jeigu dar priedo 
įdomios diskusijos, ar koks fil
mas, ar skaidrės, tai kartais žmo
nės iki 11-tos valndos išsėdėda
vo kavinėje. Po kiek laiko atsi
rado ir pastovi “klientūra”, kuri 
kas penktadienį vakaronėse lan
kydavosi Net ir jaunimo atsira-

(Nukalta j antrą pusi.)
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Poezijos pavasaris Chicagoje. 
Pavasario tema mūsų poetų 
eilėraščiuos.
Nesibaidykim mikrofonų. 
Dr. G. Valančiaus dialogas 
su taip ir kitaip galvojančiais. 
Įspūdžiai ir pastabos po 
baltiškųjų studijų konferencijos. 
Jono Aisčio žodžio muzika 
New Havene.

DIALOGAS SU TAIP IR 
KITAIP GALVOJANČIAIS
DR. GR. VALANČIUS
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Kertinė paraštė
Nesibaidykim mikrofonų

Be abejo, gyvename mikrofo-.Dar rečiau rengėjai išdrįsta paša
nti, garsiakalbių ir visokių elekt- kyti kalbėtojui: “Prašome kalbė- 
roninių įtaisų laikmetį. Elektro-■ ti į mikrofoną”. Tiesa, pasitaiko 

. . i žvalių kalbėtojų, kurie patys po
kelių sakinių linksmai paklausia 
auditorijos: “O kaip ten Aliasko
je, ar girdisi? Jei ne, tai prašom 
susėsti arčiau, priekyje pakanka
mai tuščių kėdžių, man jūsų vei
dai labai patinka”. Tokius ora
torius žmonės mėgsta už nuošir
dų rūpestį ir šiltą sąmojų.

Blogiausia, kai aparatūros de
rinimas prasideda renginiui jau 

__ _________________ w__ ___ prasidėjus. Antai solidus pirmi-
išsižioti. O išpaikę klausytojai be; ™nkas nori pasakyti įžanginį žo- 
garsiakalbio tiesiog tingi kiaušy- ° ūmai įtaisai ima švilpti, 
tis. Mikrofonus matome ir mūsų traškėti, cypti. Keli specialistai 

■tuoj pradeda lakstyti šen ir ten. 
Galų gale švilpimas dingsta — 
atseit, inžinieriai viską sutaisė. 
Ne vienas klausytojų tada pagal
voja: “O ką šitie aparatčikai da
rė iki renginio pradžios, argi jie 
negalėjo anksčiau suderinti prie
taisų”.

Spektakliuose, į kuriuos už bi
lietus susirenka žmonės, rengėjai, 
atrodo, yra įpareigoti sudaryti 
sąlygas, kad auditorija be dide
lio vargo išgirstų ir pamatytų vi
są scenos eigą. Kai kada Šito ne
rašyto įsipareigojimo nepaisome, 
pasiduodami “I don’t care” niuo- > 
laikoms — kaip bus, taip bus ge
rai, čia gi ne profesinis teatras ir 
mes gi ne už pinigą dirbame.

Ne, mielieji, taip samprotauti 
nedera. Kiekvienas technikinis 
nesklandumas visuomet palieka 

. mėlynę ne tik profesionaliame, 
bet ir mėgėjiškame veide. Žmo- 

' nės visuomet mintyse apkuls tuos 
nerangėlius, reikiamai nemokė
jusius panaudoti turimus įtaisus. 
Blogas perdavimas sumenkina 
įdomią kalbėtojo kalbą, nuslopi
na aktorių emocinę išraišką; lie
ka daug neišgirstų niuansų; sce
noje uždūsta daug vertingų, gi
lių minčių.

Žinoma, ne visur tie negalavi
mai pasitaiko. Daug spektaklių 
praeina sklandžiai. Yra gi mū
suose apsčiai žmonių, puikiai 
mokančių pasinaudoti naujausia 
garsij perdavimo technika.

Pr. V.

nika yra naudinga, tol, kol ja 
naudojamasi protingai ir mora
liai Juk niekas nepritars begėdiš
kam išdaigautojui, slaptai paki
šusiam rekordavimo aparata po 
stalu, kad būtų įamžintos drau
giškos vaišės su visais anekdo
tais ir ponių kikenimais.

Šiandien kultūrinėje veikloje 
garsiakalbiai ir mikrofonai tapo 
būtinybe. Kalbėtojai ar daini
ninkai be mikrofono nedrįsta net

Savo rašiniu (š. m. kovo mėn. 9| timesni ar tolimesni kaimynai, o ne dažnai mieguistai vertiname 
d. "Draugo” kultūrinis priedas) su-i 
kėliau nemaža dulkių, bet kartu ir! 

gan produktingų diskusijų spaudo
je (plg. š. m. kovo mėn. 15 d.) 
“Naujienų” vedamasis; kovo mėn. 
22 d. “Dirvoje” K. B. strp. ir kt.), 

pustuziniu gautų laiškų ir karš
tokais asmeniškais pašnekesiais. Du 
klausimai painiojosi labiausiai: nai
vumas apskritai ir politinis naivu
mas specialiai, o taip pat ir taria
mas ar tikras mūsų politinių veiks
nių atsidūrimas akligatvy, vadinki
me tai palaida bala. Politinio nai
vumo klausimas yra dideliai įdomus 
ir sociologiškai ir psichologiškai.
Verta jį pagvildenti.

Webster’io žodynas naiviu žmo
gum vadina tokį, kuris yra papras
tas, natūralus, vaikiškas be mand- 
rumų atviras ir nepatyręs. Balči- 
koniniame žodyne jis taip pat yra 
neprityręs, vaikiškai atviras ir leng
vatikis. Ir vienas ir kitas naivumo 
nepasmerkia, kaip tai daro “Naujie
nų” vedamasis, nuteisia jį tik sąly
ginai, duoda laiko pasitaisyti ir su
bręsti. Nesmerkime nė frontininkų, 
duokime jiems laiko politiškai su
bręsti, palaukime koks bus galas, 
kur nuves, jei tik jie patys žino 
kur link einą ir kitus tempią. Ką 
jau ką, galime būti ramūs, jie Lie
tuvos neišduos ir neparduos, jos jie 
ir neturi, o jei ir turėtų — tikriau
siai to nepadarytų. Naivumas ne
reiškia žinojimo, išsilaisvinimo ' ar 
inteligencijc* stokos, o tik trūkumą 
-stoką brandumo bei patyrimo ta in
teligencija praktiškai naudotis žmo
giškųjų santykių (human rela- 
tions) konkretume. Tik naivumo ar-

“kraujo” giminės, yra tokie dalykai 

kaip: kvailumas, ignorancija, nelo
giškumas, teigimai nežinant faktų, 
maskavimasis ir maskavimas taria
mai pro bono publico, pavydo kom
pleksas, bukumas, trumparegystė, 
tolerancija dėl draugystės, tyla — 
gera byla, išsišokimas — apsijuo- 
kinimas ir spontaniškai lėkštas ple
pumas (pirma sakai — paskui gal
voji). Viena ar kaliom iš tų lige- 
lių sergaliojame ne vienas ir nere
tai. be pavojaus būti dėl to diskva
lifikuotais ar iš visuomeninio veiks
mingumo (sočiai activities) elimi
nuotais. Kvailai nušnekėti dar ne
reiškia būti kvailu; tartis kompe- 
tentiškai išmanančiu vienoj srity 
dar nereiškia, kad tokiu nesi kitoj 
srity, bet nebūtinai šioje. Anądien, 
atsitiktinai pakliuvęs j “raštininkų” 
(brazdžionišką terminą vartojant) 
būrį, nei iš šio, nei. iš to, prigim
to plepumo stumteltas, įnikau kriti
kuoti Parnaso pateptuosius, leisda
mas išlįsti literatūrinės ignorand- 
jos ylai iš maišo ir, žinoma, apsi
juokinti. Diena ar dviem vėliau iš 
drąsuolio pasidarai bailiu, netenki 
net drąsos, Rūtai ar Gliaudai nė į 
akis nenori pasirodyti. Girdi, kodėl 
jiedu nebeparašą tokių puikių ro
manų kaip “Trumpa diena” ar 
“Namai ant smėlio”. Bene tik mie
godamas skaitei Alės “Kelias į kai
rę” ar vėlesnius Gliaudės premijuo
tuosius, kažkas niūktelėjęs pašonėn 
sugėdino. Susipratau išsišokęs, o 
pergalvojęs atlyžau, suminkštėjo 
pyktelėjimas ir ant ano akademiko, 

kuris sakėsi užmigęs, mano ilgą ra

šinį skaitydamas, nesgi dažnasrenginių salėsė gražiai pastatytus 
prie kalbėtojo pulto. Palubėje, 
žiūrėk, įmontuoti keli garsiakal
biai. Kur nors prie scenos padėta 
garsų stipripimo aparatūra. Ant 
grindų vingiuoja reikšmingi lai
dai. Žodžiu, ir mes, taip sakant, 
žengiame į priekį su visa elektro
nika.

Tik viena keistenybė dažnai 
sudarko mūsų elektroninį orumą. 
Atsidūrę scenoje, kažkodėl ven
giame mikrofono. Ar tai iš dro
vumo? Ar iš nelankstumo? Ar 
tiesiog iš nežinojimo, kaip prak
tiškai tuo įtaisu pasinaudoti?

Atsistoja tautietis prie blizgan
čio stovo, nepasitikrinęs, ar tas 
įjungtas, ar galvutė pakankamai 
arti prie burnos, ima pusbalsiu 
varyti savo kalbą. O salės vidu
ryje, juo labiau galiorkoje, — 
nieko nesigirdi. Pirmosios eilės 
girdi, todėl nieko nesako, kadan
gi jos nieko nesako, tai vidurys 
su galiorka irgi tyli. Negi skųsies 
prie visų žmonių.

Kai kada gnažbylys aiktorius, di
džiai pasitikintis savo nemaria 
dikcija, neturėdamas “maiko” po 
kaklu, vąikštinėja po sceną, kal
ba, kužda į šonus, į grindis, į 
lubas, į užkulisį. Jam nesvarbu, ar 
žmonės jį girdi. Svarbu, kad jis 
meniškai atlieka savo kūrybinę 
užduotį.

Labai retai kam nors iš rengė
jų ateina į galvą pasitikrinti, ar 
scenos garsai pasiekia salės galą, 
ar reikėtų pastiprinti garsintuvą.

ir
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BičiulysteM. K. Čiurlionis (1975-1911)

Vladas Šlaitas
AUKSO RATAS

Nėra ko stebėtis,
kad egiptiečių poetui tu buvai dievas, o, saule!
Ypač kai rytą liepsnodamas dega ir dega
Tavo elegantiškas aukso ratas.
Taipgi nėr ko stebėtis, kad tu Donelaičio Metuos 
Ant, saulele, vėl atkopdama, budinai svietą.

daly
kus, kurių neišmanome, visai ar 
bent dalinai. Ignoranciją, kaip ir nai
vumą, toleruoji žmogus ne kad no
ri, bet kad reikia (“Video meliora 
proboųue deteriora seųuor” — Ovi- 
dius). O prie ko čia tolerancija? Yra 
dalykų, kuriuos toleruoja kiškiašir- 
džiai, bet netoleruoja liūtaširdžiai. 
Kaip su tuo mano bičiuliu, kuris 
taip žiauriai (o gal naiviai, kvailai 
-ignorantiškai ar netolerantiškai) 
išsišoko S.L.A. susirinkime? Myliu 
draugą, bet tiesą myliu dar dau
giau. Nei jį ginu, nei smerkiu, o tik 
stebiuosi, netikėdamas. Greičiau
siai čia impulsyviai ištryško jam vi
sų dalykų mišrainė iš karto (nai
vumas, kvailumas-ignoranicija ir 
žiauri tolerancijos stoka). Gal jis, 
vyrukas, nė nežino, kad ta mergai
tė su nepaprastu pasiaukojimu ir 
kruopštumu dirba didžiulės svarbos 
darbą lietuvybei, kartais, pritrūku
si smulkių, “užmiršdama” net so
čiai pavalgyti. Aš nusilenkčiau ir 
dideliai dėkočiau graikui, žydui ar 
čigonui, jeib tik jis padarytų gerą 
darbą mano Lietuvai, o anas bičiu
lis nepaduoda rankos nusipelniusiai 
lietuvaitei vien dėl to, kad ji ateiti
ninkė. Šiurpulingai netolerantiškas 
fanatizmas. Ir vis dėlto negalėčiau 
jam pasakyti: nuo šiol tu man ne
be draugas. Draugų nesirenku. Ku
rie nori jais būti, jais ir yra. Turiu 
tokių, kurie man reikalingi ir to
kių, kuriems aš reikalingas. Jei pa
starųjų neturėčiau, draugų išvis 
labai maža teturėčiau.

Leiskite šioj vietoj įterpti prieš
taraujantį žodį “Dirvos” bendradar
biui p. Baltučiui, bais’ nemėgstan
čiam pamokymų apskritai. Niekas 
jų nemėgsta, o labiausiai mokiniai 
mokyklose. Bet dėl to juk mokyklų 
neuždarinėsime. Jei iš kriaučiaus 
reikalauji išmokti pasiūti švarką, iš 
šiaučiaus — sukalti batą, tai kodėl 
politikuoti leidi mokšui ir nemok- 
šui. Kodėl iš politikuojančio medi
ko, inžinieriaus ar agronomo nerei
kalauji išeiti jei ne politinės teorijos 
elementorių, tai pramokti nors 
abėcėlę? Apie grybus, apendicitą ir 
medelių auginimą rašo ir kalba 
tik atitinkamų sričių diplomus tu
rintieji. 'Jiems tikima, ir teisingai, 
nes jie specialistai. O kaip su tais, 
kurie kažkur stalčiuose turi apdul
kėjusius pergamentus, rodančius jų 
nusimanymą tuose dalykuose (pub
licistinėje sociologijoje ar sociologi
nėje publicistikoje). Kodėl toks 
skepticizmas ir įtarinėjimas, kai šie, 
iŠ kantrybės išėję, įsiterpia j disku
sijas ir pareiškia: nebegerai vyručiai, 
darosi palaida bala, tvarkykime da
lykus taip ir šitaip. Išmanymą tų 
dalykų ar bent nusimanymą tuose 
dalykuose nereikia sutapatinti su 
kokia nors pragmatiška ambicija, 
kokios bent šias eilutes rašantis nė 
negali turėti, nes jis sėdi “ant tvo
ros” ir tremties sąlygose nei galvo
ti negalvoja vienon ar kiton tos tvo
ros pusėn nulipti. Sutinku tik su pa
čia pagrindine mintimi K. D. lyde
rio, kuris teikėsi laišku į diskusiją 
įsiterpti. Argi galėčiau prieštarauti, 
mielas d-re, kad kaip Tamsta taip 
ir aš, kaip krikščionys demokratai 
taip ir, tur būt, visi katalikai apskri-

Paulius Augius (1909-1960) Vytauto Mačernio “Pavasario sonetų” iliustracija

Vytautas Mačernis

PAVASARIO SONETAI

Dideli ir monotoniški, ir abejingi
Upių vandenys tekėjimu masyvišku, plačiu 
Liejasi per lygumas. Nuo jų šnarėjimo sultingo 
Svaigsta žemė lyg moteris nuo mylimojo kuždesių.

Ir jos įsčius, juodas, supelijęs, išdraskytas, 
Susimaišo su derlingu, atneštu dumblu;
O paskui ateina šiltas, ūkanotas rytas,
Ir iš vandenų ir žemės dulkių sumišą

Gimsta vėl Pavasaris. Gražus, kaip dievas jaunas: 
Jojo kūną pirmas kvepiantis lietus nuplauna 
Ir pribarsto plaukus vos pražydusių žiedų.

Užsimetęs ant pečių plačiųjų skraistę žalią, 
Eina jis per žemę. Jam žaibai nušviečia kelią. 
Naktimis nupuldami iš debesų juodų.

*

• •

Ūždamas per dangų šiltas marių vėjas (
Neša grįžtančius paukščius per vandenis plačius 
Ir dainuodamas, į sausumą atėjęs,
Išmeta iš medžių jau supuvusius lizdus,

Jis ateina šniokšdamas per lygumas pilkąsias, 
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų skaras: 
Saulės kamuolys plačiai palieja žemėn tąsyk 
Virpuliuojančios ir plūstančios ugnies upes.

Medžių pumpurai pilki, poškėdami dusliai, 
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais 
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Džiūsta vėjuje ir saulėje visi keliai; . 
Ir širdis, į tolumas melsvas įsižiūrėjus, 
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas.

tai, turime vieną ir visiems bend
rą politinį idealą, kuriuo yra krikš
čioniškoji demokratija. Plačiai ir to
lerantiškai suprastas krikščionišku
mas ir demokratiškumas yra ele

mentai politinės filosofijos, po ku

ria dės parašą didžiulė dauguma

lietuvių, neišskiriant nė frontinin
kų, didelės dalies tautininkų, nuo
saikių liberalų ir net marksizmui- 
materializmui nugaras atsukusių so
cialistų. Tai ne paradoksas, mielas 
d-re, ir ne prieštaravimas savy

(Nukelta J 2 pai.)
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Prasiveržimas pro rutiną. 
Prof. Rimvydas Šilbajoris 
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Kertinė parašte
PRASIVERŽIMAS PRO RUTINĄ

MOKSLININKO ĮRAŠAS IR AKLOS LAIKO AKYS
Prof. Rimvydo Šilbajorio baigiamasis 
žodis ketvirtoj Baltiškų studijų draugijos

Vargu ar galėtume Šiandien 
skųstis, kad po viso šimtmečio 
lietuviškos išeivijos ir po trisde
šimties metų, sakytume, jos de
vintosios bangos įvairiopa čio
nykštė lietuviškoji veikla būtų 
apsilpusi. Bruzdėjimo ir krutėji
mo yra dar tiek ir tiek. Kitas 
klausimas tačiau, kiek visa ta 
veikla yra vaisinga ir kiek bergž
džia; kiek ji yra indėlis į visos 
tautos lobių aruodą ir kiek ji yra 
tik asmeniškas mūsų pasilinks
minimas, graibstant menkaver
čius blizgučius vien savojo švar
ko atlapui.

Ilgi išeivijos dešimtmečiai jos 
politinei, visuomeninei ir kultū
rinei veiklai jau nuzulino tam 
tikrą turinio ir formos trafaretą, 
jog mes dažnai nė nepagalvoja- 
Jame, kad gali juk būti ir kitaip, 
dar net geriau, kad neatsiplėši- 
mas nuo įprasto trafareto yra net 
didelė nuodėmė prieš išeivijos 
ateitį. įsikabinimas į trafaretą vi
sada yra jau mirties (tegu ir la
bai ilgos) pradžia, geriausiu at
veju tai tik stovėjimas vietoje ar
ba net žengimas atgal. O’ tų 
žingsnių atgal šiuo metu mūsų 
veikloje jau galima matyti gana 
apsčiai, kai vienos ar kitos orga
nizacijos išorė ir veiklos metodai 
pradeda nieku nesiskirti nuo de
vynioliktojo šimtmečio pabaigos 
ir dvidešimtojo amžiaus pradžios 
mūsų išeivijos veido.

Šitaip rutinos tinklui besiklos- 
tant, kiekvienas pozityvus ban
dymas jį sutraukyti yra sveikin
tinas ir labai pageidaujamas. Tik 
reikia neužmiršti, jog ne vienas 
šiandieninis trafaretas savo jau
nystėje buvo kaip tik pozityvus 
prasiveržimas pro anksčiau įsiga
lėjusią rutiną. Mat, ir naujas pra
siveržimas gali sustabarėti, kai jis 
pats sustoja vietoje, taipdamas net 
kliūtimi tolimesnei visuomeninio 
ar kultūrinio gyvenimo raidai.

Negalėtume sakyti, kad prasi
veržimų prieš rutiną reikia 
mums tik šiandien, kad jų išei
vijoje anksčiau nei reikėjo, nei 
buvo. Kur tau! Jų ir anksčiau 
buvo ir beveik kiekvienas jų 
įvykių eigoje save pateisino. Argi 
Amerikos Lietuvių Tarybos (Al- 

tos) įsteigimas savam laike ne
buvo labai pozityvus prasiverži- ' 
mas, padarant galą palaidos ba
los kovai visų su visais. O Lietu
vių Bendruomenės įkūrimas — 
vėl argi nėra toks palaimingas { 
prasiveržimas į naują veiklos po
būdį ir į naują organizacinę struk
tūrą, be kurios šiandien išeiviją 
būtų suriku net įsivaizduoti. Ogi 
su metų srove atėjusios tautinių, 
šokių šventės, kultūros kongre-į 
sai, lituanistinės mokyklos, ope
ros, literatūros vakarai, mokslo ir 
kūrybos simpoziumai, baltiškųjų 
studijų dienos — ar visa tai ne
buvo ir nėra prasiveržimai pro 
rutiną ir trafaretą. Kur šiandien 
stovėtų mūsų muzikinis gyveni
mas ir mūsų koncertų publika, 
jeigu tiesiog jų vidurin nebūtų 
įšokęs kompozitorius Darius La
pinskas, pasiryžęs laužti visas ru
tinos užtvaras. Panašių pavyz
džių galėtume rasti ir kitose gy
vosios išeivijos srityse.

Štai pats naujausias prasiverži
mas pro rutiną yra ir praėjusį 
savaitgalį Jaunimo centre, Chi
cagoje, įvykęs dviejų dienų lietu
vių poezijos festivalis. Tokio da
lyko išeivijoje ligi šiol dar nėra 
buvę. Gal ne vienam iš anksto 
atrodė, jog tai nerealus fantastų 
užmojis. O vis dėlto buvo drįsta 
daryti. Ir Chicaga buvo nuste
binta. Visuos “Poezijos pavasario 
Chicagoje” renginiuos publikos 
buvo tiek, kad penktadienio ir 
šeštadienio vakaruos vos betil- 
po.

Dar džiugiau, jog šis prasiver
žimas su poezija buvo sumany
tas ir Suorganizuotas išimtinai 
jaunų žmonių, mokslus baigusių 
ir net jau gimusių šiame krašte. 
Ir publikoje, besiklausančioje po
ezijos, jaunimo vis buvo tiek, kad 
jis sudarė kartais net daugumą. 
Sakysim, penktadienio (gegužės 
31 d.) vakare lietuvių poezijos 
žodinio, vaizdinio ir muzikinio 
montažo klausėsi apie 250 žmo
nių, kurių du trečdaliai buvo 
jaunimas!

Ir jeigu šitaip būtų ne vien tik 
Chicagoje, jeigu ir kitose lietu-

(Nukelta J 2 pat.)

konferencijoje š. m. 
Chicagoje

Stovėdamas šį vakarą prieš 
J.us — paprastas mokslo žmogus 
šioj iškilioj aplinkoj — aš kartu 
ir didžiuojuosi man suteikta gar
be pasveikinti šį pobūvį Baltiš
kųjų studijų puoselėjimo draugi
jos vardu. Man ypač malonu ma
tyti baltų mokslininkų bendruo-
menę, dalijantis duona ir vynu 
su plačiąja baltų visuomene, kar
tu su garbingais svečiais iš kitų 
vietų, kitų tautų, visus vienijant 
vienam rūpesčiui — baltų tau
tų civilizacijai, estų, latvių ir lie
tuvių atskirai, o svarbiausia — vi
sų kartu.

šio vakaro dvasia mane paska
tina kalbėti apie du dalykus: vi
sų pirma, neužsimojant išreikšti 
jokios kitos nuomonės, kaip tik 
savo paties, aš norėčiau išsakyti 
giliausią mokslininko ^pasišventi
mą ir apsisprendimus. Po to, šių 
pastarųjų' minčių šviesoje, norė
čiau aptarti baltiškųjų studijų 
tikslą išeivijoj, jų dabartinę už
duotį, jų ateities galimybes.

Kad prieitumėm kiek arčiau 
prie mokslininko išeities taško, 
pagalvokime apie tradicinį Tei
singumo simbolį mokslo sam
pratos .rėmuose. Statula, vaizduo
janti Teisingumą, kaip mes visi 
ją esame matę, niekados neregėjo 
nei vieno iš mūsų, kaip atskirų 
asmenų. Teisingumas, su užriš
tom akim, nežiūri į žmogaus 
svairbą šiame pasaulyje, į jo įsi
tikinimus, ar į asmeniškus bet 
kurio žmogaus kentėjimus kaip i 
priežastis, dėl kurių bet kam gali
ma būtų daryti išimtį prieš įsta
tymą. Teisingumas mato įstaty
mą, jo tiesą ir jo netiesą, bet jis 
nemato ir neatsižvęlgia į jokio 
žmogaus išimtinį stovį, aistras ar 
galybę. Dabar, štai klausimas: ar 
mokslo žmogaus objektyvumas 
panašus į šitaip suprastą Teisin
gumą, ar ne? Mano nuomone —•
ne.
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nuo jo kalavijo? Ar gal jie rasIjie kalbą surasti? Ar tolerancijos

eilėie iš kairk i Ponios vakaro Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje š. m. birželio mėn. 1 d. Pirmoje
rašvtoiu dr»„<rtL<, i ,8,5 Juot,valkytė. Nijolė Jankutė-Užubalienė, Povilas Gaučys, Gražina Tulauskaitė, Lietuvių 
i dešine stovi- Austa Leonardas Andriekus, Karolė Pažėraitė ir Kazys Bradunas. Antroje eilėje iš kairės
čiūnas Rimas va»v« t ’ Ces,ovas Grincevičius, Živilė Bilaišytė, Alfonsas Sešplaukis-Tyruolis, Remigijus Bi-

Pautleniūtė-Bogutienė, Algirdas Titus Antanaitis, Kęstutis Keblys, Balys Gražulis ir

Nuotr. O. Vakarės

gegužės mėn. 18 d.

Daugelis iš mūsų šioje Drau
gijoj dirbame humanitarinių 
mokslų srityje, o humanitarinė 
disciplina visų .pirma žiūri į žmo
gų. -Neapsigaukime įvairiomis 
abstraktaus galvojimo siste
momis, kurias mums reikia su
kurti, kad galėtume mūsų min
tims suteikti prasmę ir dėsningju- 
mą. Mes tai darome dėl labai 
tiesioginių, labai asmeniškų prie
žasčių —’ dėl mūsų rūpesčio sa
vim pačiu ir kiekvienu žmogumi, 
kas bebūtų kada gimimo valan
doj žvelgęs i mėlyną dangų, ti
kėdamasis laimės .meilės, apsau
gos. Bet kokia atitraukta moks
lininko formulė galų gale turės 
tik tiek vertės, kiek jo paties jaus
mai, jo pasišventimas žmonijai 
yra gilūs ir nemeluoti.

Įsivaizduokim, pavyzdžiui, ko
kią nors abstrakčią, atgrasinan
čią mokslišką temą, sausą, 'kaip 
dykumos smėlis ir pasibaisėtinai 
apkrautą daugiaskiemeniais žo
džiais net iki keisto juokingumo. 
Sakykim: “Išsivysiančių abi pusei- 
įgių struktūrų dinamikos normos 
ir nukrypimai tairp vietinių ir 
nevietinių gyventojų grupinių 
segmentų Baltijos valstybių teri
torijų rėmuose”. Ką gi čia, toje 
temoje, .rasime, kas patrauktų 
mokslininko žmogišką širdį, kas 
padrąsintų jį tikėti į savo darbo 
reikalingumą ir .prasmę? Siūly
čiau suprasti, kad tai yra baltų 
ūkininko širdgėla, kada jo kai
mynas tapo, išvežtas ir dabar jo 
vieton atėjo svetimas, nekviestas, 
kalbantis svetima šnekta. Tai 
yra taip pat to svetimojo rūpes
tis ir sielvartas, žmogaus išrau
to iš šaknų, nusiųsto svetimon 
žemėn, kurios niekad nebuvo lie
tusi jo tėvo ranka. Ką sakys vie
nas kitam šie du žmonės, kaip, 
kada j.it pradės kalbėtis? Ar jie 
kalbės baimės' ir neapykantos ty
la, o jei ne, tai keikią kitą galės

Skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko plieninės skulptūros, pavadintos “Laisvės liepsna”, projektas, ši milžiniška, apie 
30 pėdų aukščio skulptūra Chicagos lietuvių rūpesčiu bus pastatyta parke prie Califomijos ir 71-mos gatvių kam
po. paminklas reikš lietuvių padėkų Amerikos laisvei ir laisvės siekimų Lietuvai. Nuotr. M. Jakaičio

šviesa prašvis jiems iš aklųjų kaičią išmintį pasidavime jėgai, 
Teisingumo akių, ar atsispindės kuri nėra Teisybė, bet prieš ku

rią neįmanoma kovoti? Estų po
etas Jaan Kaplinski kartą rašė: 
“Cezari, gali atimti iš mūsų že- 

'mę, kurioje gyvenam, bet žemės, 
kur. mes numirėlm atimti nega
ili”. Ar senolių žemė dovanos bal
tų ūkininkui už tai, kad jis ne
apsiklojo ja kapuose? Ar ji do
vanos svetimajam už jo atėjimą? 
O jeigu atleidimo nebus, ant ko- 

i kdų .pamatų statys tie du žmonės 
savo ateitį, stovėdami šitaip vie- 

'nas prie kito, arti ir toli? Tai 
štai, ką reiškia “išsivysiančių 
abipuseigių struktūrų dinamika 
tarp vietinių ir nevietinių gyven
tojų grupinių segmentų”. Moks
lininkas vartos takius žodžius, 
kad suteiktų tikslumo ir objek
tyvumo kiekvienam prasmės at
spalviui, kiekvienam jausmo su
virpėjimui, kurių reikalauja jo 
širdis, jo pasišventimas tiesai. Jo 
kalba, jam pačiam to nepaste
bint, gali įgyti atokų šaltį ir 
“precizišką nesuprantamybę”, 
kuria pasižymi teisės kalba, bet 
jo akys niekada nebus aklos, nes 
mokslininkas tuo ir skiriasi nuo 
Teisingumo statulos, kad jis 
šventai atsižvelgia į kiekvieną at

skirą žmogų kaipo tokį. Moksli
ninko protas privalo kurti api
bendrintas minties sistemas, pa
remtas faktais, kiek juos galima 
atrasti ir užtvirtinti, kaip tik to
dėl, kad jo dvasia lieka ištikima 
išimtinėms, žmogiškoms apraiš
koms mumyse.

Šiuo palyginimu norėjau pa
gerbti Teisingumo simbolį, nes 
per jo nematančia* akis mums 
pavyko įžiūrėti asmeniškos tiesos 
pobūdį mokslininko vizijoj. At
kreipkim dabar dėmesį į kitą sim
bolį — į aklas laiko akis — ieš
kodami tiek jose šviesos, kiek jos 
pajėgia paskleisti, kad' išryškintų 
mokslininko darbo prasmę. Kaip 
mums suprasti laiko aklumą? Aš 
ir vėl mąstau apie tai, kas nesi
keičia ir kas padaryta iš akmens 

—apie senuosius dievus ir Jų 
nieko nematančias marmurines 
akis, kurios žiūrėjo be susijaudi
nimo į Graikijos didybės smuki
mą — didybės, kurios jie patys 
buvo tokia svarbia dalim. Aš 
mąstau .apie tas akis — kantrias, 
nemirksinčias drėgnoj juodoj že
mėj .per ištisus šimtmečius, kol 
ir vėl tuos dievus saulės švieson 
iškėlė žmogaus ranka, ir jie da-

(Nukelta į 2 psl.)
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Kertinė paraštė
TRISDEŠIMT TREMTIES METŲ

GRAŽINKIME POEZIJĄ | GYVENIMĄ
Leonardo Andriekaus, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko, žodis "Poezijos pavasario 
Chicagoje" proga Jaunimo centro kavinėje š. m. birželio mėn. 1 dieną

Prieš 30 metų daugeliui lie
tuvių reikėjo apsispręsti — likti 
Lietuvoj ir rizikuoti trėmimu į 
Sibiro taigas ar bėgti j Vakarus 
per Vokietiją. Apsisprendimas 
buvo nelengvas, nes buvo gaila 
palikti tėvynę ir buvo baisu vyk
ti į Vokietiją, numatant kas lau
kia. Vis dėlto apie 60 tūkstančių 
lietuvių pajudėjo i Vakarus — 
traukiniais, sunkvežimiais, ark
liais, dviračiais ir net pėsti. Iš 
pabėgusių nukentėjo palyginti 
nedaug kas. Ačiū Dievui, nebu
vo nepakeliamo vargo ir Vokieti
joj, o juo labiau persikėlus iš jos į 
Ameriką bei kitus kraštus. Ir ne
pamatėm, kaip nuo anos liūdnos 
vasaros praėjo jau 30 metų.

Daugelis jau, tur būt, ir ūžmir? 
šom anas pirmąsias baimės ir 
netikrumo dienas ir džiaugiamės 
įsikūrę svetimuose kraštuose ge
riau, negu daugelis vietinių gy
ventojų. Daugelis jau esame taip 
patenkinti nauja vieta, kad ne
benorime ir vadintis tremtiniais 
ar pabėgėliais, o tik išeiviais, t y., 
anot Maceinos, duoneliautojais, 
kaip ir senieji emigrantai. Esame 
taip patenkinti nauju gyvenimu, 
kad net neprisimename ir šios 
nepaprastos sukakties. Bent ra
šančiam neteko mūsų spaudoje 
pastebėti, kad apie tai būtų kas 
rašoma ar siūloma kaip nors tą 
sukaktį paminėti.

Nesu tuščių minėjimų mėgė
jas. Bet vis dėlto ar nevertėtų ties 
ta sukaktimi visiems susimąstyti 
ir pagalvoti, ar esame pakanka
mai atsiteisę paliktai tėvynei ir 
tautiečiams, kurie kur kas dau
giau už mus vargo ir kentėjo, pa
silikę tėvynėje. O tikintiesiems 
ar nevertėtų specialiu būdu pa
dėkoti Dievui už ypatingą globą 
bei apsaugą klajonių metu. Ar 
nevertėtų ta proga specialiu bū
du pasimelsti už tėvynę ir už 
kenčiančius bei persekiojamus dėl 
tikėjimo ir sąžinės laisvės.

Kai skaitai Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikas, negali nesi
jaudinti, matydamas tokį barba
rišką tikinčiųjų persekiojimą, to
kį vaikų terorizavimą bei demo
ralizavimą, kokio Lietuva nie
kuomet nebuvo mačiusi nei rusų, 
carų ar vokiečių okupacijų me
tais. O mes tiek tereaguojam, kad 
spaudoje tas kronikas skelbiam, 
ir tai dar ne visi laikraščiai, nors 
iš tikrųjų reikėtų šaukte šaukti, 
kad girdėtų visas pasaulis ar bent 
visi pasaulio katalikai. O jeigu 
nepasitikime žmonių pagalba, tai 
galgi turėtume pasitikėti bent 
Dievu, jo pagalba, nes juk sako
mės esą tikintieji, suprantą mal
dos galybę. Geras dalykas ir as
meniška malda. Bet kai dabar 
kankinama visa Lietuva atvirai 
ir barbariškai, tai ar neturėtų ir 
visa išeivija drauge ir viešai pa
simelsti už tuos, kurie ten to da
ryti negali? Todėl ar nereikėtų 
antrą šių metų pusmetį skirti 
ypatingai maldai už Lietuvą, nes 
juk nuo 1944 metų vidurio ir 
prasidėjo mūsų klajonės ir pasi
likusiųjų vargai bei kančios — 
vyskupų, kunigų, tikinčiųjų.

Kaip tai padaryti, ne čia vieta 
aiškinti. Apie tai turėtų pagalvo
ti Kunigų Vienybė, naujai įsteig
toji Talka ar kas kitas. Gal tai 
galima būtų sieti su Siluvinės 
Marijos švente, organizuojant 
platesnius suvažiavimus, o jei ne, 
tai paskirų miestų visų lietuvių 
suėjimą į bendras pamaldas vie
noje bažnyčioje ar ką nors pa
našaus. Jau daug kartų rinkomės 
į vieną vietą masiškom dainom 
bei šokiam. Tai kodėl negalėtu
me bent kartą susirinkti ir bend
rai maldai? Visa išeivija, visuose 
kontinentuose ir visose šalyse — 
'didžiulėse katedrose, bažnyčiose 
ar kukliose koplyčiose, dėkojant i 
už tai, ką turime, prašant to, ko 
pageidaujame, meldžiant pagel-1 
bos tėvynėje likusiems.

A. /-is

Malonūs Poetai ir Poezijos 
Bičiuliai,
Man yra miela sveikinti Jus 

šią kilnią dieną ir pabendrauti 
džiaugsmu bei mintimis.

“Poezijos pavasario Chicagoje” 
šventė — visai naujas įvykis mū
sų buity. Kultūros kongresuose ir 
simpoziumuose mes esame įgu
dę pagerbti literatūrą apskritai. 
Reti taipgi pas mus ir vienos po
ezijos rečitaliai. Nūnai gi net ke
lios dienos aukojamos poezijai 
bei poetams. Argi tai nebrangu 
mums, kurie poeziją laikome sa
vo motina ir žodinės estetikos ka
raliene!

Be to, dar aplink pavasaris. 
Pavasaris gamtoje ir žmoguje, 
primenąs mums didį įvykį — 
Maironio pavasarišką giesmę. At
siminkime čia, kad prieš 80 me
tų galingai pragydo tas garbin
gas Lietuvos dainius ir savo rink
tine “Pavasario balsai” pervėrė 
tautos širdį. Tai naujosios mūsų 
poezijos ankstyviausioji lakštin
gala, savo daina prikėlusi ir šim
tus poetų.

Maironio “Pavasario balsai”, 
suaidėję praėjusioje gadynėje bei 
sujudinę Lietuvą, tegul liudija, 
jog ne be reikalo surengta ir ši 
Poezijos šventė Chicagoje. Žodi
nės kūrybos jėgą bei grožį turi 
pajusti lietuvis ne vien senovėje, 
betzir dabarty. Tad garbė tam 
jaunimui, kuris išjudino mus, 
gal j|u kiek nusivylusius poezijos 
vaidmeniu emigracijoje, kai net 
Maironio ir kitų poetų giesmę til
do Amerikos įmonių bei linksmy
bių triukšmas.

Poezijos palaima
Poezija yra paslaptingas žmo

gaus sielos sužydėjimas. Žemiš
koje buity sielos dažniausiai lie
ka uždaros. Žvelgiant į bilijoni
nes žmonių mases, tikri poeti
niai prasiveržimai, atrodo, rete
nybė. Bet vis dėlto, išmušus Die
vo valandai, užgimsta žmonės, 
kurie nuostabiai atsiskleidžia 
dailėje spalvom, muzikoje — 
garsais, poezijoje — estetinio žo
džio triumfu.

Kodėl atsiskleidžia menininko 
siela kūrybai, čia būtų per keblu 
gvildenti. Verčiau apžvelkime 
poezijos palaimią įtaką žmonijai 
bei jos problemas mūsų buity, 
kurių gvildymas, žinoma, čia ne
beleis iškelti poeziją liečiančių 
teigiamybių. Tai būtų jau atskira 
tema.

Brangieji, jeigu poezija neteik
tų labo, tautos nebūtų uždėjusios 
laurų ant Homero, Virgilijaus, 
Dantės ir kitų poetų galvos. Be 
poezijos rūškana atrodytų mūsų 
planeta su amžinais karais, kie
tom grumtynėm už būvį ir fizi
niais bei dvasiniais minusais. To
kio atšiauraus likimo rankose 
nieko išganingesnio nesuvokė 
žmogus, kaip dainuoti ir klausy
tis kito dainos.

Kylant aukštyn kultūroje, po
ezija net gavo viršų, tapdama ki
tų meno formų žvaigžde. Niekad 
to neišreikšti spalvom ar instru
mentiniais skambesiais, ką gali 
išreikšti politiniu žodžiu. Juo ne-

Malronis (1862-1932) Raižinys Prano Lapės

vien atskleidžiami nauji buities 
atžvilgiai, bet iškeliami ir slėpi
ningi sielos lobiai.

Savoj literatūroje mes visuo
met liksime nustebinti Bernardo 
Brazdžionio grandioziniais vaiz
dais, kurie tikrovę paverčia poeti
ne drama, ir Jono Aisčio subti
liaisiais sielos niuansais, kurie at
veda mus prie pat jausminio 
kraštutinumo ribos. Toliau ženg
ti nebesaugu, gali nupulti į ne- 
atprėpiamuimo bedugnę.

Didieji talentai literatūroje 
kartais pasiekia tokio gilaus min
ties, jausmo, vaizdo ir .logikos ra
finuotumo, jog aiškiai priartėja 
prie amžinojo Kūrėjo. Padėkime 
ant svarstyklių poeziją, kurią per 
tūkstančius metų sukūrė žmogus, 
ir brangiuosius akmenis — dei
mantus, rubinus, emeraldus, sa- 
firus — ir žiūrėkime, kas nusvers. 
Aišku, medžiaga turės užleisti 
vietą dvasiai, kuri žodyje stebuk
lingiau žėri, negu pasakiškieji 
mineralai.

Jacųues Maritainas yra pažy
mėjęs, jog, išskyrus šventąjį, nie
kas kitas taip tiesiogiai nesusi- 
liečia su nematomuoju pasauliu, 
kaip poetas. Tas pats Maritainas 
apie poezijos palaimą gi šitaip 
byloja: “Nors savyje menas bei 

poezija negali suteikti mums am
žinojo gyvenimo, tačiau žmoni
jai tai labiąu. reikalinga už duo
ną, nęs maitina dvasią”.

Ir čia vėl miela grįžti į save. 
Maironio poezija anuomet lietu
vių tautai iš tiesų bene buvo rei
kalingesnė už duoną. Tie “Pa
vasario balsai” juk pamaitino 
mūsų žmones, išalkusius laisvės, 
tiesos ir gėrio. Toli gražu, neuž
teko, kad “Basanavičius “Aušroj”, 
Kudirka “Varpe”, Vaižgantas 
“Apžvalgoj” retoriškai sušuktų: 
“Pabuskite, broliai, ir nusimeski
te vergovę”. Reikėjo dar, kad Mai
ronis iš pilnos širdies užtrauktų:

Kur šiandieną jinai? 
Miega jos milžinai; 
Po žemių jų ilsis krūtinė! 
Kai po audrų didžių 
Kad ant marių plačių 
Užmiega vilnis paskutinė.

Ir nepriklausomybės metais 
neužteko pakelti žemės ūkio, iš
dalinant dvarus — atsikėlusiai 
tautai reikėjo Putino, Kiršos, 
Binkio, Sruogos, Santvara, Braz
džionio, Aisčio ir kitų poezijos. 
Be jos nebūtų kultūriškai subren
dęs jaunimas ir pasiruošęs atei
nantiems bandymams. Pagaliau 

ir tremtyje neužteko Unrros ir 
Balfo — reikėjo minėtųjų po
etų ir dar naujų, kaip Niliūno, 
Bradūno, Nagio, Šlaito ir t. t Be 
jų mes nebūtume pilnai suvokę 
savo tragiškos lemties, jos pras
mingai neišgyvenę ir netapę fi
zinio bei dvasinio ištrėmimo pa
tikimais liudytojais.

Kaip matome, žmogaus sielos 
sužydėjimas yra ne tik išbudi
ntas, bet ir išbudinimas. Visiš
kai teisūs tie, kurie šaukia, kad 
savo pilnumoj poezija — tai 
prarastojo rojaus aidas. Jis toks 
galingas, jog kiaurai skverbiasi 
per epochas, dekadentines saus
ras, materializmo tvirtoves... Jis 
liudija, jog yra kažkas labai gra
žaus prarasta, ką mes patys bent 
dalinai vėl galime atgauti ilge
siu, skausmu ir meile kūrybinėje 
aukoj. Be to, poezija, prikeldama 
jausmus ir juos įprasmindama 
idėjom, praturtina žmogaus sie
lą bei palenkia ją estetinei tiesai. 
Tinkamai suvokta, ji padeda iš
saugoti pusiausvyrą tarp medžia
gos ir dvasios.

Tai milžiniška misija, kuri 
šiaip priskiriama tik religijai. Bet 
kas gi yra religija, jei ne poezija? 
Argi Šventas Raštas, tiek Nauja
sis, tiek Senasis Testamentas, nė

ra taipgi ir literatūrinis kūrinys? 
Kažin, ar kada pasiseks kam pra
lenkti Jobo knygos dramaturgą. 
Giesmių giesmės lyriką ir Dievo 
šauklius Izaiją, Jeremiją, Eza- 
kielį su jų pranašingomis poeti
nėmis vizijomis. Arba vėl, kas iš 
mirtingųjų gali sukurti siurrealis- 
tiškesnį vaikalą, kaip Šv. Jono 
“Paslaptingasis Apreiškimas”?

Apgailėtina tik, kad lig šiol vis 
neišdrįstama aiškiai pasakyti, 
jog Kristus savo plotmėj yra iš
kiliausias žmonių giminės poetas. 
Ką jisai evangelijoje skelbė apie 
dangų ir žemę — tai dieviškai 
amžina poezija.

Poezijos tragedija
Bet iš kitos pusės, nemažiau 

apgailėtina, kad didžioji žmoni
jos dalis apie poetinę kūrybą vi
siškai nieko nežino, ja nesidomi, 
ja negyvena... Patsai jos vardas 
milijonams reiškia nesąmonę ir 
net pamišimą. Toji žmonijos da
lis gi, kuri apie poeziją šį tą žino, 
mokyklose buvo su ja tik pavir
šutiniai supažindinta, bet ne
įkvėpta ir neuždegta.

Seniau, norint pagydyti ligas, 
ligoniams buvo nuleidinėjamas 
kraujas, kuris kaip tik labiausiai 
reikalingas sutrikusiam organiz
mui atstatyti. Panaši klaida daro
ma ir visuomenėje, ypač moder
niojoje, kai nuo jos atplėšiamas 
žodinis menas ir su didžiausiu 
entuziazmu pakišama medžiaga.

Vaisiai baisūs. Sujaukiamos 
vertybės ir iškreipiama net so
cialinė tvarka. Mūsų epochoj 
medžiagai teikiama aiški pirme
nybė prieš dvasią. Beveik visa 
žmogaus energija išsemiama ko
mercinei produkcijai, karinėms 
lenktynėms ir net masinėms žu
dynėms. Atrodytų, jog poetinė 
kūryba, ta visų menų karalienė, 
jau visiškai nuvainikuota ir iš
guita iš gyvenimo.

Juk ir tarp mūsų, prailgėjusioje 
tremty, kasmet vis dažnesni pa
sigirsta balsai: “Aš nesuprantu 
poezijos”. Tokių asmenų, aišku, 
jau negaivins žodinės kūrybos 
palaima. Ypač gi graudu, kad 
mūsų poezija beveik nebepasie
kia geroką dalį mūsų jaunimo dėl 
jo ribotumo lietuvių kalboj.

Apie naują mūsų poetų prie
auglį iš čia gimusio atžalyno ne 
vienam gal net per drąsu pasva
joti. šimtmetinėje lietuviškos 
emigracijos eigoj panašaus ste
buklo dar nėra buvę. Bet gal jis 
įvyko kaip tik šioje poezijos šven
tėje, kai matome tiek daug po
eziją skaitančio ir jos besiklau
sančio jaunimo. Tiesa, kad sveti
ma dirva rašytinei mūsų poezi
jai čia nėra labai derli. Ir daug 
kur nėra taip gerai kaip Chica
goje. Visu pločiu žvalgantis, ga
lima matyti, jog pastaraisiais de
šimtmečiais mūsų čionykštės po
ezijos padėtis vis labiau ir labiau 
blogėja, nors netrūksta tvirtų 
poetų ir pastangų poeziją gelbė
ti literatūros vakarais, šventėm, 
premijom, pamokom ir kitais bū
dais.

(Nukelta į 2 psL)
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Posakis ‘tikėjimas ir laisvė' gali 
reikšti du dalyku: tikėjimo santykį 
su viršine prievarta ir tikėjimo san
tykį su vidiniu apsisprendimu. Pir
muoju atveju turime galvoje tikėji
mo vykdymą visuomeninėje mūsų 
aplinkoje, antruoju — jo buvojimą 

asmeninėje mūsų egzistencijoje.
Pirmasis atvejis mums yra geriau 

pažįstamas ir lengviau suprantamas, 
negu antrasis. Nuo to laiko, kai 
Sokratas Atėnų miesto tarybos bu
vo nuteistas mirti už tai, kad gar
binęs, kaip Platonas rašo, “ne tuos 
dievus, kuriuos garbina miestas”,1) 
Vakarai tol nerimo, kol išsikovojo 
teisę garbinti bet kokį dievą. Tai 
šiandien laiduoja kiekvienos demok
ratinės valstybės konstitucija, tai 
skelbia Suvienytųjų Tautų 1948 
m. priimta “Žmogaus teisių dekla
racija” (plg. 18 str.), tai išpažįsta 
galop ir Bažnyčia II Vatikano Su
sirinkimo 1965 m. pareiškimu “Dig- 
nitatis humanae”, kuriame sakoma, 
kad “Tikėjimo srityje žmogui negali 
daryti prievartos kitas žmogus, vi
suomeninė grupė ar bet kokie žmo
nių vyresnieji”.2) Kitaip tariant, “ti
kėjimo srityje niekas negali būti nei 
verčiamas elgtis prieš savo sąžinę, 
nei trukdomas ja sekti” (t p.).

O KUR LIETUVIŲ KALBOS PAMOKŲ 
SERIJOS PLOKŠTELĖSE?

Pasitaiko, kai draugiški ameri- fonetinius paaiškinimus bežiū- 
Idečiai susidomi lietuvių kalba ir rint, ištarti kad ir tokį kasdieninį 
nori ją .pramokti. Jie kreipiasi pas žodį 
savo bičiulius lietuvius, prašyda- įmantresnį 
imi tinkamo vadovėlio.

Ką mes galime pasiūlyti tokiam, iams 
žmogui? “Introductian to Mo- 
dem Lithuanian”, kurį sudarė mone. Nūdien žmonės mokosi 
kalbininkai L. Dambriūnas, A. kalbas ne tiek iš knygų, kiek iš 
Klimas ir W. Schmalstieg? Stu- plokštelių bei magnetofono įrašų, 
difuojančiam jaunimui ir šiaip j Tam tikslui išleidžiamos ištisos 
inteligentui ši knyga yra naudin-! pamokų serijos. Didesnėse biblio- 
ga: sukirčiuotais žodžiais, lengvu tekose tų dalykų galima gauti be 
tekstu, aiškiai, tiksliai išdėstyta. didelio vargo. Jei nori, toje pačio- 
gramatika. Vis dėlto iš šio vado-ije bibliotekoje, net atskirame 
yėlio galima mokytis tik su lietu- kambaryje, užsidėjęs ausines, ga
viu kalbą mokančio žmogaus tai- Ii studijuoti svetimą kalbą. O na- 
ka, nes žodynėliuose nėra ištari
mo fonetikos. Be to, knygą įsi
gyti nelengva: atrodo, ji bene jau 
išparduota. (“Drauge” dar yra.
Red.)

Galime pasiūlyti ir M. Varia- 
kojytės paruoštą (1936) ketvirtos 
laidos “'Lithuanian Self-taught”, 
talpinančią daug žodžių, visokių 
reikalingų ir nereikalingų posa
kių, gramatikos taisyklių. Čia yra 
žodžių tarimo fonetika, bet vieto
mis nelabai tiksli (Įpvz.: 
“prašau’ nurodoma tarti 
‘show’). Knygelė labiau tinka 
kelionei, arba žingeidžiam susipa
žinimui su kalba, o ne kruopš
čiai lietuvių kalbos savimokai.

Tiesa, yra išleisti keli anglų- 
lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų 
žodynai, bet iš žodyno mokytis 
gana sunkią lietuvių kalbą pra
dedančiam beveik neįmanoma.

Kelis kartus buvau užklaustas: 
“Ar nežinote, kur galima būtų 
gauti plokštelių su lietuvių kal
bos pamokomis?” Apgailestauda
mas turėjau atsakyti: “Nežinau”. 
O gal mes tokių dar neturime.. 
Vienas iš tų simpatingų klausėjų 
yra įsigijęs ir minėtą L. Damb
riūno, etc. “Introductian to...”, ir 
M. Variaikojytės (knygelę. Vis dėl
to, jo nuomone, plokštelė ar mag
netofono juostelė, su spausdintu 
tekstu po ranka, kur kas labiau 
padėtų pasistūmėti lietuvių kalbo
je, ypač tarimo srityje. Juk ne
lengva, vien tik į atspausdintus

“pusryčiai”, arba truputį 
“pasivaikščioji

mas”. Mums niekas, o kitatau- 
agonija.

Kąigi, reikia sutikti su jo nuo-

žodį 
kaip

Lengva tačiau pastebėti, kad vi
suomeninis tikėjimo ir laisvės san
tykis yra daugiau neigiamojo pobū
džio: neversti, netrukdyti. Visuome
ninė tikėjimo laisvė yra jo laisvė 
nuo bet kokios prievartos. Betgi lais
vė ‘nuo ko’ dar neatskleidžia laisvės 
‘kam’. Kam reikalinga, kad žmogus 
būtų laisvas nuo prievartos tikėji
mo srityje? II Vatikano Susirinki
mas vienoje minėto pareiškimo vie
toje pastebi, kad tikėjimo laisvė yra 
pagrįsta “pačia jo prigimtimi" (t 
p.). Tai reiškia: tarp tikėjimo ir 
laisvės esama vidaus ryšio; tikėjimo 
neįmanoma prievarta nei kildinti, 
nei sunaikinti. Viršinė jo laisvė nuo 
prievartos yra tik šio vidaus santy
kio regimybė. Tikėjimas turi būti 
laisvas visuomeninėje aplinkoje to
dėl, kadangi jis yra laisvas asme
ninėje mūsų būtyje.

Šis vidaus ryšys tarp tikėjimo ir 
laisvės kaip tik ir yra mums pats 
tamsiausias. Kodėl ir kaip laisvė pri
klauso tikėjimo prigimčiai? — Tai 
klausimas, kuris paliečia mūsų te
mos jau nebe sociologinę, o ontolo
ginę pusę ir prašosi atsakomas ne
be teisiniu, o filosofiniu būdu. Čia 
slypi jo sunkenybė, sykiu tačiau ir 
įžvalga į pačias tikėjimo gelmes, 
šiandien apie tikėjimą rašoma labai 
daug; žymiai daugiau, negu praėju
siais amžiais. Atidžiau įsižiūrėję į 
šiuos savyje labai skirtingus raštus 
raštelius, užtinkame betgi juose vie
ną bendrą bruožą, būtent: tikėjimo 
kaip pergyvenimo arba vidinio pa
tyrimo sampratą. Be abejo, savyje 
ši samprata yra visiškai teisinga. 
Tikėjimas iš tikro yra vidinis per
gyvenimas bei vidinis patyrimas. Ir 
vis dėlto šios sampratos silpnybė 
glūdi nenuovokoje, kad pergyveni
mas bei patyrimas yra antrinis da

muose, tiesiog romėniškai tįsoda
mas ant sofos, įsikišęs į ausį “ear- 
phone” kamštiulką gali atminti
nai kalti įvairius žodžius ir 'posa
kius. Tai visiems žinomi faktai. 
Vis dėlto verta juos priminti. 
Nauji laikai, nauji mokslo bū
dai. O, jeigu kieno ir lietuvių kal
bos mokymosi kryptimi kas nors 
panašaus jau yra padaryta, tad 
reikėtų nepagailėti reklamos bei 
informacijos dažniau ir spaudoje, 
kad žinotumėte kas, kur ir kaip.

Žodžiu, mums reikia susirūpin
ti lietuvių kalbos pamokų įrašais. 
Šios modernios priemonės bus 
naudingos ne tik kitataučiams, 
pasinešusiems pramokti lietuviš
kai, bet ir mūsų jaunuoliams — 
jaunuolėms, kurių tėvai dėl tam 
tikrų sąlygų negalėjo vežioti jų į 
šeštadieninę lituanistikos mokyk
lą. (Jaunimas, gavęs dovanų įkal
bos diskų ar juostelių seriją, žiū
rėk, ims ir pasiryš valingoms lie
tuvių kalbos studijoms. Tokiu bū
du jie išgirs gerą tarseną, reika
lingas, gražias frazes, tiksliai var
tojamus žodžius ir įdomų grama
tikos aiškinimą. Ne pro šalį pa
našiai kalbos žinojimą atgaivinti 
ir mūsų senimui, jau dabar ne
apsieinančiam be “drinksų” ir 
“taksų”. Ta proga ar nevertėtų 
išleisti gal net sąmojingą albu
mą su antrašte “gėda savos kal
bos nemokėti”.

Be abejo, lituanistinių plokšte
lių paruošimas pareikalautų nuož lėšas.

*) Tema buvo paruošta Chicagos 
ateitininkų sendraugių 1974 metų ga- 
vėniniam suikaupimui.

rnaus darbo iš kalbininkų, kalbos 
mokytojų ir gražiabalsių aktorių. 
Čia ipat iškiltų ir opus lėšų telki
mo reikalas. Kadangi lietuvybės 
išlaikymas yra vienas pagrindinių 
Lietuvių fondo tikslų, parama lie
tuvių kalbos mokymosi priemo
nių praplėtimui turėtų susilauk
ti ypatingo dėmesio, beskirstant

Pr. V.

TIKĖJIMAS IR LAISVĖ
Antanas Maceina

Vytautas K. Jonynas Vitražas Mergelės Marijos garbei Detroito lietuvių Dievo
Apvaizdos bažnyčios prieangyje. Nuotr. Al Astašaičio

lykas: visų pirma reikia turėti tai, 
ką galėtum pergyventi bei patirti. 
Kas tad visą dėmesį telkia aplinkui 
tikėjimą kaip pergyvenimą, praeina 
pro tikėjimą kaip apsisprendimą, va
dinasi, pro pačią jo esmę. Tuo tar
pu tik šią esmę reikiamai supratus, 
bus galima suprasti ir psichinę jos 
regimybę arba pergyvenimą. Nes ne 
pergyvenimas grindžia apsisprendi
mą,’ bet apsisprendimas išplinta mū
sų egzistencijoje, žadindamas per
gyvenimą ir patyrimą.

Šiuo keliu tad ir mėginsime da
bar eiti. Visų pirma apibūdinsime 
tikėjimą kaip pažinimą, atskleisda
mi gnoseologinį jo savotiškumą; 
paskiau apžvelgsime tikėjimą kaip 
laisvės veiksmą, kuriame buvoja ti
kėjimo didybė ir kartu slypi jo duž- 
lumas; galop pasvarstysime tikėjimo 
objektą arba Dievą, kurio kenozė ti
kėjimą kaip apsisprendimą įgalina ir 
kurio akivaizdoje mūsų laisvė pa
siekia savą pilnybę.

I. GNOSEOLOGINIS TIKĖJIMO 
POBODIS

Kas yra tikėjimas žmogiškosios 
būties plote? Kokią vietą jis čia už
ima ir kur čia jį rasti? — Jei šį plo
tą, sekdami St. Šalkauskiu, padalin
tume į teorinę etinę ir estetinę sritį3) 
arba į pažinimą, veikimą ir gėrėji- 
mąsi, tai tikėjimas aiškiai atsidur
tų pažinimo srityje: tikėdami mes 
juk ką nors pažįstame arba bent 
manomės pažįstą. Be abejo, plisda- 
mas mūsų egzistencijoje, tikėjimas 
pažadina tiek etinį veikimą, tiek es
tetinę kūrybą. Sekminių stebuklo 
dalyvių klausimas Šv. Petrui, kalbė
jusiam apie prisikėlusįjį Jėzų, “ką 
mes turime daryti, vyrai-broliai?” 
(Apd 2, 37), yra pats pirmasis ti
kinčiojo žmogaus klausimas, kildi
nąs ir dorovę, ir meną. Pats savyje 

tačiau tikėjimas nėra nei dorovė, 

nei menas. Bendriausias tikėjimo 
apsprendimas arba transcendentali
nė jo kategorija yra ne gėris ir ne 
grožis, o tiesa (verum). Tai ji jun
gia tikėjimą iš vienos pusės su moks
lu, iš kitos — su filosofija, nes tie
sa yra jų visų transcendentalų a, ku
ri įvairias pažinimo rūšis suriša į 
vieną. Tačiau būdas arba kelias 
(methodos), kuriuo kiekviena paži
nimo rūšis prie tiesos eina, yra vis 
kitoks. Mokslas pažįsta kitaip, negu 
filosofija,ir filosofija kitaip, negu ti
kėjimas. Nesvarstydami čia plačiau 
mokslo ir filosofijos kelio į tiesą, 
norime kiek labiau susidomėti tik
tai tikėjimo keliu. — Kas yra tasai 
tikėjimo pažadintas pažinimas ir 
kaip jis esti pasiekiamas?

Tikėjimas pažįsta objektą tuo, 
kad jis laiko jį tikru. Kitaip sakant, 
tikėjimas prieina tiesą, ne pojūčiais 
patirdamas, kaip tai vyksta kasdie
noje; ne tyrinėdamas, kaip tai yra 
moksle; ne logiškai protaudamas, 
kaip tai daro filosofija; — bet pa
prasčiausiai laikydamas dalyką tik
ru. Dažnai dar priduriama, esą lai
kymas ko nors tikru įvyksta dėl au
toriteto: “assensus propter auctori- 
tate”.4) Ši priedūra yra betgi ne
reikalinga, nes autoritetas laikymui 
tikru gali būti tik paskata, bet nie
kad ne šaltinis. Jei kitas laiko ką 
nors tikru, tai, žinoma, gali ir ma
ne paskatinti tą patį dalyką irgi lai
kyti tikru. Tačiau pats apsisprendi
mas kyla tik iš manęs ir visados 
yra mano apsisprendimas. Tikėjimo 
versmė esu aš pats. Jeigu autorite
tas būtų ne tik tikėjimo paskata, 
bet ir pati jo kilmė, tuomet tikėji
mas būtų man svetimas ir tuo pa
čiu manyje negyvas, nes jis būtų 
man atėjęs iš šalies, Štai kodėl S. 
Kierkegaardas vienoje savo dieno
raščių vietoje ir sako, kad per di
delis pasitikėjimas autoritetu “atima 
tikėjimo dvasią (Lebensnerv) ”.’) 

Dėl šios priežasties mes ir nelaiko
me autoriteto sudedamąja tikėjimo 
dalimi ir nejungiame jo j tikėjimo 
apibrėžtį. Formaline savo esme ti
kėjimas yra dalyko laikymas tikru 
— daugiau nieko.

Ką tačiau gnoseologiškai reiškia: 
‘laikyti ką nors tikru’? — Vokiečių 
teologas G. Soehngen, apibrėždamas 
tikėjimą kaip “tvirtą laikymą tik
ru”, čia pat priduria, kad tikėjimas 
“nėra nei regėjimas, nei žinojimas; 
nei spėjimas, nei tuo labiau abejo
jimas”.*). Šiais žodžiais tikėjimas yra 
atsiejamas tiek nuo patirties bei ži
nojimo, tiek nuo svyravimo bei ne
tikrumo. Kad tikėjimas yra ne spėji
mas ir ne abejojimas, aišku savai
me. Juk jeigu aš laikau ką nors 
tikru, tai tuo pačiu išskiriu spėlioji
mą ar abejojimą, kadangi laikyti 
tikru ir spėlioti bei abejoti yra prieš
taravimas. Arba aš laikau ką nors 
tikru ir tikiu, arba svyruoju, spėlio
damas bei abejodamas, vadinasi, 
nelaikau to tikru ir todėl dar neti
kiu arba jau nebetikiu. Tikėjimo 
atribojimas nuo spėjimo bei abejo
jimo painesnių klausimų nekelia.

Užtat ne vieną jų kelia tikėjimo 
atribojimas nuo patirties ir nuo ži
nojimo — vis tiek ar šis bus moks
linis, ar filosofinis. Tai reiškia: ti
kėjimas nėra tai, ką patiriame po
jūčiais, ar ką prieiname, tyrinėdami 
bei protaudami. Nes tai, ką patiria
me pojūčiais betarpiškai, yra mums 
teikiama būtinu būdu ir todėl ne
gali būti laikoma tikru. Čia ne mū
sų apsisprendimas laikyti objektą 
tikru paverčia jį tiesa, bet, priešin
gai, objekto tiesa mus apsprendžia 
būtinai, nepalikdama mums laisvės. 
Tas pat tinka ir loginio protavimo 
išvadoms: ir jos apsprendžia mus 
būtinai, todėl ir jos negali būti lai
komos tikromis. Ir jų atžvilgiu mū
sų pačių apsisprendimas yra be
prasmis. Šiuodu pažinimo keliai tie- 

son nėra ir negali būti tikėjimo ke

liai. Kur tik pasirodo betarpiais pa
tyrimas ar loginis protavimas, ten 
savaime dingsta tikėjimas. Štai ko
dėl šv. Tomas Akvinietis ir teigė, 
kad to paties objekto tuo pačiu at
žvilgiu negalima kartu ir žinoti, ir 
tikėti. Laikymas tikru arba tikėji
mas yra visiškai skirtingas pažini
mo būdas, palyginus jį su patyri

mu ar protavimu.

Kada betgi mes griebiamės šio 
būdo tiesai pasiekti? — Tada, kai 
atsiduriame akivaizdoje tokio objek
to, kurio negalima nei betarpiškai 
patirti, nei moksliškai ištirti, nei lo
giškai išvesti. Žodį ‘negalima’ reikia 
čia suprasti ne kaip praeinantį mū
sų pažinimo būvį, bet kaip mūsų 
santykį su ontologine paties objekto 
sąranga. Ne tai mes tikime, ko šian
dien dar nežinome, bet ką ryt ar 
poryt sužinosime. Taip yra tik vai
ko atveju. Vaikas ‘tiki’, vadinasi, 
laiko tikru tai, kos jis dar nežino. 
Bet šis vaikiškas ‘tikėjimas’ atsire
mia į suaugusiųjų patirtį ar į moks
lines bei filosofines jų pažintis ir 
todėl nėra tikėjimas tikra prasme. 
Tai tik bręstančio proto praeinan
ti būklė. Po kurio laiko vaikas per
žengia šią būklę ir įsijungia į paži
nimo vyksmą arba kaip veikėjas, 
praturtinąs šią sritį naujomis pa
žintimis, arba bent kaip naudotojas, 
pasikliaująs kitų pažintimis. Šis pa
starasis atvejis tinka mums visiems, 
nes visi esame pažinimo kultūros da
lyviai, daugiau ar mažiau besinau
doją jos turtais, sukauptais amžių 
eigoje. Mums nėra reikalo kiekvie
nam iš naujo ‘atrasti Ameriką’. Pa
kanka, kad ją sykį atrado Kolum
bas. Tačiau pats kelias tokiam atra
dimui mums visados yra atviras. 
Todėl nors šiuo keliu mes ir nei
tume, mūsų pažinimas nenustotų 
dėl to buvęs žinojimas ir nevirstų 
tikėjimu. Nors aš niekad Amerikos 
nesu matęs, tačiau jos buvimą ne 
tikiu, bet žinau. Užtat yra nesusi
pratimas kalbėti apie tikėjimą ten, 
kur jo objektas yra kitam arba be- 
tarpinis patyrimas, arba loginio pro
tavimo išvada. Tikėjimo esama tik 
ten, kur jis niekam ir niekad nėra 
nei patyrimas, nei loginis protavi
mas.

Visa tai rodo, kad tikėjimas yra 
gnoseologinis mūsų būvis akivaiz
doje tokio objekto, kurio ontologi
nėje sąrangoje glūdi nesuvokiamy- 
bė. Ši nesuvokiamybė negali būti 
pergalėta nei kasdienine mūsų pa
tirtimi, nei moksliniu tyrinėjimu, 
nei filosofiniu protavimu. Susidūrę 
su šitokiu objektu, mes galime tik 
apsispręsti: laikyti jį tikru ar nelai
kyti, vadinasi, jį tikėti ar netikėti. 
Kitokios išeities čia mums nėra. Gra
žiai tad S. Kierkegaardas apie tikė
jimą ir sako: “Tikėdami mes priima
me tai, kas neduota ir kas niekad 
iš esančios sąmonės negalėtų būti 
išvesta”.2)

Nūn, nei pojūtinei patirčiai, nei 
moksliniam tyrimui, nei loginiam 
protavimui neprieinamą nesuvokia- 
mybę vadiname paslaptimL Tai ter
minas, atrodo geriausiai išreiškiąs 
ontologinę nesuvokiamybės sąrangą 
ir tuo nurodąs laikymo tikru objek
tą: laikyti tikru arba tikėti galima 
tik paslaptį. Visa, kas nėra paslap
tis, vadinasi, kas ontologinėje savo 
sąrangoje neslepia nesuvokiamybės, 
neprivalo būti tikima. Kur nėra ne
suvokiamybės, ten yra tik dar nepa
žintas, dar neišaiškintas, dar neiš
tyrinėtas, dar neišprotautas daly
kas. Galimas daiktas, kad praktiš
kai mes jo niekad nė nepažinsime. 
Tačiau šis ‘niekad’ čia reiškia ne 
patį objektą vidine savo sąranga, o

(Nukelta j 2 psL)
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Šiame numery

Gardžiuokimės vasaros 
kultūriniais vaisiais. 
Septyni šimtmečiai Tomui 
ir tomizmui.
Antanas Maceina apie 
tikėjimą ir laisvę.
Danguolės Sadūnaitės poetinė 
arabeska.
Su Antanu Miškiniu ir Antanu 
Bružu Sovietijos kalėjimuose. 
Lenkų teatralai užkariauja 
Florenciją.

Esu didelis šv. Tomo Akvinie
čio gerbėjas ir garbintojas. Tai ne 
vienas iš žymiausių, o pats žy
miausias krikščioniškasis filoso
fas ir teologas. Patsai Leonas XD 
prieš 95 metus jį i tą viršūnę 
iškėlė ir “ex catedra” pasodino. 
Šiemet krikščioniškasis .pasau
lis švenčia 700 metų sukaktį nuo 
jo mirties (1225-1274).

Septyni šimtmečiai Tomui ir tomizmui (1)

ŠV.TOMAS AKVINIETIS IR
JO DOCTRINA SANCTA

Kertinė paraštė
GARDŽIUOKIMĖS VASAROS 
KULTŪRINIAIS VAISIAIS

Savo kasmetinėje rutinoje esą- papėdėj gulinti miestuką 
me jau įpratę, kad mūsasis kul- fish, kuriame visą vasarą 
tūrinis reiškimasis — koncertai, grandioziniai, Vokietijos Obera- 
iiteratūros vakarai, vaidinimai ir mergau neužsileidžią, Kristaus 
kt. pulsuoja tik rudeni, žiemą ir kančios vaidinimai, 
pavasarį. Vasara gi skiriama tin
gėjimui, gulėjimui paplūdimy ar
ba (kelionėms, bet tik jau ne kul
tūriniam — intelektualiniam su
sikaupimui, net ne kultūrinei pra
mogai.

Tuo tarpu, nesišaukiant nė 
Europos pavyzdžio, ir Šioje pa- ke, visą vasarą besitęsiąs, pašan
čioje Amerikoje yra jau visai ki-, linio garso Ravinijos muzikos fes- 
taip. Vasaras mėnesiai čia kūpi- tivalis, o kur dar vasaros me
ni aukšto lygio muzikos bei teat-l nėšių vaidinimai Chicagos uni- 
ro festivalių, įsigijusių metų eigo- versiteto kieme ir kitose šio did- 
je savo tradicijas ir garsą. O va- miesčio vietose po atviru dan- 
sariniai jų spektakliai vis būna|gum. Bet ir vėl reikia pakartoti 
kupini mėgstančios atostogų me-1 aną refreninį klausimą: ar daug 
tu keliauti, pravažiuojančios » * -
amerikiečių ir užsieniečių publi
kos.

Užtenka tik pavartyti kokį 
nors turistinį vasaros kelionių 
laidinį, ir beveik kiekvienoje šio 
krašto valstijoje, taipgi Kanado
je tokių vasaros kultūrinių puotų 
rasime apsčiai. Tad kodėl jose ir 
mums nepasigardžiuoti. Štai tik 
pora pavyzdžių. Vien tik Šekspy
ro veikalų festivaliai šią vasarą 
Amerikoj vyksta ipenkiolikoje vie
tų. Ir juose vaidinami žymieji šio 
dramaturgo veikalai labai stip
rių kolėktyvų, pasikviečiant pa
saulinio garso aktorių net iš Eu
ropos. Dar daugiau muzikos festi
valių. Net ir mūsų slidininkams 
(ir ne vien Birutės įPukelevičiū- 
tės romane) gerai pažįstamam 
Colorade. Juk vasarą kalnai čia 
pilni vasarotojų. Jų taflpe ne
trūksta ir lietuvių. Bet ar daug jų, 
išskyrus prof. Vladą Jakubėną, 
užsuka ir į puikų vasaros muzikos 
festivalį Red Rock? Jau daugybė 
lietuvių yra vasarą nuvažiavę į 
Pietų Dakotą, pavaikščioję po 
mėnulišką Badlandą, pasižiūrėję 
į granitinius keturių Amerikos 
prezidentų veidus Blank Hi Ils vir
šūnėse. Bet ar daug mūsiš
kių (išskyrus Česlovą Grincevi- 
čių, ten buvusį jau tris kartus) 
užsuka ir į šiaurinėje tų kalvų

Spear- 
vyksta

Pagaliau nebūtina siekti® taip 
toli. Kiekviename didesniame A- 

i merikos ar Kanados mieste apstu 
' giliai šaknis įleidusių vasarinių 
i muzikos ir teatro festivalių. Štai 
| kad ir Chicagoje. nuolatiniai 
simfoniniai koncertai Grant Par-

mūsiškių čia užsuka?
Kalbant apie dailės sritį, ne 

kartą linksmai sakoma, kad Eu
ropos, Azijos ir Afrikos meno še
devrų Amerika j savo muziejus 
yra prisivežusi daugiau, negu jų 
pasiliko anuosi uos kraštuos. Iš 
tikrųjų, traukdami skersai išil
gai per visą Ameriką, kiekviena
me jos mieste rasime muziejus su 
neįkainojamos vertės pasauli
niais šedevrais. Ir kodėl vasaros 
atostogose, pro juos keliaujant, 
neužsukti ir nepasižiūrėti.

Tai vis amerikiečių mums tei
kiami vasaros vaišių skanėstai. 
Bet kodėl ir mums patiems ne
pasigaminti šiokio tokio tų vai
šių lietuviško užkandžio. IŠ tik
rųjų, galima ir reikia, šis tas šia 
prasme juk yra ir daroma. Saky
sim, rytinio Amerikos pakraščio 
lietuviams gerai žinomas lietuvių 
pranciškonų vienuolynas Ken- 
nebunkporte, Maine', savo sve
čiams vasarotojams nuolat ruo
šia vasaros metu literatūros va
karus, koncertus ir pan. Kodėl ši
tuo pavyzdžiu negalėtų pasekti ir 
kitos lietuvių pamėgtos vasarvie
tės, kaip Unian Pier, netoli Chi
cagos, ir Wasaga, ranka pasie
kiama torontiečiams. štai, prieš 
kelerius metus vasaros dienomis

(Nukelta j 2 psl.)

Nesigilinsiu į jubiliejlninko gilu
mas, nesijaučiu kompetentingas,o 
tik paprasta ir kasdieniškai po
puliaria kalba, keliais laikrašti
niais straipsneliais noriu iškelti 
vieną kitą klausimėlį, atsišliejus 
į šį didįjį domininkoną, genijų ir 
šventąjį.

Iš Italijos Neapolio srities ki
lęs ir patricijinėje šeimos aplin
koje išaugęs, Tomas iš Akvino 
tebėra apgaubtas legendomis ir 
biografinėmis kontroversijomis. 
Jis labai susijęs su trim istoriniais 
dalykais: Monte Cassino vienuo
lynu tėviškės kaimynystėje, šv. 
Domininko — domininkonų or- 
denu ir to otrdeno aukštojo moks
lo įstaigomis Paryžiuje, Koel
ne, Ramoje, šventajam Albertus 
Magnus vadovaujant. Pats Ak- 
vinietis, vos tik 49 metus tegyve
nęs, apsivainikavo didžiu
liais nuopelnais Bažnyčiai, teolo
gijai ir krikščioniškajai filosofi
jai, vėliau gavusiai tomizmo bei 
scholastikos vardą. Jis yra mūso
jo karaliaus Mindaugo bendra
amžis, gyveno ar kūrė, kai pasta
rasis vienijo ir suvienijo mažas 
lietuviškas kunigaikštijas į vieną 
didelę Lietuvos karalystę. Daug
maž Akviniečio amžininkais yra 
taip pat tokie šviesūs ir žymūs 
vardai kaip: šv. Pranciškus Asy
žietis, šventieji Dominikas, Bo
naventūra, Klara, Antanas Pa- 
duviškis ir kt. Vi® jie yra lai
mingi produktai tryliktojo am
žiaus, kurį kai kas, nesusiprati
mu ar bloga valia, bando vadinti 
tamsiuoju amžiumi. Jei trylikta
sis amžius tamsus, tai koks yra 
2O-sis, krauju paraudęs nuo leni
ninės revoliucijos teroro, tautų ir 
žmonių genocido. Sunkiasvo
rį Tarną jau pačioje jaunystėje 
draugai “storuliu jaučiu” pravar
džiavo, netikėdami, kad jis kada 
pasidarys švenčiausias iš moky
tųjų ir mokyčiausias iŠ šventųjų. 
Jam kliudė net jo paties tėvai 
ir broliai eiti Šventumo ke
liu. Kurį laiką net uždarė jį sa
voje pilyje, neleido stoti į anuo
met dar perdėm jauną, vos 20 
metų, dominikonų ordiną. Jei jau 
nenori (grafiško karininko karje
ros, tai stotum verčiau į benedik
tinų įtakingą vienuolyną, kalbė
jo jam tėvas ir motina. Ką tau 
gero duos naujokai ir nežinomie
ji domininkonai, kai benediktinai 
jau dominuoja Neapolio karaliją j 
ir net patį Vatikaną. Kurią die-______ ______ __ ______ _____
ną pasidarytum gal pačiu Man- ceinišką terminą pavartojus) šu
te Cassino abatu, per juos, ko ge- derinti su anuometiniu mokslu ir 
ro, iškiltum į pačias vatikanines tuo mokslu bazuojama filosofija, 
aukštumas. Takia mintis jaudin- Tomas pradeda gyvą disputą su

Fra Beato Angelico (italas, 1387-1455) 6v. Tomas Akvlnietis

i
doktoratą, pasidarė reguliariu to 
universiteto filosofijos profesoriu
mi. Pradedančio renesansinio 
judėjimo įtakoje anuomet imta 
gyvai domėtis antikiniu graikų 
mokslu ir filosofija. Jų raštai pra
dėta versti lotynų kalbom. Teolo- 
<gų ir filosofų dėmesys ypatingai 
telkėsi apie žymųjį Aristotelį (384 
-322 prieš Kristų), kurio žymiau
si veikalai jau buvo lotyniškai 
išversti ir su komentarais pateik
ti universitetų studentams bend
rame “Corpus Aristotelicum” pa
vidale. Tomas užgulė rimtai stu
dijuoti Aristotelį. Jis domėjosi vis
kuo, kas tik apie šį didįjį grai
ką buvo rašoma. Ypač užkliuvo 
už garsaus anuomet arabų gydy
tojo — filosofo Averroes (1126- 
1198), gimusio Cordoboje, gyve
nusio ir veikusio Sevilijoje. Savo 
giliu, analitiškai sintetiniu protu 
Tomas greitai pastebėjo, jog Ave
rroes bando Aristotelį pasikinky
ti į musulmoniškąjį vežimą, kar
tu įžiūrėdamas, kad aristoteliz
mas būtų labai pravartus ir 
krikščioniškajam Apreiškimui 
“sumoksianti”. Kitaip sakant, To
mas jau anuomet rūpinosi krikš
čionybės inkarnacijos ir rezurek- 
cijos tiesų tariamąją paikystę (ma-

raštų vertėju olandu Moerbeck. 
Graikų kalbos nemokėjusiam To
mui ta laiminga pažintis buvo 
lemiančiai naudinga, tiesiog Ap
vaizdos duota. Jiedu išsiaiškino 
daug dalykų, Aristotelio definici
jas ir principus, kuriuos, krikščio
niškuoju koštuvu iškošęs, vėliau 
Tomas labai gausiai -naudojo sa
vo pagrindiniuose veikaluose:

“Summa Contra Gentiles” ir 
“Sumina Theologica”. Aristote
liu gausiai naudojosi, rašydamas 
ir kitus savo veikalus. Antrąkart 
grįždamas į Paryžių profesoriauti 
(1269-1272), Tomas atsivežė ir 
Romoje pripažintą teologo — 
filosofo autoritetą, daug jam pa
dėjusį ne tik kovoje su averrois- 
tais, bet ir su šv. Bonaventūro

te jaudino ir pačius ambicingus 
senuosius Akvino grafus, tik ne
domino žemiškais dalykais nesi
rūpinančio jaunojo Tomo. Neei
linius Tarno talentus .greitai pa
stebėjo Albertas Didysis ir kiti 
jo mokytojai, kurie jį mokslo ke- bėjimų garsas pasiekė ir pačią 
liu stumte ir pastūmėjo. Vos įsi-Į.Romą, į kurią jis išvyksta, papie- 

kunigėlis ir .j,Įaus [jrbono £V-jo iškviestas, ii- 

nas Tarnas jau dėstė, kaip pagel- 8esnj’am laikui.
binis dėstytojas, Paryžiaus uni- tnė jam lėmė Romoje susapažin- 
versitete, kol 1256 metais, įsigijęs

Averroes šalininkais, atmes
damas šiojo aristotelizmo inter
pretaciją ir pateikdamas savą, at
seit, krikščionišką, aristotelinių 
mokslo — filosofijos principų aiš- 

! kinimą. Tomo filosofinių suge-

šventinęs jaunas J 
naujokas vienuolis — dominiko-

Atsitiktinė, lai

Fra Beato Angclico Sv. Dominlkas, vienuolių ordino, kuriam priklausė ir 
Sv. Tomu Akvlnietis, įkūrėjas.tų ir susibičiuliauta su Aristotelio

vadovaujamais pranciškonų opo
nentais teologais. Abu jaunučiai 
ordinai anuomet dar tebesivaržė 
dėl įtakos ir orumo, tebegyveno 
naiviu, gal net šventu, vienų ki
tiems pavydu. Tuomet dar nebu
vo dominikonus vėliau nukonku
ravusių jėzuitų, o seni “vilkai” be
nediktinai tokia jauniklių rivali- 
zacija visai nesidomėjo. Tos vie
nuolijų lenktynės anuomet būda
vo kartais ir gana ]inksmos.Gin- 
Čijosi andai, net pranciškonai 
tarpusavyje: rudu ar juodu “mai
šeliu” dėlvėjo pats ordino įkūrė
jas šv. Pranciškus Asyžietis? 
Nesutarė dėl to kapucinai su ma
žaisiais broliais — rudieji ir juo
dieji. Kažkoks dailininkas, girdi, 
išsprendęs jų ginčą. Abiejų spal
vų abitus (juodą ir rudą) pakabi
no kabykloje, o patį Pranciškų 
vienmarškinį paguldė lovon, te
gu pats atsikėlęs pasirinks kuriuo 
apsivilkti. Ne tik šv. Bonaven
tūra su pranciškonais prieštara
vo Tarnui, bet ir apskritai Tomas 
anuomet susilaukė gausios opozi
cijos, kuone erezijom jį įtarusios. 
Kodėl, girdi, jis nusisukęs nuo 
tradicinio šv. Augustino mokslo, 
savo ruožtu atsirėmusio į Plato
no idealistinę filosofiją, o pasu
kęs į Aristotelį, prisiimdamas ir 
šio intelektualizmą. Tarnas, esą, 
perdedąs savojoje filosofijos siste
moje protinį elementą ir nustel
biąs tikėjiminį, interpretuodamas 
Apreiškimą ir Sv. Raštą. Tokį ir 
panašų Akviniečiui priekaiš
tą, perdėtai aristotelinį intelektu
alizmą, primeta ir daug vėliau 
(1908) žymusis jėzuitų teologas 
Tėvas Rousselot, S.J., gindamas 
savo garsiąją disertaciją Sorbono- 
je. Bet tada šv. Tomas Akvinie- 
tis buvo jau “apdraustas” popie
žiškuoju autoritetu, Leono XIII- 
enciklika “Aetemi Patris” (1879) 
padarytas neliečiamu ne tik kaip 
Bažnyčios Daktaras (Doctor An- 
gelicus), bet dar daugiau, kaip 
pačios Bažnyčios autoritetas 
(DOCTOR COMMUNIS ECC- 
LESIAE). Paskutinius dvejus sa
vo trumpo gyvenimo metus To
mas dėstė teologiją dominikonų 
universitete Neapolyje (1272 - 
1274) ir dailino, baigė savo mo
numentalias “sumas”. Beje, “Su
narna Theologica” nė nespėjo už
baigti prieš savo staigią ir ne
lauktą mirtį. Paklusdamas pop. 
Grigaliaus X-jo kvietimui daly
vauti visuotiniame Bažnyčios su
sirinkime 1274 metais Lijone, jis 
ir išsirengė į tolima, anuomet la
bai vargingą kelionę iš Neapolio 
į Prancūzija. Nepasiekęs tikslo, 
kelionėje susirgo ir 1274 metais, 
kovo mčln. 7 d. marė. Tą dieną 
Bažnyčia ir parinko šv. Tomui 
Akviniečiui atminti. Tik 49 me
tus pasaulyje tegyveno. Ly
giai tiek pat metų palaukusi Baž
nyčia (pop. Jonas XXII 1323 
metais) paskelbė jį šventuoju. 
Tomo Akviniečio šventumas, ir 
jam gyvenant, buvo jau perdėm 
ryškiai prasiveržęs. Antai, pasiū
lius jam Neapolio arkivyskupo 
mitrą, jis maldavo popiežių Kle
mensą IV-jį atitolinti nuo*jo tą 
garbę, nes norįs kuklesniu būdu 
Dievui tarnauti ir Jį garbinti.

Turime ypatingai gausią rašti
ją apie Tomą ir tomizmą. Jo raš
tai išleisti daugelyje leidimų, su 
komentarais ir aiškinimais. Jau 
1880 metais pop. Leonas XIII 
liepė išleisti visus jo raštus, o 
1964 Paulius VI paragino domi
nikonus šią “Editio Leonina” už
baigti visai nauju —■ kritišku To
mo raštų išleidimu.

(Bus daugiau)


