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ertmė paraštė

A taka prieš žodį.
Ir užsimerkimas prieš knygą, 
žvilgsnis į Bronio Railos 

j "Paguodos" antrąjį tomą.
Lietuvių Rašytojų draugijos 
laiškas Solženicinui.
Vytauto Tamulaičio apsakymas. 
Žemės sesuo Venera.
Nauji Lietuvos istorijos šaltiniai. 
Stasys Pilka New Havene.
Aumuo, išmintis ir protas.

Žvilgsnis į Br. Railos 
"Paguodos" 
antrąjį tomą

ATAKA PRIEŠ ŽODĮ
Andriaus Sacharovas-^ pa.’r toks, nes jie sovietinę tikrovę jau- 

formavo Vakarti korespondentus čia savo kauluose ir smegenyse. 
O mes, išeiviai, ir protestuot ir 
piktintis jau išmokom jaukiai, pa
togiai ir “be skausmo”.

O ką gi mes galim padaryt? — 
paklaus ne vienas. O ką gi mes 
mėginome padaryt? Pavyzdžiui, 
“Kronikos” byla juk esmėje yra 
puolimas prieš žodį, lietuvišką žo
dį. Kaip toksai jisai rikiuojasi į il
gą eilę tokių puolimų mūsų isto
rijoje. Ir kaip tik todėl į jį turė
tų atkreipt ypatingą dėmesį mū- 

Į sų rašto žmonės. Jų kolektyvinis, 
! atviras protestas turėtų pasigirsti 
dar tam makabriškam teismui 
neprasidėjus. Lietuviškas žodis 
vienija mus visus, čia ir tėvynė
je. Areštai ir kratos ta prasme yra 
lygiai nukreipti prieš mus visus. 
Kokie bebūtų mūsų politiniai ar

Maskvoje, kad gruodžio 23 d. 
slaptoji policija masiniai kratė 
“disidentų” butus Maskvoje ir 
Vilniuje. Pasak Sacharovo, kra
tos buvo nukreiptos prieš “Lietu
vių Katalikų Bažnyčios Kroniką”.

Si žinutė buvo trumpai pami
nėta Vakarų spaudoje. Gal ne
daug ilgiau ją svarstė ir eilinis 
išeivis, užsiėmęs prieššventiniais 
pirkiniais ar Kūčių valgiaraščio 
planavimu. Tačiau tarp šio lako
niško pranešimo eilučių slypi di
džios svarbos istorija. Net ir so
vietų slaptoji policija prisidėjo 
prie tos istorijos simbolinio krū
vio, pasirinkdama Kalėdų išvaka
res naujam etapui Lietuvos krikš
čionių persekiojime.

Iš Sacharovo žinios atrodo, kad 
sovietinis saugumas tebesitiki per- j religiniai įsitikinimai, mes turime 

ginti žodį, nes mes juo maitina
mės ir gyvename.

Mes turime Lietuvių rašytojų 
draugiją, Lituanistikos institutą ir 
panašias organizacijas. Jų bend
ras protestas turėtų svorio ir tė
vynėje, ir užsienyje. Tepasigirsta 
jis kuo greičiau! Kaip Solženici
nas rašė savo 1972 m. Nobelio

gale užbaigti savo 345-ąją bylą 
“Kronikai” ir pogrindžio spaudai 
Lietuvoje aplamai užgniaužti. 
Dar spalio mėnesį Sacharovas 
persiuntė Pasaulinei Bažnyčių ta
rybai, Katalikų sinodui Romoje 
ir Pasaulio visuomenei penkių 
lietuvių katalikų kunigų atsišau-! 
kimą, protestuojantį prieš areštus 
už religinės literatūros spausdi- premijos priėmimo kalboje: 
rūmą. Kalėdų švenčių kratos 
papildys suimtųjų skaičių. Visai 
įmanoma, kad netrukus susilauk
sime tipiškos sovietinės pavyzdi
nės bylos, kurioje kaltinamaisiais 
bus “Kronikos” leidėjai.

Šių įvykių akivaizdoje išeivijos 
inercija šaukiasi papurtoma ar 
net paspiriama. Nejaugi vėl bus 
pasitenkinta prabėgančiais, pasi
piktinimo kupinais straipsneliais? 
Būdinga, kad dabar protesto ak
cijai vadovauja rusai ir Rusijos 
žydai (Sacharov, Tverdochlebov, 
Kovalev, Korsunskaja, Sichavo- 
vič, Landa) ir dar neseniai Va
karuose atsiradę disidentai, kaip 
Vaclovas Sevrukas. Jų stilius ki-

Kai teko aptarti (rodos dar taip 
neseniai) Br. Railos “Paguodos” 
pirmąją dalį, dažnai beveik įkyriai 
prireikdavo kartoti, jog nelengva ap
sakyti jo literatūrinės kritikos visu
mos, nesulaukus tęsinio. Atseit, ant
rosios dalies.

Dabar, kai jinai prieš akis — vėl 
nelauktumas! “Dar, dar, bernužėli, 
dar ne tavo valioj!” Pratarmėj, už
vardintoj skambiai: “Apie virpančią 
gyvybę’^ autorius aiškinasi, jog at
eisianti dar tąsos tąsa — trečias 
tomelis.

Klek knygoj esama tos virpančios 
gyvybės, to Žaltiško Gajumo, žino
ma, kita kalba. Bet iš karto regisi, 
kad “suirus”, kaip kad autorius sa
ko, “veikalo simetrijoms”, esame, 
sportiškais terminais tariant, 
antro kėlinio pabaigoj. Vis 
“partie nulle”, be rezultatų.

Pripažinklm, kad ne kažin kaip 
gudri ta analogija. Ledo ritulio 
rungtynėse dalyvauja komanda, su- 
sižaidęs vienetas, siekiąs vieno tF5- 
lo — pergalės. Kritikas - publicis
tas galinėjasi vienas prieš visus. Jo 
užnugario nesaugo jokie gynėjai, 
joks vartininkas. Niekas jam nepra- 
kiša tikslių pasuočių. Nebent gy
venimas...

O tačiau tolima, labai perkelti
ne prasme, panašumo esama. Taip 
kaip geras žaidėjas netrypia vietoj, 
lūkuriuodamas, .kad jam atšaus ri
tulį, bet lekia jo išsikovot, “išsi- 
kapstyt”, darbuodamasis alkūnėm 
kampuose, taip, kaip prasiveržęs, 
nebūtinai pliekia į vartus, jei įžam- 
bumas nepalankus, taip ir Railos

F*-i didieji, kurių gimimo ir mirimo šimto metų sukaktys 1975 metais bus plačiai minimos, kiek tik galima, okupuotoje tėvynėje ir išeivjjoje. Pasaulinio gars 
.pytojas ir kompozitorius, lietuviškosios dvasios reiškėjas ir aplamai pionieriškų kelių tiesėjas menuose Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1975 ' 

•ugnėjo 10 d., mirė 1911 m. kovo 28 d., sulaukęs vos 36 metų amžiaus. O šviesusis lietuvių tautos vyskupas, religinio ir tautinio gyvenimo formuotoja; 
vadas pačiu tamsiausiu spaudos draudimo metu, rašytojas — mūsų grožinės prozos ryškiausias pirmtakais, rezistentas okupanto rusinimo užmačioms * 
Motiejus Valančius mirė 1875 m. gegužės 17 d. Be kita ko, šia proga savotiškai įdomu prisiminti, kad Motiejus Valančius buvo gimęs 1801 m. vai 
mėn. 16 d, o dr.'į onas Basanavičius mirė taipgi 1927 m. v a la r l o m 8 n. 16 d. Reikia tikėtis, kad Čiurlionis tr Valančius visus 1975 me 
mūsų spaudos puslapiuos, tiek atitinkamuos minėjimuos — akademijose bus reikiamai prisiminti, pagerbti ir pastudijuoti.

‘ . <

kritikoj pirmauja kova už ritulį, už 
įvartį, laimėtą tašką. Sklaidant “Pa
guodos” antrąją dalį, tas žaidėjo — 
veržlaus, agresyvaus, pavojingo pra
siveržimuose, puikiai valdančio laz
dą ir nebūtinai mandagaus, kai tei
sėjas nemato, susidūrimuose — 
įvaizdis skaitytojo kažkaip neaplei
džia. Pridurkim, kad paskutinis 

' bruožas, gal būt, sudaro naują spal-

“Tai ne tik kišimasis į ‘spau
dos laisvę’, bet tautos širdies už
rakinimas, jos atminties išpiovi- 
mas. Tauta nebesugeba savęs at
siminti, praranda savo dvasinę 
vienybę, ir, nežiūrint bendros 
kalbos, tautiečiai pradeda nebesu
prasti vienas kito. Nebylės kar
tos išgyvena savo metus ir mirš
ta, neišreikšdamos savo patirties 
sau patiems ar savo palikuo
nims”.

Tokia yra puolimo prieš žodį 
baigminė pasekmė. Puolimas jau 
vyksta, ir jo sąjungininkais yra 
ne tik cenzoriai bei policininkai, 
bet ir mūsų pačių tyla.

IR U2SIMERKIMAS PRIEŠ KNYGĄ
Kiekvienas knygų leidėjas ir 

latintojas visa širdimi trokšta, 
kad prieškalėdinis knygų pirki- 

ir dovanojimas taptų lietu
viška tradicija išeivijoje. Kol 
k-aašis paprotys yra. vėsus ir to-

R. L.

limas, kaip ašigalis. Prieškalė
dinė knygų paklausa mūsuose 
labai jau menka. Vyrauja “prak
tiškesni” daiktai. Knyga visuo-

(Nukelta J 2 psL) M. K, Čiurlionis H “Žiemos” ciklo

vą, kurios neįž* <gėm pirmajame 
tome. Bet užvis abiau rėžiasi įspū
dis, kad jo esą a puikaus čiuožėjo, 
užimponuojan <o kirčio jėga, nors 
neretai pasitr .-tančio kombinacijose, 
užmirštančio kad kėliny vis dėlto 
tik dvidešim minučių.

Analogij tęsdami, sakytumėm, 
kad “Pagi odos” II-ji dalis atitinka 
tokį din mišką žaidynių, kurias 
perkerta teisėjo švilpukas, modelį. 
Gal teisi .giau visa Railos publicis
tika atit- >ka tokį modelį. Eilė apy
braižų, ’ aip sakysim apie Camec- 
kaitę-Simms, Mariją Aukštaitę, tik
rai primena išplėštą ritulį, prover
žį, pasibaigiantį trankiu šuviu... į 
skersinį. Tenka pripažinti, kad Rai
la, kaip publicistas, sugeba išnau
doti progas, pasuotos, kurias jam 
pakiša gyvenimas. Rasti komentarą 
dienos įvykiams, kurie kitiems kul
tūrininkams pasimatė nereikšmin
gais. Iškeldamas juos ir sublizgėda
mas “Akimirksnių kronikose”, Rai
la, žinoma, atliko pozityvų, kurs
tytojo, visuomenės judintojo vaid
menį!

Kitas klausimas, ar buvo prasmės 
juos įterpti j “Paguodos” trilogiją. 
Pratarmėj autorius kalba apie lei
dinio rėmus, suirusias simetrijas, 
netikėtus intarpus, pasirašiusius im
pulsyviai, neslėpdamas savo nuogąs
tavimo, kad nelauktai ištįsęs rinki
nys atgrasinančiai veiksiąs skaity
tojus. Būgštavimai ne vietoj, nes 
knyga įvairi, gyva, neretai pilna pa
rako. Intarpai, mūsų manymu, irgi 
niekuo dėti. Jie leidinio nemehkina.

Priešingai, pasirašę stalgaus impul
so poveikyje, jie brandūs ir įdomūs. 
Nelaimė toji, kad jie detonuoja ša
lia straipsnelių, sudaigstytų kitose 
aplinkybėse, neretai iš reikalo, jei 
ne pareigos, kur esama užvis dau- 
giaus dailaus čiuožimo, ne ko kito. 
Bent dvi apybraižos — “Rūtos dar
žas” ir ypač “Dabarties iškarpa” 
būtų tokio proceso pavyzdžiais. 
Skyrelis “Moterys, moterys” yra kaž
kur ant ribos.

Suprantamas ir gerbtinas Railos 
siekinys atverti kuo plačiausiai iš
eivijos gyvenimo panoramą, bet jei 
toj freskoj ima tvyrot vis plačiau 
išsiliejančios negyvos dėmės, vargu 
ar skaitytojas, dabar ir ateityje, ką 
laimi. Deja, tokių drūžių, nekore
guotų nuvarvėjimų, “Paguodos” II- 
jam tomely, sakytumėm, apstu. 
Skaitytojui vis sunkiau pateisinti jų 
atsiradimą, o tuo pačiu įtikėti į iš 
anksto apgalvoto plano egzistenci
ja-

Leidinys, mūsų manymu, būtų 
daug laimėjęs, jei autorius būtų pa
likęs kai ką styroti laikraštinės spau
dos kimsynuos. Arba, perkeldamas 
“Paguodon”, gerokai apgenėjęs, su- 
lydęs j vieną, sintetizuojantį straips
nį, svarstantį, sakysim, vadinamo
sios “paraliteratūros” apraiškas ir 
reikšmę mūsų raštijoj. Tai įdomi 
tęma, retai gvildenta mūsų žurna
luose, o jei ir aptarta, tai vadovau
jantis netinkamais analizės įran
kiais. Puikiai užuodžiančiam epo
chos dvoksmą, Railai nebūtų dide- 

'lio vargo, veikiau didelė pramoga,

nuvalyti nuo pomadų ir - a 
daugelio ponelių ir panelių vei
dus.

Kad Railos esama įžvalgaus ir 
nepakantaus mistifikacijai, puikiai 
parodo kai kurie fragmentai, ilgame 
straipsnyje apie L. Skabeiką, ki 
jisai visai teisingai apibūdina p 
tą ne kaip simbolistą, bet kiek 
sipainiojusį padalkose btdrtt 
romantiką. Ir priduria:

“Ir jei jis buvo įsikandęs 
vo “demoną”, tai gal greič' 
anuomet Lietuvoje popui 
Lermontovo to vardo kau .o. 
legendos poema ar ypač Ru u štei
no opera “Demonas” per daugelį 
sezonų su pasisekimu statyta Kau
no teatre”.

Nė kiek neabejojama, kad Railos 
intuicija, dovana atspėt manierą, di
džiai pasitarnautų mūsų literatū
ros mokslui, jei jis nemažiau aštriu 
žodžiu būtų aptaręs ne vien demo
niškus, bet ir kitokius — metafizi
nius, neoromantiškus, nihilistinius 
ir kitokius “skausmus papilvėj” ne 
tik senojoj, bet ir dabartinėj mūsų 
literatūroj, užuot vargęs prie Aukš
taičių, Čameckaičių.

Nelaimei, jam kaip ir kiekvien 
kritikui, įkaisti reikia tam tikro i 
ko. Ir išorinio akstino. Neretai 
kia pasijust puolamam. Tada 
bunda jo temperamentas. Jei 
tytojas pasigėrės, ar bent su 
mumu perskaitys- ilgėlesnį 
apie Leoną Skabeiką (“Raketo

(Nukelta ] 2 pat.)
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lr mes, matai, jau ne tautiečiai — imonėt,

Dčiaugemų ir ašarų vaikai

J. Aietie, "Prakalba”

ŽMOGUS JONO AISČIO LYRIKOJE
Valančiaus ir Čiurlionio metai. 
Lituanistikos institutas ir 
lietuvių visuomenė. 
Žmogus Jono Aisčio lyrikoje. 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Skyrybos prie kapo. 
Velnias ir jo spalva. 
"Lietuvių literatūros istorijos" 
kalbiniai trūkumai- 
Ateivis apie savo dalių. 
Naujas Juozo Grušo veikalas.

Kertinė paraštė
VALANCIAUS IR ČIURLIONIO METAI

fiiais metalą sueina šimtas 
metų nuo vyskupo Motiejaus 
Valančiaus mirties (mirė 1875. 
V. 29) ir šimtas metų nuo daili- 
ninko ir muziko Mikalojaus K 

'Į Čiurlionio gimimo (gimė 1875. 
• J IX. 22.) Šioms dviem išskirtinės 

reikšmės sukaktims atžymėti 
JAV LB Kultūros taryba 1975 
metus skelbia Valančiaus lr Ciur 
lionio metais.

Todėl:
A. LB Kultūros taryba, skelb

dama šiuos metus Valančiaus ir 
Čiurlionio metais, maloniai krei
piasi J Lituanistikos institutą, 
LKM akademiją, Lietuvių daili
ninkų lr dailininkių draugijas, 
Lietuvių muzikų draugiją, Lie
tuvių rašytojų draugiją, Lietu
vių žurnaliBtų draugiją, M. K. 
Čiurlionio vardo meno ansamblį 
Cievelande ir kitas išeivijoje 
veikiančias mokslo, meno ir kul
tūros organizacijas ruošti šių 
dviejų mūsų tautos švietimo ir 
kultūros švyturių akademijas, 
minėjimus, spaudos ir kūrybos 
parodas .kultūros šventes, vaka
rus, simpoziumus ir t. t

B. LB Kultūros taryba vie
šai kreipiasi į ateitininkus, skau
tus lr kitas jaunimo organizaci
jas, prašydama ruošiant aavai-

, tinęs vasaros jaunimo stovyklas 
ar kursus, vadinti Valančiaus 
ir Čiurlionio stovyklomis ar 
kursais, įtraukti į savo progra
mas plačias ir išsamias Valan
čiaus ir Čiurlionio kūrybai nu
šviesti paskaitas, ruošti jose F parodėles, susipažinimo su Va
lančium ir Čiurlioniu dienas, 
muzikos valandas, viešas ir už- 

' daras diskusijas, anų laikotar
pių pažinimui seminarus, prista
tyti išeivijos jaunimui Valan
čiaus ir Čiurlionio darbus šių 
dienų perspektyvoje.

C. LB Kultūros taryba krei
piasi į LB krašto valdybą, o per 
ją į LB apygardų ir apylinkių 
valdybas, prašydama savo vie
tovėse, nesiveržiant į didmies
čius, 1975 metų bėgyje surengti 
nors vieną šventę ar vakarą 
Valančiaus ir vieną Čiurlionio 
pagerbimui.

D. LB Kultūros taryba prašo 
PLB valdybą paraginti Kana
dos, Australijos, N. Zelandijos, 
Anglijos, Vokietijos ir Pietų 
Amerikos valstybių Lietuvių 
Bendruomenes, kad jos prisidė
tų prie Valančiaus ir Čiurlionio 
metų atitinkamo paminėjimo sa
vo valstybės didesnėse vietovė
se, surengiant šių mūsų tautos 
vyrų akademijas, šventes ar pa
minėjimus jiems prieinamomis 
sąlygomis.

JAV LB Kultūros taryba Va
lančiaus ir Čiurlionio metų pro
ga bičiuliškai kviečia visą lietu
viškąją išeiviją, ypač mūsų kul
tūrininkus, menininkus ir moks
lininkus, prašydama:

a. paraginti savo gyvenamoje 
vietovėje atitinkamas organiza
cijas, mokslo institucijas ar jų 
vadovybes arba pavienius asme
nis atkreipti ypatingą dėmesį į 
šiuos sukaktuvinius Valančiaus 
ir Čiurlionio metus.

b. sustiprinti savo kultūrinius 
įsiparegojimus tautos laisvės 
idealui realizuoti, kad mūsų kū
rybiniai įnašai nors mažyte dali
mi pateisintų Valančiaus ir 
Čiurlionio didžiuosius idealus.

c. patiems daugiau prisidėti 
prie organizuotos ir neorgani
zuotos kultūrinės veiklos išeivi
joje Valančiaus tautinio atspa
rumo ir Čiurlionio kūrybinio ide
alizmo dvasioje.

JAV LB Kult. Tar. vardu 
Anatolijus Kairys, pirm.

1972 metų birželio 13 d. Wa 
shingtone mirtis išsivedė poetą 
Joną Aistį, kuris jai buvo pasky
ręs visą eilėraščių rinkinį “Ima
go znortis”. Jau šio rinkinio 
vaidas daug pasako apie litera
tūrinę kryptį, kurios atstovas poe
tas buvo. Pasaulinėje lyrikoje 
mirties motyvą yra ypač pamė
gęs simbolizmo tėvas Char
les Baudelaire .(.182P1867). Ne
tenka abejoti, kad Aistis yra pri
siėmęs nemaža įtakos iš prancū
ziškojo simbolizmo, tik ji nėra 
konkreti, susijusi su vienu kuriuo 
autoriumi. Ji tėra pastebima, 
dažnokai .pasirenkant tuos pačius 
motyvus ir tas pačias nuotaikas, 
kurios būdingos ir prancūziška
jam simbolizmui. Ta pati kryp
tis ir lyrikos formai, siekiant sub
tilaus muzikalumo pagal Paul 
Verlaine reikalavimą: “avant 
tout de la musiąue”.

Be abejo, Aistis pratęsia ir 
lietuviškąjį simbolizmą, ypač 
tąjį, kurio ryškiausias atstovas 
buvo V. Mykolaitis — Putinas, 
norėjęs, kad jo simbolizmas bū
tų vadinamas neoromantiz
mo vaidu. Ir Aisčio lyrikai ge
riausiai tiktų neoromantinės 
poezijos terminas, nes joje užtin
kame ne tik simbolizmo, bet ir 
romantizmo ir net futurizmo žy
mių. Neoromantinė kaip tik 
paprastai laikoma toji modernio
ji literatūra, kuri iškilo 
kaip reakcija .prieš natūralizmą 
(Įiereito šimtmečio gale ir iš da
lies atgaivino romantikų pasau
lėvaizdį ir temas, užtinka
mas simbolizmo, estetizmo, eks
presionizmo, net kai kuriose fu
turizmo kryptyse.

1. Biografiniai bruožai

Poeto gimtinė — Kampiškių 
dvaras Aukštosios Panemu
nės valsčiuje, o ypač Rumšiš
kės, kur tėvas atsikėlė, vaikui ei-

, nant trečiuosius metus, buvo ro
mantiškos gamtos kampelis, ga
lėjęs formuoti .poeto dvasią ro
mantine linkme. Rumšiškėse 
prie pat gyvenamojo namo stūk
sojo piliakalnis, į kurį įkopęs ma
žasis Jonukas galėjo matyti Ne
muną. Pro namus tekėjo Pra-
vlenos upelis, kiek toliau
medžiuose skęsta kalneliai, ap
linkui pušynai. Tik tėvo Alek
sandravičiaus užsiėmimas bu
vo be romantikos — kalvio. Tad 
Jano, devinto E eilės vaiko, .gi
musio 1904 liepos 7, vaikystė ir 
jaunystė nebuvo rožėmis klo
ta: į gimnaziją Kaune pateko jis 
vargais negalais, joje tekdavo ir, 
pusbadžiu pagyventi. Mokėsi vi
dutiniškai. Eilinį gimnazistą 
betgi .pralenkė svetimų kalbų pa
mėgimu, 
lenkiškai, 
cūziškai, 
teratūrą. 
vėjo prancūzų lyrika, kurios 
simbolistai paliko neišdildo
mų pėdsakų tiek ankstesniajai, 
tiek ir vėlyvesniajai kūry
bai. Baigdamas gimnazija, iš
spausdina 1927 “Ateity” pirmą
jį eilėraštį “Gegutėlę”. Univer
sitete jau garsėja savo asmenine jos žodžiais, 
lyrika. 7 
vo kūrybos žingsnių”, liudija B.'pačia gatve, banaliai atsakęs į 
Brazdžionis, “buvo grynai este
tinės poezijos heroldas, čia už
gaudamas savo lyrą grau
daus liūdesio gaidomis, čia pra- 
virkdydamas ją tokiais patetiškai 
mažoriniais tonais, kad visa, 
kas iš jos pasigirdo, atrodė as
meniškiausią poezija, kokia 
tik apskritai istorijoj yra buvusi, 
ir kad tai charakteringa tik jam, 
ir tik jam....” (I). Lituanisti
ką studijuoti Kauno universitete 
.poetas, kuris anuomet buvo pasi
vadinęs Kossu — Aleksandravi
čium, galėjo tik dirbdamas Že
mės banke. Tada ir patyrė, ką

Pramokęs rusiškai, 
arfgiiškai ir prari- 

kimba į šių tautų li- 
Ypač patraukė ir ža-

Jonas Aistis karo laikotarpiu Villefranche sur Mer, Prancūzijoje.

reiškia būti smulkiu tarnautoju, 
tuo pilku rutinos sugraužtu žmo
geliu, kuris, autoriaus poezi- 

grįžta po darbo 
“Jis nuo pat pirmųjų sa-! namo, visą amžių eidamas ta

LITUANISTIKOS INSTITUTAS
IR LIETUVIŲ VISUOMENE
Instituto suvažiavimui artėjant

Lituanistikos instituto šuva- žiavimas šaukiamas Cievelande, 
žiavimai yra buvę Washingtone, lietuvių naujuose namuose. Ins- 
Philadelphijoje ir Chicagoje. Ši tituto tarybos posėdyje buvo 
pavasari, gegužės 16—18, šuva- (Nukelta j 2 paL) Jono Aisčio tėviškes parapijos — Rumsisn.. u .

die« architektūros paminklai. Rumšiškių bažnyčia, ryškus lietuvių liau-

banalų laišką.... 1932 pasirodo 
pirmasis Kossu — Aleksandravi
čiaus lyrikos rinkinys “Eilėraš
čiai”, sekančiais — “Imago mor- 
tis”, 1935 “Intymios giesmės”. 
Šiais trimis rinkiniais pagarsėjęs 
ir jau spėjęs įkopti į ano meto 
lietuvių lyrikos Parnasą, poetas 
susilaukia švietimo ministeri
jos malonės — gauna valsty
binę stipendiją studijuoti už
sienyje. 1936 vyksta į Grenob
lio universitetą, kur studijuoja 
prancūzų literatūrą. 1937 iš
eina ketvirtasis eilėraščių rin
kinys “Užgesę chimeros akys”, už 
kurį autorius, pirmas mūsų po
etų, gavo valstybinę premi
ją. Lietuvos okupacija Alek
sandravičių užklumpa užsieny; 
ten, Prancūzijoj, jis .pasilieka iki 
karo pabaigos, įsigyja dakta
ro laipsnį. 1942 išleidžia penk
tąjį rinkinį “Be tėvynės brangios” 
1946 išemigruoja į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Ten 
Aistis — šį slapyvardį .prisiima 
nuo okupacijos metų — ilgiau 
gyvena Brooklyne, vėliau Wa- 
shingtone. 1947 pasirodo šeš
tasis rinkinys “Nemuno ilgesys”, 
1951 — septintasis “Sesuo bui
tis” ir aštuntasis, paskuti
nis, “Kristaliniam karste” 1957. 
Buvo ir yra mėgiamos taipgi Ais
čio apybraižų knygos “Dievai ir 
smuikeliai”, “Apie laiką ir žmo
nes”, “Milfordo gatvės ele
gijos”, kuriose poetas gyvai, kar
tais anekdotiškai, reagavo į 
mūsų literatūrinio, kultūrinio ir 
visuomeninio gyvenimo reiš
kinius ir jo veikėjus. Reiškėsi 
Aistis ir kaip recenzentas, ypač

Lyrikos zenitą Aistis pasiekė 
nepriklausomybės metais pasiro
džiusiais rinkiniais. Asmeninės 
lyrikos subtilumu mūsų literatū
roj niekieno nepralenktas; su
kūrė ir nuoširdžios vertingos pat
riotinės (poezijos. Jos pilni du 
rinkiniai — “Be tėvynės bran
gios” ir “Nemuno ilgesys”, 
išėję jau emigracijoje, — rodo 
poetą kiek kitokį negu nepriklau
somybės metais. Kitais emigra
cijoj išleistais rinkiniais Aistis 
visiškai naujų žemių neatrado, 
nors juose yra ir tokio lygio ei
lėraščių, kurie menine verte pri
lygsta Lietuvoje parašytiems.

Kad savo tema pasirinkau 
žmogų, ne lietuvį, Aisčio lyri
koje, į autoriaus patriotinę lyri
ką, tiek nepriklausomos Lietuvos, 
tiek emigracijos metų, kreipsiu 
mažiau dėmesio, tačiau paliesiu 
visą lyriką kitomis temomis.

2. Žmogaus vaizdas — 
paties autoriaus vaizdas

Dr. J. Grinius savo naujoj ka
pitalinėj knygoj “Veidai ir prob
lemos lietuvių literatūroj” (Ro
ma 1973) lyrikus skirsto į dvi 
pagrindines kategorijas — sub- 
jektyvistus ir objektyvistus. “Pir
mųjų (subjektyvistų) kūrybinis 
idealas yra jų pačių asmeninio 
gyvenimo nuotaikos, jausmai ir 
mintys, kurios jiems atrodo svar
bios, brangios ir originalios. Ant
riesiems objektyvistams — bran
gus išviršinis pasaulis, nors kū
rybiniu idealu eina emocijos ir 
mintys, pažadintos objekty
vios tikrovės ir brangios ne vien 
pačiam poetui, bet taip pat 
kitiems žmonėms, platesnei ir 
siauresnei visuomenei, nes jų 
vertė atrodo nepareinanti nuo 
momento nuotaikos” (2). Sub- 
jektyvistą, kuris nesiskaito su vi
suomene ir kuris kovoja dėl sa-

mėgęs skaitytojui pristatyti pra- vo idealų bei maištauja, autorius
vadina individualistu, o tą, kuris,dedančius autorius.

jaučiasi per silpnas kovai, par
duoda bei rezignuoja —grynuo
ju elegiku. Vėl tą lyriką, kuris 
skelbia poezijoje ne tik savo, bet 
ir objektyvios vertės idealus, jais 
nori uždegti kitus, atskleisda
mas jų grožį ir vertę, kuris pats 
dėl jų kovoja ir šaukia į kovą 
kitus, — dr. J. Grinius vadina 
herojiniu poetu. Herojinės 
krypties objektyvistas jam yra, 
pavyzdžiui B. Brazdžionis, o gry
nojo elegiko krypties subjektyvis- 
tas —J. Aistis (3). Sutikus 
su šiuo suskirstymu, kuris yra 
įtikinantis, Aistis mūsų lyrikoj 
iš tikrųjų atsiskleidžia kaip pats 
didžiausias ir subtiliausias asme
ninės lyrikos (poetas, kurio kūry
bos centre yra sielvartas, skaus
mas, nepasitenkinimas gyvenmu.

Be abejo, kiekviena asmeni
nė lyrika labiausiai perduoda ne 
ką kitą, o tik patį poetą su jo 
pergyvenimais, jausmais, nuotai
komis, mintimis. Išorinis pasau
lis, kitų jausmai ir pergyvenimai 
čia tik ataidės iš tolo, jie bus 
(perdažyti autoriaus asmeni
ne nuotaika ir asmeniniu ver
tinimu ir .perduoti mums kaip jo 
paties. Kai klausiame apie žmo
gaus paveikslą tokioj asmeninėj 
lyrikoj, tai tas paveikslas yra 
visų pirma .paties kūrėjo. E as
meninės lyrikos labiausiai pažįs
tame patį autorių. E kitos pusės 
betgi lyrikas visad yra tam tik
ros epochos, ypač tam tikros li
teratūrinės krypties atstovas^nors 
ir kaip jis priešintųsi gyvenamo
jo laiko įtakoms: net ir kova su 
tradicija paprastai priverčia ka- 
votoją būti tam tikroj jos įtakoj, 
bent tol, kol jis galutinai E jos 
išsivaduoja ir sukuria savo kryp
tį, kuri ilgainiui vėl pamažu tam
pa tradicija kitiems. Aisčio at
veju netgi šitokios išsivadavimo 
kovos nėra. Jis savaime įauga j 
mūsų asmeninę eleginę lyriką, 
prasidėjusią su Vienažindžiu, ši 
lyrika savo bendriausiais bruo
žais yra romantinė. Juo labiau, 
kaip jau suminėta, Aistis pratę
sia savo vyresniojo amžininko 
Putino asmeninę neoromantinę 
poeziją, pasiekdamas lietuvių ly
rikoj subtilaus asmeniškumo vir
šūnę.

Taigi, Aisčio poezija mums at
skleis neoromantinės krypties 
žmogaus dvasią. Tik analizuoti 
šitą žmogų pagal poeto lyrikos 
motyvus yra šioks toks nusižen
gimas šitai lyrikai, kuri labai 
daug dėmesio kreipia į žodžio 
muziką. Aistis yra tas moder
nusis poetas, kuris vienas pirmų
jų mūsų lyrikoj žodį vartoja tanų 
kad jo skambėjimu pasiektų tam 
tikros poetinės magijos. Gali
mas dalykas, kad autoriaus kai 
kuriuose eilėraščiuose jų kūrimo 
metu pirma poeto dvasioj skam
bėjo muzika, o tik paskui atėjo 
žodis, mintis jai išsakyti. Va
dinas, pirma muzika, pas
kui prasmė. Gal ir dėl to Ais
tis taip gynėsi nuo minties, filo
sofinės lyrikos ir kritikavo žemi
ninkus, kad jie per filosofišku Ir 
pats perspėja skaitytoją:

Nebūk naivus, brangus skaitytojau. 
Nebūk naivus ir neieškok daugiau: 
Kaip ant dangaus, giedrai išlytojo, 
Nėr debesų, taip čia —

žmogaus. (4)

įprasta šiame perspėjime 
tematyti ironiją —tam tikras 
skaitytojas poeto intymųjį 
nuoširdumą, kančią telaikys me
nine vaidyba. Galėtume betgi 
įžvelgti ir ką kita: eilėraštis yra
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Šiuo metu j “Encyclopedia 
Britannica** redakciją plaukia 
lietuvių, latvių ir estų laiškai, pro
testuojantys šio mokslinio veikalo 
piktnaudojimą sovietorusinio šo
vinizmo fantazijoms. Kai kuriuo- 

< ) se tų laiškų pabrėžiama, kad 
straipsniai apie baltų “SSR” ne 
tik įžeidžia lietuvius, latvius bei 
estus jų tėvynėse ir užsienyje, bet 
ir prasižengia su elementariais 
moksliniais standartais.

Vienas idomiauslų kuriozų Bri- 
tannicos straipsnyje apie Lietuvą 
yra magiškas lietuvių kalbos pra- 
dingimas. Lietuviai autoriai, pa
sak jo, neberašo lietuviškai, bet 
rusiškai. Štai, Eduardas Mieželai
tis parašė ciklą poemų, vardu 
“Celoviek”. O “Žmogaus” nėra. 
Nesusipratimas? Korektūros klai
da? Kažin. Sekant sovietinę kul
tūrinę informaciją, matyti, kad 
čia esama nuoseklios linijos.

Atverkime puošnią gruzinų 
tautinio ansamblio, dabar besi
lankančio JAV-ėse, programą. 
Laukiame choro užgiedant pro
gramoje paminėtą gruzinų kom
pozitoriaus “Kyrie” — vietoj jos 
pasigirsta.- rusų liaudies daina. 
Kažkur tarp programos išspaus
dinimo ir koncerto pradžios “di
dysis brolis”, kaip chirurgas, iš
pjovė gruzinišką sąnarėlj ir Įsiu
vo rusišką. To negana. Toje pa
čioje programoje gruziniška dai
na pavadinta “Rodina”. Vėl vie
nu gruzinišku žodžiu mažiau.

Tokios linijos nuoseklumas 
dar ryškesnis, pažvelgus į repre
zentacinę knygą anglų kalba 
“Fifty Soviet Poets” (Progress 
Publishers, Moscow, pirm, laida 
1969). Knyga žadina smalsumą 
— bus įdomu susipažint su įvai
rių tautybių poetais. įvade skai
tai paaiškinimą, kodėl poezija to
kia populiari visose Sovietų Są
jungos tautose: “Nes... gimė mū
sų nauja visuomenė, atvėrusi to
kius įstabius akiračius kiekvie
nam asmeniui ir visai žmonijai”. 
Veltui įvade ieškosi “sovietinių” 
poetų tautinių tradicijų nurody
mo, jų poezijos versmių paaiški
nimo. Ne, jie jau “sovietiniai” 

poetai. Na, galvoji, bent pati po
ezija atpirks knygą. Ir čia skai
tytojo laukia dar didesnis netikė
tumas. Rusų, ukrainiečių, lietu
vių, latvių, estų, gruzinų ir kt. po
etai pristatomi jų eilėraščių ang
liškais vertimais ir... rusiškomis 
versijomis.

Pradžioje netiki akimis, ieškai 
paaiškinimo. Jį randi knygos įva
de: “Pateikdami lygiagretų teks
tą rusų kalba, padėsime tiems 
skaitytojams, kurie šiek tiek žino 
kalbą, geriau suprasti originalą.

Bet, gerbiamieji antologijos re
daktoriai, sakykit, kaip rusiškas 
vertimas gali padėt skaitytojui 
“geriau suprast originalą’? Juk 
poema yra vienatinis garso, pras
mės, vaizdo, žodžio, aliuzijos, sim
bolio derinys, nepakartojamas, o 
tik užmenamas kitoje kalboje. 
Juk todėl tokiose antologijose, lei
džiamose kitose šalyse, šalia ver
timų dedami originalūs poemų 
tekstai tose kalbose, kuriomis jie 
buvo parašyti. Tai daroma net ir 
itin negausių tautų kaip islan
dų, baskų, katalonų ar vendų at- 
vejaisl Lietuvis Marcinkevičius, 
latvis Vacietis, ar ukrainietis Dra- 
chas paliks skaitytojui esminiai 
uždari, kol jis galės pažvelgti į 
eilėraščio originalą!

O gal antologija mus infor
muoja apie sovietinę tautybių po
litiką? Gal ji konkrečiai išreiškia 
tai, ką Brežnevas nuolatos va
dina “tautybių susiliejimu” (sli- 
jenijė)? Ar “sovietiniams” po
etams bus lemta rašyti rusiškai? 
Juk tokia antologija suteikė so
vietų kultūros vadovams puikią 
progą pasigirt kalbų, kultūrų gau
sumu ir tas kalbas pademonst- 
ruot O jie apsiribojo rusų kalba 
nerusams autoriams! Iš kelių išli
kusių nerusiškų žodžių kai kurie 
tapo sudarkyti (“Panerai”, etc.).

“Byla derevnia į derevni niet” 
— skaitome antologijoje spausdi
namame Justino Marcinkevi
čiaus preliude į “Kraują ir pele
nus”. Buvo kalba ir kalbos ne
bėra... R. L.

ERDVES ATRADIMAS ŽOROMSKIO KŪRYBOJE
Yra žmonių, kurių dvasios iš

raiškos priemonė yra tapyba ir 
tik tapyba. Kitose srityse jie 
kartais visai nesireiškia, arba 
daug mažiau reiškiasi. Kartais 
jie yra menki visuomenininkai 
ir gyvena atsiskyrėlio gyvenimą, 
nors būdami vidurmiesty. Pana
šiai galima pasakyti apie Kazi
mierą Žoromskį. Gali kilti klau
simas, ar tapyba yra labai tin
kama žmogaus dvasios išraiškos 
priemonė. Ir reikėtų atsakyti, 
kad yra sričių, kuriose ji yra vi
siškai netikusi. Tačiau kai ku
riems žmonėms ji yra jų dvasią 
atitinkanti išraiškos priemonė.

Praėjusią vasarą rašantis 
šiuos žodžius turėjo progos ap
lankyti dailininką K. Žoromskį 
jo atelje., kuri yra kažkurio 
aukšto 23 gatvės nartio New 
Yorke palėpėje. Pasirodo, kad 
palėpes turi ir aukšti namai, ku
riose mėgsta įsikurti dailininkai. 
Ten iš aukštai krintanti šviesa 
geriau tinka dailininkui kon- 
templiuoti savo formas, negu 
apšvietimas pro langą. K. Žo
romskio dirbtuvė yra kartu ir jo 
darbų sandėlis. Jų ten yra tiek 
daug, kad mums neužteko nei 
jėgų, nei laiko jiems peržiūrėti. 
K. Žoromskis yra perėjęs sa
vo gyvenime įvairius tapybos 
tarpsnius, kurie šiame sandėly
je yra sukrauti, sudarydami 
šimtus didelių drobių. Jie suda
ro atskiras dideles krūvas, ku
rių perkraustyti vienu kartu nei 
pats dailininkas neturėtų pa
kankamai fizinių jėgų, norėda
mas juos pademonstruoti.

Šiuo metu K. Žoromskis yra 
atsidėjęs naujiems ieškojimams, 
kuriuos jis įtemptai tęsia to
liau. Vieną bruožą galima paste
bėti tikrų dailininkų gyvenime, 
kad jie sau atitinkamam vaizda
vimo pobūdyje yra labai patva
rūs, nepaisant to, kad visuome
nės Skoniai ar vadovaujantys 
stiliai jiem yra nepalankūs. Tai 
galima pasakyti ir apie K. Žo
romskį. Kiekviename savo kūry
bos tarpsnyje jis buvo ir tebėra 
labai savitas. Tik retai, iš man
dagumo nusilenkdamas savo 
draugams ar ’ pažįstamiems, jis 
padaro jų nuotaikoms atitinkan
tį paveikslą. Būtų neįmanoma 
šiuo metu padaryti Žoromskio 
vaizdavimo raidos apžvalgos, 
tačiau kokiam meno studentui 
tai būtų vertas dėmesio uždavi
nys. šia norime sustoti tik prie 
paskutinės jo kūrinių fazės.

Dvidešimtojo šimtmečio 
nusigręžimas nuo perspektyvos

Norint susigaudyti, kas daro
si tapybos stiliuose šiame šimt
metyje, gal būt, gairės vaidmenį 
galėtų atlikti vienas pastebėji
mas, būtent: beveik visuotinis 
tapybos bei paišybos menų nusi- 
gręžmas nuo perspektyvos. Visi 
šio šimtmečio naujieji stiliai yra 
be perspektyvinio priėjimo. Šiuo 
atžvilgiu modernioji tapyba pri
artėja prie klasikinės tapybos, 
kuri taip pat nežinojo perspek
tyvos dėsnių. Perspektyvos me
ną ir mokslą išugdė Viduramžių 
pabaiga ir Naujieji amžiai. Di
dysis perspektyvos meistras yra 
Mykolas Angelas. Perspektyvinė 
tapyba ypatingo jausmingumo

V. BAGDANAVIMUS

pasiekė 17 ir 18 šimtmečiuose. 
Šiai tapybai yra būdingas ro
mantiškai nuteikiantis peizažas 
su keleto laukų ir erdvių darniu 
sąryšiu. Bet šio šimtmečio pra
džioje įvyko posūkis, visiškai 
nusigręžiant nuo perspektyvinio 
vaizdavimo.

Būtų įdomu pasigilinti, kokio
mis formomis šis nusigręžimas 
reiškiasi pas įvairius dailinin
kus. Bet dar įdomiau būtų paty
rinėti, kokios dvasinės šios me
niškos revoliucijos priežastys. 
Gal būt, kad jos yra gilios. Žmo
gus pradėjo netikėti jokiu to
liau nuo jo esančiu pažadu, ar 
tai išreikštu viliojančio peizažo 
toliu, ar romantinio pasakojimo 
toliu. Pasidarė neįtikima viskas, 
ko negalima pasiekti savo ran
ka. Realizmas ir natūralizmas 
pasidarė vadovaujančios žmo
gaus dvasios nuotaikos. Ir šios 
nuotaikos ne tik vadovavo, bet ir 
valdė. Jeigu kuris meno mokyk
los mokinys, savo natūralaus iš
gyvenimo vedinas, bandė pavaiz
duoti tolius, ar vieną už kitos 
einančias erdves, jis buvo sulai
kytas nuo to, kaip nieko neža
dančio kelio.

Žvelgiant natūraliniu požiū
riu, nusikreipimas nuo perspek
tyvos yra suprantamas. Tačiau 
yra mūsų šimtmetyje taip pat 
stiprių dvasinių srovių, kurių 
požiūriu jis nėra suprantamas. 
Jeigu atsimename marksizmo 
aptartį, kad jis yra istorinis rea
lizmas, tai reiškia, kad jis yra 
esmiškai nusikreipęs į ateitį, o 
tai vaizdinėje kalboje reiškia 
perspektyvą. Gal būt, dėl to so
vietų marksistai neįsileidžia mo
derniųjų menų, kad jie neturi 
perspektyvos į ateitį. Gal būt, 
kad čia veikia ta pati logika, 
kurios dėlei Marksas atmetė 
Feuerbacho materializmą, dėl 
to„ kad jis buvo vien daiktinis ir 
be idealistinės perspektyvos. Bet

nereikia nė marksizmo, dairan- 
tis tų, kurių nepatenkina vaiz
davimas be perspektyvos. Vaka
ruose šiuo metu yra labai stip
rios evoliucinės idėjos. Jos taip 
pat šaukiasi perspektyvos. Thei- 
lard de Chardin šiai krypčiai at
stovauja katalikų tarpe.

Nepaisant šių srovių, vaiz
duojamieji menai tvirtai laikosi 
šio šimtmečio pradžioje nusta
tytos tradicijos. Kaip ilgai ši 
tradicija laikysis, parodys atei
tis.

Pablo Picasso pakaitalas 
perspektyvai

Vizualinis objektas kiekvie
nam dailininkui yra Iškalbingas 
ir viliojantis dalykas. Kai jis at
sisako į jį žiūrėti perspektyvoje, 
t. y. optiškai didėjančiu ir mažė
jančiu santykiu, jis patenka pa- 
vojun prarasti jo realumą ir 
reikšmingumą. Dailininkui rei
kia kaip nors nugalėti plokštu
mą. Nuo čia prasideda įvairūs 
ieškojimai pakaitalo perspekty
vai.

Didžiausias šioje srityje yra 
Pablo Picasso. Jis, būdamas Vi
duržemio saulės žmogus, negalė
jo tenkintis blankiu savo myli
mo objekto vaizdavimu. Jis dėl 
to pasinešė apeiti objektą iš visų 
pusių ir jį taip pavaizduoti, lyg 
jis būtų pačiupinėtas.

Tokiu būdu atsirado Picasso 
portretai su trimis akimis, t. y. 
žvelgiant į žmogų iš dviejų pu
sių. Ir kiti Picasso vaizdavimai 
eina tuo pačiu keliu. Vietoje žiū
rėję į objektą natūralioje per
spektyvoje, jie pateikia tarsi to 
objekto charakteristikų kolekci
ją. Be abejo, Picasso nėra vie 
nintelis, kuris nusigręžė nuo per
spektyvos. Neminint kitų, gali
ma paminėti Kandinskį, ypač 
dėl to, kad jis savo tapybos pra
džioje buvo labai jautrus peiza
žui perspektyvoje, o savo kūry
bos pabaigoje išvirto į geomet
rinius piešinius ir tarsi fantasti
nių lėlių konstrukcijas.

Svarbu yra pakankamai at-

Kazimiera* Zoromiida Tapyba (Nuotr. V. Maželio)

kreipti dėmesį, kodėl dailininkai 
taip darė. Jie tai darė dėl to, kad 
norėjo pilnesnio objekto pažini
mo ir kad jų nepatenkino per
spektyvinis jo pažinimas. Kad 
šis požiūris į modernią tapybą 
nėra dirbtinė analizė, bet gyva 
mūsų šimtmečio dvasios tikrovė, 
ta liudija ir literatūrinės nuotai
kos. Įdomus šiuo atžvilgiu yra 
vienas pasikalbėjimas su James 
Joyce, kurį tenka laikyti vienu 
jautriausių šio šimtmečio pra
džios dvasios reiškėjų. Jis nie
ku taip nesirūpino, kaip neme
luodamas pasakyti tai, ką jis 
jautė.

Kartą jis paklausė savo drau
go Frank Budgen apie vieną sa
vo knygos “Ulysses” skyrių, ku
ris paprastai vadinamas Kiklo
pai.

“— Ar tau nekrinta į akis, kad 
šis skyrius yra futuristinis? — 
paklausė Joyce.

— Greičiau kubistinig negu 
futuristinis, — aš atsakiau. — 
Kiekvienas įvykis čia yra dau- 
giašonis objektas. Tu pirmiau 
apibūdini vieną požiūrį, o. paskui 
jį pieši visai iš kito matymo 
tampo, ir tai skirtingu maste
liu. Bet abu aspektai stovi šalia 
vienas kito tame pačiame pa
veiksle”. (James Joyce and the 
making of Ulysses by Frank 
Budgen, 153 psl.) Šis labai įžval
gaus Budgen savo draugo Joyce 
kūrybos apibūdinimas iš tikrųjų 
tinka ir šio šimtmečio pradžios, 
ypač Picasso, tapybai.

Kazimieras žoromskis Nuotr. Vytauto Maželio

žoromskis ieško erdvės
Ar Žoromskis buvo kada susi

domėjęs labiau peizažu ir per
spektyvos vilionėmis, sunku pa
sakyti. Rašančiam šiuos žodžius 
yra žinomas vienas jo peizažas 
“Madrido sodas” (dr. Bagdo 
nuosavybė). Jame perspektyvai 
daug dėmesio neskirta. Tačiau 
neatrodo taip pat, kad Žoroms
kis būtų linkęs vaikščioti apie 
savo objektą iš visų pusių ir su
žymėti jo charakteristikas dro
bėje. Tačiau ir jis ieško pakai
talo perspektyvai. Jis nori ati
dengti erdvę. Ir šiuo atžvilgiu 
jis yra ėjęs dviem keliais

Praėjusiame dešimtmetyje jis 
buvo atsidėjęs savotiškai spekt
ro analizei. Prasiveržusį pro ma
žą plyšį šviesos spindulį jis 
išsklaidydavo įvairiaspalviais 
šviesos ratais. Tai vaizdavo jo 
paroda, buvusi Chicagoje prieš 

kokį dešimtmetį.
Dabartinė Žoromskio tapyba 

eina kitu keliu. Jis stengiasi ati
dengti erdvę, iš kurios ateina 
šviesa. Kąip tai galima padary
ti? Ir iš viso, ar tai yra įmano
ma padaryti, paliekant nuošaly 
perspektyvinį priėjimą ? Priemo
nės, kuriu šiam reikalui Žoroms
kis griebiasi, yra linijos ir spal
vos. Pro linijų tvoras prasišvie
čianti šviesa atidengia už jų 
esančią erdvę.

Minėtas Žoromskio peizažas 
“Madrido sodai” yra tarsi užuo
mina šių dviejų jo kūrybos epo
chų pastangų. Paveikslas vaiz-
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POKALBIS SU ISPILIETINTU JONU JURAŠU, 
BUV. KAUNO DRAMOS TEATRO REŽISIERIUM

Kertinė paraštė
TRADICIJA IR KŪRYBINGAS 
IŠRADINGUMAS

Režisieriua Jonas Jurašas jau 
ir anksčiau išeivijos lietuviams 
buvo žinomas kaip vienas ryš
kiausių okupuotos Lietuvos dra
mos teatro režisierių. Bet ypač 
pastaraisiais metais jis tapo 
dažna čionykščių pokalbių tema, 
kai Jurašas Lietuvoje ir užsie- 

I ny ėmė atvirai protestuoti 
prieš jo statomų veikalų cenzū
ravimą ir jo spektaklių žaloji
mą. Dėl šios kultūrinės rezisten
cijos Jonas Jurašas buvo iš vi
sur atleistas, atimtas jam duo
nos kąsnis. Tačiau režisierius 
nepalūžo ir šiuo metu jau yra 
atsidūręs šiapus geležinės už
dangos, Vienoje, Austrijoje.

Miunchene, Vokietijoj, gy
venančio dr. Jono Griniaus dėka 
vos prieš kelias dienas mums 
pavyko su režisierium Jonu Ju
rašu užmegzti kontaktą ir pasi
kalbėti. Pokalbio klausimais ir 
atsakymais dalinamės taipgi su 
“Draugo” kultūrinio priedo 
skaitytojais.

$
v
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Esame tradicijas mėgstanti 
tąuta ir bendruomenė. Ir tai yra 
labai geras lietuvio bruožas. Var- 

i gu ar atsirastų toks, kuris iš es
mės pasisakytų prieš tradicijas. 
Štai, sakysim, labiausiai visus 
jungianti tradicija yra kasmeti
nis Vasario šešioliktosios šventi
mas bei minėjimas. Niekas, tur 
būt, nesakys, kad viso to nerei
kia.

Tačiau ir prasminga tradicija 
gali tapti vien tik iš pareigos vos 
pakeliamu nuoboduliu, kai jos 
vaizdinis ir turiniais pavidalas 
metų metais ir dešimtmečiais vis 
tas pats ir tas pats. Šventiška 
nuotaika, entuziazmas ir iškil
mės patrauklumas jau iš anksto 
ima blėsti, kai žinai, kad salėje 
bus kalbama apie tai, kas jau bu
vo pernai ir užpernai, ir prieš 
dešimtmetį kalbėta, kad lygiai 
ta pačia tvarka bus suneštos vė
liavos, lygiai tokiu pat būdu bus 
skaitomi dokumentai, solistai dai
nuos tas pačias dainas ir aktoriai 
skaitys tuos pačius eilėraščius.

Net ir scenoje besireiškiančių 
visos programas rikiuotojų vei
dai bus daugiausia vis tie patys, 
tose pačiose pareigose ir tose pa
čiose pozose kaip ir praeities me
tuose.

Ir nesakykite, kad tai yra 
šventa tradicija. Ne. Tai yra tra
dicijos žudymas, jos suvystymas 
į mumijos drobulę ir iškvėpini- 
mas tik įnirusiems skirtuoju alie
jumi. O Vasario Šešioliktoji 
mums primenamu faktu turėtų 
juk būti kaip tik gyvybės šven
tė, liudijanti mūsų visokeriopą 
gajumą, bet ne sukalkėjimą.

Tokį gajumą parodyti geriau
sia kasmetinė proga ir turėtų bū
ti ši mūsų laisvės ir gyvybės die
na. Tad kodėl šioj tradicijoj ne
galėtų būti kasmetinis įkūniji
mas ko nors naujo, dar nematy

to ir negirdėto, specialiai šiai pro
gai sukurto, premjerinio, nekar
toto.

Kodėl Vasario 16-tos proga ga
li būti lietuviškam reikalui pri
valoma vien tik piniginė duok
lė, o visai nepaisoma kultūrinio 
indėlio į nemažiau svarbią tau
tos išlikimo garantiją — jos kul
tūrinį aruodą. Ir kaip būtų pui
ku, kad susidarytų tradicija, jog 
Vasario 16-tos minėjimuos dai
nuojamos tik naujai parašytos 
ir pirmąkart girdimos mūsų kom
pozitorių dainos, jog aktoriai 
skaito niekad dar neskaitytus, 
bet gerus mūsų rašytojų tekstus 
ir t t ir t. t. Betgi reikia, kad 
kas nors tuo rūpintųsi, kad po 
kiekvienos Vasario — 16-tos ne 
tik keliais doleriais mūsų kišenė 
palengvėtų, bet ir tautos kultū
rinių lobių aruodas pasunkėtų.

ir nesakykime, kad mūsuose 
jau viskas išbandyta, ir didelio 
išradingumo čia neparodysi. Ži
noma, nieko vertingo, naujo ir 
tradiciją įprasminančio leng
vai nepasidaro, reikia ir paskata 
ir aukos. Bet kad kūrybinį išra
dingumą mūsuose pažadinti ir 
rasti jam atoliepio dar įmanoma, 
tai liudija tik prieš metus Chi
cagoje įsipilietinusi ir jau net į 
kitas kolonijas persimetusi kultū
rinių vakaronių tradicija, tai liu
dija ir gana šviežias ir spalvin
gas lietuvių kalbos tarmių vaka
ras Jaunimo centre, Chicagoje ir 
kt.

Ir kodėl visą panašią, dar tu
rimą potenciją nepanaudoti ir 
Vasario 16-tos minėjimų atšvie- 
žinimui, ir ypač ta prasme, kad 
po kiekvienų iškilmių jų dalyvis 
būtų praturtintas tuo, ko dar nie
kada nebuvo matęs, girdėjęs, iš
gyvenęs, ir kad tautos lobių ne- 
degamojoj spintoj liktų nors vie
na nepavagiama, nerūdijanti ir 
nauja vertybė. k. brd.1

— Pone Jurašai, nuo to laiko, 
kai lietuvių laikraščiuose Vaka
rų pasaulyje buvo išspausdintas 
Jūsų laiškas, kuriame protesta
vote prieš sovietinę meninės kū
rybos cenzūrą Lietuvoje, mes 
nenustojome Jumis domėtis. 
Todėl prašome atleisti, kad vos 
tik atvykusį į Vakarus ir dar 
nesuradusį doros pastogės kur 
prisiglausti, Jus norime sutruk
dyti savo klausimais. Pirmiau- 
šia, kokia Jūsų pažiūra į šian
dieninio teatro padėtį Lietuvo
je?

— Lietuvos teatras, mano 
manymu, yra sunkioje būklėje. 
Jis ne tik — kaip ir visas kul
tūrinis gyvenimas — yra izo
liuotas nuo pasaulinės kultūros 
proceso, bet atsidūręs dar la
biau susiaurintuose soc. realiz
mo rėmuose.

Per neilgą savo istoriją (54

m.) Lietuvos profesinis teatras 
pergyveno tam tikrus pakilimo 
ir atoslūgio laikotarpius. Net ir 
tarybiniais metais lietuvių teat
ralai puoselėjo viltį kurti teat
rą, kuris pratęstų Nepriklauso
mos Lietuvos tradicijas, žadin
tų tautos dvasią, aktualiom 
problemom paliestų žmonių šir
dis ir protus. 1967-1972 metais, 
tuo mūsuose vadinamu politi
nio atoslūgio laikotarpiu, man 
pačiam iš dalies pavyko “restau
ruoti” sustabarėjusį tarybiniuo
se kanonuose Kaimo teatrą ir di
delėm pastangom sukurti nema
ža spektaklių, kurie sukėlė entu
ziastingą visuomenės susidomė
jimą ir tuo pačiu oficiozo prie
šiškumą. Skatinamas B. Sruo
gos teiginio ugdyti teatrą nacio
nalinės dramaturgijos pamatu ir 
atriboti jį nuo utilitarinės pa
skirties, aš stengiausi orientuo
tis į tuos šiuolaikinės lietuvių 
dramos veikalus, kurie davė 
daugiausia galimybių išreikšti 
tragišką mūsų dienų žmogaus 
situaciją. Tačiau nacionalinės 
dramaturgijos pastatymai buvo 
ypatingai kontroliuojami.

— Kokius veikalus režisuoda- 
damas, Jūs labiausiai pajutote 
cenzūros varžtus f

— Beveik visi mano statyti 
veikalai yra perėję cenzūros 
filtrus. Po ilgų aptarinėjimų, de
rybų ir taisymų net apkarpytu 
pavidalu išvydę rampos šviesą, 
mano spektakliai sukeldavo to
kį ažiotažą, kad po kurio laiko 
oficialios instancijos juos vienu 
ar kitu pretekstu “numarinda
vo”. Kartais cenzūra darydavo 
nuolaidas naujos sceninės for
mos pasireiškimams ar eksperi
mentams, bet negailestingai 
darkydavo pačią spektaklio 
prasmę, štai keletas pavyzdžių 
iš cenzūros pasiektų rezultatų. 
S. Mrožeko “Tango” (vieninte

Režisierius Jonas Jurašas

politiškai pavojingas. Ypač 
griežtai buvo iškupiuruotos sce
nos su kazokais, kurios, matyt, 
priminė Kražių skerdynes, dia
logai su generalgubernatorium, 
nagaika valdančiu gyvą žodį, su 
psichiatru, tramdančiu meninin
ką, ir cenzorium, gundančiu poe
tą giedoti himnus pavergėjams. 
Buvo pakeista pjesės kompozi
cija ir finalas. Bet, nepaisant vi
sų iškarpymų, “Grasos namai” 
buvo didelis įvykis teatro gyve
nime. Ir svarbu yra pabrėžti 
tai, kad toks veikalas šiandien, 
pasikeitus politinei konjunktū
rai, neturėtų jokių galimybių 
būti pastatytas ar išspausdintas.

Čia suminėjau keletą pavyz
džių, liečiančių daugiau lietu
viškų veikalų pastatymus. Kiek
vienas mano spektaklis turi savo 
skaudžią istoriją. Taip pat ir čia 
minėta cenzūros sąvoka apima 
ne tik Kultūros ministeriją, ku
riai tiesiogiai teatras yra paval
dus, bet ir daugelį kitų valdan
čių partijų institucijų.

lis šio autoriaus pastatymas vi
soje Tarybų Sąjungoje) išėjo be 
finalo, kuris turėjo išreikšti ma
no užmanymo esmę. Po 19Q7 m. 
įvykių Lenkijoje, S. Mrožekul 
pareiškus protestą ir emigravus 
į užsienį, Maskvos nurodymu 
mano spektaklis buvo uždarytas. 
K. Sajos “Mamutų medžioklė” 
buvo uždrausta, tik pradėjus re
petuoti veikalą. Tada parašiau 
pirmą protesto laišką Kultūros 
ministerijai, kurio neišsiunčiau 
teatro trupės prašomas. Spek
taklį buvo leista užbaigti, ma
tyt, dėl tos priežasties, kad tuo

n—.., Jurafas su žmona Aidra M arija Vilniaus Aužros Vartuose

metu buvo ruošiama pirmoji 
kultūros darbuotojų išvyka į 
Ameriką, kur šitas veikalas bu
vo žinomas išeivių tarpe. (Beje, 
šis spektaklis Tar. Sąjungoje 
buvo traktuojamas, kaip naujos 
teatrinės formos pasireiškimas). 
Jau premjeros metu saugumo 
darbuotojai (KGB) bandė išpro
vokuoti publikoje skandalą, kad 
būtų pretekstas uždaryti spek
taklį. Publika plūdo pasižiūrėti 
“Mamutų medžioklės” iš įvairių 
Lietuvos vietų, kadangi jos ne
buvo leista parodyti Vilniuje. Po 
metų ir šis spektaklis slaptu 
Maskvos įsakymu buvo išimtas 
iš afišos, nors dauguma teatri
nės visuomenės ir šiandien pri
simena jį, kaip reikšmingą, ašt
rų ir aktualų kultūrinį įvykį.

Statant K. Sajos “Šventeže
rį”, iš esmės teko pakeisti jau 
sukurtą spektaklio scenovaizdį, 
nes buvo paskleistas gandas, 
kad scenoje, esą, vaizduojamas 
Lietuvos žemėlapis, pamintas 
rusiško kareivio bato, iš kurio 
pasirodo pjesės personažai, nai
kinantys Lietuvos gamtą.

Ypatingai smarkiai buvo ža
lojamas J. Glinskio “Grasos na
mų” pastatymas. Šią dramą lai
kau vienu reikšmingiausių vei
kalų, sukurtų pastaraisiais me
tais Lietuvoje. Nors savo ob
jektu autorius pasirinko XIX a. 
liaudies poeto - giesmininko A. 
Strazdo asmenybės konfliktą su 
galingaisiais, drama išaugo į 
universalų kūrėjo kančios mo
delį, keliantį tirštas ir gilias 
šiuolaikines asociacijas. “Gra
sos namai” tapo metafora, kuri 
įgijo Skaudaus ir gyvo konkre
tumo. Cenzūra daugelį scenų iš
šifravo tiesiogiai ir priėmė kaip

— Koks buvo paskutinis la
šas, perpildęs šitą kartybių tau
rę? Kas galutinai Jus paskatino 
parašyti atvirą protesto laišką?

— 1971 m. buvau pakviestas 
statyti V. Šekspyro “Makbetą” 
Maskvoje, “Sovremenniko” sce
noje, teatre, kuris buvo laiko
mas vienu iš pažangesnių Tary
bų Sąjungoje. Šis teatras pagei
davo iš manęs aktualios šiuolai
kiškos Šekspyro interpretacijos. 
Tačiau, kai po kankinančiai il
go repeticijų periodo man pavy
ko pasiekti norimą rezultatą, 
per paskutinę kontrolinę repe
ticiją kilo skandalas. Inspiruoja
mas reakcingos Maskvos teatri
nės visuomenės, pats teatras iš
sigandęs pasmaugė spektaklį ir 
atsisakė išleisti premjerą. Nors 
žymūs šekspyrologai įvertino šį 
spektaklį, kaip naują žodį, inter
pretuojant Šekspyrą.

šis faktas sugriovė iliuzijas, 
kad ne tik Lietuvoje, kuri yra 
baukščiai priklausoma nuo 
Maskvos, bet ir pačioj “didžio
joj sostinėj”, Maskvoj, vienam 
ir modernesnių teatrų, nėra ga
limybės laisvesniam kūrybi
niam pasireiškimui, net jeigu 
yra statomas keturis šimtme
čius nuo pasaulio scenos nenu
einantis klasikas.

Paskutinysis mano pasta
tymas buvo J. Grušo “Barbora 
Radvilaitė”, ši istorinė drama 
apie romantinę meilę turėjo būti 
man atokvėpiu po visų konfliktų 
ir patirtų nuoskaudų. Kultūros 
ministerija, uždraudusi man sta
tyti daugelį vakarietiškų, klasi
ka tapusių veikalų, maloniai lei
do imtis man šios “nepavojin
gos” dramos. Bet spontaniškam 
kūrybiniam procese meilės te
ma išaugo į apibendrintą asme
nybės laisvės, tėvynės meilės ir 
konflikto su visuomene simbolį. 
Vienintelį tikrą šios dramos 
spektaklį per generalinę repeti
ciją pamatė tik siauras ratas

^Nukelta į 2 psl.),



mensP lieratafo VASARIO MĖN. 1 D. / FEBRUARY L 1975

PART TWO — Nr. 27 (5)

ANTROJI DALIS / 1975 METAI

Pirmenybė kultūrai (1)

Šiame numery NUOSTABU, KAIP DAR NEPRAŽUVOME
Proga ne vien kalbėti. 
Nuostabu, kaip dar nepražuvom. 
Pilkėjančio pavasario 
puslapiuose.
Kazio Inčiūros eilėraščiai.
Jurgio Gliaudos apsakymo 
pabaiga.
Kūryba ir pinigas Madrido 
galerijose.
Kuklus žmogus—dideli darbai. 
Spygliai ir dygliai.

BRONYS RAILA

ganizacijų ar draugų surengtuose 
mano vėliausių knygų — Paguodos 
I ir n dalių — supažindinimuose 
(“pristatymuose” i 
1974. IX. 21 — X. 13 d. laikotarpy
je, pasinaudojant gerom progom, 
šią paskaitą-prakalbą turėjau ketu
riuose miestuose: Bostone, New 
Yorke, Chicagoje ir Windsore (Ka
nadoje). Pagrindinės mintys visur 
buvo tos pačios, Įvairavo tik ant
raštės ir proporcijos. Pagal nuotai
ką ir skirtingas aplinkybes, kai ku
rios tekstų vietos būdavo žymiai 
sutrumpintos, o Įžangos ir kitos da
lys gyvu žodžiu išplėstos. Čia pa
teikiama, apleidž'ant įžangas Ir pa
dedant smulkius taisymus, prakal
bos minčių bei papildymų visuma.

Kertinė paraštė
f

PROGA NE VIEN KALBĖTI
Žinomojo režisieriaus Jono Ju

rašo atsiradimas šiapus geleži
nės uždangos yra pats reikšmin
giausias šios rūšies faktas mūsų 
kultūrinio gyvenimo klode. Žmo
gus, kuris sovietinio gyvenimo 
gradacijų pakopose galėjo būti 
viršūnėse, bet tik savojo Aš ir 
kūrybinės laisvės išsižadėjimo 
kaina, renkasi, anot V. Kudirkos, 
ne trupinį aukso ir gardaus val
gio šaukštą, o laisvę, nors ir su
sietą su tremtim, su profesiniu iš
silaikymo netikrumu, su, galima 
sakyti, pradėjimu gyventi iš nau
jo.

Praėjusio šeštadienio kultūri
nio Draugo puslapiuos paskelb
tasis interview su režisierium Jo
nu Jurašu mūsų visuomenėje ra
do (gyvą atgarsį. Redaktorius yra 
apipiltas klausimais: kur Jurašas 
su šeima žada apsigyventi? kur 
ir ką jis čia dirbs ir kuo versis? 
kuo ir kaip jam galima padėti? 

, Tai rodo mūsų žmonių nuošir
dumą ir geras intencijas. Tačiau 
ir bijomės vieno, kad tos inten
cijos ir tas nuoširdumas nepasi
liktų, kaip ne kartą mūsuose, 
vien tik žodinis.

O ko labiausiai Jonas Jurašas 
trokšta ir kuo labiausiai jam ga
lime padėti, visai nedvipras
miškai kalba tos interview vie
tos, kurias norime čia 'pakartoti
nai pacituoti:

“Man buvo svetimos iliuzijos 
nustebinti savo originalumu Va
karų pasaulį, bet mane palaikė 
viltis pratęsti savo kūrybos kelią 
ir įkūnyti tuos nerealizuotus su
manymus, kurie metai iš metų 

. kaupėsi manyje.
“Manau, kad, galėdamas pra- 

Įyiltį meno kalba, išreikščiau lū
kesčius ir patirtį tų, kurie liko 
Tėvynėje. Mūsų, lietuvių, savaip 
.unikalinė istorinė patirtis ir situ
acija, man atrodo, turėtų sudo
minti pasaulį. Idealus būdas įkū
nyti mano teatrines idėjas būtų 
pastanga prisidėti prie sukūrimo 
tokio lietuviško teatro, kuris liu
dytų tautinį sąmoningumą ir 
kartu įeitų į pasaulinės kultūros 
kontekstą”.

“Jeigu lietuviai galėtų ištiesti 
tnums pagalbos ranką kūrybinio 

kelio pradžioje ir mums pavyk
tų realizuoti nors dali savo kūry
binių pajėgų, tai būtų akivaiz
dus įrodymas, kad žmogus turi 
pasirinkimo galimybę ir kad ver
giškas paklusnumas ir (prisitaiky
mas nėra šiandien vienintelis ke
lias Lietuvoje gyvenantiems mū
sų broliams”. •

Taigi, viskas taip aiškiai pa
sakyta, kad jokių komentarų ir 
nereikia. Belieka tik kibti i kon
kretų darbą, kad istorija kada 
nors nesakytų, jog herojiškieji 
tautos ir kūrybinės laisvės šauk
liai turėjo palikti tėvynę vien 
dėl to, kad mes galėtume čia su 
jais šimtus kartų nusifotografuo
ti.

šiuo metu dar nežinia, kur ga
lutinai apsigyvens Jurašų šei
ma: Europoje ar Amerikoje. Ta
čiau beveik tikra, kad Jonas Ju
rašas atvyks į Jungtines Ameri
kos Valstybes aplankyti čia savo 
artimų giminių. O kodėl, bent 
pradžiai, tokios progos neišnau
doti? Reikalą vaizduojamės taip. 
Svečias nors pusei metų apsigy
vena Chicagoje, suburia čia vie
non kupeton gausius talentingus 
aktorius ir pastato, gal būt, net 
du veikalus: vieną šiandieninių 
Lietuvos dramaturgų, o antrą — 
išeivijos rašytojų. Tai būtų tikra 
dvasinė kompesacija Jurašui už 
jo bekompromisinj ryžtą. Režisie
rius galėtų čia ralizuoti anuos 
okupantų užblokuotus jo užmo
jus kad ir J. Glinskio “Grasos na
mų” ar J. Grušo “Barboros Rad
vilaitės” pastatymu. Tai būtų ne 
tik visų mūsų atgaiva, ne tik išei
vijos teatro renesansas, bet ir tė
vynę pasiekianti ir didelį povei
kį ten daranti žinia, kad, štai, 
okupanto degraduotas ir sunai
kintas Jurašas Chicagoje pasta
to tai, kas Maskvos buvo sugriau
ta Kaune.

Ir darbo šia kryptimi reikia 
imtis tuoj pat. Vėl kyla klausi
mas: kas ir kaip? Konkrečiai žvel
giant į Chicagą, ten randame 
bent tris veiksnius, kurie galėtų 
ir pajėgtų visą darbą organizuo
ti. Tai yra: Lietuvių Bendruome
nės Kultūros taryba, Scenos dar
buotojų sąjunga ir ne kartą ta

Autoriaus pastaba. Kai kurių or- mų klausimą, bet drąsiai pasukti 
mūsų mentalitetą ir sustangrinti 
sąmonę kultūrinio lobio ir kūrybi- 

skaitytojmn)'ni? ginklų labul- Vieną nu“ 
liūdindamas ar specialiai suerzinda

mas, šia proga priminsiu, kad tai 
yra beveik priešinga tam, ką tūli 
mūsų politiniai veiksniai net rezo

liuciniais nutarimais yra skelbę dar 

ne seniau, kaip prieš dešimtmetį.
Ir jeigu šiandien tai galiu saky

ti nesivaržydamas ir be jokios bai
mės draugiškai auditorijai, — vadi
nasi, laikai pasikeitė. Bet vis dėlto 
ne tiek pasikeitė, kad nesusidurta
me vis dar su piktokais ir tempe* 
ramentiškai rėksningais prieštaravi
mais. įsigalėję įpročiai, tūli prieta
rai, išeivijoje nusistovėjusi politinė 
organizacija, jos susigulėjusio pasta
to pretenzijos dar stipriai veikia ir 
veiks. Bet taip pat neblogiau ži-1 

nau, kad turėsiu nors gal ne daugu
mą, o vis dėlto apsčiai šalininkų ir 
bendraminčių , į gyvųjų .lietu
vių srovėse. Jų skaičius ir' įtaka 
pamečiui didėja labai ryškiai. Tik 
pasekit visuoineninių ir kultūrinių 
sambūrių tūlus jau maištingus žai- 
žaravimus, tik išgirskit dažnėjan
čius ir tvirtėjančius tos prasmės bal
sus spaudoje, tik pajuskit gyvojo lie
tuviško jaunimo nuotaikose susi
kaupiantį nerimą ir neužvaškuokit 
ausų jaunesnės generacijos akade
minių sluoksnių priekaištam...

Žinoma, dėl to dar nėra pagrin
do girtis galybe, bet nesijaučiu ir 
mažos grupelės našlaitis, kaip bu
vo prieš 30 su viršum metų.

Neramu, kai tenka imtis tikrai 
nedėkingo uždavinio — pavyzdžiui, 
Įrodinėti, jog gražų vasaros rytą 
dangus būna mėlynas, arba jtikinėdį 
kad vanduo neišvengiamai bus šla
pias.

O mano noras ir užsimojimas, 
spėju, daugeliui atrodys kaip tik 
gerokai panašus. Todėl priešingai, 
negu klasikiniuose prakalbininkų 
metoduose Įprasta tik po ilgų išve
džiojimų nukelti išvadas Į pabaigą, 
idant ten jos paskęstų puošnių 
žodžių putose, aš greit pasakysiu, 
kas atrodo dabar užvis svarbiausia.

Ir be Įrodinėjimų iš karto tvir
tinsiu: mūsų tautai tėvynėje ir jos 
išeivijai užsieniuose dabartiniu lai
kotarpiu (ypačl) išlikimo ir stiprė
jimo laidas yra dvasinis ir etinis, 
apčiuopiamesne prasme tariant — 
kultūrinių vertybių kūrimas ir jų 
puoselėjimas. Ir tatai bus net stip
resnė mūsų gyvybingumo garanti
ja, negu pvz. dabar užsienyje žvan
giai akcentuojamas politinis ar ko
vinis judėjimas. Tai nereiškia apla
mai paneigimo visokių politinių ar 
partiškai • ideologinių veiksnių 
vaidmens, su kuriais bendradar
biauti tinkamom aplinkybėm arba 
skirtingas tautines pajėgas suderin
ti visada reikės mūsų laisvės sie
kimų vizijoje. Bet mes, it kūdikiai, 
vis dar nebuvom reikiamai supratę 
ar jau pradėjom užmiršti, kad tik 
ant brandžios tautinės kultūros pa
grindo ir jos lobių gali ir galės veš
liau dygti ir šiokios tokios politikos 
rimto aktyvumo atžalos.

Mano užsispyrimas ir iššūkis šj 
kartą yra visiškai ryškus: reikia pa
galiau ne tik atstatyti pusiausvyrą, 
ne vien atseikėti teisingai politinės 
veiklos ir kultūrinio veiksnio pirmu-

kio 'pobūdžio reiškiniams anga
žavęsis Margutis. Tik vienetams 
ir žmonėms reikia sueiti ir spren
dimą daryti, ilgiau nedelsiant. 
Ir beveik nieku nerizikuojant, 
nes į Jurašo spektaklius publikos 
plūstų kaip į tradicines mūsų 
operas. O čia gi būtų ne vien 
tik mūsų teatro tradicija, bet ir 
aštrus ginklas prieš mūsų išeivi
jos snustelėjimą ir prieš okupan
to 'rišamą kilpą lietuvių tautos 
kultūrinio 'gyvenimo polėkiui.

Tad jeigu kadaise didelę misi
ją scenoje atliko ‘‘Amerika pir
tyje”, tegu dabar panašią atlieka 
Jurašas Amerikoje. k. brd.

Dvi tautinio tikėjimo dogmos 
ir keletas “jeigu”

O buvo tuomet žymiai kitaip. 
Tuomet mano, dar jauno politinio 
emigranto, tikėjimas susidėjo, rupiai 
kalbant, iš dviejų pagrindinių dog
mų. Pirmoji, — kad prarastos vals
tybinės nepriklausomybės atstaty
mas, tautinės ir individualinių lais
vių iškovojimas, tos kovos būdų ir 
priemonių pasirinkimas, naujojo 
gyvenimo pavidalų nustatymas (le
galiai, moraliai ir faktiškai) pri
klausė tėvynės žemėje tebegyvenan
čiai tautos daugumai. Ir antroji, — 
kad išeiviai bei kiti vėliau pasi
traukę iš kovos lauko, nors ir trem
tiniais be pagrindo pasivadinę, pa
deda ir savom priemonėm talkinin
kauja anai tikrajai tautos kovai ir 
rezistencijai, ugdydami pirmiausia 
dvasines ir kultūrines vertybes, ku
rios čia, svetimoje aplinkoje, tvir
čiausiai garantuotų tautinę indivi
dualybę, moralinį lietuviško žmo 
gaus vertingumą ir prasmingos at
eities viltį.

Nekartą teko girdėti ar skaityti 
priekaištus bei gabias pašaipas, esą, 
aš nuolat blaškausi ir (gal tik žmo
ną išskyrus) viską keičiu, ypač par
tijas ir pasaulėžiūras, taigi turiu 
silpnus principus ir įsitikinimus — 
ir kažkaip kažkodėl vis sau pačiam 
prieštarauju. Gal iš dalelytės ir tie
sa, per sunku būti bešališku savęs 
paties teisėju. Kintanti gyvenimo 
srovė, skirtingų akiračių atsivėri
mas ar nauji smogiantys nuotykiai 
kartais iš tikrųjų skatina vieną ki
tą audrų sukiužintą įsitikinimą pa

taisyti ar ir pakeisti Dėl to nema-

I

O grįžtanti saulė ir tokias tvirtoves nušluos. Nuotr. V. Maželio

tyčiau pagrindo nerimti ar gėdytis. 
Labiau gąsdintų bukybė tokio -at
vejo, kai žmogus nuo kūdikystės 
niekada nebekeistų savo sustingi
mo ir sukalkėjimo. Deja, per veik 
tris su puse dešimtmečio vis netu 
rėjau džiaugsmo pakeisti nė katro 
iš ką tik paminėtų dviejų princi
pų. Netgi griežčiau dėl jų apsi
sprendžiu. Mūsų tautinių ir tarp
tautinių aplinkybių gana aiški 
slinktis šiuo metu tolydžio tik stip
rina tos krypties nusistatymą.

Abi šio tikėjimo tiesos yra, saky
kim, ne naujos, nė kiek ne evan- 
geliškos ir be Įrodinėjimų tiek aki
vaizdžios, kiek tasai minėtas van
dens lašo drėgnumas ar dangaus 
mėlynė skaistaus ryto ekstazėje. Jos 
neprižada akimirksniu atspėti visų 
mjslių. Ir jas vykdant dar nebū
tina tuojau pat lieti nuosavą krau
ją. Ir net nieko labai karžygiško, 
pernelyg egzaltuoto tuo tarpu nerei
kia. Bet šio to reikia ir nuolat rei
kės. Vis dėlto kai kuriem truputį 
sunkesnio pobūdžio imperatyvam, 
tegu ir dantis sukandus, neišven
giamai bus būtina pasiduoti gal ne 
su rėkaujančio vaiko, bet su daug
maž subrendusio žmogaus ryžtingu
mu. Niekas neateis savaime, tik 
vien su malonumais su garbe už 
dyką.

Pirmutinis žingsnis — tai savo 

dvasioje ir smegenyne, privatiniame 
ir viešajame gyvenime iš politinės 
ir tuščiakalbiškai “kovinės” retori
kos pirmenybę perkelti kultūrinei 
kūrybai ir jos vertybių puoselėji
mui.

Patiem nesikelti J tuščią tautos 
vadų puikybę ir iš likusių tėvy
nėje neatiminėti teisės būti tautos 
atstovais ir laisvinimosi vadais.

Rimtai suprasti jų tautinės at
sparos ir savigynos savitą pobūdį ir 
ypatingą jųjų rezistencijos tragiką.

Padėti ant lentynos ilgą simfoni
ją naivių pabėgėliškų fikcijų ir 
iliuzijų, iš kurių po karo skubo
tai buvo statomas kiauru stogu mū
sų politinės imperijos rūmas.

Atidžiau stebėti tarptautinės glo
balinės padėties raidą ir žymiai dau
giau lavinti smegenis jai realistiš
kai suprasti, nes ji tiksliau už kitką 
porina, kokios liko ar dar naujai 
atsivers apčiuopiamai realios gali
mybės ir koks pagaliau bus ilgos 
(gal naujų dešimtmečių?)/ kelio
nės vingiavimas tautai nelaimėje 
padėti ir patiem prąsmingiau išlik

ti.
ši visai konkreti programa — tai 

pirmosios prielaidos mūsų dvasi
niam ir visuomeniniam sveikatingu
mui atstatyti, panašiai kaip dr. J. 
Adomavičiaus patarimuose nuolat 
primenama pirminė prielaida — 

žmogaus minčių ir jausmų sutvar
kymas ir sutaurinimas jo fizinei svei
katai išlaikyti. Šiuo atžvilgiu mūsų 
išeivijos daugumos intelektinė ir 
emocinė struktūra vėliausiais lai
kais jau telkšo labai aštrios krizės 
ir tikro chaoso pelkyne. Savo ener
gijų išteklius mes čia kasdien ab- 
surdiškiau niekais naudojam, pa
mišėliškai švaistam.

O, rodos, dar turėtume nestigti 
pajėgumo atsikvošėti, mintis ir 

jausmus darniau aptvarkyti, tvir

čiau susiimti, vėl pakilti. Stambus, 

net didingi, mus sutvirtinantys tau
tinės kultūros kūrybos darbai galė
tų būti atlikti ne tik tėvynėje, bet 
ir čia. Tačiau kliūtimi stovės kelios 
sąlygos, tie prakeiktieji “jeigu”.

— Jeigu šią viziją įgausim ne
pasivėlindami...

— Jeigu ryšimės tikrai stipriai ir 
disciplinuotai...

— Jeigu civilizuotų žmonių ma
nierom įstengsim broliška meile su
rišti talentus su eiliniais darbinin
kais, pelningųjų profesijų poniją 
su liaudimi...

— Jeigu jprasim sugyventi tarpu
savyje, kaip žmonės, ne kaip žvėrys...

—* Jeigu kasdien nebenuodysim 
atmosferos patvaikusiom vieni kitų 
inkriminacijom...

— Jeigu pagaliau patys per greit 
nesutrypsim jaunųjų kūrybingų 
atžalų...

Bridimas iš pelkių

Ar tikiu savo dogmom ir progra
mom, kuriom sušildyti čia pavar
tojau gal kiek per daug retorikos? 
Taip, tikiu. Jos man savaime aiš
kios, per dešimtmečius mąstytos ir 
iškentėtos. Bet blaivus patyrimas 
tuojau pat kuždės, jog dar daug kas 
šitokiom svajonėm netikės, abejos, 
murmės, protestuos, gal net pakal
tins. Ir ne vienas, užmiršęs, ką čia 
pat paskaitė, šoks tardyti: o kas to
liau, o kas konkrečiai, kodėl taip, o 
ne kitaip?..

Pilnos deguto statinės tegu liudi
ja, kad lietuvis lietuvyje dabar vis 
uoliau ieško ne brolio ar santar
vininko, bet kasdien jtaringiau, 
ypač sendamas, stengiasi įžiūrėti ar 
varžovą, tai vėl būtinai atkasti pik
tą priešininką, ar klastingą pasalū
ną, net tautos išdaviką. Už tokias 
čia išdėstytas, rodos, gana nemaiš- 
tingas ir nekaltas mintis jau daugelį 
kartų būdavau apšaukiamas nihi
listu ir avantiūristu ne tik prieš 
trisdešimt metų dar Europoje, bet 
protarpiais ir ligi šių dienų Ame
rikoje.

Jum kitiem iš to gal tik juokas ar 
pramoga, bet man darydavosi kar
tais visai nebesuprantama ir keista, 
kad net du kartu bėgęs nuo maskvi- 
nio komunizmo ir daugiau nei pusę 
savo gyvenimo jam priešintis pa
skyręs, vieno kito bepročio ar pro
vokatoriaus vis tebesu nesumirksint 
pašnabždom ir dargi viešai, juoda 
ant balto, vadinamas “okupanto 
talkininku” ar tiesiog “maskviniu 
kvislingu”. O vienas “kairysis” lie
tuviškas dienraštis Amerikoje laikas 
nuo laiko kone reguliariai, tur būt, 
savo savotišką patriotizmą spalvin
damas, tebeskelbia mane esant ne
gatyviausią laikraštininką ir beveik 
pikčiausią Lietuvos laisvinimo 
veiksnių griovėją... Nejaugi kur jūs 
matėt tokį, nejaugi, o Viešpatie, ir 
aš būčiau toksai luošas, kuriam dar 
kiltų liguistas malonumas ir pras
mė — griauti griuvėsius!

Bet kam čia daug erzintis, kad 
kai kada ir mano artimi bičiuliai, 
neseniai rašydami “Paguodos” pasi
rodymo proga, trupučiuką gal pa
grįstai irgi dokumentavo įspūdį, 
jog aš nuolat buvęs ir esąs juodas, 
nepataisomas pesimistas, lietuviška
me pasaulyje tematąs vien balą, ap- 
samanojimą ir kvailumą. Vienas iš

(Nukelta i 2 psl), ___



Šiame numery
Stebuklai vyksta ir dabar.
Baltų kalbos nepraranda 
savo reikšmės.
Šaukiu aš tautą (anot Brazdžionio). 
Poetas - katechetas Kazys Žitkus. 
Vinco Stonio eilėraščiai.
St. Goštauto laiškai iš Ispanijos. 
Čiurlioniečių koncertas. 
Picasso skulptūros genezė. 
Samprotavimai apie mūsų dailę. 
Moterų gyvenimas.
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Kertine paraitė
STEBUKLAI VYKSTA IR DABAR

Anais tamsiais 'karo ir okupaci
jų metais mums jauniems Vil
niaus universiteto studentams rek
torius prctf. Mykolas Biržiška vie- 

,, moję savo paskaitoje prasitarė 
maždaug taip: Esu pozityvistas, o 
stebuklais tikiu; 1939 metų pava
saryje, kaip 'Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius, 
lankiausi dar lenkiškame Vilniaus 
universitete; būčiau netikėjęs, jei 
tada kas čia būtų sakęs, jog ne
reikės nė metų, Vilniaus univer- 
sitetas taps lietuvišku, ir aš būsiu 
jo rektorius; o toks stebuklas, kaip 
matote, atsitiko, tad tikėkite ste
buklais ir jūs, net ir šiais baisiais 
laikais. Rektoriaus tokią užuomi
ną tnes tada priėmėm ir komen- 
tavom kaip nedviprasmišką nuo
rodą tikėti šviesia Lietuvos atei
timi, jos nepriklausomybės atsta
tymu

Deja, tokio stebuklo dar iki šios 
dienos neįvyko, bet anas pozity
visto prof. Mykolo Biržiškos tikė
jimas stebuklais galėtų būti geru 
pavyzdžiu aplamai ne vienam 
abejojančiam. Ne tiek svarbu, ar 
tų stebuklų priežastimi yra aukš
tesnioji Apvaizda, ar istorijos lūžt- 
viniai Įvykiai, ar žmogaus valia. 
Svarbiausia yra tai, kad stebuklai 
vyksta mūsų aplinkoje, tik mes jų 
kartais visai nematome, kartais 
užsiangažavę jais netikį, vėliau 
nedrįstame prisipažinti klydę, o 
kartais su jais taip apsiprantam, 
kad stebuklą imam laikyti tik pa
prasta kasdienybe.

O vis dėlto geriausia būtų, kad 
mes žinotume ir tikėtume, jog ste
bukladariais galime būti, o ne 
kartą ir esame ,mes patys. Net ir 
ne vien rožiniame išeivijos gy
venime tokių stebuklų jau esame 
patys padarę. Stebuklu čia galė
tume laikyti kiekvieną įkūnytą 
darbą, užmojų ar sumanymą, ku
rie pradžioje daug kam atrodė 
kaip neįvykdoma utopija, kaip 
aklumas realybei, kaip fantastų 
spartas. Ar taip nebuvo su mūsų 
Lietuvių Enciklopedija? Ar ne 
stebuklingai, nežiūrint netikin
čiųjų Tomų, išeivijos sąlygose 
knygų lentynose atsirado 36 to
mai Lietuvių Enciklopedijos, lei
dinio, kurio tauta laukė ištisus

šimtmečius. O angliškoji šešia- 
tomė Encyclopedia Lituanica, 
atrodo, greit bus tolygaus ste
buklo pakartojimas, gal net su 
dar didesnėmis pasekmėmis kul
tūrinio pasaulio kloduose. Tai 
vis stebuklai, padaryti pačių mū
sų žmonių rankomis ir valia, 
įvairiose išeivijos kultūrinio gy
venimo srityse panašių pavyz
džių galėtume ir daugiau priran
kioti. Iš daugumos tačiau reikia 
išskirti ir pabrėžti Lietuvių fon
do stebuklą.

Tai irgi tokio vardo vertas dar
bas, kurio dalininku gali jaustis 
kiekvienas, atnešęs jo talkai šim
tines ar tūkstantines. Šiandien pa
siekto milijono realybė ne vienam 
gali atrodyti net ne kažin kokiu 
stebuklu, taip jau mes esam su 
Lietuvių fondo egzistencija apsi
pratę. Tačiau prieš gerą dešimt
metį šio darbo ir sumanymo pra
dininkams vis dėlto reikėjo beveik 
ano biblinio tikėjimo, kad, lazda 
palietus uolą, iš jos ištrykš šal
tinis. Ir duok, Dieve, tik daugiau 
mums šitokio tikėjimo.

Tačiau ir stebuklas stebuklui 
nelygus. Vieni jų mus nustebina 
savo akimirksniniu blykstelėjimu 
if vėl staigiu išnykimu. Mes krūp- 
telėjam, išvydę nesitikėtą, išple- 
čiaon akis, išsigąstam ar apsidžiau- 
giam, bet, viskam vėl dingus, ap
sisukant ir dūlinant įprastu keliu, 
pakalnėn.

Bet labiausiai norėkim ir bū
kim stebukladariais tokių stebuk
lų, kurie apsireiškę nedingsta 
kaip fatamorgana, bet auga, ple
čiasi, virsta realybe, kuri savo 
keliu vėl būna priežastimi naujų, 
ilgai, o gal net amžinai, trunkan
čių stebuklų, formuojančių mūsų 
išeivijos ir mūsų tautos ateities re
alybę. Mums atrodo, kad šitokios 
rūšies reiškinys ir yra Lietuvių 
fondo gimimas, jo augimas, vi
suomenės uždegimas ir naujų ste
buklų darymas šakotose mūsų 
kultūrinio gyvenimo srityse.

Milijono pasiekimas tebūna tik 
nauja pakopa tolimesniems dar
bams ir dar platesniems stebukla
darių mostams. „ k-bnl

BALTŲ KALBOS NEPRARANDA SAVO REIKŠMES
Pokalbis su dr. Petru Joniku

Nors kalbotyros ir lituanisti
kos mokslininkų prieaugliu išei
vijoje ir negalime pasigirti, bet 
užtat rankų nenuleidžia vyres
niosios kartos mūsų kalbininkai. 
Vienas jų — dr. Petras Jonikas 
gyvena čia artimoje Chicagos 
kaimynystėje, Riverside, III. No
rėdami mūsų skaitytojus plačiau 
supažindinti su dr. P. Joniko kal- 
botyrinio darbo užmojais ir pa
informuoti apie šiandieninę kal
botyros ir lietuvių kalbos mokslo 
situaciją aplamai, užkalbiname 
čia Daktarą keliais klausimais.

— Daktare, spaudoje buvo ži
nutė, kad šiuo metu rašote veika
lą, "Lietuvių kalbos istoriją” ir 
rengiate spaudai pomirtinį prof. 
Salio raštų leidimą. Mūsų many
mu, tai du labai dideli darbai. 
Kaip juos tuo pačiu laiku pajėgia
te dirbti? O gal kuris nors jau ir 
visai baigtas?

— Žinoma, du darbu kartu 
dirbant, abiejų ruošimo sparta 
turi sumažėti; Juoba kad ir kitų 
smulkesnių darbų neišvengiamai 
atsiranda. Anksčiau tebuvau pa
siryžęs rašyti lietuvių kalbos is
toriją. Bet paskui, iškilus reika
lui išsklaidytus prof. A Šalip raš
tus išleisti atskiru leidiniu, teko 
prašomam pasiimti ir juos ruošti 
spaudai, nes tai, be abejo, svar
bus leidinys tiek mūsų bendrinės 
kalbos kultūrai, tiek lietuvių 
kalbos mokslui. Šiuo metu turė
jau daugiau atsidėti pastarajam 
darbui. Pirmasis A Salio raštų 
tomas jau paruoštas ir atiduotas 
spaustuvei.

— Kuri buvo pirmoji paskata 
suredaguoti ir paruošti spaudai 
prof. A. Salio kalbinį palikimą? 
O gal tai buvo paties raštų leidėjo 
noras? Įdomu būtų žinoti, kas' 
prof. Antano Salio raštus leidžia?

— Manau, kad prof. A. Salio 
šeima bus pirmoji ėmusi galvoti; 
apie jo raštų leidimą. Aš pats, i 
tuojau po A Salio mirties, pri
miniau p. S. Salienei, kad reikė
tų bent neskelbtus svarbesniuo
sius A Salio raštus išleisti.

A Salio raštus leidžia Lietu
vių katalikų mokslo akademija, 
kurios vadovybė gyvena Romoje.

— Ar tai bus visa prof. A. Sa
lio raštų sutelktinė, ar tik dar nie
kur nespausdintų rankraščių kny
ga?

—- Leidėjo ir p. S. Salienės pa
geidavimu, leidžiami apskritai 
visi kalbiniai A. Salio raštai: 
tiek spausdinti, tiek ir rankraš
čiais likę; tiek straipsniai, tiek ir 
atskirai išėjusios monografijos, 
nes dabar po įvairius leidinius 
išblaškyti jo raštai sunkiai, ypač 
už Lietuvos ribų, beprieinami.

— Kokios apimties leidinys su
sidarys? Ar užteks jam vieno to
mo? jei ne, tai kiek knygų ir po 
kiek puslapių galima jau prama
tyti?

— Yra suplanuoti keturi to
mai, kiekvienas maždaug po 400

puslapių. Pirmuoju tomu leidžia
mas straipsnių rinkinys, skirtas 
bendrinei kalbai. Jis bus labai 
naudingas ypač platesniems skai
tytojų sluoksniams, nes jame jie 
ras patarimų ir paaiškinimų 
bendrinės kalbos vartosenos 
klausimais, kurie ir šiandien te
bėra aktualūs. Antrame tome 
bus sudėti tikriniams vardams 
skirti straipsniai. Jie irgi dauge
liui skaitytojų bus įdomūs, nes 
ten nevienas ras savo pavardės 
ar vardo ir nevienos vietovės pa
vadinimo atsiradimo, darybos ir 
reikšmės bei raidos nušvietimą. 
Taip pat čia bus duoti ir normi
nių bei atlietuvintų vietovardžių 
ir pavardžių sąrašai. Trečiasis to
mas skiriamas įvairiems kalbi
niams straipsniams, o ketvirtasis 
— lietuvių kalbos tarmių aprašy
mui, jų istorijos nagrinėjimui.

— Su kokias sunkumais, prof. 
A. Salio raštus redaguojant, susi
duriama? Ar lengvai prieinami 
visi reikalingi šaltiniai? Ar kas 
nors kuria prasme patalkina?

— Nelengva buvo seniau po 
įvairius leidinius Lietuvoje ir ki
tur išsklaidytus raštus surankio
ti. Vieno kito periodinio leidi
nio numerio dar nepavyko gau
ti. Medžiagai suvokti (surankio
ti) didžiausią darbą atliko p. S. 
Balienė, kuri visą laiką daug kur 
techniniais reikalais raštų redak
toriui uoliai talkina. Prie tos tal
kos yra prisidėjęs ir p. I. Serapi
nas.

Leidėjui aktualus ir leidinio 
lėšų reikalas. Reikia tikėtis, kad 
atsiras kas paremiąs. Juk kalba 
yra pagrindinis tautybės dėmuo, 
ir jai skiriamais rimtais darbais 
mes grindžiame pačią lietuvybę. 
Pats A. Salys dar 1937 m., ra
šydamas apie kalbą ir visuome
nę, teisingai pažymėjo: “Tauta 
gyvybiškai jaučia, kad, kalbai 
žuvus, ir ji pati turės žūti”. Tad 
į šį leidinį sudėtos lėšos bus iš
mintingas ir tikslingas investavi
mas.

— Kas, Jūsų manymu, yra ir 
bus svarbiausia prof. A. Salio 
kalbotyriniame palikime?

— Vienas svarbiausių A Salio 
įnašų yra atiduotas mūsų bend
rinės kalbos kultūros kėlimo dar
bui — tos kalbos ugdymui ir jos 
norminimui. Tą darbą jis la
biausiai mėgo ir jam, šalia tiesio
ginės savo tarnybos pareigų, sky
rė daugiausia dėmesio ir laiko. 
Nemaži jo nuopelnai lietuvių 
kalbos tarmėtyrai, lietuvių as
menvardžių ir vietovardžių istori
jai, o taip pat svarus jo įnašas 
penkiatomiui lietuviškai vokiš
kam “Lietuvių rašomosios kal
bos žodynui” (Woerterbuch der 
litauischen Schriftsprache, Hei- 
delberg, 1932-1968), kurį ruošti 
pradėjo prof. A Sennas (iš pra
džių susitaręs su K. Būga), o vė
liau į jo redakciją dar buvo 
įtraukti M. Niedermannas, Fr. 
Brenderis, pagaliau A Salys. Pa
ties prof. A Senno teigimu, pa
skutinieji trys žodyno tomai yra

Dr. Petras Jonikas
t

išimtinai A. Salio ir jo bendrauti naują lietuvių kalbos istorijos 
darbiavimo išdava. temą, būtent apžvelgti lietuvių 

kalbos raidą nuo seniausių lai- 
— Mūsų skaitytojuam būtų'kų ryšium su pačios lietuvių tau- 

taipgi labai įdomu sužinoti šį tą I tos augimu bei rai^a; panagri- 
ir apie Jūsų paties dabar rašomo ' nėti lietuvių kalbą kaip vieną, 
veikalo “Lietusių kalbos istorijos” Bet esminį lietuvybės dėmenį 
genezės šaknis. Kada ši tema Jums ' amžių bųvyje. Tokio platesnio 
“pasipiršo”? Kaip ilgai ji brendo? darbo mes neturime, o jis dau- 
Ir ar jau pastatytas paskutinis taš-' geliui skaitytojų, _ kuriems rūpi 
kas — ar veikalas jau baigtas? lietuvybės reikalai, būtų ypač

dabar aktualus. Pačios darbo iš-
— Prieš porą metų apsispren

džiau rašyti antrąją, pataisytą ir 
papildytą, laidą savo “Lietuvių 
kalbos istorijos”, pasirodžiusios 
Chicagoje dar 1952 m. Nemaža 
laiko atima medžiagos rinkimas. 
Kadangi dabar turiu daugiau at
sidėti A Salio raštų ruošimui 
spaudai, mano paties darbo ra
šymui šiuo tarpu mažiau teat
lieka laiko. Tačiau geroka to dar
bo dalis pirmaraščio forma jau 
yra paruošta.

— Kas veikalą leidžia? Ir kaip 
greit galėsime jį jau turėti?

— Leidėjas dar nenumatytas. 
Kadangi, kaip sakau, ir kiti dar
bai kartu tenka dirbti, manau, 
kad apie porą metų truks, kol vi
sas rankraštis bus paruoštas.

— Kaip trumpai mūsų skaityto
jams galėtumėte apibūdinti savo 
veikalo turinį ir išvadas?

— Iš pradžių maniau, kad 
ruošiu pagerintą bei pataisytą sa
vo “Lietuvių kalbos istorijos” lai
dą. Tačiau, kai įsidirbau, kai su
sikaupė daugiau medžiagos ir 
apsisvarsčiau, man ėmė aiškėti, 
kad geriausia būtų ne antrąją šio 
veikalo laidą ruošti, bet lukšten-

vados, žinoma, tegalės paaiškėti 
vėliau, darbą baigiant. Dabar tik 
galima pastebėti, kad darbe sten
giamasi nušviesti, kaip oficialio
sios Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės kalbos vietą užėmė 
nelietuvių kalba, nors lietuvių 
kalba etnografinėje Lietuvoje 
valstiečių visą laiką, o aukštes
niojo luomo bent iki XVI a. vi
durio bemaž visuotinai buvo var
tojama; kokiu būdu didikai ir 
didelė bajorijos dalis ilgainiui 
perėjo į lenkų kalbą; kokiais bū
dais prisiveisė lietuvių liaudies, o 
ypač senųjų raštų kalboje nema
ža svetimybių; koks čia buvo 
Bažnyčios vaidmuo, ir kt

— Be abejo, sekate kalbotyros 
mokslų raidą ir Lietuvoje. Sakyki
te, kaip Jūs vertinate tenykščių 
lituanistų darbus ir kas labiausiai 
vertingo jų padaryta?

— Bent dalis svarbesnių dabar 
Lietuvoje besireiškiančių kalbi
ninkų lituanistų darbų man yra 
žinoma. Yra pasirodęs nevienas 
geras veikalas, dalykiškai nagri
nėjąs vieną ar kitą lietuvių kal
bos mokslo klausimą, pvz. Z. 
Zinkevičiaus “Lietuvių dialekto
logija” (Vilnius, 1966), J. Kaz
lausko ‘‘Lietuvių kalbos istorinė

gramatika” (Vilnius, 1968), A 
Vanago "Lietuvos TSR hidroni
mų daryba” (Vilnius, 1970). 
Daugiausia padaryta lietuvių 
kalbos tarmių aprašymui (nors 
čia ne visi darbai vienodo lygio), 
nes, mat, tarmės bei jų išsidės
tymas dabartiniu* metu, dėl su
prantamų priežasčių, smarkiai 
kinta bei niveliuojasi, nyksta. 
Atrodo, kad pastaruoju metu 
mokslinių darbų lietuvių kalbo
tyros klausimais mažiau tepasi
rodo. Iš periodinių lituanistinių 
kalbos mokslo leidinių svarbesni 
yra “Lietuvių kalbotyros klausi
mai” ir “Baltistica” (kurioje dau
giausia vietos užima straipsniai 
lietuvių kalbotyros temomis). 
Didelis darbas bus nuveiktas, kai 
bus baigtas akademinis (didysis) 
“Lietuvių kalbos žodynas”, nors 
jis irgi turi kiek savo trūkumų, o 
per maždaug 35 metus nuo I to
mo paruošimo vos per pusę lei
dinio tėra persiritęs.

— Kas įsidėmėtina naujo pa
staraisiais metais yra kalbotyros 
moksluose aplamai pasauline 
prasme? Ar naujos kryptys ir nau
ji atradimai neaplenkia ir lietu
vių? Ar mes čia niekur neatsilie- 
kam, o gal kai kur žengiame ir 
avangarde?

— Bent nuo šio amžiaus pra
džios pradėjusi reikštis struktūri
nė kalbotyros kryptis išaugo ir 
sustiprėjo pastaraisiais dešimtme
čiais. Ji teigia, kad kalba, kurią 
pirmiausia reikia tirti vieno ku
rio laikotarpio plotmėje, yra 
tarp savęs susijusių ir vienas ki
tą sąlygojančių vienetų sistema. 
Maždaug prieš porą dešimtme
čių pasirodė ir dabar jau daug 
dėmesio susilaukė generatyvinis 
'požiūris į kalbą. Labiausiai pa
žįstama amerikiečio N. Choms
kio sukurta vad. generatyvinė 
transformacinė gramatika, ku
ri turinti duoti hipotezę, teoriją, 
nustatyti taisykles, kaip “kalba 
veikia”, panašiai kaip kad bio
chemikas formuluoja hipotezę, 
kaip kūno ląstelės dauginasi. Jei 
tos taisyklės bus teisingai formu
luotos, tada ‘‘gramatika” (fak
tiškai, tikslus ir objektyvus ku
rios kalbos aprašas) tapsianti 
priemone, ‘‘gaminančia” visus 
kurios kalbos gramatinius (tai
syklingus) posakius ir nė vieno 
negramatinio (netaisyklingo). 
Apskritai, jau kurį laiką pastebi
mas didelis veiklumas, perverti
nant senesniuosius, tradicinius 
kalbotyros pagrindus ir kuriant 
naujus, plečiant ir gilinant kal- 
botyrinio teorizavimo sritį. įvai
riais požiūriais į kalbą žvelgiant, 
vis atsiranda daugiau ar mažiau 
skirtingų kalbinių teorijų. Pasta
ruoju metu, be kitko, labiau gili
namasi ypač į kalbos ir psichi
kos sąsają (psichinė kalbotyra, 
angį, psycholinguistics), kalbos 
ir visuomenės santykį (visuome
ninė kalbotyra, ang. socilinguis- 
tics), matematinės bei algebri
nės kalbotyros klausimus ir kt 
Nemaža kas naujosiose teorijose 
(įskaitant ir generatyvinę gra
matiką) tebėra vystymosi tarps
nyje, nevienas dalykas tebesvars- 
tomas, kritikuojamas. Reikia pa*

(Nukelta į 2 psl.) __ _
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Šiame numery

Tautinio ir kultūrinio gyvenimo 
barometrai.
Pirmųjų nepriklausomybės metų 
atsiminimai.
Lietuvių bičiulis Jurgis 
Sauerweinas.
Jurgis Blekaitis skaito, 
deklamuoja ir pasakoja.
Dailės paroda Balzeko muziejuje. 
Lietuviškasis religinis romanas. 
Besidairant Lietuvoje.

Kertine paraštė
MOŠŲ TAUTINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO BAROMETRAI

Bėgančių metų kasdienybėje 
mes taip vieni kitus prisigerbia- 
me, tiek kartų įvairiomis progo
mis rodom savo savisvarbą arba 
atvirkščiai — visus aplinkinius 
paverčiame nuliais ir patys ser
game menkavertiškumo komp
leksu. Paprastam piliečiui tokio
se nuotaikose ir tarp tokių polių 
tiesiog ima darytis neaišku, ko ir 
kiek mes dar esame verti. 
Instinktyviai tada dairomasi ko
kio nors barometro, rodančio vi
sos mūsų veiklos aukštąjį ir že
mąjį slėgimą.

Manytume, kad vienu tokių 
barometrų yra kaip tik dabar vi
sose kolonijose rengiami Vasario 
16-tosios minėjimai. Kiek žmo
nių į juos susirenka? Kiek pinigų 
gyvybiniams reikalams minėta 
proga suaukojama? Kokio lygio 
ir kiek pozityvią programą šiems 
minėjimams įstengiame paruoš
ti? Stebėdami Vasario 16-tos iš
kilmes ir po jų sverdami rezul
tatus, nesunkiai galėsime spręsti, 
kur mes stovime ir kiek dar esa
me verti vadintis už laisvę kovo
jančios tautos dalimi.

Kiti mūsų šiandieninės vertės 
barometrai, galima sakyti, pa
čios Apvaizdos buvo pastatyti 
prieš mūsų akis. Vienas jų — Si
mas Kudirka. Kaip mes sugebė
jome reaguoti ne vien tik savo 
bendruomeniniu pločiu į tragiš
kąjį jo šuolį laisvėn, į jo nuteisi
mą ir kalinimą? Kiek prisidėjom 
įprie viso reikalo nepaskandini- 
mo užmarštin ir prie šio krašto 
sąžinės budinimo, kad jis su šei
ma pagaliau būtų išleistas? Jei
gu prie šių klausimų galime sta
tyti pliusus, tai gerai, jąi minu
sus, tai pagalvokime.

Simą Kudirką sutikome ir sa
vo tarpan priėmėme kaip mūsų 
tautos, mūsų liaudies herojų. O 
ta antroji liaudies herojaus są
voka šiuo atveju skamba net 
prasmingiau ir didingiau. Iš tik
rųjų tai buvo ne kokio tautos 
viršūnių atstovo heroizmas, o la
biau paprasto žmogaus, kaip 
šveicaro Viliaus Telio ar pirmojo 
už Lietuvos laisvę žuvusio ka

reivėlio Povilo Lukšio hero
izmas. Reiškia, to tautos klodo, 
kuriame stipriausiai ir ilgiausiai 
išlieka pačios tautos gyvybė. Čia 
jai užgesus, tauta jau nebeprike- 
liama. Simas Kudirka ir yra ne 
tik tokios gyvybės simbolis, bet 
ir visai realus liudininkas, kad 
pavergtame krašte pagrindinis 
tautos kamienas yra stiprus, ne
palenkiamas. Simo Kudirkos pa
vyzdys vėl gali būti akivaizdžiu 
barometriniu klausimu visam 
išeivijos branduoliui: o kaip mes 
čia?

Ir štai šiomis dienomis lais
voji išeivija vėl yra išstatoma 
naujam bandymui. Ji tiesiog li
kimo verčiama pasižiūrėti ir į sa
vo kultūrinio sąmoningumo ba
rometrą, nes dabarties ir ateities 
laikuose tautai išlikti ir preden- 
tuoti į laisvą valstybinį gyveni
mą vien tik liaudinio klodo jau 
nepakanka, . reikia ir - aukštąją 
tautinę kultūrą formuojančios 
bei kuriančios šviesuomenės. ’O 
tos kūrybingosios, okupantui tė
vynėje nepataikaujančios švie
suomenės atstovas — režisierius 
Jonas Jurašas šiandien išeivijai 
tiesia ranką, žadėdamas mūsų 
čionykščiam kultūriniam gyve
nimui tokią talką, kuri, medici
nišku terminu tariant, galėtų 
būti šviežio kraujo transfūzija 
silpstančiam, ypač merdinčiam 
mūsų teatriniam gyvenimui. 
Mums reikia žmogaus, kuris už
degtų, apjungtų ir parodytų, ką 
gali laisvas ir neprievartaujamas 
žmogus tūkstantmetėje Vakarų 
kultūros apraiškoje —scenoje. 
Jeigu tokiam Jurašo iššūkiui at
siliepsime, tai žinokime, kad 
dramos spektaklių žiūrėsime ne 
tik vieni mes, bet dvasios akimis 
juos seks ir tėvynėje pasilikusieji, 
darydami iš to toli siekiančias 
išvadas.

Tačiau savo vizijai realizuoti 
Jonas Jurašas yra reikalingas 
taipgi visų mūsų talkos. Įsikūręs 
Chicagoje jo kūrybinei veiklai 
remti komitetas yra tik darbo 
kukli pradžia. Reikia tikėtis, kad 
jis greit paskelbs, kur ir kokias

B. ŽUKAUSKAS

Ilgai svarsčiau ar verta atsiliepti 
dėl Jurgio Gliaudos romano "Sun
kiausiu keliu”. Nesu literatas. Tad 
jeigu bandau atsiliepti, tai tik kaip 
ano laikotarpio liudininkas, nes 
1918-19 metų sąvartoje gyvenau 
Vilniuje ir artimai bendravau su 
‘Tėvynės Sargo” ir “Laisvosios Lie
tuvos” žmonėmis, t. y. krikščioni
mis demokratais.

Veikalas pavadintas "romanu”, 
tad tektų manyti, kad tai rašytojo 
fantazijos kūrinys. Bet kai tą roma
ną skaitai, matai realų Lietuvos 
valstybės atsikūrimo vaizdą. Jame 
cituojami valstybiniai aktai: Minis- 
terių kabineto atsistatydinimo, nau
jo Ministerų kabineto pirmininko 
paskyrimo, Kariuomenės vado atlei
dimo, naujo Kariuomenės vttdo pa
skyrimo ir t. L Cituojamas atsi
šaukimas “Į Lietuvos piliečius” — 
visa tai teikia istorinių vyksmų 
tikrovę. Tiesa, romane nėra šalti
nių rodyklės, bet, skaitydamas, nu
rodytų citatų tikrumu neabejoji. 
Be to, juk dar yra gyvų, jame vaiz
duojamų asmenų.

Tad, kaip ano laikotarpio liudi
ninkui, norisi šį bei tą pridėti, kad 
istorinis vaizdas būtų tikresnis.

Ką rašysiu, nebus mano fantazi
jos vaisius, bet prisiminimai, kiek 
jie gyvi liko mano sąmonėje ir pa
remti mano jau vėlesnių laikų už
rašais bei patikrinti kituose šalti

niuose.

šis tas iš anksčiau
Rusijos Moksleivių ateitininkų 

centro taryba ir Lietuvių krikščio
nių demokratų centro komitetas 
(kurių buvau narys) 1918 m. apie 
balandžio mėn. vidurį pasiuntė ma
ne delegatu J Lietuvą. Ateitininkų 
centro taryba įpareigojo Lietuvoje 
įkurti Likvidaciniai-organizacinę ko
misiją, kurios uždavinys — likvi
duoti ateitininkų veikimą Rusijoje 
ir organizuoti jų veikimą Lietuvoje. 
Krikščionių demokratų Centro ko
mitetas įgaliojo sueiti į sąlytį su 
Lietuvos krikščionimis demokratais 
ir juos painforuuoti apie Rusijos 
politinę padėtj ir apie krikš. dem 
veiklą.

Drauge su manimi vyko Eleono
ra Ratkevičiūtė (Ateitininkų centro 
tarybos narys), Barbutė Mėginaitė, 
Elena Virbalytė, Agota Sabaliaus
kaitė ir Jurgis Steponaitis. Vykome 
pirmieji Voronežo ateitininkai Pet
ro Karvelio, Liaudies sąjungos įga
liotinio, veikusio pafrontėje, nuro-

talkos laukiama. Atsiliepti ir a- 
teiti su karšta širdimi ir stipriais 
pečiais tada bus kiekvieno parei
ga ir garbė. O kada jau į Jurašo 
dramos spektaklius Chicagoje ir 
kitur plūs žiūrovų nemažiau 
kaip į operą, galėsime ne tik sva
joti ir sapnuoti, bet realiai tikėti, 
kad išeivija yra taipgi vienas tų 
visos tautos kultūros akmenų, 
ant kurių statoma laisvos tautos, 
vertos pasaulio dalininkės, pras
minga ateitis. Šia prasme Jurašas 
ir jo atvejis yra ir bus vienas tų 
barometrų, neklystančiai ro
dančių išeivijos kultūrinio inte
reso aukštąjį ar žemąjį slėgimą.

Tad kur šiuo metu stovime? O 
pasižiūrėkime į Vasario 16-tos iš
kilmes, į Simo Kudirkos ir Jono 
Jurašo atvejus, į mūsų pačių dva
sios ir darbų santykį su jais, ir 
žinosime.

' „ k. brd.

LIETUVAI KELIANTIS
Atsiminimai, atsiliepiant į Jurgio Gliaudos romaną

Čiurlioniškasis VyUs Jaunimo centro fasade, Chicagoje

dytu keliu. Vykome per Vitebską ir 
Polocką. Polockas buvo jau vokie
čių pusėje. Ten mus savo globon 
paėmė kun. S. Draugelis, Lietuvių 
draugijos nuk. dėl karo šelpti Cent
ro ir Liaudies sąjungos Centro ko
mitetų įgaliotinis Šiaurės - vakarų 
frontui. Agota Sabaliauskaitė iš ten 
grįžo Voronežan pranešti likusiems 
ateitininkams apie galimybę grįžti 
pasiilgton tėvynėn.

Kun. S. Draugelis turėjo ryšius 
su Vokiečių kariniu štabu ir galė
jo laisvai susisiekti su Vilniumi. Jo 
rūpesčio dėka gavome leidimus grįž
ti į Lietuvą. Reikėjo grįžti pro Daug
pilį, kur buvo grįžtančiųjų stovyk

la. Pasitaikė, kad tuo metu ten bu

vo grįžtantieji Vokietijon iš Ryt

prūsių ištremti vokiečiai baronai. 
Tad stovyklos režimas buvo gan 
švelnus ir maitinimas pakenčiamas. 
Toje stovykloje sutikome kelis lietu
vius karininkus: Petrą Gurecką 
(prieš kelerius metus mirusį Ameri
koje), Antaną Stapulionį (vėliau 
Lietuvos kariuomenės pulkininką, 
gyv. Bostone). Su A. Stapulioniu 
kelionės metu ir karantine teko su
artėti, kadangi su jo broliu Jonu 
Voroneže buvome draugai. Jonas, 
vėliau Lietuvos kariuomenės arti
lerijos karininkas, žuvo kautynėse 
dėl Lietuvos laisvės. Iš Daugpilio 

buvome išsiųsti j Šiaulius atlikti 

karantiną. Ten mus aplankė teisi

ninkas F. Bugailiškis ir kun. Augu

lis. Kun, Auguliui pranešiau apie

Lietuvos valstybės ženklas — Vytis Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Žygimanto Augusto kilime — gobelene šešiolik
tame šimtmetyje.

Architektas Jonas Mulokas

jo brolį, su kuriuo gyvenome viena
me bendrabutyje. Jiedu manimi 
nuoširdžiai rūpinosi. F. Bugailiškis 
atnešė didelį gabalą labai storų la
šinių, o kun. Augulis dažnai atneš- 

. davo kiaušinių. Mergaitės iš tų 
gėrybių patiekdavo skanios kiauši
nienės, kuri mūsų kompanijai bu
vo malonus priedas prie gan menko 
karantino maisto.

Apie dvi savaites prabuvę karan
tine, buvome paleisti vykti į mūsų 
nurodytas apsigyvenimo vietoves. 
Sėkmingai atlikti įgaliojimais paves
tus uždavinius aš turėjau vykti J 
Vilnių. Su manimi j Vilnių vyko 
B. Mėginaitė, E; Virbalytė ir E. 
Ratkevičiūtė. Vilnių pasiekėme vė

lai vakare, tada savųjų ieškotis 

nebuvo laiko. E. Virbalytės vado

vaujami, nakvynę susiradome mo
kykloje netoli Aušros Vartų. Ant 
suolų vargingai pernakvoję, išėjo
me į miestą ieškotis savųjų. Pra
eidamas Aušros Vartus ir ten pasi
meldęs, užėjau į prie Aušros Var
tų bažnyčios buvusį Sv. Kazimiero 
knygyną nusipirkti laikraščio. Ma
no nuostabai už prekystalio radau 
savo brolį Praną. Kadangi kelionėje 

buvau pora dienų nesiskutęs ir po 
ilgos kelionės kiek suvargęs, atro
džiau ne per geriausiai. Tad jis pir
miausia nusivedė mane pas kirpė
ją “apdailinti”. Patenkintas “ap
dailinto” išvaizda, nusivedė pas se
sutę Mariją, kuri buvo Sv. Mikalo
jaus prieglaudos vedėja. Ji, mano 
vyriausia sesutė, buvo man antroji 
motina. Taip laimingai buvo iš
spręstas mano Vilniuje apsigyveni
mo klausimas.

Brolis Pranas prie Didžiosios gat
vės turėjo 5 kambarių butą. Jis pats 
gyveno prie knygyno, todėl man 
pavedė naudotis tuo butu. Vėliau 

ten su manimi apsigyveno ir grįžę 
iš Revno lietuvių bataliono kariai: 
Valdemaras Čarneckis (kurį paži
nojau iš prieškarinių laikų), ve
terinarijos gyd. Kancleris — Dra- 
pas, gyd. Puodžiūnas ir vaistinin
kas Morkūnas. Karo metu Vilniuje 
siautė badas. 1918 metais padėtis 
buvo kiek pagerėjusi. Gatvėse jau 
nesimatė iš bado mirštančių žmo
nių, bet aplamai su maistu buvo 
sunkoka. Mano padėtis tuo požiū
riu buvo gera. Brolis Pranas iš tėviš
kės buvo atvežęs 50 skanių, džio
vintų sūrių ir centnerį sūdyto svies
to. Tad dažnai vakarais, su “kam
pininkais” lošiant proferansą, ant 
lėkštės padėdavau sūrį. Sūriai bu
vo tiek sudžiovinti, kad peiliu ne
buvo galima įpiauti. Lošiant, kortų 
dalintojas tą sūrį grauždavo, kol 
kiti lošdavo. Po to perduodavo se
kančiam dalintojui. Pradžioje grauž
ti buvo lengviau, bet kai sūrio kam
pai būdavo apgraužti, kai jis pasi
darydavo apvalus, tuomet būdavo 
jau neįkandamas.Bet V. Čarneckio 
buvo vienas dantys atsikišęs. Ir, kai 
jo eilė būdavo dalinti kortas, jis tuo 
dantimi išskaptuodavo sūryje grio
velius. Po to ir kiti galėdavo vėl 
lengvai atsikąsti. Su jais begyve
nant, gerai žinodavau visas karių 
nuotaikas.

Tuo metu vokiečiai dar sugebėjo 
palaikyti “per didelę” tvarką, tad vi
sų buvo didžiausias rūpestis: kada 
vokiečiai leis Valstybės Tarybai vyk
dyti valstybės kūrimo darbą? Buvo
me tikri, kad tas laikas greitai ateis. 
Atrodė, kad Valstybės Tarybos vado
vybė palaiko santykius su Ober- 
Ost (karo vadovybe) ir vokiečių 
politikais. Buvo galima tikėtis kari
nės okupacijos varžtų atleidimo. 
Tuo metu be karinės valdžios leidi
mo nebuvo galima keliauti iš vieno 
apskrities į kitą Kai man prireikė 
tokio leidimo keliauti pas tėvelius, 
brolio nurodymu kreipiausi į ponią 
S. Smetonienę ir tą pat dieną ledl- 
mą gavau, kai bendra tvarka tokio 
leidimo tekdavo laukti apie tris sa
vaites. Vilniuje sutikau ir kun. M. 
Krupavičių, kurį iš Rusijos teko iš
lydėti gana dramatiškomis aplinky
bėmis. Iš jo patirdavau visas politi
nes aktualijas. Su juo pasitaręs, 

greitai sukomplektavau Likvidacinei 
— organizacinę komisiją. Pirmoji 
kalbamos komisijos sudėtis buvo: 
M. Krupavičius, St. Dabušis, M. 
Gruzdaitė, A. Krakauskas, T. Serei
ka (Vilniaus ateitininkų kuopos 
pirmininkas) ir B. Žukauskas. Ta 
komisija sėkmingai pradėjo darbą 
ir priėmė iš Rusijos parvežtą ar-

(Nukelta į2 psL)
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Ar pakankamai pažįstame 
lietuvių dailę?
Aušra Marija Jurašienė apie 
vilkduobes kultūrininkams 
Lietuvoje.
Roizijaus gimtinėje.
Reprezentacinė ar tik susineštinė 
dailės paroda? '
Prano Bagdo apsakymas.
Dr. Jonas Jakštas apie 
Švėkšnos monografiją.

Kertinė paraštė
AR PAKANKAMAI PAŽĮSTAME 
LIETUVIŲ DAILĘ?

“Apie Čiurlionį žinau daug, 
bet apie kitus lietuvių dailinin
kus — tik trupinius”, taip vie
noje parodoje pasiguodė apyjau
nis tautietis. Ir pridūrė: “Kodėl 

J dailės bičiulių draugija, jei tokia 
yra, neišleidžia knygos su mūsų 
žymiausių grafikos, tapybos, 
skulptūros ir kitokių meistrų ap
rašymais, jų kūrybos trumpa 
analize ir pan. Nesvarbu, ko
kia kalba: lietuvių ar anglų. 
Svarbu, kad jų kūryba būtų įsta
tyta j bet kokius meno istorijos 

m rėmus. Mums verkiant reikia lie
tuvių dailę nagrinėjančių kny
gų”-

šitame priekaište yra daug 
teisybės. Mūsų nuovoka apie sa
vuosius dailininkus yra labai pa
viršutiniška. Žinome galybę pa
vardžių, bet nežinome, kodėl tas 
ar kitas dailininkas yra reikš
mingas, kokie jo kūrybos savitu
mai ir kokie ryšiai su mūsų ir 
pasaulio menu.

šiemet bus daug kalbama ir 
rašoma apie M. K. Čiurlionį jo 
šimto metų gimimo proga. Čiur
lionio genijus, be abejo, nusipel
no ypatingo dėmesio. Jis turėtų 
būti giliau įspraustas į Vakarų 
kultūros sąmonę. Todėl raštai 
apie jį svetimomis kalbomis šiuo 
metu labiau pasitarnautų, negu 
paklodinial straipsniai mūsų pe
riodikoje. dažnai pakartoją vi
siems žinomus faktus. Pagei
dautina, kad apie Čiurlionį būtų 
rašoma su tokiu pat gaivumu, 
kaip tai ne per seniausiai yra 

•V padaręs K. Žoromskis to paties 
“Draugo” kultūrinio priedo pus
lapiuose.

Vis dėlto susidomėjimas Čiur
lioniu neturėtų nustelbti noro 
pažinti ir kitus mūsų dailės at
stovus. Išeivijoje kūrė ir kuria 
visa eilė iškilių dailininkų (vyrų 
ir moterų): Galdikas, Vizgirda, 
Petravičius, Rimša, Dargis, Jo
nynas. Ignas, Kasiulis, žoroms
kis, Kepalaitė, Mozoliauskas, So- 
deikienė... Visų neišminėsi. Daž
nas iš jų yra pasiekęs aukštą ly
gį. O kodėl tas lygis aukštas, — 
žinoma labai neaiškiai. Dažniau-

Lietuvai kultūra — kaip duo
na, kurios ji retai kada sočiai val
gė įvairių istorinių priespaudų 
metais. Lietuviams kultūra turi 
dar ir kitą prasmę, negu didžio
sioms tautoms, taip aštriai nepa- 
tyrusioms priklausomybės, oku
pacijos ir savo mažumos komp
lekso. Mums tai — tautos gy
vybės palaikymas ir dvasios at
spara prieš priespaudą. Tai kal
bų, rašyto žodžio ir tautinio są
moningumo klausimas. Todėl to
kios atkaklios visada buvo lietu
vių menininkų ir švietėjų pastan
gos dirbti ir kurti slogiom ir prie
šiškom sąlygom (dievdirbiai, dai
nų kūrėjai, knygnešiai, nežinomi 
menininkai etc.) Mūsų savitas ir 
mažas kraštas dar ir dabar ma
žai žinomas pasaulyje. Ir jai iš 
svetur čia atvykę žmonės nustem
ba, lyg atradę nežinomą salą su 
unikalia istorija, kalba ir kultū
ra, — tai yra šių šventų misio
nieriškų pastangų ir istorinio at
sparumo vaisius. Mažam mūsų 
kraštui lengva susilieti, ištirpti di
delės imperijos gniaužtuose, ir 
šitas nuolatinis pavojus savotiš
kai žadina sąmonės aktyvumą. 
Dvasinė tautos dirva yra poten
ciali rimtai kūrybai, ir stiprus tos 

i kūrybos poreikis, kasdien slopi- 
Į namas *'iš viršaus”, virsta įsise
nėjusiu alkiu, kuris yra pasiry
žęs priimti kiekvieną — dažnai 
ir negryną trupinį. Juo labiau 
tikra vertybė ar šviežesnis reiš
kinys čia yra kaip gryno oro 
gurkšnis. Iš savo asmeninės pa
tirties žinau, su kokiu pietizmu

šiai — nežinome. Yra ir kita vir
tinė dailininkų, į mūsų tarpą at
ėjusių neseniai, daug žadančių 
ir jau kylančių tarptautinėje 
plotmėje.

Taip pat meno žiūrovų bei pa- 
klausovų ratas padidėjo su nau
ja karta, išsimokslinusia, gan 
pasiturinčia, šiandien ieškan
čia mūsų tautos vertybių, šitie 
žmonės, neturėdami parankios 
informacijos (paskaitos lietuvių 
dailės temomis retos kaip snie
gas San Diego mieste), nuėję į 
parodą, juk negali žinoti, kad už 
Vizgirdos, Kasiulio ar Žoroms- 
kio drobes galima drąsiai pa
kloti ir didesnę sumą. Supran
tama, ne piniguose esmė. Skau
du tik, kad jaunieji tautiečiai, 
dėl auklėjančių žinių stokos, 
dažnai pasimeta meno vertybė
se, vaizdingiau šnekant, neatski
ria ančių nuo žąsų ir žąsų nuo 
gulbių. Tokiu būdu jų reziden
cijų sienas ir puošia mėgėjiškas 
arba, dar blogiau, miesčioniškas 
koloritas.

Meno muziejuje stebime ne 
tik kūrinius, bet dažnai minti
mis santykiaujame su pačiais 
kūrėjais. Traukia mus Van Go- 
gho, Cezanne, Picasso paveiks
lai, Michelangelo, Rodino skulp
tūros, nes tų žmonių asmenybės 
yra žinomos iš perskaitytų kny
gų, žurnalų, filmų. Bepigu Van 
Goghui kerėti su savo raiškla- 
spalviais. nervingais potepiais, 
jei jo visas gyvenimas — toks 
tragiškai įdomus ir mums žino
mas — trykšta iš jo drobių.

Suprantama, ne visiems daili
ninkams lemta būti tragiškais 
ar ypatingais ir baigti savo die
nas savižudybe. Daugelis jų pa
prastu ramiu darbu siekė savo 
kūrybinės didybės. Daugelis gy
veno ir gyvena ilgą amžių, kaip 
kad mūsų Adomas Varnas. Iš 
tikrųjų, kiekvieno kūrėjo gyve
nimas, koks jis bebūtų, yra įdo
mus, nes jame sukaupta talen
tingos asmenybės plėtotė: kova 
už būvį, už menininko laisvę, už 
technikos tobulumą, žūtbūtinės 
pastangos sukurti savitą, lig 
šiol neregėtą išraišką. Tie dajy-

GALIU TIK LIUDYTI SKAUSMĄ...
i

Aušra Marija S. Jurašiene

kai yra įdomūs ir reikšmingi. 
Tiek dailės žinovui, tiek eiliniam 
parodos lankytojui.

Susipažinus su dailininkų as
menybėmis bei jų kūrybos savi
tumais, ir pats lietuvių dailės 
vaizdas darosi platesnis, pras
mingesnis, gyvesnis. Tada ir 
Čiurlionis atrodo ne toks vieni
šas. Pr. V.

ir pagarba priimamas mūsų kla
sikos (V. Krėvės, Vaižganto, V. 
Mykolaičio-Putino ir kt.) istori
jos veikalų pasirodymas, kokio 
karšto reagavimo susilaukia kiek
viena talento ženklu pažymėta 
nauja autoriaus knyga, jei joje 
nėra pasidavimo kvapo. Kaip 
džiaugiasi lietuviai savo grafikos, 
skulptūros ar tapybos išėjimu į 
platesnius horizontus.

Taip ir mano vyro, Jono Ju
rašo, darbas Kauno dramos te
atre tapo visuotino susidomėji
mo centru. (Tai buvo naujas ir 
išskirtinas etapas mūsų teatro is
torijoje.) I jo spektaklius važiuo
davo žmonės iš visos Lietuvos 
kaip į atlaidus, ir ilgam užtek
davo peno kalboms apie jo spek
taklių prasmę ir vertę. Ir da
bar, prisimindama tą laiką, su 
skausmu galvoju, kad jam jau 
niekada nebus lemta patirti to
kio salės alsavimo vienu bendru 
ritmu, tokio gyvo rezonanso, ku
ris įmanomas tik mūsų 'gimtoj, 
iškankintoj Ženfej ir kuris jam 
buvo didžiausiu atpildu už sun
kias pastangas ir kovą, kad iš
leistų dorą, savitą spektaklį.

Kai menininkas pajunta šitokį 
publikos dėkingumą už tiesos žo
dį, už tikro meno prošvaistes, už 
paguodą ir viltį* — jis dar ryš
kiau suvokia, kad neturi teisės 
meluoti, veidmainiauti ir maitinti 
išalkusias sielas surogatais, kurių 
iš jo reikalauja valdžia. Tai sun
ki sąžinę ir širdį draskanti prob
lema, kuri daugiau ar mažiau 
kankina kiekvieną menininką 
priklausomoj nuo sovietų Lietu
voj.

J. Jurašui su kaupu teko iš
gyventi šitą dvigubą kančią: ži
noti, kad esi ypač reikalingas 
praretintoj kultūrinėj erdvėj, ir 
kartu suprasti, kad tau nebus 
leista būti tokiu, koks esi reika
lingas saviems žmonėms — su 
tikrais, nedeformuotais cenzūros 
savo spektakliais su neramiom

savo idėjom ir žmogaus situaci
jos tragizmo suvokimu. Siaurė
jančių demagogijos ir konjunk
tūros žnyplių spaudžiamam, 
šiandien kaskart vis sunkiau me
nininkui darosi išlikti doru ir ne
palaužtu. Jis turi arba imti ap
gaudinėti tuos, kurie juo tikėjo, 
arba' išeiti ir 'palikti šitą mažą, 
priešų apgultą teatro (ar kito me
no) tvirtovę, kurią jis buvo su
būręs iš nevienalyčių, neatsparių 
ir kartais jį patį išduodančių gy
nėjų.

Mes palikome savo mažas, gal 
ir iš iliuzijų smėlio supiltas tvir
toves tam, kad daugiau nebepra- 
sižengtume su savo sąžine ir tap
tume pagaliau laisvi, nors for
maliai išbraukti iš gyvųjų tarpo. 
Kitaip mes negalėjome. Ir dabar 
atsidūrėme tos kultūros, — kurią, 
kiek leido mūsų jėgos, padėjo
me kurti, —(paraštėje. Ir jau iš 
tolo, iš to balto paraštės lauko 
žiūrim į nematomų iš paviršiaus 
batalijų ir iečių laužymo laiką, 
besitęsiantį ir šiandien ten, mū
sų mažutėj žemėj. Dabar dar aiš
kiau galime įvertinti pastangas 
tų negausių dorų menininkų, ku
rie kuria, nesiekdami pripažini
mo ir valdžios palaiminimo, ba
lansuodami ant pavojingos “ne
malonės” ribos, mūsų jau per
žengtos. Ir prieš mūsų valią at
minty iškyla ciniški veidai tų, 
kuriems duota jėga žaloti ir 
smaugti mūsų meną.

Aušra Marija S. Jurašiene, buv. ‘Vagos” leidyklos Vilniuje 
redaktorė, pati rašytoja, kritikė ir eseistg, neseniai su šeima pasiekusi lais
vuosius Vakarus. Čia spausdinamas jos, raštai! piešia sukrečiančiai autentišką 
okupuotojo krašto kultūrinio gyvenimo vaizdą, kurio kasdienybėje plūkiasi ir 
herojiškieji rezistentai ir žmogiškąją savigarbą praradę pataikautojai. Kaip 
žinome, Aušros Marijos S. Jurašienės vyras, režisierius Jonas Jurašas, buvo 
nušalintas iš Kauno dramos teatro režisierių ir vadovų už tai, kad viešai 

1 protestavo už jo pastatymų žalojimą. Tikra yra, kad Jurašai iš Europos il
gesniam vizitui, o gal ir nuolatiniam apsigyvenimui, atvyks It j JAV. Šią pro
gą išnaudojant, yra planuojami Jono Jurašo teatriniai pastatymai Chicagoje, 
kuriems yra reikalinga visos mūsų visuomenės parama. Jono Jurašo kūrybi
nei veiklai Temti komitetas aukas prašo siųsti šiais adresais: Chicago Savings 
and Loan Association, 6245 S. VVestern Avė., Chicago, III. 60636 — Jonas Ju
rašas Fund, sąskaitos numeris 70353-6, ar Jurašo kūrybinei veiklai remti ko
miteto iždininkei Zitai Visockienei, 3122 W. 84 Place, Chicago, I1L 60652.

Kas jie, tie geradariai kultū
ros viršininkai, kuriems su bai
me ir priverstinu dėkingumu 
lenkiasi daugelis mūsų meninin
kų už teisę nors iš dalies įvykdyti 
savo kultūrinę misiją? Sakytum, 
jie irgi mūsų broliai, bet elgiasi 
su mumis, kaip su potencialiais 
nusikaltėliais. Net žadėdami už 
nuopelnus meduolį, kitoj ran
koj jie laiko rykštę. Jie baudžia 
ir kartais atleidžia, bet niekada 
neužmiršta mūsų nuodėmių. Jie 
moko mus tarnauti ir “dievui”, 
ir ciesoriui, ir jų kompetencijoj 
yra tas magiškas “taip reikia”, 
kuris tramdo gyvą, prieštaraujan
čią mintį ir skiepija susitaikymą. 
Jie laimina oficialų kultūros žy
gį, nusiimdami nuo savęs atsa
komybę už pražudytas sielas. Vi
sa, kas kvepia inkvizicija, priski
riama aukščiausiai Maskvos ga
liai, ir jie nusiplauna rankas — 
kaltinkit save, prasižengusieji, 
norėjom Jums gero. Ir mes patys 
linkę patikėti savo ‘‘gerais vir
šininkais”, nes jie iškilę iš mū
sų tarpo, jie savi, lietuviai, ir jie 
žino, kaip neužrūstinti Maskvos. 
O po jų gali ateiti blogesni...

Palaipsniui apsiprantam su 
priespauda, kaip šuo pripranta 
prie grandinių. Gyvybės ins
tinktas verčia prisitaikyti. Mes 
imam kontroliuoti vieni kitus pa
gal “blaivaus proto” teoriją. Ir 
sakom sau: nebūkim savižudžiai. 
Nežudykim savo sunkiai kuria* 

mos kultūros. Geriau mažiau, 
negu nieko. Geriau kalbėti puse 
lūpų, negu virsti nebyliais. Ir mes 
jau žinom, kuo reikia užmokėti 
už smilkiniuose pulsuojančią idė
ją, už gyvą kūrinį, — kitu, tin
kamai nudažytu, parduotu vai
siumi. Mes išmokstame prekiauti 
9avo kūryba. Jei parašysi dau
giau ar mažiau idėjiškų eilėraš
čių, tų tarp savęs vadinamų rau
donų arba pilkų velnių, — išleisi 
savo rinkinį. Jei gausi ir tinka
mai įvykdysi oficialų užsakymą,
— gal galėsi sukurti skulptūrą 
pagal savo norą arba pakliūti į 
parodą. Jei pastatysi “proginį” 
spektakli, tau pagaliau leis pasi* 
rinkti pjesę, kurias tu taip seniai 
laukei, kad jau užmiršai pirmą 
impulsą ir užmanymą. Kartais 
pas mus tiesiog sakoma: reikia 
išmokti rašyti savo sąžinės są
skaita dviejuose lapuose: baltam 
ir juodam, viešam ir asmeniškam. 
(Iš čia — gal ir pasąmoniniai
— yra kilę J. Marcinkevičiaus 
“Mindaugo” Baltasis ir Juodasis 
metraštininkai.) Tai mūsų ilga
laikės veidmainystės pamokos, 
kurios yra pakeitę ir deformavę 
ne vieno menininko prigimtį.

Aš dvylika metų dirbau redak
toriaus darbą, redaguodama lie
tuvių poeziją ir prozą, dirbdama 
su jaunais ir jau pripažintais, 
premijuotais autoriais. Ir žinau, 
kokią sudėtingą ir savotišką psi
chologinę mokyklą praeina rašy
tojas, kol išmoksta (arba, taip ir 
neišmoksta) laviruoti, kol įpran
ta savo laisvamanišką dvasią, 
kaip kokį fantastišką džiną, su
grūsti į butelį ir tik retkarčiais 
leisti jam atsargiai iškišti galvą 
pro painių metaforų tinklą. Kaip 
jis kasdien grumiasi su savo ne
realiais sumanymais, su savo są
žine ir kartu su karštu noru iš
leisti į pasaulį savo širdies kū
dikį — daugiau ar mažiau suža
lotą. Nes neišspausdintas kūrinys
— kaip nepagimdytas kūdikis. 
Žinoma, tai neliečia visų rašan
čiųjų, nes kitų pašaukimas ir yra 
mušti būgnais, apkurtinančiais 
klausą, dainuoti odes ar pseudo- 
modernistinius pasažus apie so
cializmo žmogaus didybę ir gro
žį arba rašyti plačias epines dro
bes apie praeities nedalią bei po
grindžio kovas ir šios dienos bui
tines peripetijas. Bet iš esmės, 
kuo talentingesnis žmogus, tuo 
unkesnės vidinės grumtynės — 
suveržti savo vaizduotės galią, 
kad ji neprašoktų galimybės rė
mų, kad mintis neužgriebtų gi
liau, negu leista. Laiku sustab
dyti plunksną, sutramdyti vaiz
dų struktūras, kad jos neišduotų 
pačios esmės, ir potekstėje palikti 
tikrą kančią, skausmą, abejones 
ir protestą. Taigi, net ir kūryboj
— šitam šventam ir intymiam 
akte — išlaikyti būtinas, nera
šytas žaidimo taisykles.- Kad ne
tyčia per aštriai nepradrėkstum 
glotniai nulakuoto socialistinio 
modelio paviršiaus, kad užsimir
šęs nesuabejotum neliečiamom 
marksizmo idėjom ir iš šalies pri
mesta valia.

Kaip sugeba rašytojas ar kitas 
menininkas jau darbo procese 
apriboti savo kūrybinę mintį? 
Nei cenzūros, nei viršininkų ran
kos betarpiškai negali murkdytls 
tavo sieloje. Jų funkcijos yra ki
tos: iškupiūruoti, uždrausti, nutil
dyti, likviduoti. Bet čia, šitoj in
tymioj srity, yra paslaptis, su
prantama tik tarybiniam žmo
gui. Tai tavo Vidinis Cenzorius,
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4. K. Čiurlionio gimimo Šimtmečiui

Šiame numery

K. ŽOROMSKIS

Kertinė paraštė

Putvinkio gyvenimas ir raštai.

Spygliai ir dygliai.
Kultūrinė kronika.

iir eskpresionistinės 
mažiau. Paveiksle 
ledas. Tai ant už- 
(tikriausiai Nemu-

ne
išbalansuota ir 
Taipgi išlaikyta 
jos vienuma.

Neseniai Vilniuje išleistas dar jau keletą kartų esu minėjęs, tik- 
vienas. M. K. Čiurlionio tapybi- tuoju abstraktistu jis niekada ne- 

i\ ilgiais atkreipęs meno mylėtojų kada nebuvo pasitraukęs. Trečia- 
dėmesį. Čia sutalpinta tikroji ta- r’"----- 1.1—1—g_jJ __i.u----

■nės kūrybos aplankas, visais at- buvo: nuo daikto Čiurlionis nie-
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Ar tik ne velniui užrašome sielą. 
Gyvoji gamta M. K. Čiurlionio 
tapyboje.
Rusų pogrindžio poetai.
Mąstymai apie lietuviškumo 
parodas.

GYVOJI GAMTA ČIURLIONIO TAPYBOJE

pyba, kurios daug kas dar visai 
nebuvo matę. Tai “Žiema”, “Pa
vasaris” 'ir "‘Vasara”. Trys ciklai. 
Mano išmanymu, čia labai geras 
aplankas, nes jame randami dar
bai labai tikrai nusako M. K. 
Čiurlionio tarpybinius sugebėji
mus. Tai M. K. Čiurlionio tie- 
sioginis kontaktas su gamta: jo tė
viškės — Druskininkų apylinkės 
— gamta. Taip, kaip jis ją ma
tė, mylėjo ir suprato. “De lo que 
es y de lo que pueda ser”, — pa
sakytų žinomas ispanų meno kri
tikas Ramon Faraldo. “Tai, kaip 
yra, ir tai, kaip galėtų būti”. Kaip 
tik čia M. K. Čiurlionis ir turi 

/kuo mažiausiai to netapybinio 
| šnekėjimo, kuris daugeliu atvejų 

Tas velniškas šiandieninis ve- j taip nesąmoningai trukdo tikra-

AR TIK NE VELNIUI UŽRAŠOME SIELĄ
Klausimas iš karto skaitytojui, -- -- -- __ ______

tur būt, atrodys makabriškas, ko- to yra ne kas kita, o Maironio ja/tapybai. Jau vien todėl, šituo- 
ne siurrealistinis, tik jau neliečiąs baladėje suminėtas “riejimasis su1 se cikluose, kaip tapytojas, Čiur-
mūsų čionykščio realaus gyveni-1 visais” ir ta nepakanta kito kai
mo. O vis dėlto, o vis dėlto... Net myno lietuvio/ kuris, anot Vinco 
ir tuo atveju, kai šventėme Va
sario 16-tąją. Vienur kitur (ir tai 
dar gyviausiose 'lietuvių kolonijo
se) jau negalėjome sueiti į vieną 
ir bendrą visų susikaupimo šven
tę. Jau reikėjo arba dviejų toje 
pačioje vietoje neva bendrinių 
minėjimų, arba jie buvo rengia
mi tik savo vardu, kitų organi
zuotųjų visai nepaisant, nema
tant ir nebandant sujungti pa
stangų draugėn. Ir žinoma, iškil
mėse visur giedojome, “vienybė 
težydi”, net nerausdami. O tai ir 
liudija, kad kažkur savo sieloje 
ir broliškoje etikoje taip atbuko
me, jog draskymasis savo tarpe 
dėl paties draskymosi jau baigia 
visus išsemti. Viskas eikvojama 
vien tik savitarpio puolimui ir 
apsigynimui, nepaliekant jėgų 
tikrųjų savo uždavinių sritims.

Kitas Čia ims ir paklaus: bet 
kodėl šį kartą pradėta su velniu 
ir su jam užrašoma, o gal jau ir 
užrašyta, siela? Taigi dėl to, kad 
temą svarstant, kažkaip nejučio
mis prisiminė Maironio baladė 
“Čičinskas”. Toptelėjo ir ta baisi 
analogija tarp anų senovės laikų 
ir tarp mūsosios dabarties. Tik 
su tokiu gal skirtumu, kad anų 
laikų Lietuvos nelaimėse atsira
do vos vienas Čičinskas, gi šian
dien juos suskaičiuot jau reikėtų 
gana aukštos matematikos. Todėl 
ir baugiai šiurpu, kada jau ne vien 
praeitį atliepia Maironis, rašyda
mas:

sis paveikslas taip pat netoli nuo 
abstraktinės minties, nors sniego, 
o tuo pačiu 
išraiškos* čia 
beveik ištisai 
šąlusios upės
no) čiuožykla. Bent taip galima 
manyti. Geroką paveikslo dalį 
■užima didžiulė tvora. Už tos tvo
ros, viršutiniame trečdalyje, toli
mesniame plane, iš kairės į deši
nę ir ratu vėl į kairę čiuožia žmo
nės: aiškiai matyti žmogiški silu
etai. Pilkai melsvam ledo to- 

kompozicinė konstrukcija 
labai stipri, 
ir spalvinė 

Pirmojo plano 
didžiulė tvora melsvesnė ir tru
pučiuką šviesesne pegu šiapus tvo
ros ir tolimesnis ledas. Nuo rit
mingai apšarmojusios, gal ap
snigtos, tvoros viršūnės lyg pen
kiais plačiais pirštais tas pats bal-

Kudirkos, nešioja skirtingų dryžių 
kelnes negu aš pats.

Laiką ir paskutines jėgas iš
eikvoję tuščiajam draskymuisi, 
kam kitam jau neturėdami kva-

Ginti žūstančios tėvynės 
Nuo Kazokų čr Maskvos 
Stojo sūnūs. Vien negynęs 
Tik Čičinskas Lietuvos. 
Liaudos išrinktais balsais 
Seime riejos su visais...
• • • • • ■ • • • •

Nepermaldomas kitų 
Dėl sumanymų aukštų 
Veto velniškai užriko.

Tarp žmonių tačiau plačiai 
Eina gandas, kad stačiai 
Velniui bus užrašęs sielą.

po, mes netiesiogiai ir šaukiame ; - . <(ri
veto tiek dainų šventei, tiek Va- J05 P3™*1-., Pa’
lančiaus ar Čiurlionio šimtmečių 
paminėjimui bei aplamai mūsų 
visų sričių lygio kilstelėjimui 
aukštyn.

Esame atsidūrę tokioje situaci
joje, jog “geroje draugijoje” užsi
minti a pie, sakysim, dainų šventę 
būtų tikras netaktas, lyg reikala
vimas negalimo, lyg svajojimas 
to, ko niekada nėra buvę. Mūsų 
nusikamavimas kitur šaukia čia 
■nepermaldaujamą veto.

Šiemet Valančių ir Čiurlionį, 
rodos, galėtume turėti prieš akis: 
ilš vieno pasimokyti organizaci
nio ir realaus darbo, iš antro — 
kūrybinio, pionieriško polėkio. 
Bet ar daug kur jiedu buvo bent 
žodžiu prisiminti jų jubiliejinių 
metų Vasario 16-tos minėjimuos 
Mūsų trumparegiškumas čia už 
mus pasakė veto. Dienos ir mė- 
neseniai bėga, o kiek yra lietuvių 
kolonijų, kur kas nors bendri
niu pločiu būtų daroma šiuos 
mūsų tautos du milžinus dera
mai pabrėžti viešomis visų aka
demijomis, leidiniais, koncertais, 
inscenizavimais? Tarpusavio ko
vose ir po jų poilsiniame ap
snūdime išsikerojusi tuštuma 
šaukia pratisai ir tingiai veee- 
tooo!..

Ir pabaigai mintis vėl grįžta į 
tuos pirmojo Čičinsko laikus, ka
da mūsų išsipusčiusi bajorija rie
josi ir kapojosi vien tik laiką gai- 
šinančiuos seimuos, nieko pa
doraus neatlikdama, kai jau net 
trys graboriai sutartinai šypsojosi 
ir laukė pabaigos. Tad ir ima bai
mė, kad tas paskutinis anos trage
dijos veiksmas nebūtų dabar tiks
liai pakartotas išeivijoj ir kad atei
ties rašytojų rašomos apie mus ba
ladės nebūtų panašios į Maironio 
“Čičinską”. k. brd.

lioms yra tikresnis. Jeigu “Žie
mos” ciklas savo abstraktumais ’ tumas įnūdingai krenta žemyn 
gal dar šiek tiek artimesnis jo Lyg triūbuotų mažo tos čiuožyk- 
ankstyvųjų metų simbolinėms 
kompozicijoms, tai “Pavasario” 
(ypač) ir “Vasaros” ciklai, kur 
kas labiau priartėja prie matomo
sios gamtos, lyg būtų tiesiogiai iš

los orkestro triūbomis, kurio pa
veiksle nesimato. Tai jis tos mu
zikos ritmu stumdo čiuožėjus. O 
realiojo žiemos gyvenimo atsto
vai yra tie trys mažyčiai belapiai 
medeliai, lyg nuo labai šalto žie
mos vėjo prisiglaudę tvoros užuo- 

nedrįsta vadinti “Sonata”, nors vejoje.
-•1.1 __ 1 J-

Ketvirtame paveiksle, lyg nuo 
kvapą užimančio šalčio, neišpasa
kyta tyla ir ramybė. O žiemos 
naktys nuo baltumo būna švie
sios. Atrodo, jog viskas sustingo 
ir apmirė be garso. Gal tik ne
matoma tvora kartais supykši. 
.Šviesiai pilkame tone, per dangų 
ir per žemę tik du apšarmoję, vie
niši, jauni, belapiai medeliai, iš
tįsę kaip sukauptas skausmas, 

kaip | Dangų nuo žemės atskiria, lyg to

va9ario” ciklo Čiurlionis dar ir 

ciklas, kaip ir jo "‘sonatos”, susi
deda iš keturių paveikslų.

“Žiemos ciklo antrajame pa
veiksle M. K. Čiurlionis taip su
paprastina gamtą, kad tepaima 
jos beveik mikroskopinę dalį: 
porą mažyčių krūmokšnių!, kurie, 
lyg sniego rankomis, beveik už
dengia anapus jų užšalusią upę. 
šiuom žiemos paveikslu jis gal la
biausiai priartėja prie abstrakto 
(ekspresionistinio), nors,

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Iš “Pavasario” ciklo (Nr. 10)

B “Žiemos” ciklo (Nr. 8)M. K. Čiurlionis

Urnomis šviesomis sutrūkinėjęs, 
vos įžiūrimas, tolimas, siaurutis 
horizontas. Tai galėtų būti speige 
vos matoma kita Nemuno pusė. 
O gal tas siauras, šviesomis sutrū
kinėjęs horizonto rėželis ir yra jo 
paties Druskininkai, pasižiūrėjus 
■iš anapus Nemuno?

Ties kairiojo medelio viršūne, 
kaip ant Kalėdų eglutės, nukri
tusi iš dangaus, vienintelė gerojo 
likimo viltis — didelė, šviesi 
žvaigždė. Vienut vienai O gal 
taip šalta, kad kitų nei nebema
tai? Ogi ir pati ji lyg prišalusi 
prie to medelio viršūnės. Net ne
mano kryptelėti į kurį nors šoną. 
Ji lyg globoja tą medelį. O gal 
bijo suardyti šią visišką ramybę, 
šį nepaprastą tylos balansą. Vi
sam tam atsverti ant dešiniojo 
medelio viršūnės į dešinę pusę 
nulinkęs vienintelis, dar pasilikęs 
rudenio lapas, lyg buvusio gyve
nimo atgarsis. Jis taipgi didelis 
Kaip ir žvaigždė. Gal tai turėtų 
reikšti dviejų priešingų jėgų tylią, 
bet žūtbūtinę kovą.

Šeštame ir septintame paveiks
le kietai sumigę, sunkiai apsnigti 
miškeliai: šeštame — pušų, sep
tintame — eglių, lyg būtų pra
radę viltį pabusti ir prisikelti: jų 
liemenys ir šakos apklotos sun
kiais ir storais sniego lopais. Kur- 
ne-kur gana ritmingai šakų pažąs- 
tėliuose, lyg kvapui "įkvėpti, pra
sivėrę kiaurumėliai. Viskas pilka. 
Jokios šiltesnės spalvinės dėmelės,

lyg būtų prarasta paskutinė vil
tis.

Bet taip nėra! Tai tų pažastė- 
lių properšose slapta viltis. Ji ver
tikaliais ritmais, septintame pa
veiksle, vis aukštyn, diminuendo, 
kažkur sprunka. Lyg pro visą 
apačią to pilkumo. Tie ritmai 
skamba kaip pritildyti smuikai 
simfoniniam orkestre — “piano- 
piano”...

Ir, va, aštuntame paveiksle ta 
viltis prasiveržia triumfuojančiais 
ritmais į naują gyvenimą. Ji su
draskė jau žiemos ledą į plytas 
ir plyteles ir plukdo moliname, 
šviesiai rožiniame pavasario van
denyje. Tai didele upe — Ne
munu plaukia ižas. Jo viduryje 
penki dideli ledo gabalai, ant ku
rių spindi penkios didelės džiaugs
mo žvaigždės: “allegro schercan- 
do con molto”.

Tai nepaprastai įdomi ir geros 
konstrukcijos kompozicija, kur 
atitinkamomis ritminėmis grupė
mis visame to vandens plote iš
dėstyti stambieji ledo gabalai, o 
jiems skersinėmis priešpriešo
mis mažieji. Balansavimas toks 
geras, kad iš pirmo pažvelgiipo 
net nematai tų didelių arba ma
žų ledo gabalų, o tik džiaugiesi 
tų ketvirtainių dėmių ir dėmelių 
žaidimu. Tai dar kartą patvirti
na M. K. Čiurlionio nepaprastą 
pojūtį, o gal ir tiesioginį kompo
navimo supratimą.

Pirmasis šio ciklo paveikslas,

manyčiau, per menkas visam 
šiam įdomiam ciklui, o pridėti
nis — devintasis manęs neįtikina, 
kad ir jis prie kitų derėtų. Jis čia 
nepritampa nei turiniu, nei ge
rumu. Jeigu M. K. Čiurlionis ro
dydavo tik aštuonis, gal jų ir už
tektų?

“Pavasario” ciklas — keturi 
paveikslai. O gal tai jau Sonata? 
Kodėl keturi? Gal nebuvo pa
vadinta Sonata tik, todėl, kad per
daug natūralistinio pobūdžio? 

i Tai galėtų būti gamtovaizdžiai, 
'paimti tiesiogiai iš kaimyninės 
aplinkos? Nebijočiau manyti, 
kad tai galėtų būti minties įžan
ga į sonatas. Net drįstu duoti 
šiems keturiems paveikslams var
dus: “Allegro apasionato”, “Al
legro ma troppo”; “Andante 
cantabile”. “Finale con largo”.

“Allegro apasionato”. Sniegai 
kūliais eina pražūtim Iš po jų jau 
gaivalingai išsiveržia drėgme per
mirkusi žemė, net jauti — tuojau 
pat prasiverš gyvybė. Jos dar nė
ra, bet jau matyti -tos gyvybės pir
mieji pradai. Tai oranžine spal
va sušilę du medeliai ir šiltėjanti 
toluma.

Tų medelių vidury ir tvoros 
varteliai jau atdari. Į mėlyną upę 
ir tą šiltėjančią tolumą.

Ta toluma kitapus upės. Taip, 
tai Nemuno pietinis krantas: Liš
kiavos pusėn, ties Druskininkais;

{Nukelta j 2 psi.)
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Pratęsti kūrybinį kelią laisvėje. 
Vysk. M. Valančiaus mirties 
šimtmečiui: palyginimai ir 
samprotavimai.
VI. Jakubėnas apie
"Meilės dainą".
Kelios mintys, Vasariui 
praėjus.
Michelangelo 500 metų 
gimimo sukakčiai. 
Lituanistiniai darbai.
Verkti ar dirbti?

Kertinė paraštė

Vysk. M. Valančiaus mirties šimtmečiui

PALYGINIMAI IR SAMPROTAVIMAI
DR. Q. VALANČIUS

vyriškumui. Liūdna darosi gy
venti, kada suvoki, jog šiame 
“Blaivaus proto” pasaulyje natū
rali, laisvą žmogaus prigimtį tei
gianti reakcija įgali būti traktuo
jama kaip heroizmas, arba kaip 
beprotybė — taip atsitiko anoje, 
vergystės prislėgtoje, spygliuoto
mis sienomis persmaugtoje Lie
tuvoje. Sužinoję, kad mano in- 
terview, perduotą telefonu, Liau

I

Vienu ir beveik tuo pačiu 
trumpu metu minime trejopą 
vyskupo Motiejaus Kazimiero Va
lančiaus jubiliejų: gimimo, įsi- 
vyskupavimo ir mirimo. 1975 m. 
vasario mėn. 24 d. suėjo 125 me
tai nuo jo konsekravimo Žemai
čių vyskupu Petrapily, trys mė
nesiai be vienos savaitės vėliau 
— 1975 m. gegužės mėn. 17 d. 
sueina 100 metų nuo jo mirties 
Kaune, ir 9 mėnesiai po to — 
1976 m. vasario mėn. 16 d. (tai
gi, Vasario 16-jąl- — 175 metai 
nuo Valančiaus gimimo Salantų 
parapijos Nasrėnuose.

Žemaičiui valstiečiui vyskupas 
buvo pats didžiausias, svarbiau
sias ir aukščiausias asmuo, kokį 
jis tik bežinojo ir savo vaizduote 
pajėgė vaizduotis. Jis buvo dides
nis už patį karalių, kunigaikštį 
ir valdovą, ir nemažesnis net už 
popiežių, kuris jam buvo tik kaž- 

I kokia nebereali ir sunkiai suvo
kiama abstrakcija. Jauno vaiko 
atmintyje liko niekuomet nebe
išdildomas vaizdas iš 1918 me
tų, kai žemaičių vyskupas Kare
vičius lankė abi manosios tėviš
kės parapijas: mamos Alsėdžius 
ir tėvo Žem. Kalvariją. Pastaro
joje buvau ir konfirmuotas su 
didžiuliu, bene visą dešimtmetį 
susikaupusiu, būriu kitų vaikų ir 
jaunuolių. Net žydai lipo ant tvo
rų ir stogų pamatyti katalikų 
vyskupo, ateinančio spalvingame 
rūbe, laiminančio abiem pusėm 
sugužėjusią minią, apsupto ir gė
lėm ir žalumynais, lydimo vė
liavų ir baltų angeliukų, pasitin
kamo chorais, orkestrais, varpais 
ir bernais ant šaunių žirgų.
Įmantriausi sveikinimo žodžiai
kalbėjo drobėse ant žalių garbės 
vartų. Atėjo visas tautinis kaimo 
folkloras, atėjo visa pasipuošusi 
parapija ir jos gausūs kaimynai 
pasitikti savo vyskupo. Ar begali 
būti ir pats imperatorius, cezaris 
ar caras iškilmingiau sutinka
mas. Taigi, į vyskupą nepakan
ka žiūrėti kaip į paprastą mir
tingą asmenį, nes jis yra ne tik 

j asmuo, o taipgi reikšmuo ir sim- 
I bolis.

Tai asmeniškoji šio motyvo 
pusė. Žvelgtelkime į to paties 
motyvo kitą — realinę pusę. Tu
riu galvoje pačią žemaičių vys
kupiją, kaip organizaciją bei ad
ministracinį vienetą ir kaip ins
tituciją, vaidinusią didžiulės 
reikšmės vaidmenį. Vaidmenį, 
plačiai išsiliejusį užu Kat. Baž
nyčios ribų ir reikalų. Reikia at
siminti, kad po 1847 metų kon

PRATĘSTI KŪRYBINĮ KELIĄ LAISVĖJ
Vieno ryškiausių okupuotos 

Lietuvos teatro režisierių Jono 
Jurašo ir jo žmonos. Literatūros j 
kritikės, eseistės Aušros Marijos 
Sluckaitės - Jurašienės su sūne
liu Joriu pasiekimas laisvųjų Va
karų šiandieniniam mūsų kultū
riniam gyvenime yra labiausiai 
pabrėžtinas faktas. Todėil ne-1 
nuostabu, kad į žinią buvo jaut-j 
riai ir šiltai reaguota, tiesiant 
jiems asmeniškai arba per “Mar- j sėsi kone visi Amerikos lietuviai, 
gutį” pagalbos ranką, Balfo mes buvome sujaudinti iki šir- 
pirm. M. Rudienei lankant juos' 
Vienoje ir Chicagoje įkuriant Jo
no Jurašo kūrybinei veiklai rem
ti fondą. Visu tuo Jurašai yra 
giliai sujaudinti. Šiuo metu jų 
šeima iš Vienos (Austrijos) yra 
persikėlusi į Miuncheną (Vokie
tijon). Iš ten yra gautas jų bend
ras laiškas, kurį čia spausdina
me:
Brangūs tėvynainiaiI

Pagaliau mes pasiekėme se- 
kaųčią savo ilgos kelionės stotį. 
Nuo pat pirmųjų sunkaus iš
bandymo žingsnių mes nuolat 
jautėme giminišką lietuvių glo
bą, rūpestį, supratimą ir pagalbą. 
Tokios prabangos mes niekuo
met neturėjome net tėvynėje, su
skaldytoje baimės, nepasitikėji
mo, abuojumo. Mūsų kelionės. 
galas dar toli, tikriausiai, mes' 
niekuomet nerasime savo praras-1 teks užtrukti Miunchene, 
tųjų namų, tačiau viltį palaiko ir 
stiprybės priduoda ta neapčiuo
piamą širdies brolių šiluma, 
sklindanti per uždangas ir sienas. 
Nuo šiol mes jaučiamės vieno 
likimo šeimoje, nors ir praradu
sioje tėviškės žemę, blaškomi po 
pasaulį, lyg tie augalai be šak
nų, kurie kartais stipriai išsaugo 
savo ląstelių genuose didžiąją 
genties paslaptį, nei tie, kuriems 
neduota pajusti gresiančio pavo
jaus išsigimti nuodingoj dirvoje. 
Belieka tikėtis, kad nelaimė su
artina naikinamą gentį tremtyje, 
kuri kaip nešamas kryžius, kaip 
kančia taurinanti sielą.

Aš niekuomet nesitikėjau ir 
nelaukiau, kad mano kuklus po
elgis taip atsišauks brolių išei
vių širdyse. Nemaniau, kad pa
prastas žmogiško orumo pareiš
kimas gali būti prilygintas did-

dies gelmių. Reiškia, tiesos žodis 
nelieka be atgarsio, lyg balsas 
šaukiantis tyruose, reiškia, gy
vi žmonių širdyse tokie ilgai 
nindžioti dalykai, kaip sąžinė, 
gailestingumas, artimo meilė. 
Pagaliau tas faktas, kad' Jūs pa
galvojote ir apie tai, ar turime 
mes, pakeleiviai, duonos kąsnį, 
— taip pat byloja apie daug ką. 
Šiandien aš dėkoju, brangūs tau
tiečiai, už paramą. Gal būt, ry
toj aš galėsiu tuo pačiu atsily
ginti kitam, nelaimės ištiktajam.

Bet labiausiai aš norėčiau už
tikrinti Jus, brangūs tautiečiai, 
kad dabar, kai aš su šeima pa
siekėme ramesnį uostą, svajojame 
kuo greičiau pradėti dirbti pagal 
savo pašaukimą ir tuo pačiu pri
sidėti savo kukliomis pajėgomis 
prie to sunkaus ir nedėkingo kul
tūrininkų darbo. Nežinia kiek 

kol 
gausime kokius nors dokumentus, 
įgalinančius keliauti toliau. Bet 
dabar mes esame padoresnėje ap
linkoje, tarp savųjų. Esame pa
kviesti dirbti Radio Liberty lie
tuvių redakcijoje. Mano žmonai 
Aušrai, kuriai šis darbas yra ge
riau pažįstamas, siūloma nuola
tinio darbuotojo vieta, o aš ti
kiuosi gauti laisvo bendradarbio 
statusą ir tuo pačiu galimybę 
dirbti pagal profesiją. Tačiau ka
da pavyks pasiekti Ameriką, ne
žinia. Buvau labai stipriai sujau
dintas, kai sužinojau, kad Chi
cagoje net įsteigtas specialus fon
das mano profesinei pagalbai. 
To negalėjau pramatyti net sap
ne, kai dar prieš du mėnesius 
buvau kamuojamas košmariško 
sapno primenančio Kafkos ”pro- 
cesą”. Duok Dieve, kad išsipil
dytu mūsų visų svajonės ir mes

bendromis pastangomis galėtu
me padaryti kažką reikšmingo. 
Nekantriai laukiu to momento, 
kada galėsiu pratęsti savo kūry
binį kelią laisvėje. Dar kartą dė
koju visiems, kurie nebuvo abe
jingi mano ir mano šeimos liki
mui.

Su karščiausiais sveikinimais 
ir linkėjimais

Jonas, Aušra ir Joris Jurašai 

kordato tarp pop. Pijaus IX-jo ir 
Rusijos caro Mikalojaus I-jo, 
reiškia, prieš pat vysk. Motiejui 
sėdant į Žemaičių vyskupjos sos
tą, Žemaičių vyskupija užėmė 
milžinišką'teritoriją, su visa ry
tine Aukštaitija ir net Kuršu, 
kuris jau Jurgio Tiškevičiaus lai
kais popiežiaus (Urbono VIII bu
vo atiduotas su trumpa pertrau
ka Žemaičių vyskupų jurisdikci
jai 1638 metais.

Valančiaus žvaigždė lietuvių 
tautos danguje atsirado pačioje 
tamsiausioje jos istorijos naktyje, 
tarp dviejų (1831 ir 1863 metų) 
sukilimų ir žiaurios caristinės 
priespaudos siautėjimo metu. Iš 
apie pusantro milijono vyskupi
jos teritorijoj gyvenusių žmonių, 
daugiau kaip milijonas tada bu
vo žemaičiai-!įstuviai katalikai, 
vien savo gimtąja kalba tekalbė
ję valstiečiai, kurie anuomet ir 
sudarė patį etnografinės Lietu
vos lietuviškąjį nugarkaulį. Ki
tos dvi Lietuvos vyskupijos, Vil
niaus ir Seinų, anuomet kalbiš
kai jau nebebuvo ištisai lietuviš
kos, o lenkiškumu labai praskies
tos.

Taigi, Valančiaus laikais Že
maičių vyskupija kalbiškai ir 
tautinio susipratimo atžvilgiu ir 
buvo tikroji Lietuva — Lituania 
propria. O jos vyskupas de facto 
buvo tartum XIX-jo amžiaus Lie
tuvos karalius ir valdovas. Kas 
kitas tokiu begalėjo tada būti? 
Tokiu lietuvio valstiečio — bau
džiauninko širdžiai priimtinu 
juk negalėjo būti caras, Valan
čiaus amžininkai Mikalojus I ir 
Aleksandras II, tegu sau ir turin
tieji fizinę galią jį valdyti. Šios 
aplinkybės negalima išleisti iš 
akių, Valančiaus darbus bei nuo
pelnus lietuvių tautai vertinant. 
Jo darbų ir nuopelnų dimensijos 
neturi analogijos. Tų darbų plo
tis ir gylis matuotinas kitokiais 
matais, kurie netinka kitų veikė
jų darbams matuoti. Darbams 
žmonių, kurie nėra vyskupai.

Dėl to netikslus tėra ir gana 
dažnas bandymas Valančiaus 
darbus ir nuopelnus rikiuoti tų

Vyskupas Motiejus Valančius (1801. IL 16 — 1875. V. 17)

pačių dimensijų paralelėje, kaip 
ir pavyzdžiui darbus bei nuopel
nus tautai Basanavičiaus ar Ku
dirkos. Šie vertingi visai kitu po
žiūriu ir kitokiu masteliu. Ar ga
lėjo, pavyzdžiui, koks nors An
tanas Strazdelis ar Laurynas 
Ivinskis vienerių metų bėgyje 
šimtinę tūkstančių gerokai išge
riančių vyrų padaryti nebegerian
čiais blaivininkais? Arba labai 
trumpu laiku tiek pat beraščių- 
analfabetų išmokyti skaityti lie
tuvišką raštą? Jokios “Aušros” ir 
jokie “Varpai” to negalėjo pa
siekti, į panašaus masto dimen
sijas pakilti. Dėl to šiuo požiū
riu Strazdai, Ivinskiai, Basana
vičiai, Kudirkos nė neįmanu vie

non rikiuotėn rikiuoti su Valan
čium. Kazio Binkio žodžiais ta
riant, “Valančius išmokė lietu
vius skaityti ir jie skaityti nebe- 
pamiršo”. Išmokė ne vieną ku
rią parapiją, bet visą Lietuvą.

Valančiaus veikla nesiribojo 
tik švietimu ir blaivinimu. Jo 
įtaka, kaip rašo Vacį. Biržiška, 
“prasiskverbė į visas Lietuvos vie
šojo gyvenimo sritis. Visose jis 
savarankiškai pasireiškė ir .tuo 
būdu visai Lietuvos XIX-jo am
žiaus istorijai uždėjo savo valan- 
činį antspaudą. Tuo laiku ap
skritai neturėjome kito asmens, 
kurį būtume galėję greta jo pa
statyti”. Čia cituojamojo garbei 
reikia pabrėžti, kad agnostikui 

bei socialistui nebuvo Jau taip 
paprasta ir lengva būti didžiai 
objektyviu aukšto katalikų dva
sininko atžvilgiu. Ne be skausmo 
šią sąžinės metamorfozę teko iš
gyventi, kol “cicilikas” Biržiška 
nusileido ir prisipažino nugalė
tas mokslininko - kultūristoriko 
Biržiškos. Buvo laikas, kai pir
masis Valančių niekino ir dau- 
giaveidžiu vadino, kol antrasis 
sulaikė jo ranką ir spustelėjo ją 
ne melui, o tiesai apie vysk Mo
tiejų rašyti (plg. bibliogr. 4, 7 ir 
8). Biržiškai ypač po istoriškai 
gerai pagrįsto ir rimto istoriko 
dr. J. Stakausko atsakymo jam * 
pasidarė nejauku ir nepatogu pa
silikti tai nerimtoje Valančiaus 
niekintojų kompanijoje su buvu
siu jo vyskupijos kunigu Dembs- 
kiu ir jau anuomet lenininio ti
po radikalu Vincu Kapsuku.

Apie Valančių rašydamas, no
riu jau pačioje pradžioje įsak
miai pabrėžti, kad bet kokiuose 
tautinės lietuvių kultūros istori
jos svarstymuose nevalia jokio
mis aplinkybėmis skaldyti religi
nių ir tautinių tos kultūros ele
mentų. Taip darant, istorinis lie
tuvių tautos ir jos kultūros veidas 
yra neleistinai žalojamas. Pabalti
jo kraštus lankęs ir apie juos ob
jektyviai didžiojoje Amerikos 
spaudoje rašęs Murray Seeger 
tatai puikiai suprato, įžiūrėda
mas lietuvių tautinės gyvybės 
pajėgumą bei išsilaikymo vilti 
kaip tik toje darnioje religingu
mo ir tautiškumo vienybėje. Čia 
jis randa ir lietuvių tautai dau
giau vilčių išlikti ir išsilaikyti 
kaip jos mažiesiems kaimynams, 
kuriuose šito reikšmingo bruožo 
beveik nepastebėjęs.

Štai dėl ko negalima neužsi
minti ir parapijų vaidmens, ku
rių ganytoju arba piemeniu, kaip 
jis pats save vadina Valančius iš
buvo net 25 metus, du mėnesiu 
ir tris savaites. Parapija Valan
čiaus laikais buvo ta gyvastin
goji celė, kuri ir išlaikė visos 
tautos organizmo gyvybę anuose 
tamsiosios priespaudos metuose. 
Vysk. Motiejaus pats didysis 
nuopelnas ir yra tai, kad jis tą 
tautos celę — parapiją išlaikė 
ne tik gyvą, bet padarė ją blai
vią ir dorą, išnaikino analfabe
tizmą, išmokė prie parapijų su
sitelkusius lietuvius valstiečius ir 
jų vaikus skaityti lietuvišką raš
tą, jo paties parašytą ir žemai
čiui į rankas įspraustą.

Valančiaus atveju yra taipgi 
įdomi situacija, kad jis neturi 
pradininko, neturi Jono Krikšty
tojo, kaip turėjo Kristus. Nėra iš 
ko Valančių priežastingai išvesti, 
nes jis yra unikumas, vienas ir 
beveik vienišas ne tik XIX-jame 
amžiuje, bet ir apskritai visoj lie
tuvių tautinės kultūros istorijoj. 
Jei be Mindaugo negalėjo atsi
rasti Vytautas, be Bretkūno gal 
nebūtų gimęs Donelaitis, be Ba
ranausko neturėtume nė Mairo
nio (anot Ylos, jis pats kaip pri
sipažinęs), be Basanavičiaus ne
įmanomas Kudirka, tai iš ko iš- 
vestinas Valančius? Iš žemaičių 
vyskupo kunigaikščio Merkelio 
Giedraičio? Su Merkeliu Motie
jus teturi vieną, tegu sau ir dvi
gubinį bendrą bruožą. Abu buvo 
vyskupai tos pačios vyskupijos ir 
abu tautiškai sąmoningi lietu
viai. Čia tas bendrumas praside
da, čia tuoj pat ir pasibaigia. O 
pustrečio šimtmečio juos skirian
tis laiko tarpas ir tą dalinį bend
rumą tarp valstiečio ir kunl-

(Nukelta | 3 pm.1



JURGIS GLIAUDĄ

Šiame numery
At būsime verti Valančiaus ir 
Čiurlionio?
Politika ir išeivija.
Pokalbis su režisiere Dailia 
Mackialiene.
Monet paroda Chicagoje. 
Sukaktuvininkas Adolfas Valeška. 
New Yorko šeštąją aplankius. 
Iš Lituanistikos instituto veiklos.
Latvių knygų leidyba 1974 m. 
Pagaliau...
Šimtas metų "Carmen" operai.

Kertinė paraštė
AR BUSIME VERTI VALANČIAUS 
IR ČIURLIONIO?

Bendruomeninės institucijos jo “Metai”. O kodėl dabar Chica-
1975 metus net paskelbė Valan
čiaus ir Čiurlionio metais: Va
lančius prieš šimtą metų mirė, 
Čiurlionis prieš šimtmetį gimė. 
Bet kas (konkrečiai šiam dvigu
bam jubiliejui tinkamai atšvęsti 
įr įamžinti ligi šiol padaryta? Be
veik nieko. Tiesa, dar tik pirma
sis metų ketvirtis baigiasi, tai gal 
nesuspėta daug ko realizuoti. 
Gal? Bet šiuo metu jau bent tu
rėtume jausti šiokį tokį jubilieji
nių įvykių ir darbų planavimą. 
Deja, labai mažai kas girdėti. 
Mažiausiai pačioje sostinėje Chi
cagoje, nebent Chicaga jau sau 
užsiskaitytų rytoj Cicero ateiti
ninkų ruošiamą vyskupo Valan
čiaus minėjimą. Aplamai daugiau 
bruzda ir daugiau jau padariusios 
artimosios ir tolimosios provinci
jos, kai pati sostinė labiausiai yra 
užsiėmus naujų reorganizacinių, 
egzistencinių, irigacinių, kom
pleksinių ir kitų kitokių bendruo
menių steigimu bei savitarpio ko
va, kam nors kitam, gal būt, nei 
laiko, nei jėgų nepasiliekant

Tad Chicagai iš gėdos gelbėti 
siūlytume štai ką: nelaukiant iš 
organizacijų ir bendruomeninių 
sambūrių iniciatyvos, ruošti pir
miausia vyskupo Valančiaus ju
biliejinį minėjimą pačiam Jauni
mo centrui. Minėjimas turėtų į- 
vykti gegužės pabaigoje ar birže
lio pradžioje, nes gegužės 29 d. 
sueina šimtas metų nuo didžiojo 
vyskupo mirties. Jeigu jau būtų 
maža laiko pasiruošti plačios a- 
pimties akademinei iškilmei, tai 
bent apie tą laiką skirti vieną 
penktadienio kultūrinių vakaro
nių vyskupo Valančiaus prisimi
nimui ir pagerbimui. Tai vis jau 
būtų šis tas. Panašiai Jaunimo 
centrui siūlytume angažuotis ir 
Čiurlionio atveju, nuo kurio gi
mimo rugsėjo 22 d. sueina šimt
metis.

I abidvi sukaktis žvelgiant ne 
vien lokaliniu, bet ir bendruoju 
išeivijos pločiu, būtų dar įmano
ma daug ką išskirtinio nuveikti. 
Čia prisimena Donelaičio 250 
metų gimimo sukakties proga 19- 
64 metais Chicagoje inscenizuoti

Iš istorinės gelmės

Skambus senovės graikų kal
bos žodis “polis” reiškia pilį ar
ba vietovę. “Politike” reiškė pi
lies arba gyvenvietės tvarkymo 
būdą. Vėliau iš tų pradmenų iš
sivystė žodis “politika”, ‘ puošni 
ir .patetiška sąvoka: “valstybės 
tvarkymo menas”, šia prasme fi
losofas Platonas vystė “politikos” 
sąvoką raštuose ir paskaitose. Po- 
Įlitika yra filosofų misija. Filos- 
f ai bei išminčiai privalą rūpintis 
visokeriopais žmonių poreikiais: 
materialiais ir dvasiniais. Žmo
nių kolektyvai suskirstyti terito
riniu pagrindu. Tokia yra aukšta 
ir idealistinė žodžio “politika” es
mė.

Valstybės valdymo menas skir
tas teikti žmonėms gerovę, ug
dyti žmones, juos dorinti, tam 
tikru požiūriu teikti jiems laimę, 
ši koncepcija suartina politiką su 
religija. Kalifornijos misijų stei
gime randame visus idealistinės 
politikos elementus: dvasinis va
dovavimo pradmuo, kolektyvas, 
teritorinis principas. Tai darbas 
ir dėmesys valstybės užuomazgos 
ribose gyvenančiai visuomenei.

•Idealistinė politikos sąvoka, su
sidūrusi su .gyvenimo brutalu
mu, istorijos bėgyje kito, nes bu
vo pajungiama dienos reikalui. 
Dėl to filosofinė tos sąvokos pri
gimtis lėkštėjo, seklėjo, buvo 
kraipoma ir atėjo į mūsų gyveni
mą visai sužalota. Mūsų aplinko
je žodžiai ‘‘politika”, “politikavi
mas”, “politikierius” tapo pašai
pų ir paniekos taikiniais. Su poli
tikos sąvoka sutapatintos varžy
bos dėl visuomeninės padėties, 
dėl valdžios ėdžių, dėl asmeniš
ko gerbūvio. Pasaulis pamiršo 
platoniškąją žodžio “politika” 
reikšmę. Tiktai teisės filosofijos 
adeptai dar, gal būt, mena koks 
yra tikras politikos branduo. Tuo 
tarpu stovime ties tos sąvokos 
vulgarizacija. Toks jau yra visų 
aukštųjų sąvokų likimas.

Sąvokos specifika

Politika yra rūpestis valstybės 
reikalais, todėl politikos negali
ma jungti su eiline visuomeniš
ka veikla. Visuomeninė veikla 
labai plati savo interesais: reli
ginė, meninė, mokslinė. Visuo
menininkui rūpi kolektyvo gero
vė, visuomenininko talentas ak
tyvina aplinkos gyvenimą, kovo
ja su aplinkos apatija. Tačiau, 

ga, New Yorkas, Los Angeles ar 
kita kuri lietuvių kolonija nega
lėtų ko nors panašaus padaryti 
su Valančiaus palikimu, spektak- 
lin įpinant net įvairių jo raštų 
nuotaikas, charakterius ir epo
chų spalvas.

Išeivijoje ir Lietuvoje sukurta 
apsčiai poezijos čiurlioniškomis 
temomis. Jubiliejaus proga būtų 
prasminga angažuoti kurį nors 
mūsų kompozitorių, kad jis, pa
sinaudodamas eilėraščių tekstais, 
parašytų koncertinių solo dainų 
ciklą. Tai būtų išliekantis kul
tūrinis įnašas, atsiradęs jubilieji
ne proga. Pagaliau Čiurlionio, 
kaip muziko ir tapytojo, gyveni
mas yra be galo dėkinga tema 
operai. Librestistui, kompozito
riui ir dekoratoriui tai tiesiog 
auksinė medžiaga. Galėtų šia 
galimybe susidomėti, sakysim, 
Chicagos Lietuvių opera ir an
gažuoti ar Darių Lapinską, ar 
Jeronimą Kačinską, ar kitą kurį 
kompozitorių čiurlianiškajai o- 
perai.

Atitinakmų leidinių šia sukak
tuvine proga taipgi lauktina. Sis 
tas net jau yra daroma. Tenka 
tik spausti nykštį ir tikėtis. Kun. 

‘ Stays Yla šiuo metu rašo api- 
. bendrinančią M.K. Čiurlionio 
! gyvenimo ir jo darbų studiją, ku
rią yra pažadėjęs išleisti Mykolas 
Morkūnas ir meniškai apipavi
dalinti Vytautas O. Virkau. Ko
mitetas Čiurlionio monografijai 
anglų kalba išleisti taipgi nėra 
pametęs vilties: monografijos 
tekstą šiuo metu rašo Čiurlionio 
vardą plačiai pasaulyje pasklei
dęs A. Rannitas.

Šiapus geležinės uždangos yra 
i lietuvių kalbon gražiai išvers
ti ano meto rusų administracijos 
susirašinėjimo dokumentai, lie
čiantys vyskupo Valančiaus veik
lą. (Vieną jų iškarpą netolimoj 
ateity spausdinsime “Draugo” 
kultūriniame priede). Prasminga 

i būtų jubiliejiniais metais tą rusų 
' valdžios susirašinėjimą išleisti 
atskira knyga su vieno kurio mū- 

j sų istoriko komentarais. Tai būtų 
I Lietuvių katalikų mokslo akade

mijos, katalikiškųjų mūsų organi 
zacijų ir parapijinių bendruome
nių pareiga.

Tegu visus čia suminėtus dar
bus jau nebūtų įmanoma šiais 
metais įkūnyti, bet kiekvieną jų 
pradėti įmanoma. Jeigu vienas 
kitas užmojis būtų baigtas reali
zuoti ir kitais ar dar kitais me
tais, vis tiek tai būtų laimėta 
šiemetinio jubiliejinio impulso 
dėka.

O čia tik probėgšmais sumi
nėtiems darbams pradėti ir iš
tempti iki gero rezultato reikia 
pavienės ir organizuotos inicia
tyvos. Reikia ir planingo lėšų 
telkimo, dosnių mecenatų bei fi
nansinių fondų talkos. Ir tokios 
sukaktuvinės progos jau bent ta 
prasme praverčia, kad jos paro
do, kur mes iš tikrųjų stovime: 
ar dar sugebame ką nors dides
nio padaryti, ar skęstame vien 
tik smulkmenose. k. brd.

Adolfas Valeika

kol visuomenininko veikloje nė
ra TŪpesčio valstybės reikalais, jo 
veikloje nėra politikos. Tas pa
žymys atskiria politiką nuo bend
ros visuomeninės veiklos. Politi
kos sąvoką suvulgarinant, politi
ka dažnai vadina tarpgrupines 
ideologines varžybas. Politikavi
mu vadina trintį tarp vietos rei
kalus tvarkyti pasinešusių būre
lių. Atsiminkime — nėra politi
kos, surengus religinį, meninį, 
mokslinį arba estradinį renginį, 
kurio programoje nėra dabarti
nių valstybiškųjų Lietuvos prob
lemų. Tačiau plakatas, iškeltas 
dabartinių Lietuvos problemų 
vardan, jau bus politikos aktas. į 

Mūsų darželyje
Mūsų išeivijoje bemaž domi

nuoja išpopuliarintas kultūrinės 
veiklos primatas. Kaip ir ameri
kiečių miniose, mūsų tarpe poli
tikos sąvoka suvulgarinta, iden
tifikuota su lėkštomis pastango
mis mitingauti, tuščiai kalbėti, 
net su asmeniško prestižo poieš- 
kių pretenzijomis. Mūsų politinis 
•gyvenimas degraduotas, • sunie
kintas. Skamba įvairūs pravar
džiavimai. Politinę veiklą išjuo
kia humoristai eiliuotojai ir pa
šiepia estradiniai satyrikonai.

“Primatas kultūrai”, tvirtina 
efemeriškos ir sunkiai nusako
mos grynai kultūrinės veiklos

Dailininkas Adolfas Valeika, kuriam šiandieną sukanka 70 metų (žiūr. 3 psl.)

Nuotr. V. Maželio

Egzodo pakelėje (aliejus)

apologetai. “Panieka politikai”, 
ataidi kultūrinės veiklos primato 
reklama.

. Čia vienos ir kitos vertybių są
vokos yra diletantiškai suvoktos, 
vulgarizuotos. Tos sąvokos nėra 
varžoves. Jos turi savo specifiką.

Ypač stiprios yra tendencijos 
nuteikti jaunąją, akademinę kar
tą žiūrėti į politinę veiklą kaip į 
nevertingą laiko gaišatį, kaip į 
neintelektuališką reiškimąsi, į 
nekūrybišką šurmulį. Skelbiama, 
esą, lietuvybės gyvybė už Lietu
vos sienų glūdi lietuvių tautinio 
sąvitumo puoselėjime. Tauta am
žina, o Lietuvos valstybės prob-' 
lemos, esą, laikinos problemėlės. 
Tų reikalų, esą, išeivija neišspręs. 
Šis kultūrinės veiklos įvertinimo 
superlatyvas siekia iki bemaž 
tvirtino, kad išeivija esanti lie
tuvių kultūrinio palaikymo sau
gykla.

Taip nėra. Kūrybinis išeivijos 
elementas katastrofiškai nyksta. 
Kalbos žinojimas blėsta. Moksli
nė veikla, jeigu savo studijiniu 
objektu ima savo specifiką, netu
ri nieko bendro su lietuvių kul
tūros esme. Estrada vis labiau 
krypsta į pramogą.

Bet dėmesys valstybinėms Lie
tuvos problemoms ir pastangos 
tas problemas spręsti lieka vis to
kios pat, kokios jos buvo pirmai
siais išeivijos metais.

Ilgos distancijos maratonas
Politiko išeivio darbo rezulta

tų kaip ir nėra. Jie skęsta ateities 
migloj. Politiko išeivio darbas 
yra ilgos distancijos maratonas. 
Ta savybė baido nekantruolius, 
suponuoja kultūrinio darbo pri
matą. Mat, lokalinių interesų 
sferoje darbo rezultatai apčiuo
piami, beveik zuikis magiko ci- 
dindeiyje: imk už ausų ir rodyk 
publikai.

Tad gal mums pretenzinga 
aukštu tonu kalbėti apie politiką 
išeivijos vegetavimo ■ rutinoje? 
Neturime valstybinės teritorijos, 
valdymo aparato, konstitucijas 

galios, ideologinių bei partinių 
varžybų savo valtybinėje teritori
joje.

Politika nesurišta tų premisų 
stoka. Politika tai valstybės val
dymo menas, pasakė senasis fi
losofas Platonas. Politika yra rū
pinimasis savo valstybės, Lietu
vos valstybės gerove. Tai yra pa
stangos pašalinti iš Lietuvos te
ritorijos blogį. Ir naudodamiesi 
mūsų adoptuoto krašto asmens 
ir politinės veiklos laisvėmis, argi 
drįstumėm tų ginklų nepakelti? 
Vasario Šešioliktosios minėjimai 
tampa .politine manifestacija. 
Mažo mokinuko padeklamuotas 
Šeštadieninėje mokykloje eilėraš
tukas apie Trispalvę taipgi yra 
politinis nuoveikis.

Trijų dekadų bėgyje politinio 
darbo rezultatų nedaug. Žmonės 
gali prarasti kantrybę. Maratono 
distancija pavargusiam bėgikui 
atrodo begalinė. Bet amžių bėgy
je Lietuvos valstybės idėja išgy
veno daug negandų ir vis išliko 
gyva. Senieji Amerikos lietuvių 
kongresai, Stockholmo, Lozanos, 
Paryžiaus konferencijos prieš 
pirmąjį karą rodyte rodo, kad iš
eivijos politinė akcija buvo sva
rus įnašas į Lietuvos valstybinio 
suverenumo restauraciją.

Tokioje padėtyje stovima 
šiandieną. Politinės veiklos lau
kuose bekraščiai horizontai, be
galiniai ištvermės bandymai, 
iniciatyvos galimybės ir didus sa
vo rolės pajautimas didingame 
istorijos vyksme.

Skelbiame apoteozę mūsų po
litikui. Jie visi yra lygiaverčiai is
torinio įvykio dalyviai. Mūšyje 
kautis ir mūšiui laimėti reikalin
gi generolai ir eiliniai.

Kaip apsispręsti.

Jaunoji išeivijos karta žengia i 
viešumą. Jaunuosius supa aibės 
viskerjopų problemų. Ne visi gi 
nueis uždarais asmeniško gerbū
vio ieškojimo takais. Atsiras ta- 
lentų, kai kurie nueis į kūrybini 
pasaulį. Tai menas, muzika. Be
letristikos dienos išeivijoje bai
giasi. Trys dekados įrodė prie
auglio katastrofą.

Kūrybinių talentų perspekty
vomis niekas negali pasikliauti, 
tačiau tvirtai galima tikėti orga
nizacinių talentų buvimu. Su 
svetimų kalbų pažinimo arsena
lu tai didžiulė armija politiniam 
Lietuvos reikalui. Gerbdami sa
vyje savo etninę prigimtį, ji gali 
našiai veikti dėl Lietuvos inte
resų.

Politinių veikėjų problema bu- 
vo ir Nepriklausomoje Lietuvoje. 
1933 metais, pagal prof. Mykolo 
Roemerio projektą, buvo įsteig
tas "Socialinių ir politinių moks
lų institutas”. Bet įstaiga trum
pai veikė ir neišaugo į “Politi
kos mokyklą”, kokių turi ir ku
riomis didžiuojasi Europos kai 
kurios valstybės. Politinių moks
lų pradmenų lietuviams užteko 
Teisių fakulteto programoje.

Atgaivindami tą seną suma
nymą, galime pateikti politinių 
mokslų pradmenis akademikų 
stovyklose. Tada, gal būt, išnyks 
diletantiški svaičiojimai vien tik 
apie kultūrinio veikimo primatą, 
apie politinio darbo tariamą ne
reikšmingumą. Susijusi su poli
tiniu veikimu, išeivija jausis rei
kalinga savo tautinei metropoli
jai. Problemos visad atsinaujins

.(Nukelta į2 paL), __
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ŽEMES TONŲ KERAMIKAJau pavasaris pas mus!
Petro Vaškio žemes tonų 
keramika.
Pokalbis su prof. J. Žilevičium. 
Aukšto lygio religinės kūrybos 
popietė Chicagoje.
Vincas Maciūnas apie savo 
tėvą ir jo laikus.
Ignas Malėnas apie Lietuvos 
istorijos vadovėlį.
Lietuvių fondas ir lituanistikos 
mokslo darbai.

IAU PAVASARIS PAS MUS!
Kai kas prikiša lietuvių poezijai 

per didelį graudumą. Sako: liūde
sys apima, ją beskaitant. Nagys
— elegiškas. Niliūnas — taipogi. 
Aistis — sielvartingas. Brazdžio
nis'—nuožmiai rimtas. Bradūnas
— rūpestingai susimąstęs. Sute
ma — nykstančio pasaulio vaiz
duotoja.

Toliau: Putinas — tragiškas, 
Degutytė skaudžiai trapi, Mai
ronis — didžia dalimi nuliūdimo 
dainius, Baranauskas — nykstan
čių girių apraudotojas. O kur 
Vaičaitis? Vienažindys? Strazdas, 

r “Giesmės apie siratas” autorius?
Liūdesio yra daug. Tai tiesa. 

Toks jau klampus poezijos molis. 
Vis dėlto, kokia ji bebūtų — 
nuožmi, elegiška, susimąsčiusi, 
mūsų poezija yra atidavusi gan di
delę džiaugsmo dalį pavasariui. 
Tie, kurie eilėraščiuose 'mato vien 
liūdesio pusę, tegu pasižvalgo ei
linėje lietuvių poezijos antologi
joje ir įsitikina, jog pavasario mo
tyvais poetai yra parašę bene pa
čius geriausius eilėraščius. Su
prantama, ir pačius linksmiausius. 
Kad ir dainuodami žmonijos, tau
tos ir savo asmeninį sielvartą, po
etai niekad neprarado džiaugs
mingo ryšio su gamtos atgimimu.

Kas gi nežino Donelaičio pava
sario linksmybių — to viso nuo
stabaus Dievą šlovinančių tvari
nių šūkavimo:

Bet visi visur sumišai šokinėda
mi džiaugės.

i:..
Maironio

Kas gi nėra mintinai kartojęs 
_______ > “Pavasario saulė pra-( 
švito meiliai / Ir juokiasi, širdį 
vilioja”. Apie šį maironišką perlą 
buvo ir yra rašomi rašiniai litera
tūros pamokose.

Kam nesukelia šypsnio vėjavai
kiški K Binkio posmai. Kad ir 
Šs:

Pasikinkęs jauną vėją, 
Vėtrą šaunią apkabinęs, 
Leidžiuos per padangių plynes 
Su pavasariu lenktyniais.

Pavartykime išeivio lemtį nešu, 
šio poeto Henriko Radausko kny
gą “Eilėraščiai”. Sklandydamas 
sudėtingame siurrealistiniame 

vaizdyne, Radauskas mylėjo raiš
kią pavasario dinamiką, kaip re
tas kuris mūsų literatūroje. Jis su
grąžino eilėraščiui donelaitišką 
gamtos pavaizdavimo veržlumą. 
Jo sukurti tvariiiiai šoka, dainuo
ja, bėga, rėkia, klytkia... Atsivers
kime “Strėlę danguje”. Čia viskas 
verda prisikėlimu. Poetas be atsi
prašymų deklaruoja:

Velniop nueina aukštas menas, 
iir nebegalima liūdėt,
Kada pavasarį kaštanas
IJž lango pradeda žydėt

Atseit, žmogaus !r ypatingiau- 
sioji kūryba, dažnai sklidina liū
desio, turi nusilenkti prieš beato
dairišką gamtos gyvastingumą. 
Kitame eilėraštyje ‘‘Sidabriniai 
lietūs įlyja” Radauskas jaunuoliš
kai kviečia įsilieti į gaivią 
vasario erdvę:

pa-

Piemenėliai, i miškus,
I lankas ir i laukus 
Bėkit, rėkit ir dainuokit,
Su jaunom karvytėm šokit,
Su lakštingalom giedokit:
Jau pavasaris pas muši
Tai tik kelios Citatos, rodančios

sveiką optimizmą mūsų poezijoje. 
Iš daugelio posmų trykšta poetų 
noras perteikti žmonėms gamtos 
prisikėlimo džiaugsmą. Juk verta 
bent trumpam užmiršti slogius 
gyvenimo rūpesčius. Verta išvė- 

, dinti ne vien kambarius ir skry- 
’’ nias, bet ir širdies kerteles, ir pro.

1 to palėpes. Jose per žiemą susitel
kė nerealizuotų vilčių, neįvykdy
tų užmojų, visokių irzlių konflik
tų tvaikas. Tam yra pavasario 
langas, kad žmogus jį plačiai at
vertų. Pati gamta mums siūlo 
naują progą. Ją itin giliai pajus
davo tragiško tembro poetas M. 
Mykolaitis - Putinas. Kiekvieną 
pavasarį jis sveikindavo su nauju 
entuziazmu. Net jr nelengvos se
natvės metu (1960) jis rašė kny
goje “Būties valanda”:

Man daugel pavasarių sveikinti 
teko,

Bet šitas, bet šitas!
Jis liks širdyje įrašytas,

Pr. V,

Mielas Kazy,
Živilės ir Rimvydo Ramošiūnų 

rūpesčiu skulptorius Petras Vaš- 
kys su savo keramikos paroda ap
lankė Roehesterio lietuvius. Bu
vo susitaręs apsilankyti dar prieš 
Kalėdas, bet kiti reikalai nutęsė 
į nepatogiausią laiką — į patį vi
duržiemį, kada dažną dieną gali 
laukti nebeišvažiuojamų kelių. 
Ypač tarp Philadelfijos ir Ro- 
chesterio. Čia, mat, reikia perva
žiuoti šiokius tokius kalnus, ir 
žiemą, užėjusios pūgos, neretai 
užverčia tarpukalnes, kartais net 
keliom dienom sustabdo visokį 
judėjimą. Užvertė, ir sėdėk, kol 
kas iškas. Alfonsas Dargis, išgir
dęs, kad šiuo laiku kitas žemai
tis ryžosi važiuoti į tokią mažą 
vietą, pasakė: “Sakyk, kam to
kiam dvi blusos įkando, kad jį 
užsikvietė? Tik žmogaus tampy
mas. Kodėl ne prieš Kalėdas? 
Tada visi ieško dovanų, o da
bar?”. Ne vieno Dargio galvoje 
sukosi tokia pat mintis, bet tik 
kai kurie težinojom, kad nei vie
na, nei dvi blusos niekam nebu
vo įkandusios, žinojom, kad Vaš- 
kys pats pasirinko tokią dieną, 
kad to meto orai ir keliai jam 
puikiai žinomi, žinojom, kad jam 
nerūpi ir daug darbų parduoti, 
tik įdomu pamatyti naują vietą 
ir save patį parodyti naujiems 
žmonėms. Jis jau toks, kad jam 
būtina justi ryšį su žmonėmis, su 
gamtos gyvumu, su žiedo ir že
mės grumsto spalva. Jam smagu 
paliesti ir akimis ir pirštais lai
ko ir vėjų išskaptuotas uolas, van
dens išgraužtus upės 
Smagu susitikti ir dar 
nematytus žmones.

Yra menininkų, kurie 
savęs. Jie neieško aplinkoje savo 
darbui pavyzdžių (bent tiesiogiai 
neieško), bet semia iš jų pačių 
dvasioje susitelkusio šaltinio ir

krantus, 
niekada

kuria iš

%

Jono Jurašo kūrybinei veiklai remti komitetas po pastarojo savo posėdžio pirm. dr. Jono Valaičio namuose, Wes- 
tem Springs, III š. m. kovo mėn. 14 d. Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: Jonas Kelečius — komiteto vicepirminin- 
i m 1 j unas ~ komltet<> vicepirmininkas. Dalia Sruogaitė-Bylaitienė — komiteto sekretorė, dr. Jonas Va- 

1S u**: pirm*n,nkas> Zita Kevalaitytė-Visockienė — komiteto iždininkė ir komiteto narys Petras Petrutis.
Antroje eileje iš kairės j dešinę kiti komiteto nariai: kun. Algimantas Kezys, S. J., Anatolijus Kairys, dr. Gedimi- 
"as. “• Kazys Ambrazaitis, Adolfas Valcška ir Algimantas Dikinis. Posėdyje tą vakarą negalėjo dalyvau
ti komiteto nariai; dr. Antanas Razma ir Vlada. Būtėną.. (Lietuvių toto archyvas)

dalina. Gal tas šaltinis yra pri- Žievės atšutinto metu suvarė 
sipildęs iš aplinkos atėjusių įvy- šimtines vyrų su kirviais, su 
kių, formų, spalvų it garsų, bet “bielčiais” ir per kelias dienas 
pats menininkas to nejaučia, ir šimtametis eglynas subolavo, lyg 
labai norėdamas negalėtų to sa-. kelnes numautas. Atsimenu, mo- 
vo dvasinio šaltinio analizuoti, tina žiūrėjo, žiūrėjo į boluojan- 
išskirstyti iš kur ir kaip kas yra čią pamiškę ir su ašarom akyse 
atėjęs. Petras Vaškys yra kitoks. 
Jis yra skulptorius. Jo akis ir pirš
tai visų pirma yra portretui. Ir 
ne tik mechaniškam, tokiam,' 
kaip akis mato, bet suvokto iš 
daugelio aspektų, sutelkto jau 
nebe į portretą tik atpažįstamo 
veido, bet į visos asmenybės at
vaizdą.

Kai anais metais jį pasikvietė 
Philadelfijos muziejus sukurti 
Amerikos istorijos vaškines figū
ras, turėjo tą Petro Vaškio suge
bėjimą kas nors įmatyti. Per pus
metį tada jis padarė bene 108 fi
gūras. Jas reikėjo kurti iš portre
tų, iš fotografijų, iš aprašymų. 
Reikėjo daug ką jutimu atjausti, 
reikėjo intuicija'” spėti, reikėjo 
sprendimus daryti greitai ir su 
ryžtu, nes laikas buvo labai ribo
tas. Negalėjo prie vieno veido sė
dėti mėnesiais, reikėjo viską su
sprausti į dienas ir valandas. 
Vaško figūros ir lieka vaško fi
gūromis, bet kai žiūri į tų pirmų
jų molinių biustų nuotraukas, 
virpančias gyvų skulptoriaus pirš
tų palietimais ir trykštančias 
charakterių gyvumu, suima 
skausmas, kad tie visi biustai tu
rėjo būti nudailinti, nuglostyti li
gi vaškinio žibėjimo. Bet vis 
tiek Vaškys savo jautriais žemai
tiškais pirštais atgaivino daugy
bę Amerikos didžiųjų: preziden
tų, politikų, menininkų, sporti
ninkų, viso krašto pamiltų Ho- 
lywoodo žvaigždžių.

Kai buvau vaikas, vokiečiai 
užsimanė gyvam miškui odą lup
ti. Velniam jiem prireikė tų luo
bų labiau, negu pačių medžių.

pasakė: “Tegu ir medis, bet vis 
tięk gyvas. Ar nesulauksim, vai
kuti, tokio laiko, kai ir gyviems 
žmonėms pradės taip odas lup
ti”. Beveik ir sulaukėm. Jeigu ne 
tiesiogine, tai perkeltine prasme. 
Lupo ir dabar tebelupa.

Nuklydau, Kazy, o tenorėjau 
pasakyti, kad tų eglių liemenys 
nors ir baltučiai, nors ir dailūs, 
bet nebeteko tikrojo, pirminio sa
vo charakterio, savo išraiškos, sa
vo vaizdžios kalbos, kuri sravėjo 
iš kiekvieno sueižėjimo iš už 
kiekvieno lūpsnio.

Kai kas Petro Vaškio kerami
koje pasigedo nulupto medžio 
nuglostyto dailumo, majolikinio 
spalvų žėrėjimo, išdailintų pieši
nėlių. Girdėjau net primenant, 
girdi, jeigu jis galėjo taip išdai
linti vaško figūras, kodėl rfegalė- 
tų ką nors taip dailaus padaryti 
ir savo žmonėms. Kodėl ne? Ži
noma, kad galėtų. Bent aš ma
nau, kad galėtų, tik kur tada pa
liktų jis pats ir jo talentas? Ko
dėl anas vaškines figūras tada 
darė, neteko net paklausti. Kai 
žmogų susitinki keliems aki
mirksniams, negali iki panagių 
išnagrinėti. Galima spėti, kad 
pasitaikė gera proga ir šiek tiek 
uždirbti, ir parodyti, kad gali 
padaryti gal geriau negu kiti, ir, 
pagaliau, kad atsivėrė spraga, 
per kurią gali pasirodyti plates
nei visuomenei, jog esi gyvas, jog 
sugebi, jog turi kūrybinio polė
kio. Nežinau, kiek tuo metu jo 
nugarą prieš žemės lenkė pinigi
nis reikalas, bet spėju, kad iš vi
sų čia suminėtų priežasčių sąrašo 
suminėta pirmoji, bene tik ėjo

O-

Vaza (molis, keramika)

paskutiniąja. Pirmon galvon 
jauną vyrą traukė sunkus užda
vinys, jo išsprendimas.

Kad pinigas jam ne pats di
džiausias siekimas, aiškėja ir iš 
vieno kito prasitarimo, jog buvo

Aušra ir Jonas Jurašai
rašo ir dėkoja

Jono Jurašo kūrybinei veiklai 
remti komitetui, sudarytam iš 
žinomų kultūrininkų Chicagoje, 
Aušra Marija Jurašienė savo 
■kovo 5 d. laiške, rašytame visos 
šeimos vardu Miunchene, be ki
ta ko, šitaip sako:

“Dar pora žodžių apie mūsų 
planus. Šiandien Radio Liberty 
pasiūlė man pasirašyti kontrak
tą pastoviam darbui lietuviškoje 
redakcijoje, o Jonui paliekama 
laisvo bendradarbio teisė. Jonas 
turės laisvas rankas ir, kai gau
sim normalesnius dokumentus, 
jis galės keliauti per svietą ir ieš
koti pamestos ‘aukso pasagos’. Jo 
karščiausias troškimas ir visas 
tikslas lieka teatras, ir mes ne
prarandanti vilties kada nors jį 
sukurti. Kol kas mūsų turimi pa
sai (Fremdenpassport) neleidžia 
mums laisvai važinėti po Europą. 
Iš karto, rytoj, pradėsime rūpin
tis vizomis įvažiavimui į Ameri
ką. Tai užtruks, matyt, kelis mė
nesius. Tada atvažiuosime bent 
porai savaičių jūsų visų aplan
kyti ir aptarti lietuviškų spektak
lių galimybes. Jūsų idėjos ir kon
krečios pastangos dėl lietuviškų 
spektaklių pastatymo vilioja Jo
ną, jaudina ir mane.

Naudodamasi proga, norėčiau 
išreikšti mūsų abiejų nuošir
džiausią padėką visiems Amerikos 
lietuviams, kurie per šiuos pir
muosius mūsų gyvenimo mėne
sius naujame krante mus rėmė 
moraliai ir materialiai. Šita para
ma mums buvo labai ir labai 
svarbi. Ir dabar mes tarsi jau* 

progų, buvo pagundų ir net pa
sisekimo į pinigą pasinerti ligi 
kaklo. Komercinė keramikos ga
myba gerą pinigą neša kitiems, 
būtų nešusi ir jam, tik fabrikan-

(Nukelta i 2 psl)

Šiam šiltą ir brolišką alsavimą 
kažkur greta mūsų visų tų, kurie 
mumis rūpinasi. Ir nesijaučiam 
vieniši svetimam pasauly ir pa
mesti Dievo valiai. Prašytume 
viešai išreikšti padėką tiems 
mūsų broliams ir seserims, iš 
kurių esame gavę jaudinančius 
laiškus: D. Sruogaitei, mūsų bi
čiuliams K. ir S. Gimiams, p. A. 
Simučiui, p. M. Rudienei, p. A. 
Kairiui, J. ir S. Kelečiams, L. Ba
rauskui, A. Landsbergiui, P. Pet
ružiui ir kitiems mūsų nepažįs
tamiems rėmėjams.

Dar kartą šilčiausiai visus svei
kiname.

A. ir J. Jurašai'

Užsklandai čia reikia pasakyti, 
kad mūsų visuomenė Jurašų at
vejui rodo nemažą dėmesį. Į Jo
no Jurašo kūrybinei veiklai Tem
ti komiteto nurodytus šaltinius 
parama pradeda po truputi 
plaukti. Komitetas tvirtai tiki, 
jog visas reikalas bus visuome
nės (pavienių ir institucijų) dar 
veiksmingiau suprastas, pastan
gas žymiai padidinant ir paspar
tinant, kad Jono Jurašo teatro 
spektakliai išeivijoje netrukus 
taptų realybe. Paramą čekiais 
prašoma siųsti šiais adresais: 
Chicago Savings and Loan As
sociation, 6245 S. Westem Ave^ 
Chicago, III. 60636 —Jonas Ju
rašas Fund, sąskaitos nr. 70353- 
6, ar Jurašo kūrybinei veiklai 
remti komiteto iždininkei Zitai 
Visockienei, 3122 W. 84 Place, 
Chicago, III. 60652,
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Šiame numery
Prisikėlimas nauju žėrėjimu. 
Krikščionybė ir didžiosios 
pasaulio religijos.
Nauji darbai
V, Petravičiaus galerijoje. 
Kai plyšta aktoriaus širdis. 
Vincas Maciūnas apie savo 
tėvą ir jo laikus.
G. Donizetti ir jo "Meilės 
eliksyras".
Pastabos apie "Šventaragį". 
Dail. M. Dobužinskis.

Kertinė paraštė
PRISIKĖLIMAS NAUJU ŽĖRĖJIMU

KRIKŠČIONYBE IR 
DIDŽIOSIOS PASAULIO 

RELIGIJOS
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arti širdies. Spalvingoje procesi- 
I joje aplink bažnyčią, prieš aušrą 
I žmonėms susirinkus net iš tolimų 
kaimų, saulėtekyje galingai skam
bėjo iš žmonių krūtinių “Links
ma diena”. Tą iškalbingai yra iš
reiškęs arti mūsų liaudies gyvenęs 
Faustas Kirša, tardamas:

Ir mūsų mintis, kaip Hosanna, 
šventa

Vėlių atpirkimais kvėpuoja — 
Ir vėl mum krūtinė gyva ir 

karšta!

Maironis “Jaunojoje Lietuvoje” 
pasakoja, kaip, suskambėjus Vely
kų giesmei, mums:

Užkaito iš džiaugsmo atšalus 
krūtinė,

Ir laimės ilgėjos nubudę sapnai,

Vaižgantas Pragiedruliuose skel
bė:

Aleliuja — tai džiaugsmo šūk
telėjimas. Tasai — valio! — kurs 
vienas tetesi išreikšti širdies pil
nybę.

Aleliuja — tešaukiame per su
kaktį — Dievo Sūnaus iš numirė
lių kilimo, kad jis, mirdamas, nu
galėjo tai, kas rodės nenugalima: 
pačią mirtį.

Aleliuja per amžius stiprinosi 
žmonija savo sielas, semdamosi iš 
to pat šaltinio visokeriopos gyvy
bės...

Lietuvio džiaugsmas spalvingai 
liejosi ir plačiai paplitusiu vely
kinių margučių menu, didžiosios 
šventės nuotaika. Tą liaudišką pa
kilumo išgyvenimą yra taikliai 
pagavęs Kazys Bradūnas savo 
“Morenų ugnyse:”

Kelkis, Dievo Sūneli, 
Rūpesčių Rūpintojėli, 
Dangaus pasiuntinėli.
Sausas medis jau sprogsta, 
Krauju atgaivintas,
Kietos širdys jau gruzda, 
Jau akys rasoja —
Kelkis, Dievo Sūneli, 
Mūsų vargo broleli,
Žemės Rūpintojėli.
Iš šių posmų pasigirsta kažko

kia nauja, iš raudų liūdesio išsi
vysčiusi džiuginanti, viltinga me
lodija!

Viena iš griežčiausių religinių 
bendrijų yra trapistai, tie patys, 
kurių nariu yra buvęs konvertitas 
rašytojas Tomas Merton. Pagal 
ankstybesnes jų gyvenimo taisyk
les, jie savo tarpe vengia kalbėtis, 
tik susitikę primena gyvenimo pa
baigą, kuriai turi ruoštis, tardami: 
“Memento mori” — atmink, kad 
mirsi. Tačiau Velykose jų sveiki- 
nimasis yra kitoks: “Memento vi- 
vere”: atsimink, kad gyvensi.

Velykos trykšta ne tik atgims
tančios gamtos gaivastingumu, 
bet primena ir didžiąją Kristaus 
gyvybinę pergalę — prisikėlimą. 
Istorikas A. Fr. Gfroerer, buvęs 
ateistas, bet, bestudijuodamas pir
muosius krikščionybės šaltinius, 
tapęs tikinčiu, paskelbė: “Jeigu aš 
nepriimčiau tų liudijimų apie 
Kristaus prisikėlimą, aš neturė
čiau teisės bet kokius senovės fak
tus pripažinti, nes joks iš jų, kas 
liečia liudijimo pilnumą, negali 
prilygti Kristaus prisikėlimui”.

'Kristaus prisikėlimas yra viena 
iš pagrindiniausių krikščionybės 
tiesų. Amžiais neužmirštamas 
mintytojas šv. Augustinas savo 
120 psalmės komentaruose teisin
gai pabrėžė: “Nieko nėra ypatin
go tikėti, kad Kristus buvo miręs. 
Tą tiki ir pagonys, ir izraelitai, ir 
nusidėjėliai, visi tą tiki... Tačiau 
krikščionio tikėjimas yra: Kristus 
prisikėlė. Yra lemiamas dalykas, 
kad mes tikėtume Kristaus prisi
kėlimą”.

Tai buvo pagrindinis dalykas 
vįsos krikščionijos įsigalėjimui 
pasaulyje. Prancūzų revoliucijos 
metu naujovininkas La Reveillėre 
Lepeaux buvo sugalvojęs naują 
tikybą, kuri turėjo trykšti dieviška 
žmogaus meile ir kurią jis buvo 
pavadinęs Teofilantropija. Kartą 
jis, aplankęs savo bičiulį Barros, 
nusiskundė, kad jo, rodos, gerai 
sugalvotas tikėjimas visiškai ne
plinta. Barros jam atsakė: “Tai 
visai paprastas reikalas: jei nori 
susilaukti tokio pat pasisekimo, 
kaip Jėzus iš Nazareto, leiskis, kad 
penktadieni prikaltų tave prie 
kryžiaus ir sekmadienį vėl prisi
keik...”

*
Lietuviams Velykų šventė ypač

Krikščionys pasaulio atvirybėje

Muims gyvenant labai atviroje 
pasaulio įtakoje, kyla gyvas rei
kalas pagilinti savo krikščioniš
ką ideologiją, kad jai galėtume 
tinkamai atstovauti įvairių pa
saulio religijų sąlytyje. Nebūti
nai tą pasaulinę atvirybę ir sąly
tį su įvairiomis pasaulio religijo
mis reikia laikyti neigiamu reiš
kiniu. Si visapasaulinė persepkty- 
va gali padėti giliau suprasti ir 
geriau įvertinti krikščionškas 
vertybes. Tai gali atsitikti ne tik 
tais atvejais, kada mes kitose re
ligijose pastebime didelių trū
kumų, .bet ir tais atvejais, kąda 
mes, geriau į jas įsižiūrėdami, 
rasime, kad jos turi užuominas 
tų vertybių, kurios krikščionijoje 
yra giliau išryškintos ir toliau 
siekiančios.

Tačiau šioje atvirybėje mes 
esame išstatyti ir dideliam pavo
jui. Mūsų žvilgsnis į įvairias .pa
saulio religijas gali sudaryti įspū
dį, kad krikščionybė yra blanki, 
palyginus su kokiu induizmu, 
budizmu ar islamu. Situacija kar
tais susidaro tokia, kurią galima 
palyginti su santykiu, kuris yra 
tarp spektro spalvų ir baltos 
spalvos. Spektro spalvos atskirai 
išryškintos, sudaro labai turtin
gą įspūdį. Bet kai jos visos yra su
derintos, gaunasi jau nebe kuri 
spalva, bet tiesiog šviesa.

Pavojus susidomėti dalinėmis 
religinėmis apraiškomis, praran
dant iš akių visumą, mūsų gyve
nime yra realus. Jo pavyzdį pa
teikia Amerikos poetas Lawren- 
ce Ferlinghetti .poetų pasikalbėji
me San Francisco mieste. Čia 
mūsų svarstomu klausimu jis sa
ko:

‘^Dauguma žmonių praktiškai 
mano, kad bet kuri Rytų religi
ja turi daugiau ką pasakyti ir tu
ri daugiau atsakymų šiai dienai, 
negu jų turi krikščionybė... ypač 
šio krašto jaunimui” (The San 
Francisco Poets, ed. David Metz- 
ler, 1971 m. 146 psll.).

Šis poetas, tiesa, berods nėra 
katalikiškai išauklėtas; jis, be to, 
yra stipriai nusiteikęs prieš kapi
talistinę Vakarų kultūrą ir yra 
komunistinių idėjų įtakoje. Ta
čiau jis, ar tokie kaip jis, šian
dien duoda toną Amerikos uni
versitetuose, ir jų klauso mūsų 
jaunimas. Dėl to, yra reikalo

O tos vilties mums taip be ga
lo reikia. Mes ilgimės, kada bar
bariškume mirusi žmonijos širdis 
prisikels gilesne dvasinės kultūros 
gyvastimi, kada joks kaimynas ne
norės kryžiuoti mažesnės už save 
tautos, kada laisvės prisikėlimas 
galės pulsuoti nauja atsikuriančia 
Nemuno krašto žmonių nepri
klausomybe, kai bus nuristas sve
timųjų priespaudos akmuo ir kai 
Baltijos pakrančių broliai kelsis 
nauju savo kultūros žėrėjimu.

J. Pr.

VYTAUTAS BAGDANAVICIUS

šiandien svarstyti klausimą, kas 
yra krikščionybė ryšium su mū
sų sutinkamomis nuotaikomis. Ar 
ji iš tikrųjų neturi atsakymo mo
dernioms problemoms ir turi sa
vo vietą užleisti Rytų religijoms?

Norėdami atsakyti į šį klausi
mą, palikime nuošaly visą dau
gybę krikščioniškumo formų 
ir sustokime tik prie pačių pa
grindinių dalykų, be kurių krikš
čionybė nebūtų krikščionybe. 
Bandykime apimti vienu plačiu 
ir giliu žvilgsniu tuos duomenis, 
kurie sudaro krikščionijos bran
duolį ir jos palajtr* žmonijai, o 
vėliau tuo pačiu žvilgsniu pažvel
kime į didžiąsias pasaulio religi
jas.

TRYS PAGRINDINĖS 
KRIKŠČIONYBĖS VERTYBĖS

Tokius, pačius būdingiausius 
ir pačius vaisingiausius, krikščio
nijos centrus turime tris. Mes juos 
šitaip norime pristatyti: 1. Die
vo — kūrėjo sąvoka; 2. Asmeni
nio pobūdžio santykiavimas su 
Dievu; ir 3. Istorinė Dievo realy

Viktoras Petravičius B iv. Jono Apokalipses (medžio raižiny*)

bė, jo įsikūnijimas Žmonijos is
torijoje. Pasigilinkime atskirai į 
Šios krikščioniškumo centrus.

Dievo — kūrėjo sąvoKa
Viena iš tiesų, kurios mes nie

kada negalime pakankamai iš
mąstyti ir kurios mes jokia kaina 
negalime prarasti, kaip pačios 
religijos branduolio, yra Dievo 
kūrėjo sąvoka. Ši tiesa, kuri 
mums yra savaime suprantama, 
kartu yra išstatyta dideliam pa
vojui. Pasaulio apraiškos yra to
kios įspūdingos, žmogaus dvasin
gumas toks toli siekiantis, Dievas, 
tuo tarpu, yra nematomas ir ne
juntamas. Dėl to sunku yra iš
laikyti tiesą, kad jis būtų šio pa
saulio kūrėju. Religijų istorija 
liudija, kad religijos iškrypimai 
kaip tik prasideda nuo šios tie
sos praradimo- Yra religinių kul
tūrų, kuriose dar yra .išlaikomi 
visagalio Dievo bruožai, bet jau 
nepripažįstama jam pilnapras- 
mio kūrėjo galios. Šios tiesos pra
radimas eina įvairiomis formo
mis. Kartais Dievas supranta
mas tik kaip pasaulio formuoto-1 
jas, bet ne jo kūrėjas. Kartais jis 
laikomas dar dideliu geradariu, 
bet tik pakeleiviu pasaulyje.

Viktoras Petravičius

Pasaulio Kūrėjo sąvoką žmo
nijos proistorėje geriausiai yra 
išlaikiusios gyvulių augintojų 
tautos (ne žemdirbiai). Jų tarpe 
yra semitai. O šių pastarųjų tar
pe yra žydų tauta, kuri yra atli
kusi nepaprastai reikšmingą pa- 
sitamavimą žmonijai, išlaikyda
ma Dievo kūrėjo sampratą tada, 
kai ši baigė išnykti beveik vi
sur kitur.

Gyvulių augintojų kultūrai 
priklauso ir indoeuropiečiai. Kal
binės studijos yra iškėlusios, kad 
jų prokalbė taip .pat liudija ten 
buvus monoteizmą. Vadovaujan
tį vaidmenį šiose studijose atliko 
Vienos profesorius Leopoldas 
Schroederis savo studija: Arische 
Religion, I kn., Leipzig, 1923 m. 
Kad pirminiai indoeuropiečiai tu
rėjo autentišką Dievo sąvoką, 
pasak jo, ypač liudija šaknis 
“deivos”, kuri šviečia iš anų to
limųjų laikų kaip didelė šviesa. 
(Cit. iš Wilhelm Havers, Die 
Religion der Urindogermanen 
im Lichte der Sprache rinkinyje: 
Fr. Koenig, Christus und die Re- 
ligionen der Erde, Wien, 1961 
m., II kn. 711 psl.). Šia proga 
galima pastebėti, kad domintis 
lietuvių tautos religijos istorija, 
nereiktų praleisti iš akių šio pir
minio jos bruožo, juo labiau, kad 
mūsų kalboje yra išlaikyta pati 
pilnaprasmio Dievo šaknis “dei
ves” ir, laimingu atveju, buvo 
panaudota išreikšti krikščioniš
kai Dievo sampratai.

Religijai prarandant Dievo 
kūrėjo sampratą, visi Dievo var
dai, nors jie būtų ir prakilnūs, 
praranda savo realų turinį. Pra
radus šią sąvoką, galima turėti 
religinę kultūrą, bet religijos, 
kaip žmogaus gyvenimo atramos, 
nebelieka.

Prisikėlimo saulėje (medžio raižinys)

Asmeninio pobūdžio 
santykiavimas

Kita krikščioniška vertybė, 
kuri nejučiomis gali būti pra
randama ir išduodama, yra as
meninio .pobūdžio santykis su 
Dievu. Ir Dievas yra asmuo ir 
žmogus yra asmuo. Sunku yra 
rasti patenkinamą aptarimą, kas 
yra asmuo. Tas sunkumas savo 
ruoštu leidžia įtarti, kad asmuo 
yra kažkas labai didelio. Asmens 
sąvoka mums labiau išaiškėja iš 
to, kas nėra asmuo. Kai Dievas 
nemenka asmens bruožo, jis iš
virsta kokiu negyvu dėsningumu 
ar kokiu mechaniniu lemtingu
mu, su kuriuo žmogui lais
vai santykiauti nėra prasmės. Kai 
žmogus kurioje santvarkoje pra
randa savo asmens vertę, jis pa
sidaro panašus į daiktą, (kuris 
gali būti panaudojamas, be atsi
žvelgimo į jį patį.

Tik ant asmeninio santykiavi
mo pagrindo galima religijoje iš
laikyti tokią vertybe, kaip malda. 
Jeigu Dievas yra tik negyvas lė
mimas, nėra .prasmės jį melsti, 
nes visiems aišku, kad likimo 
negalima permaldauti. Mūsų pa
linkimas Dievą vadinti Dievybe, 
liudija kad Dievo asmeniškumas 
yra pavojuje; jis gali būti praras
tas. Kai žmogaus asmens sąmo
nė mažėja, kas atsitinka mažė
jant žmoguje pažinimo įr apsi
sprendimo galiai, jo santykiavi
mas su Dievu negali nenuken
tėti.

Ant Dievo ir žmogaus asme
ninio santykiavimo pagrindo ry
mo dar viena didelė religinė ver
tybė, būtent aukojimas. Jeigu 
žmogus nėra pilnavertis asmuo, 
šia prasme panašus Dievui, jis
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Kai pinigo ir yra, ir nėra.
Pokalbis su pianiste 
Aldona Kepalaite.
Nauja Alfonso Nykos-Niliūno 
poezijos knyga.
Dalios Juknevičiūtės eulogija.
Rostropovičius apie savo 
pasitraukimg iš Sovietų Sąjungos.
Giesmių vakaras Tėviškės 
parapijoj.
Lietuvių fondo mokslo stipendija. 
Muzikos kūrinių konkursas.

Kertine paraštė
KAI PINIGO IR YRA, IR NĖRA

Pinigo yra, kai žmogus, nė 
nemirktelėjęs, baliaus bufete už 
konjako butelj moka apie 20 do
lerių, o pinigų nėra, kai prie 

* knygų stalo, išgirdus jos 5 do
lerių kainą, knyga vėl padedama 
atgal, čekiai nesunkiai išrašomi 
mokyklų pratimams ir vadovė
liams leisti (ir labai gerai, kad 
čekiai šiam reikalui išrašomi!), 
bet kai reikia čekio ir moksli
nių lituanistikos studijų tomui, 
čekiui išrašyti ranka nepakyla. 
Visuomenė ir mecenatai labai 
dosnūs, pirkdami žvirblį dar 

'* girioje — siųsdami sportininkus 
reprezentacijai į kitus kontinen
tus, bet pinigo maišelį užveržia 
neatmezgamai, kai pinigo pa
prašoma ne vien tik pasišokimų, 
bet ir rimtų mokslinių studijų 
suvažiavimui. Tūkstančiai jau 
šiame krašte išsimokslinusių 
jaunųjų mūsų profesionalų pi
nigo uždirba kur kas daugiau, 
negu juos gyveniman prastūmu- 
sieji tėvai, tačiau “Lituanus” 
žurnalas vis tiek turi būti lei
džiamas didžia dalimi vien tik 
pensininkų skatiku. Be jokios 
abejonės priimama tikrovė, kai 
už vienos dienos kiemo tvorelės 
pastatymo darbą darbininkui už
mokama šimtinėmis, bet niekam 
galvos neskauda, kai rašytojas 
ar kompozitorius už savo kūry
binio darbo valandas dažnai nie
ko negauna arba gauna tiek, kad 
atlyginimas toli gražu neprilyg
sta nustatyto paties žemiausio 
šio krašto valandinio uždarbio. 
Tokią faktų analogiją čia galė- 

' tume tęsti per kelias skiltis. Ta
čiau užteks. Skaitytojas, rim- 
čiau pagalvojęs, jų gali pats pri- 
siskaičiuoti tiek ir tiek.

Visa tai liudija, kad mūsų iš- 
eiviškoji visuomenė jau seniai 
nėra elgetų kategorijoje pinigine 
prasme. Bet ar ji yra lygiai tur
tinga savo dvasiniu nusiteikimu 
bei kultūrinio sektoriaus pras
mės supratimu? Nenorėčiau į šį 
klausimą kategoriškai vienaip ar 
kitaip atsakyti. Juk rastume ir 
labai šviesių pavyzdžių. Neramu
mą tačiau kelia tai, kad anie 
šviesieji pavyzdžiai yra palygin
ti retos išimtys. Mus Čia kultū
riškai žudo ne paskirų šviesių 

pavyzdžių stoka, bet per didelės 
visuomenės dalies kultūrinis ne
turtas. Jei nenorime likti tik pri
mityvių ir be ženklo išgaruojan
čių kategorijoje, turime bendrą
jį savo lygį kilstelėti aukštyn 
net ir piniginio dosnumo kultū
ros reikalui prasme.

Neatsitiktinai apie tai čia už
simenama “Draugo” romano 
konkurso dvidešimt ketvirtosios 
premijos įteikimo iškilmės ir 
pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncerto išvakarėse, o taipgi ar
tėjant Lietuvių fondo jau milijo
niniam suvažiavimui balandžio 
mėn. 12 d. Ir “Draugo” romano 
konkursas, jau beveik ketvirtį 
šimtmečio išgyvenęs, ir Lietuvių 
fondo pirmojo milijono pasieki
mas yra kaip tik ame šviesieji 
pavyzdžiai, liudijantys, kad ir 
išeivijoje galima padaryti nuo
stabių dalykų. Tik reikia, kad 
tokie pavyzdžiai nebūtų išimtys, 
o kiek galima didesnės mūsų vi
suomenės dalies buvimo kasdie
nybė.

Tačiau to siekiant, būtina kaip 
nors atsikratyti lig šiol vis ne
atsikratomo tam tikro mūsų po-1 
žiūrio J kultūrinius reiškinius. 
Įvairaus kultūrinio gyvenimo 
bei kultūrinės veiklos organizuo- 
tojų dažnai mažiau galvojama 
apie pinigo sutelkimą tam ar ki
tam reiškiniui įkūnyti, o labiau 
žiūrima ir norima, kad tas pats 
kultūrinis reiškinys dar atneštų 
piniginio pelno, šitokiose nuotai
kose visai pamirštama, kad kū
rybiniu aktu ir kūrybiniu kultū
rinio gyvenimo planavimu pa
siektas geras rezultatas jau pats 
yra pinigais neįkainuojamas vi-' 
sos tautos pelnas, pats didysis 
mūsų darbo ir mūsų aukos tiks
las.

Yra savotiškas paradoksas, 
kai patys vertingiausi ir patys 
labiausiai išliėkantys vieno ar 
kito kultūrinio užmojo rezulta
tai ir negali tikėtis masinio vi
sos visuomenės dėmesio, būdami 
vienos kurios nors specialios 
srities ar išskirtinės problemos 
rėmuose. Tačiau savo buvimu ir 
savo lygiu jie mums yra būtini,
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Kompozitoriai apdovanojo 
fortepijoną

Pokalbis su pianiste Aldona Kepalaite koncerto išvakarėse

Chicagos lietuvių muzikinia
me gyvenime rytoj bus neeilinis j pvz. 
įvykis. Įteikiant “Draugo” ro
manų dvidešimt ketvirtojo kon
kurso laurus rašytojui Jurgiui 
Gliaudai už jo romaną “Pagai
rė”, Jaunimo centro didžiojoj sa
lėj šios iškilmės proga rengiamas 
ir niujorkietės mūsų pianistės Al
donos Kepalaitės fortepijono re
čitalis. Pianistės rečitaliai kon
certinėse amerikiečių muzikinio 
gyvenimo salėse ne kartą yra su
silaukę išskirtinio dėmesio. Todėl 
jos koncertas Chicagos lie
tuviams taipgi kelia muzikos bi
čiuliuose didelį smalsumą. Kon
certo išvakarėse, redakcijos už
kalbinta, pianistė čia maloniai 
atsako į jai pateiktus klausimus.

— Kaip aptartumėte fortepi
jono, kaipo koncertinio instru
mento, poziciją šių dienų muzi
kiniame gyvenime: ar publika ir 
kompozitoriai rodo jam pakan
kamą dėmesį?.

— Fortepijonas visais laikais 
buvo ir tebėra vienas iš pagrin
dinių muzikos instrumentų: vie
nas iš labai nedaugelio, kurie y- 
ra pajėgūs funkcionuoti be kitų 
instrumentų pagalbos solo kon
certe, arba, reikalui esant, įsi
lieti į bet kokią instrumentų gru
pę vedamoj ar palydimoj rolėj. 
Taigi, dėmesio jam nerodyti bū
tų beveik neįmanoma. Kompozi
toriai apdovanojo fortepijoną 
muzikine literatūra gausiau, 
dosniau nei bet kurį kitą ins
trumentą. Dabar tik kartais jo 

Jurgio Gliaudos premijuotojo romano viršelis, pieštas 
Ados Korsakaitės Sutkuvienės. Knygą jau bus galima 
įsigyti rytoj, premijos įteikimo iškilmėse ir koncerte Jau
nimo centrą* Chjcagoje, 3 vai. popiat.

Rašytojas Jurgis Gliaudą dvidešimt ketvirtojo “Draugo” 

romanų konkurso laureatas. Nuotr. V. Maželio

vartojimo būdai keičiasi, kaip 
bandymai paversti fortepi

joną į visą orkestrą — arba' jo 
delegavimas į labai ribotą per- 
kusinio instrumento rolę — arba 
bandymai išgauti naujus skam
besius, lendant į fortepijono “vi
durius” — dėžę, stygas, plaktu
kus (“prepared piano”). Ir, žino
ma, tebėra rašoma ir daugiau 
tradiciniu, įprastiniu būdu. 
Kiekvienu atveju, pianistai nėra 
užmiršti.

— Ar piano koncertus lan
kanti publika labiau priima į- 
prastųjų didžiųjų preities vardų 
kūrybą ar šių dienų muzikines 
kryptis? Kurie būtų išskirtiniai 
vardai šiandieninės pasaulinės 
muzikos kompozitorių būryje, 
rašančių specialiai ir pianui? Ir 
kuriais jų kūriniais rekomenduo- 
tumėt ir lietuviškajai publikai 
susidomėti?

— Publika visada ir visur (iš
skyrus gal publiką, susidedančią 
ir pačių muzikų) lieka kiek kon
servatyvesnė už muzikus. Tai na
tūralu. Normaliam žmogui yra 
sunku priimti tai, ko jis visai ne
pažįsta. Bent mažas atpažinimo 
elementas yra reikalingas iš
šaukti bet kokiai pozityviai emo
cinei reakcijai.

Ir, žinoma, profesionalai “at
pažįsta” — ar bent turėtų atpa
žinti —kiek greičiau negu žmo
nės, kurie klauso muzikos tik 
laiks nuo laiko, ieškodami joje 
emocinio atsipalaidavimo.

Fortepioninių kūrinių yra pa

rašę visi žymesni šių dienų kom
pozitoriai — šiuo momentu ife- 
prisimenu nei vieno, kuris ne
būtų parašęs. Kai kurie iš tų 
veikalų man atrodo kiek mažiau 
spalvingi negu tų pačių kompo
zitorių orkestrinės kompozicijos. 
Bet tai tik mano privati nuomonė 
—ar gal riboti akiračiai.

Nenorėčiau sugestionuoti spe
cifinių kūrinių, tik: klausyti vis
ko — ne vien didžiųjų vardų — 
klausyti dažniau — klausyti pa
kartotinai —klausyti atviromis 
ausimis — nesakant iš anksto, 
kad “aš nesuprantu”, “man ne
patinka”, “aš jau girdėjau”...

Ne visos durys atsidaro iš pir
mo karto, ne visas grožis yra iš 
karto pastebimas, bet eventualiai 
tik paties žmogaus širdis, ne 
"autoritetų” patarimai jam pa
sakys, kas ją pagauna.

O iš to, kas pagauna daugu
mą žmonių, susikuria didieji var
dai ir legendos...

— Turint mintyje praeities 
laikų smuiko genijų Paganini ar 
piano — Lisztą, kuriuos tarp
tautinio garso šių dienų pianis
tus taipgi skirtumėte į pačią 
aukščiausią virtuozų kategoriją?

— Atleiskite mane, prašau, 
nuo tiesaus atsakymo. Ne dėl to, 
kad vardų nebūtų, bet dėl to, 
kad jų per daug. Kokiais standar
tais juos atrinkti? Kas svarbiau
sia? Techniškas žvilgėjimas? Su
gebėjimas atkurti tai, ką jie 
skambina, lyg tai būtų ką tik pa
rašyta? Temperamentas, komu-

Pianiste Aldona Kepalaite Nuotrauka Vytauto Maželio

nikacijos jėga, kuri klausytojus 
nuneša į kitus pasaulius? Aš ne
žinau, kur pradėti, kur sustoti...

Šis amžius yra turtingas var
dais, talentais, fenomenaliomis 
technikomis. Palyginimas su pra
eito amžiaus virtuozais neįma
nomas, jų negirdėjus. Taip pat 
ir amžiaus reikalavimai yra skir
tingi taip, kad net žodis “virtuo
zas’” įgavo kitokią, kiek negaty
vią, prasmę

Iš šių dienų pianisto reika
laujama stilistinio autentiškumo, 
tikslumo, pagarbos kompozito
riaus intencijoms x — reikalavi
mai, kurie nevaržė preito am
žiaus virtuozų.

Kas būtų, Jei juos dabar iš
girstume? Ar tos interpretacinės 
laisvės, kurias jie sau leido, mus, 
savo amžiaus vaikus, taip at
stumtų, kad mes ir jų grojimo 
grožį atmestume? Ar... gal, iš
girstume kažką, ką mes, taip de
speratiškai tiesos beieškodami, 
pamėtėme kažkur pakely? Kas 
žino...

— O kaip vertintumėt lietu
vių kompozitorių pianistinį tur
tą? Ar iš jų taipgi yra ko pasi
rinkti? Kurie iš jų būtų arčiau
siai lietuviškos širdies ir kuriuos 
reikėtų nesidrovėti ir svetimie
siems parodyti?

— Niekad gyvenime nenorė
jau būti nei muzikologe, nei — 
neduok Dieve — muzikos kritike. 
Jų uždavinys vertinti. Manasis — 
skambinti.

Iš tų kompozicijų, kurias pa
žįstu, dauguma man pakanka
mai patiko, kad įtraukčiau jas į 
savo programas.

Bet ar jų yra tik tiek, kiek aš 

pažįstu? Jei taip, tai nelabai 
daug... Iš Amerikoj gyvenančių 
lietuvių kompozitorių žinau 
kiekvieno maždaug po vieną 
“opus” (vieną stambesnį veika
lą, ar keletą miniatiūrų). Norė
čiau tikėti, kad jų stalčiuose gal 
ir daugiau kompozicijų mėtosi, 
ir, jei taip, norėčiau, apie jas su
žinoti.

Dėl “svetimųjų” — jie juk to
kie pat žmonės, kaip ir mes — 
aš nebijočiau jiems parodyti bet 
ką, ko nebijau parodyti savie
siems, ir palikčiau jiems tą pri
vilegiją — pasirinkti, kas jiems 
patiks.

— Ar turite, jei taip galima 
išsireikšti, ir “savus” kompozi
torius, kurie Jūsų koncertų prog
ramose jau turi kone “etatinę? 
vietą?

— Programas bandau keisti — 
bent laiks nuo laiko — kad ne
pasidarytų kaip triskart pašildyti 
pietūs. Tad ir kompozitoriai pa
sikeičia. Kartais vienas ar kitas 
periodas ar stilius pradeda domi
nuoti. Kai kurie kompozitoriai, 
tiesa, kartojasi gal dėl to, kad jie 
pianistui duoda daugiau pasirin
kimo. Bet jie nėra “mano” — ne 
mano nuosavybė — aš juos tik 
vis pasiskolinu, vis...

— Kas lemia, koncerto prog
ramą Jums sudarant, ar širdies 
atoliepis pačiam kūriniui, ar jo 
įdomios techniškosios atlikimo 
galimybės, ar jaučiamas publikos 
skonis ir pan.?z •

— Daugiausiai, tur būt, pačios 
programos balansas.
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Su pasitikėjimu žiūrime į ateitį. 
Pokalbis su solistu
Arnoldu Voketaičiu.
Vladas Jakubėnas apie 
Aldonos Kepalaitės koncertą. 
"Meilės eliksyras" burbuliuoja 
kaip šampanas -
Rašybos pakeitimai Lietuvoje. 
Pašnekesys su grafiku 
Rimvydu Cinką.
Ar pakankamai bendraujame 
su mokslu.

Kertine paraštė
SU PASITIKĖJIMU ŽIŪRIME Į ATEITĮ
Redaktoriaus Broniaus Kviklio žodis 24-tojo romano konkurso 
iškilmėje Chicagoje balandžio 6 d.

Mano lietuviškai prigimčiai 
tai didelis pasididžiavimas
Pokalbis su profesionalu solistu Arnoldu Voketaičiu

Solistas Arnoldas Voketaitis su 
žmona įgyvena Chicagoje, Jauni- 

I mo centro kaimynystėje. Bet Ar- 
1 noldą susitikti Chicagoje sunku. 
Dauguma jo dilenų praplaukia 
gastrolėse: didžiajam New Yorke 
ir kitur, nes solistas yra profesio
nalas dainininkas ir iš to valgo 
duoną. Priešvelykyje ‘‘Meilės 
eliksyro” operos reikalais, kurios 
premjera bus ateinantį šeštądie- 

inį, į Chicagą buvo atvykęs ma
estro Vytautas Marijošius, kur 
pravedė eilę repeticijų. Kartu bu
vo sulėkę ir visi solistai, dainuo
siantys “Meilės eliksyro” lietu
viškuose spektakliuose. Čia buvo 
progos susitikti su Arnoldu Vo
ketaičiu ir padaryti bent trumpą 
intervievv. Arnoldas atsiliepė, kad 
laiko repeticijų .pertraukų metu 
maža, geriau atsiųsti jam klausi
mus. Manome, kad skaitytojui 
bus tikrai įdomūs jo atsakymai į 
klausimus, liečiančius kone visą 
solisto gyvenimo skerspiūvį.

— Gal galėtumėt papasakoti 
charakterigesnių epizodų iš savo 
vaikystės: kur augot, kur mokė
tės, kiek teko tada susidurti su 
lietuviais ir su lietuviška aplin
ka?

— Gimiau ir augau New Ha- 
ven, Conn., o akademinį laipsnį 
biznio administracijos srityje ga
vau Quinnipiac College, Hamden, 
Conn. Man augant, tėvai visą 
laiką buvo veiklūs lietuviai. Tuo
met kažkodėl buvo didelis trūku
mas jaunimą patraukiančių susi
būrimų. Senieji lietuviai ateiviai, 
palyginus su tais, kurie pasiekė 
šio krašto krantus po II-jo pa
saulinio karo, turėjo skirtingas 
idėjas ir užsimojimus. Prisime
nu tą vaikišką džiaugsmą, kuris 
užvaldydavo mane kiekvieną va
saros savaitgalį, praleistą lietuvių 
gegužinėje. Rimtesnių jaunimui 

Man tenka labai maloni pa-1 Ši diena neeilinė. Ji — “Drau- 
reiga atidaryti šią literatūros gui” didelė šventė. Draugo va- 
šventę “Draugo” dienraščio var-|dovai turi galimybę akivaizdžiai 
du, laikraščio, kuris jau eina 66 susitikti bent su dalele skaitytojų 
metus ir kuris 24-ą kartą šven- Į ir 'bendrai pasidžiaugti mūsų visų 
čia tokias metines šventes, kaip' 
šiandieninė.

Leisti dienraštį ir lietuviškas 
knygas ne savame krašte, netu
rint valstybinių ar kitokių subsi
dijų, nėra lengvas dalykas. Tie
sa, lietuviškas dienraštis yra vi
siems didelis džiaugsmas, bet ir 
kartu nemažas vargas jo leidė
jams.

Nūdien lietuviškas laikraštis 
ir lietuviškoji knyga tegalima iš
leisti senu lietuviškos talkos bū
du, glaudžiai ir sutartinai sujun
giant keturis pagrindinius reika
lingiausius elementus: organiza
ciją r leidėjus, rėmėjus — mece
natus, redaktorius — bendradar
bius ir skaitytojus.

Taigi “Draugas” yra ne kas 
kitas, kaip minėtų elementų su
derinto darbo padarinys. Bet vi
sa tai suderinti ir tokią ilgalaikę 
talką suorganizuoti nėra lengva, 
ypač kai aplinkui šėlsta apmau
das, laistoma tulžis, kai viešai ir 
drąsiai skelbiama neteisybė ir kai 
meilės vietoje putoja neapykan
ta.

‘‘Draugas’’ yra nuomonės, kad 
geras laikraštis yra tas, kuris ne 
tiktai kilnius siekius turi, bet ir 
nemažiau kilnias ir doras prie
mones savo tikslams siekti nau
doja.

“Draugas”, nors akivaizdžiai 
ir nemato visų savo skaitytojų, 
vis, tiek stengiasi visomis išgalė
mis būti jų draugas, patarėjas, 
informatorius, o kartais ir jų 
dvasios tėvas, net lietuviško gy
venimo vadovas.

Dienraštis stengiasi, kad kiek
vienas rašinys būtų kam nors 
naudingas ir karštas kaip širdis, 
nes tik per širdį tepasiekiamos 
skaitytojų širdys. Kad visa tai ga
lėtume pasiekti, turime mylėti 
tiesą ir i 
keliu ir stengiamės eiti.

pasiryžimu, bendru darbu, ištesė
jimu.

“Draugo” leidėjai ir redakto
riai j skaitytojų rankas kasmet 
atiduoda ne tiktai 350 laikraš
čio eilinių ir kultūrinio priedo 
numerių, bet ir pustuzinį gerų 

' lietuviškų knygų, jų tarpe premi
juotą romaną.

Nors pirmoji lietuviška knyga 
pasirodė daugiau kaip prieš 400 
metų, mūsų dailiojo žodžio kūry
ba nėra labai gausi. Nedėkingos 
istorinės aplinkybės neleido jai 
augti ir kilti. Tačiau mūsų tau
tos knygos istorija yra kartu ir 
lietuvių tautos kančių, vargų, 
kultūrinių laimėjimų, o drauge 
ir kovų istorija. Net ir dabar nei 
okupacinės aplinkybės tėvynėje, 
nei emigracinės sąlygos išeivijo
je nėra palankios didesnių kūri
nių kūrybai, nes jos naikina kū
rėjus, neleisdamos jiems reikštis 
tinkama kryptimi.

Užtat ‘‘Draugo” leidėjai sten
giasi sudaryti bent šiokias tokias 
sąlygas grožinės literatūros (ro
mano) kūrybai, jau 24 me
tus vykdydami didelį užmojį — 
skelbti lietuviško romano kon
kursą. Per tą laiką gal iš poros 
šimtų rankraščių buvo atrinkti, 
premijuoti ir išleisti 24 romanai. 
Be jų dar buvo išleista du ar tris 
kartus daugiau nepremijuotų, 
bet taip pat neblogų romanų. Į 
mūsų literatūrą atėjo nauji rašy
tojų vardai, naujos temos. Visa 
eilė senų ir naujų rašytojų — kū
rėjų pasidalino savo dvasiniais 
ištekliais su skaitytojais. Tiesa, 
kūryba negali būti nei perkama, 
nei parduodama, bet vis dėlto 
paskata jai reikalinga.

Lietuvius skaitytojus išeivijoje 
pasiekė gal apie 120,000 knygų, 
kurios buvo mūsų tautiečių iš-

. turme myieu irktQS Ta; nemažas mūsų mei- 
neapkęsti netiesos. Šiuo

(Nukalta į 2 psl.) Arnoldas Voketajtis Dr. Dulcamara vaidmenyje Donizetti “Meilės eliksyre’ 1872 m. Colorado operos festivalyje.

organizacijų neprisimenu. Jei jų 
būtų buvę, būčiau žinojęs, nes 
mano tėvas aktyviai reiškėsi įvai
riose lietuvių organizacijose. To
kiu būdu mudu su broliu ir dau
gelis kitų lietuvių vaikų neturė
jome tinkamos progos geriau pa
žinti mūsų kilmę, kalbą ir pa
pročius.

— Kada pajutote pašaukimą 
dainininko karjerai ir kur, kop
damas į dainavimo meną, pra
dėjote pirmuosius žingsnius?

—i Mūsų namuose visada gir
dėjosi gera muzika. Mama turė
jo klasikinio dainavimo pagrin
dą, o brolis skambino pianinu. 
Būdamas 10 metų, pradėjau mo
kytis groti trumpete ir ja be per- 
stojiimo grojau 12 metų. Nuo 
mažens mėgau klausyti operas, 
bet niekad nepagalvojau, jog tai 
liks mano amatu ir pragyveni
mu. Mano dvidešimtuose metuo
se mama ir viena draugė prikal
bėjo, kad pabandyčiau imti dai
navimo pamokas. Jos, mat, at
kreipė dėmesį į mano kalbėjimo 
tembrą ir karts nuo karto užtrau
kiamą dainą. Trečiais kolegijos 
metais ir prasidėjo mano pirmie
ji žingsniai. Dainavimas nusekė 
mane ir kariuomenėn, kur laimė
jau I armijos talentų varžybas. 
Po to laimėjau antrą vietą visos 
armijos varžytinėse (APP-Army 
contest) ir tuojau buvau paskir
tas klasikinės muzikos solistu 
U.S. Army Band Washingtone. 
Užbaigęs tarnybą kariuomenėje, 
laimėjau Arthur Godfrey Talent 
Scout Show ir likau jo progra
moje dažnu svečiu. Netrukus lai
mėjau ir Connecticut Opera Au- 
ditions of the Air ir taip su šia 
opera 1957 m. įsipareigojau sa
vajai profesijai.

—- Kaip atsidarė durys į Nevv 
York City operą.

— New York City operoje de
biutavau 1958 m. Čia patekau 
sėkmingai praėjęs atranką, kurion 
sugundė pirmasis mano agentas. 
Debiuto rolė buvo Vanuzzi R. 
Strausso operoje “Die Schvveigsa- 
me Frau”. Tai buvo pirmas ir 
paskutinis kartas tos operos pa
statymui Amerikoje. Solistui jo 
debiutas visada lieka kaip vienas 
iš svarbesnių įvykių. > Toji de
biutinė rolė buvo vidutinio dy
džio, bet gera. Esu įsitikinęs, jog, 
dainuodamas mažesnes roles, pa
ruošiau save didesnėms, o paskui 

—lir pagrindinėms. Buvo daug 
svarbių spektaklių ir rolių New 
York City operoje: Figaro —'“Fi
garo vestuvėse”, Mefisto — 
“Fauste”, Don Basilio “Sevilijos 
kirpėjuje”, tėvo rolė “Cary 
Nation”, kurią teko su pasauli
nės premjeros sąstatu dainuoti. 
Kitas asmeninis triumfas — tai 
Keturių Velnių rolė Offenbacho 
“Hoffmano pasakose”. Ypatin
gas uždavinys buvo atlikti taip 
skirtingus keturis charakterius, 
bet tuo pačiu teikiantis didelį pa
sitenkinimą.

— Dabar jau suvokiame, ko
dėl Jūsų kelias atvingiavo net į 
Metropolitan operą...

— Dažniausiai kelias atsidaro 
tada, kai esi girdimas dainuo
jant, tiesiogiai per užsitarnautą 
reputaciją arba laimėtą atranką. 
Į Metropolitan operos Nat Co. 
kaip tik patekau pastaruoju bū
du. Šioje operoje 1965 m. laimė
jau platesnį, sakytume — tauti
nį pripažinimą. Atranka vyko 
dar senuose Metroplitan operos 
rūmuose. Rise Stevens ir Michael 
Manuel jai vadovavo. Taip pat 
sėdėjo ir Guenther Rennert, Mu-

Solistas Arnoldas Vokietaitis. Jis dainuos ir lietuviškame Donizetti “Meilė# 
elikyro” šiemetiniame pastatyme.

encheno operos direktorius, kurio 
rankose buvo ‘‘Cinderellos” reži
sūra. Jam patiko mano balsas, 
vaidyba, scenos laikysena, ir jis 
tiesiog užsispyrusiai reikalavo 
manęs Don Magnifico rolei 
“Cinderelloje”, Carol Fox, Chi
cagos Lyric operos menedžerė, 
matė mane dainuojant kaip tik 
šioje operoje. Tuojau užangaža- 
vo dainuoti Chicagoje. Todėl 
nuo 1966 m. Chicagos Lyric 
operoje dainavau kiekvieną sezo
ną, išskyrus praėjusį. Ateinantį 
sezoną vėl grįžtu dviem pastaty
mam: “Figaro vestuvėms” — šį 
kartą dr. Bartolo rolei, ir dr. 
Grenvil “La Traviatoje”. Viena 
gera rolė, kita — tik “uždarbis”. 
Sėkmingai laimėta atranka pas 
Leonardą Bemsteiną Camegie 
Hali man atidarė duris New 
Yorko Filharmonijon. Pirmasis 
mano pasirodymas ten buvo Vir- 
gil Thompsono “Four Saints in 
Three Acts”. Antrasis spektaklis 
su New Yorko Filharmonija (Bar
toko “Blueberd's Castle” diriguo
jant William Steinbergui) nega
lėjo įvykti, susirgus Reginai Res- 
nick. Maestro Steinberg vėl pa
kvietė mane solistu sekančiam 
sezonui Waltono “Belshazzar’s 
Feast” pastatyme.

— Kur, Jūsų nuomone, pa
siekėte ligšiolinę aukščiausią savo, 
kaip profesionalo dainininko, 
karjeros viršūnę?

— Mano karjeroje buvo ne 
viena aukštuma ,ir tikiuosi, kad 
dar jų bus. Buvo taip pat ir pa
kalnių, bet, kaip kiekvienas me
nininkas žino, pasisekimai turi 
viršyti nusivylimus, nes kitaip 
nebus pažangos. Atsiranda vis 
naujų horizontų, naujų vietų dai
navimui, naujų veikalų pastaty
mui ir t t. Norėdamas paminė
ti bent porą tų ‘‘viršūnių”, turiu 
■vėl grįžti į muzikos centrą — 
New Yorką: Pendereckio “St. 
Luke’s Passion” Amerikos prem
jera su Minnesostos simfoniniu, 
įvykusi Camegie Hali 1970 m.; 
anksčiau minėta “Belshazzar’s 
Feast” 1971 m., atlikta su New 
Yorko Filharmonie; “Bluebeard’s 
Caitle” su Pittsburgho simfoni

niu taip pat atlikta Camegie 
Hali — tai laimėjimai, kuriuos 
laikau vienus iš savo pagrindi
nių. Ryškus prisiminimas tebėra 
mano europinio debiuto Gran 
Teatro de Liceo Barcelonoje, Is
panijoje. Ten dainavau Don Ba
silio rolę “Sevilijos kirpėjuje”. 
Grįžus namo ir išsivertus visas 
kritikas, (pasirodė, kad visų rašiu
sių buvau pripažintas vienu iš 
geriausių Don Basilijų. Vienas iš 
tikrai pakilias nuotaikos koncer
tų buvo Mexico City 1973 m. su 
National Symphony of Mexico. 
Ten atlikom Beethoveno 9-tąją 
simfonija. Koncerto klausėsi ir 
pats Meksikos prezidentas Eche- 
varrfa. Ten dainavau ir Mefisto- 
filio rolę “Fauste”. Spektaklis 
buvo tiesiogiai nuo scenos trans
liuojamas per televiziją. Žmonių 
reakcija buvo neišpasakyta. La
bai buvau sujaudintas, kai, pre-’ 
zidento Eisenhowerio kviečiamas, 
turėjau atlikti programą Baltuo
siuose rūmuose ir taip pat pas 
gen. Maxwell Taylor jo tarptau
tiniame diplomatų priėmime.

— Kaip užmezgėt ryšį su Chi
cagos Lietuvių opera, nes Jus jau 
matėme ir J. Kamavičiaus “Gra
žinoje” Chicagos operos rūmuo
se?

— Chicagos Lietuvių operos 
vienetas matė mane dainuojant 
“Cinderelloje” ir po jos 'pakvietė 
‘‘Gražinos”. operai. Šiemet, kai 
numatyti “Otelio” operos pla
nai sugriuvo, Vyt Radžius susi
siekė su manim ar paprašė dai
nuoti Dulcamaros rolę “Meilės 
eliksyre”, nes Jokiai kitai naujai 
operai neturėjo vertimo. Be to 
jau pats laikas buvo Lietuvių 
operai parodyti ir savo l'inksmes- 
niąją pusę. Šią operą esu daina
vęs anksčiau. Teliko tik su savo 
agentu susisiekti, patikrinti, ar 
tas laikotarpis man laisvas ir ar 
jis sutiks tą laiko tarpą “užblo
kuoti”. Viskas buvo tvarkoje, ir 
savo sutikimą daviau.

— Ar Jums, aukštai iški
lusiam profesionalui dainininkui, 
yra bent kiek profesinio įdomu- 
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Šiame numery

Pašnekesys visiems Įgrisušia 
tema.
Kalbamės su
prof. Vytautu Marijošium.
Adolfas Valeška dėl parodos 
ir galerijos.
Apie drožinėtoją prof. Ig. Končių. 
Eretas pasitinka "Žurnalistiką". 
Vincas Maciūnas apie savo 
tėvą ir jo laikus.
Lietuvos istorija Lituanistikos 
instituto suvažiavime.

Kertinė paraštė
PAŠNEKESYS VISIEMS ĮGRISUSIĄ

Lietuviai čia pirmauja - 
šiandien vėl operos premjera
Pokalbis su prof. Vytautu Marijošium

TEMA
Prirėmė mane parapijos kieme 

iškalbus bičiulis — tas pats, ku
ris praėjusiais metais susirinki
muose jautriai keldavo vienybės 
jgyvendinimo reikalą. Jis saky
davo: “Mums reikia vieningų 
salvių, nukreiptų prieš Lietuvos 
pavergėją”. Dabar jo kovingu
mas gerokai atslūgo. Jis palinko 
i skepticizmą. Jo balse virpa kar
tėlio styga:

— Anksčiau laukiau, kada 
Kremliaus krankliai paliks mūsų 
tėvynę, o dabar laukiu, kada mū
siškiai povai nustos kapotis tar
pusavyje ir pradės vieningą dar
bą. Metai slenka. Politinės ražie
nos aštrėja. Dyla išmintis. Ir vi
sa išeivijos misija — dirbti Lie
tuvos laisvei — eina šuniui ant 
uodegos.

— Tai kaip čia dabar — nusi
vylei mūsų veikla?

— Jos beveik ir nėra. Nėra 
vienybės, nėra ir prasmingos 
veiklos. Gal dar jaunieji kada 
nors susigrupuos j veržlius sam
būrius, iš kurių prasiverš pavasa
riškos srovės, griaunančios tiro
nijos pylimus... Gal jie? Su vy
resniaisiais kebliau. Tiesiog blo
gai.

— Vadinasi, priėjome stagna
cijos tarpsnį.

— Maždaug taip. Senjorai vis 
labiau užsidaro trapiuose kiau
tuose. Pamėgsta nedideles “reikš
mingas” grupeles, klubus. Nepa
sitiki antraip galvojančiais. Šau
do iš savo pilaičių nuodingas 
strėles ir smagiai kikena sermė
gos rankovėn.

— Bet pats nubangavai į po
etinę sociologiją. Joje yra dau
giau ironijos, negu tiesos... Mes, 
lietuviai, būdami negausūs, pri
valome blaiviai paisyti vienin
gumo. Tai mūsų egzistencijos 
laidas. Mūsų stiprybė. Vieningu
mas.

—- Tik jau nepradėk giedoti 
himno. Juokas ima. Šneki kaip 
Lietuvos atgimimo laikų švietė
jas. Gaila, kad nenešioju kepurės. 
Nusiimčiau. Ne, ne, broleli — aš 
dabar kitaip žiūriu į viską. Net 
į praeitį. Ką ten matai? Vienybe? 

Santarvę? Meilę? Aha... tyli. Aš 
matau valstybę, sudarytą iš nuo
latinių rietenų, iš griozdiško po
litinio susiskaldymo. Visais lai
kais mus vienijo ne valdovai ir 
ne jų ginklai, bet mūsų švelnioji, 
liūdnoji tautosaka, dalia dalužė, 
kai kada religija, kokia ji bebūtų. 
Politinėje arenoje dažniausiai 
buvome aršūs savo tautos inte
resų nedraugai. Rasdavome vieni 
kitiems duobes. Gal čia ir kai
mynų kurstytojų — lenkintojų, 
rusintojų, vokietintojų — nuo
pelnas. Kaip ten romėnai sakyda
vo? Divide et impera. Kiek ži
nau, vienybė niekad nebuvo 
mūsų stiprybė.

— Pradedi mane graudinti is
torinėmis ūkanomis.

— Kur tau ūkanosl Tai faktai. 
Nuogi ir nuožmūs faktai. Jie 
šviečia (kabutėse) iki paskuti
nio Lietuvos - Lenkijos padalini
mo imtinai. Nedaug, kaip žinai, 
susičiulbėjimo būta ir mūsų ne
priklausomybės blykstelėjimo 
metais.

— Pagal tave, mūsų istorinę 
tikrovę slegia tik nesantarvės 
klodai. Abejoju. Buvo ir gražių 
akimirkų.

— Abejok, jei nori. O aš ma
nau, jog nesantarvė buvo di
džiausia mūsų tautos našta. Ji 
slėgė daugiau negu baudžiava. 
Negu carų, vokiečių, bolševikų 
okupacijos. Daugiau nei trėmi
mai, lenkinimai, alkoholizmas, 
prieš kuri taip šauniai stojo vys
kupas Motiejus Valančius. Kai 
savas ima rietis su savu, laimi tik 
svetimieji.

— Tik apsukrūs despotai. Ko
dėl taip yra?

— Naivus klausimas. Daugia- 
briaunė lietuvių psichologija yra 
sunkiai suvokiama. Kažkas įrodi
nėja mus esant seniausia tauta 
pasaulyje. Gal užtat aistringai 
mėgstame politikuoti, nes tai se
niausias užsiėmimas. Politika y- 
ra tas žaizdras,^ ant kurio grūdi
name savo protus. Jie pasidaro 
kieti ir žvangūs kaip plienas. O

(Nukelta į 2 psl.)

Šiandien ir ryt — pirmieji šio 
sezono mūsų operos spektakliai....

Chicagos lietuvių opera džiaur 
giasi prisiviliojusi aukšto talento 
dirigentą Vytautą Marijošių. Tai 
plataus pripažinimo susilau- 

I kęs muzikas ir pedagogas. Kili
mu — iš Panevėžio. Muziką stu
dijavo Klaipėdos konservatorijoje, 
kur jau besimokydamas dirigavo 
vyrų chorą, buvo dainavimo kla
sės akompaniatorius. Vos baigęs 
konservatoriją, buvo pakviestas 
Kauno valstybinės operos akom
paniatoriumi - koncertmeisteriu.

I Nuolat verždamasis vystyti 
savo sugebėjimus, jis studijas gi
lino Berlyne, Prahoje, Vienoje, 
Paryžiuje, Romoje, Amerikoje. 
Prahos valst konservatorijoje 
specialiai studijavo dirigavimą. 
Tas studijas baigė laureatu ir 
Prahoje dirigavo čekų filharmo
nijos ir radijo orkestrui.

Po studijų Prahoje, grįžęs į 
Lietuvą, tapo valstybinės operos 
vyriausiuoju dirigentu ir meno 
vadovu, tas pareigas eidamas 
nuo 1938 m. iki antros bolševi
kų okupacijos 1944 m. liepos 
mėn. Yra dirigavęs Kaune ir Vil
niuje per 20 operų, eilę simfoni
nių koncertų Lietuvoje ir Latvi
joje.

Išeivijoje su Berlyno simfoni
niu orkestru įgrojo 3 lietuviškos 
muzikos plokšteles. Atvykęs į 
JAV, čia greit susilaukė pripaži
nimo muzikiniame pasaulyje ir 
buvo pakviestas dėstyti muziką 
Hartfordo universiteto Hartt mu
zikos kolegijoje. Pažymėtina, kad 
už nuopelnus čekų muzikai bu
vo prezidento Benešo apdovano
tas Baltojo Liūto ordinu.

Dabar atvykęs į Chicagą, Vy
tautas Marijošius uoliai dirbo, at
likdamas paskutinius Lietuvių 
operos naujojo pastatymo — Do- 

nicetti “Meilės eliksyro” šlifavi
mus.

— Kodėl, maestro, pasirinkote 
Donizetti operos “Meilės eliksy
rą”? — paklausiau V. Marijošių, 
aplankęs jį svetinguose Laba
nauskų namuose.

— Operos pasirinkimas parei
na nuo sąstato dainininkų, nuo 
galimumo laiku atlikti vertimus 
ir nuo įmanomos išlaidų sąma
tos. Mūsų choras pasišventęs, at
lieka savo uždavinį be atlygini
mo, bet yra unijos nustatytos iš
laidos orkestrui, yra kitų neiš
vengiamų išlaidų, kurias reikia 
turėti prieš akis.

Tokiose salvėse atrodė ge
riausias pasirinkimas bus “Mei
lės eliksyras”. Turėjo .reikšmės 
ir tai, kad šis veikalas yra skir
tingo charakterio: komedijos po
būdžio. Tai naujas uždavinys 
Chicagos operai: iš tragedijos 
pereiti į komediją, o šią sunkiau 
pastatyt, negu tragediją. Komedi
joje turi būti balso spalvų ir sce
ninės akcijos žaismingumas, ką 
nėra taip lengva reikiamoje 
aukštumoje perteikti. Vengimas 
grandiozinių efektų — ryškus 
šiame žanre, taip pat vengimas 
to, kas vulgaru ar pervaidinta.

Grynai iš vokalinės pusės yra 
reikalingas didelis melodinis gra
cingumas ir rečitatyvinė forma 
dialoguose — priemonė pagrei
tinti sceniškam veiksmui.

šioje muzikinėje deklamacijoje 
būtų reikalinga suflerio parama. 
Tačiau lietuvių opera per porą 
dešimtmečių verčiasi be suflerio, 
ir vis sėkmingai. Ypač stebina 
sol. Wicikas, kuriam lietuvių 
kalba nėra savo, bet jis sugeba 
taip įsitėmyti savo partnerių pa
skutinius žodžius, kad įstengia

di£igiU|^a Cllica8os simfoniniam orkestrui. Šiandien ir rytoj Chicagoje jisai diriguoja Donizetti 
spe aklius, kuriuos Marijos mokyklos auditorijoje stato Chicagos Lietuvių opera. (Liet, foto arch.)

laiki? pats atsakyti.
Opera puikiai orkestruota. Ta

čiau visą šitą teikėjo priderinti 
prie akustinių sąlygų Marijos 
aukšt. mokykloje, ir tai tik per 
dvi repeticijas ir visą savaitę per
traukos prieš operos premjerą. 
Kitaip neįmanoma, turint galvo
je dideles orkestro išlaidas.

— Kas yra atlikęs operos ver
timą?

— Toks vertimas, kokį mes 
buvome radę, buvo nepriimtinas. 
Naujai padarė St. Santvaras, o 
man dar teko priderinti prie spe
cifinės kai kurių dainininkų vo
kalinės technikos, pakeičiant 
kai kuriuos mažmožius, — kal
bėjo V. Marijošius.

Pokalbio metu galėjau pavar
tyti šios Donicetti operos parti
tūrą. Stora knyga — 602 pusla
pių, stambesnė už mišiolą, ir di
rigentui reikia viską pasisavinti...

— Kaip su pastatymo režisū
ra?

— Stilistinis šio pastatymo 
vieningumas, sceninis apipavida
linimas režisieriaus H. Beattie 
padarytas per 8-9 dienas. Repe
tavo su solistais, choru, dirbo va
karais iki 11 vai. Režisierius tu
rėjo grįžti į Hofstra universitetą 
New Yorke. Stebiuosi pasišven
timu solistų ir choro, kurie dieną 
dirba, ilgai vakarais repetuoja, ir 
nei kiek nesiskundžia. Režisie
rius H. Beattie tai galėjo atlikti 
tik mūsų N. Numgaudaitės ir K. 
Oželio paramos dėka.

Man buvo malonu matyti, kai 
atsisveikindamas su Lietuvių 
opera režisierius pasigėrėjo, kad 
jam pirmą kartą teko dirbti su 
tokiais ryžtingais lietuviais. Dė-

Prof. Vytautas Marijošius Nuotr. Eug. BOtfino

kojo už didelį pasišventimą ir 
discipliną.

— Jau Jūs bene trečią kartą 
atvykstate pravesti Lietuvių ope
ros pastatymus. Koks įspūdis da
bar?

— Dirbant muzikos kolegi
joje, man nelengva ištrūkti. Ta
čiau laiškai, kiti pareiškimai pri
mena, kad mano kooperavimas, 
talka yra pageidaujami lietuvių 
operos išsilaikymui. Tačiau atvy
kęs šiuo atveju kartais labiau 
jaučiuosi vienišas savo pareigo
se, kurioms esu pakviestas, kai 
daugelį reikalų tenka spręsti ir 
atlikti vienam, o būtų labai lau
kiamas gausesnis ir kitų įsijungi
mas — techninėje ir meninėje 
talkoje.

— Ko gali publika tikėtis, 
atvykdama i šiuos operos spek
taklius?

— Jeigu ir pusė to pavyktų, 
ką mes stengiamės atlikti, ma
nau, kad publika turėtų palikti 
salę su pasitenkinimo šypsniais. 
Tačiau iš kitos pusės — ir aš 
pats, ir visas operos kolektyvas 
nieko kito po spektaklio nenori, 
kaip konstruktyvios kritikos.

— Jūs esate giliai įleidęs šak
nis muzikiniame pasaulyje. Ar 
kitos tautinės grupės turi savo 
operas JAV-se?

— Manęs tokios žinios nepa
siekė. Gal būt kur daromi atski
ri pavieniai bandymai, bet, atro
do, kad lietuviai čia pirmauja. 
Lenkai suruošia kokį Halkos 
spektaklį, su juo pavažinėja'. Gal 
kitos tautos neturi ir tokio ilge
sio. Juk vokiečių, čekų bei kitų 
operas pastato ir Metropolitan. .

— Kaip Jums iš viso atrodo 
operų dabartinė padėtis ir ateitis 
Amerikoje?

— Galėtų būti geresnė. Jaunų 
dainininkų paruošimas muzikos 
mokyklose — labai geras, tačiau 
neturėjimas lėšų verčia net di
desniuose Amerikos miestuose 
pasitenkinti trumpais operos se

zonais ar visai jų neturėti, ten
kintis keliais pripuolamais spek
takliais.

— Ar tuo atžvilgiu geriau Eu
ropoje?

— Nėra net kaip lyginti, nes 
Europoje, su mažomis išimtimis, 
operos yra globojamos miestų ar 
valstybių. Iš savo paskutinių 
penkeriu metų lankymosi Euro
poje, galiu pasakyti, kad dauge
ly vietų tie patys orkestrai tar
nauja operai, baletui ir simfoni
niams koncertams. Tai naujas 
atradimas Vokietijoje, o mes Lie
tuvoje jau turėjome visa tai pir
ma, negu ją apleidome. Tiems 
trims uždaviniams tarnauja ir 
nauji teatrų pastatai. Tuo būdu 
orkestrantai turi tarnybą visus 
metus, o pvz. Chicagoje Lyric 
operoje orkestras po kelių ar ke
liolikos savaičių — jau nustoja 
savo funkcijos, muzikai, taip sa
kant, išeina į gatvę, tenkin- 
damiesi pripuolamais įsipareigo
jimais.

— Pasaulio scena, daugiausia 
vis verčiasi XVIII, XIX šimtme
čio operomis. Ar dabar reiškiasi 
kūrybiškumas šioje srityje?

— Taip. Tačiau anais laikais, 
pvz. Italijoje, operinė kūryba bu
vo labai stipri, kol nebuvo taip 
išryškėjusi simfoninė. Dabar 
opera turi rungtyniauti su simfo
niniais pastatymais, o juos žy
miai lengviau realizuoti, negu 
operas, kur reikalinga ir voka
linė pusė.

Dabar dėl techniškų ir finan
sinių sumetimų simfoniniai pa
statymai dar turi konkuruoti su 
kameriniais, ne savo menišku 
aukštumu, bet tuo, kad kameri
niai reikalauja mažesnių išlaidų.

Iškilo nauja rivalizacija — 
elektroninė muzika, gaminanti 
mechaniškomis priemonėmis 
garsus, kuriuos kompozitorius 
gali panaudoti savo kūrybai.

— Kur Jūs dabar nuolatiniu 
savo darbu koncentruojatės?

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery

Neturėtume sirgti 
mažavertiškumo liga. 
Kai Šimučio jau nėra, 
o jo labai reikia 
Meno pavasaris Washingtone. 
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai. 
Kalba "Gulago salyno" 
liudininkai.
Ir kūrybingam jaunimui 
vietos kiek nori.
Žmonės ir temos Lituanistikos 
instituto suvažiavime.

Kertinė paraštė
MAŽAVERTIŠKUMO LIGA 
NETURĖTUME SIRGTI
Dr. Jono Puzino žodis Chicagos Jaunimo centro kavinės kultūri
nėje vakaronėje š. m. balandžio mėn. 18 d.

KAI SIMUČIO JAU NĖRA, 0 JO LABAI REIKIA

Kun. Algimanto Kezio inicia
tyva ir pastangomis Lietuvių fo
to archyvas, padedamas rinkti
nio būrelio bendradarbių, ėmėsi 
vykdyti didelės apimties reikš
minga projektą — leisti gausiai 
iliustruotą lietuvių išeivijos etni
nę enciklopediją. Tos enciklope
dijas tikslas — iškelti lietuvių į- 
našą Jungtinių Amerikos Valsty
bių visokeriopai pažangai. Tas 
projektas pasidarė ypačiai ak
tualus ryšium su Jungtinių 
Amerikos Valstybių dviejų šimtų 
metų sukaktimi, kuri bus iškil
mingai minima kitais metais. E 
pirmos pažiūros atrodo, kad tas 
mūsų įnašas nėra didelis , ypa
čiai, Jei mes palyginsime kitų et
ninių grupių duoklę Amerikos 
kultūrai (mokslui, menui, litera
tūrai), ūkiui (verslai, finansai, 
pramonė, prekyba, komunikaci
ja) ir t.t Nesame mes davę A- 
merikai valstybės vyrų, senatorių, 
kongresmanų (išskyrus atskiras 
valstijas), dar nesame davę pa
saulinio masto mokslo, meno, 
muzikos, literatūros vyrų, pra
monės magnatų ir kitokių Įžy
mybių. Galime pasigirti Metro
politeno operos solistais, vienu 
kitu aktorium, būriu iškilių spor
tininkų ir t.t. Tačiau, geriau Įsi
žiūrėję, pamtysime, kad ir lietu
vių įnašas nėra jau toks menkas 
bendrajame Amerikos gyveni
me. Valstybės gyvenimas, ypa
čiai didžiųjų valstybių, gali būti 
prilygintas sudėtingam mecha
nizmui, kur ir maži ratukai suka 
didžiulį gyvenimo ratą, kur kiek
viena, kad ir mažiausia mecha
nizmo dalelė įsijungia i didijį 
kultūros, civilizacijos ir visoke
riopos pažangos vyksmą. Juk 
kiek lietuviai savo darbu yra pri
sidėję prie Amerikos pramonės ū- 
gio, kiek dabar prisidedama prie 
erdvių tyrinėjimo, kiek daug lie
tuvių intelektualinių pajėgų yra 
įsitraukę į mokslo bei mokymo 
darbą. Mes galime didžiuotis ir 
aukštu lietuvių moraliniu lygiu. 
Jei Amerika turėty tokių ateivių 

daugumą, krašte būtų lengviau 
susidoroti su teise ir tvarka. Tad 
lietuviai, kad ir sudarydami ma
žą margaspalvių Amerikos gy
ventojų dalelę, neturėtų sirgti 
mažavertiškumo liga. Ir mūsų 
kuklus įnašas, atitinkamai iš
ryškintas, susilauks reikiamo įver
tinimo amerikiečių tanpe.

Todėl reikia sveikinti kunigo 
Kezio iniciatyvą ir visais būdais 
bei priemonėmis paremti pradė
tą darbą.

Po šių įvadinių pastabų, leis
kite labai trumpai supažindinti 
su jau dabar atliekamu darbu. 
Čia tepriminsiu, kas jau yra dar
bo eigoje. Tuo tarpu suplanuoti 
6 tokio informacinio pobūdžio 
leidiniai, kurie pirmiausia bus 
išspausdinti lietuviškai, o po to 
jau pritaikyti amerikiečių skaity
tojui ir paruošti angliškai. Štai 
tie darbai: 1. Šv. Kazimiero kapi
nių albumas, 2. Prof. Juozo Žile
vičiaus "Amerikos lietuvių muzi
ka, teatras ir baletas”, 3. Kun. 
Stasys Yla jau yra parašęs knygą 
“Lietuvių šeimos tradicijos”, 4. 
Alina Skrupskelienė redaguoja 
informacine lietuvių išeivijos li
teratūros chrestomatiją. 5. Vla
das Būtėnas ir kun. Algimantas 
Kezys ruošia veikalą apie “Pen
silvanijos Lietuvą”, 6. Planuoja
mas leidinys apie “Lietuvių švie
timą Amerikoje”.

Mano manymu, tą seriją, jei 
susirastų lėšų ir žmonių, kurie 
galėtų paruošti atskirus darbus, 
būtų galima papildyti dar bent 
keliais leidiniais. Temos galėtų 
būti maždaug šios: 1 Amerikos 
lietuvių periodinė spauda ir kny
gų leidyba; 2. Amerikos lietuviai 
ir Lietuva, arba Amerikos lietu
viai kovoje dėl 'Lietuvos laisvės; 
3 Lietuvių išeivijos atgarsis į di
džiuosius Amerikos ir Lietuvos 
įvykius. 4. Organizacinis Ameri
kos lietuvių gyvenimas; 5. Lie
tuvių mokslininkų įnašas; 6. JA 
V LB; 7. Atskirų didžiųjų lietuvių 
kolonijų apžvalgos, pvz.: Chica
gos, PhtĮadepphijos, Nw Yorko,

Didžiųjų žmonių vardai istori
jos slinktyje dažnai pasidaro vie
nos ar kitos jų gyventos epochos 
sinonimai. Pavyzdžiui, Miche- 
langelo vardas žmonijos kelyje 
visada spindės kaip aukščiausiai 
iškelta Renesanso amžiaus vėlia
va, o dr. Jono Basanavičiaus var
das mums lietuviams visada bus 
lyg lietuvių tautos atgimimo 
emblema. Tarp šių didžiųjų žmo
nių ir jų gyvento amžiaus nere
tai susidaro toks tamprus ryšys, 
kad nėra taip lengva pasakyti, ar 
pats gyvenamasis laikas juos to
kius suformavo, ar jie patys savo 
galinga dvasia brėžė gyventos 
epochos bruožus.

Lietuviškoje išeivijoje vienas 
iš tokių istorinių didžiadvasių 

i žmonių buvo Leonardas Šimutis, 
1 miręs Chicagoje š. m. balandžio 

17 d. Jeigu paimsime lietuviško
sios išeivijos šiame krašte istori
ją nuo Pirmojo pasaulinio karo 
metų iki Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos ir pokario dešimtmečių 
ir ieškosime joje vietos Leonar
dui Šimučiui, tai tik ką minėtų 
dviejų pavyzdžių ir Šimučio ana
logija būtų kone ta pati: kiek Ši
mutis kūrė šio laikotarpio lietu
vių išeivijos istoriją, tiek pati is
torija yra didžia dalimi Šimutis.

Iš tikrųjų jo veiklos išeivijo
je laikotarpis buvo be galo lem
tingas ir džiaugsmingais, ir ne
laimingais lūžtviniais įvykiais: 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimas, vėl jos praradimas ir ko
va už jos grąžinimą tautai. Vi
sais tais atvejais šių krašto lietu
vių, ypač jos katalikiškosios dau
gumos, poziciją ne kartą lėmė Ši
mučio laikysena ir Jo smaigsto
mų gairių kryptis.

Tačiau Leonardui Šimučiui 
veiklos gairių smaigstymas ne
reiškė kokių nors diktatoriškų 
užmačių, netolerancijos ir savo 
valios primetimo kitiems. Tai 
buvo tik demokratiškuos santy
kiuos su žmonėmis nuoširdus ir 
savu pavyzdžiu paremtas jų įtiki
nimas, kad toks veiklos būdas ir 
tokia dabarties darbų ir veiklos 
kryptis yra tiksliausia ir naudin
giausia tiek išeivijos, tiek visos 
tautos gyvybingai ir šviesiai atei
čiai.

Ir šioje savo veikloje Leonar
das Šimutis nebuvo grubus žodžio 
demagogas, kuriam visos priemo
nės yra geros savam tikslui pa
siekti ir oponentui sunaikinti. O 
tokio savitarpinio purvais drabs- 
tymosi buvo kupina visa priešši- 
mutinė mūsų išeivijos epocha, 
tiesiog neperšokamu grioviu per- 
skyrusi lietuvių išeiviją Ameriko
je į “bažnytinius” ir “nebažny
tinius”. Leonardas Šimutis čia 
buvo vienas iš tų retų, bet vie
nas iš pagrindinių senosios išei
vijos jau čia išsimokslinusių švie
suolių, atnešusių čionykštėn lie-

Clevelando, Detroito, Bostono ir 
kt. Kol dar visa nesunyko, spar
čiai turi būti renkama iliustraci
nė medžiaga. Tai tik viena kita 
sugestija. Tikimės, kad šioje, o 
jei reikės, ir dar vienoje vakaro
nėje, atsiras ir daugiau apsvarty- 
tinų klausimų, pvz. etninio mū
sų dailininkų įnašo sukaupimas 
vjęname leidinyje tr kt.

Leonardas Simutis (1892. XI. 6 — 1975. IV. 17) Portretas tapytas Adomo Varno

tuvių išeivijon, vieton fanatiškai 
tamsuoliškų, jau kultūringų 
žmonių tarpusavio santykius.

Tai dar nereiškia, kad šimutis 
savo krikščioniškai demokratiš
kus principus, reikalui esant, bū
tų kaitaliojęs bespalvių komp
romisų labui. Beveik paradoksiš
kai kalbant, Šimučiui ir kompro
misai turėjo būt principingi. Jis 
stengėsi savo oponentų ir kitų 
principus ne paversti pelenais, 
bet tik juos įjungti į bendrąją lie
tuvių veiklą lietuvių tautos labui. 
Todėl vargu ar be Leonardo Ši
mučio angažavimosi ir be jo le
miančio autoriteto būtų buvę 
taip įspūdingai ir vaisingai ap
jungtos visos demokratinės išei
vijos lietuvių grupės sovietinės 
okupacijos akivaizdoje dirbti 
bendrą darbą Lietuvos išlaisvini
mui.

O ką jau bekalbėti apie Leo
nardo Šimučio indėlį išeivijos ka
talikiškosios visuomenės forma
vime. Galime drąsiai sakyti: ko
kią rolę šioje plotmėje suvaidino 
prof. Pranas Dovydaitis Lietuvo
je, tokią pat atliko čia Amerikoje 
Leonardas Šimutis. Net ir tam 
tikras abiejų veiklos kontekstas ir 
priežastinės šaknys buvo gana 
panašios. Juk iki prof. Prano Do
vydaičio Lietuvoje, rusiškųjų uni
versitetų įtakoje, buvo jau beįsi- 
galinti mada, kad religija tebėra 
atsilikimo ženklas ir kad inteli
gentui yra gėda rodytis tikinčiuo
ju. Prof. Pranui Dovydaičiui rei
kėjo savo ir kitų pasaulinio garso 
šviesuolių bei naujos, katalikiš
kos inteligentų kartos išsiugdy
mo pavyzdžiu tą atneštinį mitą 
sugriauti. Ir jisai tai puikiai atli

ko, vieton ateistinio mito atskleis
damas tikinčio kataliko švie
suolio realybę.

Ateizmo sėkla buvo gerokai 
šaknis įleidusi ir anoje senojoje 
lietuvių išeivijoje Amerikoje. At
važiavusiems į svetimą kraštą 
dar naivokiems liaudies žmo
nėms kiekvieno raštingojo žodis 
darė įspūdį, o mokyto vardu skel
biama mintis atrodė jau tikra 
mokslo viršūnė. Kalbančių lūpo
mis ir rašančių plunksnomis ir 
čia buvo skleidžiamas mitas, 
kad katalikas tegali būti tik tam
suolis. Trūkstant pradžioje pa
sauliečių katalikų inteligentų, 
prieš kunigus ir aplamai tikin
čiuosius nukreiptoji akcija savo 
antireliginiu poveikiu išeivijos 
masėse buvo gana sėkminga.

Šiam potvyniui užtvenkti kata
likiškai lietuvių išeivijai reikėjo 
inteligentiškų, kilnių ir įtakingų 
asmenybių pačių pasauliečių tar
pe. Ir štai išeivijoje atsiranda Le
onardas Šimutis, kuriam niekas 
iš oponentų negalėjo į akis me
luoti ir pravardžiuoti tamsuoliu 
universitetiniuos moksluos išpru
susį, šviesų, autoritetingą visuome
nininką, redaktorių, bet ir giliai 
tikintį, religingą žmogų. Pirmose 
eilėse stovinčio kataliko Šimučio 
pavyzdys daug kam čia darė įta
kos, tiesiog atidarė akis.

Dabar ir įvairiais atvejais atei
tyje, kada tik bus kalbama ar ra
šoma apie Leonardą Šimutį, be 
abejo, bus išvardinama didelė 
virtinė jo atliktų darbų, eitų pa
reigų, skaidraus protingumo, tak
to ir aukos pavyzdžių. Tačiau į- 
vykių ir detalių smulkmenose gali 
būti pavojaus pramirksėti pačią 

didžiausią Šimučio auką — visą 
savo gyvenimą pašvenčiant ne 
savo asmeniškam gerbūviui, bet 
savo tautos labui. Juk jaunas, 
gražus, energijos pilnas jaunuo
lis, įgijęs universitetinius moks
lus jau šiame krašte, galėjo leng
vai mestis į neišmatuojamas 
Amerikos galimybes: praturtėti 
biznyje, tapti šio krašto politi- 
kierium, pelningų įmonių tarnau
toju, jų administratorium, dali
ninku ir vaikštinėti po milijonus. 
Tokių siūlymų ir tokių progų 
jaunam Šimučiui buvo labai rea
lių ir labai viliojančių. Apie juos 
Leonardas Šimutis, būdamas ge
rame ūpe, be jokio gailesčio, o tik 
daugiau anekdotine forma ne 
kartą pasipasakodavo.

Ir Šimutis visiems gundymams 
liko abejingas. Bet nė minute sa
vo ilgo gyvenimo nebuvo abejin
gas lietuviškiems reikalams. Jiems 
jisai visą savo amžių, visą išmin
tį ir visas jėgas paaukojo, nepa
likdamas turtų, o tik už turtus 
amžinesni atminimą tautiečių 
širdyse ir neištrinamą šimutinį 
skirsnį lietuvių išeivijos istorijoje.

Tenesupranta skaitytojas, jog 
čia rašoma aplamai prieš turto 
įsigijimą ir prieš tuos, kurie to 
turto turi. Tačiau, kai čia Chica
goje ilgus metus reikėjo stebėti 
naujųjų ateivių karštligę įsigy
ti ne tik namus mieste, bet ir už
miesčiuos rezidencijas (būtų “ne
taktas” jas pavadinti lietuviškai 
— namais!), daug kam buvo tie
siog sunku suprasti Šimutį, tokio
mis nuosavybėmis nesirūpinantį, 
o jau 40 metų Marąuette Parke, 
nuomotam butuky, kukliai begy
venantį su žmona. Ir šitame vie

nų ir kito kontraste, turint minty 
Švento Rašto žodžius ir krikščio
niško gyvenimo prasmę, visos 
simpatijos sviro Šimučio, o ne tur
tais jį pralenkusių pusėn. Keliais 
atvejais apie tai su juo kalbantis, 
Leonardas Šimutis tik papokštau
davo, girdi, ko man daugiau rei
kia: aš geriau jaučiuosi, kaip mi
lijonierius: vaikus išeidau į 
mokslus, duonos ir druskos niekad 
nepritrūkau, dirbau, ką galėjau 
ir kas širdžiai atrodė prasminga, 
kam kitam ir laiko nebeliko, bet 
nesigailiu, jei Dievas vėl dovano
tų man jaunystę, tai pasukčiau 
lygiai tokiu pat keliu. Tai buvo 
pokalbiai su dideliu žmogum, 
pokalbiai, kurių negalima pa
miršti.

Žavus pavyzdys, kuriuo nepri
klausomos Lietuvos prisikėlimo 
atveju kada nors galėtų pasekti 
čia mokslus išėjęs mūsų jauni
mas, yra Leonardo Šimučio grįži
mas su visa savo šeima į prisi
kėlusią demokratinę Lietuvą ir 
pasiryžimas dirbti savo tėvų že
mėje jos ateičiai ir gerovei. Šimu
tis tada buvo išrinktas atstovu į 
demokratinės Lietuvos seimą. 
Demokratinė visuomenė ir de
mokratinė valstybės santvarka 
Leonardui Šimučiui buvo būti
nybė kaip žuviai vanduo. Kito
kios jis negalėjo pakelti. Todėl, 
Lietuvoje įsigalėjus vienos parti
jos režimui, jis vėl grįžo į Jung
tines Amerikos Valstybes, maty
damas, kad čia jo darbas bus 
niekieno nevaržomas, bus pras
mingesnis išeivijai ir visai tautai 
Ir kai tautą užgriuvo dar dides
nės nelaimės, iš tikrųjų Šimutis 
laisvajame pasaulyje lietuviško
je veikloje buvo niekuo kitu ne
pamainomas.

Didelio žmogaus atminimą Le
onardas Šimutis mums palieka ne 
vien tik kaip visuomeninio dar
bo ir žurnalistinės plunksnos 
(kai nebuvo kam, jis pats rašė ir 
eilėraščius, ir vaidinimus) pa
tvariausiais darbininkas, bet ir 
kaip valios išlyginto charakterio, 
reto šviesumo asmenybė. Tik vie
nas ir konkrečiai stebėtas pavyz
dys: eilę metų bendrame “Drau
go” redakcijos darbe kasdien su
sitinkant ir šiaip įvairiomis pro
gomis plačiau įsikalbant, aš nie
kada negirdėjau Šimučio ką nors 
neigiamo prasitariant apie kurį 
nors kitą žmogų. Iš kantrybės jo 
neišmušdavo nė smulkūs, ne
reikšmingi, bet dažni skambini
mai telefonu redakcijon, reiš
kiant kam nors nepasitenkini
mą tuo ar kitu “Draugo” straips
niu, žinute ar paprasčiausia, ne
reikšminga korektūros klaida, 
nuolat ir nuolat gaišinant jam 
neatidėliotino darbo minutes ir 
valandas. Negirdėjau niekada, 
kad Šimutis tokiu atveju su pa
šnekovu kiek pikčiau apsižo- 
džiuotų: visada buvo lygiai man
dagus, kantriai viską išklausan
tis, švelniai pajuokaujantis, 
mandagiai atsisveikinantis ir tik, 
padėjus ragelį, giliai atsidūstan- 
tis.

Švelniasielis buvo Leonardas 
Šimutis, bet gyvenimo realybę 
aiškiai pramatantis ir jai aklai 
neužsispiriantis. Kai pokario me
tais į šį kraštą plūstelėjusi švie
žia ateivių lietuvių banga atsine-

(N ūkei ta į 2 psL).
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Kertinė paraštė
DAUGUMOS IR MAŽUMOS AKISTATA

Maksimumo aistra priklauso virškinimas vienoje vietojeI 
žmonijos prigimčiai. Viską didin-, Lietuviai, ačiū Dievui, priklau- 
ti. Daugintis. Plėsti gamybą, so mažumai. Gimtinėje, juo 
Spartinti darbą. Kelti našumą, labiau išeivijoje, lietuviai skai- 
Krauti turtą. Darome tai per am
žius, dažnai net ir nepastebėda
mi ligoto vergavimo didėjimo 
aistrai.

Plečiame valstybes, teritorijas, 
miestus. Šaukiame: nuo marių iki 
marių! Grasinant: mes juos kepu
rėmis užmėtysime! Didžiuoja
mės galingais laivynais, tankais, 
megatoninėmis bambomis. Dai
nuojame: široka strana moja 
rodnaja. Skelbiame: reichas gy
vuos tūkstantį metų.

O būtų gražu, jei šūkis — ci- 
tius, airius, fortius — skambėtų 
vien tik sporto varžybose. Kai jis 
pavergia kiekvieną (gyvenimo fa
zę, darosi tvanku. Kai žmonių 
grupės ar net ištisos tautos nuo
lat galvoja tik apie savo galios 
išplėtimą, nukenčia individų ge
rovė. Galia yra gobši ir ypatin
gą malonumą teikia tik tiems, 
kurie ja be saiko naudojasi.

Šiais laikais imponuoja didžiu
liai paradai, perkimšti stadionai, 
automobilių prigrūstos gatvės, 
dangoraižiai, milžiniški lėktuvai, 
pusmilijoniniai jaunimo sąskry
džiai. Nemažiau imponuoja mū
sų epochos net du pasauliniai ka
rai su rekordiniais žuvusių skai
čiais. Imponuoja ir didieji mo
dernūs “reformatoriai gerada
riai”: Stalinas, Hitleris, Mao, iš
skerdė žmonių daugiau negu pa
tys galingiausi ginklai. Jie yra 
maksimumo valdovai. Masių fi
losofai. Prieš juos Kaligula ar Ne- 
ronas tėra tik neklaužados pie
menėliai.

Kartais matau paveikslus ar 
filmus, rodančius masinį žmonių 
susibūrimą kur nors žaliuojančia
me slėnyje ar pajūryje, ir mano 
oda perbėga šiurpas. Kažkodėl 
mieliau mylėti vienišą žmogų, 
negu neaprėpiamą, energingą 
žmonių sambūrį. Ne per seniau
siai Los Angeles mieste aktyvių 
sektantų suvažiavimas būrėsi tri
jose didžiulėse miesto arenose. 
Jiems pamaitinti per dieną rei
kėdavo apie 50,000 viščiukų. „ ... , ............„„ v.., ___ ___
Koks imponuojantis viščiukų Į stebinti pasaulį ne milžiniškais |

I

čiais pūstis negali. Okupaci
ja ir egzilis privertė mus dažniau 
kalbėti apie nykimą, negu apie 
plėtotę. Kai kurių dvasia pakilių 
išeivių padėtis yra herojiškai eg
zistencinė. Vaizdas beveik prime
na Pilėnų laikyseną. Ryžtingi ir 

! sąmoningi, ištikimi lietuviškai 
, tradicijai ir laisvei, nenorį pasi- 
Į duoti svetimtaučių jūrai, nuolat 
žiūrį mirčiai į akis. Iš tokios lai
kysenos kyla išmintis. Iš sąmo- 

| ningos mažumos trykšta dvasinė 
energija.

Prieš kokį dešimtmetį pilieti
nių teisių gynėjai susibūrę dai-, 
nuodavo: “We shall overcome”. j 
Jie įprikausė mažumai. Mes, lie
tuviškų teisių (gynėjai, irgi turi
me drąsiai kartoti: “Ištversime, 
ištversime...” Tegu visokio plau
ko maksimalistai, didžiulių im
perijų lipdytojai įrodinėja, kad 
mažųjų tautų dienos yra praėju
sios, kad pasaulis netrukus pavirs 
vieno virėjo maišomu katilu. 
Tegu jie sau pučiasi — tol, kol 
sprogs lyg perpūsti balionai. Pa
ti gamta nepakelia biologiškai ar 
geopolitiškai sukurtų kolosų. Ga
lima (ik priminti dinozaurus ar
ba visokias buvusias ir dingusias 
imperijas.

S . m. vasario mėn. ‘‘Aidų” ve
damajame mūsų Nepriklausomy
bės labai trumpas tarpsnis tei
singai vadinamas “laisvės mete
oru”. Mums jį dovanojo istorija. 
Nepriklausomybės blykstelėji
mas buvo nuostabus: “visoje 
tautoje išsiskleidė lietuvių sąmo
nė”, išsivystė socialinė - ūkinė 
pažanga, klestėjo Vytauto D. 
universitetas, eilė gimnazijų, 
šimtai mokyklų, gražėjo miestai, 
tiesėsi keliai. Ir visa tai iš nedi
delės metų saujos. Kitais žo
džiais, mūsų pačių pastangomis 
iš stebuklingojo minimumo. Juk 
tada mes buvome neturtingi. 
Šiandien šis pavyzdys skaidrina 
mūsų protus.

Telieka ir toliau pasitikėti ko
kybiškos mažumos jėga. Telieka

BRONYS RAILA PRANCŪZIŠKOJI DOVANA
Kelios pastabos apie G. Matorė lietuviškiem

pergyvenimam skirtą romaną

Obelų žiedai

Georgės Matorė yra vienas iš 
tų labai nedaugelio prancūzų, 
kurie jau nuo prieškarinių laikų 
turėjo progos ir noro arčiau pa
žinti Lietuvą ir lietuvių tautą, 
pusėtinai gerai išmoko lietuviš
kai, buvo vedęs Vilniaus lietu
vaitę ir po to, grįžęs į Paryžių, 
per tris dešimtmečius, ligi dabar, 
nepamiršo nei Lietuvos, nei jos 
reikalų ir problemų, nei savo se
nųjų draugų. Jis ir ligi šiandien 
visuomet padeda nebegausiai 
Prancūzijoje gyvenančių lietuvių 
bendruomenei paminėti tautines, 
šventes, kelti pavergtų tautų iš
laisvinimo problemas, ypač Lie
tuvos laisvės bylą, prancūzų in
telektualiniuose sluoksniuose — 
ir kai kada net nesipriešindavo 
būti išrenkamas į Lietuvių Bend
ruomenės organus, maždaug 
kaip ‘‘tikras lietuvis”, kaip “mū
siškis”.

Bet neseniai Georgės Matorė 
suteikė Lietuvai ir lietuviam dar 
vieną paslaugą — tiksliau, nau
ją savo meilės ir širdies dovaną, 
kuri, gal būt, ilgiausiai nedings, 
daugiausia reikš ir ryškiausiai 
kalbės. Tai dovana, priklausan
ti kategorijai, kur Šiais laikais lie
tuvių tautinių (netiesiogiai ir po
litinių) interesų labui nėra tiek 
atlikęs joks kitas prancūzas, daug 
neperdedant, gal ir joks kitas ki
tatautis. Jeigu šitoks mano tvir
tinimas kai kam atrodytų per 
daug išpūstas, galėčiau eiti 
į kompromisą, pasiaiškindamas, 
kad mano sprendimas priklauso 
nuo to, kokias vertybes mes la
biau branginam ar laikom pa- 
veikesnėm.

Aiškiau sakant: ar mes labiau 
vertinam įvairius proginius, 
trumpalaikius ir paprastai greit 
dingstančius politiškai propa
gandinio ipobūdžio kiek rekšmin- 
gesnių kitataučių kurtuazinius 
pareiškimus — arba daug pasto
vesnius mokslinio ar meniškai 
kūrybinio pobūdžio veikalus apie 
Lietuvą ir mūsų tautos dvasią, 
vienu ar kitu atžvilgiu paremian
čius lietuvių tautos išsilaisvini- , 
mo aspiracijas, sutvirtinančius 
mūsų kultūrinės vertės svorį tarp
tautinėje plotmėje.

Dabar štai turim kaip tik ant
rą atvejį — žymus prancūzų kal
botyros ir literatūros mokslinin
kas virsta beletristu ir parašo ro
maną apie savo pergyvenimus 
Lietuvoje 1939-43 metais. Tai 
veikalas, gal labiausiai nusipel
nęs premijos, kurią anksčiau yra 
numatęs skirti Anglijos lietuvis
P. Varkala svetima kalba para
šytai knygai lietuviškomis (ir, 
žinoma, mūsų bylai palankio
mis) problemomis.

Tačiau man nesinorėtų, nes 
autoriaus atžvilgiu būtų labai 
neteisu, apie šį romaną kalbėti 
šitaip supolitintoje ir utilitarinė
je plotmėje. Romanas pirmiausia 
yra ir turi likti meno veikalas, 
estetinė vertybė, nes tai jo svar
biausioji funkcija. Jeigu jis išliks 

granito ar betono paminklais, 
ne medaliuotomis krūtinėmis, ne 
griausmingais sąskrydžiais, bet 
kūrybingu atsidavimu tautai ir 
laisvei.

Nuotrauka K. Ambrazaičio

literatūros istorijų paraštėje, ta! 
ne dėl jo gražių politinių inten
cijų ar taiklių ano Lietuvos oku
pacijų laikotarpio aprašymų, 
kiek dėl rašytojo kūrybinio ta
lento atsiskleidimo, dėl jo kūri
nio estetinės vertės.

Romano antraštė kiek savo
tiška ir turi savo istoriją. Kai 
prieš keletą metų verčiau lietu
vių kalbon jo įžanginį skyrių, ro
manas buvo pavadintas “Sapnų 
narvu” (La cage aux rėves). Ka
dangi rašytojas yra mano senas 
ir labai artimas draugas, tai ne
sivaržiau atvirai padejuoti, kad 
man tokia antraštė nebuvo pa
traukli, ne per daug patiko. Su 
tokia nuomone jis sutiko ir man 
parašė, kad ketinąs antraštę pa
keisti, gal būt, pavadinti "L’aut- 
re monde” (Kitas pasaulis). To
kią skambią ir dar nenuvalkio
tą antraštę labai užgyriau, bet 
autorius, deja, nebuvo ir ja pa
tenkintas kol galiausiai
sprendė pavadinti romaną dvi
gubai. Pagrindinė antraštė da
bar yra ‘ La musiliėre”, kuri lie
tuviškai išversta, bent mano au- 

Pr. V.) giai, skamba irgi nepatraukliai.

nu-

Mat, pirmoji to žodžio prasmė 
reiškia "antsnukis”, o antroji — 
maždaug lentom užkaltą lango 
skylę (kaip kartais būna kalėji
mų kamerose), ir šiam objektui 
teisingai pavadinti aš nežinau 
lietuviško žodžio. Gal geriausiai 
tiktų naujadaras “aklalangis”, 
kaip man neseniai per pasikal
bėjimą siūlė čikagietė viešnia p. 
Gražutė Sirutienė.

Romanas, ibe to, dar turi pa
antraštę — "Suimtasis klausosi 
ir sapnuoja”... Ši mintis romanui 
pritaikyta visiškai tiksliai. Roma
no protagonistas (vyriausias 
veikėjas) yra išbadėjęs ir išnie
kintas svetimšalis kalinys, kuris 
kiek pasimetęs tik klausosi ir ste
bi, sapnuoja ir kartais haliuci- 
nuoja, tai vėl blaiviai susimąsto 
ar poetiškai svajoja, nuolat ana
lizuoja savo potyrius, įspūdžius, 
baimę, praeities nuotykius, vai
kystės prisiminimus, svarsto savo 
keistą likimą, iš vienos pusės jį 
išskirdamas, gi kita puse glau
džiai sujungdamas su kelių de
šimčių kitų kalinių banaliais ar
ba vėl labai keistais ir tragiškais 
likimais. Taip jis gelbstisi nuo 

depresijos, pamišimo ir visiško 
vilties praradimo.

Šitokiam sumanymui, itin pla
čios skalės ir literatūrinės tech
nikos požiūriu nelengvai įvykdo
mam, rašytojas panaudoja ati
tinkamą ir pusėtinai modemų 
metodą, jau anksčiau iškulty- 
vuotą ypač prancūzų literatūro
je, iš dalies Marcei Prousto, vė
liau siurrealistų, dar daugelio te
bepraktikuojamą ir dabar — me
todą, kurį sovietinės literatūros 
kritikai lietuviškai ėmė vadinti 
“pasąmonės srautu”...

Taigi, nešamas šio srauto — 
“suimtasis klausosi ir sapnuoja”.

Na, ne tik tiek. Romano nuo
tykių apimtyje esama šio to dau
giau, žymiai daugiau.

Jaunas prancūzas architektas 
Marcherat, atvykęs reikalais Lie
tuvon, iš karto pamėgęs kraštą 
ir jo žmones, net susiradęs suža
dėtinę, vardu Aldona, netikėtai 
užklumpamas 1940 metų vasaros 
sovietinės okupacijos, uždelsia iš
vykti atgal Prancūzijon. Jis be
matant Šiauliuose suimamas jau 

susovietinto ‘‘saugumo”, netru
kus perkeliamas į Kauną, pra
džioj į Saugumo departamento 
rūsius, vėliau į kalėjimą Mickevi
čiaus gatvėje — ir, kaip savaime 
aišku, apkaltinamas Prancūzijos 
imperialistų kariniu šnipu.

Visos jo kalinimo, tardymų są
lygos ir aplinkybės tokios pat, 
kaip ir kitų tūkstančių naujai su
imtųjų, su kuriais jis susipažįs
ta, susidraugauja, dalijasi bend
rom baimėm, iliuzijom, badu, 
blakėm ir utėlėm, viltim ir iliu
zijom. Ir čia per bendras kame
ras praeina ištisos serijos įvai
riausių kalinių: lietuvių, lenkų, 
rusų, žydų, net prancūzų belais
vių bėglių iš Vokietijos, net lie
tuvių ir rusų komunistų, kurių 
vienas buvo jau atlikęs stažą 
Vorkutos konclageryje... Įvai
rios jų visų istorijos suplaukia l 
romano protagonisto stebėjimo 
ir klausymo fokusą. Jų pasakoji
mai vaizdžiai ir tiksliai atsklei
džia Lietuvos 'gyvenimo tikrovę 
>po sovietinės okupacijos letena, o 
jų tardymai (aišku, ir paties 
Marcherat tardymų seansai) nu
nuogina komunistinės sistemos 
ir su ja atėjusios siaubingos de- 
humanizacijos prigimtį.

Laimei, netrukus sprogsta so
vietų - vokiečių karas. Dalis Kau
no kalėjimo kalinių išsilaisvina, 
o su jais ir mūsų prancūzas Mar
cherat (kaip lygiai ir anuomet 
pats dar neparašyto veikalo au
torius Matorė). Vėliau jis išvyks
ta į Vilnių, susiranda savo Aldo
ną, ją veda ir turi progos pergy
venti dar netrumpą nacių oku
pacijos metą, stebėti žydų žudy
nes, padėti geto bėgliam pa
rūpinti netikrus dokumentus, 
kol pats patenka į Gestapo pink
les.

Ties šia vieta romano veiks
mas nutrūksta. Kaip matyti, tai 
įvykiai, temos ir problemos, ku
rios visokiais požiūriais jau bu
vo vaizduotos ir daugelio lietu
vių rašytojų romanuose, apsaky
muose ar dramose. Tik Matorf 
visą jų apstą tarsi “sueuropina”, 
pateikia dar platesnėje plotmėje 
ir labai tirštai, prijungdamas ro
mano herojaus išgyvenimus ir 
sapnus - prisiminimus iš vaikys
tės Prancūzijoje, iš jaunystės nuo
tykių Ispanijoje, šiaurės Afrikoje 
ir t t Betgi svarbiausia ir lietu
viui skaitytojui gal bus įdomiau
sia, kaip tuos pačius kalinių per
gyvenimus ir sovietinamos Lie
tuvos gyvenimo įvykius vaizduo
ja kitatautis rašytojas dalyvauda
mas juose, bet ir lyg iš šalies ste
bėdamas. Ir prancūzas rašytojas 
tikrai juos vaizduoja gana skirtin
gai, savaip, vietom kone kitoniškai 
ir visada drąsiai—mato, išgyvena, 
vertina vis dėlto kitoniškai, negu 
apie tai lig šiol esam skaitę lie
tuvių rašytojų veikaluose. Beje, 
šen ten pasitaiko ir tokių moty
vų, kurių iš viso dar nėra vaiz
davę lietuviai rašytojai, pvz. 
kaip pirmojo bolševikmečio me
tu buvo maltretuojami mūsų dai
lininkai, kai jiem įsakydavo “su
kurti” Lenino ir Stalino freskas.

Čia neturiu tikslo ir reikalo, 
pagaliau nė nepajėgčiau keliais 
žodžiais tą prancūzo ir lietuvių 
rašytojo skirtingumą konkrečiai 
parodyti. Bet tai pajus visi, ku
rie moka skaityti prancūziškai, 
arba jei atsiras galimybių išleisti

Nukalta į 2 psLį
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Keliaukime į Lituanistikos 
instituto suvažiavimg. 
Dr. J. Puzinas apie spaudą, 
žurnalistus ir žurnalistiką. 
Lietuvių kalba be lietuvių 
Chicagos universitete.
Ūpo neprarandantis veiksnys — 
Antras kaimas.
Audronės Simonaitytės dainų 
ir arijų rečitalis.
A. Kuprevičiaus koncertas 
Ravelio šimtmečiui paminėti.

Kertine parašte
KELIAUKIME I LITUANISTIKOS 
INSTITUTO SUVAŽIAVIMĄ

SPAUDA, ŽURNALISTAI IR ŽURNALISTIKA

Po savaitės dvidešimt lituanis
tų Skaitys paskaitas Clevelando 
Lietuvių namuose Lietuvos isto
rijos, literatūros, kalbotyros, tau
tosakos, kraštotyros, architektūros, 

sociologijos ir menotyros klau
simais. Kviečiama lietuvių visuo
menė ir Lituanistikos instituto 
nariai. Tai bus Jau penktasis Ins
tituto suvažiavimas nuo 1964 
metų Washingtone. Tada Insti
tutas turėjo tik 36 narius ir pir
majame suvažiavime dalyvavo 
22 nariai ir tik 20 svečių. Ket
virtajame suvažiavime 1973 m. 
Chicagoje dalyvavo 34 nariai 
(tuo metu jų buvo 68), o paskai
tų klausė keli šimtai svečių, nes 
tašai suvažiavimas sutapo su II-jų 
Mokslo ir kūrybos simpoziumu. 
Šiuo metu Institutas turi 107 na
rius. Kiek jų dalyvaus suvažiavi
me? Talkos komitetas suvažiavi
mui rengti, vadovaujamas Cle
velando LB apygardos pirminin
ko, K. Žiedonio, yra pasiruošęs 
priimti visus, kas tik atvažiuos. 
Pietų metu kalbės JAV LB vaL 
dybos pirmininkas J. Gaila, o 
banketui gegužės 17 d. vakare va
dovaus žinomoji visuomenininke 
Milda Lenkauskienė. Kalbės 
PLB garbės pirm, ir Lit institu
to narys St Barzdukas. Bus me
ninė programa.

Lituanistikos instituto nariai 
gyveną plačiai pasklidę: 93 JAV- 
se, 13 Kanadoje, o kiti Vakarų 
Europoje ir vienas Australijoje. 
Didžiausi L.I. skyriai yra litera
tūros — 19 narių ir istorijos — 
18. 1973-1974 metais išrinkus 40 
naujų narių, šiais metais rinki
mai nenumatomi. Bet sekančių 
metų rinkimams kandidatų ne
stigs, nes yra potencialo plėsti 
menotyros ir psichologijos sky
rius, o taip pat yra šiek tiek prie
auglio ir kitose specialybėse. Ga
lėtų atsirasti kvalifikuotų kandi
datų iš jau pasižymėjusių litua
nistų, nesančių Institute.

Mūsų visuomenė jau ne kartą 
buvo informuota apie Lituanis
tikos instituto tiksus ir jo darbų 
reikšmę. Lituanistikos Darbų II 
tomas, išlėktos 1973 metais ir re

daguotas dr. V. Maciūno, baigia
mas parduoti, išsiuntinėtas ir 
bibliotekoms. Pirmųjų dviejų to
mų jau nebėra. Sėkmingai par
duodamas ir 1971 metų Suvažia
vimo Darbų tomas, redaguotas 
dr. T. Remeikio. Dabar atspaus
dintas 1973 metų Suvažiavimo 
darbų tomas, suredaguotas dr. R. 
šilbajorio. Norima išleisti busi
mojo suvažiavimo darbus — pa
skaitas. Parengta 1970-1974 me
tų lietuvių išeivių bibliografija, 
užpildant susidariusią sprgą. Pa
rašyta P. Gaučio, redaguojama J. 
Dainausko. To viso nebūtume 
galėję atlikti be mūsų bendrinių 
fondų paramos: Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros fondo, Lietu
vių fondo, JAV LB krašto valdy
bos, paskyrusių pinigo Lituanis
tikos Darbų, III tomo ir biblio
grafijos leidybai, o taipgi būsimo 
suvažiavimo prelegentų kelionių 
bent daliniam apmokėjimui. Tai 
vis lėšos, reikalingos kitiems ati
duoti. Nei Darbų autoriai, nei re
daktoriai, nei paskaitininkai ho
norarų negauna, o turėtų gauti. 
Lituanistikos institutas yra dė
kingas mūsų finansiniams fon
dams. Savo atskiro fondo nesteig
damas, Institutas ir ateityje tu
rės pasikliauti L.F. ir L.B. para
ma, nes Juk visi esame tos pa
čios visuomenės žmonės, ir mums 
visiems rūpi, kad lietuviškieji 
mokslai klestėtų ir patrauktų dau
giau lituanistų kūrybon. Litu
anistikos institutui reikia ir indi
vidualių mecenatų. Kas skaitė 
Instituto leidinius ir dalyvavo 
suvažiavimuose, žino, kad dirba
me tai, ko negali atlikti lietuviai 
okupuotoje tėvynėje. Labai ver
tindami lietuviškus kultūros žur
nalus išeivijoje, kuriuose bend
radarbiauja ir dauguma Litu
anistikos instituto narių, turime 
konstatuoti, kad žurnalai neat
stoja ir negali atstoti minėtųjų 
eldinių, kurie yra sistemingai de
ponuojami Amerikos ir užsienių 
bibliotekose. Studijų santraukos, 
o kartais ir ištisi tekstai spausdi
nami anglų kalba.

(Nukelta |2 pi.)

JONAS PUZINAS

Spaudos reikšmė valstybės, 
tautos ir visuomenės gyvenime 
yra nepaprastai didelė. Spauda 
— didis kultūros, informacijos ir 
propagandos Įrankis. Laisvoje 
spaudoje viešoji opinija vaidina 
didžiulį, dažnai net lemiamą, 
vaidmenį, ji pasiekia to, ko ne
būtų galima net didelėmis pa
stangomis išgauti ilgų pasitari
mų ar derybų metu. Didžioji ir 
įtakingoji spauda danžai net nu
lemia vyriausybių darbus ir juos 
pakreipia kita linkme. Ji gali ne 
tik paveikti, bet dargi pakeisti 
krašto vidaus ir užsienio politi
ką.

Spauda gali būti ir gėrio, ir 
blogio versmė. Spauda, vadovau
jama išmaningų, plataus žvilgio, 
nuosaikių ir dorų žmonių, yra 
nepamainoma kultūros priemo
nė, tikra visos tautos, bendruo
menės ar atskirų visuomenjnių 
grupių palaima, žmonių tarpu
savio santykių derintoją. Tokių 
redaktorių ir jų rūpestingai pa
rinktų artimųjų bendradarbių 
tvarkoma spauda nuodugniai 
nagrinėja ir rimtai svarsto visus 
rūpimus klausimus, ramiai kelia 
aikštėn visokeriopų darbų trū
kumus, visuomeninio gyvenimo 
ydas ir negeroves. Tokių redak
torių rankose esanti spauda yra 
visos tautos ar atskiros visuome
ninės grupės kultūrinio, politi
nio, etinio subrendimo pažymys. 
Redaktoriai, pasirinkdami arti
maisiais bendradarbiais atskirų 
sričių žinovus, pakelia tinkamon 
aukštumon ne tik savo redaguo
jamo laikraščio ar žurnalo lygi, 
bet kartu daro garbę ir savo at
stovaujamai srovei. Tačiau spau
da, patekusi j neatsakingų, men
ko intelekto, kartais net i blogos 
valios žmonių rankas, yra kultū
rą smukdantysis, visuomenę ža
lojantis, skaldantis ir nesantar
vę keliantis veiksnys. Tokioje 
spaudoje pasirodęs melas, šmeiž
tas, kitaip galvojančių žmonių 
niekinimas, yra lyg kokie nuo
dai, žaloją atskiros visuomenės

dalies, kartafs net ir tautos, gy
vastingumą. Tokia spauda gali 
pridaryti tiek pat eibių, kiek ir 
planinga priešo veikla. Dar turi
me ir menkaverčių laikraščių, 
kurie jokiu būdu nepateisina sa
vo egzistenciijos, jie tenkina tik 
jų redaktorių ambicijas ir men
kus savo skaitytojų poreikius.

Mūsų spaudos trūkumai
Ne tik redaktoriai, bet ir laik

raščių bei žurnalų skaitytojai 
trokšta, kad spauda būtų tinka
mo lygio, jdomi, savo apipavida
linimu patraukli akiai ir kad joje 
būtų kiek galint mažiau trūku
mų. Tai nelengvas redaktorių už
davinys. Reikia pripažinti, kac 
daugumas redaktorių ideda daug 
geriausių pastangų i savo sunkų 
darbą, bet ir jie neišvengia tai
sytinų dalykų. Tačiau daugiausia 
ydų pasitaiko kaip tik tuose laik
raščiuose ir žurnaluose, kurie 
tvarkomi tam darbui nepakanka
mai pasiruuštfslų redaktorių. 
Ten dažnai neatsijojama iš 
bendradarbių gaunama medžia
ga, nepažiūrima rūpestingiau j 
tuose straipsniuose reiškiamas 
mintis, neatkreipiamas pakan
kamas dėmesys i kritiškas pasta
bas, pareikštas apie atskirų vi
suomenės žmonių darbus, net ne
pastebima, kaip blogos valios 
bendradarbis suvedinėja sąskai
tas su sau nepatinkamais žmo
nėmis. Dedama ir nereikšmingų 
žinučių iš atskirų lietuvių kolo
nijų gyvenimo, kronikoje dažnai 
net eiliniams laikraščių gerada
riams prisegami perdėti prievar
džiai “žymus kultūrininkas”, “iš- 
cilus visuomenės veikėjas” ir t 
t. O kiek daug visokių maža
reikšmių įvykių (sukakčių, vestu
vių, pobūvių) aprašymų, Įdomių 
tik patiems aprašomiesiems žmo
nėms.

Dažnai vis dar pasigendame 
brandžios literatūros, dailės, mu
zikos kritikos. Neretai tais klau
simais rašo tose srityse nenusima-

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Jaunos motinos džiaugsmas...

ną ar menkai nusivokią žmo
nės. Tai tikras spaudos nuosmu
kis. Dažnokai ir svarbesni gyve
nimo Įvykiai nušviečiami pavir
šutiniškai, kai kada ir šališkai. 
Ir kaipgi ateities tyrinėtojas, be
vartydamas periodikos komplek
tus, galės susidaryti tikrovišką, 
neiškreiptą mūsų kultūrinio, vi
suomeninio ir politinio gyveni
mo vaizdą.

Nepakankamai kreipiamas dė
mesys į kalbos taisyklingumą, i 
rašto stiliaus grožį. Kai kurių 
laikraščių kalba skurdi, ji nege
rėja, bet tolydžio blogėja, kai— 
bon braunasi visokios svetimybės.

Nuotrauka V. Maželio

Kas gi darytina?
Visuose kultūringuose kraš

tuose laikraštininkai išeina spe
cialų žurnalistikos mokslą. Ne 
gana to, žurnalistai dar speciali
zuojasi, savo darbui pasirenka at
skiras sritis: politiką, ekonomiką, 
sportą ir t t Iš tokių žurnalis
tų išauga kompetentingi komen
tatoriai. Laikraštininkai jgyja 
platų išsilavinimą. Turime ir 
mes žmonių, arba baigusių spe
cialų laikraštininko mokslą, ar
ba išėjusių ilgą patirties mokyk
lą. Nepriklausomoje Lietuvoje 
žurnalistams paruošti ar jų dar
bui patobulinti buvo ruošiami 
kursai, o 1941 m. Vytauto Di
džiojo universiteto Filosofijos fa
kultete buvo Įsteigta žurnalisti
kos katedra. Buvo išleista kiek 
literatūros. Ir mūsų Lietuvių žur
nalistų sąjunga yra suruošusi 
kursų jauniems žurnalistams pa
ruošti, o dabar susilaukėme ir 
platesnės apimties veikalo — 
“Žurnalistika”.

Štai tos knygos metrikai: “Žur
nalistika”, redagavo Juozas 
Prunskis, išleido Lietuvių Žur
nalistų Sąjunga Chicagoje 1974 
metais, kalbą lygino Stasys Barz
dukas, viršelį apipavidalino dai
lininkas Vytautas Virkau, spaus
dinta “Draugo” spaustuvėje, ti
ražas 1000 egzempliorių, kaina 6 
doleriai, apimtis — 291 puslapis. 
Primintina, kad pagrindinis šio 
leidinio rėmėjas prel. Juozas Ka
ralius ir Daužvardžio fondas. 
“Žurnalistika”, kaip pabrėžiama 
LŽS Centro valdybos žodyje, 
daugiausia skiriama “mūsų jau
najai žurnalistų kartai”, bet tiki
masi, kad ji pravers ir visiems 
spaudos darbuotojams, kad jie 
“stengsis savo rašiniais vis la* 

biau visus Jungti broliškai san
taikai ir vieningam darbui”. To, 
žinoma, mes visi labai trokštame, 
ypačiai kai šiuo metu nebesutel- 
pame po vienu stogu, turime dvi 
Čiurlionio galerijas, dvi Bendruo
menes ir kai gėdingai tampomės 
teismuose. Redaktoriui kun. Juo
zui Prunskiui pavyko įtraukti ( 
leidinį net 30 autorių su 33 
straipsniais. Kaip pats redakto
rius pasisako, “Žurnalistika” nė
ra koks sausas vadovėlis, bet lyg 
kokia chrestomatija, kur skaity
tojas susiras reikalingos visoke
riopos informacijos. Trumpo šios 
knygos pristatymo metu neįma
noma kiek plačiau panagrinėti 
atskirus straipsnius, todėl čia 
tik trumpai stabtelėsiu ties jais.

Kun. Juozas Vaišnys, sąjungos 
pirmininkas, aptaria žurnalisto 
savybes, jo dorybes, nes žurna
listo misija yra aukšta ir kilni 
Kaip yra pasakęs ilgametis ne
priklausomos Lietuvos žurnalis
tų sąjungos pirmininkas Juozas 
Purickis, “Spauda yra visos tau
tos mokykla. Mokyklos auklėja 
tik jaunimą, o spauda auklėja ir 
moko visą tautą”. Štai pagrindi
nės žurnalisto savybės: žurnalis
tas turi būti pastabus, apsukrus, 
bet ne įkyrus; jis turi būti gerai 
išsilavinęs, turi nusimanyti apie 
tai, ką jis rašo, žurnalistas turi 
specializuotis kokioje nors srity
je, žurnalistui labai svarbu ge
ras gimtosios kalbos mokėjimas; 
žurnalistas turi būti objektyvus, 
jis turi pakilti virš visų partijų, 
grupių, organizacijų, draugysčių, 
jis turi būti pakantus kitokio įsi
tikinimo žmonėms, jis turi 
skleisti tiesą; žurnalistas turi tu
rėti savo aiškią nuomonę ir nebi
joti jos viešai pareikšti, negar
binga slapstytis Įvairiais slapy
vardžiais; žurnalistas turi būti 
tikslus ir sąžiningas; kiekvienam 
žurnalistui būtina savybė — at
sakomybės jausmas.

Kun. Juozas Prunskis duoda 
naudingų praktiškų patariitaų, 
kaip sutelkti laikraštininko dar
bui reikalingą medžiagą. Geras 
laikraštininkas turi turėti rinki
ni citatų su tiksliu šaltinio nu
rodymų; labai svarbu turėti ge
rai sutvarkytą iškarpų rinkini 
apie atskirus asmenis, ištaigas, 
svarbu turėti statistinių duome
nų, nuotraukų ir t t Čia man 
prisimena žurnalistas Aleksand
ras Merkelis, kuris turėjo paruo
šęs žymesnių asmenų, ypač vy
resnio amžiaus, biografijų. Mi
rus kuriam nors iškilesniam 
asmeniui, Merkelis tuojau pat 
nešdavo jo nekrologą “Lietuvos 
Aidui”. Toliau kun. Prunskis nu
rodo, kaip turi būti sudaromas 
laikraštininko kalendorius, ku
riame jrašomi tais metais minė
tini ivykiai, sukaktys ir kt. Svar
bu registruoti ir sutvarkyti savo 
straipsnių iškarpas. Ypačiai nau
dinga turėti parankinę laikrašti
ninko biblioteką, kurią sudaro 
enciklopedijos, žodynai, alma
nachai, žurnalų komplektai ir 
kitokia literatūra.

Stasys Barzdukas plačiai nu- 
smaigsto “Laikraštinės lietuvių 
kalbos stiliaus gaires”. Čia skai
tytojas ras daug vertingų patari
mų, kurie labai pravers daugeliui

(Nukelto į 2 psl.)
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Nerinktas ir neapsišaukėlis 
vadas.
Kas popiežius Romoje, tas 
Valančius Lietuvoje. 
Milžinas Jupiteris. 
Ruth Schaumann poezija. 
25 metai Chicagos aukštesniajai 
lituanistikos mokyklai.
Rūpestis kompozitoriaus 
Juliaus Siniaus kūryba. 
Lėlių teatras Chicagoje.

r#

Kertinė paraštė

NERINKTAS, BET IR NEAPSIŠAUKELIS

Vysk. Motiejus Valančius (1801. IL16 — 1875. V.29)

VADAS
Perskaitęs paraštės antraštę, 

skaitytojas gal net krūptelės: ne 
vienam iki gyvo kaulo yra įsi- 
ėdęs dvidešimtojo amžiaus vadų 
ir vadizmo kultas, o taipgi išgy
venti ir dar vis išgyvenami šio 
istorinio pamišimo padariniai. 
Tai pasauline prasme. Bet ir lie
tuviškoj pastogėj tos ligos simp
tomų netrūko. Viena antra baci
la susargdina ne vieną ir šių 
dienų išeivijoje.

Iš esmės tačiau nepasisakome 
čja prieš vadovavimą ar vado 
reikalingumą gyvojoj visuome
nėj aplamai. Žmonijos istorijoje 
visada buvo ir bus vadovaujan- 
šių asmenų. Pasisakome tik 
prieš tuos vadus, kurie ištisus 
istorijos etapus pavertė griuvė
siais ir užantspaudavo juos kū
rybos ir žmoniškumo nuosmu
kiu bei kitų, savęs ir savųjų su
naikinimų.

Pasisakome už vadus ir vado
vybę tų, kurių valdžios, darbo ir 
pavyzdžio įtalkoje klesti nesu
purvintas politinis, kultūrinis ir 
visuomeninis gyvenimas, o kiek
vienas žmogus turi teisę šitokios 
situacijos rezultatais laisvai pa
sinaudoti.

Tačiau geri vadai tautoms ir 
bendruomenėms yra reikalingi 
ne vien šviesiaisiais laiko
tarpiais. Dar labiau jų reikia 
tamsos ir pikto siautėjimo die
nose, kad parodytų kelią gėrin 
ir švieson. Tokių epochų vadai 
dažniausiai būna nei minios 
rinkti, nei pretenzingi vadais ap
sišaukėliai, o savaime didžia sa
vo gyvenimo auka, protu, darbu 
ir neeilinės asmenybės pavyz
džiu tiesiog pačios Apvaizdos 
priekin išstumti.

Šios rūšies vadu mūsų tautos 
istorijoje buvo vyskupas Motie
jus Valančius, nuo kurio mirties 
šimtas metų kaip tik sueina 
šį mėnesį — mirė 1875 m. gegu
žės 29 d.

Tai tikra! niekieno nerinktas 
ir niekieno tautai nepaskirtas 
ąno meto lietuvių tautos vadas, 
nei pate į tokį titulą veržęsis, nei

paisęs, kokią protokolinę vietą 
jam skirs istorijos eigoje tas ar 
kitas skribas. I.

Bet kur mes šiandien stovėtu
me ir kur aplamai būtų pasukęs 
lietuvių tautos kelias, jeigu 19 
amžiaus viduryje nebūtume turė
ję Valančiaus. Tai buvo tikras 
moralinio, politinio ir kultūrinio 
kelio grindėjas tautos ateitin. 
Juk jeigu Valančius nebūtų iš
mokęs tautą tokiu dideliu pro
centu rašto, kas būtų skaitęs vė
liau pasirodžiusią “Aušrą”. Ar 
būtų tas barbariškasis lietuvių 
spaudos draudimas iššaukęs to
kią herojišką ir galų gale laimė
tą kovą, jeigu Valančius nebūtų 
nurodęs tautai kelius, kaip to
kioj painiavoj laikytis, kur kny
gas spausdinti ir kaip organizuo
ti jų slaptą skleidimą Lietuvoje. 
O kur dar Valančiaus istorijos 
mokslo, tautosakos, religinio 
bei plačiąja prasme pedagoginio 
pobūdžio raštai, kad ir netiesio
gine prasme vis tiek rodę lietu
vių tautai šviesesnės ateities 
kryptį tuo metu, kada pati tauta 
kaimynų buvo laikoma jau kaip 
ir palaidota,

O vėl grožinei mūsų prozai 
Valančius reiškia tiek pat, kiek 
poezijai Donelaitis. Valančiaus 
išminti pirmieji stambūs pėdsa
kai beletristikoje, vėliau šiame 
žanre kūrusių puslapiuose nėra 
dingę iki pat šių dienų.

Ir kai čia pabaigai iš atskirų 
sričių vėl reikia nušokti į plačią
ja prasme bendrąjį lietuvių tau
tos gyvastingumą ir tikrojo va
do duoklę šiam pagrindiniam 
reikalui, reikia tik stebėtis Va
lančiaus (net šių dienų mastu) 
vos beaprėpiamu įnašu, kada vi
sų sričių sėjai dirva jau taip yra 
išpurenta. O Valančius gi tautą 
vedė, tarsi žydus Mozė, per tik
ras ano meto lietuvių tautos po
litines ir kultūrines dykumas. Ir 
vedė tikru vado įžvalgumu, kur 
reikia pamanevruodamas, kitur 
vėl kietai ir principiniai nesi
traukdamas nė colio, vis turė- 
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Kas popiežius Romoje, tas Valančius Lietuvoje

Dominuojančiu vaidmeniu tr didžiausiu 
priešiškumu išsiskiria Kauno gubernijos Ro
mos katalikų dvasininkų organizacija, esanti 
pasienio zonoje ir apgyvendinta grynais lie
tuviais, kurie beveik visi yra katalikai.

Iš 1.047,394 Kauno gubernijos abiejų ly
čių 'gyventojų, 843.136 abiejų lyčių gyvento
jai yra katalikai, kuriems vadovauja du vys
kupai, keturi (prelatai, keturi kanauninkai ir 
540 kunigų, neskaitant 108 vienuolių ir 75 vie
nuolių moterų. Iš viso 733 įvairių hierarchi
jos laipsnių ir pavadinimų asmenų. Todėl 
Kauno gubernija kartu su Kuršu sudaro 
atskirą Telšių vyskupiją. Nežiūrint to, kad 
Žemaitija, kaip krašto vietovės pavadinimas 
praeityje, reiškė žemaičių ir lietuvių gyvena
mą sritį, ji pasiliko kaip senas istorinės ge
ografijos terminas ir buvo valdoma Telšių 
vyskupijos. Įstatymas iki šiolei pripažįsta Tel
šių, arba Žemaičių, vyskupijos pavadinimą. 
Šis paprastas pavadinimas dažnai primena lie
tuviams laisvo gyvavimo laikus ir todėl yra 
'priešiškas bei žalingas valstybinei vienybei, 
nes gali pasitarnauti nacionalinio ir politi
nio išsilaisvinimo propagandiniam obalsiui. 
Ta proga negalima nepaminėti, kad įvairiose 
Romos katalikų maldaknygėse žemaičių - lie
tuviu kalboje dabartinė Kauno gubernija ne 
be tikslo vadinama tokiais terminais, kaip 

pv.: "Mūsų šalis”, "Mūsų tėvynė", "Mūsų ku
nigaikštija” arba tiesiog “Žemaičių kuni
gaikštija”. [...]

Vyskupas Valančius buvo paskirtas į vys
kupiją tokiu metu, kada ryžtingų vyriausy
bės priemonių, kurias iššaukė pirmas sukili
mas, įtakoje, Telšių Romos katalikų dvasi
ninkai dar nesinaudojo «avo parapijose rei
kiama pagarba ir vyriausybės pasitikėjimu. 
Norėdamas atstatyti bei pasiekti vieną ir 
kitą, vyskupas Valančius beveik iš pagrindų 
pertvarkė Telšių vyskupiją. Jo pirmtakas gy
veno Alsėdžių mst. (Telšių apksr.) ir beveik 
niekad netikrindavo savo vyskupijos. Vysku
pas Valančius nedelsiant perkėlė katedrą iš 
Alsėdžių m. į Varnius, kurie yra beveik pačia
me Telšių apskrities centre ir kurie nuo 'pa
čios Telšių vyskupijos įsteigimo dienos buvo 
Telšių vyskupų rezidencija su visomis prie 
jos esančiomis įstaigomis. Kasmetiniai vysku
pijos tikrinimai sudarė jam sąlygas arčiau pa
žinti prastus žmones, kurie savo ruožtu geriau 
pažino jį. Laikydamas miesteliuose pamaldas, 
jis surinkdavo aplinkinius žmones ir, mokėda
mas jų kalbą, palaipsniui su jais suartėdavo. 
Pamažu jis sugebėjo paveikti juos sudėti žy
mias aukų sumas, iš kurių jis atnaujino dau
geli apleisti? bažnyčių ir, priešingai įstatymui, 
be jokio leidimo pastatė daug naujų baž-

Rusų dokumentų liudijimas 
apie nepaprastą Valančiaus 

asmenybę ir jo įtaką

Spaaadhuun* Ištrauką, Išverstą lietuvių kai
tom, U Vilniaus generalgubernatoriaus grafo Bara
novo kanceliarijos slaptojo skyriaus 1868 metų by
los Nr. 10 dokumentų, pavadintų “O Rimsko — kata, 
ličeskom Dulhovenstv v. Sievero — Zapadnych Gu- 
beraijach” (Dėl Romos katalikų dvasininkijos Siaurės 
— Vakarų gubernijose) Toje byloje (Nr. 10) yra dvy
lika pranešimų vidaus reikalų ministrui apie Lietu
vos, daugiausia Kauno gubernijos, L y. Žemaičių vys
kupijos dvasininkus. Pirmoj vietoj liečiamas vysku
pas M. Valančius, kaip Įtakingiausias hierarchas.

Si ištrauka rodo rusų pianą jį ištremti — nuša
linti M Lietuvos. Apie tą planą buvo informuojamas 
ir caras, kurio ranka rašyta rezoliucija, pridėta prie 
Mos Ištraukos dokumento, tokia:

“Ypatingame pasitarime su K. Garčanovu, vidaus 
reikalų ministru D. K. Urusovu, graf. Suvalovu, graf. 
D. Tolstojumi ir abiem Vakarų krašto generalguber- 
natoriais Išžiūrėti ir bendrą išvadą pristatyti mano 
nuožiūrai”

Šią rezoliuciją caras uždėjo 1867 m. gruodžio II 
d. Sankt-Peterburge. Pasirašė general-adjutantas gra
fas Baranovas.

nyčių Ir koplyčių. Šitie maldos namų statiniai 
padarė gausesnę dvasininkiją, o tuo pačiu bu
vo sustiprinta vyskupų valdžia ir jų įtaka liau
džiai. Kad sudarytų dvasininkijai geresnes są
lygas paveikti žmones, vyskupas Valančius 
daugeliui parapijinių bažnyčių suteikė įvai
rių indulgencijų ir davė nurodymą įrengti 
kiek galima didesnį kalvarijų skaičių, o taip 
pat organizuoti religines procesijas, įvairias 
brolijas Ir t t Visas šis bažnytinės praktikos 
mechanizmas buvo pasuktas į tai, kad' iš pra
džių būtų sufanatizuota paprasta liaudis, o 
paskui jau nukreipta į Romos katalikų dva
sininkijos istorinių siekimų įkūnijimą Siaurės 
-Vakarų krašte. Ir reikia pripažinti vysku
pui Valančiui teisybę: jis savo veikla, energi
ja ir atkaklumu nusipelnė žmonėse ypatingą 
pagarbą, kurią ne vien jis savo darbais užsi
tarnavo, bet prie kurios prisidėjo ir jam pa
valdi dvasininkija, kiekviena proga keldama 
Jo autoritetą.

Ilgalaikis vyskupo Valančiaus valdymas 
pasižymėjo charakterio tvirtumu ir puikia tak
tika. Jis ne tik padidino, bet ir pakeitė visą 
kunigų asmeninę sudėtį- Nenuolankius jis pa
žemino pareigose, o vergiškai paklusniuosius 
— paskyrė aukštesnėm pareigom. Be to, pa
renkant dvasininkus Įvairiom pareigom, jis 
nušalindavo dvarininkiškąjį elementą ir pa
pildydavo dvasininkijos sudėtį iš valstiečių 
tarpo, kad per giminystes ir simpatijas su 
liaudimi sustiprintų kaimo dvasininkų įtaką 
valstiečiams. Pasinaudodamas nekontroliuo
jamu vyskupijos valdymu, vyskupas Valan
čius pertvarkė Telšių seminariją, paversda
mas ją ne mokslo, o vien tik auklėjimo įstai
ga, kurioje buvo ruošiami kunigai priešiškų 
nusistatymų prieš mūsų vyriausybę ir jos vyk
domą politiką. Beveik visa dabartinė Kauno 
gubernijos Romos katalikų dvasininkija iš
ėjo iš šitos vyskupo Valančiaus mokyklos-

Jiems visiems griežčiausiai buvo nurodyta 
mokyti žmones lenkiško rašto (lotyniškąjį rai
dyną čia rusai vadina “lenkišku raštu” 
Red.), o už šito bei panašių kitų nurodymų 
nevykdymą jie buvo griežtai baudžiami. Pa
darytas Romos katalikų vyskupo atžvilgiu 
įstatyminis aplaidumas sudarė sąlygas pasi
reikšti jo sauvalei savo pavaldinių atžvilgiu, 
kurie, besąlyginiai būdami jam paklusnūs, 
jautė jam ne tik pagarbą, bet ir pakankamą 
baimę. Visa tai suteikė vyskupo Valančiaus 
energijai tokią jėgą, kad visa Telšių vyskupi-
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Ką rinksimės: vienybę ar 
žlugdančią anarchiją. 
Režisierius Jonas Jurašas atsako. 
Poezijos pavasaris Chicagoje: 
Julijos Švabaitės, Danguolės 
Sadūnaitės, Vlado Šlaito, 
Aloyzo Barono ir Prano Visvydo 
eilėraščiai.
Edgar Wallace 100 metų 
gimimo sukaktis.
Kultūrinė kronika.

Kertinė paraštė
KĄ RINKSIMĖS: VIENYBĘ AR 
ŽLUGDANČIĄ ANARCHIJĄ?
Stasio Barzduko žodis penktajame lituanistikos instituto suva
žiavime 4. m. gegužės 17 d. Clevelande.

Prie visų kitų mano jau turi
mų “garbių” ir “negarbių” šian
dien pridėta dar viena —tarti 
Jums žodį Lituanistikos instituto 
V suvažiavimo proga. Esu su
valkietis, o jiems, be nereikšmin
gų išimčių, būdinga imti, kas 'ką 
duoda. Tad a&ū ir už šią garbę.

Jaučiu, tur būt, ir Jūs visi jau
čiate, kad bankete reikia kalbėti 
kitaip, negu čia buvo kalbėta sa
lėje ir auditorijose visokių rimtų 
svarstybų metu. Čia reikią atsileis
ti, atsipūsti, net šyptelėti. Reikią 
humoro. Bet lietuviui nusišypso
ti iš tikrųjų nelengva. Man ro
dos, šitai paveldėjome dar iš tų 
laikų, kai giminiavomės su ro
mėnais. O romėnų Catullus nu
statė kietą ir išmintingą dėsnį: 
“Nieko nėra kvailesnio, kaip 
kvailas juokas”. Nenorim būti 
“kvaili”, todėl ir nesijuokiam. 
Sako, moką juoktis, bent jau 
nuotraukose šypsotis amerikie
čiai. Todėl drįstu Jums šia proga 
taip pat pacituoti ir amerikietės 
poetės Margaretos Preston (neži
nau: ponia jii ar panelė, todėl pa
lieku jos pavardę be galūnės) įsi
dėmėtiną posakį: “Nesijuok iš 
savo juoko. Čiaudo tik tas, kas ta
baką uosto, bet ne pati tabako 
dėžė”.

Na, o dabar leiskite plaukti į 
lietuviškus mūsų vandenis. Man, 
kaip suvalkiečiui, nelengva ne
pasigirti, kad maždaug jau esu 
tiek pat metų, kaip ir tautinis mū
sų mokslas. Pvz. Petro Kriaušai- 
čio “Lietuviškos kalbos gramati
ka”, pasirodžiusi 1901 Tilžėje, tik 
penkeriais metais už mane vy
resnė. O Rygiškių Jono 1911 ‘‘Lie
tuviu kalbos sintaksė” ir 1922 
“Lietuvių kalbos gramatika”, 
įtvirtinusios lietuvių kalbos sky
rybą bei rašybą, yra jau abi jau
nesnės. Esu vienmetis su pirmuo
ju lietuvišku mokslo žurnalu 
“Draugija”, o vieneriais metais 
vyresnis už 1907 Vilniuje įkurtą 
Lietuvių mokslo draugiją. Apie

tai galėtų būti ir ilgesnė kalba, 
bet anų laikų mūsų mokslui api
būdinti noriu pacituoti tik mū
sų kalbininko Kazimiero Būgos 
žodžius: “Bet, mano nelaimei, 
Lietuvoje nebuvo kam mane su
kritikuoti”. įsivaizduokime padė
tį, kai reikėjo mokslo dirvonus 
plėšti vienui vienam savo srities 
lietuviui mokslininkui, kurio nė 
raštų beveik nebuvo kam pa
skaityti.

Duris atidarė, langus pravėrė 
ir naujo šviežio vėjo įleido ne
priklausoma Lietuva. Laikas re
tina mūsų eiles, tačiau stengia
mės laikytis ir ąžuolu prie Ne
munėlio, ir egle prie Šešupėlės. 
Ribotos mūsų sąlygos ir galimy
bės, varžomas taip pat moksli
ninkas okupuotoje tėvynėje. Ta
čiau, kai dabar palyginu ir čia tu
rimą savo 1918 vartotą J. Dami
jonaičio “Lietuvių kalbos grama
tiką” su šių dienų akademine 
“Lietuvių kalbos gramatika”, pa
sijuntu esąs išdidus: koks milži
niškas žingsnis vien mano atmi
nime yra žengtas į priekį! Šian
dien mes taip pat turim “Da
bartinės lietuvių kalbos žodyną”, 
akademinį “Lietuvių kalbos žo
dyną”, istorinę lietuvių kalbos 
gramatiką ,kitus savo kalbotyros 
darbus. Tas pat mūsų folkloro, 
literatūros, istorijos, etnografijos, 
•meno, muzikos ir kitose srity
se. Jei 1878 įkurtajai draugijai 
“Litauische Literarische Ge- 
sellschaft” rūpėjo surinkti ir atei
čiai muziejuose bei archyvuose 
išlaikyti tai, “kas pagal prigim
ties dėsnius ir gyvenimo raidą tu
ri žūti”, šiandien, po šimto me
tų, vaizdas kitas: esame sąmo
ninga, gyva ir kurianti tauta!

Tačiau pavojinga būtų nema
tyti ir pavojų. Jų mūsų tautinei 
egzistencijai yra ir nemažų. Iš čia 
kyla specifiniai lietuvio moksli
ninko uždaviniai. Pirma, jis turi 
jaustis esąs įpareigotas atiduoti

(Nukelta | 2 psl.}

Režisierius Jonas Jurašas atsako 
į „Literatūros ir meno' teatrinę anketą

“Literatūros ir meno” savait
raštyje, Vilniuje, paskelbta an- 

, keta “Teatras ir dramaturgija”. 
I anketos klausimus atsakė reži
sieriai K. Kymantaitė, D. Tamu

levičiūtė, J. Miltinis, dramatur
gai K. Saja, V. Miliūnas ir kiti 
teatre ir prie teatro esantys žmo
nės.

Bet vargu ar visiems prie lie
tuvių teatro augimo daug prisi- 
dėjusiems menininkams būtų leis
ta atsakyti į šiuos standartinius 
anketos klausimus, jau nekal
bant apie teisę paskelbti savo žo
dį teatro visuomenei. 72-ų metų 
rugpiūčio gale “Literatūra ir me
nas”, gavęs režisieriaus J. Jura
šo atvirą laišką, ne tik nepaskel
bė jo, bet ir nutylėjo patį faktą 
(kaip, beje, yra nutylėjęs dauge
lį ir mažiau atvirų pasisakymų). 
Kokios buvo šio nutylėto, bet 
plačiai paplitusio1 laiško pasek
mės, visuomenei yra gerai žino
ma. Po to šis savaitraštis ven
gė minėti J. Jurašo pavardę, net 
ir tais atvejais, kai buvo kalba
ma apie jo pastatytus spektaklius 
(pvz., “Barbora Radvilaitė” bu
vo vadinama “kauniečių pastaty
mu”).

Kadangi "Literatūra ir me
nas”, būdamas oficioziniu savait
raščiu, o tuo pačiu griežtai apri
bota tribūna, neturi galimybės 
apklausti nepriimtinų jam teat
ro menininkų, mes pateikėme 
šios anketos klausimus buvusiam 
Kauno dramos teatro vyriausiam 
režisieriui JONUI JURAŠUI. 
Taigi, į “Literatūros ir meno” 
klausimus atsako režisierius JO
NAS JURAŠAS.

/ KLAUSIMAS: Kaip jūs ver
tinate šiandieninį lietuvių tary
binės dramaturgijos kraitį? Ar 
jus patenkina jos žanrinė įvairo
vė? Kuriuos pastarųjų metų lie
tuviškus veikalus jūs laikytumė
te reikšmingiausiais tolesnei sce
ninės kūrybos raidai?

J. JURAŠAS: Lietuvių teatro 
istorija tėra vienos žmonių ge
neracijos istorija. Ar verta tad 
verkšlenti, kad neturime savų 
Šekspyrų, moljerų? Ar ne geriau 
būtų paskelbti paliaubas dra
maturgų — kritikų — režisierių 
iečių laužymo kare, iš nuotolio 
pasižiūrėti, kaip šlama mūsų 
medelyno lapai, kas jam trukdo 
vešliau subujoti, pasilygiuoti su 
drūtais pasaulinio teatro ąžuoliu
kais? Juo labiau, kad ir anie ga
liūnai visais laikais skundėsi ken- 
čią dramaturgijos badą, peikė gy
vuosius savo genijus. Net ir ta
da, kai rašė ištisos elžbiečių, 
prancūzų ir italų renesanso meist
rų plejados. Pavyzdžiui, Tirso de 
Molino, piktų liežuvių teigimu, 
per savo gyvenimą parašęs apie 
pusantro tūkstančio komedijų, ir 
vis negana.

Išliekamąją kūrybos vertę nu
sako tik Jo Didenybė Laikas. O 
teatrą kuria tautos menininkai, 
sugebą išreikšti savo žemės, žmo
nių ir laiko dvasią. Kokia to lai
ko dvasia, — toks ir teatras. Ne- 
kaltinkim veidrodžio, jeigu snu
kis kreivas, — rabino dar Goge

lis. Dabargi, kai po kelių paspur- 
dėjimų pamatėme, kad rankos 
tuštesnės, nei buvo, puolame ieš
koti kaltojo iešmininko: kas nu
leido traukinį nuo bėgių?

Visi esame kalti, visi vienos 
kaltės dalininkai, vienos katastro
fos ištikti bendrakeleiviai. Tik 
laisvėje, taikoje ir vienybėje pra
byla mūzos, išsiveržia į paviršių 
giluminės tautos dvasinės energi
jos pajėgos, kurios auga, prisi- 
tvindo, kaip galingas audros de
besis ir įgauna nenumatytus pa
vidalus.

Rytų Europos pavyzdžiu mes 
patyrėme, ką gali duoti bent 
kiek iš pavadžių atlaisvintos 
meno jėgos. Kaip tai įvyko kai
myninėj Lenkijoj arba netolimos 
praeities Čekoslovakijoje. Kai 
skausmas, išsakytas meno kal
ba, tampa žmonijos turtu. Kai 
toks protrūkis vyksta nuolatinio 
pavojaus akivaizdoje, neturint 
teisės meluoti, gudrauti, vizginti 
uodega.

Asmeniškai aš niekuomet ne
jaučiau šiuolaikinių pjesių trū
kumo. Priešingai, niekuomet ne
turėjau galimybių pastatyti bent 
dalį subrandintų savo viduje 
spektaklių. Nes kiekviena pjesė 
tampa šiuolaikiška, jeigu turi ką 
pasakyti savo amžininkams. Va
dinamoji klasika teikia net dau
giau šviesos pamatyti savo laik
metį per tarpsnį, atitekus nuo 
aistrų, temdančių tiesą. Gi vadi
namosios aktualios pjesės skiria
mos tik bado kirminui numarin
ti, o po tokio maisto lieka tik 
rūgštus atsiriaugėjimas.

Iš lietuviškų dramos kūrinių, 
išvydusių magišką teatro šviesą 
ir gražiai prisidėjusių prie mūsų 
teatro griuvėsių atstatymo, ga
lėčiau laikyti Juozo Grušo, .Kazio 
Sajos, Juozo Glinskio, Justino 
Marcinkevičiaus sceninius vei
kalus, lanksčiai išvinguriavusius 
tarp Scilės ir Charibdės, — tarp 
nuoširdžių pastangų atliepti lie
tuvių interesus ir nepatekti ant 
cenzūros smaigalio. Nuo filosofi
nės žmogaus esmės analizės Gru
šo dramose, gerai iškalkuliuotos 
istorinės tiesos Marcinkevičiaus 
poetinėse kronikose iki groteski
nio Sajos “blogio veidų” šiuolai
kiško pasaulio, kupino gerai už
maskuotų adatų, — štai tas mais
tas, kuriuo buvo stengtasi mai
tinti visuomenę. Tačiau vienin
telė lietuviška drama, kurią be 
išlygų galima statyti europinėje 
scenoje, buvo Juozo Glinskio 
“Grasos namąi”, veikalas taip iš
siskiriantis iš viso mūsiškojo ezo- 
piško konteksto, kad cenzoriai, 
netekę žado, praleido šį kūrinį 
į sceną, slapta tikėdamiesi, jog 
jis nebus suprastas plačiųjų vi
suomenės sluoksnių. Toks ap
skaičiavimas ne be pagrindo: 
cenzoriai pažįsta vidutinybės psi
chologiją. Kasdienybės šienu še
riamas protas ima nebesuvirškin- 
ti gryno maisto, nes keletas tikrų 
teatro švenčių negali atsverti 
dešimtmečiais nuodijamo orga
nizmo žalos. O teatro veikėjai, 
atsakingi už dvasinę visuomenės 
sveikatą, užmiršo, kad jie pjau
na šaką, ant kurios patys sėdi.

I teatro sceną, tą nepasaotinamą 
ryklio pilvą, plūsta vienadieniai 
surogatai, gadina žmonių skonį, 
bukina mintį, temdo sąžinę. Nie
kas negali atsispirti rutinai, atsi
sakyti ouo jėga brukamo nieka
lo, įsiklausyti į tyloje spengian
čią karčią tiesą, nedalyvauti vi
suotinėje mėlo puotoje. Ant te
atro menininkų sąžinės guli sun
ki tautos tvirkinimo nuodėmė. 
Ne tik už šimtus išdavikiškų 
spektaklių, pastatytų lengvabū
diškai guodžiant save, kad “ki
tos išeities nėra”, bet ir už tuos 
gymyje pasmaugtus kūrinius, ku
riems kelią užkirto mūsų prisitai
kėliškumas, baimė būti nepa
glostytais, nepapenėtais 

poezijos
pavasaris

Čikagoje
Gegužės 30d,8n
31 dieną 5pp ir 7n

JAUNIMO CENTRE

Julija Švabaitė

TĖVYN&

Tėvyne,
tulpių užuolaidom languos 
pro ašarotą saulę, 
tėvyne,
su gandralizdžiu skurdžiu, 
erškėtrožėm prie vartų,

Už mano nuodėmes, tėvyne, 
tavo ranka nukirsta, kaip medžio...
Už mano nuodėmes, tėvyne, 
basa, basa tu 
vienais marškiniais 
per kraujažolių kalavijus, 
per užšalusią upę 
į nežinią...

1975 balandžio 7 a

“Poezijos pavasario Chicagoje” plakatas — kun. Algimanto Kezio, S. J. nuo
traukos fone.

piniais nuo pono stalo. Net ir 
švariausieji iš mūsų — vis dar 
tiki, kad vardan tautos kultūros 
apsaugojimo nuo visiško išnyki
mo reikia obuoliauti su pačiu 
velniu.

Reikšmingiausiais tolimesnei 
lietuviškos dramaturgijos raidai 
veikalais laikau tuos, kurie dar 
nepateko į cenzūros maišą, ne
apkarpyti, it avelės, pagal leis
tiną plaukų ilgį; jie slepiasi stal
čiuose tų narsuolių, kurie nelau
kia vergiško pripažinimo, kurie 
žino, kad ši pseudointeligentiš- 
kojo konformizmo diena — ne 
jų šventė. Kol tauta gyva, nega
li nebūti tokių istorijos kurmių, 

Kitaip tru-1 rausiančių nepastebimai.

mums bus gėda prieš ateities kar
tą, kuri kažkada būtinai ateis, 
kad paklaustų: “O ką gi jūs pa
darėte, kad paliudytumėte apie 
savo laikmetį? jūs, tarybiniai 
Lietuvos menininkai, kurių nie
kas nevežė į sibirus, netrėmė, ne
laužė pirštų, o priešingai siuntė 
pasisemti kūrybinitj jėgų į sana
torijas, ir į jūsų ištiestas rankas 
bruko riebesnį kąsnį?”

II KLAUSIMAS: Kaip būtų 
galima palengvinti pjesių kelią 
nuo dramaturgo stalo iki žiūro
vų? Kokios, Jūsų manymu, turė
tų būti dramaturgų ir teatrų 
bendradarbiavimo formos?

J. JURAŠAS: Vylingu naivumu 
dvelkia šis “Literatūros ir me
no” anketos klausimas. Atsakę į 
anketą, ūsuose, o beūsiai — dar 
giliau paslėpė šypsenėlę, tarsi 
nepastebėdami, kad tai yra es
minis klausimas, kurį pakėlus, 
pamatytume, kas slypi meno 
tramdymo užkaboriuose. Norė
čiau tikėtis, kad redakcijos stal
čiuose liko gulėti atsakymai, kas 
trukdo: dešimtmečiais tobulina
ma cenzūros sistema kiekviena
me žingsnyje Prasideda ji prie 
dramaturgo stalo, kai autorius 
dar tik ruošiasi rašyti. Jis jau ži
no, kas “nepraeis”, kokių patai
symų pareikalaus teatro meno 
taryba, teatro partinė organiza
cija, kurioje, kaip taisyklė, susi
spietę patys negabiausi aktoriai, 
vadovaujami nevykėlių direk
torių, besirūpinančių, kaip įtikti 
miesto valdžiai, kaip užsitikrinti 
sau gerbūvį. Paskui ateina eilė 
“taisyti” pjesę Kultūros ministe
rijai, kurios darbuotojai nedrįs 
leisti statyti pjesę, kol jos nepa
laimins pats vyriausias meno ži
novas, mįslingai ištaręs: “Ne
skubėkim, pasvarstykim, palau
kim”. Pjesė pradeda savo kančių 
kelią nematomais labirintais: de
rinamos nuomonės Glavlite, 
Centro Komitete, Saugume; vie
nas pjesės variantas keičia kitą, 
“švarinama”, glaistoma, karpo
ma. Po metų kitų, žiūrėk ir priar
tėja ilgai lauktoji ir baimę 
kelianti “peržiūros” diena. Lyg į 
paskutipijį teismą suguža atviri 
ir slapti meno teisėjai, iš baimės 
pražiūrėti kokią ereziją net ne
matydami, kas vyksta scenoje. 
Čia tik pirmoji misterijos dalis. 
Antroji prasideda po to, jeigu 
stipresnis spektaklis netyčia ar di
džiulio atkaklumo dėka pasiekia 
pirmuosius žiūrovus. Aišku, ap
valytas, papudruotas, apdraustas 
nuo “nekontroliuojamų asocia
cijų”. Vyksta nematomas proce
sas: doresnis spektaklis skina ke
lią pažangesniam, o išdavikiškas 
atveria naujas galimybes dar di
desnei niekšybei. O cenzūros sis
tema, kaip žinia, nuolat tobuli
nama. Paskutinysis “išradimas” 
primygtinai reikalauja iš teatro 
menininkų perimti cenzorių 
funkcijas patiems, paliuosuoti 
nuo šio nemalonaus darbo ap
mokamus cenzorius, liautis vaiz- 
davusis, kad tarybinį meną, kaip 
revoliuciją, galima daryti su bal
tom pirštinėm. Šis aforizmas pri
klauso iš Vilniaus kilusiam 
Dzeržinskiui, bet dabar jį mielai 
pasisavino ir naujosios gadynės 
čekistai, mene matantys nemen- 
kesnį pavojų, kaip bombų spro
gime. Tik nežinia, kas įvyktų, 
jeigu tas ketinimas visą atsako-

(Atkelta iš 2 pusi.)
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Kai trykšta poezijos šaltiniai. 
Apie flosofiją laisves sargyboje 
rašo Antanas Maceina.
Poezijos pavasaris Chicagoje: 
Maironio/ Alfonso Nykos-Niliūno 
ir Justino Marcinkevičiaus 
eilėraščiai.
Stratfordas ir jo festivalis. 
Paskirtos literatūros/ mokslo, 
religinio veikalo ir 
žurnalistikos premijos.

Kertinė paraštė
KAI TRYKŠTA POEZIJOS ŠALTINIAI

Laikams keičiantis, ypač erd- gilių ir neišsenkamų naftos šal
vių ir kompiuterių dienose, daug tinių, bet ir gaivinančių poezijos 
kas iš gyvenimo turi pasitraukti versmių. Tik mes patys dažnai 
ir dingti amžinai. Kai aukštosios 
matematikos uždavinius sekun
džių greitumu sprendžia kompiu
teriai, medinių rutuliukų skaity
tuvai, randami jau tik senienų 
krautuvėse. Kai ne tik sprausmi- 
niai milžinai skrodžia vandeny
nų erdvę, bet ir žmogus raketo
mis nunešamas į mėnulį, Lind- 
bergo lėktuvėlis turi ilsėtis mu
ziejuje.

Bet yra dalykų, kurie, laikams 
ir žmogaus gyvenimo apyvoki- 
niam būdui keičiantis, vis dėlto 
pasilieka amžini savo pirmykš
čiame poreikio grožyje. Tai daž
niausiai žmogaus dvasinį trošku
lį tenkiną dalykai: menas, lite
ratūra, muzika bei humanitari
niai mokslai. Jų tarpe šimtme
čiais nesenstanti, amžina yra ir 
poezija.

Iš tikrųjų ji yra tokio pat se
numo kaip ir žmonija. Bet visa
da poezija lygiai yra ir jauna, lyg 
būtų gimusi mūsų pačių metais. 
Tai žmogaus dieviškosios dva
sios kūryba, ankstesnė už bet ko
kį raštą. Gimusi tada, kada žmo
gus žemėje pirmą kartą pradžiu
go, išvydęs tekančią saulę, kada 
pirmą kartą nustebo, pamatęs vi
durnakčio žvaigždėtą dangų, ir 
kada pirmą kartą pravirko, susi
dūręs su mirties realybe. Tada ir 
buvo ištartas ne kasdieninis, tar
pusavio snsižinojimo žodis, bet iš
keltas iš pačių širdies gelmių, 

( sakralinis ir apeiginis, pokalbiui 
su savimi ir su slėpiningąja bū
tim.

Toks nekasdieniškas, nesava
naudiškas, nuo visų rūdžių nu
valytas poezijos žodis dar labiau 
reikalingas žmogui technikos 
amžiuje, kaip dvasinis penicili
nas, pravalantis visas užterštas 
egzistencijos ląsteles. Ir juo dau
giau žemėje bus poezijos (visai kviečiame ateiti šiandien (penk- 
ekonomiškai kalbant) vartotojų, 
tuo žmogaus ir visos žmonijos 
kartais jau labai sunkiai pakelia
ma kasdienybė taps lengvesnė ir 
prasmingesnė. Mums visiems 
šaindien būtinai reikia ne vien

pamirštame, kad tie krištoliniai 
poezijos šaltiniai tyvuliuoja mū
sų pačių širdyse, o mes per kas
dieniškųjų reikalų ir smulkių rū
pesčių nuosėdas dažnai tiesiog 
tingime iki tų šaltinių prasigręžti.

Ypač mums lietuviams turėtų 
būt nepamirštama, ką aplamai 
mūsų tautai reiškė ir reiškia po
ezija. Ką reiškė šimtmečiais ne
rašytos, bet dainuojamos ir išli
kusios dainos. Ką reiškė tauti
niam atgimimui Maironio pos
mai. Ką reiškia poezijos žodis 
šiandien pavergtam lietuviui tė
vynėje. Ir kiek mes esame jam 
ištikimi laisvuosiuos Vakaruos.

Būtume nenuoširdūs, jei nesi
džiaugtume tuo dėmesiu, kuris 
jau antri metai rodomas poezijai 
Chicagoje. Šį savaitgalį kaip tik 
Jaunimo centre vyksta vadina
mas “Poezijos pavasaris Chica
goje”. Tai daugiausia jaunų žmo
nių (labiausiai Teresės ir Jono 
Bogutų) bei jų talkininkų ins
piruotas ir įkūnytas sumanymas. 
Šiemet šios poezijos dienos dar 
prasmingai sutampa su kitu iš
skirtiniu mūsų poezijos laimėji
mų pabrėžimu: gegužės 25 d. di
džioji 1974 metų Lietuvių rašyto
jų draugijos premija, kurios mece
natas yra Lietuvių fondas, bu
vo paskirta poetui Alfonsui Ny- 
kai-Niliūmri už jo neseniai iš
leistą naują eilėraščių rinkinį 
“Vyno stebuklas”. Tai liudija, 
kad mūsų poezijos išeivijoje lygis 
yra labai aukštas, kad ji pila la
bai brandžius grūdus tautos kul
tūrinių lobių aruodan.

Šitokių samprotavimų konteks
te ir tokių faktų akivaizdoje svei
kiname “Poezijos pavasarį Chi
cagoje”, kviečiame visus ta proga 
paimti ir dažniau atsiversti vieną 
kitą poezijos knygą, o čikagiečius

tadienį) 8 vai. vak. j Jaunimo 
centro apatinę salę pasiklausyti

Filosofija laisvės sargyboje
Dr. Juozo Girniaus 60 metų amžiaus 

sukakčiai

ANTANAS MACEINA

“Kuris gi rūpestis ak
tualesnis mūsų laikui, kaip 
išsaugoti laisvę?”

Juozas Girnius, 
“Laisvė ir Būtis”, p. 3

atveju laisvės iš viso nebūtų. Bet 
tuomet nebūtų nė filosofijos. Jos 
vietoje būtų gamtamokslis kaip 
vienintelis žmogiškojo pažinimo 
kelias.

Laimei gamta nėra vienintelė 
tikrovė. Jos rėmuose vyksta žmo
gaus egzistencija, iš kurios kyla 
kultūra kaip žmogiškoji kūryba. 
Todėl ir mes buvojame ne tik 
tarp gamtinių daiktų, bet ir tarp 
kultūrinių kūrinių, kurių tiesos 
taip pat ieškome ir nesykį ta
riamės ją radę. Bet štai, kūrinio 
tiesa anaiptol nėra daikto tiesa. 
Proto atitikimas gamtinį daiktą 
yra tiesa todėl, kad čia daiktas, 
kaip sakėme, apsprendžia protą. 
Tačiau kokiu būdu galėtų kūri
nys apspręsti protą, jei jis pats 
šaukiasi proto, kad būtų šiojo in
terpretuojamas ir tuo būdu ap
sprendžiamas — kaip tik savo 
tiesoje? Stovėdami prieš marmu
ro gabalą, galime marmurą pa
žinti tik taip, kaip jis yra: mūsų 
pačių nusistatymas marmuro at
žvilgiu tik kenktų ir. būtų net juo? 
kingas. Betgi stovėdami priešais 
iš to paties marmuro iškaltą 
Mykolo Angelo “Pieta”, mes pa
žįstame šį kūrinį jau taip, kaip 
jį mes patys interpretuojame. 
Mūsų pačių nusistatymas čia tu
ri pagrindinės reikšmės ir yra va
dovaujamojo pobūdžio kūriniui 
pažinti. Užtat kūrinį ir pažįsta 
kiekvienas jo stebėtojas vis kitaip; 
‘kiekvienas stebėtojas’ čia reiškia 
ne tik kiekvieną asmenį skyrium, 
bet ir kiekvieną istorijos tarps
nį, kiekvieną pasaulėžiūrą, kiek
vieną visuomeninę grupę, kiek
vieną išsilavinimo laipsnį. Daik
to tiesa yra ir tegali būti tiktai 
viena vienatinė. Tuo tarpu kūri
nio tiesa yra ir gali būti neap
rėžta savo įvairybėje, kaip yra 
neaprėžtas ir ano ‘kiekvieno ste
bėtojo’ nusistatymas. Nuosekliai 
tad minėta diesos apibrėžtis kaip 
proto atitikimas daiktą kūrinio 
tiesai visiškai netinka, nes čia 

se quod ėst, vėl non esse quod non' žengiame jau į laisvės sritį. Bū- 
est” (S. c. gent 1, 59). Čia pro
tas daikto nė kiek neįtaigauja; 
atvirkščiai: čia daiktas įtaigauja 
protą, taip kad šiajam nebelieka 
nieko kito, kaip tik nusilenkti 
daikto sąrangai, kurią jis įžvel
gia ir ištaria. Jokios laisvės šios 
rūšies tiesoje nėra ir negali būti. 
Visa priešais mus tįsanti gamta, 
visas mus apsupąs daiktų pasau
lis, pats būdamas būtinybės pa
daras, verste verčia ir mus pa
klusti šiai būtinybei. Todėl jei 
būtų tik viena vienintelė gamti
nė būtybės sritis, tuomet filoso
fija iš tikro stovėtų tiesos, o ne 
laisvės sargyboje, kadangi šiuo

1. Laisvė ir tiesa

Nėra abejonės, kad kai kurie, 
perskaitę šio straipsnio antraštę, 
tuojau paklaus: “O kodėl ne tie
sos? Kodėl filosofija stovi laisvės, 
o ne tiesos sargyboje?” Ir klau
simas nebus be pagrindo. Iš tik
ro: kodėl gi ne tiesos? Juk filo
sofija, būdama “būtybės kaip bū
tybės mokslas” (Aristotelis), sa
vaime apmąsto pačius pradmenis 
ir tuo būdu siekia pačios pasku
tiniosios tiesos. Kodėl tad ji ne
turėtų ir stovėti šios tiesos sar
gyboje? Kodėl tiesa, kaip filoso
fijos laimikis, neturėtų būti jos 
saugojama istorijos metą? Pirmu 
*ad žvilgiu atrodo, esą anie klau
sėjai yra visiškai teisūs, pirštu 
prikišamai rodydami į straips
nio antraštės nenuoseklumą.

Galėtume *ir net turėtume su 
šia nuoroda sutikti, jei prieš 
mus nestovėtų Piloto klausimas: 
“O kas yra tiesa?“ (Jn 18, 38). 
įpusėjus viduriniams amžiams, 
Izaokas Izraelis (845-940) api
brėžė tiesą žodžiais: “proto ati
tikimas daiktą — adaųuatio in- 
tellectus et rei”. Tomas Akvinie- 
tis prisiėmė šią apibrėžtį ir įtvir
tino ją tolimesnių šimtmečių 
mąstyme, nepastebėdamas betgi, 
kad tokia tiesos samprata tinka 
tik gamtiniams daiktams, tačiau 
nieku būdu ne žmogaus kūri
niams ir ne Dievo apreikštiems 
dalykams, kadangi abiejų pasta
rųjų sričių tiesoje jau esama lais
vės prado. Skelbdami, kad tiesa 
esanti proto atitikimas daiktą, 
teikiame aiškią pirmenybę daik
tui: šisai apsprendžia protą, ir 
protas tik taria, kad tai yra ar 
kad to nėra: “intellectus dicit es-

betų mūsų poezijos žodžių ir vi
deo filmose pačių mūsų poetų; o

damas iš žmogiškosios laisvės 
kilęs, kūrinys ir leidžiasi tik lais
vai suvokiamas. Kūrinio tiesa at
siremia ne j būtinybę, kaip daik
to tiesa, o i laisvę, išeinančią 
aikštėn interpretacijų neaprėž- 
tybe.

Dar ryškiau bei įsakmiau lais
vė įsijungia į Dievo apreikštųjų 
dalykų tiesą. Tikrasis dieviškojo 
apreiškimo objektas yra paslap
tis, vadinasi, tai, kas protui yra 
nesuvokiamybė, o ne tik nežino
mybė. Jeigu nežinomybė būtų 
apreiškimo objektas, tai apreiški
mas būtų tik užuobėga to, ką ir 
pats žmogus galėtų sužinoti. ‘Ap
reikšti’, sakysime, žemės sukimąsi 
aplink saulę ar naujo žemyno bu
vimą anapus Atlanto reikštų tik 
tai, kad čia Dievas stoja Koper
niko ar Kolumbo vieton. Iš tikropoezijos multi - media formoje,' 8 vai. vakaro ten pat dalyvauti 

didžiuliame mūsų poezijos vaka- betgi apreiškimo turinys peržen- 
re, kur programą atliks patys po-1 gia žmogaus proto plotmę, kaip

L brdjpats Dievas peržengia žmogaus

o rytoj (šeštadieni) 5 vai. popiet 
užsukti i Jaunimo centro kavinę 
išgirsti aktorių juostelėsna jkal-1 etai.

Maironis (1862-1932) Portretas pieštas daiL Prano Lapės

Maironis * Poezija
Išvydau ją, kai vakarinė
Žvaigždė skaisčiai danguos mirgėjo, 
O marių erdvė begalinė
Nuo pilno mėnesio tviskėjo.

Gamtos ramumo ir svajonės
Zefyro nedrumstė dvelkimas;
Ramiai ilsėjos vargo žmonės, 
Padangiais skrido aeravimas.

Išvydau ją ant marių krašto: 
Skruostai kaip marmuras išbalę;
Iš jos akių skaičiau be rašto
Tylaus ilgėjimas begalę.

Gamtos ramumas neramino
Jos iškentėjusios krūtinės;
Nuo žemės ašarų vadino
Sesutę žvaigždės sidabrinės.

Iš lūpų skundo negirdėjau, 
Tiktai jaučiau jos širdį baugią 
Ir netikėtai pamylėjau 
Našlystės mano liūdną draugę.

O ji, padavusi man lyrą, 
Į tą užburtą vedė šalį, 
Kur takas ašaromis byra, 
Kuriuo retai kas eiti gali.

Gražybių paslaptis nurodžius, 
Ji širdį man jausmingą gvildė; 
Jai stebuklingus davė žodžius 
Ir ausį dainomis pripildė.

Gražus regėjimas prapuolė, 
Ir kraujas gyslose sustingo!..
O vis negal širdis varguolė 
Užmiršti veido paslaptingo.

buvimo plotmę. O tai, kas buvo
ja anapus mūsų buvimo bei pa
žinimo ir ko mes todėl niekaip 
pasiekti negalime, ir yra paslap
tis. Apreiškimas ir paslaptis tad 
taip santykiauja vienas su kitu, 
kaip turinys ir forma: apreiški
mas neša paslaptį ir pateikia ją 
mums žmogiškuoju būdu, kad 
jos akivaizdoje laisvai apsispręs-

tume. O šį laisvą apsisprendimą 
paslapties atžvilgiu vadiname ti
kėjimu, jei paslapties turinį lai
kome tiesa; arba netikėjimu, jei 
paslapties turinį neigiame kaip 
tiesą. Tai reiškia: dieviškojo ap
reiškimo dalykas mums yra tiesa 
tik tada, kai tikime jo tiesą, va
dinasi, kai apsisprendžiame jį 
laikyti tiesa. Laikymas tiesa arba

tikėjimas yra būdas įimti apreiš
kimą į mūsų pažinimo matmenį. 
Bet laikyti ką nors tiesa priklau
so jau nuo mūsų laisvės — ir tai 
taip, jog laisvė čia. sudaro ap
reikštojo dalyko tiesos sąlygą. 
Nėra apreiškimo be tikėjimo, ir 
nėra tikėjimo be apreiškimo. Ki-
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Skrydis į Eldorado šalį. 
Lietuviškieji ekslibrisai — 
pokalbis su kolekcionierium. 
Skulptorius Antanas Mončys 
tarptautinėje šviesoje.
Kazio Bradūno eilėraščiai. 
Jau turime/ ko mums labai reikėjo. 
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika. 
Filmų įvairumai.
Spygliai ir dygliai.

Kertine paraštė
SKRYDYJE Į ELDORADO ŠALĮ
Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko sveildnimo žodis
“Poezijos pavasariui Chicagoje”.

Kas gali būti mielesnio, kaip 
sveikinti Jus, brangūs Poetai ir 
poezijos Bičiuliai, savo širdis 
atvėrusius poetinei kūrybai!

Jos pavasariniu ritmu plaka 
šioje graudžioj žemiškos buities 
vergovėje, jausdamos, jog tebėra 
auksinio Eldorado šalis.

Kaip kilnu bent valandėlę pa
gyventi jos ilgesiu, išskleidus 
poezijai sparnus!

Jūs, ir sykiu mes su Jumis, ga
lime jaustis laimingi, jog tarp 
žiaurių gyvenimo darganų dar 
teberusena širdyse Prometėjau3 
pavogtoji iš dangaus ugnelė, šil
dydama buitį.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba linki Jums “Poezijos 
Pavasario” šventėje suliepsnoti 
plačiu gaisru, kurį pajustų 
kiekvienas lietuvis pasaulyje.

Gal sakysite, jog tai per daug, 
bet atsiminkime, kad poetinei 
liepsnai nėra audrų ir poetiniam 
skrydžiui nėra sienų.

Žemiškosios buities vergovė 
poezijai net įlieja impulso, ir 
mes kūrybos poveikyje pasijun
tame laisvi, — laisvi lyg tie 
aukštų padangių paukščiai, nors 
traukiami žemyn kažkokios pa
slaptingos jėgos.

•i
Malonu, kad su šia "Poezijos 

Pavasario” švente laimingai su
siglaudė ir Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija.

šiemet ji, ką tik paskirta Al
fonsui Nykai Niliūnui už poetinę 
kūrybą, sutelktą rinkiny “Vyno 
stebuklas”, pažeria naujų re
fleksijų.

Vynas raštuose taipgi simbo
lizuoja poeziją.

Tą simbolį ypatingai buvo pa
milęs didysis persų poetas Omar 
Kayyam, kūręs dvyliktame šimt
metyje.

Viename savo eilėrašty jis 
šaukia: “Ateik, prisipilk vyno 
taurę ir pavasario saulėje nusi
mesk žiemos ašutinę!”

O, Dieve, jeigu mes, sunkaus 
likimo sūnūs ir dukterys, tai ga
lėtume padaryti!

Gal poetui Omarui Khayya- 
mui, gyvenančiam karaliaus rū
muose, apsuptam šlove, ir buvo 
tai įmanoma, bet ką turi daryti 
lietuvis poetas, apvilktas lyg ko
kia ašutine, savo tautos skaus
minga tikrove?

Beje, ne tik savo tautos, o ir 
visos žmonijos, kurios kraujas 
bei ašaros tebeplūsta versmėm.

Tokioje nelaimingoje gadynė
je kas bedrįstų išmėtinėt lietu
viui poetui: Kodėl tu dainuoji 
liūdnai?

Poetas atsakytų: Aš dainuoju 
savo, tautos ir visos žmonijos 
sopulį, kuris nebesutelpa žemiš
kos aukos taurėj!

Tokia daina ypač būdinga 
poetui Alfonsui Nykai - Niliū
nui, “Praradimo simfonijų”, 
“Orfėjaūs medžio” ir '“Balan
džio vigilijų” autoriui.

Pagaliau po ilgos tylos jis at
eina pas mus su “Vyno stebuk
lu”, lyg, rodos, norėdamas at
gaivint savo brolius, ištrošku
sius vergovės bei tremties ke
liuose.

Mums būtinas tasai Niliūno 
poezijos “vynas”, nes, jo para
gavę, aiškiau suvokiame savo 
tremties dimensijas ir visokia- 
riopo praradimo dramą.

Bet šios poezijos pobūdis yra 
toks, kad mes, nors šildomi pa
vasario saulės, žiemų ašutinės, 
arba skaudžios savo tikrovės, 
neprivalome nusimesti.

Toji tikrovė gimdys ir uždegs 
poetus naujai giesmei, kuri da
bar, deja, graudi, bet kada nors 
vėliau taps tikro džiaugsmo vy
nu.

Šių laikų poetui gyvenimas 
atvėrė baugias gelmes ir neuž
matomas aukštumas — nereika
laukite, kad jis linksmintų Jus!

Verčiau bandykime giliau su
vokti poezijos paskirtį ir atver
ti jai savo širdis, kad pamiltu- 
mėte auksinio Eldorado pasaulį.

e

Ši Poezijos Pavasario šventė, 
suklestėjusi jau antrą sykį Chi
cagoje, išreiškia mūsų visų bend-

Knygos savininko ženklai, va
dinami ekslibrisai, kultūros isto
rijos raidoje nėra vien šių dienų 
naujiena. Tik jų paskirtis ir pras
mė šiandien jau yra labai pra
platėjusi. Ekslibrisai dabar jau 
daug kur yra tapę beveik vien 
meno tam tikru žanru, vertingu 
kone be jokios sąsajos su knyga 
ar jos savininku. Šitokiame eks
librisų egzistencijos kontekste jie 
yra renkami ir kolekcionuojami, 
visai kaip savarankiškos meno 
vertybės.

I Domėjimasis ekslibrisais šian
dien yra apėmęs visą pasaulį. Tik 
vienose tautose jie yra labai po
puliarūs, kitose mažiau, tačiau 
visur galima rasti aistringų eks
librisų rinkėjų. Tokiame šiandie
niniame ekslibriso pasauly ne
trūksta taipgi lietuvių ir lietu
viškųjų ekslibrisų. Norėdami kiek 
plačiau mūsų skaitytojus pain
formuoti apie ekslibrisus apla
mai ir aipie lietuviškuosius spe
cialiau, užkalbiname čia išeivi
joje vieną iš uoliausių jų kolek
cionierių ir ekslibriso žinovų Vi- 
tolį E. Vengrį, iš profesijos medi
ką, šioje srityje dirbantį John 
Hapkins universitete, Baltimorė- 
Je.

— Kokius metus, kokius fak
tus ir kokias aplinkybes laikytu
mėt ekslibriso istorijos pradžia 
Europos ar aplamai pasaulio 
kultūros raidoje?

—- Kartu su rašytu žodžiu at
sirado ir būtinybė pažymėti 
rankraščius bei knygas, tuo pa
reiškiant savo nuosavybę ir ap- 
sisaugojant nuo galimo praradi
mo. Šio nuosavybės ženklo isto
riją galima pradėti net 3000 me
tų prieš Kristų: užrašas ant fa
jansinės plokštelės, rastos su pa
pirusų ritiniu, nurodo, kad rank
raštis yra Egipto faraono Ame- 
nofo III-čiojo nuosavybė. Pana
šios, tik molinės plokštelės su
rastos ir VII a. prieš Kristų asi
rų karaliaus Asurbanipalo biblio
tekoje. Japonijoje knygos ženklai 
yra žinomi iš X a- po Kristaus.

Viduramžių Europoje plačiai 
buvo naudojami įpiešti ar įkli
juoti savininkų šeimos herbai 

rą atsivėrimą.
Jisai įvyksta kažkaip staiga, 

lyg, sakytum, nepasiruošus ir 
nespėjus pilnai atsijungti nuo 
kasdienės rutinos.

Toji šventė dar nėra tapusi vi
suotinė mūsų poetinės kūrybos 
manifestacija, kurią pajustų 
Chicaga ir visa išeivija, bet ji 
gali tapti, jeigu mes to norėsi
me.

Nemažai kalbėta, jog Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premija tu
rėtų būti įteikta Vasario 16-tos 
iškilmėje; deja, tasai planas nie
kaip nesivykdo.

Linkėčiau, kad mūsų premija 
kasmet būtų įteikiama “Poezi
jos Pavasario” šventėje, praplė- 
tus ir pritaikius jos programą 
premijuoto veikalo pobūdžiui.

Tai, žinoma, taptų visai realu, 
jeigu kartais specialiai už poe
ziją būtų suorganizuota nauja 
metinė premija.

Galimybės įvairios, polėkiai 
gyvi, kūrybinė ugnis liepsninga, 
jaunos pajėgos tvirtos — mes 
dar įstengiame daug atlikti.

Linkėkime vieni kitiems sėk
mės skrydyje į Eldorado šalį.

Leonardas Andriekus, 
LRD pirm.

knygos apdaro vidinėje pusėje. 
Yipač populiaru buvo odoje bei 
kitoje rišimo faktūroje išspausti 
savo inicialus ar heraldinius 
ženklus, vadinamus superekslib- 
riais (iš lotyniško žodžio supra 
libros- ant, virš knygos). Auto
grafai, įvairūs įrašai, piešiniai, 
antspaudai taip pat buvo naudo
jami. Ilgainiui juos pakeitė lip
domasis ekslibrisas (ex libris — 
lotyniškai “iš knygų”) kokį ma
tome ir šiądien — tai įvairaus 
formato spausdintas ar graviruo
tas lapelis su savininko vardu, 
dažnai pagražintas įvairaus siu
žeto piešiniu, kuris prilipdomas 
prie knygos viršelio, parodant 
kam knyga priklauso.

■Lipdomo ekslibriso gimtinė 
yra Vokietija. Trys seniausieji, Vi
si išraižyti medyje, yra iš Vo
kietijos. Pirmasis iš jų (datuoja
mas 1450-70) yra skirtas Johan- 
nes Knabensbergui.

Ekslibrisas greit peržengė Vo
kietijos sienas ir plačiai paplito 
Europoje. Pirmuoju spausdintu 
anglišku ekslibrisu laikomas he

Lietuviškieji ekslibrisai
Pokalbis su jų kolekcionierium Vitoliu E. Vengriu

Seniausias lietuviškas ekslibrisas, priklausęs Vilniaus 
vyskupu] Pauliui Alščniškiui, medžio graviūra, 1533 m.

Pirmasis lietuviškas superekslibrisas, priklausęs Didžio, 
jo Lietuvos Kunigaikščio Žygimanto Senojo bibliotekai, 
15)8 m.

raldinis ženklas, randamas ant 
Sir Nicholas Bacon knygų, dova
notų Cambridge universitetui 
1574 m. Seniausiu prancūzišku 
laikomas 1529 m. ženklas, skir
tas Jean Bertand- de la Tour- 
Blanche. Pirmasis žinomas ame
rikietiškas ekslibrisas buvo pada
rytas Anglijoje, skirtas Henry 
Dunster bibliotekai ir datuotas 
1629 m., o pirmasis darytas ko
lonijinėje Amerikoje, randamas 
ant Stephen Day knygų, 1642 m. 
Seniausiu lenkišku ekslibrisu yra 
laikomas 1516 m. karališkojo 
kanclerio Maciejaus Drzewickio 
knygos ženklas. Rusijoje pirmie
ji spausdinti ekslibrisai buvo pra
dėti naudoti Petro I (1672-1720) 
valdymo laikais.

— Kurių metų ir kuriuos fak
tus laikytumėte Lietuvos ekslib
riso pradžia?

— Prieš pradedant kalbėti 
apie senąjį lietuvišką ekslibrisą, 
reikėtų sutarti, kuriuos knygos 
ženklus laikome lietuviškais. Ši 
problema nėra nauja — ją kėlė

Sapiegienčs-Jablonskytčs ekslibrisas, vario raižinys, 
JCVTH amž.

Kunigaikščio Boguslavo Radvilos ekslibrisas, raižinys

varyje, X«71 m.

dar Nepriklausomybės metais V. 
Cimkauskas.

Dėl nelemtai susidėsčiusios 
mūsų krašto istorijos, įvairiais 
kultūriniais pasiekimais bei ta
lentingais žmonėmis nepasidali
name su kaimynais — rusais ir 
ypač lenkais. Ekslibrisai nėra (iš
imtis. Lenkai savinasi visus Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
didikų knygos ženklus, kartu ir 
su negausiais anų laikų meninin- 
kais-ekslibrisistais. Noriu pažy
mėti, kad M. Dobužinskį savu 
laiko ir rusai, ir lenkai.

AŠ manau, kad senuosius eks
librisus (tiki XX a.) reikia skirs
tyti į lietuviškus ir nelietuviškus 
pagal knygos ar bibliotekos sa
vininką, o ne ekslibriso atlikėją 
(retai jie yra žinomi). Priešin
gai su šiandieniniais — tik pa
gal dailininkus, nekreipiant dė
mesio kam jie daryti. Lituanis
tikai, o ne lietuviškiems ekslib
risams priskiriu dabartinius už
sieniečių sukurtus knygos ženk
lus lietuviams kaip ir ekslibrius 
su lietuviškais motyvais (pavyz

džiui lenko lenkui darytas su Vil
niaus vaizdu piešinyje).

Ekslibriso istorija Lietuvoje 
mažai tetyrinėta. P. Galaunės 
1926 m. straipsnis (vėliau išleis
tas mažu tiražu atdara knyga)] 
“Ex-Librisas 'Lietuvoje XVI - XX 
šimtmečiai” yra vienintelė iki 
šiol tokia studija. O Lenkijoje 
ekslibrisais labai domimasi. Ten 
išleidžiama daug vertingos lite
ratūros, įdomių istorinių bei me
ninių knygos ženklo studijų. Ne
retai jie suranda ir iki šiol ne
žinomų lietuviškų ekslibrisų. Štai 
visai neseniai pasirodžiusioje 
Krokuvoj knygoje “Nieznane 
Ekslibrisy Polskie XVI Vieku w 
Bibliotece Jagielonskoj” aprašo
mi ir reprodukuojami dar nie
kur neminėti Vilniaus vyskupo 
Pauliaus Alšėniškio (Pawel 
Aleksandrowiczowi Holszanski) 
1533 m. ekslibris ir superekslib- 
ris (plačiau apie Paulių Alšėniš
kį yra rašoma LE pirmame to
me, 132 psl.). Šis ekslibrisas yra 
seniausias žinomas lietuviškas 
lipdomasis ekslibrisas (P. Galau
nė pirmuoju laikė Baguslavo 
Radvilos bibliotekos 1671 m. eks
librį). Seniausiu lietuvišku su- 
perekslibriu laikomas Žygimanto 
Senojo 1518 m. bibliotekos ženk
las.

Aplamai pirmieji knygų rinkė
jai Lietuvoje buvo dvasininkija 
ir vienuolynai. Dvasininkų cent
ras buvo Vilnius, tad čia ir buvo 
pradėtos rinkti pirmosios biblio
tekos. Reikia manyti, kad knygos 
buvo žymimos vienos ar kitos rū
šies knygos ženklais, deja, ne
daug knygų išliko iš tiek ■kartų 
priešų deginto Vilniaus.

— Kaip vystėsi lietuviškas 
ekslibrisas šimtmečių bėgyje?

—- Be anksčiau paminėtų yra 
žinoma vos keletas XVI-XV1I a. 
lietuviškų ekslibrisų. XVIII a eks
librisas buvo pradėtas plačiai var
toti Lietuvos bibliotekose. Tai 
buvo heraldiniai knygos ženklai, 
beveik be išimčių atlikti vario 
raižinio technika. Yra žinomi 
Sapiegų, Oginskių, Radvilų, J. 
Chreptavičiaus ir kitų bibliotekų 
ekslibrisai.

H. Leibovičius (1700-1770) iš 
Nesvyžiaus bei vilnietis P. V. 
Balcevičius (gyvenęs panašiu 
laiku) yra pirmieji dailininkai, 
kurių ekslibrisai pasiekė mus.

XIX a. dominuoja spaustuvėje 
rinkti šriftiniai knygos ženklai, o 
taip pat sutinkami litografijos 

j (Tiškevičių, Tyzenhauzo, Ma
salskio ir kt.) ir Cinkografijos 
(Broel-PIaterio) būdu atlikti 
ekslibrisai.

Šio šimtmečio pradžioje pasi
rodė pirmasis ekslibrisas, turįs 
lietuvišką užrašą (iki tol buvo 
naudojamos lotynų, lenkų ar ru
sų kalbos). Minėtas ekslibrisas, 
skirtas kanauninkui J. Tumui- 
Vaižgantui, yra nežinomo auto- 

i riaus atliktas litografija.
Nepriklausomoje Lietuvoje 

J knygos ir ekslibriso ipopuliarini- 
i mui daug nuveikė 1930 m. susi

kūrusi XXVII Knygos mėgėjų 
draugija. Vienu ar keliais dar
bais ekslibriso srityje pasireiškė 
daugumas to laikotarpio meni
ninkų, kaip V. Didžiokas, M. Do- 
bužinskis, P. Galaunė, A. Gal
dikas, P. Rimša, J. Steponavi
čius, K. Šimonis, A. Varnas ir 
daugelis kitų. Beje, lietuviškas 
ekslibrisas buvo eksponuotas Los

(Nukelta į 2 psL)



Šiame numery

Poezijos pavasaris, baletas 
ir kas toliau.
Kaip buvo pastatyti Landsbergio 
"Penki stulpai turgaus aikštėje" 
Amerikos universitete.
Živilės Bilaišytės eilėraščiai. 
Metropolitan žvaigždė 
lietuviškam Kultūros židiny. 
Pokalbis su muziku Faustu Strolia 
apie estradinės dainos konkursą. 
"Kontinento" trečiasis numeris.

Kertinė paraštė
POEZIJOS PAVASARIS, BALETAS 
IR KAS TOLIAU

A. Landsbergio „Penki stulpai turgaus aikštėje"
Amerikos universiteto scenoje

1974-1975 metų kultūrinės 
veiklos ir kultūrinio pobūdžio 
parengimų sezonas baigiasi. 
Tuoj prasidės kiti, — vasaros 
malonumai. Žinoma, ir juose ga
li būti apsčiai įvairiausio kultū
rinio elemento. Bet šį kartą no
risi pakalbėti apie jau praėjusio 
Bezono pabaigtuves, kurios tie
siog siūlyte siūlo vieną kitą su
gestiją ateičiai.

Tiesa, čia minėsimus faktus 
imame iš Chicagos lietuvių ko
lonijos. Bet jie platesne prasme 
gali būti labai analogiški ir ki
toms gausesnėms lietuvių kolo
nijoms, ieškančioms tradicijos 
gyvastingumo ir naujos išraiš
kos impulsų.

O kultūrinio sezono pabaigtu
vieno ar dviejų svečių iš kitur. 
Aniems iš toliau kviečiamiems 
būtina bent kelionę apmokėti, ir 
jau iš anksto reikia ieškoti tam 
šaltinių ir mecenatų. Tokia

(Nukelta į 2 psl.)

vių kulminaciniu tašku Chica 
goję Šiemet laikytume “Poezijos 
pavasarį Chicagoje” (gegužės 
30-31 d.) ir Jaunučio Puodžiūno 
baleto studijos vakarą (birže
lio 7 d.).

Pereitais metais pradėtoji 
“Poezijos pavasario Chicagoje” 
tradicija sėkmingai pratęsta ir 
šiemet. Tai dviejų dienų poezi
jos šventė, susilaukianti pakan

kamo dėmesio tiek senimo, tiek 
jaunimo tarpe. Pradiniu pirmo
sios dienos renginiu vėl buvo, 
kaip ir pernai, įrečituotos poezi
jos iliustravimas nuotraukomis 
net keliuose ekranuose, šieme
tinis apipavidalinimo skirtumas 
tik tas, kad nuotraukos atrink
tos labiau iš realaus gyvenimo, 
kiek pernykštės buvo daugiau 
spalvinio abstrakto žaidimas. 
Tačiau abiem kartais buvo pa
demonstruota labai vykusi žo
džio, spalvos ir vaizdo jungtis. 
Ar dar galima išrasti ką nors 
naujo kitąmet, tuo pačiu keliu 
einant? Ir ar nepabos publikai 
šis būdas, nauja atrandant tik 

kai kuriuos niuansuos? Todėl 
ateinančių metų “Poezijos pava
sario Chicagoje” pirmajai die
nai siūlytume daryti jungtį iš 
žodžio, muzikos ir dainos. Ne 
pačių poetų, bet aktorių reči
talį iš antros dienos nukelti į pir- 
■tają ir jų poezijos skaitymą

paįvairinti solo dainų intarpais. 
O kad La proga klausytojas iš
girstų ką nors ir visiškai naujo 
ir kad tas naujumas pasiliktų 
neišnykstančiu indėliu mūsų 
kultūrinin gyveniman, siūlytu
me štai ką. Reikia iš anksto an
gažuoti vieną, kitą ar kelis mū
sų kompozitorius, kad jie, pasi
naudodami šių dienų mūsų poe
tų eilėraščiais, parašytų pluoštą 
solo dainų, kurių atlikimo prem
jeros galėtų įvykti kaip tik 
“Poezijos pavasario Chicagoje” 
proga. Antrojoj poezijos die
noj galėtų likti tik pačių poetų 
savos kūrybos vakaras. Bet; 
ir vėl tenkintis vien Chica
goje gyvenančiais jau būtų tru
putį nuobodoka. Reikėtų bent

Neseniai, Carbondale mieste
ly, Illinois valstijoj, įvyko ne eili
nis teatro pastatymas — lietuviš
kas vaidinimas anglų kalba, tai
kytas ne lietuviškos kilmės pub
likai. Repetuota buvo šešias sa
vaites, keliom savaitėm ilgiau 
negu kilti to universiteto spektak
liai. Užtat aktorių kolektyvas vai
dino kaip darnus ansamblis. 
Buvo keturi spektakliai, kurių 
vienas buvo skirtas vietos gim
nazijų mokiniams. Publikos viso 
buvo apie 1000 žmonių. Prie žiū
rovų nepatogumo prisidėjo ir ne
lemtas laikas — pats semestro 
galas, egzaminų .pradžia. Čia teko 
ir man padirbėti prie ne vieno pa
statymo aspekto. Užsirašiau sa
vo įspūdžius, kurių pluoštu da- 
bąr norėčiau su kitais pasidalin
ti.

Vaidinimas —Algirdo Lands
bergio “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”.

Muzika —M.K.Ciurlionio.
Vieta — Southem Illinois 

universiteto didysis teatras, Car- 
bondale, Illinois.

Laikas — 1975 m., gegužės 9, 
10, 11 d.

Režisierius — Alfreds Strau
manis, latvis profesorius; jo asis
tentas — Juris Valters.

Artistai ir technikai — uni
versiteto studentai.

Balandžio 17 d., ketvirtadienis

Šiandien įvyko staigmena. Ligi 
šiol prisidėjau prie “Penkių stul
pų” pastatymo tik rašalu ir 
plunksna. Dr. Straumanis aplin
kinių gimnazijų mokytojams iš
siuntė Lietuvos partizanų gyve
nimo istorijas, surinko informa
cinę medžiagą apie vaidinimą ir 
jame iškeliamus konfliktus ir lie
pė suredaguoti eilę klausimų, į 
kuriuos 'gimnazistai atsakys po 
spektaklio. Pasakyti lengva, pa
daryti... na, reikėjo ne tik per
skaityti Landsbergio vaidinimą

1979 metų “Poezijos pavasaris Chicagoje”; Jaunimo cent ro kavinėje gegužės 31 d. mūsų poetų kūrybą skaito Jur
gis Bradtaaa, Eglė Juadvalkytū ir Liucijus Atemka*. Nuotrauka D. Vakarės

EGLE JUODVALKYTE

lietuviškai ir angliškai, susipa
žinti su Silbajorio bei kitų para- 
šytom studijom, bet ir suvirškin
ti Lukšos Partizanai už geleži
nės uždangos, Lietuvių enciklo
pedijoj randamas žinias, bei Ba
rono, Alanto ir Ramojaus roma
nus. Darbo buvo nemažai, o kiti, 
lietuviškai neskaitą, padėti nega
lėjo. Užtat aš pagalvojau, kad iki 
paskutinės repeticijų savaitės ne
būsiu labai reikalinga. Nelaimei, 
šiandien Juris gavo žinią, kad jo 
žmonos brolis miręs, ir jis su vi
sa šeima tuojau išvažiuoja į lai
dotuves, o grįš tiktai po savai
tės. Tad šį vakarą jis atidavė 
man savo, asistento, skriptą, pa
sodino į savo kėdę, paaiškino vi
sas pareigas ir, palinkėjęs geros 
kloties, išskubėjo. Aš nekantriai 
lauksiu jo grįžtant, nes niekuo
met nenorėjau prisidėti prie tech
nikinės pastatymo dalies. Taip
gi, nesijaučiu esanti autoritetas, 
visi artistai mano pažįstami, kiti 
net geri draugai, kaip reikės su
drausti juos ar įsakinėti jiems? 
Negana to, bijau šitos atsakomy
bės.

Universitete didelis susidomė
jimas vadinamu “Pabaltijo vai
dinimu”. Visi nori žinoti, apie ką 
bus vaidinama, ar jiems verta 
bus pamatyti, ar tai bus kaž
koks “pabaltiečių — pabaltie- 
čiams” reikalas.

Balandžio 26 d. šeštadienis

Jau nebėra nė dviejų savaičių 
iki premjeros. Juris grįžta rytoj. 
Kol kas viskas eina kaip sviestu 
patepta. Tik vakar vežimas su
braškėjo — atrodė, kad vienas 
artistas apsisuks ir išeis. Bet šian
dien vėl viskas rieda kaip riedėję. 
Mat, vakar, režisierius labai už
sipuolė ant artisto, vaidinančio 
Leoną, girdi, tas nepasiruošia re
peticijom, padėjo šautuvą ne vie

toj, nepakankamai garsiai kalba. 
Leonas bandė.žodį įterpti, tai 
Straumanis jam liepė tylėti ir 
klausytis. Galų gale, visas iš 
pykčio paraudonavo, kaklo gys
los iššoko, ir atrodė, kad jis vis
ką mes ir išeis. Tačiau, šiaip taip 
susitramdė ir per sukąstus dan
tis iškošė likusius sakinius. Pa
sirodo, to atspalvio balse ir ieš
kojo Straumanis. Supykindamas 
Leoną, ir norėjo iš jo išgauti tin
kamą susijaudinimą. Sitam me
todui pavykus, Straumanis Le
onui paaiškino viską, bet jis kar
tais šiurkštokas, ir Leonas ne 
juokais buvo supykęs. Vėliau, ži
noma, atlyžo ir net prisipažino 
man, jog dabar Leono charakte
rį geriau suprantąs. Šiandien vėl 
teko repetuoti rūsy, nes šokėjai 
yra užėmę sceną iki gegužės ket
virtos.

Gegužės I d., ketvirtadienis

Juris grįžo tik prieš tris dienas. 
Gerai, kad atsirado, nes dabar 
ir dekoracijų statymas vyksta pil
nu tempu, ir apšvietimo eskizus 
reikia galutinaj patikrinti, o prie 
visko reikalinga jo ranka. Repe
ticijų prižiūrėjimas, sufleravi
mas, atrodo, ir liks man. Dabar 
jau nebe taip baisu. Šiandien su
žinojom, kad tikrai niekur ne- 
gastroliuosim — tai buvo didelis 
smūgis visiems. Pasirodo, kad 
ne viena lietuvių grupė buvo pa
rodžiusi susidomėjimą, bet užsi
minus apie patalpas bei pinigus, 
iš didelio susidomėjimo išėjo 
tik šnipšt. Ir gaila ir pikta — 
tokia proga!

Čionai, spaudos informavimas 
vyksta pilnu tempu — jau abu 
vietiniai laikraštėliai atspausdi
no straipsnelius apie būsimus 
spektaklius. Tik gaila, vienas, 
duodamas trumpą lietuvių tautos 
istoriją, nepriklausomybės laiko
tarpį (1918-1940) pavadino ca
rine priespauda. Ką gi, žmogus 
arba neapsiskaitęs arba asilas. 
Tur būt, — asilas.

Beveik pamiršau — mergaitė, 
vaidinanti Gražiną, atėjo pas 
mane šį vakarą verkdama ir sa
kė, kad ji nežinanti ko griebtis, 
kaip vaidinti jauną, kuklią, nai
vią, kartu visai paprastą ir labai 
komplikuotą merginą. Iki šiol 
jinai vaidino tiktai labai senas 
moteris, bet tokias vaidino ypač 
gerai. Aš ją bandžiau nuramin
ti, nes ji tikrai gerai vaidina, tik 
dar neturi savim pasitikėjimo. 
Būt gerai, jei ji truputį mažiau 
stengtųsi, nes kartais atrodo kaip 
pertempta styga, gali trūkti. Da
rėsi truputį baugu, kai man pa
sakius, jog aš visiškai pasitikiu 
jos vaidybiniais gabumais ir ne
abejoju, kad ji Gražinos vaidme
nį puikiai suvaidins, jos veidas 
nušvito, ji ašaras nubraukė ir, 
akių nuo mano veido neatitrauk
dama, kartojo: ar tikrai, ar tikrai, 
tu neapgaudinėji manęs?

Dar ką nors parašyčiau, bet 
trijų-keturių valandų repeticijos 
gerokai išvargina, o ryt vėl anks
ti-

Algirdas Landsbergis Nuotrauka V. Maželio

Gegužės 6 d., antradienis
Nuo šios dienos iki pirmadie

nio ryto rašysiu kasdien, kad ir 
trumpai. Vakar rytą su ‘komen
tatorium’ nuvažiavau į miestelio 
radijo stotį tarti keletą žodžių 
apie Landsbergį, “Penkis stul
pus” ir mūsiškį pastatymą radi
jo programoj “Kava su Larry”. 
Programos vedėjas jau buvo su
sipažinęs su Lietuvos geografine 
padėtim, tai nors to nereikėjo 
aiškinti. Mūsų ‘komentatorius’ 
informavo programos klausyto
jus apie vaidinimą iš aktoriaus 
perspektyvos, o aš mėginau 
trumpai iš rengėjų. Nelabai ti
kiu, kad daug žmonių klausytų
si jo programos, bet jei ji į vai
dinimą patrauks nors dešimtį, 
bus labai gerai.

Vakar vakare neturėjom repe
ticijos, bet režisierius norėjo pa
matyti visą aprangą su tinkamu 
apšvietimu, tai nei aktoriams, 
nei man atvangos nebuvo. An
tanui atrodo reikės ieškoti kitoj 
kostiumo, nes dabar jo vestuvi
niai rūbai daugiau panašūs į 
kaukių baliaus aprangą. O batai, 
batai! O su jų radimu jau blo
giau. Ir reikėjo jam kojų kaip li
žių! Visų rūbai tamsūs, pilki, be
spalviai, tik Gražinos vyšninės 
kojinės ir Aldonos vestuvinės 
suknelės juosta turi truputį spal
vos. Šiaip, iš drabužių žiūrovas 
negalės nustatyti vaidinimo nei 
laiko, nei vietos. Straumanis kaip 
tik to ir norėjo, kad viskas liktų 
miglose, leidžiant kiekvienam 
žmogui suartinti tą konfliktą su 
takiu, kuris jam realus. Visas

konfliktas perkeliamas iš kažko
kios neaiškios Lietuvos, esančios, 
dievai žino, kaž kokiam pasaulio 
kampe, į kiekvieno žiūrovo gy
venamą kambarį. Tuomet žiūro
vas bus priverstas vaidinime iš
keltus asmeninės laisvės, pasiau
kojimo, pareigos, meilės klausi
mus svarstyti ir apmąstyti

Pirmą kartą šiandien pama
čiau apšvietimą ir dekoracijas 
jau scenoje. Tikrai įspūdinga. 
Ant scenos bus penkios atskiros 
vietos kur veiksmas vyks. Jų aukš
tis paįvairintas platformom. Kai 
viena vieta bus apšviesta ir ten 
bus vaidinama, kitos skendės 
tamsoje, tiktai penki, aukšti, juo
di stulpai boluos nuošaliai. Vi
sur vielinės perdaros, pinučiai, iš 
viršaus grėsmingai pakibęs vieli
nis tinklas. Vietoje baldų — juo
dos kaladės, tik lova Aldonos 
kambary apdengta ir su pagalve. 
Bet ir ta tamsi, violetinė, neatro
do minkšta. Šiurpus vaizdas, net 
nugara pagaugais eina.

Šį vakarą buvo pirmoji techni
kinė repeticija. Aš pagalvojau, 
kad nebūsiu reikalinga iki aštun
tos, nors aktoriams buvo liepta 
pasirodyti septintą. Kažkoks nu
jautimas pasiuntė mane teatran 
pusę aštuonių, ir vos tik pama
čiau Jurį, supratau, kad ir tai 
per vėlu. Išklausiau jo be žodžių, 
nesiteisindama, nors viduj krau
jas virė. Ar aš išbalus buvau, 
ar raudonavau, pati nežinau. 
Mano laimei, technikai vėlavosi, 
tai spėjau sceną sutvarkyti, nu
šluoti, numalšinti savo artistus,

■(Nukelta į 2 psl)
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Šiame numery

Baltijos kraštai čekoslovakų 
samizdate.
Steponas Kairys — taurus, 
kovingas skolininkas. 
"Antraeiliai" Šekspyro veikalai 
vėl atgyja.
Didžiai gerbiamas pusiau pilietis. 
Prano Visvydo eilėraščiai.
Dešimtasis O. L. Milašiaus 
bičiulių sąsiuvinis.
Norom nenorom.

Kertine parašte
BALTIJOS KRAŠTAI 
ČEKOSLOVAKIJOS SAMIZDATE

Samizdatas Čekoslovakijoje yra 
šalies nelaisvės barometras. Kuo 
griežtesnė cenzūra, kuo slogesnė 
prievartinė tyla, tuo labiau plin
ta ir įvairėja samizdarinė litera
tūra.

Kai kurie čekoslovakų samiz- 
datiniai raštai pasiekia ir užsienį, 
kur daugiausia jų spausdina če
kų emigrantų žurnalas Listy Ro
moje. Kai kurie čekoslovakų ra
šytojai siunčia savo straipsnius, 
noveles ir net ištisas knygas ang
lų, prancūzų, vokiečių ir kitiems 
laikraščiams bei leidėjams. Iš jų 
net ir čekų ar slovakų kalbos ne
žinančiam galima susidaryti ga
na išsamų vaizdą apie Čekoslova
kijoje vyraujančias nuotaikas. 
Vilties ir nevilties įvairavimus.

Sklaidant tuos čekoslovakų sa
mizdato raštus, akysna krinta 
vienas mums, lietuviams, ypač 
įdomus reiškinys. Jų autoriai 
nuolatos mini Lietuvą, Latvija 
ir Estiją —kaip Čekoslovakijos li
kimo bendrininkes, kaip totalita
rinės nelaisvės dalininkes, ir — 
kas įdomiausia — kaip nepalū
žimo ir išsilaikymo pavyzdžius, 
iš kurių čekai ir slovakai gali pa
simokyti.

(Londono žurnale “Index” iš
spausdintame slapyvardžiu pasi
rašiusio čekų literato straipsny
je skaitome:

“Niekad anksčiau čekų meni
ninkai, dailininkai ir mokslinin
kai nejautė tokios gilios ir visuo
tinos nevilties kaip šiuo metu, 
kai atrodo, kad dar viena kultū
ringa Europos tauta po Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rytų 
Vdkjetijos ir Vengrijos bus iš
trinta iš Europos kultūrinio že
mėlapio. Ar Jaltos dvasia nugalės, Kad tokia laikysena yra tikroviš- 
ir mūsų pasaulis visam laikui ka, rodo Baltijos respublikų, Es- 
išliks padalintas į laisvąją dalį ir 
į didžiulę sovietinę koncentraci
jos stovyklą?”

Šios temos siūlą kitame “Inde- 
xo” numeryje perima antras če
kų intelektualas. Jis klausia, kaip 
išlaikyti egzistencinėje kryžkelė
je atsidūrusių čekų ir slovakų tau
tų moralę? Aplinkui jis įžiūri vis 
didėjantį politinį abuojumą ir

neatsakingumą. Žmonės sau 
bestato jokių reikalavimų, jų ne
krozes aštrėja, jų charakteriai pa
laipsniui deformuojami. Antra 
vertus, nepaprastai populiarėja 
savaitgaliniai vasamamėliai, dar-

ne-

Steponas Kairys
JURGIS VALAITIS

Mūsų tautos himnas mums sa- į Kairio gyvenimą nuo pačių pir
ko semtis stiprybės iš praeities ir mųjų metų, t. y. 1878-ųjų, Užne- 
kartu kalba apie Lietuvą, kaip vėžio kaime, Utenos apskrityje, 
didvyrių žemę. Vincas Kudirka, Tai laikai, kada Lietuva — lie- 
šiuos žodžius rašydamas, pirmo- ■ tuviai vos tik budo iš caro, rusų 
je vietoje galvojo apie senąją Lie-' ir vargo priespaudos. Užnevėžie- 
tuvos praeitį; tačiau stiprybės mes čių kaimas buvo apsuptas žaliu 

i» . i____ IX trairiT'Vii /'» rvnęuirlin OPTlt—galime su kaupu pasisemti ir iš 
naujesnių, pavyzdžiui, nepri
klausomybės atgavimo laikų. Di
delių žmonių, vyrų ir moterų, 
nebūtina 'ieškoti vien žiloje mūsų 
senovėje. Vienas tokių žmonių 
yra Steponas Kaiiys.

Steponas Kairys buvo politi
kas, publicistas, inžinierius, pro
fesorius. Patikslinant, jis taip pat 
buvo pirmasis VUKo pirminin
kas, 1936 metų seimo vicepirmi
ninkas, visų trijų seimų narys, 
ketvirtojo kabineto ministeris, ne
priklausomybės akto redaktorius 
ir signataras, Vilniaus 1917 m. 
konferencijos ir Didžiojo lietuvių 
seimo prezidiumų narys, social
demokratas, kovotojas ir kartu 
asmuo, kuris neturėjo asmeninių 
priešų. Steponas Kairys ne sau, 
(bet Lietuvai skyrė visą savo gy
venimą, ir vargu, ar kas tuo abe
jotų.

Jo darbų tik vienai sričiai nu
šviesti reikėtų ilgos akademijos. 
Prisimenant Steponą Kailį, pir-

žininkystė, įvairios pramogėlės J moję vietoje peršasi klausimas, 
i • - , ___ / ' '
doje spausdinamų rezoliucijų iš naudojant jo paties mėgiamu *s- 
kompartiijos konferencijų ir susi- sireiškimu, — iš kokio kelmo ki
ti nk imu. Autorius tvirtina, kad lęs, iš kokio medžio ištašytas? Į 
maišto dvasia menuose, kultu- 1 
roję, moralėje ir politikoje jau 
beveik suparalyžiuota. Visame 
tame jis įžiūri nepaprastą pavo
jų. Pasak jo:

“Savo istorijoje mes patyrėme 
daug karinių okupacijų. Jos mū
sų nestebina. Tačiau mūsų pku- 
pantai visada būdavo aukšto eu
ropinio kultūrinio lygio tautos, ir 
mūsų pačių šalis turėdavo gero
kai ūkiniai ir kultūriniai pasi
tempti, kad neatsiliktų nuo jų. 
Dabar, patį pirmąjį sykį, mūsų 
okupantų kultūrinis ir medžia
ginis lygis žemesnis už mūsų... 
Kol kas mums dar, palyginant, 
lengva jaustis pranašesniais. Bet.. _  _____
visur jau pradeda rodytis atžanga, ( rasdamas. Dėl to bet koks Kairio 
vidutiniškumas ir stagnacija”.

Samizdatinio straipsnio auto
riaus nuomone, vienintelis atsa
kymas į šį spaudimą ir susinai
kinimo grėsmę yra statyti sau di
delius reikalavimus, lavintis, pa
siekti aukšto profesionalinio ly
gio, ugdyti moralinę atsakomybę, 
išlaikyti savo autentiškumą 
viešai kovoti prieš vidutinišku
mą. Jo žodžiais:

“Aš žinau, tai kvepia utopiš- 
kumu, ir geriausiu atveju tik 
mažos grupelės tepasuks tuo ta
ku, bet tai tėra vienintelė išeitis.

Niekas neskaito oficialioje spau- i koks turėjo būti jo asmuo; pasi-

tai ir kryps šia proga pagrindinis 
mano dėmesys.

Man teko Steponą Kairį asme
niškai pažinti, būti jo studentu. 
Aš tai laikau didele privilegija. 
Steponas Kaitys .paliko dvi kny
gas savo prisiminimų, siekiančių 
pirmuosius nepriklausomybės me
tus. Vėlesni laikotarpi jis buvo 
pradėjęs rašyt, bet nebespėjo. 
Kaip gaila. Yra likusių St Kai
rio laiškų. Aš svarbiausia pasi
naudojau prisiminimais: “Lietu
va budo” ir “Tau Lietuva”.

Studijavęs ir gerai žinojęs žmo
nijos istoriją, St. K. pirmoje ei
lėje rūpinosi (bėgamuoju gyveni
mu, niekad ryšio su žeme nepra- 

| l ajuatucio. L7C1 LU 'JkMIKO l\atnt)
minėjimas būtų nepilnas, bent 

į trumpai nepalietus dienos klausi- 
imų.

St Kairys teisingai manė, kad 
žmogaus būdas pradeda formuo- 

' tis ne tada, kada jis apsivelka 
pirmomis gelumbinėmis kelnė
mis, bet nuo ankstyvos vaikystės, 

ir Dėl to verta ir įdomu pasekti St.

tijos, Latvijos ir Lietuvos, pavyz
dys. Palyginus su kitomis Sovie
tų Sąjungos sritimis, šios respub
likos iki šių dienų išsaugojo sa
vo aukštą kultūrini bei ūkinį ly
gį ir savo pasididžiavimą, nors jų 
padėtis yra žymiai blogesnė už 
mūsų. Kad ir neturėdamos for
malaus suverenumo, jos nenulei
do rankų ir nenuslsmukdė iki vi-

dutiniškumo net po trisdešimties 
tiesioginio naujųjų carų valdymo 
metų”.

Sekdami lietuvių, latvių ir estų 
pavyzdžiu; mes negalime pralai
mėti — tvirtina čekų samizdati- 
nis rašytojas. “Jei politinis reži
mas pasikeis, mes būsime'mora
liniai ir ūkiniai pasiruošę tą pa
sikeitimą pasitikt. Jei pasikeitimų 
nebus, tada mes bent būsime iš
tausoję savo orumą, pasitikėjimą, 
savimi, būdo tiesumą, ir galėsi
me geriau 'gyventi, nes — kas yra 
svarbiausia — mes vėl jausimės 
žmonėmis”. L. R.

taurus, kovingas skolininkas

miškų vainiku, o pasaulio cent
ras buvo parapijos bažnyčios 
bokštas.

Gražios Aukštaitijos aplinka 
nuo seno įtakojo jos gyventojų 
būdą, kuriuo St. Kairys nedvejo
damas didžiuojasi: “Aukštaičiai 
moka širdim ir protu užsimoti. 
Aukštaičiams būdinga kūrybiš
kai laki fantazija ... 'gyvas bend
rųjų reikalų pajautimas, širdies 
pastūmėtas prie žmogaus priėji
mas, svetingumas. Prie to dar pri
dėkime subtilų aukštaičio kuklu
mą, jam neleidžiant mindžioti 
kitiems ant kulnų, bet ir nepa- 
kenčiantį, kad ir kas kitas alkū
nėmis jam šonus remtų”.

Prisimindamas Palangą, 
■aukštaičių pravardžiavimą 
dais dėl sunkumų jų tarmę 
prasti, St. Kairys šitaip su drau
gais žemaičiais “atsiskaito”. ‘“Tie 
įžūlūs žemaičiai, patys kalbėję... 
springstančia, 'kapota kalba, dar 
ir tuomet bus galvoję, kad saulė 
tekanti čia pat už Dubysos ir pa
sinerianti jūroje tuojau už Biru
tės kalno. Jie laikė savo Telšius 
gražiausiu pasaulio miestu”. Jam 
savitu objektyvumu tačiau čia 
pat St. Kairys mato ir gerąsias že
maičių ypatybes bei aukštaičių 
'trūkumus, kartu su jų priežasti
mi: “Besigindamas nuo jį supu
sio vargo (aukštaitis ūkininkas) 
... išmoko pasyviai pasiduoti 
smurtui ir neteko pačiam sau tin
kamos pagarbos, leisdamas ver
gui įsėlinti į savo sielą ir joje 
įsiremti... Buvome greitesni už 
kitus pasekti poną ir savintis jo 
kalbą”.. Šiai savybei St. Kairys 
nepagaili stiprių žodžių ir be abe
jo jam pačiam ji visai netinka. 
Štai trumpas pavyzdys: Su šypse
na lūpose St. Kairys prisimena 
savo dėdės vestuves. Iki tol jis 
dar lakstęs vienmarškinis. Kai su 
varpeliais į tėviškės kiemą įva
žiavę vestuvininkai, pabudo savi
garbos jausmas jauno vyro ir, ne
žiūrint bendro sumišimo jis griež
tai pareikalavęs: Mama — kelnesl

Su ypatinga šilumą St. Kai
rys prisimena savo tėviškės ap
linkumos darbščią ir ramią nuo
taiką, šeimos šilumą, tėvus ir gi
mines. Ketvirtas vaikas šeimoje 
jis augęs ypatingoje motinos mei
lės ir tėvo globos užuovėjoj. Vie
nintelė atmenama bausmė — 
šaukštu per kaktą.

'Eidamas vos dešimtuosius me- buvo padarytas lemtingas spren- 
tus, Stepukas jau išvyksta į Pa- dimas leisti Stepuką į (pilną gim- 
langos progimnaziją dalinai sa-, naziją, nes tėvo žodžiais: “Ketu- 
va rankiškam gyvenimui. Grįžda- rių klasių kunigas —- menkas 
mas pirmųjų vasaros atostogų kunigas”. Liepojoj pritrūko vie
name, Stepukas jau rodo ir ne-1 tos, ir taip Stepas atsidūrė Šiau- 
gin&jamo subrendimo žymių, lių gimnazijoje. Iš jos didelė dau- 
veždamas lauktuvių: seserims —'guma baigusiųjų tęsdavo moks- 
gintaro sagas ir karolius, vyrės- lūs universitetuose ir tik maža 
niam broliui — kandiklį, bend- dalis atisidurdavo Kauno kunigų 
ram reikalui — skustuvą, o tė- seminarijoj.
vu* — “Trejas devynerias”. Į Gimnazijoje pirmiausia reikė- 

Palangoje Stepas gyveno vie- jo “įsipilietinti”. Mūsų laikais pa
name gimnazistų bendrabučių,' sakytumėm “be accepted”. Iš- 
kuriy žymiausi buvę šeimininkių I provokavo klasės čempionas ru-

už 
gu- 
su-

Nuotr. V. MaželioSteponas Kairys (1878-1964)

Zobernienės ir Martišauskienės. 
Tarp šių bendrabučių atsirado 
“neišlygintų sąskaitų”. Padėtis 
aštrėjo, kol nesusipratimus teko 
spręsti garsiuoju žiemos mūšiu. 
Zoberniškiniai buvo pasistatę į 
Raudonės panašią sniego pilį. 
MartiŠauskiniai puolė, bet po 
garbingos ir kruvinos kovos — 
pralaimėjo. Jų tarpe, nors vienas 
jauniausių progimnazijos moki
nių, dalyvavo Stepas Kairys. Jo ir 
kitų mažųjų uždavinys buvo iš
provokuoti priešą lemiamam 
mūšiui (panašiai kaip totorių 
Žalgirio kautynėse). Beje, laimė
tojų pusėj buvo Antanas Smeto
na, amžiumi keleriais metais vy
resnis.

Mokslas sekėsi. Netrūko ir lais
valaikio praleisti gražiame pajū
ryje ir pušyne su Birutės kalnu. 
Teko ičmokti rusų kalbą, bet nei 
rusai mokytojai, nei pati 'progim
nazija gilesnės žymės nepaliko. 
Augo pamėgimas skaityti ir kar
tu plito vaizduotė. Pajūrio įtako
je, dvylikos metų būdamas, Ste
pas buvo nutaręs būti jūrų pira
tu. Bet mūsų laimei — netesėjo.

Visais atžvilgiais raminančiai 
veikė atostogos, praleidžiamos 

jau minėtoj tėviškės aplinkoj. 
(Trečiaisiais mokslo motais tęvo

sas Lebedevas. Rungtynės įvyko 
pertraukos metu. Dėka Palangos 
oro ir ūkio darbų atostogų metu 
tėviškėje Stepas priešą spustelė
jo, perlenkė pusiau ir parmetė, 
įsigydamas klasėje tinkamos pa
garbos vietą.

Mokslas čia taip pat sekėsi, ir 
tai sudarė sąlygas išsikelti iš 
bendrabučio repetitoriaus pa
reigoms. Dvejus metus St. Kai
rys gyveno dr. Šalkauskio šeimo
je, padėdamas sūnums Kaziui ir 
Stasiui. Susidarė sąlygos susipa
žinti su Šiaulių inteligentais, 
daugiausia esančiais lenkų kultū
ros įtakoje. Pasirodydavo ir vie
nas, kitas ‘‘litvomanas” — stu
dentas iš Mintaujos ar Peterbur
go. Taip pat susidarė palankios 
sąlygos studijuoti ir skaityti be 
gimnazijos ir bendrabučių ins
pektoriaus nuolatinio tikrinimo. 
Veikė slaptas mokinių knygynas 
Elenos Ziabickaitės, vėliau Lu- 
■kauskienės bute.

Knygos lėmė St. Kairio pasau
lėžiūros kryptį ir kartu lūžį nu
siteikimų religijos klausimais, 
paveldėtais iš tėvų ir tėviškės ap
linkumos. Atsivėrė St Kairio žo
džiais “naujas pasaulis”. Perskai
tyta H. T. Buckle “Civilizacijos 
istorija Anglijoje” padarė pra
džią ilgo, sunkaus ir net skaus
mingo proceso, studijuojant ra
cionalistų, gamtos, astronomijos, 
veikalus, bet taip pat ir filosofi
jos raštus, teigiančius dievybės 
buvimą tradicine prasme. Įkyriai 
piršosi kitoks Dievybės suprati
mas. Paties St. Kairio žodžiais: 
“(Jei su pragaru dar buvo šiaip 
taip, jį nukeliant į žemės kamuo
lio amžinai ugnimi kunkuliuo
jančius vidurius, tai su vietos 
dangui ir skaistyklai suradimu 
reikalas darėsi vis sunkenis... Pa
tį žmogų Dievulis kūrės į save 
panašų. Ar nėra buvę priešin-

tai, ir ar nėra žmogus kūręs Die
vo vaizdo į save panašaus?... 
Dievulio vaizdas tolo, keitėsi į iš
minties, gal ir gėrio abstrakciją, 
nesuasmenintą, šaltai dėsningą 
ir beveik 
žmogiškajai 
tai”.

Vyresnėse 
susiorganizavo saviauklos kuope
lė. Pradėjus nuo bendrinių, grei
tai pereita prie politinės ekono
mijos temų. Nugirdus iš svečių 
studentų apie darbininkų strei
kus, studentų judėjimą, parūpo 
socialiniai klausimai. Tada pir
mą kartą išgirstas ir socialisto 
vaidas.

Tautinio susipratimo pradi
ninku St. Kairio knygų lentynoje 
buvo Antano Kriščiukaičio apy
saka: “Pajudinkim, vyrai, žemę”. 
Tuo metu dažniau pradėjo Šiau
lius lankyti Povilas Višinskis, vė
liau Augustinas Janulaitis, kurie 
gimnazistus kalbino lietuviškai 
tir skatino “litvomaniją”.

Baigęs 7 klases ir važiuodamas 
atostogų, St. Kairys buvo apsi
sprendęs kunigu nebūti, nes bu
vo įsitikinęs, kad ir seminarija 
negrąžins jam tokio tikėjimo, ko
kio jj mokė. Bet tuo asmeninė 
problema nesibaigė. Reikėjo rasti 
atsakymą i moralinę pareiga tė
vams ir kaip atsilyginti motinai 
už jos sūnui aukotą gyvenimą. 
Jausmas tėvams daromos skriau
dos buvo nepaprastai skaudus, 
bet iš kitos pusės prigimtis nelei
do būti nesąžiningu su savim pa
čiu. St. Kairio atsakymas i šiuos 
klausimus buvo ir vėl jo paties 
žodžiais: “... bent kitu būdu ar
tėdamas prie to, kuo tėvai mane 
norėjo matyti, stengsiuosi būti 
padorus žrųogus, kad ir ne kuni
gas”.

Taip lemtingu gyvenimo me
tu anksti išryškėjo ir pagrindi
niai St. Kairio charakterio bruo
žai: sąžiningumas ir nenumaldo
mai kietas nusistatymas nelikti 
skolingu.

Pradedant paskutiniuosius 
netus gimnazijoje, pažymėtinas 
įvykis, kuris parodė ir kitas lem
tingas bei ryškias St. Kairio bū
do savybes: išimtiną asmeninę 
drąsą, pasiryžimą ir sugebėjimą 
vadovauti. O buvo taip: mokslo 
metų (pradžioje pagal nustatytą 
tvarką gimnazijoje vykdavo ak
tas su pravoslaviškomis pamaldo
mis ir caro pagarbinimu. St. Kai
rys ir keli kiti vyresniųjų klasių 
mokiniai sukurstė visus lietuvius 
mokinius iš akto demonstraty
viai išeit, ką visi ir padarė. Kilo 
baisus triukšmas. Sekė tardymas 
su nutarimu 4 mokinius iš gim
nazijos pašalinti. Jų taupė buvo 
ir St. Kairys. Laimei Vilniaus 
mokslo aygarda šio sprendimo 
nepatvirtino. Šis įvykis turėjo tą 
reikšmę, kad išryškino mokslei
vių lietuvių tautini susipratimą, 
o Kairį ir kelis kitus vyr. klasių 
mokinius paskatino sudaryti 
kuopelę kartu mokytis bendrinės 
lietuvių kalbos ir rašybos, nes iki 
tol visi tekalbėjo kiekvienas savo 
tarme.

Paskutiniais gimnazijos me
tais St. Kairys mokė Gubernijos 
aludario sūnų, pas juos gyveno 
ir kartu iš arčiau pamatė pramo-

(Nukelta į 2 psl.)

nepaliekančią vietos 
Dievybės sampra

gimnazijos klasėse
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Michelangelo—krikščioniškojo meno
Šiame numery

Jo gimimo penkių šimtų metų sukakčiai

DARNIOJE VASAROS PADANGĖJE

ertme paraštė

genijus
Darnioje vasaros padangėje. 
Michelangelo — krikščioniškojo 
meno genijus.
Romualdas Lankauskas talžo 
dabartinę Lietuvos tikrovę. 
Medardo Bavarsko eilėraštis. 
Petro Melniko apybraiža. 
Lietuvis universitetui įsteigė 
botanikos sodg.
Kultūrinė kronika. 
Filmų įvairumai.

Vasara šiaurės žmogui atneša 
žymiai daugiau džiaugsmo, negu 
pietiečiui. Lietuviai gali būti pa
vyzdžiu. Kelionės, festivaliai, 
kongresai, sąskrydžiai, šokių ir 
dainų šventės — tai ne poilsis, 
o veržli, džiaugsminga bendravi
mo veikla.

Šia linkme visus neseniai pra
lenkė Long Beach lietuvių klu-> 
bas, susirinkime užprotokoluoda
mas surengti vasarą 16 minėji
mų. Tai bent užmojisl Tik vėliau 
paaiškėjo, kad galvota surengti 
Vasario 16 minėjimą. Irgi gražus 
Įsipareigojimas.

Vasarą žolė veikiau gelsta, ne
gu žaliuoja, nes mūsų darnioje 
padangėje klimatas perdėm ait
rus: daug tarpusavio spinduliavi
mo ir aikštingo trypčiojimo vie
toj.

Kartais dėl mažmožio stoja slo
gi kaitra. Žmonės ima vieni ki
tiems atsukinėti nugaras. Nuo 
tyrumų smelkiasi troškinantis 
dvelksmas. Nieko nelieka, tik 
pasukti vandenyno pusėn ir ten, 
jūrai grojant Čiurlionį, girkšno- 
ti sūrią vėsą. Pakrantėje nuga
ros kur kas gražesnės — jaunos, 
sveikos, bronzinės.

Kąd juos kur bakūžė! — tuos 
išdailintus žodžius. Juk tai bergž
džias simbolizmas. Truputį sens
telėjęs.

Žodžiai kaip auskarai. Už jų 
slypi pasididžiavimas gyvenimu. 
O gal per didelis noras gyventi? 
Arba — gyvenimas su įnoringa 
mintimi, kad mums lemta gy
venti amžinai.

Taip, ponios ir ponai, gyven
kime amžinai! Stenkimės būti 
aršūs savo amžinumo sergėtojai. 
Darykime stebuklus! Lenktyniau
kime su kitais. Tam ir skirtas va
saros laikas.

Išlikti, išlikti! — visur čiulba 
paukščiai. Žūt būt išsilaikyti že
mėje kuo ilgiau. Tarp medžių. 
Tarp namų. Tarp zujančių auto
mobilių. Tarp žmonių, važiuo
jančių Į darbą ir grįžtančių iš dar
bo. Tarp spalvotų iškabų, skel

biančių jėgą ir grožį Siūlančių 
valgyti, gerti, rūkyti, linksmin
tis..

Kartais tikrovę apgaubia dū
mais 
iškyla gelžbetoninė pilkuma. 
Sunki gatvių perspektyva traukia 
kažkur. Iš tikrųjų — j nieką. Iš 
nieko per nieką j nieką. Malonu 
kartoti šj daugiareikšmi žodį. 
Jis buvo pradžioje, neišnyksta ir 
dabar. Niekas yra didysis neži
nios valdovas.

Vis vien, ką besakytumėm, — 
aplinkui virpa gamta. Vasara 
groja darniais instrumentais. No
risi sušukti: Broliai, bučiuokime 
vasarą!

Bet kur tos lūpos? Sultingos 
ir kvapnios. Kur jos?

is apkaręs dangus. Prieš akis' Michelangelo atyko į Ro
mą ne tik ieškoti protektorių po
piežių, bet daugiau instinkto 
traukiamas, nes jautė, kad tik 
Bažnyčios sostinėje galės rasti są
lygas savo gilų krikščioniškąjį ti
kėjimą paversti menu.

Pirmasis Michelangelo susiti
kimas su pop. Julijum II Įvyko 
1505 m. Tasai didysis Renesan
so popiežius, nesulaikomas ka
riautojas, pakvietė į Ramą ge
riausius menininkus: garsiausią 
tų laikų architektą Bramante ir 
pavedė jam perstatyti šv. Petro 
baziliką; rafinuotą dailininką 
Raffaellį, kad išdekoruotų po
piežiaus rūmus; Michelangelo, 
kad iškaltų pomirtinį paminklą, 
kuris liktų amžiams. Buonarroti 
tada turėjo 30 metų amžiaus ir 
jau buvo žįnomas savo marmu
ro skulptūromis: Pieta, kai buvo 
Ramoje 1496-98 metais, ir Do
vydu, baigtu 1499 m. Florenci
joje ir pastatytu Signoria aikšte
lėje. Julijus II ir Michelangelo, 
nors kartais labai aštriai susikirs
davo, bet mokėjo vienas antrą 
suprasti. Abu buvo gražių manie
rų meistrai, abu pasižymėjo mo
raline ir fizine drąsa siekti, ro
dos, nepasiekiamų aukštybių. 
Abu jautėsi pašaukti nepa
prastiems dalykams, o ne kas
dieninio gyvenimo menkystėms. 
Dėl to abu užmezgė gigantų 
bendrystę.

Michelangelo, vykdydamas 
pop. Julijaus norą, pristatė po
piežiui kapo paminklo projektą. 
Tai turėjo būti didingas pamink
las, apsuptas daugybės statulų. 
Popiežiui projektas patiko ir pa
siuntė Michelangelo į Kararos 
kalnus pasirinkti reikiamų mar
murų. Atrodo viskas eina sklan
džiai. Bet kai Michelangelo grį- 
žo į Romą, rado popiežiaus rū
mų duris jam uždarytas: sargybi- 

[ niai jo neįleido. Kas atsitiko? Mi- 
chelangelo įtarė, kad pop. Juli
jui (jąu buvo amžiumi senas) 
Bramantė išaiškinęs, jog staty-

nedaug 
vairuo- 
Vienas

i

Sėdėdamas prie vairo, 
ką pamatai. Juk nevalia 
tojui dairytis į šalis, 
mirksnis, ir krachas. Laiptai 
dangų.

Tik tuomet, kai tave kas nors 
iš malonės veža, išvysti aiškia- 
briaunį pasaulio įvairumą. Susi
žavėjęs arba nustebęs sakai vai
ruotojui: “Žiūrėk, koks keistas 
pastatas su pusmėnuliniais lan
gais ir syriškais bokštais”. Arba: 
“Na, ir gatvės pavadinimas, pa
skaityk — ZZxxyz”. Arba: 
“Žvilgterk, ką jie padarė iš jau
kaus, žalio skvero, — įrengė dar 
vieną ‘Jack in the box’.” Arba 
vėl: “Tai bent mergiotė — liū
liuojanti pasaka!”.

Tylus vairuotojas galų gale iš
sižioja: “Vyre, užsičiaupk. Aš gi 
stebiu eismą. Neri, kad {rioglin
čiau tave ir save į tą kvailą asy- 
rišką architektūrą”.

O vis dėlto jis neiškenčia, įdė
miai neapžvelgęs liūliuojančios 
pasakos. Ir žioplai pravažiuoja 
raudoną šviesą... Šį kartą laimin
gai.

Nėra vasaros be tingėjimo.
Taip ir užeina pareigingas 

ras nieko nedaryti.
O kam daryti, jei viskas 

padaryta. Gyvenvietės

(Nukelta į 2 psl.)

no-

jau
Įrengtos.

Ne tik turistai, apsirūpinę ita
lų valiuta ir gavę 10.000 lyrų 
banknotą, bet ir patys italai ne 
visi žino, kas ant to banknoto 
yra tasai barzdotas, negražaus 
veido senis. O tai yra didysis Mi
chelangelo Buonarroti (1475- 
1564), kurio genijus pilnai išsi
vystė kaip tik Romoje. Jis savo 
ilgame gyvenime pažino 11 'po
piežių, pradedant Aleksandru VI 
ir baigiant Pijum IV. Jiems vie
nu ar kitu būdu yra pasitarna
vęs, bet ypač Julijui II ir Pauliui 
III. Šiuodu popiežiai padarė le
miamos įtakos Michelangelui, 
kaip žmogui ir kaip menininkui. 
Tame didingame ir audringame 
XVI amžiuje Julijus R ir Paulius 
IR mokėjo panaudoti meno di
dingumą popiežiaus didybei iš
reikšti ir pavaizduoti. Abu šie 
popiežiai įvertino Buonarroti ir 
pavedė jam sukurti darbus, kurie 
pasiliko dailininko šedevrais.

Nors Michelangelo labai my
lėjo Florenciją, tenai mokėsi ta
pybos meno, tenai buvo globoja
mas Medičių, 1496 m. pirmą 
kartą atvyko Į Romą, kur popie
žium buvo Aleksandras VI, ir čia 
sekančiais metais sukūrė pir
muosius savo vardo vertus dar
bus: Girtąjį Bachą ir Pieta, kuri 
ir šiandien puošia šv. Petro ba

Michelangelo (1475-1564)MozS (skulptūros veido detalė, .marmuras)

dintis sau pomirtinį paminklą 
yra blogas ženklas. Buonarroti 
susirinko savo projekto planus, 
sėdo į pašto vežimą ir išvyko į 
Florenciją. Prie Poggibonsi jį 
pasivijo popiežiaus pasiuntiniai, 
įsakydami popiežiaus vardu grįž
ti į Romą. Bet Michelangelo bu
vo jau už popiežiaus valstybės ri
bų ir drąsiai atrėžė: ‘‘Ne, į Ro
mą negrįšiu!”

O tačiau į Romą grįžo, bet vė
liau — po poros metų —1508 
m. Bet dabar Michelangelo Ro
moje rado 'popiežiaus jam pa
ruoštus ne marmurui kalti inst
rumentus, o teptukus, nes Julijus 
II panorėjo skulptorių paversti 
dailininku tapytoju. Michelange
lo pasipriešino: jis esąs skulpto
rius ir tokiu norįs pasilikti. Vė
liau, jau senatvėje, Michelange
lo su tam tikru pasididžiavimu 
pasakodavęs, kad su motinos pie
nu yra prarijęs “kūjį ir kalte
lius” marmurui kalti. Bet popie
žius užsispyrė ir pavedė jam iš- 
dekoruoti Siksto koplyčios lubas. 
Toji koplyčia Julijui II buvo la
bai brangi, nes buvo pastatyta

ir įrengta jo dėdės pop. Siksto IV. 
Michelangelo, visuomet vienišas, 
nuolat plėšomas vidinio nera
mumo, ir šį kartą 'įžiūrėjo velniš
ką Bramantės planą — jį sunie
kinti, sumenkinti ir neleisti jam 
pasireikšti ten, kur yra jo tikra
sis pašaukimas. Juk irgi floren- 
tietis jaunas dailininkas Raffael- 
lo jau puošia Vatikano rūmų 
“Stanze”. Taigi, pagal Braman
tės intrigišką planą, Michelange
lo, palyginus su Raffaeliu, turė
jo susikompromituoti ir visam 
laikui prarasti popiežių pagarbą 
ir protekciją.

Tokių abejonių ir įtarimų kan
kinamas, Michelangelo drąsiai ir 
atvirai pasakė pop. Julijui II: “'Jū
sų Šventenybe, Raffaellis piešia 
taip puikiai, tad kodėl jam ne
pavesti prie “Stanze” dar ir Siks
to koplyčią? Aš esu gimęs kalti 
akmenis, ir tokiu akmenskaldžiu 
noriu pasilikti...” Bet popiežius 
nenusileido, ir Michelangelo tu
rėjo imtis Siksto koplyčios lubų 
dekoracijas darbo. Įėjo į tą gar
siąją koplyčią tik iš klusnumo ir 
projektavo darbą baigti, nupie

šęs kelias biblmes scenas. Bet kai 
pasiliko vienas, užsikoręs ant pa
stolių, aukštelninkas žiūrėdamas 
į lubas, kur buvo tik didžiulis 
baltas plotas, pasijuto visatos 
akivaizdoje milžinu. Iš jo gilaus 
krikščioniškumo, lyg magiko 
lazdele pašaukta, iššoko nepa
prasta kūrybinė jėga, kuri pajė
gė koplyčios lubas paversti dan
gumi, pilnu Senojo Testamento 
figūrų. Skulptorius ar dailinin
kas — šios problemos jau nebu
vo. Michelangelo nutarė išdeko- 
ruoti ne tik Siksto koplyčios lu
bas, bet ir dalį sienų iki langų. 
Julijaus H koplyčia pasidarė pri
verstam dailininkui “dangiškuo
ju kalėjimu”.

Tai buvo žudantis darbas. 
Piešti reikėjo atsigulus ant nu
garos. Michelangelo norėjo likti 
visiškai vienas, netgi atleido vai
ką, kuris turėjo jam padavinėti 
dažus. Prie darbo pasilikdavo iš-, 
tisas dienas, o kartais ir naktis. 
Piešiant atsigulus ant nugaros ir 
nuolat žiūrint aukštyn, pavarg
davo fiziškai, apsitaškydavo da
žais. Porą kartų į dieną tarnas 
atnešdavo tam “meno kanki
niui” šaukštą sriubos ir gabalė
lį duonos. Panašios sąlygos kitą 
būtų tuojau (pribaigusios, bet Mi
chelangelo išsilaikė tik savo ge
ležinės valios ir gilaus tikėjimo 
galia- Niekam nebuvo leista lan
kytis Siksto koplyčioje, juo labiau 
pažvelgti į dailininko darbą. Iš
imtis buvo tik vienam popiežiui. 
Senelis Julijus II ne kartą, pasi
naudodamas laiptais ir kopėčio
mis, užsirangydavo iki dailinin
ko pažiūrėti, ką tasai ‘‘mano lo
kys” kombinuoja. Bėgant mėne
siams, o paskui ir metams, popie
žius ėmė nerimauti ir nuolat 
klausinėti: “Kada gi baigsi”.“Ka- 
da galėsiu, Jūsų Šventenybe”. 
Bet kartą įvyko nemaloni scena. 
Prie lakoniško dailininko atsa
kymo buvo pridėtas popiežiui 
prašymas: leisti nuvykti į Flo
renciją aplankyti savųjų. Julijus 
II neteko kantrybės: pradėjo laz
da vanoti dailininką. Tasai 
donas ne tiek iš skausmo, 
iš pasipiktinimo ir pykčio,
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