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Kaip kiekviena emigracija, 
taip ir pastaroji mūsiškė — lais
vųjų tremtinių išeivija, nėTa am
žinos, matuojant visatos švies
mečių matu. .Šį kartą norėtume 
čia užakcentuoti tik tai, kad ne 
išeivijos amžinumas, bet jos 
prasmingumas savam laike yra 
pats svarbiausias dalykas. Tegiu 
ten okupantas mus pravardžiuo
ja nulūžusią nuo'tautos kamie
no šaka, jau džiūstančia arba jau 
ir visai sausa, bet kol mūsų da
barties kultūrinis ir -politinis čio
nykštis darbas okupantui yra 
rakštis, tol savai tautai jis yra 
.prasmingas.

Tačiau prasmingam darbui 
pabirti pavojaus yra. Ir ne vien 
tik tiesioginėse okupanto užma
čiose, bet ir savųjų žmonių pasi
metimo aklume, beprasmiškam 
tarpusavio stumdymesi. O ir dėl 
to nereikėtų nusiminti. Mes ne 
pirmi tokie. Gal būt, ir ne pa
skutiniai? Panašių į mus pavyz
džių praeities šimtmečiuose galė
tume prisigraibyti apsčiai. Ir iš 
jų reikėtų patiems pasimokyti.

O kad laisva politinė išeivija 
savo tautai gali būti ne vien nu
lūžusią Šaka, bet ir jos kultūri
nio aukso amžiaus viršūne, aki- 
vąįjdžiai liudija 19-tojo amžiaus 
lenkų tautos tos pačios rūšies iš
eivija. Juk ne tėvynėje, bet išei
vijoje buvo parašyti lig šiol dar 
nepralenkti, geriausi lenkų kul
tūros veikalai. Tai nepamiršta

Ką dar gedi Paryžiuj prisiminti, 
Kur miesto triukšmas baigia nukankinti 
Draug su keiksmais, melu, tuščiom svajonėm, 
Vėlyvu gailesčiu, vaidais, dejonėm!

O, vargas mums, tą valandą siaubingą 
Palikusiems Tėvynę nelaimingą! 
Nes, kur tik einam, sėjam piktą gandą, 
Kaimyno vietoj priešas atsiranda, 
Grandinėm apkalti, palenkę sprandą, 
Privalom atiduot ir savo širdį!

O mūsų skausmo nieks, deja, negirdi, 
Nors jis kaip varpas šaukiasi kaimyno 
Iš Lenkijos — iš juodo kapinyno. 
Kai mūs sargai neklauso mūsų skundo, 
O priešas juos, kaip duobkasius, dar gundo, 
Kai mes be vilties guldomi į karstą — 
Nenuostabu, kad viskas taip apkarsta, 
Jog žmonės protą pameta ir gėdą, 
Save apspjaudo ir viens kitą ėda! (k. brd.)

mos Adomo Mickevičiaus, Ju
liaus Slovackio, Kiprijono Nor- 
wido ir Fryderiko Chopino pa
vardės. Nenusiminkim, ir mes 
savo tarpe šiandien panašių tu
rime. Tik, pilkoje kasdienybėje 
vienas pro kitą šmižinėdami, to 
nepastebime. Bet po kelių de
šimtmečių, jau suvokiant visa 
tai iš istorinės laiko perspekty
vos bendroje lietuvių kultūros 
raidoje, daug kas atrodys kitaip, 
įgaus nelygstamą ir nedylančią 
vertę.

Tad nesistebėkim, kad ir pra
ėjusio šimtmečio posukiliminėje 
lenkų emigracijoje, anksčiau su
minėtos pavardės (išskyrus gal 
(Chopino) ne vienam maža ką 
reiškė arba net buvo ginčų ir ap
kalbų objektu. Juk ir tas pats 
Adomas Mickevičius, šiandien 
amžinai besiilsintis Krokuvos 
Vavelyje tarp Lenkijos karalių, 
ano meto tarpusavyje besivaidi
jančių išeivijos veiksnių ne kartą 
buvo apšauktas net Rusijos šni
pu.

Analogija ir situacija tarp anų 
laikų lietuvių - lenkų ir šios die
nos lietuvių politinės išeivijos ne 
kartą yra kraupiai vienas ir tas 
pats. Iliustracijai tebūna to pa
ties Adomo Mickevičiaus Pary
žiuje parašyto “Pono Tado” epi
logo ištrauka, lietuvių kalbon iš
versta Vinco Mykolaičio - Puti
no ir Justino Marcinkevičiaus:
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Poeto ir kunigo konfliktas James Joyce kūryboje

gumi, įtraukdamas jj savo gausių 

personažų sąrašuosna. Taip Buda, 
Kristus ir koks praėjusio šimtmečio 

anglų politikas stovi greta. Kristus 

pas jį, atrodo, nesusilaukia išskirti
nio dėmesio, kokio susilaukia Tė
vas (Dievas). Tačiau nebūtų pa
grindo Joyce nurašyti nuo krikš
čionybės, nes visas jo auklėjimas ir 
visa galvosena, yra ne kuri kita, 
kaip katalikiška, nepaisant to, ar 

jis ją parodijuoja ar savaip inter
pretuoja. Tarp kitko, didžiausias jam 
autoritetas meno filosofijoje yra ne 
kas kitas, kaip Tomas Akvinietis.

Stasys Joyce apie savo brolį sako, 
kad jis, gyvendamas Trieste ar Pa
ryžiuje, niekada nepraleisdavo Did. 
Ketvirtadienio ir Didž. Penktadienio 
apeigų bažnyčioje, laikydamas tai 
labai aukšto lygio draminiu išgyve
nimu^

- Klausimų, susiįi - »ų . su J. Joyce 
ir krikščionybės konfliktu, yra daug. 
Taip pat daug klausimų yra lie
čiančių jo kūrybos filosofiją. Mums 
tačiau, kaip katalikiškai visuomenei, 
metodiniu požiūriu,gal prieina
miausias kelias į šį labai keistą ra
šytoją yra žiūrėti ne kaip j religijos 
ar krikščionybės priešą, bet kaip į 
pasipriešinimą sielovados meto
dams, padarytą labai stiprios poeti
nės prigimties.

Kad galėtume geriau suprasti čia 
keliamą problemą, nors trumpai, su- 
susipažinkime su J. Joyce gyvenimo 
bruožais ir bent pagrindinais jo kū

riniais.

Biografiniai bruožai

James Joyce gimė prie Dublino 
1882 metais vasario mėnesio 
2 d. Jo tėvas buvo labai talentingas 
nevykėlis, o motina labai uoli kata-

kintis jaunuolis, kuris galvojo eiti 

net j kunigus ir vienuolius, bet il

gainiui suprato, kad jo pašaukimas 
yra būti menininku, rašytoju, poetu. 
Šis J. Joyce posūkis nebuvo toks, 
kaip tarp dviejų galimų profesijų. 

Jis siekė daug giliau. Jo pasisukime į 

menipę kūrybą glūdi jimta tam tik

ra prasme ir kunigystė. Savo kūry
bine veikla jis nori atstoti kunigą. 
Tai yra žymu įvairiose jo ankstes
nių kūrinių vietose ir net jo gy

venimo pobūdyje. Dėl to yra pa
grindo pažiūrėti j James Joyce kū
rybą, kaip į reakciją prieš katali
kišką, ypač airišką pastoraciją, ar
ba, kaip mes dabar pradedame va
dinti, sielovadą. W. T. Noon, S. J. 

vieną kartą yra prasitaręs, kad J. 
Joyce kūryboje galima įžvelgti ker
tinį akmenį, kuris gali pasukti ka
talikiškąją pastoraciją kitokia kryp

timi, negu ji ėjo ligi šiol. Tarp kit
ko, Noon yra parašęs gilią studiją 
apie J. Joyce kūrybą.

Kyla išsyk klausimas, ar verta 

Joyce taip rimtai svarstyti? Ar jis nė
ra paprastas krikščionybės priešas, 
jos išjuokėjas? Jo grubūs išsireiški
mai apie tikėjimo tiesas, išjuokimas 
įvairių tikėjimo apitaiškų, grubus 
erotinio gyvenimo vaizdavimas lei
džia kelti klausimą, ar jis nėra pa
sidaręs paprastu bedieviu. Tačiau 
prieš tai pasisako visa eilė jam ar
timų žmonių, įimant jo brolį Stasį, 

(kuris pats nutraukė ryšį su religi
ja, pasidarydamas liberalu). Stasys 
pasakoja, kad jo brolio jaunystėje 
religinės krizės niekada nebūta. Ir 
kai Stasys nutraukė religinę prakti

ką, jo vyresnysis brolis į tai nepažiū
rėjo teigiamai. Tačiau vėliau, ir jis 
pats religinės praktikos pasiliko ne-
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Dublino miesto gatvė. Taip ji atrodė tada, kai po ją vaikščiojo James Joyce “Odisėjaus” herojus.
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James Joyce (1882-1941) Portretas, pieštas Sean O’Suilivan

likė. Tėvas buvo iš turtingos šei
mos; galėjo baigti mediciną, bet ne
baigė; turėjo retai gražų balsą, ga
lėjo pasidaryti solistu, į>et nepasi
darė; dėka įtakingų pažinčių galė
jo pasidaryti atsakingu Dublino 
valdininku, bet ir tuo nepasidarė. 
Daugiausia dėl to kaltas besaikis jo 
girtavimas. Jis sugebėjo pasidaryti 
tik dienraščio skelbimų rinkėju.

Jo sūnus James baigė jėzuitų mo
kyklas iki universiteto imtinai. Bu
vo kviečiamas pasilikti lektoriumi 

tame pačiame universitete, bet atsi
sakė. Išvyko į Paryžių studijuoti 
medicinos. Tačiau, metęs šias stu
dijas, uždarbiavo Berlitzo svetimų 
kalbų už akių dėstymo mokykloje. 
Vedė be Bažnyčios ir civilinio pri
pažinimo 1904 metais. Gyveno pa
kaitomis tai Zueriche, tai Trieste, 
tai Paryžiuje. Čia parašė savo pa
grindinį veikalą “Ulysses” (Odisė
jas) 1922 metais. Dėl per grubaus 
natūralizmo veikalas nebuvo įsilei
džiamas Amerikon. Teismo sprendi
mu draudimas jam buvo atšauk
tas 1933 metais. Savo paskutinį vei
kalą “Finnegans Wake” (Finegenų 
budynės) išleido 1939 metais. Mirė 
Zuericke 1941 metais savo 57 metų 
gimtadienyje.

J Dubliną buvo sugrįžęs tik mo
tinos mirties proga 1903 m. ir 1912 
metais. Apsivylęs politinėmis ir kul
tūrinėmis Airijos nuotaikomis, dau
giau čia nesilankė.

Jaunas būdamas, J. Joyce buvo 
skatinamas mokytis airiškai, Bet, 
pradėjęs, metė. Vėliau pareiškė bai
mę, kad nacionalistai gali jam už
drausti kita kalba ne tik rašyti, bet 
ir skaityti. Vietoj to, jis pradėjo mo
kytis norvegiškai, manydamas, kad 
Dublinas, savo kilme yra labiau 
skandinaviškas, negu keltiškas. Jis 
nemėgo Dostojevskio, jo nerealių 
žudynių išpažinimų. Kai jam buvo 
prikišama, kodėl jis nerašo apie in
ternacionalinį žmogų, jei jis negrįž
ta tėvynėn, jis atsakydavo, kad tik 
per konkretų Dublino miestietį jis 
gali įžvelgti žmogaus problemą ap
skritai.

Du pagrindiniai kūriniai

Jo kūrinys “Odisėjas” (“Ulys
ses”), jau susilaukęs plataus verti
nimo, yra apie Dublino miestiečio 
vienos dienos gyvenimą. Ta diena 
yra tiksliai nusakyta. Tai yra 1904 
m. birželio 16 diena. Miestas čia 
nėra tik fonas, bet, kaip kritikai, sa
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ko, yra pats pagrindinis personažas. 
Knyga yra parašyta, sekant Home
ro Odisėjos tarpsniais. Tik tuo kla
jojančių keleiviu čia yra iš miesto 
ir iš vienos dienos neišeinantis, per
sikrikštijęs žydas, dienraščio skel
bimų rinkėjas Leopoldas Bloomas. 
Jo jaunesnysis draugas yra Stepo
nas Dedalus, meniško ir moksliško 
nusiteikimo žmogus, kuris nori nu
kalti savo rasės (greičiau tautos) 
sąmonę. Dedalus, yra graikų mito
loginio labirinto kūrėjas. Kadangi J. 
Joyce, jaunas būdamas, naudojosi 
šia slapyvarde, dėl to šiame kūri
nyje jis labiau primena patį auto
rių. J. Joyce kūryboje dauguma sa
kinių ir net žodžių turi perkeltinių 
prasmių. Dėl to j Dedalus, grai
kiško genijaus atstovą ir į klajojan
tį žydą, žiūrima kaip į dvi krikš
čioniškos kultūros sudėtines dalis.

Šalia šių dviejų, trečias persona
žas yra Bloomo žmona Molly, so
listė, neištikima vyrui, pas kurią jis 
grįžta, kaip Odisėjas pas Penelopę, 
savo klajonių dienos pabaigoje. Ste
ponas yra praradęs ryšį su tėvu, dėl 
to jis yra prisirišęs prie Bloomo, 
kaip tėvo. Bloomas yra netekęs, sū
naus, dėl to jis į Steponą žiūri kaip 
į savo sūnų. Atkreiptinas dėmesys 
ir čia j religijos istorijos analogiją. 
Žydija, atsisakydama Kristaus, ne
teko sūnaus. O krikščionija, nu
traukdama ryšį su žydija (J. Joyce 
supratimu) neturi priėjimo prie Tė
vo.

Pasak T. S. Eliot, James Joyce 
šiame kūrinyje pateikia be galo pla
čią modernios istorijos panoramą, 
kuri esanti tuščia ir anarchiška. Bet 
tai nėra tragiška knyga. Tai yra 
komiškas veikalas. Dėl savo nepa
prastai turtingo žodyno jis yra la
bai sunkiai skaitomas. Knyga yra 
pilna grubių natūralizmų, kalbant 
apie žmogaus kūno dalis, ir blas- 
femiškų išsireiškimų, kalbant apie 
religines apraiškas. Knygos perso
nažai, kurių yra be galo daug, yra 
kasdieniški, be jokio iškilmingumo. 
Tačiau ironijos ir patoso čia yra 
apstu. Daiktai Joyce’ui yra labai re

alūs. Jie nėra skausmingame taps
mo būvyje. Jis rašė šią knygą 8 

metus.
Paskutinis James Joyce’o kūrinys 

yra “Finneganų budynės” (Finne
gans Wake). Šiam kūriniui užuo
mazga yra paimta iš airiškos dai
nuškos, kuri kalba apie Finnega- 
ną, girtuoklį, statybos darbininką, 
kuris vieną rytą nupuola nuo kopė
čių ir yra laikomas mirusiu. Jo 
draugai atlieka prie jo budynes, ku
rios išvirsta girtavimu. Kai lašas al
koholio užkrinta ant Finnegano lū
pų, jis staiga atsigauna. J. Joyce 
pasinaudoja šia balade sukurti savo 
herojui, kuris yra nesunaikinamas. 
Jis yra vadinamas įvairiais vardais, 
bet dažniausiai H. C. Eanvicker. Jis, 
kaip Adomas, Abraomas, kaip bet 
kurio miesto statytojas, ar kurios 
kultūros kūrėjas, nuolat žūsta, bet ir 
vėl atsigauna. Jis knygoje dažnai 
yra pažymimas tik inicialais: H.C.E., 
kurie savo ruožtų reiškia: “Here 
Comes Everybody” t y. “Čia yra 
kiekvienas”. Kartais šie inicialai 
reiškia: “Hoc corpus ėst” t. y. “Čia 
yra kūnas”.

James Joyce’uį daug įtakos turė
jo aštuonioliktojo šimtmečio italų 
kultūros filosofas Giambatista Vico, 
skelbęs, kad žmonijos istorija kar
tojasi. Kitas filosofas, turėjęs jam
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Puota maro metu Lietuvos teatruose

KULTŪROS REIKIA 
ŠIOKIADIENIAIS

Nežinia nė iš kur, nei kaip, 
mūsuose prigyja įsitikinimas, kad 
kultūrinis interesas yra vien 
šventadienio dalykas. Galvoja
me, kad kultūrinės nuotaikos ir 
jų apraiškos turi būti tik kokių 
nors išskirtinių iškilmių dalis. 
Tada, žinoma, ir tos kultūrinės 
mūsų visuomenės nuotaikos bū
na gana retos, kaip reti ir ne kas
dieniniai yra įvairūs kongresai ir 
kitokių susibūrimų šventės bei ju
biliejai.

O turėtų būti kitaip. Kultūri
nis interesas turėtų persunkti ne 
vien susibūrimų ir iškilmių die
nas, bet ir kiekvieno mūsų asme
niškąją kasdienybę. Kitaip mūsų 
išeiviškosios visuomenės kultū
rinis lygis atsiliks nuo bendrojo 
aplinkos kultūrinio lygio, ir mū
sų kultūrinio darbo laukai ap
augs piktžolėmis, o ne talentais. 
Žinoma, talentas yra Dievo do
vana. Tačiau talento brandina
mų vaisių nokimas didžia dali
mi priklauso nuo dirvos ir sau
lės — nuo mūsų visuomenės ir 
nuo pavienių asmenų kasdieni
nio kultūrinio intereso. Talentin
gų mokslo ir meno žmonių išei
vijoje mums tikrai netrūksta. 
Trūksta tik kasdieninio kultūri
nio intereso. Jeigu kiekvienas mū
sų be to intereso negalėtume ap
sieiti, kaip neapsieiname be ka- 
dięninės duonos, tai pamatytu
me, kur mes stovėtume su savo 
kultūrinio gyvenimo apraiško
mis ir jų rezultatais.

Apie tai mąstant, kyla visa vir
tinė klausimų. Aatsakymai j juos, 
turint prieš akis kasdieninius 
mūsų kultūrinius poreikius, de
ja, daugiausia gali būti tik nei
giami. Ar paskaitome kasdien 
bent kiek puslapių lietuviškos ar
ba ir nelietuviškos knygos? Ar 
domimės bent kiek sau artimes
ne lituanistikos šaka? Ar gera 
moderni ir klasikinė muzika 
plokštelėse, per radiją ir televi
zijoj yra kasdieninė mūsų atgai
va? Kaip dažnai lankome meno 
parodas, koncertus, teatrus? Ar 
vasaros atostogos skiriamos tik 
pagulėjimui smėlyje, ar ir kultū-
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rinių centrų, muzikos ir teatro 
festivalių lankymui?

Visi tie klausimai nesiriboja | 
vien tik lietuviškuoju gyvenimu-' 
Būtų labai negerai, jeigu mes 
savo kultūrini interesą ribotume 
vien tik savuote. Nesidomėdami 
gyvenamo krašto aukšto lygio 
kultūrinio gyvenimo rezultatais, 
mes nejučiomis nuskurdintume ir 
savo, ir savo lietuviškosios bend
ruomenės kultūrini lygi. Tik sa
vąjį lygindamas su kitais, gali ži
noti, kur pats stovi. Pasaulinį da
barties kultūrinį gyvenimą gerai 
pažindamas ir jį įsisavindamas, 
gali kilstelėti taipgi savos bend
ruomenės kultūrinį lygį, jeigu 
pats ir nekurdamas, tai bent sa
vo gyvu interesu purendamas 
dirvą galintiems tą ar kitą , su
kurti.

O tas platesnio kasdieninio 
kultūrinio intereso mažėjimas 
šiuo metu mūsuose ypač jaučia
mas. Nesakykite, kad jau paseno
me, o jaunimas dar nesubrendo. 
Tik apsižvalgykime, kiek aplink 
to visokiausio programinio — pra
moginio burbuliavimo. Žmonių 
energija dar virte verda. Deja, 

į tik tas viralas daugeliu atvejų ga
na liesas. Be jokio kultūrinio už
daro. Tik pasišokama, pageria
ma, pavalgoma, na ir viskas. O jei
gu dar kartais tas viralas kultū
ros vardu ir užbaltinamas, tai tik 
jau ne grietine, bet liesoku nu
griebtu pienu.

Va, sakysim, Amerikoje ir Ka
nadoje vasaros metu visur pilna 
įvairių ir labai gerų muzikos ir 
dramos festivalių bei kitų grynai 
kultūrinių pramogų. Ar mūsuose 
ko nors panašaus yra? Ar daug 
lankomės bent į amerikiečių ar 
kanadiečių šios rūšies vasarinius 
renginius?

Tiesa, įvairios mūsų jaunimo 
bei senimo vasaros stovyklos ne
stokoja neblogų kultūrinių prog
ramų. Bet jų galėtų būti ir ne 
vien organizacijų rėmuose. Kodėl 
bent keliose jau kone lietuviško
se šių kraštų vasarvietėse vasarą 
negalėtų įprastu reiškiniu įsi-
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Šventės — irisus metus, 
nesibaigiančius dešimtmečius, 
šventės, užpildančios dvasios u- 
bagystę, sielos tuštybę, mari
nančios širdies troškulį, mig
dančios sąmonę alkoholio tvai
ku, maršų gaudesiu, fejerverkų 
trenksmu. Jubiliejai, festivaliai, 
dekados, olimpiados, spartakia
dos... Kiekvieną rytą garsiakal
bis tau praneša, kokia šiandien 
išaušo diena: Šachtininko, ar 
traktoristo, malūnininko, ar če
kisto. Visas šventes švęsk, tik 
Šventas dienas dirbk. Reiktų 
mokslinės disertacijos, kad ištir
tum. šią nuolatinės, nesibai
giančios šventės konvulsiją. Pa
šaliečiui būtų visai nesupranta
ma, kaip visa didžioji socialisti
nio darbo lenktynių šalis, nuolat 
šturmuojanti tai naujų gamybi
nių planų aukštumas, tai besive
janti į prarają beriedančias kapi
talo šalis, gali sau leisti tokią 
pavydėtiną prabangą — nuolat 
minėti savo pergalių sukaktis, 
džiaugtis pasiekimais ir trium
fuoti būsimų pergalių sąskaita. 
Tur būt, tai ir yra vienas iš 
svarbiausių ideologinio darbo 
veiksnių, — maršų apkurtintas, 
vieningoje nugalėtojų kolonoje 
žygiuojantis vargdienis turi, pa
daliau, patikėti, kad jis yra lai
mingiausias pasaulyje naujo
sios laimės tėvynės pilietis, savo 
žemės šeimininkas, šviesaus ry
tojaus kūrėjas. Pigaus vyno ra
šalu užpilti smegenys tampa a- 
bejingi viskam, ir nesvarbu, kad 
rytoj reikės “pasiaukojančiai” 
pašturmuoti, mėnesio pabaigoje, 
ketvirčio gale, pirma laiko į- 
veikti “sprendžiamuosius”, “le
miamuosius” ir dar nežinia ko- 
kiuosius penkmečio metus. Svar
bu šiandien išgerti savo 
džiaugsmo taurę iki dugno, o ry
toj. — ir po mūsų, — kad ir

JONAS JURAŠAS

tvanas! Toks yra naujojo kara
liaus — proletariato lozungas. 
Vienintelis, kuriuo jis tiki.

Šią puotą maro metu reikalin
ga ir meniškai papuošti, padary
ti patrauklesne, idėjiškai įpras
minti. Tam tikslui vienintelė ir 
neklystančioji partija mobilizuo
ja savo ištikimąjį padėjėją — ta
rybinę kūrybinę inteligentiją, 
dosniai atlyginamą už ideologi
nių lozungų meninį apipavidali
nimą. Ir rieda per plačiąją tėvy
nę kriokianti džiaugsmingojo me
no šventės banga: dainų šventės, 
jubiliejai, festivaliai, nuo kurių 
nevalia atsilikti, sustoti, susi
mąstyti. Tie menininkai, kurie 
bandys išsiropšti iš šios vienin
gos pergalių srovės, arba pasi
suks prieš ją, bus nublokšti į ša
lį

Karnavalinės imperijos pa
kraščius “vienirųpji srovė” už
tvindo su nemažesne jėga, nei 
didžiojoje sostinėje Lietuvos me
nininkams tenka dažnai dar gar
sesniu riksmu atkartoti mas
kviškį aidą, “tinkamai atsiliepti” 
į primygtinį raginimą pagarbin
ti svetimuosius dievus. Masinių 
dainų švenčių metu tūktantiniai 
chorai plyšauja gerklėmis padė
kos himnus okypantams, Lietu
vos miestų gatvėmis kraujo upė
mis plaukia raudonų vėliavų ug
nis, įbrukta į “dėkingų” tautos 
sūnų ir dukrų rankas. Bet ypa
tingas sunkus ir nuostolingas 
darbas tenka teatrams, kasmet 
paliečiamiems kokio nors eilinio 
teatrinio festivalio. Sunku būtų 
prisiminti teatrinį sezoną, kur 
nebūtų buvę visas kūrybines pa
jėgas mobilizuojančio jubilie
jaus: tarybinės valdžios 50-metis, 

Adomas Galdikas (1833-1868)
Peizažas (Nuotrauka Vytauto Maželio). Žiūr. 2 ir 3 psL

spalio revoliucijos “X”-metis, 
Lenino 100-amžinantmetis, Le
nino kūdikėlių pioniermetis, Le
nino komjaunimetis, ir taip be 
galo, be krašto. Visuomet gali
ma surasti tinkamą progą už
tverti kelią tikro meno prasiver
žimui, paralyžuoti kūrybinę fan
taziją, gyvą mintį. Tiktai suras
kite tinkamą jubiliejui pjesę, kaip 
nors atstumkite tą proginį pami
nėjimą, atiduokite kas cieso
riaus ciesoriui — ir vėl galėsite 
bergždžiai .puoselėti savo neįgy
vendinamus kūrybinius suma
nymus. Nes nenurimstantys kul
tūros “globėjai” jau vėl siunčia 
naujus proginio meno įsakymus.

Nebuvo išimtis ir paskutinė 
teatrinė šventė Lietuvoje, skirta 
Pergalės 30-mečiui paminėti 
Klaipėdos mieste. “Literatūros ir 
meno” laikraštis spausdiną iš
kankintus teatro kritikų straips
nius, aukštai vertinančius šią 
“pakilios kūrybinės nuotaikos 
šventę”. Irenos Aleksaitės 
straipsnelis “FESTIVALIO AKI
RATYJE” — būdingas tokios 
panegirikos pavyzdys, kai reikia 
girti. >š gėdos nuleidus akis, tai, 
kas neteikia džiaugsmo nei žiū
rovui, nei teatro menininkams, 
nei pačiam padieniam oficiozi- 
nio spaudos organo samdiniui. 
Bet tokiu galima išlikti tik su ta 
sąlyga, jei balta matai ten, kur 
juoda, jei priplėkusiame teatro 
skliaute sklaidančias dulkes gali 
apšviesti taip, kad jos išrodys 
šviesos spinduliais. Net pro tobu
lai išdresiruoto oficialaus opti
mizmo toną straipsnyje prasi
skverbia kartaus nusiskundimo 
gaidelės, kad “festivalyje vėl iš
kilo pjesės pasirinkimo problema, 
paspendusi spąstus net keliems 
teatrams”, kad “mene svarbiau
sia rezultatas, o ne geriausios in
tencijos ir siekiai kūrybiniame

darbe”, kad “nelengvas buvo 
festivalio rezultatų vertinimas”, 
nes “kolektyvai galėjo plačiau 
pasižvalgyti po tarybinę drama
turgiją. Galėjo, bet nepasižval- 
gė...” Klaipėdos teatras pasirin
ko schematišką, archaišką, dar 
karo metais parašytą V. Rozovo 
pjesę “Amžinai gyvi”. Veikalas 
eskiziškas, stokojantis gyvenimo 
sodrumo, pilnakraujiškų psicho
loginių charakterių, tiesos. Reži
sieriaus P. Gaudžio, atsieit, neiš- 
gelbėjęs nei abejonių keliantis 
dailininko V. Antanavičiaus sce
novaizdis, nei “atspėjamas spek
taklio profesionalumas, nes pa-

Abstraktas (aliejus) Nuotr. V. MaželioAdomas Galdikas

sigendi čia kūrėjų nerimo, karo 
dienų atmosferos”. Kauniečių 
spektaklis — poetiniu pavadini
mu “Žydrieji elniai”; vėl gi kal
tinamas iliustratyvumu, senti
mentalumo, negilių, lėkštų 
žmonių santykių gvildenimu, a- 
peliuojantis vien tik į žiūrovo 
melodramatinius jausmus. Re
cenzente peikia iš iškilusiojo dai
lininko V. Kisarausko dekoraci
ją, mįslingą ir nesiderinančią su 
scenos įvykiais. Keli prabėgomis 
pažerti pagyrimai šiauliečių 
spektakliui, sukurtam pagal Sa
lomėjos Nėries poeziją “Kaip žy
dėjimas vyšnių”, visai nutyli
mas Akademinio teatro pasiro
dymas (paprastai niekuomet ne
praleidžiantis progos patvirtinti 
savo lojalumą vyraujančiai ideo
logijai), — neatsveria to netikė
tai liūdnos eilinės teatro šventės 
vaizdo. Bet paskutiniame recen- 
zentės sakinyje vėl triumfuoja 
žodinės ekvilibristikos menas, 
(sujungti vįenoje frazėje viena 
kitai prieštaraujančias tezes): 
“festivalis baigėsi, suteikęs žavių 
akimirkų... iškėlęs spręstinų 
repertuaro ir režisūrinės inter
pretacijos problemų. O koks bus 
sekantis, ką jis paliks teatro me
nui”? Nereikia ašarų ir dejonių, 
kalant eilinę vinį į tautos teatro 
grabą. Nes, kaip pasakė poetas, 
“neverkit pas kapą brangiųjų 
draugų”. Jūsų kurmiškoje kovoje 
su lietuviškojo meno smaugikais 
nebus istorijoj įrašytų didvyrių 
vardų.

Aš iš., savo šiandieninės per
spektyvos tariu' Anouilh Medėjos 
žodžiais, sviedžiamais valdovo 
Kreonto veidan:

“Neapkenčiu jūsų purviną 
šleikštulį keliančių švenčių, jū
sų kurtinančio būgnų trenksmo. 
Aš esu laimingas, kad jūsų me
lo puotoj jau niekada nesėdėsiu 
greta”.

Miunchenas, 1975 m. birželis
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Įdomesnių uždavinių beieškant. 
Antanas Vaičiulaitis apie 
vysk. Motiejų Valančių. 
Pokalbio su Simu Kudirka 
pažodinis įrašas.
Iš Venancijaus Ališo 
nespausdinto palikimo.
Aloyzo Barono novelė
Dar niekas nemirė nuo liaupsių 
Balys Pakštas sukaktuvininkas. 
Nauji leidiniai.

Kertine paraštė
ĮDOMESNIŲ UŽDAVINIŲ BEIEŠKANT

Po anų (gal jau ir primirštų?) 
mūsų kritikų pasisakymų spaudo
je apie kūrybinę tikrovę, dar ir 
šiandien kyla klausimas: kas de
dasi ir dėsis mūsų išeivijos lite
ratūriniame fronte? kaip visa iš 
tikrųjų atrodo? Ir negi, kelius ap
kabinus, teks “literatūrinėj pro
zoj” sėdėti vien apgailestaujant, 
o gal kiek ir paliaupsinant susi
dariusią dabartinę padėtį — tą 
gerų norų, bet kultūriniai ir eko
nomiškai nekylančios paklausos 
krizę.

Kritikų pasisakymai tačiau ne
buvo ir nėra vien apie literatū
rą. Lyg susėdus prie degančio pa
stangų laužo, tai buvo ir yra 
daugiau išsisakymai, kurių vieni 
atviri, kiti sarkastiški, treti vien 
mandagaus pašnekesio formoj. 
Bet viso to bendro vaizdo susi
darymui gal ir reikėjo ir reikia. 
Buvo šnekama apie abejingą 
visuomenę, rašytojus, mėgėjus, 
kritikus, leidėjus ir kartais nesu
prantamai besielgiančius redak
torius. Daug buvo ir atidengta: 
statistikos, asmeniškų patyrimų, 
honorarų nesistemingumo, ir 
daug kitokių nevilčių. Buvo puo
lama čia turima laisvė gintis ir 
kontratakuoti drąsesnį kritiką, 
jam prikergiant net kvislinginių 
įtarinėjimų.

Bet po visų žodžių, po įdomių 
rašinių, kūrybinė krizė vis tik 
dar daug kur egzistuoja. Ir neži
noma dar, kas kaltas ir kaip iš 
viso to išsikapstyti. Klausant kri
tikų, atrodo, kad mūsąjį kūrybi
nį susisiaurinimą gal patys, mes 
visi, pamažu ir susitvėrėm. Ir gal 
nėra ko kritikais stebėtis, nes kai 
nėra (ar tik tą nebuvimą įsikal- 
bam?) daug ir gerų kūrinių, silp
nesni neskaitomi, nekritikuojami 
ir aplamai nesikarščiuojama 
net dėl to, kas dar padaroma.

Taip šneka kritikai. Ir ką gali
ma būtų į tai atsakyti? Ką dary
ti esamoje padėtyje? Žinome, 
kad kritikai yra apsiskaitę, išsi
lavinę intelektualai. Ar visuome
nė nenorėtų išgirsti iš jų bent 
tai, ką kiti gero sukūrė, vien dėl 
to, kad jų pašnekesiai vėl ilgam 
nebūtų nutraukti?

Sakykim pas mus susidaro 
kartais lyg ir kultūrinė pertrau
ka, lyg kažkoks pereinamasis lai
kotarpis. Tada bent sekime, ką 
kiti daro. Ir negi negalėtume su
sidomėti kitų pasisekimais — 
prancūzo, australo, anglo, vokie
čio atrastomis naujovėmis? Ne
same nei dideli egoistai, nei kūry
bos šovinistai. Po renesanso, pa
vyzdžiui, meno centras iš Itali
jos persikėlė Paryžiun. Italai tuo, 
žinoma, nebuvo patenkinti. Net 
iki šiandien. Bet jie Paryžium, 
kaip meno centru vis tiek domė
josi ir dar šiandien domisi.

Daug įdomių kūrybinių daly
kų vyksta ir šiandieninėje Ame
rikoje, kur mes patys gyvename. 
Vyksta jų ir tėvynėje, apie ką 
retkarčiais parašoma. Vyksta ap
lamai Europoje, kurią lyg ir pa
miršome. Prieš visa tai užsi
merkti būtų dirbtinis ir nuosto
lingas susisiaurinimas.

Mūsų pašnekesiuose, straips
niuose gera būtų liesti svarbius 
kritikos mokslo elementus, kaip 
stilių, charakterius, nuotaiką, 
iliuziją, įtampą, idėją, intrigą, di
rekciją ir t. t.

Juk reikia dar daug ko ir iš 
kitų išmokti, o mes, palyginus, 
gal dar ir neturėjome vienokio 
ar kitokio gaivalingo savojo re
nesanso. Ir kartokas šnekėjimas 
apie neturėjimą ko kritikuoti su
daro keistą įspūdį. Tarytum laup 
kiamojo kambario, į kurį tuojau 
turi įžengti laukiamas literatū
rinis mesijas. Jis, tikimasi, mokės 
gerai kalbą, gramatiką, sintaksę, 
tarmes, jo raštams reikės daug 
daug laidų, o išeivija, jas skaity
dama, verks. Gal net, kaip dėl 
Goethės “Verterio kančių”, žu
dysis. Jis gal mokės rašyti ir se
noviškai ir naujoviškai. Bet toks 
visų laukiamas mesijas dar vis ne
pasirodė. Jo ieškome. Gal kada 
nors ir turėsime.

Ir tai būtų visai neblogai. Bet 
kol kas, atrodo, turėtume nepa
miršti vieno dalyko, kad socialo- 
giškai nekūrybingumas atsiran
da ir iš gero gyvenimo. Ir tai 
gan liūdnas faktas kūrybai, bet 
mes to gero gyvenimo taip nore-

Tai vyras didžių darbų ir rūpesčių
< . - * : - v. .

Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
100 metų mirties sukakčiai

ANTANAS VAIČIULAITIS

Vyskupas Motiejus Valančius 
yra stambiausioji žvaigždė perei
to amžiaus Lietuvos istorijoje. 
Nė vienas ano šimtmečio veikė
jas nėra taip giliai įrėžęs savo 
darbų ir savo įtakos lietuvių tau
toje, kaip jisai. “Tai buvo ano 
meto centrinis Lietuvos asmuo”, 
sąko istorikas dr. J. Matusas.

Jis buvo tokia galinga ir veikli 
asmenybė, kad prasimuša į pir
mąsias eiles ne tik pereitam am
žiuj, bet visoje Lietuvos istorijoje. 
Imant gi Bažnyčios praeitį mū
sų tėvynėje, vargiai ar berasime 
kitą dvasiškį, kuris savo darbų 
platumu, įvairumu ir vaisiais ga
lėtų jam prilygti. “Trijų Lietuvos 

vyskupijų istorijoje Valančius... li
gi šiol tebėra žymiausias Bažny
čios vadovas”, sako prof, M. Bir
žiška.

I. Ankstesnysis tarpas t
Valančius buvo žemaitis. Jis 

gimė 1801 metais Nasrėnų kai
me, Salantų parapijoje. Šiandien 
iš jo tėviškės jau nėra nė žymės 
palikę. Tėvai buvo laisvieji vals
tiečiai: vadinas, nėjo baudžiavos. 
Jie, atrodo, gyveno pasiturinčiai, 
nes net tris sūnus leido į moks
lus.

Tarp jų buvo ir Motiejus. Ūg- 
terėjusį tėvas nuvežė jį mokytis 
į Kalvariją pas domininkonus. Jis 
pats vėliau pasipasakojo, kaip tą
syk atrodęs: “Man tada ėjo še
šiolikti metai amžiaus. Buvau 
gana išlepintas ir liguistas; to
dėl mažas, kaip vagelis, liesas, 
kaip penėtas svirplys, lengvas, 
kaip ligota žąsis pavasarį”.

Valančiaus žodžiais tariant, 
anoje mokykloje “profesoriai turė
jo teisės būti mokinių teisėjais ir 
budeliais”. Užtai jis pats kartais 
prikišdavo nagus, kai reikėdavo 
iškrėsti kokį kerštą mokytojams.

Tas “penėtas svirplys” neiš
vengė bizūnų Kalvarijoje. Sykį 
gavo visai nekaltai. O buvo taip.

jome po visų nepriteklių Vokie
tijos lageriuose ir po įnikusio 
plušėjimo, įsikuriant Amerikoje, 
įsitaisiusi, pasisotinusi ir supra- 
bangėjusi mūsų visuomenė sumo
dernėjo ir kiek suamerikonėjo. 
Pasikeitė ir laikai, pasikeitė ir iš
eivis, o dar labiau jaunimas. Ro
čiau klausome simfonijos, operos, 
rečiau į knygas pažiūrime, o tau
tosakos sąlytis su kūrėjais men
kėja. Prasidėjo domėjimasis ki
tom, lengvesnėm meno formom, 
senąsias, kaip jauni jas vadina 
“antiųue”, gal tik toleruojame.

Bet ir visame pasaulyje, net ir 
pačioje tėvynėje ir ne tik jauni
me, bet ir suaugusiuose atsirado 
nusigręžimas nuo to, kas rimta: 
klasiška muzika, raštas, folklo
ras. Atsirado didžiulis susidomė
jimas lengvom meno formom, 
kitokiais pasilinksminimais ir ki
tokiu laisvalaikio praleidimu. 
Atėjo televizija, nauji vėjai muzi
koj ir kažkoks karštligiškas nau-

Vieną audringą dieną jis ėjo 
popietines pamokas. Rankoje lai
kė išplėstą skarą, drobinį skėtį. 
Smarkus vėjas griebęs pakėlė ber
niuką su skėčiu į orą ir nešė. 
“Perskridau karčiamą, tiltą, Var
duvos upę, ji rudens metu gili 
esti; pralėkiau oru bent 2000 
žingsnių”, vėliau savo užrašuose 
pažymėjo Valančius.

Bet čia jo nuotykiai tą dieną 
nesibaigė. Jis užsuko į koplyčią 
padėkoti Dievui, kad išlikęs svei
kas. Kažkas, eidamas pro šalį, 
koplyčią uždarė ir užkabino 
sklendę. Kol belaisvis prisibeldė, 
kad išleistų, užtruko ilgokai. Jis 
spėjo tik į pamokos galą. Baus
mės neišvengė. Štai jo paties žo
džiai: “Ir įsegė man šežis tokius 
skanius bizūnus, jog randus per 
šešias savaites nešiojaus”.

Baigusį domininkonų mokyklą 
Valančių priėmė į Kunigų semi
nariją Varniuose. Vėliau jis įsto
jo į Vilniaus vyriausiąją semina
riją. Kaip vienas ano laiko pažįs
tamas rašo, Valančius buvęs vi
dutinio ūgio, tvirto sudėjimo, 
tamsaus veido ir viršutinėje iš
vaizdoje apsileidęs, pasišiaušęs, 
bet savo būdu paprastas ir pa
traukiantis. Buvo išmintingas, 
gabus ir visados darbštus.

1828 metais jis buvo įšventin
tas kunigu ir paskirtas kapelio
nu į Moziriaus apskrities mokyk
lą, guduose. 1834 metais jį per
kėlė toms pačioms pareigoms į 
Kražius. Kun. A. Alekna savo 
knygoje apie Valančių sako: 
“Vaikus mylėjo, kaip tikra mo
tina”. 1840 metais buvo pakvies
tas adjunktu į Vilniaus dvasinę 
akademiją. Po poros metų aka
demija buvo perkelta į Petrapilį, 
o su ja ir Valančius .Šiaurės oras 
nelabai tiko jo sveikatai. Jų gi
minė buvo linkus į kepenų ligą, 
kurios neišvengė nė žymiausias 
narys. 1846 metais jis sunkiai su
sirgo.

jų temų, formų ir perdavimo bū
dų apsireiškimas visose literatū
rose.

Visi tie dalykai dar gan keisti 
ir gal net nemalonūs. Bet jiems 
nepasiduodant, nieko kito prieš 
nepastatant ir nežinant, kaip iš— 
eivišką visuomenę suinteresuoti, 
mūsų dabartinio sukirpimo kūry
ba domėsis vis mažesnis, vis dau
giau ribotas ratelis žmonių, ir jo 
paties mažėjimas visuomet dar 
kels vis didesnį ir didesnį rūpes
tį. Mesti kaltę vien surambėji- 
mui ar nutautėjimui būtų per
daug paviršutiniška. Reiktų dar 
gerai pasvarstyti, kodėl mūsų da
bartinio sukirpimo menai moder
nų žmogų nejaudina, kas kriti
kuotina juose ir ir kodėl. O laiką 
ir naują visuomenę suprantanti 
kritika turėtų pasiūlyti mūsų kū
rybai įdomesnių ir kiek daugiau 
jaudinančių uždavinių.

P. Min.

Matydamas, kad Rusijos kli
mate negalėsiąs gyventi, tų pat 
metų rudenį sugrįžo į Žemaičius 
ir keletą mėnesių praleido be 
darbo. 1845 m. jis buvo paskir
tas Varnių kunigų seminarijos rek
torium. Iš pradžių jis, tvarky- 
damasis naujam darbe, turėjo 
kliūčių iš anuometinio vysku
pystės valdytojo Gintilos, bet sa
vo nusistatymą pravedė.

Petrapily Valančius turėjo 
stiprių ir įtakingų pažįstamų ir, 
draugų. Tarp kitų, jis ten susi
tiko ir su didžiuoju mūsų isto
riku Simanu Daukantu, su ku
riuo vėliau jiedu kiek laiko drau
ge dirbo.

Jau kiek anksčiau Valančius 
buvo susidomėjęs Žemaičių vys
kupystės praeitimi. Jis rinko 
medžiagą iš parapijų archyvų ir 
kitų šaltinių, rašydamas savo 
pirmą ir ligšiol svarbią knygą — 
“Žemaičių Vyskupystę”. Be to, 
jau tada jis buvo pratęs trumpai 
žymėtis kiekvienų metų svarbes
nius atsitikimus. Iš tų jo pasta
bų sužinome, pavyzdžiui, kad 
1848 metais Žemaičiuose siautė 
cholera, išmarinus daug žmonių, 
ypač žydų miesteliuose.

1849 metais Valančius gavo 
žinią, kad popiežius Pijus IX jį 
paskyrė • Žemaičių vyskupu. 
Įšventintas buvo kitais metais 
Petrapilyje. Ta proga audiencijo
je jį priėmė caras, ypač raginda
mas vyskupą, kad sustabdytų že
maičių slaptą vaikščiojimą per 
sieną į Prūsus. Istorija tačiau ki
taip parodė: Valančius buvo pir-

Vyskupas Motiejus Valančius (1801-1873

masis, kurs suorganizavo slaptą 
lietuviškų knygų gabenimą iš 
Vokietijos.

Tie 1850 metai yra lemiantys 
Valančiaus gyvenime. Jeigu jis 
būtų miręs prieš tai, lietuvių tau
tos istorija pora žodžių apie jį te- 
užsimintų, kaip kruopštų “Že
maičių Vyskupystės” autorių. 
Jau sulaukęs apie 50 metų, jis ne
buvo daug ko padaręs moksle, 
nieko neatlikęs literatūroje ir ne- 
išugdęs tos energingos veiklos, 
kuri paskui lydėjo visą jo gyve
nimą.

2. Vyskupo Valančiaus darbai
Paėmęs valdyti didelę Žemai

čių vyskupystę, Valančius pirmoj 
vietoj susirūpino kunigų pažan
gumu ir darbštumu.

Iš pradžių jam teko pralaužti 
kieti ledai. Mat, Valančius buvo 
pirmas Žemaičių vyskupas, kilęs 
iš prastų žmonių, o ne bajorų. 
Todėl ponai ir dalis kunigų jį va
dino mužiku. Naujas vyskupas 
nepaisė jų šnekų ir varė savo dar
bą. Jis žiūrėjo kunigų švietimosi, 
parūpino jiems dekanatuose kny
gynų, kasmet skyrė egzaminus, 
tikrindamas dvasiškių pažangą. 
Nusikaltusius bausdavo. Vienas 
tokių kartą, pamatęs Valančių 
gatve važiuojant, pradėjo šaukti, 
kad sustotų. Vyskupas liepė susto
ti ir paklausė, ko reikia: “Nieko, 
— atšovė anas. — Aš tik norė
jau pasižiūrėti, kaip chlopas ka
rietoj važiuoja”...

Neklaužadas jis dažnai kil

nodavo iš parapijos į parapiją, po 
kokius 200 kilometrų, kol anie 
pamatė, kad neįveiks atkaklaus 
žemaičio. Jie suprato, kaip sako 
J. Tumas - Vaižgantas, kad “kur 
kas geriau bus pasirūpinus veik
liu savo gyvenimu, apšviesta 
inteligencija, literatūros darbais, 
blaivybės platinimu įgyti kuo ge
riausią ganytojo nuomonę”. Taip 
Valančius apie save sutelkė išti
kimų, darbščių ir išmintingų ku
nigų būrį.

Vyskupui reikėjo gerų talkinin
kų ir darbininkų. Jis turėjo dide
lius planus.

Pirmoj vietoj jam rūpėjo pa
kelti visų savo avelių švietimą.

Mokyklų Lietuvoje buvo jau 
nuo Vytauto Didžiojo laikų. Yra 
žinoma, kad 18 amžiaus gale 
Kauno gubernijoje būta apie 80 
parapijos mokyklų. Valančius 
pareikalavo, kad prie kiekvienos 
parapijos būtų mokykla, kur mo
kytų skaityti gimtąja kalba ir ka
tekizmo. 1853 m. tų mokyklų 
Žemaičių vyskupystėj jau buvo 
197, o ilgainiui dar padaugėjo. 
Kitose ir rašyti mokė. Tas dar
bas daugiausia buvo vargoninkų 
arba zakristijonų rankose. Kaip 
griežtai Valančius vykdė liaudies 
švietimą, matyti iš to, kad buvo 
įsakęs vaikų neleisti prie pirmo
sios komunijos, jei tie nemoka 
skaityti.

Buvo galvota įsteigti net mo
kytojų seminariją, bet rusų val
džia, įžiūrėjus pavojų parapijų 
mokyklose ir pasišokusi varyti 
rusinimą, 1864 metais jas uždarė. 
Tai buvo didelis smūgis Lietuvos 
švietimui. Šiai spragai užkišti 
vyskupas davė žmonėms minti 
vaikus mokyti per vadinamuo
sius daraktorius, kurie eidavo iš 
kaimo į kaimą.

Valančiaus pastangos labai 
pakėlė liaudies švietimą. Žino
me, kad Rietavo dekanate per 
10 metų mokančių skaityti skai
čius išaugo net dvigubai. Pažan
ga buvo pastebima ir kitose Že
maičių vyskupystės vietose.

Nuostabiausias Valančiaus 
žygis buvo blaivybėje.

Apie pereito amžiaus vidurį 
blaivybės sėkla nebuvo naujiena. 
Šia linkme paraginimų buvo da
vęs patsai popiežius Pijus IX. Kai 
kuriuose kraštuose būta blaivy
bės sąjūdžių, kaip ir pačioj Lie
tuvoj Suvalkų krašte.

Tačiau Valančius padarė tai, 
ko niekas nei prieš jį, nei po jo 
nepajėgė: jis bemaž visus savo 
vyskupystės katalikus įtraukė i 
blaivybės brolijas. Jis patsai sa
kosi, kaip ši mintis jam atėju
si: “Vienoj kelionėj 1858 m. ap
turėjęs įkvėpimą Dvasios šven 
čiausios, idant apsakinėčiau blai- 
vystę, pradėjau skelbti tą dory
bę ir pats pirmas kelias dešim
tis žmonių įrašiau Palėvenėj i 
knygas”.

Šis darbas vyskupui sekėsi. Iš 
pusės milijono suaugusių katali
kų žemaičių 388,000 buvo įsira
šę į blaivybės brolijas. Vietomis 
blaivininkų buvo ligi 97 procen
tų. Per porą metų degtinės varto
jimas krito 70 procentų. Tai ypač 
atsiliepė valdžios iždui. Antai, 
1859 m. valdžia buvo maniusi 
gauti Kauno gubernijoj pajamų 
apie milijoną rublių, o surinko 
tik 53,000 rublių.

Atsirado kliūčių. Pats Valan
čius savo “Testamentinėj grana
toj” rašo: “Velnias vos nepatra
ko. Sukėlė prieš mane žydus ir 
viršininkus”. Rusų vyriausybė vis

(Nukelta j 3 pusi.}
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Vienas klaikumos pavyzdys. 
Latvių rašytoja Žentą Maurina 
apie M. K. Čiurlionio kūrybą. 
Žmonės nepakelia deformacijos. 
Talentingus menininkus 
Pietų Amerikon išlydint. 
Tomo Kuršio eilėraščiai.
Kas, kur ir ką skaito?
Nauji leidiniai. 
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas

Kertine parašte
VIENAS KLAIKUMOS PAVYZDYS

Jaunas inžinierius atsisalko 
restauruoti paminklą armijai, 
kuri okupavo jo kraštą. Savo 
laifike valdžiai jis pareikalauja, 
kad būtų pastatytas paminklas 
masinio teroro aukoms; kad jo 
tautai būtų leista laisvai apsi
spręsti, kaip ji nori gyventi. Val
džia atsako j jo laišką, apgaulin
gai įviliodama jį j psichoneuro
loginę ligoninę. Jam suleidžia
mos didelės insulino dozės, iš
šaukiančios šoką, o po sąmonės 
netekimo vėl gliukozės injekci
jos. Jis ima blaškytis - jį pririša 
prie lovos Jis šaukia, klykia... 
O už ligoninės sienų, ten, kur jo 
klyksmas neprasiveržia, — or
kestrai, paradai, plakatai. Ten 
laikraščiai puošiasi didžiulėmis 
antraštėmis apie trisdešimtąją 
metinę pergalės sukaktį — per
galės prieš fašizmą ir jo nežmo
niškumą...

Ar tai ištrauka iš Stanislavo 
Lemo ar Rejaus Bredburio ro
mano? Scenarijus fantastiniam 
filmui? Gal Donatas Banionis 
jame vaidins vyriausią vaidme
nį? Ne, pasak “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” dvylik
tojo numerio, tai tikras įvykis. 
Mindaugas Tamonis visa tai per
gyveno; už savo pasisakymą jis 
tebemoka savo kūnu ir dvasia.

Tamonis _  neeilinis asmuo.
Jis ir mokslininkas - chemikas, 
ir poetas. Tomo Kuršio slapy
vardžiu pasirašyti jo eilėraščiai 
spausdinti “Literatūroje ir me
ne”, “Poezijos pavasaryje” ir 
emigracijos žurnale “Metmeny
se”. Tos negausios poemos pri
mena tyras ašaras, kuriose atsi
spindi trapus, subtilus, kartais 
mįslingas jausmų ir užuominų 
pasaulis, piešiamas itin švelniu 
teptuku, šviesos ir šešėlių įvai- 
ravimais. Tasai pasaulis tebėra 
pilnutinis. Tačiau autorius — to
ji vienatinė smegenų ir nervų, 
jausmų ir prisiminimų vaizduo
tės ir dvasios darna ir visuma — 
šiandien grubiai sudarkytas psi
chiatrinėje ligoninėje ar už jos 
sienų.

"'Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
KronJka” rašo, kad Vilniaus psi- 
icihiatrinėje ligoninėje yra ir dau
giau panašių tariamų "ligonių”, 
kurių smegenis stengiamasi iš
plauti. Gal tuo būdu pareigūnai 
stengiasi apsidrausti nuo esamų 
ir busimųjų protestuotojų. Gal 
jie tikisi, kad išleistas iš ligoni
nės Mindaugas Tamonis niekad 
nebeišdrįs pakelti savo balso, 
nes vien -mintis apie pasiprieši
nimą jam iššauks pavlovinj ref- 
Vksą. primins jo kankynę, ir už
čiaups jam burną. Garantuota 
pozityvi savikritika.

Atrodo, kad Tamonio sužalo
jimu norėta ir daugiau pasakyti’.. 
Kai kas čia įskaitys tokį perspė
jimą visiems rašytojams, meni
ninkams ir galvojantiems lietu
viams aplamai! Poeto nervų sis
tema ir vaizduotė nepriklauso 
jam, jo tautai, ar žmonijai, bet 
tiems, kurių rankose policija, 
kariuomenė ir psichiatrinės ligo
ninės. Tų, kurie išdrįs peržengti 
ypatingą ribą, laukia Tamonio 
likimas, ši taisyklė galioja vi
siems be jokios i-imties, įskai
tant Reimerį ir Sluckj, Mieželai
tį ir Avyžių-

“Ar aš dar aš ar tyluma?” — 
klausia Tamonis vienoje savo 
pranašiškų poemų. Kur jis da
bar? Ar jis kada nors besugebės 
dirbti ir kurti, ar paliks suluo
šintas visam gyvenimui? Ką 
pergyvena jo jauna žmona ir du 
vaikučiai? Kas praskleis tą ty
los uždangą, už kurios žmonės 
išardomi kaip netinkamos maši
nos? Ar Lietuvos rašytojų 
sąjunga užstos Tamonį ir parei
kalaus jam laisvės ir ramybės?

Užsienyje, "Lietuvos Katalikai 
Bažnyčios Kronikos” dėka, Ta
monio vardas jau žinomas. Jis 
jau nebėra ligoninės sąrašan 
pieštuku įrašytas skaitmuo, ku
rį galima pakeisti ar ištrinti 
tamsoje, nei šuniui nesulojus. 
Jo kančios aprašymas jau ke
liauja į Jungtinių Tautų organi
zaciją, žmogaus teisių, rašytojų

ŽENTĄ MAURINA

KOSMOSO GARBINTOJAS
M. K. Čiurlionio gimimo 100 metų sukakčiai

Žentą M a u r i p a, latvių 
rašytoja ir eselstė, gimė 1897 m. gruo
džio 15 d. Lejaskieme, gydytojo šeimo- 

! je. 1929 m. baigė Latvijos universiteto 
i filologijos fakultetą lr toliau studijas 
i gilino Heidelberge. Po to buvo Latvi- 
i jos mokytojų instituto mokytoja ir lat- 
, vių liaudies universiteto dėsytoja. 1937 
m. parašė disertaciją apie latvių rašy- 

| toją Pr. Bardą ir Latvijos universitete 
gavo filologijos daktaro laipsnį. 1944 

; m. persikėlė j Vokietiją, o nuo 1946 
m. gyvena Švedijoje. Jcs geriausi kūri
niai yra essay, kuriuose ji savo ryškia 
asmenybės šviesa yra nušvietusi daug 

i literatūros lr meno kūrėjų, tarp jų ir 
mūsų M. K. Čiurlionį.

i Prieš antrą pasaulinį karą, Lietuvos 
ir Latvijos laisvės metais, rašytoja ne 
kartą buvo viešnagėjusi ir Kaune, su
sipažinusi su mūsų kultūros žmonė
mis bei rašytojais, buvo ne kartą lan
kiusi ir Čiurlionio galeriją. Anų dienų 
įspūdžiai bei mintys atsispindi ir šia
me essay, kurį čia spausdiname. Essay 
paimtas Iš Žentą Mauripa dar prieš 

, antrą pasaulinį karą Išleisto essay rin
kinio “Pilsetas un cilveki” (Miestai ir 
žmonės).

Įdomu, kad anos knygos aplanką 
kaip tik puošia M. K. Čiurlionio “Žal
čio sonatą”. Minėtini taipgi gausūs jos 
essay.rinkiniai, sukaupti knygose: Mąs
tymai ir‘‘ apsakymai. Gyvenimo liudy
tojai, Prometėjaus šviesoje, Širdies mo
zaika, Gyvenimo prasmės ieškant ir 
daug kitų. Čia rašytoja įs’jautimo me
todu iškelia savo mėgiamus rašytojus. 
Yra parašiusi taipgi tris romanus: Gy
venimo traukiny, Trys broliai ir Pran- 
ceska. Jos romanų personažai, atsirė
mę į gyvenimo tikrovę, virsta simbo
liais, kad iškeltų mūsų suskilusio laiko 
priešingybes. Nežiūrint metų naštos, 
rašytoja lr šiuo metu skaito daug pa
skaitų visuose Europos kultūros cent
ruose. Yra taipgi parašiusi trijų dalių 
autobiografinį romaną Išdrįsti yra gra
žu. A Blt.

Kai, įvažiuojant į Kauną, mane 
knygynų languose sveikino Rainio 
rinktiniai raštai nuostabiai skam
biame vertime ir meno galerijoje 
Tilbergo pieštas Rainio portretas, 
tėviškės šviesa lijo į širdį. Rusų 
kalba dabar yra toji, kuria, senes
nės ir viduriniosios kartos latviai ir 
lietuviai gali susikalbėti, nes latvis, 
kuris nėra mokęsis lietuvių kalbos, 
supranta tik vieną kitą žodį, bet pa
čios minties negali pagauti..

J Kauną atvykau iš Paryžiaus 
sausio pabaigoje, kai Paryžiaus bul
varuose ilgastiebės didžiųjų ’ ži
buoklių puokštės jau buvo matyti 
visuose gatvių kampuose, o švel
nus vėsumas ūkanotoje padangėje 
skelbė ateinantį pavasarį. Bet Kau
ne dar krito didelės sniegulės, ir 
termometras rodė — 18 R. Sėdėjau 
mažame šiltame kambarėly ir klau
siausi seniai negirdėtosios sniego 
dainos, kurios čia nenutraukia elek
trinių tramvajų triukšmas. “Tylu 
kaip Venecijoje”, pasakė mano ke
lionės draugas. Man patiko šis po
sakis, nors aš su juo nesutikau. Ve
necijoje viešpatauja tyla, kuri pri
slegia mirštantį, tyla, kur praeitis 
stipresnė už dabartį, bet Kaune 
snaudžia daigo tyla, čia viskas liu
dija ateities skleidimąsi. Venecijos 
buityje yra perteklius ir rafinuotu
mas, bet Kaune yra šių abiejų są
vokų priešingybė.

Kaunas, senas tvirtovinis miestas, 
kur anais rusų laikais nebuvo lei
džiama statyti aukštesnių kaip 
dviejų aukštų namų, dabar lais-

ir mokslininkų draugijas.
O iš nežinios į mus nenustoja 

aidėjęs Tamonio klyksmas ir 
švelnus jo poezijos balsas, (žiūr. 
3 psl.) H. L.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) žvaigždžių sonata. Andante

vėje gali didžiuotis moderniais, sko
ningais ir gausiais naujais pasta
tais, kurie tokie priešingi senosios 
mados, būdingoms mažiems mieste
liams žemoms trobelėms.

Niekur taip aiškiai nematome, 
kaip praeitis nyksta ir trūnija,', o vir
šum jos pakyla nugalėtoja dabartis.

Miestas pasislėpęs giliam slėny. 
Iš mažųjų kalnelių prasiveria gra
žus vaizdas į Nemuną ir jo tiltus. 
Per šį miestą ritosi tiek daug sve
timų ir piktų jėgų: ten Vytauto 
bažnyčia, seniausias Kauno pasta
tas (1400), kurioje visagalis Napo
leonas įsakęs įrengti arklides, bet 
kai atėjo kurčioji atsitraukimo die
na, įsakęs ją sudeginti, ir taip iš 
senovės laikų yra išlikęs tik ypa
tingasis bokštas ir dalis altoriaus. 
Ten netoli yra ir namas, kur Na
poleonas gyvenęs, o priemiesty kal
nelis, iš kurio jis stebėjęs savo ar
mijos kėlimąsi per Nemuną. Karo 
muziejaus bokšto varpai kiekvieną 
vakarą ir rytą gieda amžiną prisi
minimą žuvusiems, tiems, kurių 
ranka ir gyvybė išgelbėjo tautą iš 
svetimų jungo ir žlugimo.

Kai kurios gatvės asfaltuotos, bet 
daugelis jų dar negrįstos, ir čia dar 
keistai jaučiame visai arti praeitį ir 
ateitį. Klaidžiojant tyliomis, ’ giliai 
apsnigtomis gatvėmis, stebint po
licininkus ir senoviškuosius vežikus 

su storais avies kailių kailiniais, su
šalusius, ūkiškais drabužiais apsi
vilkusius moksleivius. Gera prisi
minti, kad šio miesto vardas yra ki
lęs iš meilės deivės Mildos sūnaus, 
kurio vardas buvo Kaunas. Mildos 
nuolankusis švelnumas nematomo
mis vėliavomis plevėsuoja visame 
šiame mieste.

Vienoje arbatėlėje buvau kartu 
su filosofijos profesoriais, jaunais ir 
senais poetais bei rašytojais, daili
ninkais. Mane nustebino jų nuo
lankumas ir drovumas, jų šiltas at
siliepimas ir jautrumas visiems kul
tūros klausimams. Kaip visuomet, 
kai susirenka įvairių tautybių at
stovai, pasikalbėjimų tema buVo 
apie atskirų tautų ypatybes. Bet 
lietuviai tarsi drovėjosi kalbėti apie 
savo ypatybes, atrodė, kad šios ypa
tybės dar nėra nė suvoktos. Tada, 
taip pat ir kitais vakarais, turėjau 
progos arčiau susipažinti su lietu
viais inteligentais, vadovaujant , ra
šytojui ir profesoriui Sruogai, kurio 
nuostabioji lietuvių kalba skamba 
kaip muzika. Jo aukštųjų kalnų 
ilgesys, jo sudėtingasis individualiz
mas, jo begalinis santūrumas, jo vi
dujinė ramybė manė kvieste kvietė 
jo pasauly būti ne tik praeinančiu 
turistu, bet ir dėkingu svečiu. Prisi
menant Kauną, mano ausyse skam
ba jo melodingieji posmai:

O sopulingoji, 
O maloningoji, 
O gailestingoji 
Motina Viešpaties, 

Melskis už mus.

Dažnai mes patys tiesiog garbi
nam latvių paprastumą. Bet, lygi
nant su lietuviais, latvių vis dėlto 
negalima vadinti paprastais. Žino
ma, negalima paneigti, kad mes kul
tūros atžvilgiu esame toliau nužen
gę už juos, tai ypač jaučiam, lygin
dami mūsų knygų pasaulį su mū
sų brolių tautos knygų aruodais. 
Ir tai suprantama, kai prisimename, 
kad pas mus baudžiava panaikinta 
1819 m. Mums šešiasdešimtaisiais 
metais prasidėjo tautinis atgimimas, 
o 1863 m. įvyko paskutinysis didy
sis Lenkijos ir Lietuvos sukilimas 
prieš Rusiją, pareikalavęs daug 
kraujo aukų, užgniaužtas laukiniš- 
ku žiaurumu. Tada prasidėjo tam
siausios Lietuvos dienos, uždrausta 
net spausdinti knygas lietuvių kal
ba lotynų raidėmis. Maldaknygės 
buvo spausdinamos Vokietijoje. Kai 
kurie žymūs lietuviai užsieniuose, 
ypač Amerikoje, pabėgę iš rusų 
priespaudos, spausdino knygas, ka
lendorius, laikraščius ir slaptai juos 
gabeno į tėvynę. Šiuos knygnešius 
rusų policija nepaprastai persekio
jo, sodino į kalėjimus, net trėmė į 
Sibirą. Ir tai buvo tais laikais, kai 

pas mus jau buvo Pumpuras, Au
seklis ir broliai Kaudzites. Tokioje 
dvasinėje tamsoje Rusija išlaikė 
Lietuvą iki 1904 m., kai lietuvių 
tautai buvo gražintas brangiausias 
turtas, žmogiškojo gyvenimo duo
na ir druska — rašto laisvė. Lietu
vos tautinio atgimimo metas prasi
deda tik 1904 m., kai galėjo pasiro
dyti knygos ir laikraščiai, spausdin
ti lietuvių kalba lotynų raidėmis.

Iš istorijos žinome, kad lietuviai 
turėjo galingus kunigaikščius, kurie 
šimtmečius po šimtmečių val
dė Lietuvos didžiąją valstybę. Šios 
valstybės kūrėjas buvo Gediminas 
(1316-1341), visą gyvenimą likęs 
ištikimas senovės lietuvių religijai 
ir Lietuvos ribas nukėlęs iki Kije
vo. Bet keistu būdu lietuvių gyve
nime ir mene pasipūtusio, savimi 
pasitikinčio kario įtakos negaliu 
įžvelgti. Žiūrint į lietuvių veidus, 
paveikslus, bažnyčias, gyvenimą ir 
knygas, klausant jų kalbos ir dai
nų, mane nustebino jų nuolanku
mas ir ta tylioji tolerancija. Nesu 
sutikusi nei vieno lietuvio, kuris gir- 
tųsi. Ir įsitikinau, kad besiginan
tis lietuvis yra prieštaravimas savy 
(eontradietio in adueto). Dauguma 
lietuvių, paklaustų, kurią ypatybę 
jie laiko^sau būdingiausia, man at
sakė sunkiai išverčiamu žodžiu: dro
vumas. Latviškasis žodis “pazemiba” 
(nuolankumas) neišreiškia šio žo
džio prasmės. Artimesnis būtų ru
sų žodis “skromnosk”, prancūzų 
“modestie”. Lietuviai man paaiški
no, kad šis žodis reiškia santūru
mą, susietą su drovumu. Gal būt, 
kiekviena tauta turi kelis būdingus, 
neišverčiamus žodžius, kurie aiš
kiausiai ir išreiškia šios tautos sie
lą. Ir kaip prancūzų tautai būdin
gas žodis serenitetas, taip lietuviams 
— drovumas. Bet, taip tvirtinda
ma, jaučiu, kad tokie apibūdinimai 
labai reliatyvūs, ir neturime dau
giaspalvę tautos psichę per daug 
susiaurinti, suvedant jos sudėtį j 
vieną ar antrą ypatybę.

Bet pergyvenimas, kurį lietuvių 
tauta iki šiol yra išreiškusi objek
tyviomis lytimis, yra lyrinis idealiz
mas, susietas su panteizmu ir di
deliu etinių vertybių branginimu. 
Patys lietuviai pasakoja, kad lenką 
nuo lietuvio labiausiai galima at
skirti, stebint, kaip abiejų šių taur 
tų atstovai išleidžia mažus savo 
sūnus į mokyklą. Lenkas mėgsta tvir
tai įsakyti: “Būk mandagus”, ir čia 
reiškiasi lenkų šlėktos rūpestis sa
vo išoriniu pasirodymu. Lietuvis sa
vo sūųui įsako: “Būk geras!” — čia 
jaučiame ir mums latviams taip gi
miningą rūpestį savo širdies tyru
mu.

Kai lankiau Romain Rolland, jis 
man pasakojosi, jog nori nuvažiuo
ti į Lietuvą, kad susipažintų su 
Čiurlioniu ir parašytų apie jį kny
gą. Deja, karas šį sumanymą suar
dė. Bet jei R. Rolland būtų parašęs 
savo knygą, tai Čiurlionis, kuriam 
muzika buvo visatos metafiziškasis 
substratas ir kuris savo paveiksluo
se vaizdavo begalybės stebuklą, kaip 
abstraktinio meno pradininkas (pa
prastai pirmuoju šios srovės daili
ninku minimas' Kandinskis ir ypač 
jo 1911 m. darbai, bet šiandie jau 
žinome, kad Kandinskis juos kūręs 
Čiurlionio įtakoje) būtų žinomas 
visame pasauly. O šiandien jo giliai 
tragiškąją, Van Goghui artimąją 
asmenybę, jo mistinį kospiosą, be 
specialistų, pažįsta tik nedaugelis 
paslėptojo grožio ieškotojų.
Ir po Uficijos ir Louvro Čiurlionio 

paveikslai nenublunka. Jam skirtoji 
baltoji šventovė Kaune, kaip ste
buklas, iškyla pilkoje aplinkumoje.

(Nukelta į 3 pusi.)
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Gerovės toli ieškoti nereikia. 
Lietuvio dailininko pripažinimas 
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su prof. Kaziu Varneliu. 
Simas Kudirka apie ašakų 
Kremlius gomuryje. 
Eglės Juodvalkytės eilėraščiai. 
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plokštelė, pasakoja 
sol. Kazys Yakutis. 
Spygliai ir dygliai.
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Miestiečiai didžia dalirtii yra 
tingūs tvariniai labiau linkę 
naudotis rojaus malonumais, ne
gu varganos žemės išmintimi. 
Jei ne baimė, kad nuolatinis 
drybsojimas patogioje gūžtoje 
gali pakenkti sveikatai, dažnas 
vargu ar pasikeltų nuo minkšta
suolio ir paėjėtų iki knygų len
tynos, jei tokia dar yra gyven
vietėje.

Ačiū Dievui, sumanūs gydyto
jai primygtinai pataria mankš
tintis, vaikščioti lauke, kapsty
tis darželyje. Dar išmintingesni 
daktarai neužmiršta priminti 
protinės mankštos reikalo: juk 
nenaudojama smegenų sistema 
ilgainiui užanka. O tai blogiau 
už infarktą.

Mieste, atrodo, sąlygos kūno 
bei dvasios mankštai yra geros. 
Nežiūrint polinkio j pragmatiz
mą, Amerikoje milžiniškos su
mos išleidžiamos kaip tik tam 
tikslui. Pavyzdžiui, pasidairęs 
savo apylinkėje, keturiii ar pen
kių mylių skersmeniu, randu 
penkis didžiulius parkus su ba
seinais, sporto aikštėmis, salė
mis, auditorijomis, su medžiais, 
gėlynais ir žaliuojančiomis ve
jomis. čia galima sportuoti, 
vaikščioti, dairytis augmenijoje, 
kiek tik širdis trokšta.

Toje pačioje teritorijoje yra 
apie dešimt bibliotekų — moder 

viešpatijose. Sunku gi atitrūkti 
nuo įprastų malonumų.

Gal kam atrodo, kad lietuviai 
nukrėsti iš kitokio molio. Toli 
gražu. Los Angeles miesto bib
liotekoje prieš kurį laiką tarp 
japonų ir lenkų knygų sekcijų 
puikavosi ir (kelios lentynos su 
lietuviškomis knygomis. Ne
daug, bet vis dėlto. Dabar teliko 
tik užrašas “Lithuanian”. Mūsų 
knygos buvo pakeistos korėjie- 
tiškomis- Matyt, pastarieji daž
niau skaito savo literatūrą. Tie
sa. lietuvių knygas dar galima 
pasirinkti iš kartotekų. Jos gu
li užkulisyje.

Miesto gyventojai nelabai do
misi ir valdžios išlaikomais praš
matniais parkais, čia po darbo, 
vasaros vakarais, medžių, pievų, 
tyvuliuojančio tvenkinio draugė
je, sukinėjasi daugiausia jauni
mas. Suaugusių beveik nesima
to. Ko jie bijo? Gal jaunimo? 
Iš tiesų nieko nebijo. Papras
čiausiai kuo nors užsiėmę na
muose. Gal spokso į spalvotą dė
žę? Taiso. Dažo. Kai kada ruo- 

j_ inoder-! ®asl ilgai savaitgalio kelionei į
niai įrengtų, su kilimais, garsą gamtą, kuri, dedu galvą, dažnai 

nedaug kuo skiriasi nuo panosė
je esančios- Kartais tėra tik ply
nu dykumos plotu.

Ar tai ne keistas žmonijos pa
radoksas — nesidomėti tuo, kas 
auga ir žaliuoja kaimynijoje?! 
Nuobodžiaudami žmonės mano, 
kad ten kur kitur, toli toli, už 
kalnų už upių yra žymiai mie
lesnis pasaulis. Ak, kaip būtų 
gera ten pakliūti!

Panašiai samprotauja ir kai 
kurie “aukštos” kultūros gerbė
jai. Jie sako: “Jei turėčiau pini
gų, tada, parodyčiau, kaip nau
dotis menais — eičiau į geriau
sius koncertus, operas, teatrus, 
o dabar viskas taip brangiai kai
nuoja”.

Vargšai! Nori kultūros, ibet

sopinančiomis lubomis, vaikų li
teratūros skyriais, plokštelių bei 
magnetinių juostų sekcijomis, 
audio kambariais ir t. t.

Vien tik City of Commerce 
mieste (irgi įeinančiam į mini
mą vigtovę), kur gyvena ne dau
giau kaip 15 tūkstančių gyven
tojų, daugiausia darbininkų, yra 
net keturios viešos bibliotekos, 
išdėstytos taip, kad būtų lengvai 
pasiekiamos. O centrinė yra tik
ras modernus dvasinės atgaivos 
centras. Į ją pakliuvęs, pasijun
ti legendiniu multimilijonieriu
mi — juk visa prabanga tavo, 
viskuo gali naudotis.

Suprantama, bibliotekos išlai
komos tam, kad žmonės jomis 
naudotųsi. Todėl graudu, matant

Pasikaibėti su prof. dailininku 
Kaziu Varneliu jau seniai buvo 
ruoštasi, ypač po jo dviejų pasku
tiniųjų parodų: Milvvaukee Art 
Center (1974. XII. 19 - 1975.1.19) 
ir Museum of Art, University of 
Iowa qty (1975.11.4 - 1975.HI. 
16). Tačiau tą sumanymą pasi
sekė realizuoti tik dabar, kai bu
vo gauta žinia, kad prof. K. Var
nelis gavo 8,000 dol. stipendiją 

Į (grant) iš National Endowment 
i for the Arts fondo. Tai pirmas 
lietuvis dailininkas, gavęs tokį 

'JAV federalinės institucijos atžy- 
mėjimą.

National Endowment for the 
Arts fondo uždavinys skatinti ir 

j remti JAV menų raidą, norint iš- 
I saugoti ir praturtinti viso krašto 
kultūrinį lobyną, o taipgi suteik
ti galimybes menininkams gi
linti savo patirtį kūrybiniame pa
saulyje. Skiriant National En- 
dovvment for the Arts stipendiją, 

! atsižvelgiama į tris pagrindinius 
tikslus: a) skatinti aukščiausios 
meninės vertės kūrybingumą; b) 
padėti žymioms kultūrinėms ins
titucijoms tobulinti ir kelti kū- 

i rybos standartus ir c) teikti viso- 
I keriopą paramą labiausiai talen
tingiems dailininkams, skatinant

Į

jas apytuštes. Net karštomis va-[ 
saromis dienomis, net tvankiais I 
vakarais minėtų bibliotekų vėsa' 
negali privilioti skaitytojų. Atei- ,jr remiant jų kūrybinę veiklą, 
na jauų mas. O šiaip piliečiai, Teikiant tokias stipendijas, meni- 
kokiai profesijai bepriklausytų, ninkuj ,pa]iekama visiška laisvė 
mieliau poilsiauja savo namų realizuoti 9avo kūrybinius užsi

mojimus. Stipendijų skaičius yra 
gana ribotas.

Mūsų pasikalbėjimas iš pradžių 
nukrypo į ankstyvesnes Kazio 
Varnelio parodas, ypač tas, ku
riose jo kūriniai buvo premijuoti. 
Prof. K. Varnelis nuo 1967 metų 
yra dalyvavęs šiose parodose: a) 
grupinėse Chicagos ir apylinkės 
dailininkų dvimetinėse parodose 
Chicagos Dailės institute 1967, 
1969, 1971, 1973 ir 1974 metais; 
Chicagos filmo ir menų festiva-

neišneša kišenės. O gal vertėtų 
iš aukštųjų menų orbitos nusi
leisti į žemę ir pastebėti už ke
lių kvartalų erdvų, modernų pa
statą, kuriame be knygų ir žur
nalų yra klausymo kambariai 
su visa muzika. Ten kartais 
vyksta dailės parodos, rodomi 
dokumentiniai filmai... Tai irgi 
šiokia tokia kultūra.

Ją pasiekti pinigų nereikia-
Pr. V.

Kazio Varnelio darbų paroda Milwaukee Dailės muziejuje 1974-1975 metais. Nuotrauka Jono Dovydėno

Prof. Kazys VarneUs s avo namuose, Chicagoje.

lyje 1968 metais; lllinois Meno 
tarybos (lllinois Arts Council) or- 
anizuotoje lllinois dailininkų kil
nojamoje parodoje 1971-72 me
tais; Corcoran Ar Gallery, Wa- 
•shington, D. C. 1973 metais; b) 
individualinėse parodose Museum 
of Contemporary Art Chicagoje 
1970 m. ir jau minėtose parodose 
Mihvaukee Art Center bei Mu
seum of Art, lowa City. Chica
gos Dailės instituto parodose 1969 
ir 1974 metais K. Varnelis abu 
kartus gavo, po vieną iš aukš
čiausių premijų, Vieleihr Award.

Toliau pateikėme dailininkui 
atskirus klausimus:

— Chicagos ir apylinkės dai
lininkų parodose pakartotinai 
Jums dalyvaujant, norėtumėme 

visų pirma, kad ir mūsų skaity
tojams pasakytumėte, kas ir kaip 
šias dvimetines parodas Dailės 
institute organizuoja, kas ir kaip 
atrenka parodai dailininkus bei 
jų darbus, kiek paprastai būna 
norinčių parodoje dalyvauti?

— Paprastai norinčių parodo
se dalyvauti dailininkų būna apie 
pora tūkstančių, o kartais ir dau
giau. Į parodą priimama po vie
ną darbą. Jury komisija papras
tai sudaro Instituto kuratorius 
bei du kviestiniai atitinkamos me
no šakos žinovai, pvz., žinomi 
meno kritikai, meno istorikai, pla
čiai pripažinti dailininkai. Darbų 
atranka yra labai griežta. Į paro
das paprastai patenka vos 80 - 
120 darbų.

— 1974 m. Chicagos Dailės 
instituto parodoje gana ryškiai 
akysna krito Jūsų premijuotasis 
darbas “Assemblage in Blue”. 
Be abejo, Jums, tur būt, yra ži
noma ir jury komisijos nuomonė, 
kodėl šis Jūsų darbas buvo pre
mijuotas. Tad kokia buvo jury 
komisijos nuomonė ir paveikslo 
vertės aptarimas?

— Deja, į šį klausimą negaliu 
atsakyti, nes jury komisijos nuo
monė yra neskelbiama. Papras
tai komisijos nariai sprendimus 
daro individualiai, vadovauda
miesi kūrinio menine verte. Pana
šiai buvo ir 1969 m., kada mano 
darbui taip pat buvo pripažinta 
viena iš pirmųjų premijų. Jury 
komisijos narių sprendimo moty
vai nėra skelbiami.

■■
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—. 1974 ir 1975 m. Jūsų indi
vidualinės parodos įvyko Mihvau
kee Dailės muziejuje ir Iowos 
Universiteto muziejuje, Iowa Ci
ty. Kiek ten darbų išstatėte ir ko
kie buvo įspūdžiai iš tų miestų 
ir jų muziejų? <

— Viso minėtose parodose bu
vo išstatyti 27 darbai. Parodos 
susilaukė plataus dėmesio ir dide
lio lankytojų skaičiaus. Milwau- 
kee muziejaus direktoriaus ir ku
ratorius parodos atidarymo pro
ga muziejaus patalpose surengė 
priėmimą, kuriame jie abu kal
bėjo, šiltai pristatydami mano 
darbus. Lygiai taip pat nuošir
džiai mano darbai buvo priimti ir 
Iowa City. Tos parodos metu ma
no studijoje taip pat lankėsi “The 
Milroaukee Journal” laikraščio 
meno skyriaus redaktorius James 
Auer, kuris to laikraščio 1975.1. 
12 d. laidoje paskelbė platų repor
tažą apie mano kūrybinius sie
kius bei jų techniką. Abiejų paro
dų proga buvo ir daugiau spau
dos atsiliepimų bei palankių įver
tinimų. Pagaliau, abu muziejai 
įsigijo po vieną mano drobę sa
vo kolekcijoms.

— Kaip vertinate aplamai 
Amerikos Vidurinių vakarų regio
no dailės gyvenimą: ar jis turi ir 
savo specifinių bruožų? Ir koks 
būtų lyginamasis rezultatas su 
New Yorku ar net ir su Europa?

—- Kokios nors iryškesnės “Chi
cagos mokyklos” dailėje kaip ir 
nėra, nors praeityje ir būta įvai
rių bandymų ta kuyptimi. Tai la
biausiai rišosi su garsiąja Bau- 
haus’o mokykla, kuri 1919 m. bu
vo įsteigta Weimare, Vokietijoje. 
Talkininkaujant abstrakcionis- 
tams, toji mokykla siekė įtaigoti 
visas vaizdinio meno šakas. Na
ciams tą mokyklą -uždarius, veng
rų kilmės architektas Moholy-Na- 
gy ją 1937 m. buvo atgaivinęs 
Chicagoj kaip Institute of Design, 
vėliau visa tai inkorporuojant į 
lllinois Institute of Technology. 
Moholy-Nagy ir jo artimiausių 
bendradarbių, Mies van der Rohe 
ir Peterhans, europinės konstruk
tyvizmo idėjos nedingo be pėdsa
kų. Tai ypač ryšku Chicagos ar
chitektūroje, o taip pat ir Chica
gos abstraktinėje dailėje. Be šios, 
sakyčiau, Chicagos “tradicinės” 
konstruktyvistų grupės, kuri ypač 
aktyvi dabar, turime nemažiau 
aktyvią “Hairy Who” grupę, ku
ri bazuojasi dalinai siurrealizmu, 
savitai suvoktu, su tam tikra sa
tyros doze. Šią grupę, ilgą laiką 
remiamą Chicagos meno “estab- 
lishment’o”, buvo bandoma (gal 
kiek dirbtiniu būdu) išvystyti į 
savotišką 
Tačiau, 
stangų, 
mo ji 
pat reikia pasakyti, kad Amerikos 
Vidurinių vakarų regiono daili
ninkai, eksperimentuodami ir 
ieškodami naujų meninės ištaiš- 

I kos formų, iš esmės nėra nutolę 
nuo visuotiniojo šių dienų dailės 
raidos kelio, matomo New Yorke 
ir net Europoje.

— Ką Jūs galėtumėte pasaky
ti apie savo, ypač iki šiol, nuei
tąjį kūrybos kelią? Apie savo dar-

(Nukelta į 3 pusi.}

‘‘Chicagos mokyklą”, 
nežiūrintdidelių pa- 
didesnio pripažini- 

nesulaukė. Čia taip
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Erdvėje pavergtųjų nėra. 
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Birute Pūkelevičiūte.
Kultūrinė kronika.

Kertinė paraštė
ERDVEJE PAVERGTŲJŲ NĖRA

Šiandien labiau, negu bet ka
da, yra būtinas pasaulio moksli
ninkų bendradarbiavimas. Gal 
būt, tokiu būdu jie sugalvos ste
buklingas formules žmonijos 
problemoms sušvelninti. Gal jų 
dėka pagaliau įsiviešpataus to
lerancija. Sumažės bado grėsmė. 
Niekas nekentės nuo galingo 
kaimyno smurto. Gal? širdingai 
linkime.

Deja, kol kas mokslininkų įta
ka yra labai ribota. Pažvelgę is
torijon, matome neraminantį 
vaizdą: ne formulėmis, ibet 
kumščiais ir ginklais įrodinėja
mas visokių principų “teisingu
mas”. Tiesiog apima fatalizmas, 
kai bibliotekoje pavartai storus 
iliustruotus tomus, rodančius, 
ką savo laiku padarė užkariau
tojų armijos, kaip tik tų tautų, 
kurios šiandien taip iškilmingai 
giriasi savo meile taikai ir savo 
nepaprasta pažanga moksle.

Peršasi negatyvi išvada: nuo 
moks'ininkų išminties ir geradė- 
jiškumo nepriklauso taikos įgy
vendinimas. Gražiausia technolo
gų santarvė bei Nobelio premijų 
laureatų bendra rezoliucija, nu
kreipta prieš karą, niekad nenu
stelbs primityvaus valdovų geis
mo jėgai. Savo ruožtu nepažabo
ta jėga gyvenimą stumia ko’izi- 
jų pusėn. Lyg iš pragaro paky-|9U rusais- Pelnas! Rusų auksas!

; Čia, be abejo, glūdi jų investuo
to pinigo prasmė. Tereikia vis
ką tik padailinti sparnuotu sim
bolizmu.

Todėl džiaugtis erdvėje įvyku
sia technologų bičiulyste negali
ma: tai abejotinos vertės moks
linis pasiekimas- Žmogiškumo 
mastu jis neatnešė jokio spindu
lio tiems, kurie dabar kenčia 
sunkaus režimo kacetuose už 
savo tikėjimą, už maldaknygę, 
už laisvesnį žodį, už humaniz
mą. Jokia prošvaistė nepasirodė 
ir psichiatrinėse ligoninėse “gy
domiems” intelektualams, nei 
jaunimui, besislapstančiam su 
savo įsitikinimais pogrindyje. 
Nei pavergtai Lietuvai.

Nuo pat atlydžio dienų po 
Stalino mirties Vakarų pasaulis, 
besimurdąs savo gėrybių baloje,

la koks suktas uzurpatorius, pa
siglemžia valdžią, pavergia leng
vabūdės minias ir, žiūrėk, nute- 
rioja visą kontinentą- žinoma, 
kai kada socialinio ar dvasinio 
nuosmukio sąlygos pagimdo ka
ro kurstytojus. Taip atsitiko pir
mojo pasaulinio karo metu, ka
da, žmonijai trokštant laisvėji
mo ir socialinio teisingumo, kles
tėjo atžagari kaizerio, caro ir 
kitų kietažandžių galvosena. Dar 
baisesnius tautžudžius pagimdė 
fašizmas, naciamas ir komuniz
mas. J pastarojo pragariškus 
darbelius (kur kas prašokančius 
nacių siautėjimą) žmonija šian
dien žiūri pro pirštus. Dėl to, 
kad komunistai sugeba savo 
žiaurią tikrovę aptverti rožiniais 
kultūros, socialinės pažangos ir 
mokslo fasadais.

Neseniai vyko astronautų ir 
kosmonautų bičiuliškas piknikas 
erdvėje. Viskas buvo daroma 
mokslo ir pasaulio taikos labui. 
Tikslas, anot Kissingerio, — 
mūsų vaikų saugi ateitis. Apie 
vaikučius gražų žodį tarė ir 
kosmonautas Leonovas. Kas gi 
nemyli vaikų ir nesisieloja jų 
šviesiu rytojum?! Anuomet Hit
leris su Goeringu irgi patapno
davo vaikų žandukus. Gi ūsuo
tas Stalinas, “tautų tėvas”, ma
žylius net palaikydavo ant savo 
kelių. Ak, kokia idilė.

Sakoma, kad amerikiečiai erd
vėlaivių sambūviui (tikriau — 
rusų, rusų, rusų pasmilkinimui) 
paklojo net ketvirtį bilijono do
lerių. Geras mūsų dėdė Siamas! 
Švaistosi iš piliečių kišenių iš
trauktais pinigais. Ar nevertėjo 
už tuos milijonus pastatyti ke
lias modernias ligonines nepasi
turintiems žmonėms.

Bet ką reiškia 250 milijonų, 
jei pasiektas įspūdingas laimėji
mas — dviejų galingiausių vals
tybių gražus bendradarbiavimas 
erdvėje, juk Apolono ir Sojuzo 
“randez-vous” įžiebė naują vil
ties švyturį žmonijai, — taip 
poetizuoja šios misijos apologe
tai, tyliai ausdami svajas apie 
būsimas bizniavimo galimybes
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Ar stovim tam tikros epochos raidos pabaigoje?
Pokalbis su Lietuvių katalikų mokslo akademijos laureatu dr. Jonu Grinium

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos 1974 metų premija už 
mokslo veikalą, kaip žinom, bu
vo paskirta Miunchene, Vokieti
joje, tebegyvenančiam dr. Jonui 
Griniui. Premija tūkstančio do
lerių. Jos mecenatas kun. Juozas 
Prunskis. Šia premija pabrėžtas 
dr. Jono Griniaus stambus veika
las “Veidai ir problemos lietuvių 
literatūroje”. Knyga išleista Lie
tuvių katalikų mokslo akademijos 
1973 m. Tai platus ir šakotas 

I studijų ir straipsnių rinkinys apie 
įvairius mūsų literatūros autorius, 
jiems būdingas temas, apie prie
mones toms temoms paversti 
grožinės literatūros kūriniais.

Dr. Jonas Grinius, buvęs pran
cūzų literatūros, meno istorijos ir 
estetikos profesorius nepriklauso
mos Lietuvos universitete, pats 
yra ne vien tik savų sričių temo
mis gausiai rašantis mokslininkas, 
bet ir dramaturgas. Ypač minėti- [ 
nos jo dramos “Žiurkių kamera”, spausdintos žurnaluose anks- 
(1954) ir “Gulbės giesmė” (Bar- čiau, bet leidiniui specialiai per- 
boros Radvilaitės tema) už kurią- redaguoti. Tačiau1 ir jų daugu- 
jam tekusi 1962 metų Lietuvių mas buvo parašyti todėl, kad ne- 
rašytojų draugijos premija. 1 galėjau sutikti su nuomonėmis,

Dabar paskirtoji Lietuvių ka- kurios mūsuose buvo įsigalėju- 
talikų mokslo akademijos premija sios apie kai kuriuos autorius, 
už mokslo veikalą ir buvo malo- Tokia išėjo studijėlė apie Kristi
ni proga šiam pasikalbėjimui.

buvo anksčiau mano parašytų 
straipsnių, atėjo noras padaryti 

, skerspiūvį per tuos svarbesnius 
autorius bei jų problemas. Kai 
išėjo Vilniuje visi keturi “Lietu
vių literatūros istorijos” tomai, 
pasirodė, kad ankštesni spėjimai 
pasitvirtino. Be to, ten dar aki
vaizdžiau buvo matyti pertemp
tos oficialios marksistinės sche
mos ir sustingusi sovietinė fra
zeologija. Tada dar labiau su
stiprėjo noras apie mūsų žy
miuosius rašytojus parašyti ki
taip ir gyviau.

Numačiau, kad tokiam pla
nuojamam skerspiūviui reiktų 
nemažiau 700 puslapių. Bet to
kiai didelei knygai būtų sunku 
surasti leidėją. Todėl iš vieno 
skerspiūvio reikėjo padaryti du 
paralelius chronologiškai. Į 
“Veidų ir problemų lietuvių li
teratūroje” pirmąjį tomą pateko 
keli straipsniai ir studijėlės,

joną Donelaitį, parašyta Done
laičio gimimo sukakties proga. 

— Jūsų naujausioje knygoje Panašių intencijų yra straipsnis 
Veidai ir problemos lietuvių li- apie “Adomo Jakšto ir Balio 
-■. gpyogog kovą”, parašytas spe

cialiai “Veidų ir problemų“ I- 
jam tomui.

teratūroje” atžymėtoje 1975 me
tais Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos premija, skirta 
moksliniam veikaluit užgriebiate 
nemažai literatūrinių temų, at
skirai kreipdamas dėmesį į tą 
ar kitą rašytoj. Veikale ne
trumpus straipsnius skiriate Do
nelaičio, Maironio, Jakšto, Krė
vės, Mykolaičio-Putinot Braz
džionio ir kt. kūrybai. Įdomu, , 
kas lėmė tokį, o ne kitokį pasi
rinkimą? Ar lėmė asmeniškas 
to ar kito autoriaus pamėgimas 
ir metų metais apie jį galvoji
mas ar koks nors atsitiktinis ir 
nelauktas impulsas?

— Prieš kokius 15 metų buvo 
kilusi mintis parašyti naujosios 
lietuvių literatūros istoriją. Bet 
greit pasirodė, kad kai kurie 
šaltiniai (kūriniai) tremty man 
neprieinami. Kai 1957 m. Vilniu
je išėjo “Lietuvių literatūros is
torijos” I tomas, pamačiau jos: 
nemažą šališkumą ir supratau, I 
kokie mūsų rašytojai, gyvenę 
nepriklausomos Lietuvos lai- mūsų poetą tebuvo parašyti tik 
kais, bus labiausiai iškreipti, keli nedideli straipsniai, aš pa- 
Kadangi apie vieną antrą jų jau skelbiau 108 psl. studiją “Puti- 

j no lyrika”. Trečia, V. Mykolai
tis, kaip rašytojas, nepriklauso- 

j mybės laikotarpiu ir okupacijų 
metais buvo užėmęs centrinę 

Į vietą lietuvių literatūroje, ana
logišką su ta pozicija, kokią 
buvo turėjęs Maironis tautinio 
atgimimo laikais. Man atrodo, į 
kad su Putinu negali lygintis jo 
kolegos amžininkai: M. Vait
kus, B. Sruoga, F. Kirša, K. Bin
kis ir kiti. Jis platesnis ir giles
nis už suminėtus jo amžininkus. 
Juk jis — lyrikas, dramaturgas, 
romanistas, kritikas, literatūros 
istorikas. Bet svarbiau jo poezi
jos gylis, nes lyrika Putinui daž
nai yra buvusi jo egzistencinių

— Kodėl tokia išskirtinė vieta 
atiteko Vincui Mykolaičiui-Puti- 
nui? Juk iš visos knygos lįOO psl. 
Mykolaičiui-Putinui skirta net 
150 psl. Čia jau ne straipsnis, 
bet visa studija. Ar Putinas yra 
Jūsų ypač mėgiamas rašytojas? 
Ar aplamai jam skiriate visus 
kitus pranokstančią vietą mūsų 
literatūros raidoje?

— Be abejo, kad studija apie 
Vincą Mykolaitį-Putiną būtų 
galėjusi sudaryti atskirą kny
gą. Tačiau šią studiją įrikiavau 
tarp kitų, ją savotiškai išryš
kindamas dėl kelių motyvų. Vie
na, V. Mykolaitis yra buvęs ma
no literatūros profesorius, kurį 
norėjau pagerbti greta kitų savo 
profesorių — Maironio ir J. Ere- 

. to. Antra, Putino poeziją aš 
1 mėgstu ir gal geriausiai supran
tu, nes dar 1932 metais, kai apie

įvairiai lankstėsi Kremliui, iš 
kailio neriasi mokslu, bizniu, 
sportu, kultūra, stengdamas į- 
tikti komunistams, darydamas 
kvailiausias nuolaidas, lengva
tas. O kilpa ant pavergtųjų kak
lo neatsileidžia. Pastaraisiais 
metais net labiau užsiveržė.

Argi apie tai niekad nepagal
voja tie, kuriems taip labai rūpi 
rytojaus vaikų saugumas. Argi 
jie nežino, kad sovietijoje šian
dien yra daug vaikų, kurių tė
vai metų metais pūdomi lage
riuose už laisvės ir žmogaus tei- 

| šių troškulį? Pr. V.

Dr. Jonas Grinius Nuotr. V. Maželio

būsenų išraiška. Šituo atžvilgiu 
jis buvo panašus į F. Kiršą, bet 
šį pralenkė savo meninės formos 
tobulumu.

Todėl laikau V. Mykolaitį-Pu
tiną europinio masto rašytoju. 
Jo lyrika galėtų būti įdomi sve
timtaučiams, jeigu kas nors ją 
pajėgtų gerai išversti į svetimą 
kalbą. Kad jo romanas “Altorių 
šešėly” gali būti įdomus ir su
prantamas kitų tautų skaityto
jams, liudija rusiškas to roma
no vertimas, kuris buvo išleistas 
trimis atvejais bendru 325,000 
egzempliorių tiražų.

Pagaliau V. Mykolaitis įdo
mus tuo, kad sovietinė okupaci
ja ir komunistų “tėvo ir moky
tojo” Stalino teroras nepajėgė 
poeto sulaužyti. Po prievartinio 
nuosmukio Stalino laikotarpiu, 
Putinas vėl pajėgė iškilti į to- j 
kias poezijos viršūnes, kokias 
jis buvo pasiekęs savo jaunys
tės gražiausiais metais. Ypač 
įdomu tai, kad V. Mykolaičio 
senatvės laikotarpis tiek gyve
nime, tiek kūryboje atrodo kaip 
maišto tarpsnis, arba bent kaip 
opozicija sovietiniam komfor- 
mizmui. Juk šiuo laiku V. My
kolaitis ne tik susitaikė su Baž
nyčia, ją rėmė savo aukomis, 
parašė vieną originaliausių re
liginių eilėraščių “Bachas”, bet 
ir skelbė krikščionišką huma
nizmą kitais kūriniais ir pa
smerkė tironus bei totalitaris- 
tus (“Sukilėliuose” ir “Vivos 

plango, mortuos voco”). šituos 
reiškinius aš čia tegaliu suminė
ti, bet įrodau savo studijoje.

Aš džiaugiuosi, kad studijos 
apie Mykolaitį-Putiną neuždel- 
siau. Mano “Veidų ir problemų" 
knyga pasirodė tuo pačiu laiku, 
kai Vilniuje išėjo iš spaudos 
Jono Lankučio monografija 
“Vinco MykolaičioPutino kūry
ba”. Šitoje savo knygos trečio
je redakcijoje J. Lankutis pasi
rodė dvilypiame vaidmeny. Vie
na, jis čia į Putiną pažiūrėjo 
apskritai žymiai palankiau ne
gu anksčiau, tačiau tuo pačiu 
laiku jis nuvertino mūsų poeto 
kūrybą tais atžvilgiais, kuriais 
Putinas buvo ypaš originalus. 
Kaip šitą kūrybą J. Lankutis 
suniveliavo savo knygoje, rei
kės parašyti atskirai. Man tuo 
tarpu džiugu, kad iš mano kny
gos skaitytojai lengvai paste
bės. kur yra V. Mykolaičio ori
ginalumas, kurio nematė, arba 
kompartijos paįtaigotas neno
rėjo matyti J. Lankutis. Mat, 
sovietinė kompartija, kuri ne
pajėgė Putino sulaužyti taip, 
kaip ji sužlugdė kitus poetus, 
yra suiteresuota, kad Mykolai
tis nors dirbtinai būtų susovie- 
tintas.

— Įdomu, kurio žanro litera
tūrą Jums yra maloniau nagri
nėti? Savo plunksna Pats esate 
ir dramaturgas. Ar dėl to dra
maturgų kūrybos nagrinėjimai

3

yra arčiau prie Širdies? Saky
sim, apie ką buvo ypač smagu 
rašyti, rengiant spaudai premi
juotąjį veikalą?

— Teisingai spėjate, kad man 
maloniausia nagrinėti drama
turgų kūrybą. Bet tai nereiškia, 
kaa as vengčiau lyrikos ir epo. 
Aš tik nemėgstu rėksmingų ir 
pamaiviškų dalykų. Kadangi ši
tokių reiškinių daugiau sutinku 
dabartinėje lietuvių lyrikoje, to
dėl apie ją mažiausiai ir tera
šau. I-me “Veidų ir problemų” 
tome aš terašiau tik apie ketu
rių autorių — V. Krėvės, Puti
no, A. Kairio ir Just. Marcinke
vičiaus — dramos kūrinius. Ta
čiau man smagiausia buvo nag
rinėti V. Mykolaičio-Putino kū
rybą, nes joje susitikau su visų 
trijų žanrų gerais, prasmin
gais ir įdomiais kūriniais. Taip 
pat malonu buvo rašyti apie B. 
Sruogos ir J. Grušo dramatur
gijas. Tačiau šios studijos yra 
skirtos “Veidų ir problemų” II- 
jam tomui.

— Atrodo, kad lygiai stebite, 
kas vyksta lietuvių literatūroje 
tiek išeivijoje, tiek tėvynėje. Ką 
ir kaip vertinate čionykštėse ir 
tenykštėse mūsų literatūros ap
raiškose?

— Man šiuo laiku ypač rūpes
čio sukelia literatūrinio kūry
biškumo nusilpimas tėvynėje 
Lietuvoje. Juk per pastaruosius 
2-3 metus Vilniaus “Vaga” teiš- 
leidžia tik 1-2 naujus romanus 
per metus, šituo atžvilgiu senes
ni metai būdavo vaisingesni. ši
tokį subergždėjimą, man rodos, 
veikia dvi priežastys. Viena jų 
— Solženicinas, kuris su savo 
“Ivano Denisovičiaus diena” su
davė beveik mirtinį smūgį vi
siems konformistams socialisti
nio realizmo gretose.

Nors Solženicinas buvo pa
smerktas ir ištremtas iš Sovie
tų Sąjungos, tačiau “Ivano De
nisovičiaus dienos” įspūdis skai
tytojuose pasiliko, o “Gulago” 
salynas”, kad ir per “Laisvės” 
radiją pasklidęs Rusijoje, aną 
įspūdį tik pagilino. Todėl rašy
tojai, gyveną sovietinėje impe
rijoje, kad ir būdami komunis
tai, nebegali taip konformistiš- 
kai rašyti, kaip daugelis elgda
vosi ligi tol.

Be šios slegiančios aplinky
bės, sovietinius rašytojus Lietu
voje dar yra paveikusi Romo 
Kalantos mirties auka liepsno
se. Nors komunistinė spauda šį 
didvyrišką jaunuolį yra apšau
kusi pamišėliu, tačiau lietuviai 
rašytojai žino, kad nei Romas 
Kalanta, nei tūkstančiai Kauno 
moksleivių ir studentų, kurių 
minios šaukė “Laisvės Lietu
vai!”, nebuvo jokie silpnapro
čiai. Jų pavyzdys drumsčia net 
lietuviškų stalinistų sąžines. O 
sujaudintos sąžinės rašytojas 
tegali išrėkti savo sielos skaus
mą, bet jis viBai netinka skelbti 
socialistinio realizmo optimiz
mui ir konfortizmui, kokių rei
kalauja sovietinis režimas iš ra
šytojų. Gal todėl ir “Poezijos 
pavasario” knygose spausdina
ma lyrika atrodo silpnesnė negu

(Nukelta j 4 pust)
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Ateitininkų jubiliejine stovykla. 
Rašytojo Heinrich Boel santykis 
su savo religija
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Eleonoros ir Aleksandro Marčiu- 
lionių ir Povilo Kaupo paroda. 
Lopšinės prie socialistinio realiz
mo lopšio.
Nauji leidiniai.
Filmų įvairumai. 
Kultūrinė kronika.

Kertinė paraštė
ATEITININKIJOS JUBILIEJINE

Visos ateitininkijos jubiliejinė meno sričių kūrybingas asmeny
bes.

Kad ateitininkijos sąjūdis per 
tuos 65 metus nepaseno, neprara
do prasmės ir nepavargo, tur būt, 
paslaptis yra mokėjime eiti koja 
į koją su laiku. Ateitininkija nie
kada geležine uždanga neatsitvė- 
rė nuo vienakių ar kitokių gyve- 
tamojo momento reiškinių, steng
damasi juos pakreipti asmenybės 
ugdymo ir kūrybinio impulso 
linkme. Taip inteligentijos nu- 
krikščionėjimo ir nuo liaudies at
skilimo pavojuje gimė ateitinin
kija. Kai nepriklausomybės lai
kais reikėjo tautai pasitempti ir 
vytis pačias pažangiausias Euro
pos tautas, tada ateitininkijoje su
skamba taipgi laiko reikalavimų 
pagimdytas šūkis: Pasukti Lietu
vos laikrodį 100 metų pirmyn!

Aktualumo nepraranda ir šių 
dienų ideologinės ir kūrybinės 
ateitininkijos pastangos, kai tėvy
nėje rakinamos žmogaus dvasios 
prasme laikas sukamas atgal, ne 
pirmyn, ir ne 100 metų, bet tūks
tantmečius — tiesiog į faraoniš- 
kųjų amžių vergijas. O kai Vaka
rų pasaulio mokslo židiniuos ne 
kartą šiandien vyrauja nuotaikos, 
panašios į anų laikų Rusijos uni- 

: versitetų, tai išeivijos ateitininkija 
|jau savo istorinėje patirtyje ran- 
| da atsakymą ir gaires ką ir kaip 
tokiu atveju daryti, kad laisvojo 
žmogaus ir laisvosios tautos atei
tis būtų statoma ant krikščioniš
kosios moralės pagrindų, o ne ant 
utopinių mados vėjų.

Gražiu to pavyzdžiu yra už sa
vaitės prasidedanti ateitininkijos 
jubiliejinė stovykla. Nežiūrint vi
sais trimitais Vakaruose trimituo
jamo vadinamoje kartų plyšio, 

I stovykloje problemas svarstys ir 
kūrybingose vakarų programose 

I dalyvaus net kelių kartų ateiti- 
I ninkija. Draugėje bus ir Vorone- 
I žo laikų veteranai, ir gyviausiai 
besireiški antys, jau čia subrendę 
sendraugiai, ir skaičiumi bei jud
rumu nepralenkiami studentai, ir 
besiskleidžiančia jaunatve žydin
tys moksleiviai. Kai gyva idėja ir 
aiškus tikslas žmones jungia, tai

stovykla įvyks Dainavoje nuo! 
š. in. rugpiūčio mėn. 24 d. iki rug-' 
Sėjo mėn. 1 d. Stovyklaus kartu 
visos sąjungos, sudarančios Ateiti
ninkų Federaciją: moksleiviai, 
studentai, sendraugiai. Stovyklau- 
jahna -bus jubiliejine proga, mi
nint 65 metų sukaktį nuo organi
zuotos ateitininkijos įsikūrimo 
1910 metais.

Ateitininkijos įsikūrimas ir gy
va jos egzistencija visuomenėje 
ligi pat šių dienų mūsuose buvo 
ir yra tiesiog fenomenalus reiški
nys, savo dvasia ir savo užmojais 
pralenkęs ir pragyvenęs net Va
karų Europos šviesuolių ne vieną 
krikščioniškąjį 20 amžiaus sąjūdį.

Lietuvių tautoje sąmoningai ti
kinčio ir kūrybingo inteligento at
siradimas tokia forma ir tokiu 
pločiu bei gyliu ne vienu atvejui 
buvo nenuneigiamos ir pirmaeilės 
reikšmės faktas visos tautos isto
rinio kelio kryptyje.

Religine ir tautine prasme są
moningų inteligentų sąjūdis pa
čiu savo įsikūrimu išgelbėjo mū
sų katalikišką tautą nuo naujo 
skilimo, panašaus į tą, kada bajo
riškoji tautos dalis paliko lietuviš
kai kalbančią liaudį ir nuėjo į 
lenkų kultūros lankas. Dvidešim
tojo amžiaus pradžioje mokslus 
einančiai mūsų jaunuomenei taip
gi buvo visai realus pavojus ati
trūkti nuo nuoširdžiai krikščioniš
kos liaudies daugumos ir nueiti 
su kraštutiniai liberališka Rusijos 
universitetų dvasia, gal ir nesą
moningai purenusia dirvą bolše
vikinei revoliucijai. Be tautine 
prasme sąmoningos (krikščioniško
sios inteligentijos, istoriniu mo
mentu stovinčios petys tį petį su 
tikinčiosios liaudies dauguma, 
vargu ar būtų sugebėta išnaudoti 
susidariusią padėtį ir atkurti anais 
laikais nepriklausomą Lietuvą. O 
be ano laisvės dvidešimtmečio, ar 
būtų šiandien dar kokių vilčių 
naujai Vasario šešioliktajai? Gi 
prie to istorinio pasukimo Vaka
rų ir laisvės kryptimi ateitininki
jos sąjūdis prisidėjo lemiamai, 
išaugindamas vadus, kovotojus, 
valstybininkus, įvairių mokslo ir

RIMVYDAS ŠLIAŽAS Heinrich Boell ir katalikybė
Skaitydami Bollio veikalus, 

greitai pastebėsime, kad Boll 
daug rašo apie kataliko tikėji
mą ir jo sąžinės problemas. Nė
ra abejonių, kad jis yra katali
kas rašytojas, katalikas savo 
kilme, savo tikėjimu ir savo 
krikščioniška perspektyva į gy
venimą. Tačiau faktas, kad jis 
yra viso pasaulio ir visos Vo
kietijos, katalikiškos ir evange- 
llškos, kapitalistinės ir komu
nistinės, rašytojas. Nobelio pre
mija pabrėžė šį faktą. Tai ver
čia susimąstyti ir paklausti: 
kaip Boll užsipelnė tokio plataus 
dėmesio. Juk iki šiol katalikas 
rašytojas kurdavo tik savie
siems. Katalikiška literatūra va
dindavome tik tokią, kuri gra
žiai parodydavo mūsų tikėjimo 
tiesas, kaip gera būti kataliku, 
o jeigu taip gera ir nebūdavo, 
tai kenčiančio žemėje laukė už
sitarnautas pelnas danguje. To
kių pamokslų nerasime pas 
Boll, atvirkščiai, Boll padarė ga
lą šiai "krikščioniškai” litera
tūrai ir vietoj jos rašo apie vie
nišus žmones gyvenime, kurie 
priekaištauja žmoniškumui ir ti
kėjimui ir kuriame jie išduoti 
visų: draugų, visuomenės, Baž
nyčios. Taigi nenustebkime, 
kad ir patiems katalikams Boll 
neaiškus. Vokietijos katalikuose 
yra nuomonių, kad Boll jau se
niai ekskomunikuotas ar bent 
turėtų būti ekskomunikuotas. 
Clevelando “Dirvoje” Nobelio 
premijos proga buvo maždaug 
parašyta, kad Boll yra komu
nistas. Galima saugiai teigti, 
kad Boll yra kontroversiškas ra
šytojas ir todėl dėl savo maiš
tingumo tikras dabartinės Vo
kietijos rašytojų kartos narys.

Kas būdinga šiai kartai? Iš 
tikro tai sunkus klausimas, nes 
ir patys rašytojai negali apibū
dinti jiems bendros perspekty
vos vieno vardiklio visai kartai. 
Aišku, kad dingo iš dabartinės 
literatūros ryškūs tipai, hero
jai, nebėra tokių kaip Parcivalis, 
Don Kichotas, Faustas. Dingo 
didingų ideologijų problemos. Ir 
gal tai išėjo į gera, nes anksčiau 
žmogaus aprašyme buvo gal per 
daug įvelta ideologijos, ir to iš 
davoje atvaizduotas charakteris 
kabojo daugiau debesyse negu 

jungia juos visą gyvenimą visose 
kartose.

Tr pabaigai tebūna užsklanda iš 
pirmojo bolševikmečio. Kai 1940 - 
1941 metų žiemą Vilniaus univer
siteto studentai ar studentės nu
eidavome laikyti egzaminų pas 
prof. V. Krėvę - Mickevičių, tai 
kambarėlyje tarp keturių akių jis 
vis paklausdavo, kokios esame 
korporacijos.. Lyg ir išsigąsdavo
me ir sakydavome, kad jokiai ne
priklausom, nes visos buvusios 
studentų draugijos bei korporaci
jos sovietų valdžios yra uždarytos. 
Tada profesorius, studento įskaitų 
knygelėje pamatęs, kad egzami
nuojamasis nėra pirmametis, 
klausdavo toliau: o kokioj buvai 
anksčiau? Ir jei klausiamasis at
sakydavo, kad' anksčiau priklausęs 
vienokiam ar kitokiam ateitininkų 
sambūriui, profesorius kažkaip

Žvilgsnis į Nobelio premijos laureato santykį su religija

Heinrich Boell, žymus Šių dienų Vakarų Vokietijos rašytojas, 1972 metų garsiosios Nobelio literatūros premijos 
laureatas.

stovėjo ant žemės. Tokioje lite
ratūroje, kuri rodo dirbtinį pa
saulį, vadovavimasis kuria nors 
ideologija ar religija galėjo pa
dėti išspręsti gyvenimo ar sie
los problemas. Tik moderniam 
rašytojui, išgyvenusiam naciz
mo ir karo terorą, pokario fizinį 
skurdą ir dabartinės sutechnolo- 
gizuotos materialistiškos visuo
menės dvasinį skurdą, smuku 
rasti įtikinančias ideologijas, 
nes ideologija yra totali siste
ma, kuri nurodo, kaip harmoni
zuoti prieštaravimus gyvenime 
ar visuomenėje. Ji reikalauja 
sau tiesos ir valdymo monopolio 
ir ji yra susikūrusi žmogaus at
vaizdą, koks idealus žmogus turi 
būti.

Praeities patirtis įspėja da
bartinius rašytojus neiti tuo ke
liu. Nes sistemos, kurios stato 

pasikeisdavo ir imdavo labai karš
tai įtikinėti, kone prašyti, kad stu
dentas savo dvasioje ir toliau 
tokiu liktų. Anie jo įtaigojimai 
beveik visada baigdavosi tokiu 
tvirtinimu: atsimink, kad katali
kybė Lietuvą jau kartą yra išgel
bėjusi, tik ji viena ir dabar tega
lės Lietuvą išgelbėti.

Lig tol žinomo kaip labiau li
beralaus, net kairaus profesoriaus 
tokie žodžiai tada mums buvo 
gana sunkiai suprantami ir savo 
tarpe įvairiai komentuojami. Kad 
didysis mūsų rašytojas tada kal
bėjo tiesą, šiandien akivaizdžiai 
liudija katalikiškos Lietuvos at
sparumas ir “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” puslapiai.

Jubiliejinėn stovyklon susiren
kanti Ateitininkija eina tuo pa
čiu keliu. Ir, Dieve, duok jai stip
rybės ištesėti. k. brd. 

idealius pavyzdžius gyvam žmo
gui, elgėsi ir elgiasi žiauriai su 
tikru, gyvu žmogumi, jos su
stabdo jo klestėjimą ir suvaržo 
jo laisvę. Skaudūs patyrimai 
su sena visuomenės santvarka 
nežadina pasitikėjimo dabarti
ne. Taigi ideologijos ar religi
nės sistemos nedomina dabarti
nių rašytojų

Nusigręžimas rašytojų nuo 
ideologijų kyla gal iš geresnio 
estetikos supratimo. Vis dėlto 
rašytojas atvaizduoja charak
terius, asmenis ir mėgina įkvėp
ti jiems gyvybės, išryškindamas 
jų išgyvenimus bei mintis. Kon
fliktai kyla iš asmens, pvz. su
sidūrimo vaizduotės su tikrove 
arba individo su visuomene. 
Toks gyvenimo analizės būdas, 
tikrovės tyrinėjimo būdas, savo 
pagrinde yra skirtingas nuo fi
losofijos, teologijos ar etikos 
metodų, nes šie ieško bendrų 
taisyklių, apibendrinimų ir ab
strakcijų.

Dabartinis rašytojas iš vienos 
pusės nori pašalinti praeities pa
vojus, sutriuškindamas savo kū
ryboje tuos senus stabus, tuos 
idealius modelius, kuriais žmo
gus turėtų sekti. Tokie charak
teriai paverčiami beveik į kari
katūrą, parodomas jų visas dva
sinis, moralinis ir kalbinis skur
das. (Pas Boll galingieji su ma
žu žodynu). Tokie stabai vokie
čiui dar iš netolimos praeities 
yra prūsas, tas atskiesto huma
nizmo su militaristišku priedė
liu mišinys; vėliau nacis, vėl at
skiesto humanizmo ir naujojo 
barbarizmo, pagonybės mišinys, 
o dabar atskiesto humanizmo ir 
veidmainiško Vakarų krikščio
niškumo mišinys.

Taigi, dabartinėje vokiečių li. 

teratūroje nėra pavyzdžių, ku
riais skaitytojas galėtų sekti, 
nes rašytojas nėra pasidaręs 
žmogaus atvaizdo, stabo. Jis ieš
ko gyvo žmogaus. Tad pas Boll 
rasime realistišką žvilgsnį į 
žmogų, rodant, kaip jis gyvena 
ir vargsta modernioj, technolo- 
gizuotoj visuomenėj. Tuo pačiu 
analizuojama pati visuomenės 
struktūra. Žmogus vaizduoja
mas pasimetęs, kaip nužmogin
tas numeris, be vardo, grotes
kiškas. Žmogui ir pačiai visuo
menės struktūrai būdinga alie- 
nacija.

Parodydamas tokį žmogų ir 
tokią visuomenę, rašytojas lie
čia abiejų diagnozę ir kritiką — 
jis tampa moralistu iš reikalo. 
Tikrovė ir mokslas išsivystė to
kiu greičiu, kad pvz. moralinė 
teologija, kuri liko statiška, pa
siliko užnugary, negalėdama at
sakyti į modernias visuomenės 
problemas. Tik rašytojas ėjo su 

[gyvenimu ir tik jis gali dabar 
kelti įspėjimo balsą, kad žmo
niškumas pavojuje. Dabartinis 
rašytojas jaučia įsipareigojimą 
tai daryti. Tad atmetama min
tis, kad menas turėtų tarnauti 
tik menui, mažam estetų rate
liui, bet taip pat atmetama min
tis, kad rašytojas, būdamas šio 
laiko vaikas, gali turėti ir siū
lyti tobulą receptą, kaip pagy
dyti visuomenę.

Rašytojas gali rodyti į blogy
bę ir kaltę, kad mes žlungančių 
vertybių sąmyšy esame pavoju
je prarasti ir neatpažinti tikro
vės. Rašytojas grasina, prana
šauja, kaltina ir protestuodamas 
šaukia— tai jo indėlis, kad at
eitis būtų žmoniškesnė. -

Bollio kritiškas žvilgsnis tai
komas pirmiausia Vokietijai. Jo 

asmeniškas patyrimas tvirtina, 
kad karas nėra pateisinamas, 
nes tik nekaltieji žūsta. Išvado
je, kaltieji, naciai, išliko gyvi, 
tik jie dabar pilnai įsitikinę de
mokratai ar katalikai ir geri 
manedžeriai bei politikai. Boll 
neabejoja jų rimtumu, bet vis 
vien tokių nemėgsta. Organizuo
tą katalikiją Boll laiko taipgi 
kalta dėl nacizmo įsigalėjimo: 
katalikų partijos padėjo Hitle
riui sudaryti konkordatą su Va
tikanu, tuo suteikdami jam 
tarptautinį prestižą. Katalikų 
partijos balsavo už įstatymą, 
kuris suteikė Hitleriui diktato
riaus galias. Reiškia, ir katali
kų politikieriai, ir Bažnyčia ka
pituliavo prieš nacius. Boll ne
priima pasiteisinimų, kad neva 
buvo taipgi ir rezistencijos, nes 
jeigu jos ir buvo, tai ji buvo tik 
privačių asmenų, jų idealų ir 
drąsos žygiai. Vyskupai tylėjo. 
Boll pasakoja nuotykį iš savo 
gyvenimo, kai buvo imamas į 
nacių kariuomenę. Prieš išeida
mas, nuėjo į rekolekcijas būsi
miems katalikams kareiviams. 
Kunigas ten kalbėjo apie nuodė
mę, bet tik seksualinėj srity. 
Kitos nuodėmės lyg negalėjo bū
ti. Nė žodžio apie nacizmo mo
rališkumą, antisemitizmo mora
liškumą ar apie galimą konflik
tą tarp kareivio sąžinės ir kari
ninko įsakymo. Dar juokingiau, 
bažnyčiose buvo meldžiamasi už 
Vokietijos pergalę, kai tų pačių 
kunigų konfratrai buvo žudomi 
koncentracijos stovyklose už sa
vo tikėjimą.

Romane “Biliardai pusę de
šimtos” vieno turtingo ir gar
saus vienuolyno nariai pradėjo 
švęsti nacių įsiūlytas pagoniš
kas šventes, kurdami laužus ir 
dainuodami naciškas dainas. Per 
paskutines karo dienas sūnus to 
architekto, kuris buvo pastatęs 
vienuolyną, būdamas karinin
ku, susprogdina šį vienuolyną, 
keršydamas vienuoliams ir no
rėdamas palikti paminklą nekal
toms nacizmo aukoms.

Dabartis įrodo Bolliui, kad 
nei katalikai, nei Vokietija ne
išmoko istorijos pamokos. Kri
tikams, kurie jį kaltina, kad ra
šytojas per griežtas, Boll atsa
ko: “Ne rašytojas užnuodija že
mę, jis randa ją jau užnuodytą”.

Kokius nuodus mato Boll taip 
gražiai atsistatančioj ir turtin
goj Vokietijoje? Tai rūpestis 
materialinėmis gėrybėmis ir jų 
gaminimu bei apyvarta, kada 
visa tai pasidarė svarbiausiu 
tautos uždaviniu. Pagal tokią fi
losofiją žmogaus vertė glūdi ta
me, kokią rolę jis atlieka eko
nominiame procese. Logiškai tai 
reikštų, jog kas daugiau paga
mina ir suvartoja, tas yra ver
tingesnis visuomenės narys, 
žmogaus materialinis pasiseki
mas čia sudaro jo vertę. Taigi 
žmogus raginamas pralenkti, 
nugalėti kitus, tapti vilku ir 
piauti savo artimą. Tokia žmo
gaus definicija pagal rinkos 
įstatymus atsiskleidė Bolliui vie
noje reklamoje, kurią jis matė 
televizijoje. Ten trumpai klau
sytojui išdrožė: “Jeigu ką turi, 
tai ir esi kas nors.” Turtas čia 
sudaro žmogaus vertę. Nuste
bintas Boll klausia, kodėl dva
siškija, kuri Vokietijoje turi 
gan daug politinės ir ekonomi-

(Nukeita į 4 pusL).
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Ateitininkija pradeda Kryžių 
kalno tradiciją Dainavoje. 
Anglijoje rastas, o Chicagoje įsi
gytas senas ir svarbus lituanisti
nes studijos rankraštis. 
Lietuviškos studijos skaidrioje 
Italijoj.
Henriko Nagio nauji eilėraščiai. 
Algirdo Landsbergio teatrinis 
laiškas iš Europos.
Ateitininkų stovyklos programa.

Kertinė paraštė
ATEITININKIJA PRADEDA KRYŽIŲ 
KALNO TRADICIJĄ DAINAVOJE
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Kai prieš kelerius metus, oku
pantai pakartotinai iškirto ir 
buldozeriais išvertė šimtus kry
žių garsiajame Kryžių kalne, Jur
gaičiuose, šioje Kertinėje paraš
tėje buvo iškelta idėja atkurti 
Kryžių kalną išeivijoje, Konkre
čiai buvo siūlyta ir vieta — Dai
navos stovyklavietė. Mintis susi
laukė gyvo atgarsio. Gauta aps
čiai laiškų, entuziastingai prita
riančių tokiam projektui.

Štai net nuo Pacifiko pakran
tės Daumantas Cibas tada redak
cijai rašė: “Dainavoje nesu bu
vęs ir visai nežinojau, kad ten 
yra Kryžių kalnui tinkama kal
va. Gerai, kad ją nurodėt. Labai 
norėčiau pats pirmas ten kryžių 
pastatyti. Įsivaizduoju, kad kry
žių statyme išsivystytų ir šioks 
toks lenktyniavimas. Neabejoju, 
kad Dainavos Kryžių kalne ir to
limų vietų lietuviai norėtų statyti 
savo kryžius. Vieni juos patys at
vežtų, o kitiems būtų patogiau, 
kad kas apsiimtų už atlyginimą 
artumoj, padainavy, padirbti. 
Toks kalnas kiekvienam lietuviui 
sukeltų šventos vietos pagarbą, 
kai skaitytum kryžių įrašus su 
vardais Kalantos, Stonio, An
driuškevičiaus ir daugelio kitų, 
visiems brangių ar tik saviškiams 
žinomų kankinių. Nekantrau
damas laukiu, kaip į projektą at
silieps patys dainaviečiai — Dai
navos savininkai. Jei išgirstumėt 
daugiau ką apie to sumanymo 
svarstymą, prašau, rašykite. To
kiam žygiui išjudinti reikia pa
kartotino priminimo ir padrąsi
nimo. Tebūnie naujasis Daina
vos šventkalnis kaip stiprus atkir
tis okupantų sauvaliavimui”.

Tačiau ėjo mėnesiai ir metai, 
o niekas nesiėmė konkrečių dar
bų Kryžių kalno Dainavoje re
alizavimui. Ir štai ateitininkija, 
šiemet minėdama organizacinio 
gyvenimo 65 metų sukaktį, savo 
paminkliniu kryžių nutarė pradė
ti Kryžių kalno Dainavoje tradi
ciją. Kaip Ateitininkų Federaci
jos Kryžių ruošos komisija spau-

doje informuoja (Draugas, š. 
liepos 26 d.), kryžius ten bus kal
ne pastatytas vykstančios ateiti- 
ninkijos jubiliejinės stovyklos 
metu (š. m. rugpiūčio 24 d. - 
rugsėjo 1 d.). Milžiniškas 19 pė
dų aukščio raudonmedžio kry
žius, padarytas meistro Antano 
Poskočimo, šiuo metu jau yra 
nuvežtas į Dainavą ir laukia iš
kilmingos Kryžių kalno atidary
mo dienos.

Ateitininkų Federacijos dva
sios vadas kun. Stasys Yla šį 
Kryžių kalno projektą spaudoje 
taip aptarė: “Liaudies kryžių is
torija yra mūsų kultūros, meno ir 
sykiu mūsų religinio charakterio 
istorija... Galima įsivaizduoti, 
koks pasidarytų Dainavos Kryžių 
kalnas su laiku atrakcijos centras 
turistams, žurnalistams ir TV re
porteriams. Tas Dainavos kalne
lis prabiltų visos kovojančios ir 
kryžiuojamos Lietuvos vardu. Jis 
būtų ir mums dalis savos Lietu
vos ir jos Golgotos” (Draugas, 
1975.VII.26).

O ypač malonu, kad šis Kry
žių kalno projektas Dainavoje ra
do platų atgarsį ir širdingą pri
tarimą jaunime, kurio daugeliui 
Dainava yn-a virtusi antrąja tėviš
ke. Iš arčiau stebint jau vien Chi
cagos studentų ir moksleivių nuo
taikas, jaudinančiai džiugu bu
vo matyti, kaip jie savo tarpe en
tuziastingai tuo reikalu kalba ir 
ne trafaretinę, bet naują Kryžių 
kalno Dainavoje idėją priima 
kaip savą, juos uždegančią, juos 
keliančią.

Daug kas ir dabar, apsilankęs 
Dainavoje, sako, kad visas sto
vyklavietės gamtovaizdis 
kuo primena Lietuvą. Tačiau kai 
ant peizažą dominuojančio kal
nelio iškils ir aukštų kryžių si
luetai, Dainava tikrai virs akiai 
neatskiriama toli palikusios ir čia 
atkeltosios Lietuvos dalimi.

k. brd.

m.

Karų, okupacijų ir kitokių ne
gandų šimtmečiais niokojama 
Lietuva yra netekusi neįkainoja
mos vertės savo kultūrinių lobių. 
Kiek archyvų,. bibliotekų ir rank
raštynų buvo sudeginta, užpuoli
kų kaimynų išgrobstyta ir išsi
vežta, kiek dailės vertybių atsidū
rė svetimųjų kraštų muziejuose! 
Ir taip kultūrinių turtų naiki
nimo ar netekimo nelaimės vis ir 
vįs beveik periodiškai karto
josi nuo pat pirmosios ir siaubin
gosios maskolių invazijos Lietu
von 1655 metais.

Ne vieną kartą ir mes patys 
buvome gerokai kalti, jrer mažai 
dėmesio skirdami kultūrinių ver
tybių apsaugai. Ir tai dar visai 
netolimoje praeityje. Sakysim, 
nepriklausomybės metais, prave
dant žemės reformą, domėtasi tik 
dvarų žemėmis, visai ranka nu
mojant į tai, kas šimtmečiais bu
vo krauta jx> tų dvarų stogu. O 
ten gi buvo ir brangių bibliote
kų, ir ypač sienas puošiančių 
vertingų dailės kūrinių. Bet ar 
kam tai rūpėjo? Rūpėjo, tik ne 
mums. Greit rečiausi ir brangiau
si paveikslai, niekieno nekliudo
mi, atsidūrė kaimyninėje Lenki
joje ir toliau Vakarų Europoje, 
kur jie ir šiandien turtina anų 
kraštų dailės muziejus. O kokie 
gi būtų buvę pačios Lietuvos dai
lės galerijų turtai, jeigu būtų lai
ku apsižiūrėta ir aklai neįsikibta 
vien tik į materialines gėrybes!

Deja, išeivijoje didžia dalimi 
einama tuo pačiu keliu. Galvo
trūkčiais perkamos žemės, rezi
dencijos (atsargiai — nepava
dinki jų tėvų papročiu tik na
mais!) ir kitų kitokie objektai. 
Bet tik ne kultūrinė vertybė, o 
ypač dar tokia, kuri amžių ne
ganduose buvo iš mūsų rankų iš
sprūdusi, ir dabar, progai pasitai
kius, vėl galinti grįžti lietuviš
kon pastogėn. Kiek šiandien pir 
nigingoje išeivijoje yra tokių 
kaip Kazys Varnelis ar Bronius 
Kviklys, kurie, nesigirdami nei 
vilomis, nei akrais, atkakliai ieš
ko, jeigu reikia ir perka visa tai, 
kas lietuvių tautos ir kultūros is
torijai yra brangu ir ko praeity
je buvo netekta.

O prarastų, dingusių ir vėl at
kastų, mūsų tautai brangių kul
tūrinių vertybių pasaulinėse šių 
turtų varžytinėse laiks nuo laiko 
pasirodo apsčiai. Tokius faktus 
visą laiką akylai seka Chicagoje 
gyvenantis, žinomasis mūsų daili
ninkas prof. Kazys Varnelis. Da
lyvaudamas tarptautinėse šių 
rankraštinių bei knyginių rete
nybių varžybose, jis savo biblio
tekoje yra sutelkęs neįkainoja
mos vertės senųjų įvairiausios li- 

ituanistikos leidinių. O Lietuvą jrdedikuota Dovydai Vilkui

Anglijoje rastas, o Chicagoje įsigytas niekieno nematytas 
18-tojo amžiaus pradžios lituanistinės studijos rankraštis
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rankraštis, išgulėjęs apie 250 me
tų mums visai nežinomose anglų 
bibliotekose, vėl nepradingtų 
šimtams metų. Tačiau, nežiūrint 
visų pastangų, K. Varnelis varžy
tinėse pralaimėjo. Nežinomo pir- 

• kėjo agentas įkėlė aukštesnę kai
ną. Tik to agento pirkėjas, mūsų 
laimei, persigalvojo ir rankraščio 
atsisakė. Tokiu būdu Varneliui 
buvo pasiūlyta rankraštį perimti 
tiesiai iš ano nežinomojo pirkėjo 
agento.

Tiesa, pinigai išaugo dideli. Ir 
čia vienam K. Varneliui buvo ne
pakeliamai sunku. Tačiau, nė se
kundės dėl pirkinio neabejoda
mi, pagalbon ateina Gabrielės ir 
Kazio Varnelių bičiuliai dr. Min
daugas ir Austė Vygantai, prisi
dėdami stambesne suma, nes čia 
jau buvo ne poros šimtų, bet ke- 
letos tūkstančių reikalas. Visoj toj 
istorijoj prof. K Varnelis neuž
miršta ir dr. Vinco Maciūno, mū
sų senosios literatūros žinovo, ku
riam šios akcijos metu kelis kar
tus skambina į Philadelphiją, 
ieškodamas patarimo ir padrąsi
nimo. Pagaliau visa įtampa pasi
baigė tuo, kad šiandien studijos 
rankraštis jau yra Chicagoje, 
prof. Kazio Varnelio rankrašty
ne.

Anot K. Varnelio, savaime su
prantama, kad manuskriptas įgy
tas tam, kad musų mokslininkai 
galėtų juo naudotis ir įnešti nau
jos šviesos į 18 šimtmečio litua
nistikos mokslo tyrinėjimus. Prof. 
V. Maciūnas, labai nudžiugintas 
šio rankraščio įsigijimu, jau suti
ko “Draugo” kultūrinio priedo 
puslapiuos plačiau apie tai para
šyti, kai tik gaus manuskripto fo
tografines kopijas. Tikimasi, kad 
į šio rankraščio studijas įsijungs 
ir daugiau lituanistų.

Šiandien jau žinoma, jog viso 
rankraščio fotografinės kopijos 
artimiausiu laiku bus padarytos 
keliuose egzemplioriuose, kad 
rankraštis kuo plačiausiai būtų 
prieinamas lituanistams. Varne
lio žodžiais, pirmasis fotografinis 
egzempliorius bus skiriamas dr. 
Vincui Maciūnui. Kiti egzemplio
riai bus pasiųsti Vilniaus univer
siteto mokslinei bibliotekai, o 
taip pat Lietuvių mokslo akade
mijoms Romoje ir Vilniuje.

Ir taip Pilypo Ruigio šimtme
čius dingęs rankraštis vėl yra 
galutinai grįžęs į lietuvių rankas. 
Grįžęs tolimais ir aplinkiniais ke
liais. Po amžių miego nežinomoj 
Anglijos bibliotekoj, atominio 
amžiaus sprausminiu perskridęs 
Atlantą ir čia, Varnelių ir Vy
gantų rūpesčiu, nusileidęs Chica
goje, lietuviškon bibliotekom 
Tuo buvo lyg ir įvykdytas studi
jos dedikacijos gale kukliai auto
riaus išreikštas pageidavimas:

“Ar tiks ar netiks, siunčiu. Imk 
meiliai tatai,

Jei darbas to neverts, man vėl 
parsiųsk čionai”.

Šiuo dingusio rankraščio ati
dengimu dabar prasmingiausiai 
paminima ir 300 metų sukaktis 
nuo Pilypo Ruigio gimimo. Jis 
buvo gimęs Mažojoj Lietuvoj 1675 
metais.

(A .;
Pilypo Ruigio (1675-1749) lotynų kalba parašytos lituanistines studijos titulinis puslapis originalaus dydžio, 
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nusiuntė. Tačiau dėl nežinomų 
priežasčių studija nebuvo išleista, 
ir jos rankraštis buvo dingęs iki 
pat šių metų.

Dabar Kazio Varnelio įgytasis 
jos rankraštis yra 110 ranka ra
šytų puslapių. Lotyniškasis jos 
tekstas mirgėte mirga lietuvių 
kalbos žodžiais, kurie lyginami 
su lotynų, graikų ir kitomis kal
bomis. Apsčiai tekstan įpinta ir 
lietuviškų patarlių bei priežodžių, 
kurie visur užrašomi lietuviškai, 
greta duodant ir lotyniškuosius 
vertimus.

Lotyniškosios studijos tekstas 
daug kuo skiriasi nuo: vėlesnės 
vokiškosios. Štai tik vienas pavyz
dys. Vokiškoje versijoje buvo 
atspausdintos anos garsiosios trys 
mūsų liaudies dainos pirmūnės: 
“Anksti rytą rytužėlį’*, “Aš tu
rėjau žirgužėlį” ir “Aš atsisa
kiau savo močiutei”. Lotyniš
kam studijos prototipe “Anksti 
rytą rytužėlį” dainos nėra. Vie
toj jos yra kita, prasidedanti ši
taip: “Šelmiai lenkai į krygę jojo,/ 
Mano brolelį drauge viliojo”. Ži-

moji išgarsino lietuvių kalbą ir 
ypač mūsų liaudies dainas. Stu
dijoje pirmą kartą buvo paskelb
tos trys lietuviškos dainos, ku
riomis susidomėjo ir kuriomis 
grožėjosi Lessingas, Herderis, Go- 
ethe, Schilleris ir kt. Čia turima 
galvoje 1745 m. išleistas Ruigio 
lietuvių kalbos tyrinėjimas: ‘‘Bet- 
rachtung der litauischen Spra- 
che in ihrem Ursprunge, Wesen 
und Eigenschaften”.

Ankstesnė lotyniškoji Tyrinėji
mo versija buvo parašyta 1708

liečianti ir šimtmečius apimanti j (Wilkins), Klaipėdoje gimusiam 
Varnelio kartografijos kolekcija mažiietuviui, atsidūrusiam Ang- 
yra viena iš pilniausių.

Šiomis dienomis jo senųjų 
rankraščių rinkinys praturtėjo 

daug pačiu brangiausiu, lig šiol tik ži
notu, bet niekieno nerastu ir ne
matytu. Tai Pilypo Ruigio loty
niškosios studijos apie lietuvių 
kalbą rankraštis, parašytas aš
tuoniolikto amžiaus pačioje pra
džioje. Kaip žinome, vėlesnė vo
kiškoji šios studijos atspausdin
ta versija Vakarų Europoje pir-

lijoje, tapusiam ten anglikonų 
vyskupu, garsios Lambeth biblio
tekos vedėj'u ir aplamai vienu 
šviesiųjų 18 amž. Anglijos kultū
rinio gyvenimo žmonių. Lotyniš
koj studijoj jos eiliuotoji dedika
cija yra parašyta lietuviškai. De
dikacija kaip tik yra autoriaus 
kreipimasis i savo tautietį Vilką, 
tikintis, kad, jam padedant, stu 
dija Anglijoje bus išleista. Be 
abejo, Ruigys rankraštį jam ii

noma, visos dainos gretimai iš
verstos ir į lotynų kalbą.

Šios studijos rankraščio atiden
gimo ir jo įsigijimo istorija taip
gi yra be galo įdomi. Dabar, kal
bantis su rankraščio savininku 
prof. Kaziu Varneliu, sužinota, 
kad jam gerai pažįstamas New- 
berry bibliotekbs Chicagoj karto
grafijos skyriaus kuratorius, žino
damas, kad Varnelis domisi litu
anistika, pastebėjęs Sotheby var
žytinių kataloge Ruigio rankraš
čio fotografiją bei aprašymą, at
siuntė Varneliui katalogo foto
statinę kopiją. Ir kur čia nebus 
įdomu, kad lituanistinis manu
skriptas Londone (Anglijoj) par
duodamas iš varžytinių š. m. lie
pos 8 d. Tada Kazys Varnelis 
tuoj pat susisiekia su Nebenzahl 
firma Chicagoje, kuri yra viena 
iš 50 pasaulyje svarbiausių anti
kvariatų, besispecializuojančių 
senųjų knygų ir kartografijos sri
tyse. K Varnelis paprašo, kad 
firma per savo agentą Londone 
dalyvautų varžytinėse jo vardu.

Reikėjo veikti greitai, kad
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Ar Varniai buvo anapus pasaulio?
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Mąstymai apie Valančių "Paaugusių 
paraštėje

žmonių knygelės"

I

AR ATGIMS NAUJASIS 
ROMANTIZMAS?

I šį svarbų klausimą Ayn ^as gyvenime ir literatūroj. Rand 
Rand, autorė “Fountainhead” ir skundžiasi, kad net suaugę, ne 
'“Atlas Shrųgged”, atrodo, sten- tik jaunuoliai, šiandien neturi 
giasi atsakyti savo knygoj “The tokios emocijos, kuri įgautų pra- 
Romantic Manifesto” (New džią iš sprendimų (judgements); 
American Library, Signet Ed.J.ljuk protas veda, jis neseka emo- 
Tai literatūros filosofijos kritika, I 
kur ji stengiasi įrodyti, kad kaip j 
tik romantizmas būtų tas vaistas, I 
kuris pakeltų nūdienį meną ir ipa-1 žįstą, bet ir niekad netikrino ir 
rodytų žmogaus pajėgumą ir jo niekad nejautė, kad su ja patys 
didingumą, besislepianti jame ir'Sutinka, 
jo proto galioje. Ji yra priešingai 
šių dienų “natūralizmui”, kuris, 
sako, įtakojo visą mūsų nūdienį 
kultūrinį susmukimą, ypač ant
rąją XX amžiaus pusę. Ji galvoja, 
kad šiandien turime išdavas XX 
amž. įsivyravusios klaidingos fi
losofijos, kuri išardė individua
lizmą etikoj ir estetikoj.

■Didžiausią šių dienų problemą 
ji mato tame, kad žmonės Va
karų kultūros pasaulyje yra pa
tekę į “Irracionalumo naktį”, jo 
dogmatiškumą ir praradę vertės 
pajautimą. Ypač literatūroj yra 
rodomas žmogus jo blogiausioje 
padėtyje ir šviesoje, užuot įro
džius žmogaus potencialumą bū
ti kažkuo dideliu. Ayn Rand .pa
grindinė pozicija yra ta, kad in
dividas turėtų ir gali rinktis: mo
ralėj ir estetikoj, kad pasaulį ga
lima pažinti, ir individas nėra 
valdomas jėgų, kurių jis negali 
nei palenkti, nei valdyti. Ji 
negalvoja, kaip natūralistai, kad 
žmogus yra jau toks silpnas. Ir 
literatas gali ir turėtų rinktis ko
kybines vertybes, moralines ir es
tetines. Menininkas yra atsakin
gas savo etiniuose ir estetiniuose 
pasirinkimuose. Jis, aišku, neturė
tų būti didaktiškas, ir ji ne
svarsto didaktinių moralės teori
jų. Ayn Rand sako, kad meno 
tikslas nėra pamokymai, bet pa
rodymai.

Jinai smarkiai ginčijasi su li
teratūros “natūralistais”, saky
dama, kad žmogus turi valią, va
lios aktą —- nebūtinai vien pra
laimėjimą! Žmogus nebūtinai tu
ri būti vaizduojamas vis pralai
mintis ir vis desperacijoj, lyg tik 
toks bebūtų jo likimas ir jo tiks-

cijasl O Šiandien daug individų 
remiasi vien pasąmonine filosofi
ja, kurios jie ne tik kad nepa-

1. Nepasisekimų žmogus

Vyskupas Valančius dar nėra mū
sų pakankamai atrastas. Mes jį jau 
pažįstame kaip didelį visuomeninin
ką, tautos vadą, rašytoją, spaudos 
draudimo laikmečio rezistencijos pra
dininką ir pan. Tačiau iš kur visas 
šis Valančiaus turtingumas? Kas 
yra jo įkvėpėjas? Koks yra jo paties 
dvasinis veidas?

Šie klausimai yra verti studijų 
ypač dėl to, kad, išoriškai žiūrint, 
Valančius yra nepasisekimų žmogus. 
Tai yra žmogus, kuris savo akimis 
matė daugelio savo darbų griuvė
sius. Jo suorganizuotas parapijinių 
mokyklų tinklas po 63 metų sukili
mo buvo visiškai sunaikintas. Jo su
keltas kunigų rašytojų sąjūdis, už
draudus spaudą, buvo paliktas be 
priemonių. Jo suorganizuota Blaivy
bės draugija — uždaryta. Po sukili-

džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
dalinimo. Fiziškai jis jos nebuvo iš
gyvenęs, tačiau dvasiškai jis ją paži
no ne blogiau negu tremtinių vai
kai šiandien pažįsta nepriklausomą 
Lietuvą, nors jie būtų gimę kur nors 
Vakaruose. Lietuvos Didžiojoje Ku
nigaikštijoje katalikų Bažnyčios val

dantieji organai naudojosi plačio
mis privilegijomis. Tačiau neatrodo, 
kad vyskupas Valančius labai pasij 
gestų ar net dėl jų netekimo būtų iš
muštas iš pusiausvyros. Vietoj to, jis 
naudojasi naujais metodais, taiky
damasis prie esamų aplinkybių, kad 
būtų padaryta viskas, kas galima 
padaryti.

Natūrali reakcija nugalėto ir pa
žeminto vado galėjo būti gilus susi-

pa-

būtų užsidaręs savyje ir nuleidęs 
rankas, būtų pradėjęs skelbti kokį 
“Weltschmerzą”. Tačiau, net keis
ta, kad pas Valančių šitokios, saky
tume, natūralios dalykų išeities nėra 
nė pėdsako. Visos nelaimės nuteka 
nuo jo, kaip vanduo nuo anties.

mo, kuris vyko nesilaikant jo vado- krimtimas, šaukimasis į dangų kerš-

vavimo, veiklioji kunigija buvo Iš
blaškyta po Rusijos plotus ir Sibirą. 
Jis pats buvo perkeltas Kaunan be- 
tarpiškon gubernatoriaus priežiūron. 
Likusi vyskupijos kunigija be poli
cijos leidimo negalėjo lankytis vieni 
pas kitus, nei j šventes.

Valančius buvo gimęs, praėjus še- 

šeriems metams nuo paskutinio Di-

to, pvz., kaip Adflmo Mickevičiaus, 
užsidarymas savyje kaip sužeisto 
liūto, gal net vienas kitas grynai ni
hilistinis mostas ar apsivylimas savo 
tauta, apkaltinimas Didžiosios Kuni

gaikštijos sąrangos, privedusios prie 

šios katastrofos, prakeikimas Rusų 

imperijos ir tautos; Nebūtų labai 

nuostabu, jei vyskupas, nors ir ne-

Toks neracionalus žmogus ro
do mene tik nepasiekiamus tiks
lus, tokius, kurie panašūs į jo pa
ties kaltės jausmą, ir mato tik gy
venimo nepasisekimus. Kai me
nas taip pasidaro tik irraciona- 
lumo konkretizavimu, tada ir ir- 
racionalus žiūrovas - skaitytojas, 
žiūrėdamas ar skaitydamas, išgy
vena iliuziją, kad jis yra teisus! 
Stebėdamas jis .pamato, kad kiek
vienas jo bandymas rinktis mo
ralėje ir estetikoj buvo be pasi
sekimų, kad jo — žmogaus gyve
nimas yra iliuzija, kuriame 
menkniekis jau yra šis tas, kad 
nieko negalima gyvenime gerai 
suprasti ir nėra reikalo iš žmo
gaus reikalauti racionalių spren
dimų! Ir štai todėl neracionalia
me mene nevartojamas sprendi
mas intriga. Mat, gyvenimas — 
palaidas.

Autorė norėtų grįžimo prie int
rigos ir prie romantizmo, bet ne 
taip, kaip jis buvo suprastas se
niau. Romantizmas, ji sako, yra 
menas, kuris bazuojasi tuo, kad 
žmogus turi valią (volition) ir ži
no vertę. 19 šm. romantizmas 
dingo, nuverstas 20 šm. misticiz
mo, kolektyvizmo ir 20 šm. fi
losofų nenoro prisiimti jokių ver
tybių, jokios atsakomybės. Lite
ratūroj romantizmą užgriuvo na
tūralizmas. Jei žmogus literatū
roj rodomas neturįs jokių jėgų, 
tai jis yra auka jėgų, kurių jis 
negali kontroliuoti. Tai yra mo
ralinė išdavystė. Rand pati rodo 
idealų žmogų. Taip ji supranta 
literatūros tikslą.

(Nukelta. į 2 psl.) K. Bogdanas 1963-tieji metai Lietuvoje

2. Girkalnio Stepono nuotykiai

Atrodo, kad, turėdamas prieš akis 
savo išgyvenimus, Valančius parašė 
apysaką apie ūkininko Stepono nuo
tykius. Jau kai jis vedė žmoną, visi 
šnekėjo, kad jiedu negyvens. Tačiau 
jie gražiai pradėjo savo gyvenimą. Jie 
darbščiai rūpinosi savo turtais, ta
čiau, nepakankamai prižiūrimąs, jų 
sūnelis persišaldė ir mirė. Motina bu
vo nepaguodžiama. Tačiau pasirodęs 
sapne jos sūnelis ją perspėjo, kad 
jos ašaros kliudo jam džiaugtis dan
gaus laime kartu su kitais vaikais. 
Vėliau kruša išmušė jų rugius. Ru
denį, minant linus, sudegė jų kluo
nas: neliko nei šieno, nei duonos. 
Kotryna įsisirgo. Steponas, nuėjęs j 
bažnyčią, ilgai meldėsi. Jis tarsi iš
girdo žodžius, skatinančius jį eiti pa
sikalbėti su ubagu, kuris sėdi prie 
bažnyčios durų. Išėjęs iš bažnyčios 
jis pasveikino ubagą: labas vakaras. 
Ubagas atsakė: Ačiū už labą vaka
rą, bet aš niekados nepatyriau nei 
nedoros dienos, nei nelabo vakaro. 
Toliau ubagas pridūrė, kad jiš yra 
visa ko pertekęs ir jam viskas klojasi 
taip, kaip jis nori. Prašomas paaiš
kinti, ką visa tai reiškia, jis Šitaip 
kalbėjo: “Linkėjai man labo vakaro 
ir visa ko gero; aš pasakiau nieko 
pikto nedaręs ir visa ko esąs perte
kęs. Neigi melavau, taip sakydamas, 
nes ką tik 'Viešpats man suteikia, 
kuo mane perleidžia, tuo visuomet 
tenkinuos ir vis tai už gerą priimu. 
Kad badas, šaltis ir lietus man prik
ibtas, — garbinu Viešpatį. Kad li
gas, skausmus iy nelaimes leidžia, su 
tomis džiaugiuosi. Jei kas man 
gerai daro, sakau ačiū Viešpačiam; 
jei kas mane prispaudžia, užmėtinė- 
ja nebūtus daiktus, ir nesibaidau. 
Dėl ko tai? — Dėl to, jog visa tai 
paeina iš rankos Viešpaties, o kas iš 
rankos geriausio Dievo paeina, ne
gali būti piktu. Ligos, sopuliai, ne
laimės yra tuo šiame pasaulyje, kuo 
žolės daktaro, nors neskanios, tačiau 
yra naudingos. Taip darydamas, vi
suomet esmi laimingas, visuomet 
esmi linksmas ir visa ko pertekęs.”

Gali kas imti šį pasakojimą, kaip 
religinę fikciją, tačiau Valančiaus gy
venimas nėra fikcija. Mes nematome 
jo pasimetusio, išmesto iš pusiau
svyros jo didžiųjų nelaimių akivaiz
doje. Valančiaus gyvenimą verta stu
dijuoti ne tik tautiniu, politiniu, kul
tūriniu, bet ir giliai žmogišku požiū
riu. Ir jeigu mes klaustame, kaip Va
lančius supranta žmogų, jis mums 
atsakytų šio Girkalnio ubago žo
džiais.

Valančiaus raštų Palangos Juzė P. Kalendos skulptūra

3. Nelaimių interpretacija

Apysaka apie Steponą čia nesibai
gia. Po kurio laiko j j vėl pradėjo iš
tikti nelaimės. Samdinės merginos 
apšmeižė jo žmoną, paleisdamos gan
dą apie jos santykius su kaimyno 

sūnumi. Steponui statant kluoną,

samdinys stuktelėjo ramstį ir Stepo- : 
nas, nukritęs nuo pastolio, nusilau
žė koją. Vyras su žmona vos nesusi- : 
pyko, pradėjo keikti savo piktadarius 

ir patį Dievą.

Esant šitokiai situacijai namuose, 
atsilanko tas pat ubagas, kuris taip 
pat yra raišas. Šeimininkas pradėjo 
jam skųstis blogais kaimynais ir ben
dradarbiais. Ubagas, tai išklausęs, 
pastebėjo, kad Steponas buvo pri
ėmęs jo ankstesnius žodžius, kol nie
ko blogo neatsitiko. Bet nelaimėms 
ištikus, jiedu juos užmiršo. Steponas 
pradėjo ginčytis, įrodinėdamas, kad 
jis sugeba priimti Dievo lėmimus, 
bet jis negali sutikti, kad dėl to 
“paršelio Juzės” nepaisymo jis turi 
netekti kojos. Šią pažiūrą patvirtino 
ir Kotryna, sakydama, kad nedori 
žmonių liežuviai gali sugriauti šei

mą.

Ubago pamokymas telkiasi apie 
tai, kad žmonės negali nustatyti 
iDevui kokiu būdu jis turi jiems leis
ti nelaimes: ar per liūtis, ar per 
sausras, ar per žmones. Nelaimės 
yra leidžiamos mūsų gerui. Jis prie- '■ 
kaištavo Steponui ir jo žmonai, kad 
jie tenori priimti tik tas nelaimes, 
kurios jiems tinka. Apkalbomis ir ko
jos sužeidimu Dievas nori ištirti jų 
kantrybę. Ir mato, kad jos čia nepa- i 
kanka. Ubagas skatino jiedu dėkoti | 
ir už šias nelaimes. Šeimininkė, iš
leisdama ubagą, norėjo įduoti jam 
gabalą mėsos, tačiau jis atsisakė pri
imti, sakydamas, kad šiandien jau 
esąs pavalgęs, o atsarginių išmaldų 
neima.

Šį epizodą galima imti kaip pi
gų 18 šimtmečio religinį moralizmą, 
kuris su realiu gyvenimu neturi 
nieko bendro. Tačiau reikia atkreipti 
rimtą dėmesį ir į tai, kad su savo 

susiaurintais realizmais mes negali

me savo gyvenimo paslapties nei ap-

rėpti, nei suprasti. Žinoma, nelaimės 
yra realybė; tačiau šalia savo fizinės 
žalos jos turi ir savo filosofiją ir rei
kia pripažinti, ta jų filosofija yra 
žalingesnė už fizinę žalą. Kiekviena 
nelaimė tarsi kalba žmogui, kad ji 
yra visagalė, viską valdanti ir viską 
nulemianti ir kad žmogus neturi ki
tos išeities kaip jai paklusti. Valan
čius tačiau buvo nustabiai laisvas 
šios nelaimės sugestijos atžvilgiu.

Kad geriau suprastume, kas čia 
norima pasakyti, paimkime pavyzdj 
iš mūsų laikų nelaimių. Dar visi pri
simename prėz. Kennedžio nužudy
mą ir tą klaikų įspūdį, kurį jis suda
rė visuomenėje ir tuo? klausimus 
Dievui, kilusius ne vieno žmogaus 
sieloje: Kodėl? Kokia to įvykio pras

mė?

Šiandien j prez. Kennedžio mirtį 
mes jau galime tam tikru atžvilgiu 
žiūrėti, kaip į jo išgelbėjimą.Po John- 
sono ir Nixono politinių įtampų, 
mes galime vaizduotis, kas būtų 
likę iš gyvo Kennedžio garbės. Jis ne
būtų turėjęs nei Johnsoųo administ
racinės jėgos, nei Nixono drąsos ir 
vienokiu ar kitokiu keliu būtų pra
radęs savo populiarumą.

Tai sakydami, mes jokiu būdu ne
norime pateisinti Kennedžio nužu
dymo. Lygiai kaip Valančiaus uba

gas nenorėjo pateisinti nei moterų 
apkalbų, nei bernioko neatsargu
mo. Mes tik bandome suprasti nuo
stabų Valančiaus atsparumą nelai
mės akivaizdoje. Jis yra toks žmo
gus, kurio nelaimės nevaldė. Į Ste
pono apysaką mes dėl to turime žiū
rėti ne kaip į moralįzaciją, skirtą 
pigiajai rinkai, bet kaip į paties au
toriaus savo gyvenimo sampratos iš
raišką. Nesuskilęs, nepasimetęs, ne
susierzinęs, pilnas Valančius stovi 
už šios apysakos. Visuotinis angaža-

(NukelU į 2 psl.)
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Paskirta Stasio Šalkauskio vardo 
kūrybinė premija.
Reikšmingas bibliografinis 
veikalas.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai. 
Marionetinio teatro vizija 
ir tikrovė.
Vladas Jakubėnas apie
Vladą Baltrušaitį.
Lietuvių etninės grupės 
lieratūra vienoje knygoje.

PASKIRTA STASIO ŠALKAUSKIO 
VARDO KŪRYBINE PREMIJA
Laureato kun. Stasio Ylos žodis, premiją įteikiant jam Ateitinin- 
kijos jubiliejinės stovyklos iškilmingam baigiamajame posėdy, 
Dainavoje, š. m. rugpiūčio mėn. 31 d.

Mūsų kultūriniame gyvenime 
premijos yra įsipilietinęs reiški
nys. Prasidėjo jis literatūriniuos 
baruos ir tolydžio šakojosi į ki
tas ritis. Šis reiškinys neabejoti
nai teigiamas — atkreipia dėme
sį, sakykim, į naują veikalą ir jį 
išpopuliarina. Ar tai pakelia ku
riančiųjų ar veikiančiųjų kūrybi
nį potencialą? Sunku pasakyti. 
Daugelis tų, kurie kuria ar kūry
biškai veikia, turi kitų motyvų 
-r- stiprių ar mažiau stiprių, pa
tvaresnių vidinių, kurie juos an
gažuoja kūrybai ar veiklai. Pre
mijos tos angažuojančios jėgos 
neturi . Jos gal priartėja kūrybos 
ar veiklos vertinimui. Bet mes ži
nome, kad galutinis vertinimas 
bet kurio reikšmingesnio darbo 
ar visuomeninio darbo priklauso 
ne komisijoms ir ne šiai dienai, 
o.Ateičiai.

Negaliu kalbėti liž kitus. Ma
no gyvenime premijų idėja nėra 
dar radusi savo vietos. Premijo
mis mes, buvusieji kacete, vadi
nome pridedamą duonos riekelę, 
kuri kartais buvo duodama prie 
kai kurių sunkesnių fizinių dar
bų. Juokais pro ašaras draugai 
pasigirdavo, jog gavę premiją, ir 
mums būdavo įdomu kokią: spy
rį, lazdą, bizūną ar nokautą. Gy
venime vietoj fizinės lazdos &r bi
zūno, visi esam gavę panašaus 
pobūdžio moralinių premijų. Jos 
verčia mus reaguoti nebūtinai 
neigiamai. Širdy dažnai laiminu 
rykštę ir diržą, — tiksliau tas 
rartkas, kurios mane papeikė vai
kystėj. Premija nėra tik saldainis 
ar riestainis, yra kažkas daugiau. 
Ir čia mes visi esame laureatai, 
sakyčiau, labai autentiški.

Nematau didelio ryšio tarp 
vadinamos premijos ir darbo. 
Jeigu dirbi, nuoširdžiai, — ne
skaičiuodamas nei laiko, nei jė
gų, visada esi atlygintas su kau
pu; atlygintas paties darbo pras
mingumu. Ir tuo, sau laimi iš jo

A LITHUANIAN BIBUOGRA- 
PHY. A chek-liat of books and ar- 
ticles held by the major libraries 
of Canada and the Uunited Statės. 
Adam & Filomena Kantautas. The 
University of Alberta Press, 1975. 
First published by The University 
of Alberta Press, Edmonton, Al
berta, Canada. ISBN 0-88864-010-2. 
Leidinys didelio formato, kietais 
viršeliais, 764 psl., kaina $10.00, 
gaunamas ir “Drauge”.

daugiau nei tai, ką kitiems duo
di. Kiekvienas darbas, aišku, tu
ri savo kainą, ir tą kainą reikia 
mokėti lygiai jauname amžiuje, 
lygiai ir subrendusiame. Kai tą 
kainą sumoki — kančios, įtampų, 
išsisėmimo kaina — pasidarai ( 
neutralus, kas ir kaip tavo dar- ’ 
bą vertins. Galutinis žodis pri
klauso tavo sąžinei ir tavo vizi
jai. Vizija tau sakys, kaip Čiur
lioniui jo paveikslai ant sienos, 
šaukte šaukdami visomis savo; 
spalvomis ir formomis, apie ne
gebėjimą, nemokėjimą. (Iš jo 
laiško sužadėtinei). Niekas nėra 
patenkinęs idealinės vizijos troš
kulio, koks genialus bebūtų. Juo 
jautresnė sąžinė, juo gilesnė vi
zija, juo didesnis kūrėjo ar vei
kėjo nuolankumas, dėl to būtų 
juokinga suvilioti jį laurų garbe.

Ateitininkų premija, neseniai 
įkurta, truputį skiriasi nuo kitų. Ji 
pavadinta kūrybine premija ir ri
šama su Šalkauskio vardu. Ją ly
di čekis, bet jos vertė ne piniginė, 
ir ne konkursinė. Ateitininkų 
premija implikuoja standartus, 
kuriuos taip aukštai iškėlė Šal
kauskis ir savo asmeniu ir savo 
kūrybine veikla. Ir kaip tik dėl to 
manau, nei vienas šios premijos 
gavėjas nesijaus esąs vertu ar sa
ve pateisintu.

Kiekvienas ateitininkas, pagal
vojęs, galėtų pasakyti: ne man 
ateitininkai turėtų teikti premiją 
lyg atlyginimą, bet aš jiems. Ma
no skola ateitininkams už tai, ką 
jie davė, kur jie mane lenkė, yra 
didesnė už dešimtį panašių pre
mijų.

Komisija, kuri darė sprendimą 
šiemetinei premijai, spėju, turėjo 
prieš akis darbą su jaunąja atei
tininkų generacija ir ryškėjan
čius to darbo rezultatus. Nuopel
nas to darbo slypi naujesniame 
metode, kuris buvo pritaikytas 
ir išbandytas su pačiu jaunimu,

(Nukelta į 2 psl.)

Buvo tai prieš keletą metų. Pas 
mane, Pensilvanijos universiteto 
bibliotekoje, atsilankė nepažįstamas 
vyras, maždaug mano amžiaus. Pa
sisakė esąs Adomas Kantautas (ko
kia graži lietuviška pavardė, dingte
lėjo man), dirbąs Albertas univer
siteto Edmontone (Kanadoje) bib
liotekoje, užsimojęs surašyti Kana
dos ir JAV bibliotekose esančią li
tuanistiką ir tuo tikslu lankąs svar
besniąsias Amerikos bibliotekas, ku
riose tikisi rasti daugiau medžiagos 
savo veikalui. Kadangi lituanistiniai 
reikalai man visada arti prie širdies, 
mudviejų kalba greitai ir lengvai 
užsimezgė. Taip pat ir tarpusavio 
simpatijos jausmas. Toks tokį pa

žino. Užimponavo man ir svečio ge
ras pasiruošimas pradėtam darbui. 
Mano susidarytąją Pensilvanijos 
universiteto bibliotekos lituanikos 
kartoteką (tada turėjusią maždaug 
6000 ar 7000 kortelių) jis visą spe
cialiu aparatu greitai nusifotografa
vo. Pasikalbėjome dar įvairiais rū- 

■ pimais klausimais, pažadėjau savo 
tolimesnę pagalbą, ir jis po kelių die
nų išvyko toliau.

Ir štai dabar prieš mane ant sta
lo guli stambi, lyg senoviškas mi
šiolas, knyga. Atsiverčiu antraštinį 

( lapą: “A Lithuanian Bibliography: 
A check-list of books and articles 
held by the major libraries of Cana
da ant the United Statės. (By) 
Adam and Filomena Kantautas. 
The University of Alberta Press, 
1975”.

Skaitau ir galvoju, kokie keisti ir 
nesuprantami mūsų likimo keliai. 
Gal tik labai jau retam iš mūsų 
prieš keliasdešimt metų bus 
šmėkštelėjusi mintis, kad nusidan- 
ginsim kažkur už jūrų marių toli- 
mon Amerikon, čia pastoviai įsikur
sime ir dirbsime darbą, kuriam dau
gumas nebuvome namie rengęsis. 
Nepagalvojo ir Tauragės Maisto 
fabriko direktorius A. Kantautas, 
kad bus nublokštas nežinoman Ed- 
montono miestan ir čia dirbs vieti
nio universiteto bibliotekoje. Nau
jame krašte visi mes griebėmės bet 
kurio pragyvenimui reikalingo dar
bo, bet drauge stengėmės įsigyti 
naujas vietos sąlygoms tinkamesnes ( 
specialybes. Kantautas jau Lietuvo- j 

je buvo pamėgęs knygas. 1934 m. 
baigęs Prekybos institutą Kopenha
goje ir paskirtas Šiaulių vidurinės 
prekybos mokyklos direktorium, jis 
įsteigė mokyklos knygynėlį ir jį su
tvarkė Dewey dešimtainės sistemos 
pagrindais. Kaip neseniai atvykęs 
užsienietis, negaudamas ekonomistui 
tinkamo darbo, Kantautas ilgainiui 
įstojo Washingtono universitetan 
(Graduate School of Library Scien
ce, University of Washington, Seat- 
tle, Wash.) ir 1960 m. baigė ma

gistro laipsniu. Grįžęs Edmontonan,

Atėjo laikas, kada tėvynė ne
bereikalinga Jūsų materialinės pa
galbos .(tai prašome gerai įsidėmė
ti). Tėvynėje yra visko, kas žmo
gui būtina. Šiandien mums reika- 

plingas jūsų su mumis dvasinis 
■ bendravimas. Atėjo vieni kitų 
dvasinio parturtinimo metai. 
Glaudus mūsų dvipusinis bendra
vimas padės mums išlikti šių die
nų audringame okeane, ne tik 
šlikti, bet ir įnešti savo indulį i 

tautų kultūros lobyną...
Tragiškas mūsų kartos likimas. 

Kiekvieną iš mūsų likimas savaip

Ateitininkų Federacijos jubiliejinėje stovykloje, vykusioje Dainavoje nuo rugpiūčio 24 d. iki rugsėjo 1 d., pradėta 
Kryžių kalno tradicija išeivijoje. Kai tėvynėje kryžių statymas okupanto laikomas nusikaltimu ir kai žinomojo 
Kryžių kalno Jurgaičiuose šimtai kryžių vis pakartotinai naikinami, Kryžių kalnas dabar atkuriamas Dainavoje. 
Pirmąjį kryžių Dainavos Kryžių kalne praėjusių savaitę pastatė ateitininkai. Viršutinėje nuotraukoje matome kry
žiaus statymo momentų; apatinėje nuotraukoje — bendrasis Dainavos Kryžių kaino vaizdas su Ateitininkljos pa
statytuoju kryžiumi. Nuotraukos Jono Kuprio

Okupuotos Lietuvos ateitininkų sveikinimas 
išeivijos Ateitininkijai jubiliejinės 

stovyklos Dainavoje proga
nubaudė. Kai mes mintyse prisi
mename savo draugus, neranda
me nė vieno, kuris peržengė per 
gyvenimą arba žengia jo keliais 
be skausmo ir kančių.

Dargi dabar, kada, rodos, perė
jom per laiko ugnį ir audringus 
vandenis, ir prasidėjo lėta gyveni
mo pabaigos tėkmė, dargi dabar 
kartais iškyla dūšios gilumoje sun
kių minčių audros. Už ką gi, Vieš
patie, už kokias nuodėmes ar nu
sikaltimus mes esame žeminami 
ir išmesti už gyvenimo borto? Vie- 
,ni čia, kiti už jūrų-marių.

dirbo Albertas univ. bibliotekos bib-Head of Order Department). Užsi- knietėjo, savo naująja specialybe 
liografijos ir užsakymų skyriuje tikrinęs pastovų ir malonų darbą, pasinaudojant, atiduoti reikšmingą 
kaip vyr. bibliografas ir užsakymų Kantautas, ne taip kaip dažnas iš duoklę lietuviškajai visuomenei, o 
skyriaus vedėjo padėjėjas (Assistantmūsų, tuo dar nesitenkino. Jam visuomeninės pareigos jausmą jis

ANTROJI DALIS / 1975 METAI

Ką norėtųsi pasakyti visoms 
trims kartoms — seneliams, tė
vams ir vaikams. Jūsų meilė tė
vų žemei ir idealai, kuriuos pasi
rinkote ir visą savo gyvenimą jais 
grindžiate, tebūna neatskiriama 
Jūsų asmenybės dalis šiandien ir 
■rytoj. Tegul ji eina iš kartos į 
kartą. Žmogus — laikinas šios 
žemės pakeleivis. Meilė ir idėja, 
kuri dega Jumyse, amžini.

Mūsų dienomis ryšys su drau
gais būtinas, kaip ir kiekviename 
žmoguje neatsiejama yra jo praei
tis. Su Dievu!
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bus paveldėjęs iš savo tėvo (taip 
pat Adomo), istorinės 1917 m. Vil
niaus lietuvių konferencijos daly

vio. Tokia yra, bent aš taip vaiz
duojuos, jo bibliografinio veikalo 

genezė.

Jis gerai suprato savo užsimoto 
darbo didelę reikšmę mums. Nori 
rašyti kuriuo nors lituanistiniu 
klausimu, ir bematant susiduri su 
reikalingos literatūros stoka. Vyres
nieji, kurie jau buvome susidarę 
didesnes savo asmenines bibliotekas, 
turėjome jas palikti, ir tik labai re
tas bus sugebėjęs daugėliau knygų 
atsivežti. Reikšmingesnių asmeni
nių bibliotekų Amerikoje buvo la
bai maža. Su didžiausiu apgailes
tavimu prisimeni, kad energingojo 
Amerikos lietuvių veikėjo bei kny
gų leidėjo kun. A. Miluko turtin
ga biblioteka (ten sako, buvę net 
Daukanto rankraščių) tuoj pat po 
jo mirties 1943 m. buvo išmesta 
miesto šiukšlių vežėjams. Yra lie
tuviškų knygų ir įvairiose Ameri
kos viešosiose ir universitetų bib
liotekose. Betgi niekas specialiai ne
buvo čia telkęs lietuviškų knygų. 
Nors lietuvių imigrantų skaičius 
Amerikoje buvo nemažas, betgi 
mokslinių pajėgų jie maža teišug- 
dė, o Amerikos mokslo dėmesys li
tuanistikai buvo plg. minimalus. Ir 
tik po Antrojo karo ima atsirasti 
čia daugiau lituanistų net ir nelie
tuvių tarpe. Drauge gausėja ir lie
tuviškų knygų skaičius Amerikos 
bibliotekose. Pvz., Kento universite
to (Kent Statė University) biblio
tekoje dr. J. Cadzow (jo motina 
Amerikos lietuvaitė) rūpesčiu pasta
ruoju laiku' jau susidarė reikšmin
gas lituanikos rinkinys. Ir aš pats, 
jau daugiau kaip ketvirtį šimtme
čio dirbdamas Pensilvanijos univer
siteto bibliotekoje, stengiuos čia su
kaupti kiek galiu daugiau lituani
kos. Nemaži plg. lietuviškų kny
gų kiekiai yra Kongreso, New Yor
ko viešojoje, Harvardo universiteto 
ir kai kuriose kitose bibliotekose. 
Vertingą senų lietuviškų knygų 
rinkinėlį turi Newbeny Library 
Chicagoje. Pasitaiko lietuviškų 
knygų ir kitose bibliotekose, kur jų, 
rodos, net nebūtum tikėjęsis. Betgi 
žinok, žmogau, kur kas yra, kur ko 
ieškoti. Žinant gi nesunku per va
dinamąjį Interlibrary Loan skyrių, 
kurie yra bent didesnėse biblioteko
se, pasiskolinti reikalingą knygą; 
arba užsisakyti kokio straipsnio, net 
ir ištisos knygos xerosinę nuotrau
ką. Todėl visi lituanistai su dideliu 
džiaugsmu pasitinka naująjį biblio
grafijos veikalą ir junta nuoširdžią 
padėką A. Kantautui ir jo mieląją! 
talkininkei p. F. Kantautienei.

Veikalas turi 764 (XXXIX, 725) 
nemažo formato puslapius. Biblio
grafiniame sąraše yra 10168 nume
riai. Šalia atskirų leidinių, čia su
žymėta ir šiek tiek straipsnių; apie 
1500, kaip mane yra informavęs au
torius. Prie kiekvienos bibliografi
nės pozicijos nurodoma, kuriose bib
liotekose tas ar kitas leidinys randa
mas. Akis užkliuvo betgi už kelių 
knygų (Nr. 3125, 3275, 3501,
9035) be nuorodų, kuriose biblio
tekose jos yra. Veikalo gale pridėtos 
autorių ir antraščių rodyklės, taip 
pat ir sąrašas periodikos, iš kur 
imti bibliografijon įtrauktieji straips
niai. Pateikiami ir bibliotekų, iš 
kur imta medžiaga, sąrašai.

(Nukelta i 2 psl.)
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Kai paradoksas mus įpareigoja. 
Tarp idealo ir tikrovės. 
Pasikalbėjimas su 
prof. Raphael Sealey.
Ketvirtasis žurnalo Kontinento 
numeris.
Šiaurinių vėjų pagairėje - naujas 
Jurgio Gliaudos romanas.
Algirdo Landsbergio operos 
libretto ištrauka.
M. K. Čiurlionį išeivijoje minint.

Kertinė paraštė
pa-

KAI PARADOKSAS ĮPAREIGOJA
Mūsų žymiausio menininko suprantamesnis ir tuo pačiu 

pagarsinimas pasaulyje dar vis trauklesnis kitataučiams, 
neišbrenda iš informacijos nebu-l Rašant apie Čiurlionį svetima
vimo tyrų. Neseniai keli ameri- j kalba, žinoma, reikia stengtis, 
kiečiai, susižavėję M. K Čiurlio- kad tekstas būtų paprastas, sti- 
nio paveikslų reprodukcijomis,' lingas ir tikslus. Taip pat — ir 
ėmė teirautis apie turimą litera- aiškus! Miglotų samprotavimų, 
turą; Be J. Gliaudos beletristinės kuriais protarpiais dabinasi mūsų 
“Ikaro sonatos”, išverstos į anglų akademinė kritika, eiliniai skaity- 
kalbą, nieko praktiškesnio nega- tojai nemėgsta ir dažniausiai pa- 
Įima buvo pasiūlyti. Gerai dar,1 lieka neskaitę, 
kad sumanūs reprodukcijų paro
dos rengėjai paruošė kelis infor
muojančius lakštus. Tai jau dide
lis patarnavimas tiems, kurie lig 
šiol nieko negirdėjo apie M. K. 
Čiurlionio muziką ir dailę.

XX amžiuje yra daug paradok- , 
sų, daug slegiančių uždangų, daug 
neperžengiamų sienų, tačiau ne- 
būtįes uždanga, kuri atskiria . 
Čiurlionio genijų nuo Vakarų pa
saulio, yra. bene kvailiausias pa
radoksas. Vargeli tu mano, pasi
rausę bet kurioje Amerikos did
miesčio bibliotekoje, įsitikiname, 
kad nei enciklopedijose, nei me
no' žodynuose, nei menininkų 
trumpų biografijų didžiuliuose to- ' 
muose Čiurlionis beveik neeg
zistuoja. Arba retai Jawlenskis yra, ' 
o Čiurlionio nėra. Knygynuose 
ir privačiuose namuose pamaty- 1 
si spalvingus leidinius apie Ernst, 
Klee, Soutine, Jawlenski, Feinin- 
ger ir daugelį kiltų šio Šimtme
čio dailininkų, o apie mūsų nuo
žmų kūrėją trūksta net plonytės 
brošiūrėlės, nors savo menu jis 
nė kiek nenusileidžia didiesiems.

Dabar, kai išeivijoje kasmet 
daugėja aukštąsias meno mokyk
las baigusių jaunų žmonių, net 
gerai mokančių anglų kalbą, atro
do, atsiranda daugiau galimybių > 
dažniau rašyti išsamias apybrai
žas apie fantastišką Lietuvos dai- , 
lininką. Paranki, iliustruota, ži
noma, nebrangiai parduodama 
knygelė labai praverstų, kaip įva
das į Čiurlionį, platesnei publi
kai, kur dėmesys menais tolydžio 
didėja. Romantiško Lietuvos 
gamtovaizdžio, tautosakos bei mi
tologijos fone, taip pat ir daili- 
dinko gyvenimo tragikoje, kūry
binis vaizdas pasidarytų labiau'

TARP IDEALO IR TIKROVĖS
GEDIMINAS KIJAUSKAS, S.J.

šie yrą ypatingi ateitininkams, 
metai — 65-tieji. Bent oficialiai 
mes juos taip minime. Savo dva
sioje ateitininkai yra jau gerokai j 
vyresni. i

Jubiliejinėje stovykloje, rug
pjūčio 24 d. - rugsėjo 1 d. Dai
navoje, žvelgėme praeitin ir joje 
ieškojome savosios misijos šaknų 
ir gairių ateičiai. Dabartyje ma
tėme gyvybinius klausimus, 
svarstėme pavergtos tautos rūpes
čius, svėrėme išeiviją po 30 me
tų ir pasaulines nuotaikas bei di
dį žmonijos pasimetimą. Žiūrėjo
me ateitin ir klausėme: kokiuo 
keliu eiti?

Užbaigus jubiliejinę ateitinin
kijos stovyklą, kaip vedamoji 
mintis šiam pokalbiui siūlosi dr. 
Vytauto Vardžio paskaitoje mi
nėtą tezė: Lietuvos ateitis ir liki
mas bus toks, koks Lietuvoje su
siformuos žmogus. Prie to norė
čiau pridėti: mūsų ateitininkija ir 
išeivija bus tokios, koks susifor
muos mūsų žmogus čia išeivijoje.

Kova už žmogų
Mums yra svarbu stebėti esa

mą padėti, svarbu ją teisingai pa
sverti bei įvertinti ir, padarius rei

škiamas išvadas, eiti prasmingon 
ir .'gyvybiniai svarbion veiklon.

i Šis momentas žmonijos istorijo
je pasižymi ypačiai didele kova 
už žmogų; už vertybes, kurios pa-' 
daro jo visą gyvenimą vienokiu 
ar kitokiu. Taip, už žmogų kovo- j 
jama visur. Vienur kovojama už 
žmogų, kad jį pavergus technolo
ginei pasaulio tarnybai; kitur 
kovojama, kad jis statytų šios že
mės tobulą miestą; pagaliau už 
jį kovojama, kad jisai naudotųsi

Kartais neskoningai skamba 
tas bereikalingas šūkavimas: toks 
ir toks žymus žmogus, pamatęs 
Čiurlionio paveikslus sušuko! 
(exclaimed). Romain Rolland 
exclaimed...Jacques Lipchitz ex- 
claimed... Berenson... Gorky... Iš 
ttaiu ne neliikavo, ta kalp'g 
ioiitfiie momnlzai icniiri?! na*' _ _ .... . «

i

jautrūs meninkai, įspūdžio pa
gauti, pasakė savo vaizdingą nuo
monę. Tarp kitko, Romain Rol
land, dar labiau žavėjosi Stalinu 
ir vadino jį “kukliuoju” vadu. 
Bet tai jau kita plokštelė.

Keldami Čiurlionio stiliaus ir
mąstymo savitumus, žiūrėk,'yra savyje begalinės vertės Die- 
įspraudžiame ir abejotinos vertės.vo kūrinys, kurio tikslas savyje 
liaupsę. Kad ir tokią — “Idėjų pateisina, jog visi kiti dalykai eg- 
originalumu jis yra vienintelis zistuotų dėl jo.
lietuvių dailėje”. Tai perdėm ne-j Neseniai pasirodė prancūzų ra- 
gatyvus teigimas: visiškai sumen- šytojo Jacąues Ellul knyga Pro
tinąs kitų lietuvių meną. Kai ku- pagandes (Librairie Armand Co- 
rie iš jų irgi yra originalūs. Te- ljn). pagal šį autorių, propagan-

Ir dar toliau, už jį kovojama, kad 
jis įprasmintų savo žemišką kelio
nę ir išganytų savo sielą. Visi 
šie kovotojai turi labai skirtingą 
žmogaus sampratą. Vieniems 
žmogus yra tik priemonė saviems 
tikslams siekti. Kitiems gi žmogus

Neseniai pasirodė prancūzų ra-

reikia tik juos gerai ipažinti. 
Šiandien daug šnekama ir ra-

da, šiandien sklindanti įvairiau
siomis priemonėmis, labiau puo-

šoma apie erdvę, visatą, begaly- a Patl ?m°gU. Atseit, propaganda 
bę, apie gamtos slėpinius, apie, kovoja prieš patį žmogų. Ellul 
žmogaus dvasios mikrokosmą. Gi (tvirtina, kad^didžiausias pavojus 
mūsų Čiurlionis tais motyvais .. .....
gyvente gyveno ir viską origina-j 
liai išreiškė paveiksluose. Vadina
si, jis yra labai aktualus dabar
čiai, be abejo, ir tolimai atei
čiai. Zodiako ženklų, įvairių so
natų, pavasario, žiemos ciklų, ka
ralių pasakos ir grandiozinio pa
saulio sutvėrimo vaizduotojas pa
galiau turi būti parodytas visai 
žmonijai — visu savo grožiu ir 
visa minties gelme. Ir tai didžia 
dalimi yra mūsų išeivijos parei
ga. Tam laikas yra labai tinka-

i mas.

bę, apie gamtos slėpinius, apie. kovoja prieš patį žmogų. Ellul

mūsų laikų žmogui šiandien yra 
propaganda. Ir ypač pavojinga 
yra propaganda mokytiems žmo
nėms, vadinamiems intelektu
alams. Pirma, jie daugiausia su
ima savin suvirškintos ir papras
tai nepatikrinamos informacijos. 
Antra, jie jaučia pareigą susida
ryti nuomonę apie daugybę klau
simų. Ir trečia, jie laiko save te
tenkamai pajėgiais patys apsi
spręsti. Propagandistui, anot El-

Kun. Gedimino Kijausko, Ateiti
ninkų Federacijos Tarybos pirmi
ninko, žodis, Ateitininkijos jubilie- 

_ I jinėje stovykloje, Dainavoje, š. m. 
Pr.V.jrųgpjačįo31 d.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Rex

lul, priėmėjo vaidmuo yra pats 
svarbiausias. O šisai žmogus, pro
pagandos priėmėjas, atitrūkęs 
nuo savo pirminių bendruome
nių —šeimos, bažnyčios ir savos 
apylinkės — atsiduria labai keb
lioj padėtyje, pajunta savo didį 
menkumą. Tokiuo momentu ir 
tokiom nuotaikom siaučiant, pa
klydusiam žmogui talkon ateina 
propaganda. Ji duoda žmogaus 
gyvenimui raison d’^tre; ji paro
do jam, kaip įsijungti j gyvenimo 
tėkmę; ji randa išeitį jo kai ku
riems menkiems ir dažnai sunkiai 
pateisinamiems polėkiams. Ji pa
kiša savotišką teisėtumą tokiam 
žmogaus stoviui, jo būklei. Ir tai 
atlieka labai dirbtinai, iškreiptai. 
Propagandos priėmėjas gi visa tai 
sugeria savin ir vis prašo dar dau
giau.

Modernusis žmogus, sako Ellul, 
taip pat yra faktų garbintojas. 
Faktai jam savotiškai yra galuti
nė tikrovė. Jis įsitikinęs, jog kas 
yra, tai jau yra ir gera. Faktai 
savyje jam viską nušviečia ir įro
do. Jisai mielai jiems nusilenkia 
ir atiduoda visas savo gyvenimo 
vertybes. Faktai jam sudaro kaž
kokią gyvenimo būtinybę, kuriai 
jis paklūsta ir visa tai net riša su 
pažanga.

Toks dirbtinis ideologinis nusi
teikimas baigiasi, sumaišant gali
mus sprendimus su vertybių 
sprendimais. Ir kadangi faktai 

Ijam yra vienintelis kriterijus, tai 
jisai daro sprendimą, jog šis kri
terijus turi būti teisingas ir ge-l bandydama pajungti

ras. Išvadoje tad suprantama, Jog 
surinkus faktus —jų net nepa
tikrinus ir neįvertinus —• jiems 
jau galima ir pritarti.

Bet neįvertinę faktų, ką galime 
sakyti? Reikalas dar nereiškia tei
sėtumo. Reikalingumo pasaulis 
— tai tik silpnumo pasaulis, nei
giąs patį žmogų. Kas būtina, tai 
reiškia jėgą, bet tai nereiškia to 
daikto ar reiškinio kilnumo ar 
vertės.

Užpultas būtinybių, žmogus 
privalo pirmiausia jas atpažinti, 
pasverti jų reikšmę, kad jas nu
galėtų. Tai nepadaręs, žmogus 
klajoja ir nėra tikrai laisvas. Tik 
atsibudęs šiai vadinamai faktų 
apgaulei, jis pajus gimstančią 
laisvę.

Propaganda tiesiogiai puola 
žmogų. Ir štai ką mes matome. 
Komunistiniame pasaulyje neti
kima žmogaus prigimties verte, o 
tik kažkokia žmogiška būkle. Bet 
propaganda gali sukurti naują 
žmogų, suprantama, kai komu
nistai ją vartoja.

Amerikos gi sociologai moks
liškai nuvertina propagandos 
veiksmingumą. Jie negali sutikti, 
kad individas, pasidaręs visos de
mokratinės sistemos pagrindu, 
būtų toks trapus.

Ellul savo studijoje pabrėžia, 
kad propaganda griauna žmogiš
kosios asmenybės pačias gelmes. 
Todėl ir būtina įstatyti propagan
dą į civilizacijos kontekstą. Pro-j K. Čiurlionio meninis palikimas, 
Daganda tarnauja technologijai. Idalintasi gyvųjų kūrėjų dvasiniais 

individą Į lobiais.

technologinio pasaulio tarnybai. 
Ir jei pažiūrėsime į šių dienų pa
saulį, didelių įrodymų nereikia, 
kad suprastume, kokios sistemos 
yra sukurtos žmogui pavergti.

Iš tiesų, esama padėtis ateiti
ninkams nėra visai svetima. Joje 
randame daug panašumų į tuos 
reiškinius, kurie klestėjo pereito 
šimtmečio gale ir šio pradžioje, 
kada kūrėsi ateitininkai. Dabar
tinės propagandos sistemos daug 
galingesnės: televizija, radijas, 
spauda (Rusijoje, Kinijoje tos ga
lingos priemonės valdžios ranko
se).

Ateitininkų uždaviniai
Kaip atsilieps ateitininkai esa

mai padėčiai? Šių laikų propa
ganda apeliuoja į visą žmogų, pa
naudodama visus mokslus, kad 
atvedus žmogų iki materialistinės 
pasaulėžiūros tarnybos.

Jubiliejinėje stovykloje buvo 
kalbama apie ateitininkų remobi- 
lizaciją dr. Petro Kisieliaus įva
diniame žodyje. Minčių pasauly
je buvo žvelgta į marksizmo 
grėsmę, moralinį žmonijos lūžį ir 
kristpcentrinį humanizmą. Bu
vo kalbėta ir apie povatikanines 
nuotaikas Bažnyčioje. Išryškintas 
ir Lietuvos katalikų bažnyčios 
stovis, kaip jis atsispindi iš LKB 
Kronikų. Pagaliau mestas žvilgs
nis ir į lietuvių tautos švyturius: 
prisimintina vyskupo M. Valan
čiaus vizija, atkurtas skaidrėse M.

Visa tai atlikus, ateitininkams 
dabar prieš akis stojasi postovyk- 
liniai rūpesčiai. Ateitininkai pir
moje vietoje kovoja už žmogų, pil- 
įutinį žmogų, žmogaus atsiskleidi
mą gamtinėje, kultūrinėje ir ant
gamtinėje plotmėse. Ateitininkijos 
siekimas padėti žmogui kurti sa
vyje tokią asmenybę, kurioje su
klestėtų visų minėtų trijų pasau
lių (gamtinio, kultūrinio ir ant
gamtinio) vertybių darni harmo
nija.

Ateitininkija, pasistačiusi to
kius didžius uždavinius, yra rei
kalinga nuolatinio augimo ir at
sinaujinimo. Tai pasidaro visų 
rūpestis —sendraugių, studentų 
ir moksleivių. Niekas nėra laisvas 
sakyti, kad aš jau pabaigiau dva
sinio augimo kelionę. Ateitininki
ja bus tokia, kokie bus paskiri 
ateitininkai.

Dvasinio brendimo kelias yra 
ilgas ir sunkus. Labai teisingai 
pabrėžė vysk. V. Brizgys savo pa
moksle, kad ateitininkija imasi 
tokio darbo, kuris be maldos yra 
neįmanomas.

Prisimena gražus persų poeto 
pasakojimas. Ten pasakojama, 
kad vienas mylimasis atėjo prie 
kito durų ir pasibeldė. Iš vidaus 
pasigirdo balsas: ‘‘Kas čia?” Ir be- 
sibeldžiantysis atsakė: “Tai aš”. 
Ir durys liko uždarytos. Tada be- 
sibeldžiantysis nuėjo į tyrus, mel
dėsi ir pasninkavo. Po kiek laiko, 
grįžęs atgalios, vėl beldėsi. Ir vėl 
balsas pasigirdo: “Kas čia.” Besi
beldžiantis atsakė: “Tai tu”. Ta
da jam durys atsidarė.

Būti krikščioniu, o ypač būti 
ateitininku, reiškia gyventi ne sau. 
Ateitininko kelionė yra drauge ir 
Kristaus ieškojimo kelionė. O at
rasti gyvąjį Kristų, tai didis dar
bas. Bet tai džiugus darbas. At
rasti Kristų ir perkeisti save, savo 
aplinką, lai didi misija, kuriai 
esame pašaukti. Prieš 65 metus 
gimę ateitininkai davė progą 
mums visiems jungtis šion misi
jom

Aišku, laisvai jungiamės į šią 
misi ja. Laisvė, kas gi ji yra? Mes 
pasirenkame {vairius dalykus. 
Kaip čia stovykloje dr. J. Girnius 
minėjo: laisvė yra prasminga tik 
tada, kai mes renkamės gėrį. 
Šiaip ji yra tuščia.

Tarp idealo ir tikrovės
Idealas nėra toks dalykas, apie 

kurį nereikia galvoti. Bet idealą 
taip pat negalime palikti vien tik 
idėjų plotmėje.

Ateitininkų jėga yra tame, kad 
jie su prof. St Šalkauskio ir Pr. 
Dovydaičio įtaka pasidaro viena 
šeima. įspūdingas yra Pr. Dovy
daičio kvietimas Trijuose pama
tiniuose klausimuose: paduokime 
vienas kitam ranką ir dalinkimės 
tuo, ką turime, stiprindami vieni 
kitus.

Šiandien kreipiuosi į jaunuo
sius ir suaugusius bei vyresniuo
sius: paduokime vienas kitam ran
ką šiam didžiam darbui vykdytu 
Mūsų jaunoji karta laukia visų 
mūsų dalinimosi. Jie daug ką ga
li mums duoti, ir taip pat mes 
galime jiems daug ką duoti. Nėra 
tai davimas vien tik iš vienos 
pusės. Kaip dr. J. Meškauskas gra
žiai stovyklos uždaromojo posė
džio metu pareiškė: aš myliu jau
nimą. Ir jis rado daug ką jauni
me, kas kelia džiaugsmą ir pasi
gėrėjimą. Ir jaunimas tegul nesi
jaučia, kad savo entuziazmu ir

(Nukelta |2 pi)
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PASIMATYMAS SU MIKALOJUM K. ČIURLIONIU
Čiurlionis moderniosios dailės 
muziejuje, Chicagoj.
Stasio Goštauto pasimatymas 
su M. K. Čiurlioniu.
Vytauto Smetonos ir
Anitos Pakalniškytės koncertas. 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 
mūsų poezijoje.
Kai spaudos ir žmonių balsas 
būna išklausytas.
Praurimės Ragienės rečitalis.
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M. K. ČIURLIONIS MODERNIOSIOS 
DAILĖS MUZIEJUJE, CHICAGOJ

Išeivijos kultūrinio gyvenimo riai rengiamas M.K. Čiurlionio 
intensyvumu ir lygiu dar per 100 metų gimimo sukakties mi- 
daug negalėtume skųstis. Neretu nėjimas. 
atveju pasiektais rezultatais ga
lime net protingai didžiuotis, skaidrėmis, muziejaus kuratorius 

• Ira Licht. Čiurlionio muzikinius 
kūrinius atliks pianistas Andrius 
Kuprevičius. įvykio reikšmei, 
manau, platesnių komentarų ir 
nereikia. Tebūna tad čikagiečiam

Čiurlionio tapybą ap
tars, paskaitą iliustruodamas

Vienu tik reikėtų susirūpinti: vi
sa kultūrinė veikla daugiausia 
ribojasi savo valdomis ir 
pastogėmis. Si uždaruma 
patraukia už mūsų tvoros _____________________
čio pasaulio Žvilgsnį. O jis lietu- pareiga minėjiman atsilankyti, o 
vių kultūrinei reprezentacijai la- kitų kolonijų lietuviams užmojo 
bai svarbus. Svarbus ne vien tik platumu pasekti Chicagą. k.brd.

i savo 
retai 

esan-1

Vilnius yra simbolis tos seno-j Bet ir čia nesibaigė Čiurlionio 
sios Lietuvos, kurią geriausiai re- pomirtiniai vargai. Per antrą pa- 
prezentuoja Žygimanto Augusto saulinį karą, vėl reikėjo paveiks- 
renesanso laikų Lietuva ir jos lūs slėpti, ir ne vieną kartą jie bu- 
Akademija, Stepono Batoro vėliau vo pavojuje žūti su tauta ir pasi- 
paversta mūsų universitetu. Ten likti meno istorijoj kaip ‘‘pastaba” 
sukrauti archyvai ir seni pamink- gale lapo. Tai vienintelis kartas 
lai; ten guli seniausios lietuviškos pastarųjų 700 metų mūsų kultū- 
knygos ir laiko nuterioti meno į ros istorijoj, kad lietuvių tautos 
paminklai. ~ ?

Kaunas, gal būt, net daugiau kja aistra ir atkaklumu, kaip Čiur- 
karų ir okupacijų naikintas, turi j 
tačiau tai, ko joks kitas Lietuvos 
miestas neturi: turi M. K. Čiur
lionį. Jisai čia atsirado, ilgai vėty
tas ir mėtytas, išgelbėtas iš karo 
drebinamų rūsių.

Mažai kūrinių pasaulyje perėjo 
tokią odisėją tokiu trumpu laiku, 
kaip Čiurlionio paveikslai. Nu
vežti į Maskvą parodon prieš pat 
pirmą pasaulinį karą, jie užsilikę 
■tenai poeto Jurgio Baltrušaičio 
namuose, pergyveno revoliuciją ir 
visą rusų pilietinį karą, kol Leni
no dėka, gal vieninteliu gražiu 
mostu jo gyvenime, buvo grąžin
ti į Lietuvą.

Bet ir Kaunas nebuvo pasi
ruošęs tų paveikslų priimti. Dar 
dešimtį metų jie turėjo būti sau
gomi nuo biurokratinių pelėsių 
(išgelbėti dėka Karužienės - Čiur- ; 
lionytės ir Galaunės, kuriems tu- ■ t! 
ri tekti amžina pagarba), kol bu-j 
vo pastatyti Vytauto Didžiojo mu
ziejaus rūmai.

palikimas būtų saugojamas su to-

M kokios nors tautinių šokių gru- Į 
pės pasirodyme vienam ar kitam 
priemiesčio festivalyje, bet iš
skirtinės dailės galerijos, rimtos 
FM radijo stoties, simfoninio or
kestro salės ar didžiosios spaudos 
kultūrinio puslapio “užkariavi
me”.

Kad visa tai nėra utopija, o la
bai reali tikrovė, rodo ne vienas 
pavyzdys. Užtenka tik prisiminti 
V. K. Banaičio operos “Jūratė ir 
Kastytis ’ pakartotiną transliavi
mą žinomųjų FM radijo stočių 
nuo Atlanto iki Pacifiko ar Da
riaus Lapinsko vienaveiksmės 
operos “Maro” palankų aptarimą 
reikliųjų muzikinių kritikų Chi
cagos didžiojoje spaudoje.

Suprantama, pasauliui rodytis 
ir jį kontaktuoti galime su jau 
neabejotinomis vertybėmis. Pa
galiau tam reikia ir šviesių žmo
nių, kad vertybių vardu nebūtų 
pasauliui tamsuoliškai kaišioja
ma menkystė. Tokia savai kul
tūrai talka, būtų tik duobkasių 
talka. O panašaus pavojaus jau 
yra, kai, pinigo turint ir pasiti
kint vien tik savo galva, užeina 
noras “pakultūrininkauti” savų
jų ir svetimųjų tarpe.

Duok, iDeve, kad tokių tamsių
jų pusių būtų kiek galima 
mažiau, o dominuotų šviesiosios. 
I vieną tų skaidriųjų ir norime 
čia atkreipti dėmesį: žinomoje 
Chicagos institucijoje — mu
seum of Contemporary Art (237

lionio paveikslai buvo saugojami 
prieš visus gamtos ir žmogaus 
siautėjimo elementus. Ir jeigu 
šiandien tų paveikslų nebūtų, ki
taip reikėtų rašyti mūsų meno is
toriją.

Ne visiškai teisinga teigti, kad 
lietuvių menas prasideda su Čiur
lioniu. Bet galima tvirtinti, kad 
jis užbaigia ir pradeda sąmoningą 

i mūsų tautos meną. Prieš Čiurlio
nį buvo neoklasikai (kaip Smug- 
jlevičius) ir viens kitas romanti
kas. Liaudies menas buvo nu- 

! stumtas užmarštin. Po Čiurlionio 
yra tik Čiurlionis ir jo pradėtas 

i lietuvių modemus menas, sukur
tas liaudies meno ir modernizmo 

. įtakoj.
Čiurlionis nebuvo vienintelis, 

ieškojęs nacionalinio - tautinio 
stiliaus. Visi modernistai pripa- 

. žino, kad naujas stilius, vadinkim 
l jį “art nouveau” ar kitaip, turi 
į gimti iš kiekvieno krašto liaudies 
meno pagrindų. Tai nereiškia įve
dimo trispalvės, Vyčio, juostų 
ar gubų savo tapybon kaip tauti
nių elementų. Čiurlionis tai su
prato, ir vargu ar rasime jame vi- j 
siškai-nuogų tų naivių tautinių 
motyvų. Tačiau negalime nepa
stebėti jame kažką mums visiems 
sava išplaukiant iš jo mylimos 
Dzūkijos gamtos, legendų, pa
pročių ir dainų. Todėl jeigu ir 
nieko kito Čiurlionis nebūtų pa
siekęs, jis, kartu su savo bendra- 
laikiais dailininkais kaip Europoj, 
taip ir Amerikoj įdiegė Lietuvai 
nacionalinio meno pradą.

Veltui ieškosime jam lygaus. 
Nors kartais ir pradedi abejoti 
šiandienine Čiurlionio manija, 
kylančia iš blogų reprodukcijų ir 
Šimonio “kopijų”. Kiek literatū
ros yra prirašyta (ir dar rašoma) 
apie šį genialų dailininką! Jo bib
liografija šiandien užima dau
giau kaip 600 puslapių. Ir šiais 
metais tikriausiai galima bus ant
ra dar tiek pridėti. Bet, perkra- 
čius tą visą bibliografiją, aš abe
joju, kad iš tų raštų jau taip daug 
kas liktų. |

Rašyti apie Čiurlionį yra sun-|

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Aleksandro Marčiulionio piešinys sangvinu. 
Muziko J. /darnaus nuosavybė

FflKt Ontario Street) ruvsėio 26 Moderniosios dailės muziejus (Museum of Contemporary Art) Chicagoje, 237 nast ontario otrcti) rugscjo FB<[t street cia ma„ •>« a a „„l.

d. (penktadienį) 8 vai. vak. j, - ............... ....... ..............
įvyksta paties muziejaus oficia-1 sium su jo gimimo 100 metų sukaktimi.

East Ontario Street. Čia rugsėjo mėn. 26 d. (penktadienį) 8 vaL vak. muziejus 
rengia mūsų dailininko ir muziko M. K. Čiurlionio minėjimą — akademiją, ry-

V. Landsbergis, Bruveris, Vaitkū- 
nas ir kiti analizuoja tik detales, 
ieško vienas su kitu polemikos ir, 
kas dar blogiau, ieško Čiurlionio 
tėvonystės, t y. prie kokios mo
kyklos jis geriau priskirtinas, su 
kokiu dailininku jis giminiuoja- 
si ir t. t O ši klaida jau seniai 
pradėta Vorobjovo, Rannito, tę
siama Nasvyčio, Žoromskio ir ki
tų.

Nėra blogai, kad tai yra daro
ma. Tai tik parodo Čiurlionio ne- 
papractą sudėtingumą ir kritikos 
ydą, bandant spręsti visas Čiur
lionio problemas aplinkiniais ke
liais, kad tik nepalietus jo tapy
bos. Vardan tiesos reikia pripa
žinti, kad G. Vaitkūno monogra
fijos tekstas (dar vis laukiamas 
pasirodant) bando sufilosofinti 
visą Čiurlionio problemą ir kils
telėti polemiką į aukštesnę plot- 

ku. Ir rasti jam atitinkamą vietą J11?- ®et kajp jam tai pavyks, tik 
pasaulio ir lietuvių mene nėra 
lengva. Vakaruose jis kaip ir ne
matytas (išskyrus pora paveikslų, 
išstatytų Londone dar prieš pirmą 
pasaulinį karą), o Lietuvoj kriti
kai dar vis negali nutarti, kaip 
nušviesti dailininką, gyvenant 
marksistinėj dialektikoj. Gal už
tai šiandien Lietuvoj — vienin
telėj vietoj, kur galima rašyti apie

I Čiurlionį, turint jį prieš akis, o
I ne fantazuojant — kritikai kaipl las skirtingas, lyg pieštas visai ki-1 modernizmo judėjime. Jis savo gi-

laikas pasakys.
Kaip vertinti dailininką, kurio 

dauguma “Draugo” skaitytojų 
nėra matę ir kurio reprodukcijos, 
atėjusios iš Lietuvos, daro daili
ninkui gėdą? Kaip vertinti daili
ninką, kurio paveikslai primena 
daugelį dailininkų ir meno sro
vių? Kaip vertinti dailininką, ku
rio kiekvienas paveikslas atrodo 
lyg neužbaigtas ir kiekvienas cik-

to žmogaus?
Yra sunku kalbėti apie Čiurlio

nį dar ir dėl to, kad jis nepaliko 
tradicijos. Jis buvo pirmas mūsų 
dailininkas tautine prasme. Ir tai 
mes suprantame gana lengvai. 
Bet niekad nejstengėm matyti ja
me ir universalinių vertybių, pra
sidedančių su liaudies meno įkvė
pimu ir susiliejančių su kosmopo
litiniu to laiko judėjimu.

Todėl čia gal ir drįsčiau saky
ki, žiūrint paviršiaus, jog tai yra 
Čiurlionio minusas — kiekvie
nam paveiksle mes matome tiek 
forminių “panašumų ’ su Klimtu, 
Munchu, Vrubeliu, Bakstu, Mo
net, Renoiru, Redonu, Klee, Bla
ke, Kandinskiu ir t t įsiminti
na tačiau, kad Čiurlionis pana
šus į visus ir nė į vieną iš jų 
atskirai. Jie visi, ir Čiurlionis, pri
klauso epochai, jie nėra izoliuoti 
ir nėra vieniši tarp savo amži
ninkų. Tad vadinamas “panašu
mas” ir “įtaka” tik rodo, kad Čiur
lionis sugebėjo būti lietuvių dai
lininku ir “modernistu”, kaip 
modernisto sąvoka buvo supran
tama pradžioj šio šimtmečio. Ly
gint Čiurlionį su bet kuriuo iš 
minėtų dailininkų internaciona
liniame meno kritikų ir istorikų 
pasaulyje būtų absurdiška. Galop 
Čiurlionis nesutelpa nė visame

liu savitumu lieka vienintelis ne 
tik mūsų tautoj, bet ir aplamai. 
Užtai jis yra vienintelis lietuvių 
dailininkas, kurį pristačius pa
sauliui, nereikia jokia prasme 
gailėtis.

Čiurlionis pradėjo tapyti 1903 
m. ir baigė septynerius metus vė
liau — 1909 metais. Tai septyne- 
ri metai intensyvaus darbo. To
kiu laikotarpiu joks dailininkas, 
nebent genijų genijus, nebūtų 
įstengęs nupiešti tokį įvairų ir 
komplikuotą pasaulį (daugiau 
kaip 220 paveikslų ir 380 grafi
kos ir braižinių). Bet tie septyne- 
ri metai būtų tik reliatyviai tiks
lūs, nes jeigu pažiūrėsim į Čiur
lionio muzikines kompozicijas, 
pastebėsim, kad jos gana orga
niškai įsilieja į spalvų ir formų 
pasaulį. Tai nereiškia, kaip kai 
kurie bando įrodyti, kad Čiurlio
nio paveikslai “skamba”. Gal jie 
ir skamba, bet tik ne muzika. Ką 
iš tikrųjų tie kritikai norėtų pasa
kyti, yra tai, kad Čiurlionis, kaip 
muzikas ir tapytojas, yra neatski
riamos asmenybės, kaip neatski
riami nuo jo yra jo paties laiš
kai ir meno pastabos. Kuo įvai
resnis dailininko pasiruošimas, 
kuo jisai jautresnis visiems me
nams, tuo visapusiškesnė ir tur
tingesnė to menininko asmenybė.

(Nukelta į 2 psL)
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Ir mokslininkas gali riktelėti. 
Antanas Maceina apie 
kun. dr. Andrių Baltinį. 
Profesoriui dr. Jonui Puzinui 
septyniasdešimt metų. 
Premijuotasis prancūzų romanas. 
Jonas Jurašas apie Lietuvoje 
žuvusį dailininką 
Teodorą K. Valaitį.
Du nauji Dariaus Lapinsko 
vokaliniai kūriniai.

f

Kertinė paraštė
(B MOKSLININKAS GALI RIKTELĖTI

Kultūrinėje ir politinėje kovo
je už tautos laisvę ir valstybingu
mą jau esame pakankamai pa
tyrę ir šilto ir šalto. Tik svarbu, 
kad įvairiuos tos kovos epizoduos 
nepasimestume. Mat, etapai ir 
epizodai ateina ir prąeina, o ko
vos tikslas lieka tas pats. Tik rei
kia epizodiniuos laimėjimuos per 
daug nesisvaiginti džiaugsmu, ir 
epizodiniuos pralaimėjimuos per 
daug nepulti į neviltį. Yapč to
kiais atvejais, kai atrodą pralai
mėjimai nėra mūsų pačių darbų 
bei klaidų rezultatas, kaip, pa
vyzdžiui Helsinkio “parengimo” 
virtuvės dūmai.

O vis dėlto ir politikų parašai 
Helsinkyje gal bus naudingi mū
sų visuomenei. Naudingi ta pras
me, /kad pagaliau daug ką įtikins, 
jog pats didžiausias kultūrinės ir 
valstybinės ateities laidas yra pa
čios tautos gyvastingumas fizine 
ir dvasine prasme. Visa kita yra 
tik pagelbinės priemonės, kurio
mis, žinoma, turime taipgi rū
pintis ir jas naudoti laisvės rei
kalui.

O jeigu, tas pagelbines prie
mones naudodami, kartais, atro
do, ir pralaimime ar tik slystelė- 
jame, tai nėra ko labai nusimin
ti. Kiekvienam tokiam užkliuvi- 
me jokių būdū nereikia nuleisti 
rankų. Sumaniai ir energingai 
veikiant, iš tikro ar tik tariamo 
pralaimėjimo galima priešingai 
— išplėšti net laimėjimą. Pačiu 
pralaimėjimu galima lietuvišką
jį įį’ aplamai laisvės reikalą taip 
išpopuliarinti, kad priešo ofen
zyva ima veikti jo paties nenau
dai;

(Jeru čia pavyzdžiu šiandien 
gali būti naujoji Encyclopedia 
Britanica laida: Pernai pasiro
džiusi, ji daugelį tiesiog nustebi
no.; Puslapiuose ten buvo tiek 
datig tendencingos medžiagos, 
įpirštos sovietinių šaltinių, kad 
reikėjo tiesiog siaubingai krūpte
lėti. Labiausiai enciklopedijoje 
buvo skriaudžiamos rusų paverg
tos tautos, tiesiog iškraipant jų 
dabartį ir praeitį.

Buvo tuoj pat karštai reaguo-
ta mūsų, o ir kitų tautų išeiviš-1 žiau reikėjo ir prof. R.J. Misiūno

koje spaudoje. Tačiau nesiten
kinta vien savais puslapiais, o 
keltas balsas ir amerikiečių in
formacinėje ir akademinėje 
spaudoje. Ypač šioje akcijoje 
judrūs ir taiklūs buvo mūsų stu
dentai ir jau profesiniai čia iš
simokslinusi čionykščių Šviesuo
lių karta.

Ir štai rezultatas. Rugsėjo 17 
-tos dienos The New York Times 
pirmajame puslapyje akcentuoja 
naujos Encyclopedia Britanica 
“sovietizaciją” ir jos paliestųjų 
reakciją. Enciklopedijos redakcija 
buvo apipilta laiškais ir kontak
tuota asmeniškai, nurodant klai
das ir pateikiant tikruosius fak
tus bei duomenis. The New York 
Times straipsnyje lietuvių ini
ciatyvai ypač skiriamas dėmesys, 
nuolat cituojant prof. Romualdo 
J. Misiūno enciklopedijos pozi
ciją kritikuojantį straipsnį, ats
pausdintą Slavic Review žurnale.

Karštos reakcijos ir akademinė 
polemika čia lėmė tiek, kad En
cyclopedia Britanica leidėjai, a- 
not The New York Times, pasi
žadėjo naujoje enciklopedijos 
laidoje apsčius iškraipymus atitai
syti. Sis įvykis nepasiliko užre
gistruotas vien tik The New 
York Times puslapiuos. Rugsėjo 
18 d. panašaus pobūdžio straips
nis jau pasirodė ir įtakingame 
The Washington Post Pernykš
tis rusų laimėjimas Encyclopedia 
Britanica puslapiuose dabar virs
ta skriaudžiamųjų laimėjimu to
je pačioje Britanicoje ir pasauli
nės spaudos puslapiuose. Apie ne- 
emtą Encyclopedia Britanica “so
vietizaciją” mums palankia pras
me savo vedamuoju rugsėjo 24 d. 
prakalba ir didžiausias Chicagos 
dienraštis Chicago Tribūne, ope- 
ruošdamas taipgi Baltijos kraštus 
liečiančią medžiagą.

Pabaigai tenka dar prisiminti, 
kad viena pirmųjų ir karšta re
akcija Enciklopedia Britanica 
adresu buvo dr. Antano Klimo 
šioje Ketinėje paraštėje beveik 
prieš metus (1974.X.26). Reikė
jo jautriai ir garsiai šūktelti, 
kad visuomenė subrustų. Nema-

tuicijfi turi pasiteisinti logikai. 
Baltiniui gi, mąstančiam fenome- 
nologiškai, atrodė, kad “įžvelgti, 
pamatyti gaįįma tik tai, kas yra * 
(t p.). O tai, k^s yra, pasiteisi
na pačiu savo buvimu. Intuicijos 
pirmenybė savaime vedė Baltinį 
prie kito dėsnio, kilusio iš nega
limybės neiginį “suderinti su fe
nomenologiniu metodu” (t p.), 
būtent:

b. "Nebūtis pagal šį metodą 
yra nesąmonė, tam tikra proto 
haliucinacija” (t p.). Tai dar 
svaresnis teiginys, negu pirmasis, 
nes jo išvados liečia ne tik egzis
tencializmą, kuriam nebūtis sto
vi mąstymo vidurkyje, neatskiria
mai nuo būties, bet ir Krikščio
nybę. Todėl Baltinis, jungdama
sis vėliau (1972) į ginčą ryšium 
su P. Teilhard de Chardin, ir 
buvo linkęs kūrimo iš nebūties 
nepripažinti. Šiuo klausimu buvo 
žadėjęs plačiau išdėstyti savas 
pažiūras, “nes Dievo kūrimas yra 
labai svarbus, gal pagrindinis da
lykas, iš kurio galima išvesti mū
sų santykius su Juo” (laiškas 
1974 m. Kalėdoms). Tačiau ap
siimtoji monografija apie vysk. 
V. Borisevičių (apie ją kiek vė
liau) vertė Baltinį kūrimo iš ne
būties idėją atidėti vėlesniam 
metui. Vis dėlto ši idėja nedavė 
jam ramybės, kaip tai jis pakar
todamas savo laiškuose mini. Ne
būties atžvilgiu Baltinis buvo at
sidūręs prieš dvijulę (dilemą): 
arba laikytis fenomenologijos, 
pasak kurios nebūtis esanti “pro
to haliucinacija”, arba Krikščio
nybės, pasak kurios nebūtis yra 
tai, iš ko kyla visa kūrinija die
viškuoju žodžiu. Ir pristigo jam 
laiko šiai dvijulei pergalėti...

c. “Tikrovė nėra suimama i 
sąvokas; tikrovė yra visada dau
giau, negu sąvokos, todėl visi žo
džiai yra tik tikrovės simboliai, 
vedantieji į šios gilesnės tikrovės 
patyrimą. Šia prasme ir dogmos 
yra simboliai, rodantieji į gilesnę 
religinę, tikrovę” (I laiškas). Bet 
čia pat Baltinis priduria, kad “tai 
nieko bendro neturi su modemi
niu dogmos supratimu” (t p.). 
Iš kitos tačiau pusės jis pripažįs
ta, kad, “galvojant scholastinė
mis sąvokomis, mano išsireiški
mai apie religiją yra pavojingi, 
kaip kad dr. Rimšeliui pavojinga

(Nukelta Į 2 psl)

Kun. dr. Andrius Baltinis (1909. X. 12 — 1975. IX. 5)

'Arba Dievas yra, arba nebepajėgiau būti; atsisakiau to
dėl, kad klebonas mane suskundė 
vyskupui, kad aš užsiimu paša
liniais darbais, nors aš savo tie
siogines pareigas atlikdavau be 
priekaišto. To jau neišlaikiau” (I 
laiškas). Kur tad eiti? “Pasi
ėmiau mėnesį atostogų, atvykau į 
Chicagą, apsistojau pas seną pa
žįstamą. Planuoju čia stoti į Jė
zuitų universitetą studijuoti ang
lų kalbos, o po to susirasti kokį 
vienuolyną, kur galėčiau būti 
laisvesnis. Jei tai nepavyks, turė
siu grįžti atgal į kitą kaimą ir eiti 
baudžiavą” (t p.). Pavyko tik iš 
dalies. Vienuolyno nesusirado, 
kaip tai buvo pavykę ne vienam 
iš vyresniųjų mūsų dvasiškių. Bet 
nė į kaimą grįžti nebereikėjo. Li
ko Chicagoje, ir čia išsivystė visa 
kun. Baltinio mintis, skatinama 
tiek Bažnyčios gyvenimo apskri
tai, tiek lietuviškųjų diskusijų.

Anuo metu buvo ką tik pasi
rodžiusi pop. Pijaus XII enciklika 
“Humani generiji” (1950), pa
dvelkusi didžia atžanga ir todėl 
sukėlusi nemaža kartėlio širdyse 
visų, kurie linkėjo, kad Bažnyčia 
ne tik pasivytų, bet ir pralenktų 
pasaulio mintį. Prie šių ‘pažangi- 
ninkų’ priklausė ir kun. Baltinis. 
Todėl jis džiaugėsi, kad jo mėgia
moji fenomenologinė filosofija, 
sukurta bei išvystyta E. Hus- 
serlio ir M. Schelerio, nebu
vo enciklikos užblokuota, kaip tai 
buvo padaryta su idealizmu, dia
lektiniu bei istoriniu materializ
mu ir galop egzistencializmu (plg. 
nr. 32): “Mano laimei šis meto
das (fenomenologinis,- Mc.) ir 
enciklikoje ‘Humani generis’ nė
ra pasmerktas’ (t. p.). Nes iš šio 
metodo Baltinis tikėjosi daugiau
sia. Anot jo, “Dievas pats ar per 
gamtą, ar per žmogų kalba žmo
gui, o žmogus stengiasi šią kalbą 
išgirsti. Geriausiai šiai kalbai iš
girsti tinką fenomenologinis me
todas” (t. p.).

Lietuviškoje padangėje tuo 
metu ėjo ginčų tiek filosofijos sri
tyje ryšium su šio straipsnio au
toriaus knyga “Jobo drama” 
(1950), tiek literatūros kritikos 
srityje ryšium su L. Miškino abe
jonėmis patriotinės poezijos este
tine verte. Abiejuose ginčuose

tmonija yra vienas di
džiulis beprotnamis”

D r. A. B altinis, 
Disertacija.

Prieš mane guli du laiškai: vie
nas, rašytas prieš 24 metus (1951. 
12.17), kitas — prieš 4 mėnesius 
(1975.6.9). Pirmasis yra pats se
niausiasis, išlikęs įvairių kilnoji
musi metu; antrasis — pats nau- 
jausiasis, gautas pastarojo varda
dienio proga. Abu laiškai mano 
ilgamečio bičiulio, bendraminčio 
ir bendraamžio kun. dr. Andriaus 
BALTINIO, taip netikėtai išėju
sio “į tylumą palaimintą ir di
džią ’ (Putinas). Ir vargu ar ras
tume geresnę prieigą greitomis 
žvilgterėti į šio brangaus žmo
gaus vidų, kaip aniedu, beveik 
šimtmečio ketvirtimi atskirti laiš
kai, tarsi du poliai, iš kurių ta
čiau byloja ta pati kūrybiškai nu
siteikusi, pilna planų bei užmojų 
asmenybė. Esmėje kun. A. Bal
tinis buvo minties žmogus, atvi
ras idėjai, pasiryžęs ją apmąstyti 
bei skelbti. Šisai polinkis, nors ir 
nevirtęs kasdienine profesija, 
buvo jani būdingas iš pat pra
džios, o jis pats liko jam ištiki
mas ligi galo. Aniedu laiškai kaip 
tik ir yra tokios ištikimybės liu
dytojai: pirmasis pateikia kun. 
Baltinio filosofinį ‘Credo’, antra
sis — paskutiniųjų jo darbų apy
skaitą.

1.

Parašęs disertaciją tema “Re
alus Dievo buvimas Max Sche- 
lerio religijos filosofijoje” ir gavęs 
už ją filosofijos daktaro laipsnį 
Wuerzburgo (Vokietijoje) uni
versitete (1948), kun. Baltinis 
planavo atsidėti filosofijai visa 
savo būtybe ir todėl, dar būda
mas Vokietijos stovyklose, apme
tė nemaža apybraižų būsimiems 
savo darbams. Išvykęs betgi Ame
rikon, jis tuoj pat atsidaužė į su- 
stabarėjusios sielovados būdus, 
kurie grėsė užgniaužti patį pra
dinį jo ryžtą. Tačiau Baltinis pasi
šiaušė: “Nuvykau pas vyskupą ir 
atsisakiau nuo Harlano, nes ten 
susidarė tokios sąlygos, kad toliau

grynai akademinio problemos 
dėstymo jau mokslo žurnale. 
Vienas išjudino platesnę akciją, 
antras ją 
plotmėje.

Todėl
Trumpos 
(1974 m.
meryje),
dr. Antano Klimo 
lyg mokslo žmogui 
veju turėtų širdies neskaudėti ir (lėmė

žiausio pagrindo. Užtat ir prof. 
A. Klimo sukeltas aliarmas prieš 
ją primena greičiau pasakėčią 
apie kiškį, kopūstlapį ir griūvantį 
dangų, negu rimtą susirūpinimą 
informacijos apie Lietuvą tei
singumu. Kiekvienu atveju ne 
visuomenės teismas nuspręs E.B. 
gerumą ar blogumą”.

O vis dėlto šviesiosios visuo
menės balsas (tegu ir ne teismas) 

: visa tai, ką šiandien 
jam nevalia būtų iš skausmo su- skaitome amerikiečių spaudoje, 
rikti. Manytume, kad manda-1 Gi neapgalvotą ir per daug ironiš- 
g;ai ir sakmiškai čia galėjo ty- 'ką V. Trumpos advokatavimą šio- 
lėti tik tas, kuriam pats reikalas ‘ ’
- nei šilta, nei šalta.

Be kita ko V. Trumpa tada 
Akiračiuose rašė taip: ‘ Be abejo, 
nei viena enciklopedija nėra to
bula. Tokia nėra ir E.B., tačiau 
laikyti ją “mokslo bei informaci
jos išprofonavimu” nėra nei ma-

pagrindė

keistokai 
raštas 

lapkričio 
reiškiant

mokslinėje

atrodė V. 
Akiračiuose 
mėn. nu- 

nepritarimą 
karštumui, 

panašiu at-

je byloje tenka tik apgailestauti.
Ir nebūtinai vien nuoroda asme
niui, o dar labiau bendruoju pa
vyzdžiu, kaip mes neretai būname 
saviesiems kolegoms aštrūs “ko
tai”, o svetimiesiems vis linkę už
simauti baltas pirštines.

k.brd.

kun. Baltinis dalyvavo — ne tik 
raštu, bet ir gyvu žodžiu: “Dėl 
‘Jobo dramos’ recenzijos ant ma
nęs buvo supykę visi marijonai; 
turėjau ilgą ginčą su Bagdanavi- 
čium ir Rimšeliu; jie nepatenkin
ti, kam aš vertinau teigiamai, nes 
ši knyga esanti pilna prieštaravi
mų ir nesąmonių. Aš jų neradau, 
nes norėjau suprasti, ką autorius 
nori pasakyti” (t. p.). O patrioti
nės poezijos atžvilgiu Baltinis 
priekaištauja Miškinui, esą šis pa
sisakąs “prieš idėjinę poeziją ap
skritai, skelbdamas dėsnį ‘menas 
menui’” (t. p.). Kun. Baltinio 
pažiūra, “patriotizmas ir kitos vi
sos idėjos, rašytojo išgyventos ir 
tinkama forma išreikštos, yra es
minė poezijos dalis, o jei patrio
tiniai eilėraščiai yra, taviškai kal
bant, “Quatsch” (šio straipsnio 
autorius buvo Miškino pusėje, 
Mc.), tai čia kaltas ne patriotiz
mas, o poetas, kuris nepajėgia 
menine forma jo išreikšti. Todėl 
Miškino kaltinimas, mestas pat
riotizmui ir kitoms poezijai ‘sve
timoms idėjoms’, man atrodo 
juokingas” (t. p.). Pridurmais 
galima šiandienos skaitytojui pa
aiškinti, kad nei Miškinas, nei šio 
straipsnio autorius anuo metu 
nekaltino patriotizmo kaip tokio; 
tik pastebėjo, kad jis mūsojoje po
ezijoje lieka ‘žalias’, neįstengda
mas pakilti į meninę plotmę. Ta
čiau Baltinio atoveika į priekaiš
tus mūsajai poezijai kaip tik ir ro
do jo dėmesį šiai sričiai, kuri liko 
jam artima ligi pat jo gyvenimo 
pabaigos: ne vieną eilėraštį jis 
pats yra išvertęs iš latvių kalbos.

niems jo raštams; jiems suprasti 
anie teiginiai turi sprendžiamo
sios reikšmės.

a. “Objekto pirmenybė prieš 
subjektą ir intuicijos pirmenybė 
prieš racionalinį diskursyvinį gal
vojimą yra pagrindiniai princi
pai, pagal kuriuos aš galvoju” 
(I laiškas). Nuosekliai tad, anot 
Baltinio, “daiktai kalba į žmo
gų, o ne žmogus į daiktus” (t.p.). 
Užtat “šio pagrindinio principo 
šviesoje reikia spręsti ir mūsų gin
čai” (t. p.) ‘mūsų, tai reiškia: tarp 
jo ir šio straipsnio autoriaus, nes 
mudu daug kur nesutarėme nuo 
pradžios ligi galo; nesutarėme 
nei filosofijos, nei literatūros sri
tyje. Sutarėme dėl objekto pirme
nybės, nesutarėme dėl intuicijos 
pirmenybės. Man rodės, kad in-

DVIDEŠIMT PENKTASIS 
"DRAUGO" ROMANO

KONKURSAS
' y '

Dienraštis "Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano,

2.
Šie ginčai kaip tik ir paska

tino kun. Baltinį pirmajame laiš
ke trumpais, tačiau nuolat pa
brėžtais teiginiais formuluoti sa
vą filosofinį ir literatūrinį ‘Cre
do’, kuris virto gairėmis tolimes-

1.
apysakos dvidešimt penktąjį konkursą. Rankraščius įteikti pa
skutinė data yra 1975 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kiirinio autoriui skiriama 1,500 dolerių premija. 
Šiemetinio konkurso mecenatas yra žurn. Zigmas Umbražunas.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šino adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, IIL 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas.
6. Tūkstančio penkių šimtų dolerių premiją gavęs autorius be 
papildomo honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, 
įskaitant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.
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Kai faktai džiugina ir drąsina, 
Albino Baranausko plataus 
užsimojimo trečdalis.
Prancūzų akademija premijuoja 
romaną "Adios".
Čiurlionio gyvenimas 
Los Angeles scenoje. 
Aloyzo Barono eilėraščiai.
G. Antanaitytės - Ugianskienės 
rečitalis.
Dr. Juozui Jakštui 75 metai.

RAŠYTOJO PLATAUS UŽSIMOJIMO TREČDALIS
K. ABR.

Albinas Baranauskas, RUDENYS 
IR PAVASARIAI, ARBA UŽPLY
NIŲ PULTINEVIČIUS NAMIE IR 
SVETUR. I dalia. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas 1975 m. Ch ca- 
goje. Aplankas Vytauto O. Virkau. 
Knyga 350 psl., kaina $6,00, gauna
ma “Drauge”.

*

Kertine paraštė
KAI FAKTAI DŽIUGINA IR DRĄSINA
Mintys ir išvados po M. K. Čiurlionio minėjimo 
Chicagos Moderniosios dailės muziejuje

Rugsėjo 26-tos dienos vakaras 
Moderniosios dailės muziejuje, 
Chicagoje, buvo tikra lietuvių 
kultūros šventė, išskirtinio lygio 
ir išskirtinėje vietoje. Muziejaus 
rūmai yra pačioje Chicagos dai
lės širdyje — dailės galerijomis 
nusėtame miesto centro šiauri
niame šone. Reikia džiaugtis, kad 
lietuviškoji visuomenė šį egzami
ną — kontaktą su amerikiečių 
kultūrinių klodu pasigėrėtinai iš
laikė. Vakaro iškilmėje erdvi mu
ziejaus patalpa buvo kupina lie
tuvių ir amerikiečių publikos.

Mikalojui Konstantinui Čiur
lioniui skirtojo vakaro programa 
taipgi buvo reto akademinio ly
gio, kur nei vienas žodis, nei vie
nas garsas, nei vizualinis efek
tas nebuvo tik pripuolami, per
tempti ar nepritempti. Tai buvo 
aukštos kultūros balanso, skonio 
ir nenusipiginimo pavyzdys. To
dėl daugiau 400 atėjusių jautė 
dvasioje neeilini pergyvenimą. 
Netoli dvi valandas užsitęsęs 
Čiurlionio m’nėjimas muziejaus 
aplinkoje buvo tikrai auksinis tu
rinio, formos ir bendros iškilmin
gos nuotaikos lydinys.

Muziejaus direktoriaus vardu 
Ciurl.’onio minėjimą atidarė mu
ziejaus ryšių su visuomene vado
vė Alene Valkanas, trumpai nu
sakydama šios iškilmės prasmę, 
sveikindama jos dalyvius ir dė
kodama prof. Kaziui Varneliui 
už talką, rengiant muziejui šį 
Ciurl'onio pagerbimą. Ji publikai 
■pristatė ir Clevelando valstybi
nio universiteto piano departa
mento vadovą pianistą Andrių 
Kuprevičių. Mums, lietuviams, ir 
amerikiečiams, Kuprevičius buvo 
didžiausia staigmena visai ne
lauktu atžvilgiu. Svečias tuoj pat 
nesėdo prie pianino, bet nepap
rastai lengvai, lyg improvizuoda
mas, klasiškai tikslia anglų kal
ba pakalbėjo apie Čiurlionio gy
venimo ir jo kūrybos etapus, apie 
visą kultūrinę anos epochos ap
linką bei jos palikimą dabarčiai. 
Ypač muzikinės Čiurlionio kūry

bos bruožai Kuprevičiaus kalba 
buvo nubrėžti tiesiog Čiurlioniš
kos linijos plastiškumu. Sėdęs 
prie pianino, Andrius Kuprevi
čius paskambino vėl kelis pluoš
tus pianui skirtos Čiurlionio kū
rybos, pasirinkdamas ją iš anks
tesnių ir vėlyvesnių kompozito
riaus periodų. Skambinamus kū
rinius tanpinėse pauzose dar pa
lydėjo labai trumpas, bet labai 
taiklus vienas kitas pianisto ko
mentaras. Tokiu tiesioginiu, ne 
tik muzikiniu, bet ir žodiniu, ry
šiu su publika buvo sukurta 
nuoširdi, šilta, neformali visos 
iškilmės bendroji nuotaika.

Apie Mikalojų Konstantiną 
Čiurlionį tapytoją kalbėjo muzie
jaus kuratorius Ira Licht. Pra
džioje, paieškojęs meno istorijo
je dailininkų ryšio su muzika, 
specialiai stabtelėjo prie muzikos 
ir dailės santykio unikuminėje 
Čiurlionio tapyboje. Toliau, pa
brėždamas ritmo ir temos ciklų 
vaidmenį Čiurlionio paveiksluose, 
prelegentas ieškojo Čiurlionio iš
skirtinės vietos 20-tojo amžiaus 
dailės raidoje. Muziejaus kurato
riaus Ira Licht paskaita čia pat 
visą laiką buvo ekrane iliustruo
jama Čiurlionio tapybos darbų 
skaidrėmis, kurios buvo paruoštos 
Tersės ir Jono Bogutų.

Kokie amerikiečių ir lietuvių, 
besiskirstančių po šio muziejinio 
Čiurlionio minėjimo, įspūdžiai? 
Atrodo, kad muziejaus vadovybė 
ir įprastinė šio muziejaus publi
ka bei m nėjiman atsilankę ame
rikiečiai dailininkai, muzikai ir 
spaudos žmonės Čiurlioniu ir ap
lamai lietuviais yra nuoš rdžiai 
patenkinti. Lietuviai gi tokio ly
gio kultūriniu kontaktu su ati
tinkamais amerikiečių kultūri
niais klodais taipgi yra sužavė
ti, maloniai jausdamiesi lygiais 
partneriais.

Ir koks viso to rezultatas? O 
toks, kad jau savaitės dienomis 
prieš minėjimą pagrindinė Chi-

(Nukeita Į 2 psl.)

Albinas Baranauskas savo ra- 
šytoj'šką kelią pradėjo proza (ir 
pirmasis jo novelių rinkinys, 1956 j 
m. išleistosios “Sniego platumos”, i 
laimėjo jam “Aidų” žurnalo pre-' 
miją). Proza, tur būt, ir bus jam! 
arčiausia širdies. Tiesa, vienu 
metu Jis buvo susigiminiavęs 'iri 
su poezija, turėjusia tokią savitą 
išraišką, bet naujų jo eilėraščių 
niekur nebematyti, o štai dabar 
pasaulį išvydo Lietuviškos kny
gos klubo išleistas stambus (350 
psl.) t omą s naujo jo prozos kū
rinio, pavadinto Rudenys ir pa
vasariai, arba Užplynių Pultine
vičius namie ir svetur. Tai dar 
kol kas tfk pirmoji to kūrinio da 
lis, dar būsiančios ir kitos dvi, 
taigi rankose teturime tik treč
dalį viso didžiulio darbo, reto mū
sų literatūroje tokiu plačiu užsi
mojimu.

Jau it knygas pavadinimas ro
do, kad vyriausiojo veikėjo gyve
nimas vaizduojamas ir Lietuvoje 
ir svetur. Šitaip namie ir svetur 
savo herojus yra pristatęs jau ne
be vienas mūsų romanistas, bet 
tai nereiškia, kad Alb. Baranaus
ko knyga nebūtų mums šviežia 
naujiena, savitas žvilgsnis į pra
eitį ir dabartį, naujas, baranaus- 
kiškas žodis.

Nuo pat pirmosios knygos Alb. 
Baranauskas pasirodė ypač savi
tas tuo, kad jam nerūpi rodyti 
didesnį išradingumą intrigoje, 
tirštinti, dramatizuoti veiksmą. 
Pirmosios jo knygos vienam ki
tam skaitytojui gal net kėlė min
tį, kad jo raštuose viskas gi taip 
paprastą ir nesudėtinga, lyg ir 
pačiame gyvenime (o kai kurie 
rašytojai mėgsta nutrūktagalviš-
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Žvilgsnis | Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100 metų gimimo sukakties minėjimo auditoriją Chicagos Moderniosios dailSs muziejuje rugsėjo mėn. 26 d. 
Nuotrauka Jono Dovydėno

kesnę intrigą, ga! net ir perdė- Jo ir valgių katalogą sudaro kiau- dar tokie įvykiai, kaip duonos ke- žmonėmis, o Pultinevičius yra 
darni ir iki dfrbt:riunio prieidami'lės antšonė ir pa.pil'v’ė, rūkyta .pyktelės' javfrrinko Grinevičiaus tarytum lyg koks siūlas, ant iu« 
ir savo nusistatymą taip daryti dešra, kumpis, silkė, lietuvių kep- kelionė į Lietuvą. Košmariniai ’ rio yra suvarstyti nuotykiai ar 
teisindami tub, kad skaitytojui ta duona ir kiti panašūs iš seno Į sapnai jį partraukė namo, o iš ten Į gyvenimai tų kitų: jo tėvo, šmo
tai labiau patinka). j v ,

Tą savo Pultinevičių, sūduvie- naminis tortas. Galėtum sakyti, [ kaip ir ne vienas iš tų retų re
tį iš Užplynių, buvusį ūkininką, kad nei jis, nei jo pažįstami ne emigrantų, kurie neatsispyrė pa- 
rašytojas jau pirmuosiuose kny- kažin ką išmoko (išmoko, žino- gundai patenkinti savo namų il
gos puslapiuose pristato mums ma, fabrikuose aptarnauti maši- gesį:... “man labai jau džiaugs- 

lie- mas, ant visai pargrįžus į gimtą 
socialistinę šalelę. Aš jau seniai 
norėjau taip padalyti, bet mane 
vis neleido liaudies priešai, pa- 
smirdę buožės ir fašistų chalujai”.

Atsiminimuose ir pokalbiuo
se Pultinevičius nuolat grįžta į 
tėviškę, į savo Užplynius, nuo 
kurių, kaip rašytojas mums tvir
tina, atsiveria vaizdas “iki Paje
vonio, Gražiškių, Strazdinės ir 
Vartelinės”, ir matomas Liepalo
tų kaimas (Petronėlės Orintaitės 
prieš keletą metų išėjusioje knygo
je iš visų pusių ilgesio šiluma ap
lietas), ir dar jeigu pasuki į šią 
ar kitą pusę, tai vis sūduviškiams 
gerai pažįstamos vietos, brangios 
ir Pultinevičiui, ir jo kūrėjui Alb. 
Baranauskui, ir kiekvienam lie
tuviui — su mėlynuojančiomis 
kalvomis, medžių kuokštais pa
šlaitėse ir stogais tų medžių pavė
syje. Taip, daugelis tų sūduviškių 
detalių ir vaizdžios ir šiltos. Jų ir 
apstu, ir jos knygą sušildo.

Kai Pultinevičius tėra buvęs 
tik eilinis ūkininkas, tai ir Lie
tuvoje gyvenimas jam ėjo ir pra
ėjo, galima sakyti, nesudėtingai 
maždaug iki okupacijų motų. Tie- Į 
są sakant, knyga ir yra istorija ■ 
daugiau ne tiek Pultinevičiaus,' 
kiek tų žmonių, su kuriais jis gy-. 
■vena, bendrauja, susitinka. Jeigu 
į Pultinevičių imtume žiūrėti 
kaip į visa ko ašį, kaip į centri
nį herojų, kaip į asmenybę, apie 
kurią viskas sukasi ir jį išryški
na, tai didžioji dalis knygos pasi
darytų nereikalinga ir kartais 
sunkiai suprantama būtų, kam 
čia šis ar tas iš viso pateikiama. 
Juk, sakysime, kai skaitome kny
gos puslapius apie Pultinevičiaus 
tėvą, žmoną, berną, kaimynes ir 
kaimynus, tai tas vyriausiasis he
rojus retai kada šiek tiek prasi-

■kaip amerikietiško Skvireltauno 
gyventoją, savo nameliuose įsi
kūrusį, senais baldais apsistačiu- 
sį ir turintį nemaža lietuviškos 
aplinkos. Pradžioje turėjęs šiokių 
tokių nuotykių dėl darbo, dabar 
jau metai iš metų jis veda ra
mų gyvenimą ir dar tokį, kokį 
lietuviai mėgsta — su lietuviš
kais žolynais darželyje, su smul
kiais partiniais erzeliukais, kai jo 
namuose susiduria vėliau net jo 
įnamiu pasidaręs tautininkų pir
mininkas kpt. Mingėla, fronti
ninkas Pūteika, krikščionių de
mokratų politikas Siaurusevičius 
ir valstietis liaudininkas dr. Špa- 
kauskas. Tie jų apsižodžiavimai 
net anekdotiški atrodo, jei kas 
nepažinotų lietuvių politikierių.

o. a uuuiict 11 nlu pa-naaib is.acuu sapnai jj paiuičiuac naiuu, u la lcii , gyvenimai tų kilu; ji

| įprasti dalykai, o prie arbatos — jis ir parašė laišką tokiu stilium, I nos, berno, Seredos, Mececko, 
Klementinos Zelenkienės, kpt 
Mingėlos, Kalasausko ir dar bū
rio kitokias pavardes nešiojančių, 
vienų plačiau charakterizuotų, 
dėl to stipriau įsirėžiančių at
mintin, o kiltų tik prabėgomis ko
kiu brūkštelėjimu nupieštų, tai ir 
ne tokių visapusiškai ryškių. 
Kai į Pultinevičių imame žiūrė
ti, kaip į siūlą kitų gyvenimams 
suvarstyti, tada ir tie epizodiniai 
skyriai darosi suprantamesni ir 
prasmingesni ir jo paties charak
terio blankumas pateisinamas. 
Neit sakytume, kad knyga iš tie
sų turi tam tikro formalaus lygia
gretumo su Gogolio “Mirusiomis 
sielomis”. Tačiau, žinoma, Pulti
nevičius nėra koks nors lietuviš
kas Cičikovas. O jeigu jis būtų 
kuo nors panašesnis į aną Gogo
lio herojų, pati knyga, reikia ti* 
kėtis, būtų daugiau laimėjusi. Ci
čikovas įsileido į kelionę po Ru
siją, skatinamas tam tikros idėjos, 
dėl to su jo žygiais susijusios is
torijos yra daugiau organizuotos 
apie tą pagrindinį siūlą. Pultine
vičius jokio ypatingo tikslo ar 
idealo neturi, ir žmonės, su ku
riais jis susiduria ir apie kuriuos 
pasakoja, yra arba jo artimieji 
(tėvas, žmona), arba atsitiktinai 
sutikti. Kai kurių tų žmonių is
torijos dar net ne iš karto papa
sakojamos, kaip yra Gogolio kny
goje (pvz., Zelenkienės, su ku
ria, tur bųt, susitiksime dar ir ki
tose kūrinio knygose).

Pati vieningiausia epizodinė 
istorija knygoje bus bene Vinco 

! Kalasausko, Pultinevičiaus svai- 
jnio, seno emigranto, komunisto, 
■ kuris, ligos suimtas, pasuka savo 
galvojimą atgal į Dievą ir tra
diciją ,nuo kurių jis nukrypo, be- 
kaldamas pinigus ir belankyda
mas socialistų susirinkimus. Joje 
Pultinevičius visai neegzistuoja, 
jis tėra tik šioks toks jo atsiver
timo liudininkas. O .pati didžiau
sia ir įdomiausia istorija tai tas 
knygos epizodas, kai Pultinevi-

(Nukelta į 2 psl.)

nas) ir nieko neužmiršo
I tuviais atbrido per Atlantą, lie- 
i tuviais ir mirs kiekvienas su savo 
atsivežtuoju skoniu ir su senais 
įsitikinimais, kurių nei nauji dar
bai, nei svetimo krašto aplinka 
neįveikė smarkiau apšlifuoti.

Darbas, poilsis, laikraščių skai
tymas, pokalbiai su retais svečiais 
ar su savo įnamiais, kurių vienas 
ilgesnį laiką užsibūna jo namuo
se, — štai ir visas amerikinis, 
toks daugiau kasdieniškas tas 
Pultinevičiaus 'gyvenimas, kurį 
šiek tiek išmuša iš rutinos ne
tikėtai atklydusi žinia, kad gal 
dar gyva .tebėra buvusi Sibiro 
tremtinė jo žmona ir ją gal įma
noma būtų atsigabenti pas save. 
Tą gyvenimą šiek tiek įvairina

4

metu M®d®™tos,os dail6s muziejaus (Mršeum of Contemporary Art) surengto M. K. Čiurlionio 100
Chicaeo Trihnnn d.n'J u J. dešinę: muziejaus ryiių su visuomene vadovė Alene Valkanas, dienraščio
ntaniatae . iz ™ 1cu«*iotius zvian u. žvirner, minėjime kalbėjęs ir Čiurlionio ki

s Kuprevičius ir šio Čiurlionio pagerbimo iniciatorius dailininkas prof. Kazys Varnelis.
Chicaeo Trih.m^ dalia. I ucs,nę; muznjaus ryšių su visuomene vadovė Alene Valkanas, dienraščio ------- ---------------  r ,
pianistas Su. faktorius Alan G. Artner, minėjime kalbėjęs ir Čiurlionio kūrinius atlikęs, muša kaip žmogus SU savo cha-

. , . Irakteriu. Tuose pasakojimuose
Nuotr. k. Ambrazaičio įmes susipažįstame su tais kitais
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Kad "Eglute" žaliuotų.
Vaikai mene.
Dariaus Lapinsko pokalbis 
su Mikalojum K. Čiurlioniu. 
Vienas moters tipas 
prancūzų romane.
Antikinės ganiavos pasaulėjauta. 
Vladas Jakubėnas apie
D. Kučėnienės rečitalį ir
D. Lapinsko naujus kūrinius. 
Dr. Antanui Kučui 75 metai.

Kertinė paraštė
KAD "EGLUTE" ŽALIUOTŲ

VAIKAS MENE
SAULĖ J AUTO KAITĖ

Mažiesiems skirtas, bet labai 
didelis darbas buvo pradėtas 
prieš dvidešimt penkerius me
tus, kada išeivijoje imta leisti 
mėnesinis žurnaliukas “Eglutė” 
Tai mūsų toks vienintelis, net ir 
metais niekieno kito nepralenktas, 
krikščioniškos lr patriotinės 
minties periodinis leidinys vai
kams. Dvidešimt penkeri metai 
vis dėlto Jau yra šis tas. Juk tai 
visa karta. Per dvidešimt penke
rius metus žmogus gimsta ir 
užauga, išeina j savarankišką 
gyvenimą, pats susilaukdamas 
vaikų — naujosios kartos. Taigi, 
mūsoji “Eglutė”, galima sakyti, 
šiandien jau lanko savo buvu
sių skaitytojų vaikus. Ir argi tai 
nėra didelis dalykas nelietuviško 
pasaulio aplinkoj — išeivijoje!

Bet ar tam dideliam reikalui 
skiriame ir atitinkamai dideli 
dėmesį? Aplamai, ar pavieniai ir 
institucijos nesame kone visiš
kai pamiršę vaikų literatūrą? Na, 
gal nepamiršę, bet tik jos ne
vertiname. Ji mums vis tokia lyg 
ir literatūra, lyg ir ne. Arba 
bent jau lygaus dėmesio neverta, 
gretinant su rimtąja, subrendė
liams skirta literatūra.

Beveik stebuklą padarėme, su
organizuodami išeivijoje stiprų 
ir tankų lituanistinių mokyklų 
tinklą, kuris ir po ilgų dešimt
mečių dar labai nedaug ir labai 
mažų skylių teturi. Tačiau vaikų 
grožinei literatūrai rodėme ir te- 
berodame apverktinai mažą dė
mesį. Ir tragiką yra tame, kad 
mokyklose jaunimėlį mes tik iš
mokėme, bet neįpratinome skai
tyti. O ir įprasti jisai turėjo ne 
vien mokykloje, bet ir namuos. 
Tiktai kuo ir kaip įpratinsi, kad 
turiniu ir išvaizda patrauklių 
knygelių beveik nebuvo. O jei ir 
pasirodydavo, tai jos buvo tokios 
retos kregždės, jog ir nepajėgė 
mums atnešti kokio nors lietu
viškų knygų skaitymo pavasario 
jaunose kartose. Šiandien viso to 
rezultatas — bendras skundi- 
masis periodinės spaudos ir kny
gų mažėjančiais tiražais.

Ir vargu ar būtų prasminga 
ieškoti kaltininkų. Jų gal kokia 
•MMcine ar institucine prasme 

ir perą. Kaltas bendrasis mūsų 
nusiteikimas į vaikų literatūrą 
žiūrėti nerimtai, neskiriant ja' 
pakankamai nei rašalo, nei da
žų, nei pinigų, nei laiko įprati
mui skaityti. Akys atsiveria tik 
tada, kada jau būna per vėlu 
kada ūgtelėjusį vaikiną ar mer
giną su virve neatveši prie lietu
viškos knygos, kadangi savo vai
kystėje, be sausokų vadovėlių, ki
tokių rankose ir neturėjo.

O aplamai įvairiatautiniame 
knygų pasaulyje vaikų literatū
rai rodomas tiesiog išskirtinis dė
mesys. Kiek jose fantazijos ir iš
radingumo, kiek apipavidalini
mo polėkių ir spalvų. Savo gražu
mu jos dažnai traukia ne vien 
mažojo skaitytojo akį, bet ir su
augusio, kurio širdis dar nėra 
prilipusi vien tik prie šaltos re
alybės. Todėl ir Įvairiose tarp
tautinėse knygų mugėse vaikų 
literatūra patraukia didžiausius 
būrius lankytojų. Vaikų litera
tūra tokiose mugėse būna vis 
skaisčiausiai prasiskleidęs žiedas. 
Neapsieinama ir be vaikų litera
tūros specialių parodų bei gau
sių vaikų literatūros skyrių di
džiosiose ir viešosiose biblioteko
se. Pavyzdžiui, kad ir šiuo me
tu nuo spalio 27 d. iki lapkričio 
9 d. Mokslo ir pramonės muzie
juje Chicagoje vyks vaikų lite
ratūros paroda.

Pagaliau mums išeiviams vai
kų literatūra, be kita ko, dar turi 
ir tautinio išlikimo prasmę nau
jose kartose. O kiek gali čia gera 
šios rūišes knyga įtakoti, užten
ka jau tik vieno pavyzdžio, pri
simenant Vytės Nemunėlio 
(Bern. Brazdžionio) “Meškiuką 
Rudnosiuką”, kuris su savo 
“šliumpu-pumpų” per ištisus 
dešimtmečius lietuviškan gy- 
ver.iman atvedė tūkstančius ma
žųjų skaitytojų.

Bet pats pirmasis žingsnis, ku
ris turėtų būti labai tvirtas, šiuo 
metu yra kaip tik jubiliejinė 
“Eglutė”. Tenelieka ji tik vienų 
jos leidėjų seselių rūpestis, bet vi
sų, kurie dar tikim lietuviškąja 
ateitimi ir norime, kad ir mūsų 
vaikai bei vaikaičiai tokia ateiti
mi tikėtų ir jai gyventų, k. brd.

Žmogus, būdamas socialus ir j 
gyvendamas visuomeninėje ben- i 
druomenėje, karts nuo karto no
ri ir turi pabūti vienas — pats 
su savimi. Nors jis gyvena kitų 
žmonių aplinkoje, tačiau būda
mas labai privatus asmuo, jis — 
ta sociali būtybė — gali savo 
mintimis ir jausmais, priklau
sančiais tiktai jam vienam, išsi
jungti iš visuomesinės bend
ruomenės. Bet taip pat žmogus 
tini įgimtą norą tai, ką jis išgy
vena ir patiria pats vienas, savo 
kuo asmeniškiausiais jausmais 
bei išgyvenimais pasidalinti su 
kitais, šiems norams išreikšti 
žmogus naudoja įvairias priemo
nes — kalbą, raštą, grožinę lite
ratūrą, poeziją, muziką ir meną. 
Šių priemonių naudotojai tampa 
rašytojais, poetais, kompozito
riais, menininkais.

Pavyzdžiui, imkime meninin
ką, apsiribojusį tiktai vaizdi
niu menu —- tapyba ir skulptūra. 
Pasinaudodamas šiomis priemo
nėmis, menininkas gali išsa
kyti ne tiktai savo asmeninius 
jausmus ir išgyvenimus, bet 
taip pat jis gali išreikšti savo 
asmeninę nuomonę apie daiktus 
ir įvykius, kuriuos mes visi ge
rai žinome. Atrodo, jog tokie pa
grindiniai žmogaus išgyvenimai 
kaip meilė, mirtis, liga, šeima, 
sapnai, šventės gali mums pa
sidaryti labai paprasti ir bana
lūs. Bet, menininko atvaizduoti 
asmeniškai ir skirtingai, jie pa
sidaro įdomūs ir daug pasakan
tys. Ir juo labiau menininko to 
paties daikto ar įvykio išgyve
nimas atitiks mūsų — žiūrovų 
— asmenišką išgyvenimą, tuo 
jis mums bus artimesnis ir tuo 
labiau mums patiks.

Vienas iš pagrindinių žmogiš
kųjų santykiavimų yra tėvų su 
savo vaikais. Tėvai visą laiką 
mylėjo savo vaikus. Nors šis

j jausmas tarp tėvų ir vaiku nesi- 
j keičia, tačiau pamatvs'me. kaip 
skirtingai kiekvienas meni
ninkas vaiką atvaizduoja skir
tingose gyvenimo aplinkose.

Kalbėdami apie vaiką mene, 
pirmiausia turime paminėti uni
versaliausią ir dažniausiai me
nininkų atvaizduotą dieviškąjį 
kūdikėlį Jėzų. Jį pradėjo vaiz
duoti nežinomieji senieji meni
ninkai. Ir šiandien ši tema te
bėra tęsiama dabartinių meni
ninkų. Kaip viduramžių skulp
toriai atvaizdavo Madoną, sto
vinčią ir laikančią, ant rankų 
Kūdikėlį, taip po jų sekę didieji 
menininkai atvaizduoja kūdikėlį 
Jėzų prakartėlėje, šventoje šei
moje, bet dažniausiai mes Jį ma
tome motinos Marijos glėbyje.

Po nesuskaitomų skirtingų 
kūdikėlio Jėzaus paveikslų, pa
sipila angeliukai, vaizduojami 
kaip vaikai, kurie simbolizuoja 
gėrį ir grožį, šalia šių ideali
zuotų religinių paveikslų, žemiš
kieji vaikai chronologišku laiko 
atžvilgiu pirmiausia buvo piešia
mi kaip jauni valdovai, didikų 
vaikai, kaip princų ir karalių 
šeimos nariai, kaip paveikslų 
mecenatų vaikai su savo tėvais, 
klūpantys nusižeminusiųjų mal
doje. Renesanso laikais vaikai 
vaizduojami su plunksna ir kny
ga — kaip mokiniai. Tik olandų 
menininkams pradėjus atvaiz
duoti kasdieninę buitį, jau ma
tome vaikus, vaizduojamus 
veiksme, žaidime, mokantis ra
šyti ir skaityti. Jie čia gražiai 
aprengti, sušukuoti, leidžiant 
jiems žaisti su jaukiais gyvuliu
kais.

Meno istorijoje seniausiai nu
pieštą berniuko portretą randa- 
be Faiyum, Egipte. Piešinys iš 
antrojo šimtmečio po Kristaus. 
Nors šis portretas, nupieštas ant 

(Nukelta į 2 psl)

Mary Caasatt (amerikietė, 1844-1928) Motina ir valka*

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Auka

Pašnekesys su Mikalojum K. Čiurlioniu
Aplankius jį Keistuolių slėnyje

Po ilgo lakstymo nuo vienos 
ambasados durų iki kitų, paga
liau pataikiau į tikrąsias. ‘‘Ar jū
sų valstybės ribose yra Parnaso 
kalnas?” - paklausiau uždusęs. 
“Taip” - atsakė man labai su
prantančiai besišypsąs ponas. 
“Norėčiau gauti įvažiavimo vi
zą” - paprašiau. “Čia pasirašy
kite” - pakišo man po nosim po
pieriaus gabalą. “Ne, ne” - per
sigandęs užrikau - “aš tik trum
pam vizitui, ne visam laikui.” 
“Koks neapsižiūrėjimas” - pa
kratė galvą ponas. ‘ Štai pasira
šykite ant šitos formos ir išei
damas paprašykite mano sekreto
rės, kad įleistų jums reikalingas 
adatas.” Netrukus aš buvau pa
keliui į Parnaso kalną. “Štai mes 
jau ir čia” - parodė mano ke
lionės palydovė ir pranyko kartu 
su savo šypsniu aplinkui kaban
čiuose tirštuose debesyse. “Kuo 
galėčiau jums patarnauti” - praš
neko vienas iš jų. “Aš ieškau 
Čiurlionio, — dailininko, kompo
zitoriaus...” “Taip, taip, Mykolo 
Konstantino. Čia jo nerasite. Jis 
gyvena KEISTUOLIŲ SLĖNYJE. 
Įėjimas per kalno viršūnėje at
sivėrusį kraterį. Jeigu norite, ei
name.”

•

“Sakyk tu man, Konstantinai, 
kaipgi pats čia atsiradai, mes 
kažkaip tave įsivaizdavome sė
dintį Parnaso kalno viršūnėje.” 
- pradėjau savo pokalbį su Čiur
lioniu.

“Tai matai, kad jūs daugelį 
dalykų kitaip įsivaizduojat. Apsi
dairyk tik aplink. Nemaža pa

DARIUS LAPINSKAS

žįstamų veidų — matai tą žmo
gelį be ausies, arba tą kitą, ap
suptą kavos spalvos moterų, ar
ba tą trumpomis, lyg per kelius 
impiautomis kojomis. Visi jie čia 
KEISTUOLIŲ SLĖNYJE.

‘‘Tai kas gi ten Parnaso kal
no viršūnėje?” - susidomėjau.

“O, ten mūsų publika arba tie 
dailininkai, kurie visą savo gyve
nimą vaikėsi madoje esančių ta
pybos krypčių. Ir dabar jie gali, 
kalno viršūnėje sėdėdami, geriau 
sekti ir matyti, ką mes čia slė
nyje darome.”

“Bet čia KEISTUOLIŲ SLĖ
NYJE tik dailininkai, mes patį 
prisimename ir kaip kompozito
rių” - tęsiau savo apklausinėjimą 
toliau.

“Ach, nemėgstu per dažnai 
lankytis ten TYLOS PAPĖDĖ
JE. Baisiai įkyrus tas lenkas Cho- 
pinas, kiša man vis smulkių pi
nigų į kišenę ir prašo nueit į 
kalno viršūnę atnešti jam šio 
ar to. Baisiai nepatogi situacija.”

“Pas mus dabar stengiamasi 
sutarptautinti tave, keliant pirmo 
abstraktaus dailininko ‘‘kanoniza
cijos” bylą. Ar teko išsiaiškinti su 
Kandinskiu šiuo reikalu?”

“Tuščios pastangos, tuščios pa
stangos. Ne dėl šio paveikslo aš 
čia patekau, tad kam čia ginčytis. 
Be to, ginčai yra Parnaso kalno 
•viršūnėje esančių privilegija.”

“O ką gi galėtum pats pasakyti 
apie muzikos ir tapybos ryšį savo 
kūryboje? Ar mes turėtumėme 

girdėti muziką, bežiūrėdami į ta
vo paveikslus, ar matyti tavo pa
veikslus, besiklausydami muzi
kos?”

“Vėl kitas žemiškas nesusipra
timas. Kodėl tu manai, jog mes 
esame atskirti Parnaso kalno vir
šūne nuo TYLOS PAPĖDĖS? 
Dar viena priežastis, kodėl aš ven
giu TYLOS PAPĖDĖS, tai ausis 
atverianti tyla, įgalinanti mane 
išgirsti mano paveikslų nykstan
čių dažų braškėjimą”.

**O kas atsitiks, jeigu vieną die
ną jie visai išnyks. Ar reiks pa
čiam kraustytis laukan iš KEIS
TUOLIŲ SLĖNIO?”

“Kodėl? Argi Vergilijus pasi
darė italu, sunykus Romos impe
rijai?”

“O kokie reikalai su tavo myli
ma žmona Zosele. Pas mus yra 
daug kartėlio, kad ji sudegino vi
sus savo laiškus tau, prieš mirda
ma.”

“Ne visus, tik daugumą. Kam 
gi ji turėjo įamžinti kasdienybę. 
Štai vienas, kurį nesudegino, ta
čiau kuris, kaip matote, rašytas 
man:” “Nežinau, kas tu esi — 
tačiau juntu tave tyliai ateinant. 
Nepažvelgiau tau į akis — tačiau 
semiu jau iš tavęs galybę. Sapna
vau tave tiek kartų — o tikrume 
neparegėjau nė sykio. Vyliausi 
tave matanti — bet tai buvo tik 
sapno šešėliai. Nenoriu tau duoti 
vardo, kurį duoda tau žmonės — 
kam man tas vardas...”

(Nukelta J 4 pusL)]
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Šiame numery

Tuščios kėdes.
Kompozitoriaus Juliaus Gaidelio 
nauja kantata.
Kelionė po kraštą, kuris 
vadinasi literatūra.
Algimanto Kezio, S. J., 
nuotraukų paroda Chicagoje. 
Pora valandų su 
Algirdu Landsbergiu.
Čiurlionio minėjimai Chicagoje. 
Sovietinis Don Kichotas.

Kertinė paraštė

NAUJA JULIAUS GAIDELIO 
KANTATA

TUŠČIOS KĖDĖS
Protarpiais mūsų kultūrinin

kai pasiguodžia menku žmonių 
domėjimusi vaidinimais, litera
tūros vakarais, muzikiniais ren
giniais... (Nekalbu apie Chica
gos lietuvių operos spektaklius). 
Daug darbo Įdedama, o vakare, 
lauk nelaukęs, salė palyginti tuš
toka. Daugiausia matyti pažįsta- 
mi, pastovūs veidai, be kurių jo
kia kultūrinė veikla būtų neįma
noma.

Suprantama, šia tema buvo 
rašoma daugelį kartų, nes spau
dai rūpi stiprios, mūsų menais 
besidominčios auditorijos išlai
kymas, rūpi ir pačių atlikėjų — 
menininkų moralinis atlygini
mas, jų kūrybinis entuziazmas. 
Niekas gi nenori matyti sielvar
taujančių dvasios žmonių. Būna, 
kai scenos darbuotojai, pamatę 
apytuštę salę, suabejoja savo 
kultūrinio darbo reikalingumu. 
Jiems atrodo, jog visuomenei ne
patinka tai, ką Jie nori atlikti. 
Iš to dažnai kyla dvasios atspa
rumą žlugdanti abejonė, kai ka
da pražudanti Jautresni meni
ninką.

Iš tiesų nereikėtų dėl to per 
giliai sielotis. Didžia dalimi 
žmonės vertina atlikėjus. Jei kai 
kurie neina Į renginius, tai nei
na tik iš švento papratimo tūnoti 
patogiose gūžtose. O įprotis, 
anot poeto Pindaro, yra žmo
gaus valdovas, laikantis žmogų 
už apynasrio. Apynasriui nu
traukti moderniame gyvenime 
kartais pasitarnauja mikli rekla
mos ranka.

Pasirodo, jog Lietuvoje irgi tu
rima vargo su žmonių dėmesiu, 
kad ir muzikos menui. Nekalbu 
apie naujus Vilniaus operos ir 
baleto rūmus, į kuriuos dabar 
minios traukia dalinai iš smal
sumo bei snobizmo. Lietuvoje, 
pavyzdžiui, kasmet pravedamas 
vadinamas Muzikos ruduo, sa
votiška atsvara Poezijos pavasa
riui. Dar praeitais metais “Lit ir 
Meno” savaitraštyje Vaiva Blan
dytė klausė: ‘‘Kodėl Muzikos ru
duo pralaimėjo Vilniaus ir Kau
no gamyklose. Prisimenu ‘Inka
rą’, didelį jo klubą, puošnią salę 
ir tuščias kėdes. I susitikimą su 
kompozitoriais atėjo tik gamyk
los saviveiklininkai ir būrelis val
ty ii gretimos mokyklos”.

Toliau Vaiva priekaištavo ga
myklos vadovybei, užkrėtusiai 
darbininkus nepagarba kilniai 
rudeninei muzikai: mat, kai nė 
vienas iš gamyklos vadovų bei 
technologų nepasirodė, nebuvo 
ir nė vieno darbininko, nors “In
kare” dirba apie 2000 žmonių. 
Kas kaltas?

Iš tikrųjų “kalta” žmogiška 
darbininkų prigimtis. Laisvalai
kiais darbo žmonės nepakenčia 
programuotų renginių, mitingų, 
susitikinėjimų su visokiais svar
biais meno svečiais. Darbininkų 
šūkis paprastas: Palikite mus ra
mybėje! Gražų šeštadienio po
pietį mes norime pasilaikyti sau.

Kitame straipsnyje Aldona 
Žemaitytė rašė: žmonės džiau
giasi, kai “niekas jų nejudina 
dainuoti, šokti, vaidinti”. Ute
noje buvo švenčiama pergalės 
diena. Suruoštas didžiojo tėvy
nės karo dainų ir eilėraščių kon
kursas, karo veteranai pasakojo 
savo rūsčius prisiminimus, kiti 
skaitė eilėraščius ir dainavo apie 
karą, meilę, herojiškumą, “O sa
lėje sėdėjo tik... patys saviveikli
ninkai”, skundėsi Žemaitytė. 
Rasi, uteniškiai, kaip ir visi są
žiningi, darbštūs lietuviai, nei 
tokių švenčių, nei tokių konkur
sų matyti nenori.

Turint prieš akis tenykščias 
pateisinamas nuotaikas, išeivių 
dėmesys savo kultūrai nėra jau 
taip blogas. Reikia neužmiršti, 
jog kai kurie mūsų salių lankyto
jai gyvena didmiesčiuose, perpil
dytuose • įvairiais spektakliais. 
Dažnai į savųjų renginius jie turi 
važiuoti iš tolimų vietovių pri
grūstais greitkeliais, kartais turi 
ieškoti sunkiai randamų parka- 
viečių... Žinia, tokiomis progo
mis jie susitinka su savaisiais. O 
tai yra didelis jausminis atpildas. 
Svarbu ir tai, kad jų niekas į ren
ginius ypatingai neragina. Jie 
suvažiuoja laisvu noru ir entuzi
astiškai džiaugiasi *kiekvienu vy
kusiu atlikėjo numeriu.

Telieka linkėti, kad dabartinių 
auditorijų branduolius nuolat 
papildytų vis nauji žiūrovai ir 
klausytojai. Kad ir kaip smagi yra 
namų židinio šiluma, lietuviškos 
salės alsavimas yra pats smagiau
sias. Pr. V.

Kai mum lietuviam egzilyje 
prarasta Lietuva tapo skaudamo 
ilgesio, netgi svarbiausiu poetinio 
adoravimo objektu, visai natūra
lu, kad tokioje jausminėje atmo
sferoje pirmiausia kantatos forma 
mūsų kompozitoriam su savo pa
slaugomis pasiperša. Jų avangar
de, be abejo, žygiuoja kompoz. 
Julius Gaidelis, galįs pelnytai pa
sidžiaugti gausiausiu kantatų der
liumi. Giesmė apie Gediminą 
(Balio Sruogos žodžiai), Kanta
ta apie Lietuvą (Stasio Santva
ra žodžiai), Demonas (Prano 
Lemberto žodžiai), Kovotojai 
(Stasio Santvara žodžiai), Parti
zanų Motina (Jono Aisčio žo
džiai) ir štai naujausioji, taigi šeš
toji iš eilės, “Kantata lietuviš
kam žodžiui”, muzikiniu apdaru 
apvilkusi poeto Bernardo Braz
džionio specialiai šia tema parašy
tą eilėraščių pluoštą. Libretisto 
uždavinys šį kartą buvo itin ne
lengvas. Tema kiek didelė, tiek 
ii reikšmingai aktuali: juk kal
ba — tai esminė mūsų tautinio 
gyvastingumo versmė. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodytų, jog tokia tema 
gravituojanti ne tiek į poeziją, 
kiek į filosofiją... Jeigu tik su ja 
besigalinėjančio poeto talentas 
pritrūktų gilesnio kvapo, tyko pa
vojai tekstui poetiškai išblykšti, 
nusėdant į proziško sausumo 
seklumas. Problemos sprendimas, 

, palengvėjo, kai į kalbines galynes 
išėjo Bernardas Brazdžionis — 
aukštai iškilęs vieversys mūsų po
ezijos padangėje. Jis visais dailio
jo žodžio ginklais atkakliai grū
mėsi už visų šios temos aspektų 
(netgi politinių) atkūrimą po
etiniais vaizdais. Reikia tik pasi
džiaugti, kad iš tos žodinės kovos 
jis beveik visada išėjo laimėtoju. 
Iliustruodamas Jo laimėjimus, čia 
pacituosiu tik vieną Jo ketureilį 
.posmą, kurį kompozitorius įjungė 
į solisto baritono partiją. Šiame 
posme suskamba pora tikrai pui
kių aliteracijų. Pirmoji Jų, kad ir 
remiasi švargždžiuoju ž, mano 
nuomone, vis tiek, žaviai Žaiža-

STASYS LIEPAS

ruoja. Antroji gi pagrįsta galin
guoju g.

1) Tautoje gyvas žodis.
Ir žodžiais

Žydi žemė Lietuva.
2) Žodis gimdo ir gundo ir

guodžia, 
Kaip galinga žmogaus 

atgaiva.
Susižavėjus tuos posmu, norė

tųsi kiek retoriškai sušukti tokia 
pat aliteracija: Argi tai ne galin
gas pagrindas gaivalingai. Gaide
lio giesmei gimti ir gyvastingai 
gausti?

Pacituotasis ir kiti gaivūs Braz
džionio posmai buvo tik tomis ki
birkštimis, kurios žiebė kompozi
toriui muzikinio įkvėpimo ugnį, 
nesgi kantatos' klausytojams di
džiausioji ‘‘atgajya” turi pirmiau
sia ateiti iŠ muzikos. Čia kompo
zitoriaus uždavinys buvo iš šitos 
atskirų eilėraščių pynės sukurti 
integraliai vieningą, muzikiniai 
vertingą ir dinaminiai veržlų kan
tatos kūrinį. Tas jau pakankamai 
nusako uždavinio milžinišką sun
kumą. Kompozitorius, ieškoda
mas savo muzikiniams užmojams 
atramos ir įspūdžio jėgos, teksto 
medžiagą naudojo labai libera
liai, daugelį jo vietų kupiūruoda- 
mas, savaip kompiliuodamas ar
ba “pagaunančias” ištraukas pa
kartotinai iškeldamas, jas toly
džio sugretindamas. Be grynai 
kūrybiniam “rašymo” procesui 
paskirto laiko, nervinės įtampos, 
be kitokių su šia kūrybine faze 
susijusių sunkumų, dar niekur jo
kiais matais neišmatuojamų, 
kompozitoriaus vargų naštą dar 
pasunkino ir šešiasdešimties 
smulkiausiais gaidų “hieroglifais” 
išmargintų partitūros puslapių 
.perrašymas, choro ir solistų par
tijų išrašymas ir kitokie koktūs 
“fiziniai” priedai.

Jeigu jau pradėjau svarstyti 

Algimantas Kezys, S. J. Varpas

D parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

sunkumus, kuriuose mūsų kom
pozitorius kuria, negaliu praeiti, 
neiškėlęs ir nepasvėręs dar vienos 
esminės kliūties jo kryžiaus ke
liuose į kūrybinį išsiskleidimą, 
kurią aš pavadinčiau aplinkybi- 
ne vergyste. Gaidelio gyvenimo 
kelias —tai klasiškas pavyzdys, 
kaip toji aplinkybinė vergystė są
lygoja ir apriboja pajėgaus kom
pozitoriaus kūrybinį .potencialą. 
Pats buvęs Bostono, o dabar bū
damas Brocktono mišraus choro 
dirigentu ir aplamai gerai pažin
damas visų mūsų mėgėjų chorų 
pajėgumo lygį, jis puikiai supran
ta, kad jo parašysima modernia
me stiliuje choro tekstūra nieka
da nesuaidėtų oro bangomis, am
žinai palikdama dūlėti gelstan- 
čiame gaidų popieriuje. Todėl ir 
šios kantatos gausūs choriniai 
numeriai niekur neišeina iš tra
dicinės harmonijos ar prieina- 
mesnio kontrapunkto (Nemunai, 
Nemunai ir Tu Mažvydo rai
dėm) ribų. Daug sklrtingesnį mu
zikinį vaizdą mum jau atskleidžia 
solistų partijos. Jose kompozito
rius jau bent dalinai įskrenda į 
jo pasiilgtąją šiolaikinio stiliaus 
orbitą. Nuolatinis chromatinės 
melodinės linijos iškėlimas, nesi
laikymas griežto tonalumo rėmų, 
tarpais kas taktas besikeičiantis 
ritminis metras bei įmantresni iš- 
daigavimai jo čia jau be skrupu
lų įpilietinami. Bet tik kantatos 
fortepijono partijoje mes mato
me Gaidelį iš visų varžtų beveik 
jau išnirusį ir trokštamu ūgiu iš
sitiesusį. Tokio pobūdžio yra jo 
fortepijoninė įžanga į kantatą ir 
daugis jungiamųjų intarpų, solis
tų bei choro akompanimento vie
tų. Čia duodamas savo kūrybi
niam skrydžiui kone pilną laisvę, 
jis, išieškotos ritmikos ir nevaržo
mos harmonijos sparnais plasno
damas, bematant atsiduria šian
dieninėje —modernioje muziko
je, pragysdamas ekspresionizmo 
savitų bruožų variantu. Šitokia
me stiliuje kantatos fortepijoninė

Julius Gaidelis

faktūra tampa ypač ritminiu at
žvilgiu komplikuota ir techniškai 
nelengvai įveikiama.

Žinoma, mūsų visuomenė turi 
dar daug sunkumų, kai bando 
(perkąsti kietą įsijautimo į šian
dieninę muziką kevalą. Bet netgi 
aršiausiam modernios muzikos 
priešui šioji kantata taip pat pa
lieka daug užuovėjos, kur jo kon
servatyvią sielą ypač pradžiugins 
choro dainos, nukeldamos jį į 
gaivią liaudinio muzikos pa
prastumo oazę.

Įdomu, kad muzikiniame Gai
delio talente vis prasikiša vienas 
bruožas, jaukiai sušildąs ypač lie
tuviško klausovo širdį. Tai jo tur
tinga, intuityvi mūsų liaudiškos 
dvasios pagava, gal kaip tik la
biausiai ryški jo choriniuose kū
riniuose. Kai kurių jo chorinių 
dainų (ir tokių apstu!) švelnus 
lyrizmas dvelkte dvelkia to liau
diškumo pasąmoniniu kvapsniu. 
Ir taip kažkaip visai natūraliai 
vyksta jo kūrybinėje percepcijoje 
be jokio nukopijavimo ar pigaus 
nuplagijavimo iš liaudies. Kad ir 
kaip vargdamas, nė vienos tokių 
Gaidelio dainų negalėtumei 
identifikuoti su kuria konkrečia 
“cirkuliuojančia” liaudies daina. 
Tas giedro liaudiško lyrizmo šal
tinis keliomis srovėmis ištrykšta 
ir mūsų aptariamoje kantatoje 
(Aš ėjau į artojo lūšnelę, O mūs 
šventas lietuviškas žodi ir kitur).

“Kantatą lietuviškam žodžiui” 
jau visų spartumu repetuoja 
Brocktono Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos mišrus choras, paties 
kompozitoriaus diriguojamas. Po 
Jakubėno ir Šimkaus kantatų, tai 
bus jau trečioji kantata to choro 
repertuare! Kai jau net keli mū
sų didmiestinių kolonijų chorai 
visai iširo ir nutilo, šitas mažojo 
Brocktono eksperimentas išsilai
kyti ir dargi progresuoti mūšy 

Nuotrauka Vytauto Maželio

sąlygose yra mažne nuostabus 
reiškinys. Toks eksperimentas ta
po galimas, nes rėmėsi trim tvir
tais ramsčiais: kompozitorium ir 
dirigentu Gaideliu, choro globėju 
klebonu kun. Petru Šakaliu ir, 
žinoma, pačiu ryžtingu choro ko
lektyvu. Šv. Kazimiero par. kle
bonas kun. Petras Šakalys yra 
šviesus, kiekvienai kultūrinei ini
ciatyvai visad palankus ganyto
jas, visokeriopai skatinąs bei re- 
miąs choro giedojimą ir religinės 
giesmės bei lietuviškos dainos ug
dymą. Jis gali didžiuotis, turėda
mas dideliu pasiaukojimu ir en
tuziazmu dirbantį, Gaideliui va
dovaujant, sparčiais žingsniais 
progresuojantį ir vis platėjančioje 
orbitoje (po kelių pasirodymų 
Bostono televizijoje) besireiškian
tį mišraus choro kolektyvą.

To choro istorijoje ‘‘Kantatos 
lietuviškam žodžiui” pirmasis pa
statymas, kuris įvyks š. m. lapkri
čio mėn. 9 d. Brocktono Junlor 
High School salėje, , bus tikrai 
reikšmingas įvykis. Kantatoje so
lo partijas atliks solistai Daiva 
Mongirdaitė - Richąrdson (sop
ranas )ir Stasys Liepas (barito
nas), o fortepijono —dr. Vytenis 
Vasyliūnas. Į premjerą iš Kalifor
nijos žada atskristi ir kantatos lib
retistas poetas Bernardas Braz
džionis.

Dirigentas, choras, pianistas ir 
solistai parodo daug kietos spar- 
itietiškos dvasios, repeticijose vie
ną po kito perkopdami, techniki
nius kliuvinius, trukdančius jiem 
atskleisti kantatos lapuose slypin
tį muzikinį grožį. Tad pasikliau
kime mūsų kūrėjų ir atlikėjų me
nininkų ambicingu ryžtu drąses
niam užmojui įvykdyti ir sustip
rinkime juos moraliai savo gau
siu dalyvavimu jų meniniuose at
našavimuose visuomenei.



Lietuva bus viena svarbiųjų mūsų veiklos sričių
Šiame numery

Drąsa griebti už gerklės tiesą. 
Pokalbis su kun. Bourdeaux. 
Religijos ir komunizmo studijų 
centro direktorium.
Čiurlionis Hartfordo universitete. 
Adolfo Valeškos studija ir darbai. 
Onos Mikailaitės eilėraščiai. 
Andriejus Sacharovas — 
taikos nobelininkas.
"Antras kaimas" ruošiasi 
gastrolėms.

Pasikalbėjimas su Michaeliu Bourdeaux, Religijos ir 
komunizmo studijų centro direktorium

Kertine parašte
DRĄSA GRIEBTI UŽ GERKLES TIESĄ

Nežiūrint gražaus ir vaizdingo 
i liaus, pavergtos Lietuvos rašy

tojai šiandien naujų amerlkų ne
parodo. Beletristikoje, eilėraš
čiuose, dramose prisilaiko išmin
tingo principo — atsarga gėdos 
nedaro: jei nori kritikuoti, čaižyk 
beveik viską, bet neliesk iraudono 
bokšto, kuriame patogiai tupi par
tijos ideologai. Neliesk, nes įkliū- 
siį '

Tačiau, bepolemizuodami, ra
šytojai kartais pasako daug kar
čios tiesos. Štai įdomi kontrover
sija, įvykusi, besvarstant dabarti
nę Lietuvos apsakymo būklę 
(L. M. 75.IV.I9). Kritikė Jūratė 
Sprindytė pasisako apie L. Jaci- 
nevičiaus “Keičiu gyvenimo bū
dą”: “Tai 'geri apsakymai, pras
mingi ir meniški. O kažko juose 
stitįga, kaip visoje mūsų šios die
nos literatūroje. Probleminių aki
račių, įkarščio, gilesnio skaudė- 
j.'mp, drąsos griebti už gerklės tie
są * J tai atsako pats Jacinevičius:. 
“Praeitais ir užpraeitais metais 
buvo, mažai, apsakymų. Priežastys 
paprastos: redakcijos ir leidykla 
pradėjo labai siaurai reglamen
tuoji tematiką ir problematiką 
(...) kritika, vertindama bet kokį 
tematinį pasispardymą, paprastai 
pareiškia, kad autorius nespren
džia aktualių laikmečio proble
mai".

Iš abiejų pasisakymų aiškiai tus
yti tikrai ironiška rašytojų padė
tis Lietuvoje. Kritikai iš jų reika
lauja “tiesos už gerklės graiby
mo”, gi leidykla, partinių cenzo
rių’ prižiūrima, tenori tik siauro 
kovingo s’cialistinio kryptingu
mo^ Rašytojams pagaliau nusibo
do ginti tarybinį žmogų nuo fa
šizmo, kurio jau seniai nėra, ar
ba nuo kapitalizmo, iš kurio plau
kia taip reikalinga duona. Nema
nau nusibodo verkšlenti dėl iš
naudojamų kolonijų, kurių nepri
klausomybei šiandien okupuota 
Lietuva gali tik pavydėti. Lietu
viams gi nėra gilesnio skausmo 
kaip Lietuvos okupacija 'ir iš to 
kylantis tikėjimo, žmonių teisių ir 
pačios lietuvybės persekiojimas. 
Apie tai tikriausiai su dideliu kū
rybiniu patosu autoriai rašytų ir 
stilingai, originaliai laužytų nu- 
Sįpenėjusio blogio sprandą... Bet 

ar galima? Viešpatie, ar galima? 
Nuo Švenčionių iki Palangos visa 
Lietuva vienbalsiai atsakys: Ne, 
negalima! Mums grasina kalėji
mu, Sibiru, psichiatrine ligonine.

Ir kas lieka žodžio kūrėjui? Tik 
slegiantis klausimas: “Ką aš turiu 
daryti?” Kaip nors suktis? Kalbė
ti pusiau burna? Neprisakyti. 
Žaisti užuominoms, alegorijo
mis? Būti hermetišku? Su didele 
jėga versti A. Mickevičių, Fr. 
Hoelderliną, R. M. Rilkę, T. S. 
Eliotą, R. Frostą... Būti kiek ga
lint vakarietišku ir labai geru sa
vo kalbos ž novu? Pagaliau pulti 
miesčioniškumą ir visokią mate-1 
rialistinę menkystę

Štai kodėl savo raštuose auto- į 
riai taip dažnai kelia tiesos, gro-* 
žio, nuoširdumo, pasiaukojimo i 
reikšmę. Smerk’a tuščią šlovę, pa- j 
togumą ir naudą. Ypač niekina 
vergavimą daiktams.

J. Mikelinskas, supažindinda
mas skaitytojus su savo knyga 
‘‘Žvaigždžių dulkės”, rašo: “Šian
dien mes esame turtingi —- tu
rime daug visokių reikalingų ir 
nereikalingų daiktų, o dar dau
giau tikimės visko turėti rytoj.Tai, 
žinoma, džiugu. Tik nelabai 
linksma, kad mes, užhipnotizuo
ti šito džiaugsmo, neretai imame 
ir pamirštame, jog kiekvienas įsi
gytas daiktas užima tam tikrą vie
tą na tik ant žemės, bet ir žmo
gaus širdy. Patogiai įsikūręs, jis 
sugeba išstumti iš tos nedidelės 
širdies aibę gerų dalykų: meilę 
teisybei, sąžiningumą, dorumą, 
gailestingumą, užuojautą, kilnu
mą, dosnumą, mandagumą, rite
riškumą, grožio troškimą, svajo- 
nę...

Aukso žodžiai. Būtų gera, jei
gu Į šias mintis įsigilintų partijos 
Šulai ir jų pastumdėliai saugu
miečiai, kurie nūdien nesąžinin
gai terorizuoja žmones, mylin
čius savo tikėjimą, savo praeitį ir 
trokštančius pagrindinių teisių.

Kitur poetas Sigitas Geda ra
šo: “Keista, bet juo arčiau mūsų 
dienų, tuo mažiau mes linkę pa
siduoti fantazijai, improvizacijai, 
laisvai atrinkti ir komponuoti de
tales, pasikliauti individualia pa
tirtimi”. Ir šiame pasakyme atai
di lietuvio poeto rauda. Juk prieš

Anglijoje, netoli Londono, vei
kia Religijos ir komunizmo stu
dijų centras. Jo patalpose Marija 
Matulevičiūtė užrašė pasikalbėji
mą su Centro direktoriumi, ang
likonų kunigu Michaeliu Bour- 
deaux.

— Gal (rutnpai papasakotu
mėte apie Religijos ir komunizmo 
studijų centrą, kuriam jūs vado
vaujate.

— Centras buvo įsteigtas prieš 
penekerius metus. Jo paskirtis yra 
rinkti ir kaupti informaciją apie 
religiją komunistiniame pasauly
je ir ją kuo plačiau paskleisti 
krikščionims; žmonėms, kurie do
misi žmogaus teisėmis; visiems, 
kurie nori daugiau patirti apie 
tikinčitįjų padėtį Sovietų Sąjun
goje ir Rytų Europoje aplamai. 
Prieš metus mes persikėlėme į 
savo naują būstinę ir pasivadino
me Kestono kolegija. Mūsų ko
lektyvas palaipsniui išaugo iki 
dvylikos asmenų, bet mums rei
kia kur kas daugiau darbuotojų.

— Spaudoje buvo .minėta, kad 
keturi “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos“ numeriai atvyko 
į jūsų centrą. Kodėl buvo pasi
rinktas jūsiškis adresas?

— 12-sis, 13-sis, 14-sis ir 15- 
sis “Kronikos” numeriai buvo 
persiųsti mūsų Centrui, nes jų 
pirmasis gavėjas nusprendė, kad 
mes su jais elgsimės atsakingai. 
Mūsų pagrindinis uždavinys bu
vo užtikrinti, kad “Kronikos” pa
siektų tuos žmones, kuriuos jų 
siuntėjai buvo nurodę — pavyz
džiui, lietuvių dienraštį “Draugą” 
Chicagoje.

— Kaip ir kada Jūs pradėjote 
domėtis Lietuva?

— Prieš dvidešimt metų — kai 
aš pradėjau domėtis Sovietų Są
junga. 1959-aisiais metais aš stu
dijavau Maskvos universitete. 
Kadangi aš ypač domėjausi reli
gija, aš stengiausi patirti apie vi
sas tautas, ne tik apie rusus, ir 
ypač apie tas šalis, kuriose religi
nė dvasia tebebuvo stipri. Studi
jų Maskvoje metu, aš susipažinau 
su keletu lietuvių ir tuoj supratau, 
kad tai, apie ką jie man pasako
jo, verta daug platesnio dėmesio. 
Steigdami Kestone kolegiją, mes 
jau neabejojome, kad Lietuva 
bus viena svarbiųjų mūsų veiklos 
sričių.

— Kokį įspūdi Jūs susidarėte 
iš “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos“ apie Lietuvos tikinčių
jų viltis ir siekimus?

kelerius metus dėl per daug fan
tazuojančios improvizacijos po
ezijos knygoje “26 rudens ir va
saros giesmės” Geda buvo puola
mas partinių literatūros rangovų. 
O kritikas V. Kubilius, paban
dęs ginti individualaus talento 
pirmūną kūryboje, susilaukė 
grięžto papeikimo.

Atseit, graibymo už gerklės pri
vilegiją (ne metaforišką, o tie
siog tikrovišką) turi tik Maskvos 
patikėtiniai. Jų galia — jų ir tie
sa- Pr. V.

—t Man atrodo, kad katalikai 
Lietuvoje, kaip ir daugybė kitų 
krikščionių Sovietų Sąjungoje, yra 
nepaprastai ištroškę ryšio su pa
saulio krikščionijos kamienu. Su 
šiuo troškimu į mus kreipiasi ne 
tik lietuviai. I mūsų Centrą nuo
latos plaukia dokumentai iš So
vietų Sąjungos, kuriuose aprašo 
ma įvairių krikščioniškųjų Bažny
čių padėtis. Ar jūs galit mums 
padėt? — klausia jie. Ar jūs ga
lite mums padėti nušviesti mūsų 
padėtį Vatikanui, kitoms krikš
čioniškoms institucijoms, pasau
lio viešajai nuomonei, Jungti
nėms Tautoms? “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikoje” mes 
randame gausybę smulkios infor
macijos iš miestelių ir kaimų, iš 
visos Lietuvos. “Kronikos” leidė
jai ją kaupia ir skelbia, norėdami 
supažindinti pasaulį su Lietuvos 
tikinčiųjų vargaisi ir kančiomis.

| — Ar teisybė, kad Jūs planuo
jate išleisti ištraukų iš “Kronikos“ 
rinkinį anglų kalba?

— Taip. Ir dar daugiau. Lie
tuviškosios “Kronikos” jau lei
džiamos anglų kalba Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. To mes 
nenorime kartoti. Mūsų ypatin
gas uždavinys yra analizuoti 
“Kronikų” medžiagą ir pas- 
skirstyti ją temomis. Šis darbas 
dar prašosi nuveikiamas, ir mes 
jo griebsimės, bet žymiai išsames
nės studijos rėmuose — studijos 
apie visą Katalikų Bažnyčią So
vietų Sąjungoje, įskaitant Ukrai
ną. Mes ką tik gavome iš Fordo 
įstaigos Nevv Yorke piniginės pa
ramos šiam ypatingam projektui. 
Tai įgalins Kestono kolegiją 
žengti didelį žingsnį priekin. Mes 
tikimės sutamprinti ryšius su lie
tuviais — ir Lietuvoje ir užsie
nyje. Mes taip pat tikimės prista- 

• tyli Lietuvos problemą plates

niuose rėmuose. Daugelis žmo
nių Vakaruose jau yra susipaži
nę su religijos padėtimi Sovietų 
Sąjungoje, bet apie Lietuvą teži
no, palyginant, nedaugelis. Mes 
norime, kad visi tie žmonės pra
dėtų domėtis ir Lietuva.

— Šiuo metu išsamios ištrau
kos iš “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos” nuolatos spaus
dinamos Jūsų Centro žurnale, 
“Religion in Communist Lands“ 
— “Religija Komunistinėse Ša
lyse”. Gal supažindintumėte mus 
su šiuo žurnalu?

— “Religija Komunistinėse 
Šalyse” yra Kestono kolegijos ir 
“Religijos ir komunizmo studijų 
centro” žurnalas. Mes pradėjome 
jį leisti 1973 metais, ir dabar jis 
išeina kas du mėnesius. Jis apima 
religiją visoje Rytų Europoje, ne
išskiriant ir nekrikščioniškųjų re

ligijų — islamo, judaizmo, bu* 

dizmo. Pavyzdžiui, mes pirmieji 
paskelbėme daug medžiagos apie 
budistus Buriatijos - Mongolijos 
respublikoje — medžiagos ku
rią Vakaruose būtų labai sunku 
kur nors kitur išspausdinti. Kitaip 
tariant, mūsų žurnalas yra vie
nintelis tokios rūšies leidinys Va
karuose. Mes tikimės, kad jis augs 
ir plis ir aprūpins savo ypatingą
ja informacija skaitytojus ir ne
komunistiniame ir komunistinia
me pasaulyje. Besilankydamas 
Maskvoje šių metų pradžioje, aš 
patyriau, kad eilė žmonių te
nai jau žino apie mūsų žurnalą. 
Tai mus dar labiau paskatino to
lesniems žygiams. Nedidelis kie
kis mūsų žurnalo egzempliorių 
siunčiamas į Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir kitas šalis. Bet mūsų žur
nalas taps tikrai naudingu, kai 
mes galėsime jį išversti į įvairias 
Rytų Europos kalbas. Tai vienas 
iš mūsų ateities projektų.

— Kaip, Jūsų manymu, Va
karai gali geriausiai padėti tikin
tiesiems Sovietų Sąjungoje?

•— Kada tik aš besilankydavau 
Sovietų Sąjungoje, tikintieji su 
kuriais man tekdavo kalbėtis, vis 
pabrėždavo vieną dalyką: “Būki
te mūsų balsu, kalbėkite už mus, 
atpasakokite mūsų padėtį, kokia 
ji yra tikrovėje”. Tai tapo svar
biausiuoju mano gyvenimo už
daviniu ir pagrindiniuoju mano 
vadovaujamos Kestono kolegijos 
tikslų. Mes esame įsitikinę, kad 
jau patsai objektyvios informaci
jos išspausdinimas Vakaruose pa
gerina tikinčiųjų padėtį Sovietų 
Sąjungoje, nes jie nepaprastai 
trokšta, kad jų padėtis ir patirtis 
susilauktų atgarsio užsienyje. Jų 
žodžių ir idėjų pasirodymas spau
doje suteikia jiems dvasinės ir 
filosofinės paramos, pakelia jų 
dvasią. Jie patiria, kad užsienyje 
vis dėlto yra žmonių, kurie jais 
rūpinasi, už juos meldžiasi, kalba 
apie juos. Ir savąja veikla mes 
jau sugebėjome jiems šiek tiek 
padėti. Mums žinoma visa eilė 
atvejų, kur mūsų pastangos išgar
sinti kai kuriuos asmenis paleng
vino jų padėtį ir sušvelnino val
džios spaudimą. Organizacija 
Amnesty International (Tarp
tautinė amnestija) veikia pana
šiu būdu, ir mes padedame jiems 
suorganizuoti akciją to ar kito 
asmens labui. Mes patys tokios 
akcijos neorganizuojame, bet su
teikiame žinias, kuriomis remian
tis, galima pradėti veikti.

Tikintieji užsienyje gali ir kitais 
būdais padėti tikintiesiems Rytų 
Europoje ir Sovietų Sąjungoje. 
Pavyzdžiui, Sovietų Sąjungoje 
siaučia tikras religinės literatū
ros badas, ir aš stengiuosi įtikin
ti krikščioniškąsias bažnyčias Va
karuose, kad jos įsteigtų religinės 
literatūros Sovietų Sąjungai fon
dą. Tokiame fonde rastų vietos ir 
religinė literatūra lietuvių kalbo
je. {steigus tokį fondą, jame susi
telktų religinės literatūros atsar
gos, kurios palaipsniui pasiektų 
Sovietų Sąjungą. Šiuo metu jau 
veikia ypatingas Šventraščio fon
das, ir pavieniai Šventraščio eg
zemplioriai jau pasiekia Sovietų 
Sąjungą.

(Nukelta i 2 psl).



Šiame numery JONO JURAŠO LIUDIJIMAS PRIEŠ TIRONIJĄ
O kur dingo vyskupas Valančius? 
Jono Juršo liudijimas 
prieš tironiją.
Mirties tema 
Vidos Krištolaitytės kūryboje. 
Nebeturime Jono Zdnaiaus: 
Vladas Jakubėnas rašo apie 
velionį ir jo muzikinę veiklą. 
Eugenio Mentale eilėraščiai. 
Dainos ir dailės duetas. 
Gudauskienės siuitos premjera.

Redakcijos pastaba. 
Skaitytojams čia pateikiame visą tekstą 
Jono Jurašo liudijimo tarptautiniame 
Sacharovo vardo tyrinėjime Kopenha. 
goję. Tyrinėjimo posėdžiuos dalyvavo 
Įvairių kraštų politinių, kultūrinių ir 
visuomeninių sričių žinomi asmenys. 
Autentiškais liudininkų parodymais no
rėta nustatyti žmogaus teisių pažeidi- 

|mo takus Sovietų Sąjungoje. Liudyti 
buvo pakviesti ir lietuviai: Simas Ku- 

' dirka ir Jonas Jurašas. Tyrinėjimų se
sijoje Jono Jurašo liudijimas lietė la- 

i blausiai visos lietuvių tautos perseklo- 
’ jimo klausimą. Tyrinėjimų posėdžiai 
, Kopenhagoje vyko spalio 17-19 d. Jiems 
savo liudijimą raštu Jonas Jurašas jau 
buvo jteikęs iš anksto. Iš Muencheno 
redaktoriui spalio 3 d. rašytame laiš
ke, be kita ko, jisai sako: “Esu pa
kviestas J Kopenhagą būti liudininku 

i Sacharovo sesijoje, esu jau pasiuntęs 
savo pranešimą, kuris buvo labai šiltai 

i ten priimtas ir žadama išspausdinti 
keliomis kalbomis bendroje tos sesijos 
dokumentacijos knygoje”.
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Kertine parašte
O KUR DINGO VYSK. VALANČIUS?

Paskelbti ar nepaskelbti ofi
cialiai Valančiaus ir Čiurlionio 
metais, 1975-tieji vis tiek praei
na jų abiejų ženkle: salės pilnos 
minėjimų, akademijų, koncertų, 
spaudoje mirgėte mirga straips
niai, nuotraukos, paveikslai. Iš 
tikrųjų gi ir Valančius, ir Čiurlio
nis šiemet minimomis sukakti
mis tiesiog beveik neatskiriamai 
vienas su kitu susisiekia, kaip tos 
pačios lemtingos estafetės nešė
jai lietuvių tautos istoriniame ta
ke. Tik Valančiui skirtasis nuo
tolis ir jo prasmė buvo pabudin
ti ir -įdiegti savisąmonę kitų jau 
mirštančia laikomai lietuvių 
tautai, o Čiurlioniui tekęs estafe
tinis etapas turėjo jau ne vien 
saviškiams, bet ir visam pasau
liui prakalbėti gyvosios lietuvių 
tautos kūrybiniu balsu. Prasmin
gai ir simboliškai tad, 1875 me
tais mirdamas, Valančius tą 
šventąją estafetę nešti ateitin 
tarytum perdavė tais metais gi
musiam Čiurlioniui. Todėl laisva
jame pasaulyje ir Valančius, ir 
Čiurlionis abudu lygiai minimi, 
abudu tautos kelyje neatskiria
mi, kaip labai tolimų distancijų 
estafetės nešėjai.

Kitaip yra okupuotoj Lietuvoj. 
Tiesa, Čiurlionis ten plačiai ir 
pagarbiai minimas ne vien pa
vergtųjų širdyse, bet ir viešumo
je. Okupantas teikėsi šitai leisti, 
nors bolševizmo tarnai ne kartą 
patį Čiurlionį ir jo kūrybą pra
eityje yra niekinę ir biauroję. siškasis įtūžis prieš Valančių. Čia 
Kad teigimas nebūtų tuščias, štai 
pora ištraukų iš paminklais ir 
garbe vainikuotųjų autorių. Pet
ras Cvirka kada’se M.K. Čiurlio
nio galeriją Kaune pavadino 
kapinynu, “kurį taip saugo savo 
mistiška, pūvančia, nesveika 
dvasia visų aukštinamas Čiurlio
nis” (Trečias Frontas, 1931 m. 
Nr. 4 ,40-41 psl.). Petro Cvirkos 
išpuolį prieš Čiurlionį tuoj pat 
parėmė dabartinis akademikų 
akademikas Kostas Korsakas, ne 
vien savo, bet ir ‘‘aktyvistų” ra
šytojų vardu rašydamas: “Visi 
solidarizuojant su P. Cvirkos 
nuomone. Aktyvistų rašytojų ko
lektyvas, pripažindamas Čiurlio
nio reikšmę mūsų buržuazinei

inteligentijai ir sutikdamas, jog 
tiek Čiurlionio gyvenime, tiek jo 
kūryboj — subjektyvine prasme 
—būta tikro idealizmo, vis dėlto 

yra tos nuomonės, jog Čiurlionis 
— nesveikos, mistiškos, reakciŠ- 
kos dvasios ‘genijus’ ” (Trečias 
Frontas^ 1931 m. Nr. 5, 29 psl.).

Kodėl šiandien Čiurlionis rusų 
ir bolševizmo dvasiškai niokoja
moj Lietuvoj vis dėlto leidžiamas 
gerbti ir minėti, gal tikslaus at
sakymo ir neverta ieškoti. Tur 
būt, jis jau per daug didelis Visu 
pasauliniu pločiu, kad lengvai 
galima būtų jį nuslėpti? Tokioj 
situacijoj okupantui gal net pa
ranku prieš pasaulį suvaidinti 
lietuvių tautinės kultūros globė
jo rolę, nusivežant Čiurlionio 
darbų parodą net į Maskvą? 
Kaip ten bebūtų, išeivijos lietu
viai nuoširdžiai džiaugiasi, kad 
Vilniuje ir visoje Lietuvoje Čiur
lionis buvo išskirtinai pabrėžtas, 
buvo pasididžiuota jo kūryba.

Visai kas kita su Valančiumi. 
(Gerai dar, kad suskubta 1973 
metais išleisti jo raštų dvitomį. 
Vėliau — jubiliejiniais metais tos 
“dovanos” iš okupanto būtų jau 
nebesulaukta). Tėvynėje vysk. 
Motiejaus Valančiatus šimto me
tų mirties sukaktis praeita net ne
mirktelėjus: nei viešų minėjimų, 
nei straipsnių svorio spaudoje, 
lyg tokio žmogaus lietuvių tau
tos istorijoje nė nebūtų buvę. Ir 
čia mums visai suprantamas ru-

jau jokių klaustukų, kaip Čiurlio
nio atveju, negali būti. Okupan
tui čia yra lengviau “apturėti 
sarmatą” prieš lietuvių tautą ir 
pasaulį dėl Valančiaus sukaktu
vinių minėjimų draudimo, negu 
“kęsti” pagarbų ir viešą jo prisi
minimą. Rusas okupantas lig 
šiol didžiajam vyskupui negali 
atleisti už daug ką. Labiausiai už 
tas injekcijas, kurias vyskupas 
Valančius įleido lietuvių tautos 
kūnan, kada Vilniun atsiųstasis 
Muravjovas Korikas jau laukė 
lietuvių tautos širdies paskutinio 
suplazdėjimo arba bent visiškai 
rusiško kraujo transfuzijos. O 
Valančiaus tautinių, religinių ir 
doriniy injekcijų pažadinta tau-

Tegu šiandien ant teisingumo ir 
objektyvumo dvasia besivadovau
jančio Tarptautinio akademiko A. 
D. Sacharovo vardo tyrinėjimo 
svarstyklių bus padėti liudijimai 
apie visos tautos persekiojimus — 
tik mažytė dalelė didelės karčios tie
sos apie dešimtmečiais trunkančią 
trijų milijonų valstybės ir tautos 
priespaudą, okupaciją ir genocidą.

Štai jau 35-ri metai sovietinis re
žimas visa savo propagandos jėga 
mėgina nuslėpti nuo pasaulio sąži
nės tiek prievartinio Baltijos vals
tybių — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos —užgrobimo faktą, tiek ir iš 
to išplaukiančias pasekmes: teroru, 
jėga ir klasta palaužti tautų lais
vės ir tautinės nepriklausomybės va
lią.

šiandien iš šitos katedros, kurios 
skelbiama 
nuskambės tyruose, dera priminti, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybingumo kapas buvo iškas
tas 1939 rugpiūčio 23, kai slap
ta Ribbentropo-Molotovo sutarti
mi buvo sudarytas sąmokslas pasi
dalinti jtakų sferomis. Tuo pačiu 
buvo sulaužyta nepuolimo sutartis, 
kurią Tarybų Sąjunga pasirašė su 
Lietuva 1926 spalio 26 ir kuri po
pieriuje galiojo iki 1945 m.

Dar 1939 spalio m. Maskva pa
reikalavo įvesti Lietuvon 30.000 sa
vo karių ir įrengti karo bazes ne-

tiesa, viliamės, ne-

ta pašoko ir nubloškė per anks
tyvus savo duobkasius. Tų vys
kupo injekcijų poveikis dar ir 
šiandien, jau daugiau kaip po 
šimto metų, tautoje gyvai atsi
liepia, turint mintyje vien tik 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” ledimą, kaip analo
gišką Valančiaus knygnešinio 
užmanymo pakartojimą ir tąsą.

Argi už visa tai okupantas gali 
dovanoti Valančiui ir leisti pa
garbiai minėti jo vardą! Tačiau 
tikime, kad dėl tokio įsibrovėlių 
atšiaurumo Valančiaus var
das dar labiau žėri kiekvieno lie
tuvio širdyje, nežiūrint, kur jis 
bebūtų — išeivijoje ar tėvynėje. 
O kaip ir ar iš viso bus prisi
minti po šimto metų vardai šių 
dienų muravjovų ir tų nelaimin
gų saviškių — šimtaprocentinių 
kvislingų — praradusių valančiš
kus ir čiurlioniškus žmogaus oru
mo bruožus...

k.brd.

irTrys lietuviškieji kryžiai Daytono mieste, Ohio valstijoje. Jie pastatyti, pagerbiant Lietuvos kankinius už tikėjimą 
tėvynę, taipgi prisimenant okupanto sunaikintus kryžius Trijų kryžių kalne, Vilniuje, pakartotinai naikinamus Kry
žių kalne, Jurgaičiuose, ir kitur pavergtoje Lietuvoje. (Lietuvių foto archyvas)

va jos saugumo tikslais.
1940 birželio 14 sekė Molotovo 

ultimatumas sufabrikuotų kaltini

mų dviejų sovietinių karių dingi
mo dingstimi, reikalaujant perduoti 
teismui Lietuvos vyriausybės narius, 
sudaryti naują vyriausybę ir įsileis
ti papildomus sovietų kariuomenės 
dalinius į svarbiausias krašto vie
tas. Pasiūlytąsias kandidatūras 
Maskva atmetė, atsiuntė savo vice- 
komisarą Dekanozovą.

1940 birželio 15 Lietuvos sieną 
peržengė 12 divizijų (250.000 ka
rių). Dekanozovas paskyrė prem
jeru savo statytinį Justą Paleckį, pa
leido visas politines partijas, užda
rė visus laikraščius, visuomenines, 
kultūrines ir tikybines organizacijas. 
Vienintelė legali liko kompartija, iki 
tol neturėjusi daugiau kaip 700 na
rių — daugiausia ne lietuvių tau
tybės.

Liepos 14 paskirti seimo rinkimai 
virto lietuviams pirmu ir nenykstan
čiu sovietinio rinkimų farso pavyz
džiu: devynios dienos pasiruošti, 
kandidatų tiek, kiek vietų, o treje
tą dienų prieš rinkimus masiškai 
suimti ir išvežami vadovaujantys 
lietuvių tautos asmenys. Paraly
žiuotos Lietuvos kariuomenės vy
riausiuoju vadu tampa svetimos ša
lies pilietis (F. Baltušis-Žemaitis).

1940 liepos^! marionetinis sei
mas paskelbė Lietuvą “sovietine so
cialistine respublika” ir antrąja re
zoliucija kreipėsi į Maskvą su pra
šymu įjungti Lietuvą į SSSR sudė

tį-

Panašūs dalykai tomis dienomis 
vyko Latvijoj ir Estijoj.

Krašte kilo gaivalinga rezistenci-

Kongresui

aktyvistų 

rezistenciją

jos banga, platinami atsišaukimai, 
raginantys nebalsuoti ir t. t. Sukilė
lių vėliau paimti NKVD dokumen
tai liudija tautinio pasipriešinimo 
apimtį (plg. Kersteno komisijos me
džiagą, pateiktą JAV 
1954).

Susikūrė Lietuvių 
frontas (LAF) — visą 
vienijanti jėga, susitelkusi dviejuose 

universitetiniuose židiniuose —Vil
niuje ir Kaune.

1941 birželio 23 prasidėjo visuo
tinis sukilimas, siekiantis paliudyti, 
kad Lietuvos aneksija buvo galingos 
valstybės prievartos ir agresijos ak
tas prieš taikingą vakarinį kaimyną. 
Sukilėliai užėmė valstybės radiofo
ną, šimto tūkstančių kovotojų var
du prabilo sukilėlių vadas Levas 
Prapuolenis. Apie keturi tūkstančiai 
žuvo, kovodami už laisvę. Šešias 
savaites išsilaikė profesoriaus Am
brazevičiaus vadovaujama Laiki
noji Vyriausybė.

Kovos už savo laisvę pavyzdžiu 
mūsų amžiuje laikytinas Lietuvos 
partizanų sąjūdis pokario metais — 
nuo 1945 iki 1952 imtinai. Šiame 
nelygiame žudiškame kare, lietu
vių apskaičiavimais, žuvo ne ma
žiau kaip 30.000 partizanų, paau
kojusių savo gyvybę už krašto atei
tį. Trys tarpsniai žymi Lietuvos par
tizanų karo dydį ir apimtį:

I. — iki 1946 pavasario, kai ma
siniame ginkluotos kovos sąjūdyje 
reiškėsi trys stambiausios ' pogrin
džio kovos organizacijos: “Geležinis 
vilkas”, "Kęstutis” ir“LLA” (Lie
tuvos laisvės armija);

II. — nuo 1946 iki 1949 — BDPS 
(Bendrojo demokratinio pasiprieši-

Šitas ekskursas f netolimą praei
tį mano parodymuose iškilo vienin
teliu tikslu — paliudyti, kaip ir ko
kia kaina Lietuva, kaip ir visas Pa- 
baltijys, “savanoriškai” įstojo j 
SSSR sudėtį. Jei laikas leis man, 
mėginsiu savo anaiptol nepilnais 
parodymais atversti antrąją medalio 
pusę, kurios neparodo sovietinė pro
paganda, mėgindama įtikinti leng
vatikius žmones, ką gero mano ma
žajam kraštui padarė krauju per
sunktas socializmas.

Toks užmojis viršija vieno liudi
ninko jėgas. Neužtektų nė viso ko
lektyvo, jeigu toks stebuklu atsiras
tų mūsų išsklaidytoj, suskaldytoj 
visuomenėj, per trumpą laiką su
rinkti ir suregistruoti prieš visą tau
tą įvykdytus nusikaltimus. Jie rū
pestingai slepiami, klastojami, o už 
menkiausią mėginimą atskleisti tie
sos kruopelę po storu melo klodu 
žmonės negailestingai baudžiami. 
Betgi, kaip sako rusų kritikas A. 
Belenkov, “istorijos kurmis rausia
si nepastebimai”. Tokio istorijos 
kurmio vaidmens Lietuvai naudin
giausiu būdu ėmėsi Katalikų Baž
nyčia su didžiule ir neįveikiama ti- 
k'nčiųjų bendrija.

Šiemet kovo mėnesį sukako treji 
metai, kai pasirodė pirmasis savo
mis priemonėmis leidžiamos “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
pirmasis numeris. Šis pogrindžio lei
dinys per trejus savo gyvavimo me
tus tapo maksimalaus objektyvumo 
ir nūdienos dokumentu, išreiškian
čiu totalistinio režimo smarkiai var
žomos tautos dvasią ir nuotaikas. 
Lietuviškoji kronika eina rusų “Da
bartinių įvykių kronikos”, tiesos 
varpu skambančių A. Solženicino 
knygų pėdomis ir drauge su jomis 
liudija atgimusį tikėjimą tiesos <r 
teisingumo pergale. "LKB Kronika” 
eina toliau, nors valdžia mėgina ko
laborantų rankomis ją iš vidaus su
žlugdyti. Nepakeltu tonu registruo
jami faktai virsta viitingiausių ži
nių šaltiniu apie tai, kaip ir kokias 
būdais vedama kova prieš Katalikų 
Bažnyčią, kaip prievartaujama sąži
nės ir įsitikinimų laisvė, kaip slo

pinamos pagrindinės žmogaus tei
sės, kaip spaudoje, paverstoje reži
mo monopoliu, siautėja cenzūra, ir 
viso to išdavoje, kaip faktiškai vyk
domas lietuvių tautos genocidas.

“LKB Kronikos” Nr. 15 patalpin
tas toks pranešimas:

“Tarybinė valdžia, pasitelkusi 
Baudžiamąjį kodeksą ir Valstybės 
saugumo komitetą, nori sunaikinti 
ne tik “LKB Kroniką”, bet ir pačią 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią. Ta
čiau mes, Lietuvos katalikai, esame 
pilni ryžto, Dievui padedant, kovoti 
už savo teises. Mes dar norime ti
kėti, jog tarybinė valdžia supras da
ranti didelę klaidą, remdama ateis
tų mažumą, o katalikų mases nu
statydama prieš save”. (Asmeniš
kam pokalby LK PCK sekretorius 
man pareiškė, kad 71 proc. Lietu
ves jaunimo atlieka tikybines apei
gas — J. J.).

“Mes, Lietuvos katalikai, pra
šome savo brolius išeivijoje ir visus 
Lietuvos bičiulius pasaulyje infor
muoti plačiąją visuomenę ir tautų 
vyriausybes apie žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje”.

“LKB Kronika” skelbia savo skai
tytojų laiškus. Viename jų sako

ma:

1 (Nukelta I 2 peL).

nimo sąjūdis);

III. — nuo 1949 iki 1952 m. — 
LLKS (Lietuvos laisvės kovų sąjū
dis).

Lietuviai tiki, jog kada nors Is
torijos teismas išneš savo nuospren
dį okupantams ir paskelbs šito 
karo nežinomų aukų vardus, 
tų, kuriuos sugaudė miškuose, su
šaudė valstybės saugumo žeminėse, 
išdavė melui, gėdai ir užmiršimui. 
Nors 1952-tieji laikomi aktyvaus są
jūdžio pabaiga, tačiau sunku pasa
kyti, kiek jis dar tęsėsi, nes pati re
zistencijos dvasia pakeitė savo pavi
dalą, ėmė reikštis naujomis lytimis, 
vis giliau skverbėsi į tautos gyveni
mo gelmes. J956 m. sovietinė val
džia paskelbė amnestiją, žinodama, 
kad pagrindinė sąjūdžio jėga sunai
kinta nelygioje kovoje, dezorga
nizuota infiltruotų agentų, provo
katorių ir išdavikų dėka, o tauta 
pavargo, netekusi paramos ir vilties. 
Bemiegės naktys ir neramios dienos, 
rūkstantys miško kovų gaisrai ir 
miestų aikštėse pūdomi lavonai ne- 
pasidavusiems įbauginti padarė sa
vo. Net 1948 m. į užsienį prasiver
žę partizaninio sąjūdžio pasiuntiniai 
nepajėgė prikelti iš sustingimo Va
karų, susižavėjusių sovietų per
gale. Kam ta beprotiška kova? Te
gyvuoja galiūnai, testiprėja nugalė
tojai, tegu tik jie mūsų neliečia!

Tarp skliaustelių: 1970 m. Šir
vintų rajone, Šešuolių bažnytkai
myje, valstybės saugumo organai 
išaiškino Henriką Kajotą, kuris 26- 
rius metus slapstėsi savo motinos 
name. Ne džiunglėse, kaip tas japo
nų kareivis, bet Rytų Europos vi
dury!



Šiame numery

Premijos mecenatai, laureatai. 
Giminystės ir portretai: kai kas 
naujo apie vysk. M. Valančių. 
Nužudymas — neblogas 
rašytojo darbo įvertinimas. 
Lietuviškas ekslibrisas — 
vienas geriausių pasaulyje. 
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Pilna salė kiškių, 
saulių ir šypsnių.
Kultūrinė kronika.

Kertine parašte
PREMIJOS, MECENATAI, LAUREATAI

Vieniems atrodo, kad viso to 
mūsuose yra per daug, kitiems 
— per mažai. Net pasiginčija
ma, lyg tik nuo premijų gausu
mo ar negausumo pareitų pati 
esminė mūsų kultūrinio gyveni
mo prasmė ir kūrybinis rezulta- 
tas. Tiek mecenatai, tiek premi
jos ir jų laureatai nėra vien mūsų 
išradimas, ir diskusijos šiuo 
klausimu neliudija vien lietu
viškojo plepumo. Visų tautų ir 
visų kultūringų išeivijų gyveni
me premijos egzistuoja. Tai nor- 
malybė, ir labai gera, jei neper- 
vertinama, o panaudojama ap
galvotai ir įžvalgiai.

Todėl kalbėti reikėtų labiau 
ne už ar prieš premijas, mecena
tus ir laureatus, bet apie tai, kaip 
visą tą kompleksą pakreipti la
biausiai naudinga kryptimi. Ką 
dąryti, kai pinigų yra, o beveik 
nežinoma ką su jais veikti?

Gal tiksliau tad ir būtų pa
svarstyti: kaip, kur, kada ir ką? 
Turint prieš akis kultūrini sek
torių. žvilgsnis turėtų krypti į 
šias sritis: literatūrą, dailę, mu
ziką ir lituanistinį mokslą.

Ką reiškė literatūra mūsų 
tautiniam atgimimui ir ką ji 
reiškia šiandien tėvynėje ii r išei
vijoje tautos gyvybei, nereikia 
nė aiškinti. Tik išeivijoje kuria
mai literatūrai mūsų pačių mece- 
natinis rūpestis turėtų būti bent 
padvigubintas jau vien dėl to, 
kad svetur sukuriamos literatūri
nės vertybės geriausiais savo pa
vyzdžiais pavergtoje tėvynėje ig
noruojamos, literatūriniuos nagri
nėjimuos rimčiau neužsimena
mos, bet skaitytojų ten žinomos 
ir branginamos.

Todėl, paliekant ramybėje 
visas smulkesniąsias išeivijos li
teratūrines premijas bei konkur
sus, moraline prasme pati di
džioji mūsuose literatūros premi
ja —Lietuvių rašytojų draugijos 
premija (mecenatas —Lietuvių 
fondas) šiais laikais turėtų kas
met būti ne 1000 dolerių, bet 
bent 2.000. Gerai padarė “Drau- 

šiemet savo romano kon

DR. GR. VALANČIUS

kursui paskyręs ne įprastą 1000, 
bet 1500 dolerių. Turėtume pa
galiau suprasti, kad ne išeivijos 
literatūra atpigo, bet pinigo ver
tė per 10 metų krito. Jeigu duo
na pabrango, nenuvertinkim ir 
mūsų dvasinio peno — grožinės 
literatūros.

Turint mintyje Lietuvių fon
do išteklius, reikia taipgi premi
jos ir muzikiniam gyvenimui. Ir 
jos paskyrimas galėtų labai įvai
ruoti. Premiją čia galima būtų 
skirti nebūtinai visada jau gry
nai asmenišką, bet ir už tam 
tikrą kolektyvinį muzikinį 'pa
statymą ar, sakysim, mirusio 
kompozitoriaus palikimo išleidi
mui atskiru leidiniu. Pavyzdžiui, 
prasminga būtų skinti Lietuvių 
fondo premiją, išeivijoje išlei
džiant Lietuvoje okupanto “nu
rašyto”, jau mirusio vilniečio 
kompozitoriaus Juliaus Siniaus 
kūrybos rinktinę. Tą patį galė
tume sakyti ir apie tik ką miru
sio Jono Zdaniaus paliktuosius 
kūrinius.

Dailėje vėl nereikėtų vis ribotis 
tik vieno ar kito paveikslo ar 
skulptūros premijavimu Vasario 
16-tos parodų proga. įvairuojant, 
metinę dailės premiją galima 
būtų skirti ir kuriam nors vyres
niam dailininkui už visą vertin
gą jo kūrybą. Galima būtų pre
mijuoti ir vieną kurią tų metų 
išskirtinai gerą mūsų dailininko 
individualią parodą. Pagaliau 
dailės premija galėtų būti paskir
ta ir už architektūrinį projektą, 
už šiaip pastato ar bažnyčios 
skulptūromis, vitražais išpuoši
mą, už menišką knygos apipavi
dalinimą ir pan.

Lituanistinio mokslo sektoriu
je vėl galimybių apstu. Lig šiol 
dar buvo pusėtinai gerai, kad 
įvairios šios rūšies draugijos ir 
institucijos, sakysim, Lietuvių ka
talikų mokslo akademija, pačios 
savo rūpesčiu šiaip taip susiieš
kodavo pinigo mokslinei knygai 
išleisti. Ir jei nebūtų atspausdin
ta gausių ir kapitalinių Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos lei- 
dinitį lituanistinio mokslo aruo-

Nors okupuotoje Lietuvoje 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
100 metų mirties sukaktis spau
doje ir salėse pabrėžtinai nemi
nima, bet žmonėse didysis žemai
tis nėra pamirštas. Juo domisi li
tuanistai, domisi tolimi ir ne taip 
tolimi giminės, o ir kaimynai. 
Vienas ne per seniai miręs pro
fesorius, kilęs iš vyskupo tėviškės 
kaimynystės, paliko net visą 
pluoštą užrašų apie vyskupą Mo
tiejų Valančių ir jo giminę.

Šio rašinio tikslas yra sužymė
ti, ko lig šiol nežinojom. Tik liūd
na, kad nėra laisvės net šalti
niams nurodyti. Ar ne tragedija, 
kad Valančių tyrinėjantieji litu
anistai nori verčiau liktis anoni
miškais. Aiman, nemažai jų net 
kratyte kratosi Valančių ir vys
kupu vadinti. Visur tik rašytojas, 
o niekur, ničniekur vyskupas. Mi
nėto profesoriaus giminės nenori 
net, kad ir po mirties velionio 
vardas būtų kaip nors siejamas 
su vyskupu. Taigi, nė padoriausių 
žmonių vardais negali pasiremti, 
liudijant naujų žinių teisingumą. 
Jų autentiškumo atsakomybe pa
sidalinti negauni leidimo!

Pati didžiausia naujiena bus, 
tur būt, tai, kad vyskupas Motie
jus turėjo ne du, bet keturis bro
lius ir ne dvi, bet penkias seseris. 
Naujienos, tikros ir teisingos, sen- 
sacingumą tačiau sumažina ta 
aplinkybė, kad visi penki naujai 
atrastieji kūdikystėje išmirė, ne
užaugo. Motiejus gimė ne trečiuo
ju, kaip lig šiol manyta, o ketvir
tuoju. Be Marijonos ir Mykolo 
(vėlesnio Tėvo bernardino Juli
jono), prieš jį gimė ir kūdikys
tėje mirė Juozukas. Tarp vysku
po Motiejaus (gim. 1801) ir jo 
jaunėsnės sesers Petronėlės, vė
lesnės Bagdanavičienės, dar vė
liau Beresnevičienės (g. 1805), 
gimė dar taip pat kūdikystėje mi
ręs Pranukas. 1808 metais gimęs 
ir vos Tartu universitetą baigęs, 
,1840 metais ten miręs brolis Fe
liksas (‘‘susibajorinęs” gydyto
jas Justinas Bogdzevičius) taipgi 
nebuvo šeimoje jauniausias, kaip 
lig šiol manyta.

Salantų parapijos Nasrėnų 
(Medsėdžių) laisviem ūkinin
kam - činšininkam Onai Ston- 
kaitei ir Mykolui Valančiui-Va- 
lončauskiui .iš viso gimė mažiau
sia dešimtis, o gal ir daugiau vai
kų. Feliksui iš lopšio išlipus ir 
laigyti pradėjus, 1810 metais gi
mė Ona. Nė porai metų nepra
ėjus, napoleonmety (1812) gimė 
dvynukės, greičiausiai šeimos pa- 
įgrandinukės. Jas tėvai pakrikštijo 
Antaninos ir Onos vardais. Žino
ma, dviejų Onų šeimoje negalė
jo būti ir nebuvo. Reiškia, anks- 

das išeivijoje būtų gerokai apy
tuštis. Tačiau toliau vien tik 
Dievo valiai ir atsitiktinumai šį 
reikalą pavesti būtų netikslinga. 
Reikia Lietuvių fondo premijų ir 
lituanistinio mokslo knygai, 
ypač Lituanistikos instituto lei
džiamiems “Lituanistikos Dar
bams”.

Ir visa tai nėra išmaldos pra
šymas mūsų rašytojui, muzikui, 
dailininkui ar mokslininkui. Tai 
yra tik proga mūsų instituci
joms ir lietuvių rankose atsira
dusiam pinigui įprasminti savo 
egzistenciją. k. brd.

GIMINYSTES IR PORTRETAI
Kai kas naujo apie vyskupą Motiejų Valančių

Vyskupas Motiejus Valančius (1801-1875) (Iš Daumanto Cibo archyvo)

čiau (1810) gimusioji Onutė mi
rė kūdikystėje.

Naujos šviesos atsirado ir pa
vardės iš Valančiaus į Va- 
lončauskį pakeitimo reikale. Pa
sirodo, kad tas klausimas šeimoje 
kilo anksčiau, kaip lig šiol ma
nyta. Žymiai anksčiau, negu bū
simam vyskupui Motiejui atsira
do reikalas “susibajorinti” ir dėl 
to gimimo metriką Kalnalio baž
nytkaimy “pataisyti”. Ar pats 
vyskupo tėvas Mykolas pasikeitė 
iš Valančiaus į Valončauskius, 
žinių nėra. Težinoma, kad jau
nesnius vaikus (pradedant Pet
ronėle) jis pradėjo krikštydinti 
ne Valančiais, o Valončiauskiais.

Apie gydytoją Feliksą atsirado 
tokių naujų žinių. Jis keletą me
tų lankė domininkonų gimnaziją 
Žemaičių Kalvarijoje. Paskui nu
sikėlė pas brolį Motiejų į Mozyrių, 
iš ten į Slucką, ir, gimnaziją bai
gęs, įstojo į Tartu universiteto 
medicinos fakultetą, kurį baigęs, 
L840 metais mirė.

Yra galima prielaida, kad Fe
liksas (gyd. Just. Bogdzevičius) 
galėjo būti vedęs ne lietuvaitę 
(gal suomę ar švedaitę) ir turėjo 
sūny. Tas sūnus ar vaikaitis nu

sikėlė Helsinkio, o iš ten į Stock- 
holmą. Ten pasidarė “Volontis” 
ir ištautėjo. Tų “Volončių” yra 
Švedijoj (Stockholme ir apylin
kėje) ir dabar. Jie aukštai prasi
mušę, mokyti, raštingi, turtingi, 
bet nutautę, tik lietuvišką savo 
kilmę beprisimena.

Bet tų Švedijos Volončių kil
mė iš vyskupo jaunesniojo bro
lio daktaro Felikso tėra tik prileis- 
tina — galima, bet nežinoma tik
rai.

Pagal kitą versiją, dar trumpai 
prieš I pasaulinį karą Helsinky 
gyvenęs Valančius (vėliau Šve- 
dijon išsikėlęs ir Volončių virtęs) 
buvo kilęs iš Kruopių Valančių 
šakos.

Beje, mano teorija, kad Lietu
voj išvis tik viena Valančių gimi
nės šaka tebuvo, labai silpnai 
ant kojų tesilaiko. Neverkšlensiu, 
jei ji kada nors ir visai sugrius. 
Kaip ten benutiks, bet man ma
no gegrėniškio eksbaudžiaunin- 
ko pro-prosenelio Gasparo (Kas
paro), kuris buvo tikras vyskupo 
Motiejaus dėdė, niekas negali at
imti. Tik prof. M. Jučas (plg. 
Baudžiavos irimas Lietuvoj, 180 
p. Vilnius 1972), tur būt, suklu

po, atvesdamas iš Kartenos para
pijos į Gegrėnus (Venclauskio 
dvarą (1749 metais ir Gasparo 
tėvus (vysk. Mot. senelius) Mar
tyną ir Joaną Valančius. Jiem 
čia nebuvo ko veikti, jei Gaspa
ras tik 1780 metais (taigi 31 
metus vėliau) tegavo iš baudžia
vos atleidimo raštą, o visa dešim
tis jo brolių - seserų (Kazimieras, 
Mykolas, Motiejus, Ona, Marijo
na ir kt.) t. y. vyskupo dėdžių 
ir tetų, prisilaikė Kartenos ir Sa
lantų parapijose. Reikia neuž
miršti, kad Nasrėnai (vysk. Mot. 
gimtinis kaimas) ir Kalnalis (jo 
krikštijimo bažnytkaimis) su 
Kartenos parapijos Kūlupėnais 
(vyskupo motinos gimtinė) su 
tos pat parapijos Gerštyčių kai
mu (Gasparo gimtinė) ir Salan
tų parapijos Klausgalių, Barzdžių 
ir kt. kaimais, kur Valančiai gy
veno, tėra tik kelių, dešimties - 
dvylikos kilometrų spinduliu. 
Taigi, visi artimi kaimynai. Geg- 
rėniškis Venclauskio dvaras, vė
liau Girkontiškė, kur Gasparas, 
jo sūnus Juozapas, jo vaikaitis ir 
provaikaitis Domai, prisilaikė, 
randami jau kiek tolimesniame 
rate, 25-30 kilometrjj atstume- 

Gasparas ir gaspariškiai - gegrė- 
niškiai yra ateiviai iš Kartenos - 
Salantų rato, t y. tos .pačios ša
kos. O Motiejaus amžininkas, 
Kartenos altarista Adomas Va
lančius (1804-1872) gali jau būti 
ir iš kitos šakos, nors ir iš to pa
ties valančiško kamieno.

Nežinia, kaip, yra ir su žymiai 
vėlesniu Mosėdžio altarista - te
ologijos magistru profesorium 
Martynu Valančiauskiu (1861- 
1940), gimusiu net tolimoj aukš
taitiškoj Rozalimo parapijoj. Sa
kėsi, jog esąs iš vysk. Motiejaus 
giminės (gal tik kamieno, ne 
šakos?), o teko tiktai kažkur toli 
užgimti.

Aš pats lenkiškai beveik nemo
ku. O reikalas mokėti atsirado 
gana rimtas. Ir gerai būtų, jeigu 
koks nors kitas geras žmogus, 
lenkiškai mokantis, atskubėtų 
man talkon. Aš jau nespėju ir 
vienas nebepajėgiu tų valančinių 
problemų narplioti.

1726-1746 metais Lenkijos 
Kielcų diecezijos kapitulos prela
tu buvo Juozapas Mykolas Va
lančius. Jis ten buvęs žymus ir 
garsus. Poznanės universiteto ar
chyve rastas didelio (7000 pus
lapių) lenkiškai - lietuviško 
žodyno rankraštis, kurio vienas iš 
autorių buvęs ir tas prelatas Va
lančius. Lenkijos lietuvių laik
rašty (“Aušra”, 1974 m. Nr. 1) 
R. Leščinskas tą “sensaciją” pa
skelbė, pridurdamas, kad anas 
Kielcų prelatas buvo kilęs iš tos 
pačios Valančių šakos (ar ka
mieno?) kaip ir vysk. Motiejus. 
Bet vargu tas ponas visa tai tik
rai žinojo, greičiausiai tik spėlio
jo. Būčiau labai dėkingas, jei at
sirastų lenkiškai mokantis sava
noris, kuris tuo reikalu nepatin
gėtų su Kielcų kapitula kietai ir 
neatlaidžiai susirašinėti. Gerai 
ir pakartotinai prispaudus, gal ką 
nors naujo, svarbaus, įdomaus 
tas mielas savanoris ir išspaustų 
vysk. Valančiaus mirties šimtme
čio proga. Prašau, kas nors pa
bandykite ir vėliau spaudoje re
zultatus paskelbkite.

Mano antras didelis prašymas į 
visus tuos, kurie turi gerą antro
pologo akį, sugeba atskirti žmo
nes iš fotografijų pagal jų nosis* 
kaktą, plaukus, akis ir blaks
tienas.

Tikiu, kad ‘‘Draugo” kultūri
nio priedo redaktorius at
spausdins ne tik visas prie šio ra
šinio pridėtas vysk. Mot Valan
čiaus, tegu sau ir sumažintas, 
nuotraukas, bet ir pakartotinai 
šalia jų dar kartą parodys ir š. 
m. liepos mėn. 19 d. “Draugo” 
kultūr. priede išspausdintą, taria
mą Valančiaus portretą. Mano 
akiai —tai kažkokio tipiškai ita
liško vyskupo nuotrauka, tik jau 
jokiu būdu ne vysk. Motiejaus 
Valančiaus. Ta pati nuotrauka 
buvo išspausdinta ir Toronto sa
vaitrašty “Tėviškės Žiburiai” 
(žiūr. š. m. liepos 12 d. nr.).

Man (o ir visiem kitiem labai 
įdomu —kieno iš tikrųjų yra ta 
nuotrauka. Kodėl ir kam atėjo 
galvon ją priskirti M. Valančiui? 
O jeigu ji Valančiaus — tai iš kur 
gauta?

Apsirikti galima, lengvai gali
ma. Nedrįstu niekam dėl to da
ryti priekaištų, juo labiau, kad ir 
pats tebesu abejojimų surakintas.

Panašūs apsirikimai atleistini, 
nes neišvengiami. Iš Lietuvos 
gavau visą krūvą naujų nuotrau
kų. Jų tarpe — nuotraukas vys
kupo tėvo Mykolo, brolio Myko-

(Nukelta J 2 psL),



Šiame numery

Žurnalistika ir spaudos lygio 
pakėlimas.
Marija-Aušra Jurašienė apie 
kūrybos problemą Lietuvoje. 
Viktoro Petravičiaus ir
Irenos Šimkienės paroda.
Nauja Broniaus Budriūno kantata. 
Nuo Žvelgaičio kalno:
Mariui Katiliškiui 60 metų.
Mūsų menininkai ir 
tarptautiniai vandenys.
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Kertinė paraštė
ŽURNALISTIKA IR SPAUDOS LYGIO 
PAKĖLIMAS

Prieš kiek laiko pasirodęs, kai 
kieno žodžiais tariant, žurnalis
tikos mokslų vadovas “Žurnalis
tika*’ man sukėlė prisiminimą 

w apie, žurnalistinės kokybės tema 
paskelbtą straipsnį įtakingame 
Brazilijos dienraštyje ‘‘O Estado 

. de Sao Paulo”, kurį pastebėjau, 
besilankydamas Brazilijoje, per
spausdintą anglų kalba leidžia
mame “Brazil Herald”. Brazili
joje yra priimtas įstatymas, kad 
kiekvienoje redakcijoje jau šiuo 
metu bent du trečdaliai tarnau
tojų privalo turėti universiteti
nius žurnalistikos diplomus, o 
netolimoje ateityje niekas be tų 
žurnalistikos diplomų šioje sri
tyje negalės dirbti. Straipsnis pa- 
vadihtas “Ignorancijos mokyk
los”, kuriame rašoma, kad į Bra
zilijos laikraščių redakcijas vis 
daugiau ir daugiau armijomis 
veržiasi visokiausi ignorantai, 
apsfkarstę universitetų žurnalis
tikos fakultetų diplomais, kurie, 
tačiau, ničnieko neišmano ne 
tik apie žurnalistiką, bet ir ap
lamai beveik apie nieką.

Prieš 5 metus Brazilijoje buvo 
tik 5 žurnalistikos fakultetai ar 
mokyklos. Dabar tų ignorancijos 
gamyklų yra 43. Tos mokyklos 
kasmet prigamina šimtus igno- 
rantų, kuriems su mažomis iš
imtimis trūksta pačių elementa
riausių žinių, bet kokiam specia
lizuotam darbui, jau nieko nebe
kalbant apie žurnalizmą.

Žurnalizmul iš tiesų reikia ta
lento. Žurnalistai negali būti in
formuojami ir išmokslinami 
kaip advokatai, inžinieriai ar 
daktarai. Žurnalisto darbas ne
gali būti paremtas kokiu nors 
diplomu. Tikrosios žurnalizmo 
mokyklos visame pasaulyje yra 
laikraščių redakcijose, kuriose 
plačiai išsimokslinę žmonės pra
deda dirbti žurnalisto darbą ša
lia prityrusių kolegų ir turi pro
gos parodyti savo talentą arba 
jo neturėjimą. Žurnalizmo mo
kyklos, kokie nors kursai ar “va
dovai” labai eiliniams pilie
čiams lyg suteikia teise prakti
kuoti darbą, apie kurį jie neturi

net mažiausio supratimo. Viso
kių žurnalizmo “kepyklų” dėka 
atsiranda ištisos armijos pasi
baisėtinos mėgėjiškos rašliavos 
gamintojų, vidutinybės ir igno
rancijos platintojų, kurių potvy
nyje pastebimai skėsta tikrieji 
žurnalistai su autentišku, pri
gimtu talentu. Viso šito kvailu
mo auka yra ne kas kitas, kaip 
tik pati spauda, užbaigia “O 
Estado de Sao Paulo”.

Mūsų sąlygos, aišku, kitokios 
negu brazilų. Mūsų redakcijose 
dirba pasišventę žmonės, norma
lesnėse aplinkybėse jie daugiau 
laiko pašvęstų kūrybingesniam 
darbui, o vienas kitas ir ekono
miškai daug pelningesniam už
siėmimui. Retas bendradarbis tu
ri progos padirbėti redakcijoje ir 
parodyti savo talentą arba jo 
neturėjimą.

Tačiau vis tiek reikia teisybei 
žiūrėti į akis. “Žurnalistikos” už
davinys lyg turėtų būti pastan
gos pakelti mūsų spaudos lygį, 
kaip nors sulaikyti didelės igno
rancijos, baisaus vidutiniškumo 
rašliavos antplūdį, kuriame vos 
plūduriuoja redakcijų darbuoto
jai, kasdien bekovodami su įky
riais pigios makulatūros gamin
tojais. Kai kurių “Žurnalistikos” 
straipsnių autoriai, bemokydami 
kitus, patys skęsta besaikiame 
tuščiažodžiavime ir neįtikėtinai 
žemame vidutiniškume. Užtat 
nenuostabu, kad mūsų spauda 
iki koktumo paskendusi visokių 
balių, kugelių ir kilbasų, vestu
vių ir laidotuvių su šimtais pra
kalbų aprašymais. Retai kada 
blaiviai pažiūrima į kokio nors 
parengimo paminėjimą, o spren
džiame apie kokybę iš “gausybės 
plojimų”. Ką bekalbėti apie bent 
šiek tiek civilizuotesnį ir kultū
ringesni kits kito respektavimą, 
blaivesnį ir nuosaikesnį pažvel
gimą į kits kito draugijinį, re
liginį ar politinį nusistatymą ir 
įsitikinimą!

Mūsų spaudos lygis parodo ne 
ką kitą, bet tik mus pačius. Su

(Nukelto į 2 psL)

Kūrybos problema dabartinėje Lietuvoj
AUSRA-MARIJA JURAŠIENĖ

I
Priderėtų kalbėti apie malonius 

dalykus ir tam, gal būt, labiausiai 
ir tiktų poezija. “Pakilk, šuliny, 
giedokim jam giesmę. Šulinys, kurį 
kunigaikščiai iškasė, kurį tautos kil
nieji padarė”, — sakoma Skaičių 
knygoje. Bet širdį slegia skausmas, 
ir protą kankina neišsprendžiamos 
problemos.

Man sunku kalbėti, nes esu dvi
lypėje situacijoje. Iš vienos ousės. 
esu jau su jumis, o, iš kitos pujts, 
dar'tebesu visa savo dvasia, visais 
savo jausmais, viduje savo krašto, 
viduje savo tautos ir tos literatū
ros, apie kurią man šiandien reikia 
kalbėti. Man sunku kalbėti jums, 
nes mus skiria didelis tarpas. Nors 
męs esame tarsi čia pat, aš matau 
jūsų veidus, jūsų geras akis, bet 
iš tikrųjų tarp mūsų yra gal 3CT 
metų distancija, kuri keičia, norom 
nenorom, mūsų pažiūras gal net į 
tuos pačius reiškinius, nes kiekvie
nas-reiškinys u aKi atrodo vienaip, 
iš toli — kitaip. Daug kur jūs, iš 
tolo, galite būti objektyvesni ir tei
sesni, negu mes, besimurdydami dar 
šiltoj žaizdoj, bet kai kurie skaudūs 
klausimai gal bus įdomūs ir jums.

Per tuos trisdešimt metų jums 
atiteko egzilio drama ir laisvė, lais
vė spręsti, mąstyti, vertinti, tai yra 
jūsų skausmas ir jūsų teisė. Todėl 
jūs turite pilną teisę teisti ir mano 
žodžius.

Man buvo siūlyta kalbėti apie 
šiandieninius jaunuosius lietuvių 
rašytojus, arba mesti žvilgsnį į li
teratūrą, bet aš noriu pasilikti sau 
daugiau laisvės. Mano paskaita bus 
daugiau improvizuota. Pabandysiu 
pasvarstyti su jumis vieną skau
džiausių klausimų, kurie kankina 
daugelį krašte, ir, kaip man teko 

Juodieji eglynai

patirti, kurie kyla ir gyvenantiems 
Vakaruose. Kiek j^m.-ne kreipiasi 
įvairūs Amerikos lietuvių laikraš
čiai, beveik dažniausias klausimas 
būna: ar įmanoma tikra kūryba va
dinamoje tarybinėje literatūroje par
tijos diktato sąlygomis?

Aš ir norėčiau sustoti ties šia 
problema, viena iš esminių, viena 
iš sunkiausių, ir, perspėju iš anks
to, kad-aš jos neišspręstu, nes ją 
išspręsti sunkiai kas nors iš tikrų
jų pajėgtų.

Labai lengva ranka galima nura
šyti didžiulį laikotarpį ir šaltai pa
sakyti, kad po karo nieko negalėjo 
būti ir nieko tikro bei nieko gero ne
bėra. Galima labai atlaidžiai žiūrė
ti ir priimti kiekvieną žodį už gryną 
tiesą. Tarp šių dviejų kraštutinu
mų yra skaudžių pergyvenimų ir 
problemų didelė grandinė.

Aušra - Marija Jurašiene

šitas klausimas, kuris kyla Vaka
ruose gyvenantiems žmonėms, nėra 
tiktai Vakarų mentaliteto padaras. 
Jis ne mažiau ir daug skaudžiau 
kankina žmones, gyvenančius Lie
tuvoje ir kiekvienam pavergtam 
krašte. Pabandysiu pažvelgti į šią 
problemą, į kurią, jau sakiau, ne
turiu atsakymo, bet kurią, gal būt, 
išsprendžiau veiksmu, išvažiuoda
ma. Bet tik veiksmu. Ne protu ir ne 
širdim. Mane ji kankina ir dabar. Ir 
mes tarp savęs, mano kartos rašy
tojai, šitą klausimą ne kartą esame 
svarstę — ar geriau yra kurti gali
mybių ribose, ar visai tylėti, sąžinin
gai, išdidžiai užspausti savo galimy
bes ir atsisakyti, kaip yra sakoma, 
bendradarbiauti su primesta val
džia ir primesta valia. Gal būt ne 
vienas talentas tokiu būdu ir neiš
kilo į paviršių, kitu atveju ne vie
nas buvo aplinkybių deformuotas. 
Gal būt tiktai ateinančios kartos su
žinos, kad gyveno to laiko liudinin
kai, kurie rašė, o mes, būdami gre
ta, to ir nežinojome.

Šiuo klausimu aš norėčiau paci
tuoti Solženiciną, kuriam taip pat 
šita problema yra buvusi aštri. Ji
sai daugelį metų rašė, sakykim, 
pogrindyje, — būdamas tremty, 
lageriuose, rašė jau grįžęs iš trem
ties ir ilgą laiką buvo niekam neži
nomas autorius ir rašė su dideliu 
fanatizmu, galvodamas, kad dauge
lis yra tokių, kaip jis, kurie tyliai, 
užsidarę liudija savo laiką ir tiesą. 
Aš noriu pacituoti, kaip jis tai api
būdina. Tai buvo tuo metu, kai 
dar nebuvo pasirodžiusi nė viena jo 
knyga. “Tuomet gyvavusi ir trimi
tavusi literatūra, dešimtys jos sto
rų žurnalų, du literatūriniai laik
raščiai, begaliniai rinkiniai ir at
skiri romanai ir rinktiniai raštai ir 
tuometinių kūrinių radiofonizacl- 
jos kartą ir visiems laikams mano 
buvo pripažinti netikrais, ir aš dau
giau nebegaišau laiko ir nesierzi- 
nau, sekdamas juos. Aš iš anksto 
žinojau, kad juose negali būti nieko 
gera, verta dėmesio. Ne todėl, kad 
ten negalėjo gimti talentų. Tikriau
siai jie ten buvo, bet ten ir žūda
vo. Nes ne ta dirva buvo, kurion 
jie sėjo. Žinojau, kad šitoje dirvo
je nieko išauginti negali. Vos tik 
įžengę J literatūrą, visi jie — socia
liniai romanistai ir patetiški dra^o. 

Nuotrauka Alekso Urbos

turgai, ir visuomeniniai poetai ir juo 
labau publicistai ir kritikai, — vi
si jie Sutikdavo ir sutardavo 
dėl kiekvieno daikto ir dėl reikalo 
nesakyti pagrindinės tiesos, tos, ku
ri žmonėms akis bado ir be lite
ratūros. šita priesaika — susilaiky
ti nuo tiesos —•, vadinasi socialisti
niu realizmu... Bet praėjo metai ir 
viskas pakrypo į kitą pusę, ir aš tu
rėjau prisipažinti apsirikęs. Ne tokia 
jau bevaisė pasirodė literatūros dir
va. Kaip besistengė jie išdeginti to
je dirvoje viską, kas maitina ir gir
do gyvybę, o gyvybė vis dėlto iš
augo”.

Toliau Jis rašė, kad apsirikęs ir 
kitu klausimu: manęs, kad yra de
šimtys tokių, kaip jis. Ir, išėjęs j 
viešumą, jis suprato, kad buvo gal 
tiktai atskiri vienetai, o gal tik jis 
vienas.

Tai yra didelės tautos, didelės li
teratūros atstovas, kuriam atkrinta 
viena problema, kuri prisideda 
mums. Mes esam mažos tautos ir, 
palyginti, mažos literatūros atstovai, 
ir esame pavergta tauta, kuriai visą 
laiką gresia sovietizacija, rusifika
cija, galimybė ištirpti didelės impe
rijos beribiuose.plotuose. Tas užašt
rina problemą ir šiek tiek keičia 
rašymo prasmę, nes parašytas žo
dis norom ar nenorom liudija, bent 
jau savo kalbinėmis savybėmis, kad 
tai yra lietuvių literatūra, ir nors 
dalinai sulaiko tą procesą, kurį ska
tina primesta iš šalies valia, tą no
rą ištirpdyti mūsų tautą. Kuo tas 
parašytas žodis bus tikresnis, kuo 
jame bus daugiau gyvos kalbos at
spalviu ir mūsų dvasios išraiškos, 
tuo tai bus didesnis laidas pratęsti 
mūsų kultūros gyvybingumą.

n
Karas, okupacija ir vadinama so

cializmo santvarka perkirto mūsų 
literatūrą skaudžiu rimbu. Mes, ta
da dar vaikai tapom atskirti nuo 
dalies mūsų literatūrinės tradicijos, 
nuo tokių talentų, kaip Aistis, 
Brazdžionis, Bradūnas, vėliau Ny
ka-Niliūnas, Nagys, Škėma, Mackus. 
Net ir tie, kurie jau beveik klasi
kais buvo prieš karą, tik iš lėto 
po to grįžo į savo literatūrą. Labai 
iš lėto ir su didelėm pastangom su
grįžo Sruoga; Mykolaitis - Putinas, 
po truputį Krėvėj Vaižgantas, labai 

neseniai Baltrušaitis, prieš septyne
tą ar aštuonetą metų tik Mačernis, 
dar tada, išleidus knygą, pavadintas 
fašistu. Grįžo iš lagerio Miškinis 
ir kiti brangūs mums vardai.

Nors patys rusai yra įpratę sa
kyti apie savo valdžią, kad “ani liu- 
bili tolko miortvych” (jie mylėjo 
tik mirusius), mūsų ir mirusiųjų 
jie nemylėjo. Jei ir grįžo klasikai { 
savąją literatūrą, bet analizuoti, ra
šyti apie juos, studijuoti jų kūry
bą visada buvo problema. Reikėjo 
tinkamai jvertinti ir tinkamon vie
ton pastatyti juos. Tą vietą ne mū
sų protai ir ne mūsų intelektas ta
rėjo surasti. Buvo taisyklės, kurių 
reikėjo laikytis, rašant diplominius, 
kandidatinius darbus, daktaratus, 
straipsnius ir t t Bet vis dėlto pa
laipsniui, anksčiau ar vėliau, jie tar
si grįžo, ir ateinančios kartos, tos, 
kurios nebeprisimena nei jų gyvų, 
nei to, ką jie mums atnešė ir su
teikė, tos šviesios ir didelės asme
nybės, pačiu savo buvimu, gyvu pri
siminimu — jie ir to neturės, bet 
jie turės spausdintą jų žodį.

Žinoma, ne vtsų grįžimas buvo 
toks paprastas ir nepareikalvęs au
kų iš pačių rašytojų. Žiauriai pa
sakius, gal būtų geriau, kad kai ku
rie iš jų ir nebūtų grįžę j lite
ratūrą, o būtų likę tokie, kokie jie 
buvo seniau. Kad Ir Antanas Miš
kinis. Jo tikroji kūryba užsibaigė su 
karu. Bet, antra vertus, dar man 
pačiai teko suredaguoti ir išleisti 
jo dvitomį, kur ta pati, prieš karą 
išleista, poezija vėl sugrįžo ir buvo 
atgaivinta. Gal vien dėl to vertėjo 
rašyti tai, kas jam garbės nedarė.

Dabar padarykim prielaidą, kad 
tikra kūryba yra neįmanoma. (Mes 
kalbėjom apie palikimą, apie tai, kas 
sukurta nepriklausomybės laikais). 
Tarkim, kad po to joks kitas žodis, 
neperėjęs per cenzūros filtrus, nebe
galėjo išeiti j šviesą. Vadinasi, ta
lentingas ir sąžiningas rašytojas tu
rėjo nutilti ar bent jau atsisakyti 
spausdintis. Bet tada mes nebetu
rėtume nei garsiųjų Mykolaičio ■ 
Putino sonetų, nei jo “Būties va
landos” ir “Lango”, nei Simonaity
tės trilogijos, nei Grušo dramų bei 
naujų apsakymų rinkinių. Gal ryš
kiausias iš šitų pavyzdžių ir bū
tų Grušas, kurio stipriausi kūri
niai yra sukurti, jau einant j gyve
nimo saulėleidį; pavyzdys, panei
giantis tariamą dėsnį, kad rašytojo 
didžiausias pajėgumas yra jaunys
tėje. Penkiolika metų ištylėjęs, šis 
rašytojas, negalėjęs prisiversti rašy
ti taip kaip liepiamas, vis dėlto ne
ištvėrė, pajutęs bent menkiausią 
galimybę pasakyti tai, kas kankina 
jo protą ir širdį. Atsimenu jo “fizi
nį” grįžimą J literatūrą apie 1962 
metus. Tokią pat karštą dieną atėjo 
į leidyklą Grušas su ilgu, ilgu Juodu 
paltu, su kaliošais, su šaliku, visas 
pašiurpęs, pavargęs ir ne pagal am
žių tą akimirką senas. Jis lyg kaltas 
sėdėjo vyriausiojo redaktoriaus ka
binete, ant pliušinės, ryškiai mėly
nos sofos ir klausė, kaip kiti, jau
nesni ir ne rašytojai, jį mokė tai
syti jo senus kūrinius, pritaikyti lai
ko dvasiai. Bet praėjo kiek metų, ir 
Grušas atsigavo. Ir prieš išvažiuo
jant, ypač iki 1972 metų, aš dar ne
galėjau atsidžiaugti jo dvasios jau
nyste. Jis buvo labai jaunas savo 
širdim, savo domėjimusi, interesais, 
ir pilnas kūrybinių jėgų. Jo parašy
tos dramos buvo vieni iš reikšmin
giausių mūsų to meto dramaturgi
jos reiškinių. Redagavau jo “Apsa
kymus”, kuriuose jisai taip pat sten
gėsi išreikšti savo vidinę tiesą. Va
dinasi, ta kančia kažkuo pasiteisino.
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Reikalas dar neišspręstas* 
Jisai kalbės mums dar ne sykį. 
Lengvojo žanro koncertas.
Apie įsimylėjimą ir solistus. 
Niekada nesutiktas draugas.
Iš Juozo Kėkšto poezijos.
Algirdas Landsbergis 
"Kontinente".
Išeivių rašytojų knygų 
paroda Miunchene.
Nauji leidiniai.

Kertinė paraštė
REIKALAS DAR NEIŠSPRĘSTAS

Encyclopaedia Britanica prasi
lenkimai su normaliu ir ob
jektyviu faktų pateikimu gana 
plačiai nuskambėjo veik visoje 
JAV didžiojoje spaudoje po to, 
kai N.Y.Times reporteris, pasi
remdamas dr. R. Misiūno straips
nių Slavic Revievvs, tai iškėlė
N.Y.Times pirmame puslapyje. 
Spaudoje buvo minėti pakeitimai, 
ir daugeliui susidarė įspūdis, kad 
šis reikalas jau yra baigtas ir kad 
Britannica, spaudos pakritikuo
ta, prisipažino klydusi ir belieka 
laukti tik tų klaidų pataisymų 
arba net šių straipsnių visiško pa
keitimo (Aidai, 1975, Nr. 8, p. 
380). Iš tikrųjų taip nėra.

Kai kurių klaidų pataisymas 
arba bent sutikimas pataisyti jau 
yra atliktas seniau. Savo viename 
Iš laiškų tuometinis redaktorius 
Warren E.Preece rašo (1975.V. 
12):

“Britannica Spausdinime, ku
riame bus pataisytos kalbinės 
klaidos, mes taip pat pridedame 
prie Micropaedia straipsnelio 
Lithuanian Soviet Socialist Re
public, kad Lietuvos istorija iki 
Jos prijungimo prie USSR yra 
aprašoma straipsnyje Baltic 
Statės, history of the. Mes taip 
pat padarysime mažus pakeitimus 
sakiniuose straipsnyje Lithua
nian Soviet Socialist Republic, 
rodančius, kad komunistų parti
ja yra vienintelė partija, kuriai 
yra leidž’ama krašte veikti, kad 
politinės jėgos padalinimas yra 
tik konstitucijoje numatytas ir 
kad ne visos suskaičiuotos kole
gijos ir universitetai yra tikri 
universitetai, kaip jie supranta
mi kitur pasaulyje. Aš nemanau, 
kad mes šiuo metu esame pasi
ruošę daryti ką nors daugiau.”

Tai ir yra pats palankiausias 
žinomas Britannica atsakymas. 
Jis yra labai toli nuo amerikie
čių ir mūsų pačių koresponden
tų paskelbtų pakeitimų.

Pats paskutinis atsakymas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybai (1975. X. 15) skamba 
taip:

“Nieko neatsitiko paskutinių
mėnesių bėgyje, kas mane pri

verstų pakeisti nuomonę, jog 
Britannica 15 sovietinių respub
likų aprašymas nėra pagrindinai 
sąžiningas ir pagrindinai objekty
vus. Aš palieku prie tos pačios 
nuomonės, kuri Jums buvo kele
tą kartų praeityje paaiškintą”.

Manome, kad čia turėtų būti 
visiems aišku, jog reikalas nėra 
baigtas. PLB speciali komisija sa
vo akciją tęs ir toliau ir prašo 
palaikyti su Ja ryšį per PLB 
Centro valdybą.

Gal būt, galima pasiūlyti ke
letą visai praktiškų patarimų as
menims, kurie kreipiasi i Britan
nica sava iniciatyva. Vesti dis
kusijas su redakcija privačiai nė
ra efektyvu ir prasminga. Geriau 
yra kreiptis i Britannica “pub
lic relations office”. Britannicai 
jos biznio situacija turi didžiulę 
įtaką. Čia yra daug žmonių, ku
riems šis incidentas yra labai ne
malonus, tai jis gali atsiliepti ir 
į Britannica komercinį pasiseki
mą.

Diskutuojant su Britannica 
spaudoje, reikia prisiminti pa
grindinį Britannica argumentą, 
kuris buvo naudotas daug kartų 
ir kurį taip pat naudojo dr. Mor- 
timer J. Adler savo straipsnyje 
Chicago Tribūne (1975. X. 24). 
Yra sakoma, kad kai kurie straips
niai kaip Baltic Statės, history 
of the nėra šališkai, lyg tai 
išpirktų visus kitus šališkus 
straipsnius.

Šališkumas Britannicoj yra 
lengvai pastebimas, net ir tokiuo
se mažuose dalykuose, kaip Vil
niaus miesto aprašymo (Micro
paedia) papildymas Lenino aikš
tės nuotrauka, kurioje matyti kaž
kokia sunkiai įžiūrima statula ir 
parkas. Tokia nuotrauka yra aiš
kiai patalpinta ne dėl informaci
jos, o tik norint pabrėžti faktą, 
kad Vilnius yra sovietinis mies
tas. Tokių planingų prasilenkimų 
su tiesa ir objektyvia informaci
ja Britannica sovietiniai bendra
darbiai yra padarę daug, ir Juos 
apginti yra neįmanoma.

Todėl asmenys, kurie šiuo rei
kalu domėjosi ir bandė aktyviai 
veikti į Britannica, turėtų savo

JISAI KALBĖS MUMS DAR NE SYKĮ
Prof. Juozo Brazaičio mirties' 

metines minint
Prieš metus netekome šio am

žiaus žmogaus. Juozas Brazaitis 
— Ambrazevičius buvo mums 

atsiųstas paties Dangaus sun
kiausiu lietuvių tautos metu, kad 
būtų kas giliu įžvalgumu ir ide
alistiniu realizmu sugeba pa
sverti kiekvieną idėją ar laiko 
reikalavimą. Jis visą savo gyve
nimą pašventė tautos rūpes
čiams, ieškodamas geriausių at
sakymų labiausiai beviltiškom 
valandom. Tokiais atvejais suge
bėdavo pramatyti artimus ar to
limus uždavinius ir juos konkre
tizuoti. Nors apie jį sukosi re
zistencinė veikla, bet, kun. St. 
Ylos žodžiais, “Nekėlė jis savo 
vėliavos, nesiveržė į priekį ir ki
tų nerikiavo. O tačiau nejučio
mis, pagal jį kiti rikiavosi ir iš 
jo mokėsi. Savęs nelaikė vadu, o 
juo buvo — intelektualiu, kul
tūriniu, moraliniu”.

Tokie žmonės nemiršta ir fi
ziškai išsiskyrę iš gyvųjų. Jų žo
džiai, mintys, idealai, pasakyti 
ar kaip kitaip paleisti į pasaulį, 
išlieka gyvi užrašų knygose ar 
draugų širdyse. Nenustoja aktu
alumo ir šiandieninių rūpesčių 
grandinėje, bus gyvi ir rytojaus 
dienai išaušus. Jam tinka jo pa
ties pasakyti žodžiai apie ki
tus: ‘ Jis yra tas, kuriame prabi
lo epochos balsas, kuris plačioje 
masėje tik instinktyviai kuteno 
širdį, nerasdamas žodžio pasa
kyti”.

Tas epochos balsas girdimas ir 
šiandien. Girdimas iš Anapus.

pastangas tęsti ir toliau. Ne spau
da daro pakeitimus Britannicoj, 
bet pati jos redakcija. Ir nebū
tinai redakcija savo noru, o įtai
gojama Britannica korporacijos.

PLB speciali komisija 
Britannica reikalams 

Juk negali jis nesirūpinti ir Te
nai būdamas tais, kuriems jis 
tikra to žodžio prasme atidavė 
viską, širdį atidavė.

— Kaip Jūs vertinate laiko 
perspektyvoje sąlygotą dabartinę 
mūsų egzistenciją ir kokia pras
mė mūsų išeivijos bei jos arti
miausi uždaviniai? s

— Pirmiausia turime prisipa
žinti, kad daug kuo klydome. 
Klydome apskaičiuodami santy
kius jėgų, kurios lėmė pasaulio, 
taipgi ir mūsų tėvynės, likimą. 
Klydome, tikėdami jėgų iškil
mingais pareiškimais ir pagal 
juos organizuodami savo veiki
mo kryptį. Juk klydo ir tie, kur- 
rie pasirašė Atlanto chartą, jei 
chartos žodžius rašydami, Jais 
tikėjo. Visa naujųjų įvykių eiga 
yra palydėta ironijos ir pasišai
pymo iš žmogiškųjų pastangų, 
nes įvykių ratas sukosi ir suksis 
visai ne taip, kaip didieji buvo 
norėję ir suplanavę.

Nėra pagrindo tikėti, kad a- 
teitis riedės pagal mūsų norą ir 
valią. Bet tai nereiškia, kad ver
ta numoti ranka ir pasyviai 
laukti. Nors savo žygiais nepa
siekėm norimų rezultatų, bet jie 
veltui nenuėjo. Sakysim, Lietu
voje likę organizavo pasiprieši
nimą ir laisvės nepasiekė, bet jų 
auka paliko gilius pėdsakus te
nykščio jaunimo pasąmonėje. 
Akyse kartos, kuri atmins tas 
aukas, okupantas niekad nebus 
lietuvio broliu. Okupantas ir sie
kia laisvės kovotojų atminimą 
ištrinti, pristatydamas juos kaip 
žudikus ir plėšikus.

Antra vertus, nereikia sumen
kinti išeivių įnašo bendram 
žmonijos labui ta prasme, kad 
išeiviai prisidėjo geriau pažinti 
ir praregėti, kokie pavojai ir 
jiems gresia iš tų pačių, kuriuos 
mūsų tauta jau patyrė ant savo 
pečių. Jaunos išeivių generacijos

Prof. Juozas Brazaitis (1903. XIL 9 — 1974. XL 28) Nuotr. V. Maželio

žmonės 'papildys Amerikos inte
lektualinius kadrus, kurių ruoši
mas iki šiol buvo patikėtas ran
koms žmonių, mažai besirūpinan
čių pačios Amerikos tikrąja pa
žanga, jos minties, mentaliteto 
sveikata. Tai išganomoji tos imi
gracijos veikimo prasmė Ameri
kos jaunimui atitiesti į sveikes
nes mintis.

Iš čia ir išplaukia mūsų užda
viniai, kuriuos eilėje straipsnių A. 

Maceina maždaug taip su
formulavo: neužsidaryti išsineš
tų vertybių kiaute, o Jas 
plėsti nauja kūryba; antra, būti 
tarpininku tarp Rytų ir Vakarų, 
tarpininku tam, kad Vakarų 
žmogus geriau suprastų ateinan
čią į Vakarus Rytų agresijos dva
sią.

(“I Laisv4ę”, 1959 m., Nr. 18, 
psk 19-22; 1960 m., Nr. 20, psL 
8-11; užsirašytos pastabos po pa
sikalbėjimo su J. B. 1969 m. ba
landžio 14 d. South Orange, N.J.)

— Tuo metu, kai laisvinimo 
reikalu išmėginta daug mums 
pasiekiamų metodų, kai patirta 
ir susidomėjimo mūsų politine 
byla, ir nemaža abejingumo ar 
net nepalankumo, kokie dar ga
limi, iki šiol nepanaudoti, keliai, 
kuriais mūsų tautos laisvės klau
simą, sakysim, amerikiečių vi- 
menėj galima būtų išlaikyti gy
vą ir net padaryti, kad jis būtų ir 
jų rūpesčių dalimi?

— Gerai, kad mes daugiau ar 
mažiau turime draugų politi
niuose dirvonuose ir jie kartais 
veikia ar kalba mūsų naudai są
žiningai. Bet negerai, kad iki 
šiol labai maža turime draugų 
kultūriniuose baruose, mokslo ar 
meno elite. Gerai, kad laikas nuo 
laiko ir didžiojoj spaudoj pasiro
do mums palankūs atsiliepimai, 
bet ne taip gerai, kad pamirštam 
ir vadinamą mažąją, vietinę 
spaudą, kuri mums yra palan
kesnė ir leistų būti tiltu tarp Va
karų ir Rytų. Amerikos provinci
jos spauda yra atviresnės širdies 
ir mažiau paveikta suktos politi

kos. čia sveikintinas LFB 
1959 studijų savaitėje prieitas 
sprendimas ir įsipareigojimas ieš
koti ryšių su savų miestų ameri
kiečių spauda.

Mūsų pasyviu sąjungininku 
galėtų būti ir prasidėjęs ameri
kiečių pastebimas netikėjimas, 
kad komunizme vyksta evoliuci
ja liberalizmo linkme. Toji iliu
zija, ilgai radusi vietos intelek
tualų sluoksniuose, lieka mitu, 
kurio nepatvirtina faktai. Labiau 
patikima tezė, kad' režime reiš
kiasi ne laipsninė ėvoliucija į 
laisvę, bet l komunizmą pagal 
Lenino dėsnį: žingsnis atgal, kad 
galimi būtų du žingsniai pirmyn. 
Atolydis yra ne evoliucijos pada
ras, bet opinijos ir ūkinio bei 
propagandinio spaudimo pada
ras. Mums irgi reikia įsijungti į 
tą amerikiečių praregėjimą ir 
tinkamu momentu pakišti fak
tus, koks likimas gali ištikti ir 
pačius amerikiečius.

(“į Laisvę”, 1959 m., Nr. 18, 
psl. 19-22; užsirašytos pastabos 
po pasikalbėjimo su J. B. 1969 m. 
balandžio 14 d. South Orange,
N. J.).

— Iki šiol laisvinimo darbo 
našta ir atsakomybė daugiausia 
slėgė nepriklausomoj Lietuvoj 
subrendusių protus ir pečius. Ar 
yra pagrindo nerimastauti, kad 
busimosios nepriklausomos Lie
tuvos vizija gyvenančių ir ta, 
linkme veikiančių eilės ims silp
nėti ir nebus, kas persiimtų tuo 
darbu?

— Yra ko nerimastauti, yra 
kuo ir džiaugtis. Išeivis regi jau
nimą tolstant nuo jų pramogų, 
organizacijų, veikimo ir galvoji
mo būdų. Čia vyksta procesas 
kaip aušrininkų laikais — tada 
vaikų, išėjusių į mokslus, toli
mas nuo tėvų ūkininkų. Dalis 
jaunimo nutols nuo tėvų pir
mykščių idealų ir “paliks be li
kusio ženklo, kad žmogumi bu
vęs”. Tačiau dalis liks ištikimi 
tėvų laisvės idealui, idealizmui, 
principingumui, nors ir kitokiu 
priėjimu, kitokiom formom. O 
tokių jau reiškiasi, jau ima stoti 
ir tos pačios laisvinimo akcijos 
aktyve. Tai kas, kad jaunų pozi
tyvių atžalų dar nedaug. Išeivis 
žino: masė bemokslių ir mokslus 
išėjusių visada linkus gyventi 
inercija. Žino taip pat, kad nau
jos idėjos, naujas galvojimas, 
nauji keliai gimsta atskirų asme
nų pastangom. Jie eina savo ke
liu, nepaisydami masės trauki
mo atgal. Kai tų bendro galvoji
mo ir bendro veikimo asmenų 
susidaro ne vienas, jie virsta ma
sę keliančių raugu; jie virst* 
garstyčios grūdu, kuris išaugina 
medį su dangaus paukščiais jo 
šakose. Ačiū Dievui jaunimo ei
lėse, organizacijose, užimančių 
amerikietiškam ar kanadietiš- 
kam pasauly svarius postus, kar
tu išliekančiais ir susipratusiai* 
lietuviais yra nemažai, ir nero
do ženklai, kad bent greitu laiku 
jų imtų stigti.

(“I Laisvę”, 1959 m., Nr. 18, 
psl. 19-22; 1960 m., Nr. 20( psl. 
8-11; užsirašytos pastabos po pa
sikalbėjimo su J. B. 1969 m. ba
landžio 14 d. South Orange, N.J.)

— Akivaizdoje fakto, kad jau 
j mūsų laisvinimo ir tautos iš
likimo organizaciją braunasi ir 
tokios jėgos, kurios mūsų ranko
mis kursto vieną visuomenės da-
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Šiame numery

Rašytojui skirtieji vakarai.
Dr. Jonas Grinius apie 
Balį Sruogą draugų 
atsiminimuose.
Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. 
Pranas Visvydas žvelgia 
į Eduardo Cinzo romanų.
Inos Nenortienės parodų 
Chicagoje pasitinkant 
Gediminas Galva prisimena 
Kazį Inčiūrų.

Kertine paraštė
RAŠYTOJUI SKIRTIEJI VAKARAI
Gražios tradicijos dešimtmečio

Yra organizacijų, uoliai besi
rūpinančių politine ir visuome
nine veikla, kartais paklojančių 
stambų įnašą labdaros tikslui. 
Mūsų išeivija tokiomis organiza
cijomis visuomet didžiuojasi: jų 
narių pėdos lieka įspaustos žūt
būtiniame lietuvybės kelyje. Ir 
juo svarbesnis atliktas darbas, 
tuo gilesnis įspaudas, tuo ilgiau 
ateities knygos apie tai rašys.

Kai minėtos organzacijos, ša
lia savo visuomeninių bei politi
nių rūpesčių, neužmiršta ir kul
tūrinių barų, jų dvasinis lygis, 
poetiškai šnekant, pakyla dan- 
gopi — jų menėse dažnai ima 
lankytis angelai ir mūzos. Jie 
pasidaro dvasinių polėkių mece
natai

Kadaise Venecijos dožai ar 
Florencijos medičiai rėmė meną, 
ir mes apie juos gražius įverti
nimus skaitome knygose. Kadai
se Lietuvos Radvilos stojo taipgi 
kultūros pusėn, it mes juos dėl to 
didžiai gerbiame.

Išeivijoje iš tokių lietuvių li
teratūrai ypač palankių sambū
rių yra Los Angeles Lietuvių 
Fronto Bičiulių skyrius. Rei
kia pasakyti, neminint vardų ir 
pavardžių, kad beveik visi sam
būrio nariai yra aukštos kultū
ros žmonės. Ne tik valingi vi
suomenintai, bet ir jautrūs as
menys. Jų nuolatinis ryšys su 
lietuvių išeivių literatūra yra vir
tęs kasmetiniu tradiciniu litera
tūros vakaru, rengiamu gruo
džio mėn. pradžioje Los Angeles 
mieste. Vakarai unikalūs tuo, 
kad į juos kviečiami žymūs mū
sų poez:jos bei prozos kūrėjai iš 
tolimų vietovių, apmokant Jiems 
kelionės išlaidas. Tokiu būdu 
per septynerius metus visuomenė 
galėjo susipažinti su Jonu Aisčiu, 
Antanu Vaičiulaičiu, Kaziu Bra- 
dūnu, Antanu Gustaičiu, Dan
guole Sadūnaite, Aloyzu Baronu, 
Birute Pūkelevičiūte, Julija Šva- 
baite... Dalyvavo ir vietinės lite
ratūros jėgos: Jurgis Gliaudą, A- 
lė Rūta, Elena Tumienė ir kiti. 
Rašytojų ir poetų skaitymams 
talkino muzikos menininkai, de- 
klamuotojai, jaunimas, scano-

išvakarėse

vaizdžių dailininkai.
Štai š.m. gruodžio 6 d. 7 vai. 

Šv. Kazimiero parapijos salėje 
įvyks Los Angeles LFB I O-tas 
jubiliejinis literatūros vakaras. 
Reikia širdingai sveikinti šią ne
eilinę šventę ir palinkėti rengė
jams ir toliau sėkmingai tęsti 
kilnią žodinės kultūros globoji
mo veiklą.

Jubiliejinė programa yra tikrai 
įspūdinga. Pagrindiniu vakaro 
svečiu bus poetas Bernardas Braz
džionis, dabar gyvenąs jau ne 
Los Anegeles mieste, bet erdvio
je, kalvotoje, dideliais apvaliais 
puntukais nusėtoje Vištoje, ne
toli San Diego miesto. Ten jis 
jau suspėjo, nežiūrint persikėli
mo įtampos, parašyti apsčiai 
gražių eilėraščių, žaižaruojančių, 
originaliu vaizdingumu ir mo
dernia poetika. Savo kūrybiniu 
gajumu Brazdžionis nenusileidžia 
amerikiečiui Robertui Frostui. 
Dabar jis pradėjo naują etapą. 
Poetas vakare ne vien skaitys sa
vo eilėraščius, bet papasakos ir 
jų genezės kai kurias negirdėtas 
paslaptis. Kas mėgsta literatūrą 
ir pažįsta B. Brazdžionio puikią 
iškalbą, tuo iš anksto džiaugiasi. 
Tokie atsivėrimai mūsuose yra 
palyginti reti.

Programoje dalyvaus taipgi 
solistė Birutė Dapšienė, pianistė 
Raimonda Apeikytė, dekla- 
muotojos Dalila Mackialienė, 
Valerija Irlikienė, Viltis Jatulienė, 
Inga Tumienė ir Raiša Urbanie
nė. Jaunimas inscenizuos Braz
džionio kūrinį. Vyks visų B. 
Brazdžionio knygų paroda. Čia 
pat bus galima įsigyti jo knygų 
ir gauti taip malonų autografą.

Gražu, kad dešimtajam vaka
rui vyriausias vaidmuo atitenka 
šiam mūsų poezijos veteranui, 
kurio kūrybos viršūnės (o tokių 
daug) tebeplevėsuoja lietuvių 
kalbos skambumo vėliavos. Bu
simieji amžiai įvertins jo eilių 
eufonijos grožį. Be abejo, šį kar
tą Bernardo Brazdžionio klausy
sis sklidina parapijos salė. Ir
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Balys Sruoga draugų atsiminimuose
DR. JONAS GRINIUS

BALYS SRUOGA MUSŲ ATSI
MINIMUOSE. Spaudai paruošė 
Vanda Sruogienė. Dailininkas Al
girdas Kurauskas, Rinko ir apaudė 
M. Morkūno spaustuvė. Išleista 
Chicagoje 1974 m. Leidinys ilius
truotas, kietais viršeliais, 588 psl., 
kaina $10.00, gaunamas ir “Drau

ge”.

Viena gražiausių ir įdomiau
sių literatūrinių knygų tarp per
nai ir šiemet pasirodžiusių lietu
vių leidinių tremtyje tikriausiai 
yra “Balys Sruoga mūsų atsimi-, 
nimuose”. Vien tai, kad šioje 
knygoje prakalba arti šimto lie
tuvių šviesuolių, tarp kurių ne
mažas skaičius raštingų vyrų ir 
moterų, jau avansu byloja apie 
šio leidinio patrauklumą. Ir 
svarbiausia — jie kalba ne apie 
kokį nors eilinį pilietį, bet apie 
vieną žymiausių nepriklausomos 
Lietuvos rašytojų, apie vieną 
garsiausių lietuvių kultūros asme
nybių, dėl kurios veiksmų bei žo
džių buvo susidariusių įvairių ir 
net prieštaringų nuomonių, bet 
prieš kurią visi lietuviai, neišski
riant nė komunistų, pagarbiai 
lenkia savo galvas dėl B. Sruo
gos iškentėtų paniekinimų ir 
moralinių bei fizinių kančių, pa
tirtų vokiečių nacių koncentraci
jos stovykloje Stutthofe drauge su 
keliom dešimtim kitų šviesuolių, 
įkaitų už lietuvių tautą.

Suprantama, kad, rašant apie 
šitokią žymią bei šakotą asme
nybę, koks buvo B. Sruoga, rei
kėjo daugiau ar mažiau paliesti 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo į- 
vairius klausimus, kurie yra ar 
bus svarbūs lietuvių kultūros is
torikams; tačiau lietuviui neis- 
torikui šiandien labiausiai įdo
mus pats rašytojo asmuo. Tad 
pirmiausia kaip atrodo jo por
tretas, kuris iškyla bei išdienoja 
iš Balio Sruogos draugų bei pa
žįstamųjų atsiminimų, piešian
čių knygoje spalvingojo drama
turgo gyvenimą nuo moksleivio 
gimnazijos suole iki mirties sta- 
linistų pavergtoje Lietuvoje.

Nuotrauka Alekso Urbos

Balio Sruogos paveikslas
Siaurės Lietuvoje turtingų ūki

ninkų gausioje šeimoje gimęs 
1896 metais Balys’Sruoga išaugo 
dideliu vyru. Dėl šitokio jo ūgio 
ne vienas atsiminimų autorius 
jį vadina milžinu, kuris į mažes
nius asmenis žiūrėjo iš aukšto 
ne vien fiziškai. Tai buvo matyti, 
Baliui dar tebelankant Panevė
žyje realinę gimnaziją. Ten jis 
jau pasireiškė kaip labai gabus 
mokinys, kuriam lengvai sekėsi 
matematika ir rusų literatūros 
rašomieji darbai. Tie gabumai 
greit nebetilpo mokyklos sienose, 
nes 14—15 metų Balys jau spaus
dino savo eilėraščius ir net lite
ratūrinės kritikos straipsnių lie
tuvių laikraščiuose. Prie įgimtų 
jo gabumų nemažai prisidėjo jo 
didelis darbštumas, kurį jo žmo
na vadina nepaprastu. Todėl su
prantama, kodėl B. Sruoga per 
visą gyvenimą, . neišskiriant net 
nacių kaceto, buvo kūrybingas 
ir produktyvus įvairiopai, ypač 
teatro, dramos, lyrikos, literatū
ros mokslo bei kritikos ir publi
cistikos srityse.

Tačiau tie įvairūs gabumai 
nejučiom Sruogoje išugdė pra
našumo polinkį, kuris, susijun
gęs su impulsyviu temperamen
tu, padarė mūsų rašytoją dide
liu individualistu. Todėl jis sun
kiai tegalėdavo rasti atvirą sąly
ti su menkesnių talentų asme
nimis ir su plačiąja lietuvių vi
suomene, kuriai jis norėjo tar
nauti pirmiausia savo kūryba, ir 
kitus, ypač savo studentus, ragi
no į kultūrinę tarnybą Lietuvai. 
Didelis intelektas ir didelis emo
cingumas tartum plėšė Sruogą 
individualistą pusiau. Todėl jis 
vieną kartą buvo vienišas, užsi
daręs, paniuręs, arba skausmo 
sugeltas tiek, kad verkė kaip kū
dikis, arba blaškėsi, šaukdamas 
beveik iki isterijos. Kitą kartą 
jis buvo išdidus, kovingas, ku
pinas sarkazmo ir ironijos, pasi
ruošęs tikrus arba tik įsivaizduo
tus savo priešus “sumalti” be jo
kio pasigailėjimo spaudoje (pri-

Rudenio ūkanos...

sidengęs slapyvardžiu), o kartais, 
padilgintas alkoholio, puldavo 
fiziškai ir suniekindavo menkes
nių kvalifikacijų savo oponen
tus, tokius kaip L. Gira ir J. Kar
delis, jei šie ką nors negero bu
vo “padarę”, B. Sruogos myli
miausiam kūdikiui — Lietuvos 
teatrui, arba kalbėję ir rašę apie 
jį bė didelės kompetencijos, kaip 
kokie juodi buožės. Negi jie gali 
prilygti B. Sruogai, kuris teatru 
aistringai domėjosi nuo studen
tavimo laikų pradžios ir pirmuo
sius savo mokslinius veikalus u- 
niversitete parašė apie teatrą..

Ir kaip universiteto profesorius 
B. Sruoga buvo dvilypis. Audi
torijoje jis beveik užsimerkęs mo
notoniškai skaitydavo savo gerai 
paruoštų paskaitų tekstą, nesis
tengdamas studentų sudominti, 
neieškodamas kontaktų su audi
torija, nes didesnis būrys į jį žiū
rinčių akių profesorių jaudinda
vo. Kitoks jis pasirodydavo savo 
puoselėjamame teatro seminare. 

Nuotr. Vytauto Maželio

Čia jis būdavo be formalumo, 
gyvas, sąmojingas, atviras, be
veik draugiškas, nors ir ne su 
visais, nes ir čia buvo dvejopas. 
Jis — draugiškas, juokaujantis, 
skatinantis su tais studentais, ku
rie, persiėmę Sruogos mintimis, 
yra pasiruošę jas įgyvendinti, 
neišmanėlius “sumalti”; bet jis 
griežtas tiems, kurie “išminties” 
daugiau parodydavo savo liežu
viu negu galva, arba kurie pa
girdavo profesoriaus ‘‘priešus”.

Šalia teatro mūsų žymusis dra
maturgas dar turėjo dvi my
limąsias. Tai buvo jo tėvynė Lie
tuva ir jo paties šeima. Mylėjd 
B. Sruoga Lietuvą, jos praeities 
kultūrą, sielojosi jos dabartimi, 
dirbo jos ateičiai, tvirtai tikėda
mas, kad Lietuva vis tiek atgaus 
savo laisvę, laikinai pagrobtą ki
tų. Jis skatino jaunimą dirbti 
Lietuvos kultūrai, kiek galėda
mas globojo savo tautiečius hit
lerininkų kalėjime, ten jausda
masis įkaitu už Lietuvių tautą. 
Tačiau gal labiausiai B. Sruoga 
mylėjo savo šeimą. Jo žmona ir 
duktė liudija, kad savo šeimos 
židiny rašytojas pasirodydavo 
visai kitoks negu santykiuose su 
visuomene. Kiek ten jis pasi
reikšdavo agresyviai ir audrin
gai, tiek savo namuose jis būda
vo ramus, Švelnus, labai rūpes
tingas. Savo žmonai jis buvo iš
tikimas vyras, o dukrai — daž
nai lepinantis tėvas, kuris iš jos 
tikėjosi išugdyti savo teatrinio 
darbo įpėdinę ir tęsėją. Atsidū
ręs Stalino pavergtoje Lietuvoje 
be savo šeimos užuovėjos B. 
Sruoga tiesiog nyko.

Neišaiškinti klausimai
Pamėginus suglaustais žodžiais 

čia nupiešti daugiau psichinį 
Sruogos paveikslą pagal atsimi
nimų liudijimus, kyla klausimas, 
ar draugai ir pažįstami atskleidė 
rašytojo gyvenime visus svarbes
nius faktus ir juos paaiškino- 
Deja, ne. Sakysim, jų nė vienas 
nemėgino aiškinti, kodėl B. 

Sruoga tiek mažai teturėjo drau
gų savo gyvenime. V. Krėvė, A. 
Oleka-Žilinskas, A. Rimka, V. 
Biržiška, V. Mykolaitis-Putinas, 
V. Karsavinas — štai ir visi jo 
draugai, beveik amžininkai, su 
kuriais žymiojo dramaturgo 
draugystė nebuvo susidrumstusL 

Tarp rašytojo draugų V. Sruo
gienė dar mini V. Šilkarskį, ku
riam Sruoga 1925-29 metais pa
dėdavo redaguoti įvairius mora
lizuojančius pamfletus. Skaitant 
šitai, būtų buvę ne tik man įdo
mu išgirsti, ar B. Sruoga padėjo 
prof. V. Šilkarskiui parašyti 
prieš dr. Joną Šliūpą nukreiptą 
didoką, piktą pamfletą, kuriame 
mūsų kovingojo aušrininko ais
tringas ateizmas buvo kvalifi
kuotas lotyniškais terminais, ku
rie lietuviškai reiškė: ‘‘šliūpiško 
pasiutimo bacila”. Be jokios abe
jonės tai buvo nusipelniusio seno 
aušrininko grubus įžeidimas. 
Todėl ir būtų įdomu išgirsti, ar 
B. Sruoga prisidėjo prie tos prof. 
Šilkarskio pamfletinės brošiūros, 
kuri buvo spausdinama ‘‘Lietu
vos Aido” dienrašty. O gal kaip 
tik nuo tada prasidėjo B. Sruo
gos atšalimas V. Šilkarskio pam
fletų atžvilgiu?

O atšalimų nuo bendradarbių 
Sruogos gyvenime buvo ne šis 
vienas. Sakysim, jis artimai bu
vo dirbęs su Vyt. Bičiūnu, Ant 
Sutkum, Faustu Kirša, kai buvo 
steigiamas satyrinis “Vilkolakio” 
teatras 1919 metais; tačiau kai 
B. Sruoga 1924 m. grįžo iš 
Muencheno vainikuotas daktaro 
laipsniu, santykiai su anais bu
vusiais bendradarbiais nutrūko. 
Atsiminimų apie B. Sruogą vie
nas antras autorius teigia, kad 
profesorius Sruoga rūpinosi kū
rybiniu jaunimu ir jį globoja 
Tačiau tėra paminėtas tik vienas 
H. Radausko atvejis, kai profe
sorius rekomendavęs šį studentą 
— poetą apmokamai tarnybai. 
Kažin kodėl nė vienas atsimini
mų autorius neprisimena Jono 
Aleksandriškio - Aisčio, Bernar
do Braždžionio, Kazio Inčiūros, 
Antano Miškinio, Petro Juodelio, 
Salomėjos Nėries. Juk šie gabūs 
jaunuoliai, poetai ir literatai ta
da (1925—,1932 m) buvo nariai 
to paties Humanitarinio fakul
teto (išskyrus S. Nėrį) kaip ir B. 
Sruoga, o kai kurie jo studentai. 
Kokie buvo profesoriaus santy
kiai su šiais talentingais jaunuo
liais? Ar jie nebuvo tokie šilti 
kaip su vėlesniais teatralais An
tanu Gustaičiu ir Jurgiu Blekai- 
čiu, o gal jie buvo ignoruojami? 
Pagaliau gal jų ir profesoriaus 
Sruogos šaltus santykius turi 
liudyti faktas, kad atsiminimų 
knygoje nėra nei J. Aisčio, nei 
B. Brazdžionio kaip bendra
darbių, nors jiedu knygos redak
torei ir leidėjai V. Sruogienei 
buvo pasiekiami (abu gyveno 
JAV). Tiesa, nėra ten nė H. Ra
dausko žodžio.

Gal svarbiausias klausimas, 
kurio knygos bendradarbiai nė
ra išaiškinę, bus B. Sruogos dra
minio debiuto nesėkmė su "Mil
žino paunksme” Vytauto Di
džiojo sukakties dramų konkur
se 1930 metais. Apie šį faktą pri
simena ne vienas mūsų drama
turgo gerbėjas, o kitas net pikti
nasi, kad B. Sruogai už “Milži
no paunksmę” tada nebuvo pa
skirta valstybinė premija. Tik 
viena V. Daugirdaitė-Sruogienė, 
kuri apskritai įdomiai rašo apie 
savo vyro kūrybines sąlygas ir

(Nukelta i 2 pri.1



GRUODŽIO MĖN. 6 D. / DECEMBER 6, 1975

PART TWO Nr. 285 (49)
A.

Šiame numery

Būkime stebukladariais.
Bronio Railos "Paguodos" 
tritomį užsklendžiant 
Literatūros premijos ir bombos. 
Neišdylantys skaudžių 
vasarų įspaudai.
Rainer Maria Rilke eilėraščiai. 
Hamiltono mergaičių choro 
koncertas.
Nauji leidiniai. 
Spygliai ir dygliai.

Tur būt, iš karto pasakysite, 
kad šitokia Kertinės paraštės ant
raštė yra tik jausminė patetika ir 
daugiau nieko. Mat, stebuklais ti
kinčiųjų šiandien, kaip atrodo, 
yra kur kas mažiau negu kada 
nors praeityje. Tačiau ne vien 
Dievo visagalybė, bet ir žmogaus 
valia daro, galima sakyti, stebuk
lus. Tik pastarojo stebuklais šian
dien mažiausiai tikima, kai tiek 
milijonų žmonių turi vilkti sun
ku vergijos jungą, kęsti alkį ir 
kitokį paniekinimą. Argumentų 
skeptikai gali lengvai gyvenimo 
tikrovėje rasti. Jiems kartais 
ir mes, išeiviai, lengvai pasiduo- 
dam ir nuleidžiame savo stebuk
ladares rėnkas, pamiršdami, kad 
tų pačių išeivių pastangomis jau 
ne vienas stebuklas, vaizdžiai 
kalbant, yra padarytas.

Kai patys sau esame kartais 
gana dideli skeptikai, tai svetimie
ji mums, net kaimyniškai ir ne
piktai pavydėdami, pirštu priki
šamai mūsų stebukladariškus 
darbus parodo. Ne vienam kitos 
tautybės išeiviui tokie lietuvių 
svetimose padangėse padaryti, 
beveik neįtikėtini dalykai yra: 
Lietuvių Enciklopedijos 36 to
mų išleidimas, Encyclopedia Li
tuanica 6 tomai, ir po 30 metų 
pastarosios išeivių bangos gyvas 
literatūrinis gyvenimas, tūkstan
čius šokėjų sutraukiančios tauti
nių šokių šventės, platus ir pa
lyginti gerai organizuotas litua
nistinio švietimo tinklas, Chica
gos Lietuvių operos kolektyvas ir
1.1, ir t. t

Be abejo, jau daugiau 20 metų 
anglų kalba leidžiamas “Litu- 

1 anus” žurnalas yra taipgi pir
maeilis išeiviškosios mūsų veiklos 
stebuklas. 20 metų tokiame dar
be ištesėti nėra juokai. O tai savo 
kryptimi ir savo intelektualiniu 
lygiu yra aplamai pirmapradis 
visoje šimtametinėje lietuvių išei
vijoje. Naujiena jau ir ta, kad 
žurnalas sumanytas ir pradėtas 
leisti jaunosios, daugiausia jau 
čia išsimokslinusios mūsų švie
suolių kartos. Su akademiniu 
žvilgsniu į visas Lietuvos ir lietu
viu visuomenines ir kultūrines

„Paguodos" tritomį užsklendžiant
VYTAUTAS A JONYNAS
■RT————————

Bronys Raila, PAGUODA. Akimirks
niu kronikos 6. Trečia dalis. Nidos 
klubo leidinys Nr. 94, 1975 m. Knyga 
398 psl., kaina kietais virbeliais $7.50, 
minkytais — $6.50, gaunama ir “Drau

ge’’. «

Visad apmaudu prisipažint, 
pasiklydus. Ar nieko dėtoj girai
tėj, ąr nepažįstamam kvartale, 
kur viskas taip paprasta, nesudė
tinga... Tokia savijauta apėmė, 
atvertus III-ją “Paguodos” dalį.

Aptardamas dvi pirmąsias (da
bar lyg ir savaime suprantama, 
pasak redaktoriaus, kad kalbėčiau 
apie paskutinę), ne sykį galėjau 
teisintis, kad vertėtų palūkėti su 
kategoriškais teigimais, kol iš
ryškės šio tritomio visuma. Ne
seniai pasirodęs tretysis tomas at
veria tokį panoraminį vaizdą. 
Bet recenzentui iškyla nauji 
kliuviniai: vargas surikiuoti dės
ninga! palaidus įspūdžius, baimė 
kartotis... Nieko nepadarysi — 
knyga apgauli savo sandara. Skai
tydamas šią paskutinę “Paguo
dos” dalį, skaitytojas, žinoma, su
vokia, kad autoriui norėjosi at
rinkti iš gausios savo publicisti
kos tai, kas jo nuomone, nepase
nę, kūrybingo, aktualaus. Apsiri
bojant vien pateikta medžiaga, 
gal ir būtų galima kategorizuo- 
ti jo kūrybos pobūdį, bet recen
zentui visad liks abejonė, kad jo 
nuospreidil yra reliatyvus, nes 
lieka toji netilpusi rinkinin me
džiaga (įskaitant straipsnelių, 
rašytų slapyvardžiais “Akira- 
čluoi’V ir kitur, kurie, kas žino, 
ga] suteikiu Railos publicistikai 
kitokį profilį. Laimei, Raila aprū- 
?ina kiekvieną “Paguodos” dalį 
įžanga, nusakančia leidinio sie
kiamybę, ir tai vis šiokios tokios 
gailės,

įjos esama ir šiuo atveju. Au
torius iškelia įvijoj kritikos reikš
mę literatūros klestėjime, pasi
piktina įsigalėjusia mūsų visuo
menėj kritiško žodžio nepakanta, 
naivia žurnalisto samprata, at
seit —- visom diskriminacijom, 
kurių išdavoj užeina visiško dva
sinio nesidomėjimo sausra. Atro
dytų, kad po tokios įžangos lauk
tina straipsnių, nagrinėjančių 
ryškesnius išeivijos literatūros 
veikalus. Deja, ne visai taip. Iš 
viso, iš pirmo žvilgsnio ši tre
čioji “Paguodos” dalis pasima
to kažkaip nuožulni .Tiesa, pa- 

problemas pirmą kartą žvelgta, 
ne prisitaikant prie pilkosios ma
sės, bet stengiantis pasiekti inte
lektualinį pasaulio klodą, prisi
statant lygiais jam partneriais. Ir 
padaryta labai labai daug. Jau 
vien tai, kad “Lituanus” kom
plektus galima rasti šio krašto 
universitetų bibliotekose, kad jis 
pasiekia daugelį angliškai kal
bančių ir suprantančių pasaulio 
politikų bei kultūrininkų, yra ne
įkainojamos vertės mūsų kovos 
veiksnys. Ir ne vien kokių dieni
nių suvažiavimų ar kongresų (ir 
tokių labai reikia) žaibu sublyk
sėjęs faktas, bet ištisus dešimtme
čius pastoviu ir atkakliu intelek
tualiniu darbu pasaulio protus 
nušviečiantis žiburys.

Konkretybių norinčiam galė
tume rodyti čia nors ir tokią sta
tistiką. Dvidešimtyje metinių Li
tuanus tomų pasauliui buvo pa
teikta 6000 puslapių lituanisti
nės ir aplamai baltistinės me
džiagos. Literatūrinių studijų ir 
straipsnių buvo atspausdinta 70. 
Meno klausimais buvo 57 
straipsniai. Ekonomiką lietė 14, 
švietimą —-10, istoriją — 38, 
lingvistiką — 29, muziką —11, 
filosofiją — 11, sociologiją ir ant
ropologiją 20, bibliografiją —15. 
Dokumentinės medžiagos buvo 
atspausdinta 40 vienetų. Apie 100 
mūsų grožinės literatūros verti
mų buvo atskirais pluoštais pa
teikta “Lituanus” skaitytojams; 
recenzuota 75 knygos ir kt. Tai 
nepaprastos lietuviškosios bran
genybės, dovanotos šviesiesiems 
pasaulio protams ir tomas po to
mo sudėtos į lengvai pasiekiamas 
bibliotekų lentynas.

Žinoma, šiuo metu labiausiai 
turėtume būti dėkingi “Lituanus” 
redaktoriams: Antanui Klimui, 
Tomui Remeikiui, J. A Račkaus
kui ir Broniui Vaškeliui. Supran
tama, tokį leidinį išeiviškose są
lygose leisti nėra lengva. Todėl 
išskirtinė padėka čia turėtų tekti 
ir žurnalo administracinių - fi
nansinių reikalų tvarkytojui Jo
nui Kučėnui. Galėtume tiesiog sa
kyti: kuo Juozas Kapočius buvo 
ir yra mūsų lietuviškajai ir angliš-

kajai lituanistikos enciklopedijai, 
tuo šiuo metu “Lituanus” žurna
lui yra Jonas Kučėnas.

Tačiau aišku kaip dieną, kad 
be lietuviškosios visuomenės re
alios, plačios paramos bei dėme
sio redakcija ir administratorius 
turėtų nuleisti rankas, stebuklo 
nepadarę. Tačiau šia prasme jie 
tikėjimo nėra pametę. Kaip tik 
prieškalėdiniu laišku “Litu
anus” asmeniškai kreipiasi į visus 
geros valios lietuvius, prašant at
naujinti prenumeratas, o taipgi 
“Lituanus” užprenumeruoti, 
kaip kalėdinę dovaną, pažįsta
miems amerikiečiams. Ypač pra-

Pranas Lapė Jaunoji laumė

čioj pirmojoj skyrelio “Kai vėjai 
nutyla” dalyje Raila gerokai pa
taršo (vaizdžiai ir įtikinamai) P. 
Tarulio “Vilniaus rūbą”. Bet tai 
jam priemonė nuklyst į atsimini
mų platumas ir nostalgiškai, 
jausmingai ir gyvai nupiešti “Ke
turių vėjų” ūžavimo laikus. Tiesa, 
kiek tolėliau, autorius tvoja kaip 
reikiant Gliaudai už jo “Agoni
ją” ir “Čiurlionį” (tektų pirma 
visko susitart, ar jie vadintini li
teratūros kūriniais), bet šiaip ap- 
tariamoj knygoj literatūrinės kri
tikos nėra. Kituose skyriuose Rai
la rašo ąpie teatrą, nepagailėda
mas, kaip visada, prisiminimų, 
apie “Antrojo kaimo” stilių, lie
tuviškas plokšteles, kalbos daly
kus, filmų surogatus, kol, užsi- 
gaišęs prie samprotavimų ar ga
lima “suprasti” meną, tolydžio 
nuklimpsta į kasdieninės Kalifor
nijos buities aprašymus. Žinia, 
leistina šioj vietoj prisiminti, kad 
žurnalistikoj, kaip kiekviename 
literatūros žanre, ne tiek svarbu 

šoma tėvų, kad jie jau čia išsi
mokslinusiems ir neblogai įsikū- 
rusiems savo vaikams “Lituanus” 
užprenumeruotų kaip sąžinės 
balsą. Gal būt, laikinis jauniklių 
atšokimas nuo lietuviškų reikalų 
“Lituanus” lankymu vėl bus pa
suktas labiau lietuviškąja krypti
mi.

Todėl nesikuklinkime, būki
me stebukladariais ir nepasiliki- 
me “Lituanus” reikalui kurti. 
“Lituanus” metinė prenumerata 
8 dol. Redakcijos ir administra
cijos adresas: Lituanus, 6621 So. 
Troy St, Chicago, III. 60629.

k. brd.

apie ką lęalbama, bet kaip kalba
ma. Ir šia prasme, trečioji “Pa
guodos” dalis savo nuotaikų zig
zagais, minčių įvairybe, satyrinio 
dažo sodrumu, pastabų taiklu
mu, stilistiniu išbaigtumu vinje
tėse, yra, rasit, spalvingesnė, rai- 
besnė už pirmąsias tritomio da
lis. Kiekvienu atveju, ji labiau 
primena pafrontės dangų santė
myje, kai lėktuvai, būdavo, pa
kabina “lempas”, negu kokį pa
vargusį “ką-buvo-pasakęs, karto- 
jo-kartojo” tįsalą. Skaitytoją pasi
tinka žvalus, aštraus proto, ku
pinas sąmojaus padauža, žurna
listas - visuomenininkas, “ani- 
mateur culturel”, jautriai pergy
venęs išeivijos gyvenimo pra
giedrulius ir, slogučius, ir maža 
ką turįs bendro su paniurakiu, 
surūgėliu “kritiku - moralistu”, į 
kurių cypę buvo Railą įstūmęs V. 
Kulbokas leidinyje “Lietuvių li
teratūra svetur”.

Dauguma knygoj talpinamų 
straipsnių yra rašyta 1962-1966 
metų būvyje. Vienas kitas vėliau. 
Tam tikra dalis (stambesnė šiuo
kart) tačiau siekia 1950 metų pra
džią. Vienas net 1948 metus. Ro
dos, būtų natūralu, kad kai kas 
pasimatytų nudvankusiu, nublu
kusiu, netekusiu blizgesio ir dir- 
gesio dalykėliu. Ne taip jau leng
va, redaguojant tokį leidinį, iš
vengti apybraižų, kurios sukelia 
nostalgiją arba kurioms autorius 
jaučia sentimentą. Be abejo, šie 
dalykai veikė Railos atranką ir 
nebūtinai jo ir skaitytojo skoniai 
visada sutaps. Skaitytojas gal ir 
pateisins kai kuriuos sąmoningai 
įterptus disonansinius akordus 
kaip pvz. “Kas. beliko iš “amba
sadorių”, bet jam mažiau priim

tinu bus “Šuolis menų kūrybon”, 
kur autorius nedovanotinai at
laidžiai aprašo senstančių mote
rėlių pamišimą modeliuoti na
mų darbo skudurus.

Žirklių ir braukalo vertu pasi
matys ne vienam ir jautriai, gy
vai pradėtas “Moderniam žmo
gui, modernusis menas”. Maž
daug nuo trečio poskyrio. Pana
šiai norėtųsi sutrumpinimų sky
relyje “Dainuok ir šok”, kur, iš
ėjęs ginti lietuviškai įdainuotos 
estradinės muzikos, autorius per
nelyg ilgai mėgaujasi savo “vel
nio advokato” vaidmeniu. Blan
kus taip pat straipsnelis apie Juk
nevičių. Ne ką vertas buvo, mū
sų manymu, Pulgio Andriušio ra
šinys, bet ir Raila pasiduoda tai 
pačiai pagundai aprašyti teatra
lų lėbavimą karo metu, (“O bu
vo, buvo gražus pasaulis, namo 
keliaujant ant keturių” pasak 
Išeivijos Maironio), nieko nepa
sakydami apie Juknevičiaus reži
sieri nį talentą. Yra ir daugiau to
kių rašinių bei įtarpų, kurie išei
vijos gyvenimo freskos, kuria yra 
“Paguoda”, naujom varsom ne
praturtina.

Dalykai, kuriuos norėtųsi įra
šyti į aktyvo skiltį, tačiau nu
sveria pasyvą. Visų pirma “nuo
žulnumo” (dėgringolade) įspū
dis netikslus. Bent neteisu būtų 
teigti, kad Railos “nuklimpstama” 
į kasdieninės buities aprašymus. 
Priešingai, jei kur pasitinka skai
tytoją staigmena, tai kaip tik 
knygos pabaigoj talpinamuose 
gabalėliuose —“Vakaras prie 
baseino” ir “Tubaiforų klubas”, 
kurie yra visiškai užbaigtomis 
novelėmis. Savo žodžio glaustu
mu, nuoširdumu, Somerset Maug-

ham braižą primenančiu kompo
ziciniu išbaigtumu, jos gali drą
siai rungtis su eilės išeivių no- 
velistų (Barono, Barėno ir t t) 
kūriniais. Ypač makabriško at
švaito “Tubaiforų klubas”, be 
graudenimų nusakantis, kur yra 
dvasinės skurdeivystės finišo li
nija.

Nenoromis klausles savęs, ar 
vertinant Railos 'kritiką, netektų 
ieškoti išeities taško jo identi- 
fikavimesi su skaitytoju. De
monstruoti savo žinių bagažą, 
erudiciją, svaigint lr svaigintis sa
vo sąmojum ar žodžio elegancija, 
be abejo, malonus dalykas kiek
vienam intelektualui. Nestinga tų 
apraiškų ir “Paguodos” trečioj 
dalyje. Bet, įdėmiau pažvelgus, 
Railos kritikos svorio centras yra 
kažkur kitur. Neužmirština, kad 
“Paguodos” tritomis yra “Aki
mirksnių kronikos” ištaka. Filmi
nis montažas, atliktas, naudojan
tis senomis juostomis. Pirmoji 
staigmena yra ta, kad Jos, kaip 
bebūtų, savo visuma nepaseno.

Raila yra puikus stebėtojas Ir 
komentuotojas. Bet jis taip pat 
ir sokratinio tipo žmogus. Išsky
rus “Motorizuoto degenerato so
natą”, kur jo nervai neišlaiko ir 
jisai pakelia toną, jis vengia pa
mokslauti, skeryčiotis iš ambo
nos. Jis veikliau primena elegan
tišką, miklų, gerai pasiruošusi 
fechtuotoją, negu žalgirinį ma
kaulių talžytoją. Jei bendra “Pa
guodos” trečiosios dalies siekia
mybe laikytina autoriaus pastan
ga priminti skaitytojui, kad išei
vijos dvasiniame gyvenime būta 
Šiokių tokių prošvaisčių, tai ly
giagrečiai pastebima, kaip Raila 
savo publicistika siekė sistemin
gai, bet nepastebimai, plėsti skai
tytojų akiračius, lavinti jų skonį. 
Įtikinti juos kai kurių įsigalėju
sių snobizmų menkavertybe. Rai 
los publicistika skiriama gyvam, 
konkrečiam, “hic et nunc” lietu
viui išeiviui, kuris “vasarą vasa
roja, taisydamas sveikatą stipres
niu užkandžiu, gindamasis nuo 
karščių pavėsiu ir gausesniu gėra
lu”. Skiriama tiems tubaiforams, 
Šventos Mūrininkystės išpažinė
jams (kurių triūsą prašvilps pra
nokėjai, ir tai bus Dangaus at
pildas), ne kokiems skeltana- 
giams inteligentams. Autoriui 
puikiai pažįstama tų piliečių psi
chologija, pomėgis prašnekti 
aukštom temom apie menus, jų 
nepakanta humorui, užgaidos pa
filosofuoti, dar labiau pasirodyt 
prieš kitus.

Todėl nei kiek nenuostabu, Jei 
Raila ras reikalo prašnekint skai
tytoją šneka apie “absurdo te
atrą” arba atpasakoti jam A Vol- 
lard atsiminimų turinį. Tenka 
pripažinti, kad savo skaitinius 
Raila atpasakoja labai grakščiai. 
Nenuostabu, kad jis primins J. 
Strolįai, jog “laimei, sufokstrotais, 
valsais, ir tangiukais mūsų tau
ta vis dar nežuvo, nors priešin
goji partija, gal ne be reikalo ga
lėtų įrodinėti, kad ji išliko gyva 
ir prisikėlė tik su liaudies daino
mis”. Suprantama taip pat kodėl, 
išeidamas ginti “Antrojo kaimo”, 
jis sako tam tubaiforui, kuris pa
gal gero auklėjimo nuostatus tu
rėtų būti operų maniaku, jog 
“nepamirština, kad ir geras “ka
baretas” yra viena iš teatro ša
kelių, meniškai ir sociališkai kar
tais dargi paveikesnė už kitas”. 
Numanu, kad literatūra jam tik 
viena meno sričių, Jokia ten ka-
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"Akistatos su tironija" 
baltų dramoje.
Kad nebūtų jie tik vienkartiniai.
Nusikalstamas Latvijos 
rusinimas.
Reikia nedaug, tačiau 
būtinai reikia.
Encyclopedia Lituanica 
bus baigta 1976 metais.
Prano Visvydo eilėraščiai.
Ježis Andžejevskis:
nuo "Pelenų" iki "Apeliacijos".

Kertinė paraštė
"AKISTATOS SU TIRONIJA" 
BALTŲ DRAMOJE

Prieš porą metų šiose skilty
se skaitėme apie “Baltų teatro 
projekto“ užgimimą. Tada dar 
nežinojome, kas išeis iš to kūdi
kio. Šiandien projekto vaisiai 
jau yra gausūs ir įspūdingi. O 
netrukus pasirodys dar vienas 
jo gyvybingumo įrodymas — 
lietuvių, latvių ir estų drąmos 
antologija anglų kalba.

Antologija išvys dienos švie
są 1976 m. rugpiūčio mėnesį su 
rimta Southem Illinois Univer
sity Press etikete. Tuo jai bus 
užtikrintas kelias į universite
tinės ir viešąsias bibliotekas bei 
į periodinės spaudos skiltis-

Pirmoji tokio pobūdžio anto
logija anglų kalba pavadinta 
Confrontations vnth Tyranny 
(Akistatos su tironija). Jos še
šias dramas jungia bendra ti
ronijos ir pasipriešinimo tema. 
Lietuviams atstovauja Algirdas 
Landsbergis su The Five Poste 
(Penkiais stulpais) ir Antanas 
Škėma su The Awakening (Pa
budimas). Latvių įnašą sudaro 
jų dabartinio žymiausio drama
turgo Martinšo Zivertso, Mad 
Christopher, Mad (Kristupas 
patrakėlis) ir Gunaro Priedės 
The Blue One (Mėlynasis). Zi- 
vertsas yra išeivis, o Priede lai
komas vienu įdomiausių drama
turgų, rašančių Latvijoje. Abu 
estų autoriai yra “iš krašto”: 
Paul-Erik Rummo su Cinderella 
grame (Pelenės žaidimu) ir 
Enn Vetemaa su IUuminations 
(Apšvietimai).

' Kiekvieną dramą įrėmina įva
dinis essay ir užuominų disku
sijoms sąrašas. Negana to, an
tologijoje randame estų, latvių 
Ir lietuvių dramos apžvalgas ir 
išsamius originaliųjų bei ang

KAD NEBOTŲ JIE TIK VIENKARTINIAI
Dėl teatro ir aplamai dėl sce

ninio spektaklio išeivijoje jau 
apsčiai piraršyta ir prikalbėta. 
Tačiau nuolatinės ar bent ilgiau 
trunkančios sceninio gyvenimo 
realybės kaip nėra, taip nėra. 

liškųjų šaltinių sąrašus. Įvadi- 
ninkų ir vertėjų ekipą sudaro 
profesoriai George Kurman, 
Illinois Westem U; Algirdas 
Landsbergis, Fairleigh Dickin- 
son U.; Rimvydas Šilbajoris, 
Ohio Statė U.; Juris Silenieks, 
Camegie-Mellon U.; Alfreda 
Straumanis, Southem Illinois 
U.; ir Mardi Valgemše, Herbert 
H. Lehman College.

Tačiau tuo geros žinios dar 
nesibaigia. Pasirodo, kad “Aki
statos su tironija" bus tik pir
masis baltų dramų antologijų 
tomas planuojamoje serijoje. 
Antrojo tomo tema numatoma 
“tautosakinis teatras” kurio lie
tuviškaisiais kandidatais šiuo 
metu yra Kazio Sajos “Devyn- 
bėdžių godos”, Aldonos Lioby- 
tės “Kuršiukas” ir kt. Tada at
eis eilė istorinei dramai: Krė
vės, Sruogos, Grušo, Marcinke
vičiaus veikalams- Tai svarbi 
kultūrinė pergalė: lietuvių, lat
vių ir estų drama, iki šiol beveik 
nežinoma našlaitė angliškai kal
bančiojo pasaulio teatre, įžen
gia į sceną su visa armija vei
kalų.

šiuo metu tėra tik vienas 
klaustukas: antologijos tiražas. 
Jo apimtis didele dalimi pareis 
ir nuo mūsų, skaitytojų. Kadan
gi tai pirmas tokio jwbūdžio lei
dinys, antologijoB leidėja, South
em Illinois University Press, 
nori apsižvalgyti ir nuspręsti, 
kiek egzempliorių bus spausdi
nama. Tuo tikslu leidykla skel
bia išankstinę antologijos pre
numeratą, kuri užsibaigs 1976 
m. vasario 15 d. Tai gera proga 
pakelti knygos tiražą ir tuo pa
sveikinti svarbiąją viešnią (žiūr. 
Skelbimą 4 puslapyje). K. t.

Čia tik trumpa užuomina norė
tume atkreipti dėmesį į vieną 
kliūtį, kuri trukdo mūsų išeiviš- 
kajai scenai plačiau, stipriau ir 
šviesiau atsiskleisti. O jei ne
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Nusikalstamas Latvijos rusinimas
Ingridos Levits liudijimas

Red. pastaba: Šis liudijimas bu
vo įteiktas š. m. spalio vidury Kopen
hagoje posėdžiavusiai Tarptautinei Sa
charovo apklausai ir įtrauktas į jos do
kumentus. Pati autorė — Ingrtida 
Levits, neseniai išvykusi iš Latvi
jos, apklausoje nedalyvavo. Liudinin
kė argumentuotai kaltina Sov. Sąjun
gą, sąmoningai vykdančią rusinimo 
politiką.

*

Destruktyvi politika

Aš liudysiu, kaip Sov. Sąjunga 
savo destruktyvia politika pa- 
Upsniškai rusina Latviją, kad lat
vių tauta ateityje sutirptų rusų 
tautoje. •

Tokia destruktyvi politika su
sidaro iš daugelio komponentų. 
Pirmasis jų chronologiniu atžvil
giu buvo civilių gyventojų depor
tacijos 1940-41 m. bei pirmame 
pokario penkmetyje. Didelė da
lis išvežtųjų žuvo. Kitas svarbus 
minėtos pblitikos komponentas 
— tai abejingumas ir nesirūpini
mais natūraliu gyventojų prieau
giu bei tautos išlikimu.

Pats svarbiausias dalykas šian
dien —Latvijos rusinimas. Nepa
žįstantys sąlygų gali manyti, kad 
rusinimas —tai sovietinės val
džios vykdoma prievarta, įvai
riais būdais spaudžiant latvius, 
kad jie virstų rusais. Bet taip tuo 
tarpu nėra. Prievartiniai būdai 
lieka nesėkmingi, kol tauta vie
ningai laikosi ir gali spaudimui 
pasipriešinti.

Tuo tarpu rusų imigrantai sis
temingai gabenami į Latviją bei 
kitas Pabaltijo respublikas ir ten 
įkurdinami. Šiuos ateivius telkia 
sovietinės įstaigos įvairiose euro
pinės Rusijos dalyse.

Kadangi mes žinome, jog galu
tinis tikslas yra sunaikinti latvių 
tautą, kaip etniškai atskirą viene
tą, turime pagrindą tvirtinti, kad 
sovietinis režimas nusikalsta ge
nocidu, nors tas genocidas šiuo 
metu vykdomas, neliejant krau
jo.

Kas nors gali paklausti, kaip 
galima žinoti, koks tas galutinis 
tikslas, jei šiuo metu 'pergyvena
me tik pereinamąjį proceso lai
kotarpį. Atsakymą duoda Rusijos 
istorija. Pastaraisiais šimtmečiais 
keliolika mažų tautų Rusijos kai
mynystėje patyrė tą likimą, kuris 
dabar gresia Pabaltijo tautoms. 
Perėjimas nuo carizmo į komu
nizmą šiuo atžvilgiu nieko nepa
keitė. Rusiškasis komunizmas iš
plėtojo visų tautų suliejimo teo
riją, kuri naudinga rusinimui pri
dengti.

Kitur pasaulyje galime matyti, 
kad etninių grupių likučiai buvo 
sutirpinti kitose tautose, pavyz
džiui, indėnai Amerikoje. Tačiau, 
kaip taisyklė, takios grupės buvo 
mažiau civilizuotos ir atsilikusios. 
Tuo tarpu latvių tauta yra gyva 
ir tokią pat pajėgi, kaip rusų tau
ta. Jos vienintelė yda yra ta, kad 
ji — maža tauta.

Aš Čia liudysiu, kaip neteisin
gai rusai elgiasi su latviais. Ta
čiau noriu pabrėžti, kad nenoriu 
pasmerkti rusų tautos ar kursty
ti jaj neapykantą. Tikrasis kalti
ninkas yra komunistinis režimas, 

kuris išnaudoja tautas savo tiks
lais.

Mano liudijimas liečia Latviją. 
Tačiau beveik viskas tinka ir Es
tijai. Tokia pati padėtis iš esmės 
yra ir Lietuvoje, nors proporcijos 
tpn gali būti kitokios.

Pabaltijo sritis nėra Rusijos 
dalis

Pabaltijo tautų atveju netenka 
kalbėti apie etniškai glaudžiai su
sijusias tautas. Nė viena Pabalti
jo tauta — estai, latviai ir lietu
viai nėra slavai. Latviai ir lietu
viai yra paskutiniai baltų palikuo
nys. Estai priklauso suomiams- 
ugrams. Visos trys tautos turi aiš
kiai pažymėtas etnines ribas, ku
rios jas skiria vieną nuo kitos ir 
•nuo Rusijos. Tos ribos sutampa 
maždaug su valstybinėmis sieno
mis, kurios buvo nustatytos tai
kos sutartimis tarp Rusijos ir Pa
baltijo respublikų po pirmojo pa
saulinio karo.

Tačiau Pabaltijo tautos ne tik 
etniškai skiriasi nuo rusų. Jų is
torija ir kultūra taip pat skiriasi. 
Kartais sakoma, kad Pabaltijo 
sritis istoriškai priklausanti Ru
sijai. Toks tvirtinimas išduoda tik 
faktų nežinojimą. Įvairios Pabal
tijo dalys buvo prijungtos prie 
Rusijos imperijos skirtingais lai
kais 18-me amžiuje. Tačiau iki 
paskutiniųjų 19-jo amžiaus de
šimtmečių Pabaltijo provincijos 
vedė savitą administracinį, kultū
rinį ir teisinį gyvenimą. Tik 19- 
jo amžiaus gale Rusijos valdžia 
pradėjo tvirčiau jungti Pabaltijo 
provincijas su Rusija ir vesti ru
sinimo politiką. Visos trys Pa
baltijo tautos turi savo kalbą ir 
vartoja lotyniškąjį raidyną. Jos 
turi savo literatūrą, folklorą ir 
skirtingą nuo rusiškojo gyvenimo 
būdą. Tai išugdė jose tvirtą tau
tinę sąmonę. Estai ir dauguma 
latvių yra liuteronai, lietuviai ir 
rytinės Latvijos gyventojai — 
Romos katalikai. Rusai prieš ko
munistinio režimo įsigalėjimą bu
vo graikai stačiatikiai. Pabaltijo 
tautos visuomet buvo kultūriškai 
pakrypusios į Vakarus. Vakarų 
kalbos, literatūra, menas Pabal
tijo kraštuose labiau pažįstami ir 
paplitę,, negu Rusijoje.

Kaip vykdomas rusinimas.

Sovietų destruktyvios politikos 
Pabaltijy svarbiausias bruožas 
šiuo metu — tai rusų ateivių ant
plūdis.

Per metus vidutiniškai jų at
vyksta Latvijon nuo 15 iki 18 
tūkstančių, Estijon — nuo 7 iki 
10 tūkstančių. Didelėms Vakarų 
tautoms tokie skaičiai gali atro
dyti maži, bet Pabaltijo valsty
bėms tai labai daug reiškia. Ypa
tingą rusų ateivių svorį stiprina 
tokios aplinkybės: 1. imigracija 
vyksta be paliovos jau 30 metų 
nuo karo pabaigos. 2. drauge su 
imigracija vyko latvių ir estų nai
kinimas deportacijomis ir įvairiais 
perkėlimais į Aziją. 3. Žalingos 
demografinės politikos išdavoje 
išryškėjęs palyginti žemas latvių 
ir estų gimstamumas.

1959 m. visuotinio gyventojų 
surašymo duomenimis, bendra
me Latvijos 2.100.000 gyventojų

Ludolfs Liberts (latvis) Rygos uostas

skaičiuje latviai tesudarė 62 proc., 
tačiau 1970 m.— tik 56,8 proc. 
iš 2.400.000 gyventojų.

Estijoje 1959 m. buvo 74,6 
proc. iš 1.200.000 Estijos gyvento
jų, o 1970 m. —tik 68.2 proc. 
iš 1.400.000 gyventojų. Rusinimo 
vyksmas ta pačia sparta tęsiamas 
ir 1970 m.

Rusinimo laipsnį galima nu
statyti ir iš penkių didžiųjų Lat
vijos miestų tautinės sudėties. 
1959 m. nelatviai sudarė 55 proc. 
iš 580.000 Rygos gyventojų. 1974 
m. Rygos gyventojų padaugėjo 
iki 776.000, bet latvių dalis nu
smuko iki 37 proc. Antrasis savo 
dydžiu miestas—Daugpilis 1974 
m. turėjo 109.000 gyv., iš jų tik 
15 proc. latvių. Iš Liepojos 98.00 
gyventojų — latvių 42 proc. Maž
daug toks pats nuošimtis Ventspi
lyje. Sename Kuršo centre — 
Mintaujoje (Jelgavoje) latviai 
1974 m. sudarė maždaug 40 proc. 
Kitais žodžiais, jau visuose savo 
didesniuose miestuose latviai su
daro tiktai mažumą, o per kele
rius ateinančius metus net ma
žuose miestuose ateiviai sudarys 
daugumą.

Plataus masto imigraciją įga
lina trys sąlygos: 1. parūpinant 
ateiviams darbą, 2. skiriant bu
tus, 3. telkiant jiems administra
cinę paramą.

Darbas parūpinamas, steigiant 
naujas ar plečiant esamas pra
monės įmones. Tai daro valsty
bė, neatsižvelgdama į ūkio sąly
gas ar pelningumą, pirmiausia 
tam, kad sudarytų darbo galimy
bę ateiviams.

Dėl imigracijos visais pokario 
metais buvo jaučiama butų sto
ka. Butų stoka smarkiai paveikė 
naujų šeimų sudarymą. Užtai 
smarkiai sumažėjo estų ir latvių 
gimstamumas. Sparčiai statomi 
nauji gyvenamieji namai, bet ap

rūpinimas butais niekad negalėjo 
patenkinti paklausos. Ateiviams 
teikiama pirmenybė, skirstant 
naujus butus ir namus.

Pagaliau nepaskutinėje vietoje 
— administracinė parama yra už
tikrinta, nes visos vadovaujan
čios vietos priklauso kompartijos 
nariams, kurie aklai vykdo nuro
dymus iš Maskvos. Sov. Sąjungos 
kopartija daugiausia atsako už 
rusinimo politiką Pabaltijy.

Kasdieninis visuomeninis 
gyvenimas

Latviai formaliai laikomi gy
ventojų dauguma ir jų kraštas va
dinamas Latvijos TSR, bet iš tik
rųjų visos teisės priklauso rusams. 
Patys rusai yra įsitikinę, kad at
eitis Latvijoje jiems priklauso.

Visa valstybinė veikla atlieka
ma rusų kalba, nors joje daly
vauja ir latviai. Rusiškai kalba
ma Aukščiausios Tarybos posė
džiuose, partijos ir profsąjungų 
suvažiavimuose, oficialiose šven
tėse. Įstatymai ruošiami rusiškai 
ir dažniausiai atsiunčiami iš 
Maskvos jau paruošti. Įmonės 
tvarkomos tiktai rusiškai, nors jų 
vedėjai gali būti rusai ir latviai. 
Rusų kalba yra privaloma Lat
vijos mokyklose nuo antrųjų pra
dinės mokyklos metų ir toliau. 
Rusų vaikai turi savo mokyklas 
ir gali, jei nori, mokytis latviš
kai. Paprastai jiem tai nerūpi. 
Dažnai mokyklose būna parale
linės klasės — vienos rusų, kitos 
latvių vaikams. Visose mokyklo
se bendruose susirinkimuose ar 
užsiėmimuose vyrauja rusų kalba.

Palyginimai su Vakarais
Į Vakarų pramonines šalis taip 

pat atvyksta svetimšaliai dirbti. 
Jų įsikūrimas kartais iššaukia ne

malonių reakcijų vietos gyvento
jų tarpe. Tačiau Vakarų emigran
tai ir svetimšaliai, plūstantys Į 
Pabaltijo valstybes, yra dvi emi
grantų rūšys, kurių negalima ly
ginti dėl keleto svarbių aplinky
bių:

1. Ateivių antplūdis Pabaltijy 
yra daug gausesnis ir smarkiai 
auga.

2. Vakarų emigrantai atvyks
ta iš įvairių kraštų ir kultūrų, to
dėl jų buvimas nėra engėjiško po
būdžio, kaip Pabaltijo valstybė
se, kur iš tikrųjų visi ateiviai — 
rusai ar bent rusiško gyvenimo 
būdo adeptai.

3. Vakaruose emigrantai sten
giasi prisitaikyti prie gyvenamojo 
krašto sąlygų ir išmokti jo kal
bą. Pabaltijo valstybėse ateiviai 
mėgina jėga primesti vietos gy
ventojams savo kalbą, kultūrą ir 
gyvenimo būdą.

4. Vakaruose ateiviai, tik pasi
darę gyvenamojo krašto pilie
čiais, įsigiję jo pilietybę, gali ak
tyviai dalyvauti krašto politinia
me gyvenime. Pabaltijo valstybė
se ateiviai turi visas teises nuo 
pirmųjų žingsnių, jie dažnai ski
riami į aukštas politines ar eko
nomines vietas sekančią dieną po 
atvykimo. Tai yra todėl, kad iš 
tikrųjų jie paskiriami Maskvoje, 
nors formaliai paskyrimai atlieka
mi Rygoje.

5. Didžiausias ir esminis skir
tumas yra tas, kad Vakarų šalys 
yra nepriklausomos ir priima 
emigrantus savo pačių reikalams. 
Tuo tarpu Pabaltijo valstybės to 
negali daryti, jos verčiamos pa
klusti Maskvoje daromiems spren
dimams.

Pabaltijo tautų rusinimas — 
tarptautinė problema

Rusinimą vadinu genocidu be 
kraujo praliejimo. Deja, tarptau
tiniai susitarimai dėl genocido ne
liečia tokios rūšies nusikaltimo.

Keletas tarptautinių susitarimų 
numato priemones apsaugoti ir 
globoti etnines mažumas, turin
čias kitos valstybės pilietybę. To
kia globa vienokiu ar kitokiu bū
du teikiama, pavyzdžiui, tirolie- 
čiams Italijoje, jugoslavams Aust
rijoje, italams Jugoslavijoje, šve
dams Suomijoje ir taip toliau. Ši
tos etninės mažumos nebus su
naikintos etninės daugumos ant
plūdžio jų teritorijoje. Panašius 
principus gerbia ir kitos valsty
bės, nors ir nebūdamos tiesiogiai 
saistomos kokių nors susitarimų 
ar elgesio normų Šiuo požiūriu 
tiesiog neįmanoma išaiškinti, ko- 
dėlgi Maskvai paliktos laisvo! 
rankos kolonizuoti Pabaltijo vals
tybes.

Jungtinių Tautų Visumos susi
rinkimas ir kitos jai priklausan
čios organizacijos yra priėmusios 
keletą rezoliucijų, liečiančių ko
lonijų panaikinimą, smerkiančių 
kolonijinių valstybių mėginimus 
siųsti naujakurius į kolonijas, sie
kiant pakeisti krašto gyventojų 
sudėtį. Antai prieš kelerius metus 
tokia rezoliucija buvo priimta 
Portugalijos atžvilgiu, Pietų Af
rika įspėta nekolonizuoti Nam- 
bijos. Jeigu tokie dalykai nelei
džiami kolonijose, kodėl tad So
vietų Sąjungai leidžiama rusinti 
mažas, nerusiškas Konstitucines 
respublikas?

Sovietų Sąjunga vykdo genoci
dą be kraujo praliejimo, skelb-
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Mikalojaus K. Čiurlionio malda. 
Žmogaus ir visatos drama 
Čiurlionio kūryboje.
Kai žmogus nenulenkia galvos. 
Pasivaikščiojimas pro 
juodą butelį, Stasį Ylą 
ir Mikalojų K. Čiurlionį.
Nijolės Suvaidaitės eilėraščiai 
apie Marelės pasaulį.
Poezijos pilnaties pėdsakais. 
Lietuvos baletui 50 metų.

Kertinė paraštė
MIKALOJAUS K. ČIURLIONIO MALDA

Ištisus metus plūkęs! kasdieny
bėje; rutininiuos darbuos, viso 
žemiškojo ir žmogiškojo gyveni
mo rūpesčiuose, Kalėdų laikotar
piu patenkame lyg į kitą pasaulį. 
Visus pagauna savotiška, nekas- 

v dieninė nuotaika. Net ir Kalėdų 
amerikietiškasis geroka dalimi 
sukomerciniimas visu savo rekla
miniu blizgesiu vis dėlto irgi 
prisideda prie nekasdieniškos ap
linkos sukūrimo. Ir mes tuo Ka
lėdų nekasdieniškumu džiaugia
mės, ir tą kalėdinę nuotaiką be
veik geriame kaip vaistą, norė
dami bent kelioms dienoms, bent 
šventinei savaitei ištrūkti iš per 

' *"> visus metus įgrisusio kasdieny
bės slogučio. O kai nekasdieniš
kos nuotaikos kontekste atsiran
da ir jos religinis turinys bei pras
mė, pergyvenam mūsų dvasinei 
ir fizinei gyvybei taip labai pa
laimingą Kalėdų šventės katarsį.

Didieji žmonės, didieji daili
ninkai, rašytojai - poetai, didieji 
muzikai ir mąstytojai savo kūry- 
ba irgi daro žmogui panašų po
veikį, nes jie taipgi, naudodami 
konkrečias priemones (kalbą, gar
są, spalvą, formą), kuria naują, 
daugeliu prasmių nekasdienišką 
pasaulį. Vienu iš tokių kūrėjų yra 
ir šiemet, ryšium su šimtmetine 
gimimo sukaktim plačiai minė
tąjį Konstantinas Mikalojus Čiur
lionis, geriausiuos savo darbuos 
pasiekęs kone transcendencijos 
ribą. Kiekvienu atveju, stebėda
mi jo paveikslų originalus arba 
bent reprodukcijas, pasijuntam 

. irgi nekasdieniškoj, šventiškoje 
Jį nuotaikoj, ir su tokiais jausmais, 

kurie žvilgsnio nuostaboj gali 
formuotis kone į maldos žo
džius. Tapybinio ir muzikinio 
darbo valandose jautrusis Ciur- 

i lionis kūrybinį užsidegimą tik
riausiai ir pergyveno kone reli
ginės ekstazės pakilime. Tai liu
dija jo užrašų bei apybraižų liku
sieji rankraščiai.

Todėl, baigdami Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio ir vysku
po Motiejaus Valančiaus jubilie
jams skirtuosius metus ir savo 
dvasios kalėdinę nuotaiką jung
dami su jai artima Čiurlionio 
kūryba, pasitikime šventes su šia,

ALGIRDAS KURAUSKAS ŽMOGAUS IR VISATOS DRAMA
Ne taip seniai, kalbantis su 

Chicagos Dailės instituto foto
grafijos kuratoriumi prof. Hugh 
Edvvards, išgirdau tokį jo teigimą: 
“Today we all are stricken with 
the disease of analysis”. (Šian
dien mes visi esame apimti ana
lizavimo ligos.).

Prisimenant tą Jo lyg ir atsi
tiktinę pastabą apie šių laikų dai
lės kūrybą ir jos vertinimą, man 
prisiminė kitas autorius, kurį sa
vo pokalbyje apie dailės kūrinio 
elementus Jaunimo centro vaka
ronėje citavau š. m. gegužės mėn. 
15 d. Autorius Rudolf Arnheim 
savo veikalo “Art and Visual 

į Perception” įžangoje apie vaizdo 
j suvokimą tarp kitko taip išsireiš- 
kia:

“Atrodo, kad dailei šiandien 
gresia pavojus paskęsti kalbose. 
Retai mums pristatomas naujas 
pavyzdys, kurį norėtume priimti 
kaip tikrą meną. O tačiau esa
me užlieti knygų, straipsnių, di
sertacijų, kalbų, paskaitų ir va
dovėlių tvanu, pasiruošusių 
mums sakyti, kas dailė yra ir 
kas ji nėra, kas kieno padary
ta 4r kodėl padaryta ir dėka ko 
padaryta ir kas padaryta. Mes 
esame persekiojami mažų, trapių 
kūnų vizijos, kurie yra skrodžia
mi tartum ant operacinio stalo 
gydytojų ir šiaip sau mėgėjų. Ir 
kyla pagunda daryti prielaidą, 
jog šiandien dailė nėra taip jau 
tikra savimi, jei mes tiek daug 
apie ją galvojame ir kalbame”.

Aš tame pokalbyje minėjau 
kad' ir cituotų žodžių autorius 
pats pripažįsta, jog tokia diag
nozė yra paviršutiniška. Kalbė
damas bandžiau pabrėžti faktą, 
jog gėrėjimasis dailės kūryba ga
li būti pažadintas tik tada, kai 
asmuo, stebintis dailės kūrinį, 
sugeba pats įsijungti į kūrybi
nį veiksmą. Ten pat minėjau ir 
tris prietarus, kurie mus stabdo 
nuo gėrėjimosi ir džiaugsmo dai
lės kūriniais ir kūryba aplamai. 
Leiskite man tik trumpai primin
ti tuos tris psichologinius stab
džius, kurie apsunkina mūsų ar
tėjimą į dailės kūrybą:

PIRMAS: Nenoras arba nesu
gebėjimas susidaryti pagrindinio 
vaizdinio žodyno.

ANTRAS: Nuogąstavimas, jog 
žodinė analizė sustabdys ir para
lyžiuos mūsų kūrybą ir jos supra
timą.

TRECIAS: Nesugebėjimas su
prasti, kad regėjimas (arba — vi
zija) nėra vien mechaniškas vaiz
dinių elementų fiksavimas, bet 
reikšmingo struktūrinio rašto 
(pattern) suvokimas.

Ką iš tikrųjų visi minėtieji tei
gimai turi bendro su Čiurlionio 
plastinės kūrybos aptarimu? At
sakymas i šitą klausimą būtų 
toks:

Stebėdami kiekvieną meno ob
jektą, iš tikrųjų mes patys jį in- j 
dividualiai atkuriame. Be šito 
atkuriamojo veiksmo mes nepa
jėgiam užmegzti dvasinio ryšio 
nei su meno veikalu, nei su jo 
kūrėju. Taigi ir Čiurlionio kūry
bą aptariant, yra būtina susipa
žinti ne tik su jo asmenišku gy
venimo keliu, bet ir pažvelgti į 
jo meninę veiklą iš istorinės per
spektyvos, suvedant tuos du as
pektus į meno filosofijos ir este
tikos plotmę. Šio straipsnio rė
muose, savaime suprantama, to

paties Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio sukurtąja, malda:

“O Viešpatie! Nušviesk, mal
dauju, kelią mano, nes nežinau 
jo. Išėjau mūsų procesijos prie
šaky, o žinau, kad ir kiti paskui 
mane eis, bet kad tik ne šun
takiais?

Klaidžiojome po tamsius miš
kus, perėjome slėnius ir suartus 
laukus, o procesija buvo ilga, 
kaip amžinastis, kai išvedėme 
procesiją į tylios upės krantą, tik 
tuomet jos galas pasirodė iš tam
saus šilo.

— Upė! Šaukėme. Tie, kurie 
arčiausia buvo, kartojo: Upė, upė! 
O tie, kurie lauke buvo, šaukė: 
Laukas, laukas, laukas! Paskuti
nieji kalbėjo: Miške esame ir nuo
stabu, kad priekyje einantieji 
šaukia: — laukas, laukas,,— upė, 
upė. Mes mišką matome — kal
bėjo — ir nežinojo, kad jie pro
cesijos gale yra.

Bet nūnai, Viešpatie, kelias — 
kaskart sunkesnis. Priešais mane 
aukščiausi kalnai, plikos uolos, 
bedugnės. Tai gražu. Tai be galo 
gražu. Bet kelio nežinau ir bau
gu man. Ne už save, — ne. Aš 
einu — ir jie jau paskui mane 
eina. Viešpatie, jie taip pat pas
kui mane eina, visa procesija — 
ilga, ilga. Galva prie galvos per 
visą slėnį ir per ilgą upės krantą 
ir per tylų, suartą, didį lauką, 
išsidriekusi toli toli, o tos proce
sijos galas slepias miške ir galo 
jos nėra.

Kur yra tiesa, Viešpatie. — 
Jau einu, einu. Išdėstai prieš ma
ne savo stebuklus ant rausvų kal
nų viršūnių, ant plikai žalsvų uo
lų, fantastinių, kaip užburtų ka
ralaičių rūmai.

Arčiau esantieji aiškias akis tu
ri, bet tie, kurie ant upės kranto 
arba lauke tebėra, kuomet išvys 
tuos Tavo, Viešpatie, stebuklus?

O tie, kurie iš miško dar neiš
ėjo? Man jų gaila, Viešpatie! Jie 
negreit išvys tuos Tavo stebuklus, 
kuriuos aplink taip dosniai eik
voji.

Ar dar ilgas bus mūsų kelias, 
Viešpatie? Tu liepi to neklausti? 
Bet kur mes einame, Viešpatie? 
Kur to kelio galas?”

padaryti neįmanoma. Todėl ma 
no svarstymas bus labai bend
ras, schematiškas, siluetinis.

Pradedant kalbėti apie Mika
lojų Konstantiną Čiurlionį, prieš 
mane atsiveria dvi prarajos: pir
moji yra ta, jog šiuo metu mes 
negalime patys pasiekti šio dai
lininko, nors jau ir benykstan- 
čių, originalų. Antroji praraja, 
tai faktas, kad aš turiu sutikti su 
tais Čiurlionio meno mylėtojais

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875*1911) Iš “Žiemos” ciklo

ir vertintojais, kurie teigia, jog iš 
tikrųjų šis kūrėjas nepaliko tra
dicijos. O tai reiškia, kad jis nė 
ra tęsėjas arba protagonistas ko
kios nors atskiros, aiškesnės, ap- 
čiuopiamesnės dailės mąstymo 
mokyklos. Čiurlionis sunkiai pri
skirtinas vienam ar kitam tapy
bos žanro sąjūdžiui.

Mes stokojame ryškios lietuvių 
dailės slinkties, liudijančios Ciur 
lionio akivaizdų ryšį tarp jo ta
pybos sampratos ir šiuolaikinės 
lietuvių dailės krypčių bei ten

lengva. Aš pats, nebūdamas nei 
meno istorikas, nei jo teoretikas 
ar kritikas, iš tikrųjų nedrįsčiau 
jungtis į pokalbi, siekiantį Čiur
lionio kūrybos sintezės. Tuo la
biau nesugebėčiau apibūdinti 
Čiurlionio reikšmės nūdienei 
mūsų dailei Lietuvoje ar paskirų 
lietuvių menininkų individuali
nei kūrybai svetur.

Čiurlionio, kaip ir visų didelių 
kūrėjų, 'palikimas spindi nuosta
ba ir pilnas sunkiai išgvildena
mų klausimų. Man visada jo 
plastinė kūryba buvo ir tebėra 
enigmatiška, paslaptinga ir daž
nais atvejais atrodo net priešta
ringa. Iš tikrųjų, dar būdamas 
pirmajame meno mokyklos kur
se ir žvelgdamas į Ciurliono ta
pybos darbus, tariausi supratęs 
tą čiurlioniškąjį erdvių ilgesį, ža
vėjausi jo visatos vizualine in
terpretacija, pritrenktas stebuklo, 
kuris vadinasi MENAS... Daug 
metų praslinko nuo to laiko. Tie
sa, mano mąstysena keitėsi, ta
čiau Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio mįslė liko neišspręs
ta ir šiandien...

dencijų. Galima samprotauti su 
Stasiu Goštautu, kad “po Čiur
lionio yra tik Čiurlionis ir jo 
pradėtas lietuvių modemus me
nas, sukurtas liaudies meno ir 
modernizmo įtakoj”. (Žiūr. jo 
straipsnį DRAUGO kultūrinia
me priede 1975 m. rugsėjo mėn. 
20 d. Nr. 220-38 “Pasimatymas 
su Mikalojum Čiurlioniu”).

Stasys Goštautas atvirai prisi
pažįsta, kad apie Čiurlionį rašy
ti ir rasti jam atitinkamą vietą 
pasaulio ir lietuvių mene nėra

Vos trisdešimt šešerius metus 
gyvenęs, M. K. Čiurlionis paliko 
meno pasauliui ir savo tautai 
nesunaikinamą dvasinį lobį. Tie
sa, tragiškas jo paveikslų nuola
tinio fizinio nykimo faktas mus 
gaubia rūpesčiu, tačiau jo unika
lumas Europos dailės istorijos pa
noramoje teikia kaskart daugiau 
vilčių, kad tikroji Čiurlionio — 
tapytojo vertė nėra taip Jau leng
vai suniveliuojama, ištirpdaoma, 
sunaikinama.

Kokiu būdu vystėsi Čiurlionio 
kūryba. Kas buvo jo mokytojai 
ir kūrybos pavyzdžiai? Kokią 
mąstysena, pažiūros, filosofija jį 
veikė? Kuriai tapybos mokyklai 
jį skirti? Kas jam (formaliai ta
pybos technikos beveik nestudi
javusiam), įdiegė drąsos ir kas už
degė ekstaze kurti vaizdinį pasau
lį, kurio iki Čiurlionio atsiradi
mo joks lietuvis nejautė, nematė 
ir nebandė realizuoti? Apie Čiur
lionio fenomeną daug girdėjome, 
daug skaitėme, kalbėjome, disku
tavome, polemizavome savo — 
lietuvių tarpe ir šį klausimą ret
karčiais bandėme iškelti už savo
sios kultūros ribų. Keista, bet 
Čiurlioniu pirmiausiai pradėjo 
susidomėti ne lietuviai, bet sve
timtaučiai. Apie jį rašė M. Vo- 
robjov, H. Rubisov, V. Ivanov, 
R. F. Piper, C. Wiegand, M. 
Seuphor, F. Gore, A. Rannit ir 
eilė kitų, kurie su mažom išim
tim lietuvių ir Lietuvos nepaži
nojo. Apie Čiurlionio kūrybą ar 
paskirus jo darbus yra pasisakę 
tokios įžymybės, kaip Bemard Be- 
renson, Maksim Gorkij, Romain 
Roland, Isadora Duncan, Jaųues 
Lipschitz ir daugelis kitų. Šian
dien mums — lietuviams pa
lengva jau ima ryškėti tikrasis 
Čiurlionio siluetas. Padeda ir tai, 
kad dabartinėje Lietuvoje ne tik 
jo vardas populiarinamas, ple
čiamas, rašomos rimtos (ir ne 
tokios jau rimtos) studijos, re- 
predukuojami jo tapybos darbai 
ne tik lietuviams, bet taip pat 
daromos pastangos sudomin
ti Čiurlioniu ir kitas Europos tau
tas. Jo monografijos, išspausdin
tos Dresdene vokiečių kalba, pa
sirodymas yra didelis lietuvių 
laimėjimas. Tačiau platesniame 
meno pasaulyje jis dar vis ma
žai težinomas. Todėl reikia ne
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Kai laikas praeina ir ateina, 
o Lietuvoj spinduliuoja "Aušra". 
Michelangelo — menininkas 
ir žmogus.
Pasivaikščiojimas pro Stasį Ylą 
ir Mikalojų K. Čiurlionį. 
Iš Eduardo Moerikės poezijos. 
"Draugo" 1975 metų kultūrinio 
priedo turinio ir pavardžių rodyklė 
(indeksas).
Vladas Jakubėnas ir jo muzika.

Kertinė paraštė
4

r

KAI LAIKAS PRAEINA IR ATEINA 
O Lietuvoj spinduliuoja "Aušra"

Tą laiko nesUstojančią slinktį, 
tur būt, labiausiai jaučiame, pri
artėję prie Naujųjų metų slenks
čio, Vieno skaičiaus pabaiga ir 
kito pradžia verčia žmogų džiaug
tis, kad aplamai dar egzistuoja
ma. Tačiau laiko praėjimas ir dar 
ladkiamo atėjimas verčia ir su
simąstyti: kiek jo dar beliko? koks 
bus tas laikas? ir kokiu mes jį 
patys padarysime savo asmeniš
kuoju, savo tautos ir visos žmo
nijos santykio atveju?

O spaudoje tokiu momentu pa- 
prasčių paprasčiausiai mėgstama 
daryti lyg ir praėjusių metų in
ventorizaciją: kas visuomeni
niuos darbuos ypatingesnio at
likta? kiek gerų knygų išleista? 
kaip laikėsi muzikos ir dailės pa
sauliai? kurios pozicijos laimėtos 
ar pralaimėtos Lietuvos laisvės 
kovoje? kiek stipri mūsuose bu
vo vienas antro balandiška mei
lė?;, ar jos nenustelbė šuniškas 
vienas antro kandžiojimas? 

Tikslių atsakymų ieškojimas i 
surašytus klausimus vargu ar bū
tinas? Gal net pavojingas? Žiū
rėk, tik praleisi nesuminėjęs ku
ri nors faktą, arba suminėsi ne 
pirmoje eilėje, arba darbuotojui 
uždėsi karūną su per mažais 
brangakmeniais, arba autoriui, 
geismin:nkui, dailininkui, muzi
kui ar mokslininkui teikiami lau
rų lapai bus per blankiai žali, ir 
jau atrodys, kad pasaulio galas! 
Todėl tegu būna pasitenkinta 
tik bendrąja išvada: dirbta, ne
mažai padaryta, kai kuriose sri
tyse net daugiau negu anksčiau, 
bet ir negrįžtamai pasitraukusių 
apstu, o jų vieton ateinančių pa- 
sigendam, akis graužiantys savos 
pirkios dūmai ypač sutirštėjo, 
jaunesni ir greitesni dėl to nuo 
jų sprunka i šalį arba nori iš
kirsti platesnius langus.

Silpnumo valandoj tačiau stip
rina mus herojiškasis brolis ir 
sesuo Lietuvoje. Atėjo laikas įsi- 
klausyti ir t jų balsą. Iš įpras
tos praėjusia mėty inventorizad-

jos žengiant žingsnį į ateinan
tį laiką, reikia pasitikėti ne vien 
Savo kelionės lazda, bet ir iš-1 
tvermės pavyzdžiu tėvynėje.

Ant Naujų metų slenksčio to
kiu ištvermės pavyzdžiu ir net 
orientaciniu švyturiu ateitin ga
li būti šių metų pabaigoje pa
sirodęs Lietuvoje naujas pogrin
džio leidinys “Aušra” (žiūr. 
Naujus leidinius, 6 psl.). Leidė
jų įvadinis žodis pirmajame jos' 
numeryje tiksliai žvelgia į situ
aciją ir savaime nurodo kryptį 
ateitin. Ne tik ten, ne vien čia, 
bet visur ir visiems, širdy ir dar
be nekvislinginiams lietuviams. 
Nauių metų išvakarėse, užuot 
smulkmeniškai skaičiavus mūsų 
dar atliktus darbelius, 
būtų dirstelti 
pasirodžiusios 
leidėjų žodį:

geriausia 
į spalio mėnesyje 
“Aušros” įvadinį

«

Pirmieji "Aušros* 
spinduliai

Gedimino laikus
Vaidevutis garsus
Prikeltų! Bet kur Vaidevutis?

Maironis

Beveik po šimto metų vėl iš 
naujo pasirodo “Aušra”. Lietuvos 
istorija tarsi pasikartoja, —cari
nė okupacija pasikeitė į tarybi
nę. Iš naujo iškilęs pavojus lie
tuvių tautos egzistencijai. Pavo
juje atsidūrė ypatingai dvasinės 
vertybės: tikėjimas, dora, kalba, 
literatūra ir visa lietuviškoji kul
tūra. Mūsų tautos priešai ir į 
jos ateitį toliau neįžvelgią vaikai 
ruošia tautai pražūtį. Šito siekia
ma klasta, melu ir apgaule. Pla
ningai ir maskuotai Lietuva dva
siškai žlugdoma ir fiziškai nai
kinama. Dalis tautos nepastebi 
šios nelaimės ir nesirūpina gre
siančiu pavojumi. Kartais nesu
prasdami, o kartais dėl duonos 
kąsnio jie tampa tautos engėjų 
talkininkais.

Šiandien stengiamasi nutylėti
didvyriška Lietuvos praeitis. Ne- dirvonai užleidžiami. Ištižusią,

SAULĖ JAUTOKA1TĖ MICHELANGELO-MENININKAS IR ŽMOGUS
Genijaus jubiliejinius metus baigiant. Penki šimtai metų nuo jo gimimo

Dr. Jonas Grinius savo kny- 
1 goję “Veidai ir problemos” rašo: 
į “Žymių vyrų ir moterų sukaktys 
j geros tuo, kad jos paskatina moks
lo žmones geriau ištirti minimų 
asmenyb’ų darbus ir mintis, o ei

liniai skaitytojai turi progų pra- 
! turtėti kultūriškai”.

Kaip tik šiemet minėjome vie- 
' ną iš tokių žymių vyrų, kuris, 
i peržengęs bet kokias tautines ri- 
i bas, meno istorijoje yra viena iš 
■ stambiausių figūrų — apdovano
tas ne tiktai nepaprastu meniš
ku genialumu, bet taip pat ir di
džia gyvenimo išmintimi.

Norint ištirti žymių asme
nų darbus ir mintis, dažniausiai 
naudojamės tų asmenybių bio- 

j grafijomis, kurias parašo kiti 
: mokslininkai, surinkę medžiagą 
apie juos. Bet šios biografijos nė
ra visiškai patikimos ir dažniau
siai priklauso nuo paties biogra
fijos rašytojo, kokia linkme kryps
ta aprašomojo asmens biografi
niai bruožai. Visai kas kita, jei
gu pats žymus asmuo patsai ra
šo savo autobiografiją. Mūsų 
laimei, šiemetinis mūsų sukaktu
vininkas Michelangelo savo bio
grafinius bruožus paliko dviejuo
se patikimuose šaltiniuose. Pir
masis, paties Michelangelo palik
ti laiškai, sonetai, aforizmai kny
goje, pavadintoje “Michelangelo 
-A Self-Portrait”, o antrasis — 
tuo pačiu laiku gyvenusio drau
go, menininko Giorgio Vasari 
parašytos menininkų biografijos 
“Lives of the Artists”. Ši Mi
chelangelo biografija buvo jam 
dar gyvam esant atspausdinta ir, 
ją perskaičius, jo paties patvir
tinta.

Šiame straipsnyje ir naudo
siuos šiais dviem minėtais šalti
niais, nors ir trumpai minėdama 
ištraukas, labiausiai savitas jam 
kaip menininkui ir žmogui.

Michelangelo — menininkas
Michelangelo save laikė tiktai 

skulptoriumi Nors, mažas būda
mas, jisai jau mokykloje, užuot 
mokęsis, daug piešė ir dėl to bu
vo dažnai savo tėvo ir vyresnių
jų šeimoje baramas, kad nepasi
rinko praktiškos profesijos, o me
ną, kuris jo šeimai nieko nereiš-

\

nuostabu, kad mūsų mokyklose 
taip mažai vietos skiriama seno
vės Lietuvos istorijai, taip skur
džiai leidžiama istorinė literatū
ra ir ta pati cenzorių yra ne
gailestingai žalojama, o prieš ka
rą išleisti Lietuvos istorijos vado
vėliai rūpestingai naikinami. 
Klastojant istorinius faktus, nori
ma apjuodinti Lietuvos praeitį.

Nutylima ne tik tautos praei
tis, bet ir tamsiosios šiandieni
nio gyvenimo pusės. Kalbama 
apie augančius miestus, didžiuo
jamasi kurortais ir augančiomis 
gamyklomis, bet tylima apie be
siplečiantį nusikalstamumą, la
gerius ir siaubingas ligas.

Mažai kas tinkamai rūpinasi 
ir Lietuvos ateitimi, ypač jos 
dvasinės kultūros vertybėmis. 
Tautos dėmesys ir jėgos nukrei
piamos tik į medžiaginės kultū
ros kėlimą — į gamyklas, pla
nus, sportą, o dvasinės kultūros

Michelangelo (1475-1564) Moze (marmuras)

materialinėmis gėrybėmis besiso
tinančią ir girtuokliaujančią tau
tą nesunku nutautinti ir sunai
kinti.

Mūsų tautą reikia pabudinti iš 
to dvasinio miego. Maironio žo
džiais tariant, reikia naujo Vai
devučio... Šito uždavinio ir imasi 
iš naujo atgaivinta “Aušra”.

“Aušros” programa lieka tokia, 
kaip ir prieš šimtą metų:

parodyti lietuviams praeitį, 
teisingai įvertinti dabartį ir 
padėti įsivaizduoti ateities Lie
tuvą.

“Aušra” nesiekia politinių tiks
lų - -sukelti revoliuciją ar grąžin
ti kapitalistinę santvarką. Jos už
davinys ir sunkiaisiais laikais gai
vinti lietuvio dvasią, ugdyti tau
tinį s'usipratimą, tautos dorovin
gumą, skatinti visokeriopą pa
žangą. Lietuvių tauta išsilaikys 
jei bus kultūringesnė už paver
gėjus. Todėl turi pasikartoti se

novės istorija: romėnai jėga nu
galėjo graikus, o graikai kultūra 
nugalėjo romėnus.

“Aušra” nekurstys tautinės 
neapykantos. Ji laiko savo drau
gais visų tautų taikius ir geros va
lios žmones, kurie Lietuvai lin
ki gero ir nori su ja dalintis kul
tūrinėmis vertybėmis.

“Aušra” tikisi, kad ją rems vi
si nuoširdžiai mylį Lietuvą, ne
paisant įsitikinimų, partiškumo 
pareigų. Šiandien daugelis net 
atsakingų pareigūnų nenustoja 
mylėti savo Tėvynės ir, kiek ga
lėdami, rūpinasi jos gerove.

“Aušra” nepretenduoja apim
ti visų Lietuvos problemų. Ji svei
kina jau ketvirti metai einančią 
“LKB Kroniką” ir su džiaugsmu 
sutiks naujai pasirodančius leidi
nius.

Tikimės, kad “Aušros” skelbia
mos mintys paplis jaunimo tar
pe. Norėtume, kad jie, pažinę 
Lietuvos praeitiį, dar labiau pa
miltų savo tėviškės žemę.

Gražu už Tėvynę pavargti, kentėti, 
Palaimintas darbas šalies prigimtos 
Laimingas, kurs pradedant Aušrai 

tekėti 
Su broliais į darbą kaip milžinas stos.

Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali, 
Sustokim j darbą už mylimą šalį, 
Prikelkime Lietuvą mūsų.

Tik į darbą greičiau,
Tik mylėkim karščiau,
Tik, vyrai, pajudinkim žemę.

I darbą — į darbą, kam dega krūtinė 
Apleisto dirvono vaga pirmutinė, 
Sunkiausia, bet kiek ten sapnų.

Maironis

“Aušros” leidėjai
*

Nieko čia daugiau nereikia nei 
pridėti, nei atimti. Tik paragin
ti: kas turi akis, temato, o kas 
turi ausis, teklauso.

kbnL. 

kė. Keturiolikos metų jis Jau tar
nauja pas menininką Ghirlan- 
daio jo dirbtuvėje. Vaiko gabu
mus pastebėjęs Florencijos kuni
gaikštis Lorenzo Mediči, jį pri
traukia į savo skulptūros mokyk
lą, kuriai vadovauja skulptorius 
Donatello. Vėliau tobulinasi 
skulptūroje jau savarankiškai. 
Daug studijuoja žmogaus ana
tomiją. Išvykęs j Romą, iš pran
cūzo kardinolo Rouen gauna už
sakymą sukurti Skausmingąją 
Motiną (Pieta), kuri turi būti 
padėta Šv. Petro bazilikoje. Si 
Pieta buvo pirmasis didesnio 
masto Michelangelo skulptūros 
kūrinys, kuriuo dvidešimt trejų 
metų skulptorius sukėlė sensaci
ją Romoje. Po šito įvykio, jis, net 
norėdamas, jau negalėjo pasi
traukti iš popiežių tarnybos. Va
sari rašė: “Pieta buvo stebuklas, 
kuriame beformis marmuro ga
balas buvo taip pakeistas, iki to
kio tobulumo, kad retai pati 
gamta tokį tobulumą įdiegia gy
vame kūne”. Michelangelo, Įdė
jęs tiek daug darbo ir pastangų, 
kartą nuėjo pats pasižiūrėti savo 
kūrinio. Ten rado jau apsčiai ne
pažįstamų žmonių, besiginči
jančių, kieno čia darbas. Išgirdęs 
vieną nepažįstamą sakant, kad 
tai padarė mūsų Cristoforo Solari 
iš Milano, Michelangelo kitą die
ną nuėjo ir iškalė savo vardą 
juostoje, perrištoje per Madonos 
krūtinę. Tai yra vienintelis 
skulptūros kūrinys su paties Mi
chelangelo parašu.

Popiežiui Julijui II užsakius 
antkapinį paminklą, Michelan
gelo apme'a milžinišką projektą 
su 50 statulų. Savo darbams jis 
pats vyksta į Carraros marmuro 
kasyklas, ten praleidžia aštuonis 
mėnesius, kol išsirenka sau tin
kamą marmuro gabalą. Šiam di
džiuliam projektui jis pirma su
kuria milžinišką Mozę. “Su šia 
skulptūra joks kitas darbas negali 
būti palygintas”, rašo Vasari.

Norint tikrai įvertinti Miche
langelo genijų, reikia pačiam pa
matyti jo originalius meno kūri
nius. Pamačius juos, negalima 
įsivaizduoti, kaip iš marmuro ga
balo galima išgauti tokia gyvy
be alsuojantį žmogų. Michelan
gelo yra nuostabus ne tiktai sa
vo gyvomis žmogaus anatomijos 
detalėmis, bet ir begaline dvasi
ne jėga. Niekada akys nepavargs 
žiūrėti į Mozės didingą žvilgsnį, 
arba į Dovydą, pasiryžusį nuga
lėti Galiotą. Kokios įspūdingos 
yra Florencijoje, Šv. Lauryno 
Mediči koplyčioje, pusiau gulin
čios keturios figūros ant antkapių 
viršaus. Rodos, kad, palietus jų 
vešlius kūnus,pirštai tiesiog įsmigs 
į jų minkštą odą. Tiems, kurie 
jam priekaištavo, kad jo Lorenzo 
ir Giuliano Mediči atvaizdai ne
panašūs į juos pačius, Michelan
gelo atsakė: “Praėjus tūkstančiui 
metų, niekas nesakys, kad jie at
rodė kitaip”.

Nors Michelangelo laikė save 
tiktai skulptoriumi, tačiau popie
žius Julijus II liepė jam ištapyti 
Siksto koplyčios skliautus. Skulp
torius jautėsi labai nelaimin-
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