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Dėmesys dabarties pasaulio 
literatūrai. 
Lietuvių poezija abipus Atlanto. 
"Nojaus tvanas" New Yorke. 
Danguolės Sadūnaites eilėraščiai. 
Dainos ir dailės dienos Los Angeles. 
Iš Lituanistikos instituto veiklos. 
Disertacija iš Lietuvos istorijos 
vokiškai. 
Nauji leidiniai. 
Spygliai ir dygliai. 

S A1LANT0 

Kertine parašte 
Dėmesys dabarties pasaulio literatūrai 

Aukso jubiliejų (1927 —1977), me labiau vientiso, labiau viską 
švenčia tarptautinės literatūros; apglėbiančio apibūdinimo nu-
Žurnalas Books Abroad, An In-j sakyti tai, ką žurnalas jau kurį 
ternational Literary Quarterly. 
Pradėtas leisti Oklahomos uni
versitete 1927 metais, pirmame 
nedidelio formato numeryje tetu-
rėfo tik 32 pulsapius. Gi 200-tasis 
1976 m. rudens numeris buvo 
maždaug "Ecyclopedia Lituani-
ca" dydžio su 230 psl. talpa 

laiką ir daro". Suprantama, žur
nalo knygų apžvalgos apsiribo
ja dabartimi ir XX amžiumi. 

Lietuvių dabarties literatū
rai žurnale, lyginant su kitomis 
didesnėms tautomis, tenka žymi 
vieta. Pavyzdžiui, šių metu 

Tomas Venclova 

Borges kažkur yra pasakęs, jog į 
visos pasaulio literatūros iš es
mės lygiavertės: mažos tautos li
teratūra tiek pat patenkina žmo
gaus proto ir sielos poreikius, 
k.'ek ir bet kuri kita. Pridursiu: 
gal visos literatūros vienodai ne
patenkina galutinių, svarbiau
siųjų žmogaus poreikių. Poezija 
yra literatūros šerdis. Jos nega
lima nei pasiskolinti, nei pasko
linti kitam; ji visada unikali, 
augte suaugusi su kalba ir tau
tos istoriniu patyrimu. Kiekvie
na tauta ją pati susikuria, idant 
savaip pasakytų tai, kas pasauly
je reikšminga. Šiuo požiūriu lie
tuviui Brazdžionis svaresnis už 
Eliotą, Radauskas už Valery, Jas-
mantas už Hopkinsą (nekalbu 
apie abstrakčią vertybių skalę. 
kuri vis dėlto egzistuoja ir intui
tyviai nesunkiai suvokiama). Sa
vi poetai reikšmingesni, nes pir
masis, intymus ir lemiamas susi
tikimas su poezija ivyks'a tik per 
gimtąją kalbą; visi kiti susitiki
mai, nepaisant jų svarbos ir bū
tinybės — jau antriniai. Be to, 
savi poetai — ir tik jie — yra ta 
tradicija, kurią naujas poetas 
privalo transformuoti, kurią kar
tais dera ir neigti. Pasakyčiau dar 
daugiau: Rytų Europos poezija 

VVorld Literature Today (Žiemos, šiandien, tur būt, iš viso svares-
Šiemet žurnalas pasirodė ne I ir Pavasario) apžvalgose spausdi-j nė, n e gu Vakarų. Vakaruose po 

tik naujo formato (didesnio), bet 
ir visiškai nauju pavadinimu — 
VVorld Literature Today. Šiuo at
sinaujinimu lyg ir patvirtinamas 
pagrindinis žurnalo principas — 
kuo įžvalgiau, plačiau tarnauti 
dabarties pasaulio literatūrai, ne
išskiriant nė vienos tautos. 

Žurnalo vyr. redaktoriumi te
belieka nuoširdus lietuviu drau-

namos keturios Šilbajorio trum- Į e z i ja linkusi virsti žaidimu ar 
pos recenzijos: Leonardas Andrie-j pSįchoanalizės seansu, tuo tar-
kus, Už vasaros vartų; Pr. Nau- į p u Rytuose už ją vis dar mokama 
jokaitis, Lietuvių literatūros is- Į gyvenimu, kai kada ir mirtimi. 
torija. III: 1928 —1944; Albinas | R v t ų Europoje autentiškai poe-
Baranauskas, Rudenys ir pava
sariai; Povilas Dirgėla, Likime, 
keliauk namo. Apžvalgų turinys 
tolerantiškas, objektyvus, suglaus
tas į kritiškai taiklias, įžvalgias 

gas estas Ivar Ivask. Šias pareigas I mintis. Čia mūsų literatūra — iš-
jis eina jau nuo 1966 m., dažnai • eivijos ir okupuotos Lietuvos — 
pasirodymas su savo įdomiais į suliedinama į vieną šeimą — Li-
straipsniais, kuriuose minimi irjthaunian, kuri deramai priskirta 
mūsų rašytojai. Redakcinėje ko- j Finno —Ugric and Baltic Lan-
Iegijoje dalyvauja Rimvydas Šil- į guages grupei. Šioje draugijoje 
bajoris. 

Žurnalo veikla neapsiriboja 
vien tik šiuolaikinės literatūros 
nagrinėjimais. 1969 m. rudenį L 
Ivask paskelbė Books Abroad dvi-
metinės tarptautinės premijos į-
steigimą. Pirmoji tokia premija 
1970 m. buvo įteikta italų poetui 
Giuseppe Ungaretti. 1972 m. 

mums ir mieliau, ir saugiau. 
Neužmirštinas ir ankstyvesnis 

Books Abroad žurnalo dėme-

zijai tenka pabūti ir religija, ir 
politika, ir pranašyste. Tautai, 
neturinčiai valstybės ir atkirstai 
nuo savo istorijos. — o tokios yra 
visos tautos totalitariniame pa
saulyje, neišskiriant nė rusų. — 
eilės virsta ir valstybe, ir istorija. 
Kai atrodo, kad tamsa jau neper
regima ir nieko nebegalima pa
daryti —poezija dar lieka. !r čia 
poetų nedera skirstyti į emigran
tus ir tuos, kurie gyvena tėvynė
je. Yra tik poetai ir nepoetai. 
Tikras Rytų Europos poetas, at-

sys Baltų literatūrai. 1973 m. ru- Į sįdūręs bet kuriame pasaulio pa-
dens laida buvo išimtinai skirta Į kraštyje, lieka Rytų Europoje. 
Baltu literatūrų temai. Mūsų Į 
raštiją liečiančius straipsnius at-j G a l b u t - m e s - ****** i š 
spausdino: A. Landsbergis (tauto-! m e l i a u t i s ***** ™za touta- N e t 

„ . „ . . , _ . . „. .... . ._ .,saka ir drama), Ilona Gražvtė - Į i r demografiniu požiūriu nesame 
Neustadt Šeima, gyvenanti Ard-! Maziliauskienė (Juozo Apučio no- j ' n e n k l ' f Lietuvos istonja^uKirp-
more, Oklahomoje, 200,000 dole- " ' 
rių įnašu užtikrino premijos pa
stovų egzistavimą. Jos vardas bu
vo praplėstas į Books Abroad 
/ Neustadt tarptautinę premiją. 
Praėjusiais metais jos laureatu 
pirma kartą tapo amerikiečių kū-

velės), R. šilbajoris'fSigitas G e - ' t a P*?a] ? t a m b , > mm*m} S i a i ? a r 

ds). V. Skrupskelvtė (Alf. Nyka į taiP< nesame provincialai: mūsų 
v-MiT,noc^ ! pakraštvjc vvksta tai. kas pasau-

-;\iiiunas;. f\ - . . • . c , v. , 
Dar anksčiau apie lietuviu I - l ] y i e ******* Sakyčiau, da-

A. Vaičiulaitis, B. į bar in ia i Lietuvos_įvykiai esrnm teraturą rase 
Babrauskas. R. Šilbajoris ir kt. B.M" r ; 

<Cip!ikauskaitė teberašo Pietų 
ar Italijos, 

rėjas — poetė Elizabeth Bishop. Amerikos (ispanų kalbos) litera-
Pastarasis įvykis iš tiesų ir pri 

sidėjo prie Books Abroad geogra 

negu Ispanijos 
nors pasaulis į juos kreipia kur 
kas mažiau doMSia Ir tuščias 
pasididžiavimas, ir panika, verkš
lenimas čia vienodai ne vietoje: 
reikia blaivuis požiūrio. Arti-
mausieji dešimtmečiai, gal ir 
šimtmečiai žmonijos 

to 
gyvenime 

kas atsitiks 

turų temomis. 
Auksinės sukakties proga žur 

finio akiračio praplėtimo ir pa- nalą jau sveikino daug žymių ra-
ties vardo pakeitimo į VVorld Li-; šytoių ir poetų. Prancūzų poc-1 
terature Today. Ivar Ivask 1977, tas Rene Ghar, vienas XX am-j ,. i 
m. žiemos numervje rašė: "Po to, žiaus didžiųjų, savo ranka rašv- j P r i K ' a » s > s n u o 

kai Books Abroad ' Neustadt į tame laiškutvje redaktoriui L i Rytų Europoje: ar laimes dyasi-
tarptautinė premija atiteko šiau-]Ivaskui tarp kitko pasakė: " J ū s ų ; " 1 0 ****** sąjūdis, ar sklero-
rės Amerikos autorei ir mes jau | atidumą matome \isur, ir jums; mm^m^—^-m— 
aptariame grožinius raštus, iš-f pavykę pasiekti tai. kas yra ge-
feidžiamus Jungtinėse Valstybė-į riausio 7.e.mėjc". Nuoširdžiai pri 
se, mūsų darbo rasa atrodyt" •-.•-;'->~" ?:-*~> 
anachroni'ka po senąja Books !kin;c /.urna! 
Abroad vėliava- {...) Pasigedo-\ tinį jubiliejų. 

V . * £ • • 

žosios antologijos" eilėraštį per 
visa gyvenimą pavyksta parašyti 
daugeliui poetų: kartais jis gali 
būti dovanotas už dorą ilgametį 
darbą, kartais nežinia už ką. Net 
poetai, politiniu ar moraliniu 
požiūriu nesukelia simpatijų, pa
lieka tokių eilėraščių. Trys eilė
raščiai "mažojoje antologijoje" — 
labai daug. dešimt — daugiau, 
negu bet kuris iš mūsų gali tikė
tis. 

"Mažoji antologija", be abejo, 
svarbesnė tautai ir jos ateičiai. 
Bet mokslininkas ir istorikas, no
rėdamas pasakyti ką nors pras
mingo, turi šokėti apie "didžią
ją antologiją". Beje, "mažosios" 
nebūtų be "didžiosios". Dirva, 
kurioje išauga vienas tobulas ei
lėraštis, purenama daug metų, 
daugelio žmonių — kartais net 
priešų. Todėl bandysiu prasitar
ti ne apie a'skirus eilėraščius, 
kurie man intuityviai atrodo 
svarbiausi, i apie visą dabartinės 
mūsų poezijos būseną. 

Jau beveik keturiasdešimt me
tų lietuvių poezija yra perskilusi 
į dvi dalis. Tas dalis, kaip žino
me, skiria ne vien Atlant Ka
ras ir stalinizmas atvėrė tarp jų 
tektonini plyšį, kurio, atrodė, 
niekada nepavyks užlyginti. Lie
tuvoje poetų B viso liko nedaug; 
kai kurie buvo represuoti (ir ne 
vienas palūžo). Jaunoji karta au-
go griežčiausioje cenzūros prie
žiūroje, izoliuota nuo pasaulio, 
pažindama geriausiu atveju tik 
mažesniąja vv?ę lietuvių poeti
nės tradicijos, ideologiniai vadai 
bandė vieną kartą visiems lai
kams pakeisti poezijos prigimtį ir 
funkciją. Vietoje problematiško, 
viskuo pakulyje — ir pačiu savi
mi — abejojančio meno turėjo 
atsirasti įrankis, padedąs amži
nai įtvirtinti esančią situaciją. 
Ta situacija palaipsniui artėjo 
prie idealo, kurį aprašo Onvel-
las knygoje *1984 metai". Ma
nau, vientft fotas poetas nuošir
džiai pasidavė vadinamajai " is
torinei būtinybei", bent laikinai 
patikėio. kari ji neįveikiama ir 
galų gale progresyvi". Kiti lei
dosi į liūdną kompromisą, j / iūrė-

Andrea del Castaga* (italas, 1398-1472) Kovojantis Dovydas (National Gallery o/ Art. Washington, D. C.) d a r r n c i a Savo pUr.n?mį u/davi-
j nį: girdi, verta pagarbinti dikta-

nfs.iKvrn'i? ir rtfl-
... Lui pasiekti Simtme-

Cia spausdinama poeto T o m o 
V e n c l o v o s paskaita, skai-
lyta Poezijos dienose •Taimlrrtrj 
reni re. Cbw*$»coje. š. m. jjejjiizt-s 

Pr. V.'' mėa, 29 d, 

tinis tota:;'» 
šiame sąjūJ>: 

paskutinė. S 
va", turiu or1 

Gali keistis 1 
klausomybė, i 
juk ji jau v i 
Vakarų kras 
mes patys 
Lietuvos, be* 
pačia kalba i 
čiu darbu ir 
čia viltimi. 
kuri dažnai H 
ma. — Lietu-
priklauso nu< 
ir, tur būt. d 
priklauso ir m 

Poezija yra 
j ja galima i 
je ir vertik 
Yra poezija i-. 
nys: didelės 
nos knygų, 

mas. O Lietuva 
— toli gražu ne 
v-amas "Lietu
tyje ne teritoriją, 
tuvos ribos, pri-

• pavadinimas — 
nosi ir "Šiaurės 
. ir "Ostlandu"; 
ne būti toli nuo 
kol dalijamės ta 
tradicija, tuo pa-

sakomybe, ta pa-
- a r b a neviltimi. 
a kita vilties for-
yra. Jos esimas 

mūsų. Kažkur — 
ele dalimi, — jis 
poezijos. 

'vejopa. Tiksliau, 
•Igti horizontalio
je perspektyvoje. 
p socialinis reiški-
:">ės tekstų, lenty-
mkraščiai archv-

pagaliau antologijos. Turime du Į Tačiau yra ir vertikalioji per-
tomu pokarinės lietuvių poezijos, * spektyva. Kartais sutinki eilėraš-

vuose ir .-..jiJ uose, vienoks ar ki-

— rašytos Lietuvoje ir išei
vijoje. Šioje perspektyvoje poe
zija domina mokslininką: jis re
gi, kaip keičiasi temos, stiliai, 
mokyklos, mados, kaip plėtojasi 
poetika. nuolat neigdama ir 
drauge patvirtindama save pa
čią. Pro poeziją, kaip pro stiklą. 
— kartais drumstą, kartais sus
kilusį, kartais padidinamą (daž
nai visa tai būna drauge), — 
mokslininkas mato epochą. Šioje 
perspektyvoje poezija yra kalbos 
paminklas ir jos gyvavimo ženk
las; visuomenės palydovas ir re
agavimas į socialinius iššūkius; 
pagaliau, tam tikras uždaras pa
saulis, kuriame viešpatauja sa
votiški, bet pasiduodantys tyri
mui dėsniai . .Tame pasaulyje ne
stinga nei kuriozų, nei pabaisų, 
nei menkystų. Mokslininkui nė 
vienas autorius ir eilėraštis ne-

tūra, ir prievartą, kad pačiu sun
kiausiu metu bent nenutiltų lie
tuviu kalba; o kas bus toliau — 
matysim Nfe kiekvienas suvok
davo, jog šitaip prievartaujama 
lietuvių kafha netenka vertės. 
Bu\o < inikti, kurie geidė privile
gijų ir nieko daugiau; bcie. "at>.>-

tį, kurio akivaizdoje nesinori gal
voti apie mokslą. Nesinori tyri
nėti poetikos: galėtum, žinoma, 
bet tyrimas vargu ar deramai pa
aiškintų, kodėl tas eilėraštis už- drėkio" metu tokių cinikų p*-
gniaužia žadą. Iš tokių eilėraš
čių sudarytum žymiai ma/psnę 
antologija — na. gal šimto pus
lapiu. Joje nebeturėtų jokios 
reikšmės mados ir mokyklos, ir 
iš viso niekas neturėtų reikšmes, 
išskyrus pačius eilėraščius. Visi 
jir* irgi būtų vienodos vertės — 
labai aukštame lygmenyje hie
rarchijų nebėra. Tokia antologi
ja — tikresnis tautos poezijos at
vaizdas. Joje prabyla jau ne po
etai 
krik 
agnostikas — tur būt, kalbos gi
liaisiais sluoksniais. Neveltui 
Mandrištamas siūlė poetams su
darinėk tokias antologijas asme-

gausėio. Buvo žmonių, kurie juto 
— gal net šiandien tebeiunta — 
tik bepr ttiska. baimę. Žodžiu, 
susipynė jvai'ios priežastys, 
tačiau rezultatas buvo vienas ir 
tas pat. Kartais sakoma, kad li
teratūrai naudingi varžtai. Kon-
servatizmo ir griežtos cenzūros 
epochomis fi kada-ne-kada klesti 
(gražiausias rusų literatūros me
tas — N'ikalojaus I laikai). T a 
čiau stalinizmo našta bet kam 

, o kažkokia aukštesnė jėga: į galėio sulaužyti nugarkaulį. Xe-
SSmm - paradmoj Dievu, tuiėjome net poetų, kurie būtų 

Į toks bendravimas su skaitytoju,' gerensis ir neblogesnis u i kitą. niniam vartojimui. Vieną "ma

tais laikais parodę tikrą morali
nį pavyzdį, kaip Rusijoje Ach-
matova ir Mandelštamas. Daug 
kas tikėjosi tokio pavyzdžio ii 

(Nukelta į 2 psL) 
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ši įame numery 
Vasariški apmastymai. 
Darius Lapinskas apie Jeronime 
Kačinske jo sukakties proza. 
Gyorgy Konrad - biurokratijos 
prieblanda ir utopinės viltys, 
urgio Klekaicio eilėraščiai. 

Kęstučio Dapkaus paroda 
Soho kvartale, New Yorke. 
Sesers atsiminimai apie Putinę. 
Oskaras Milašius buvo mano draugas. 
Juozo Sodaičio ekslibrisai. 

KIEK DAUG KELIO NUEITA, 
Kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko septvTiiasdešimt metu sukakčiai. 

DARIUS LAPINSKAS 

Kertine parašte 
Vasariški apmąstymai 

Vos vakar dar lakstyta gimto- į 
šios Žemaitijos laukuos, vos va- į 
kar dar keliauta į Prahą muzikos i •— 
studijoms, vos vakar dar skubėta j 
Lietuvon vadovauti Vilniaus mu- \ glėbio iš Prahos a'srvežrų žinių, 
zikiniam gyvenimui, vos vakar j dar leisdavo jiem. baigimo proga 
dar važiuota į Londono tarptau-j diriguoti Vilniaus operos spekiak-
tinį modernios muzikos festivalį • lį ar Vilniaus filharmonijos sim-
atstovauti Lietuvai, o po to trem- '> foninį koncertą. Tai didelio ne-
tis, emigracija... ir štai sukaktis. 
Argi verta minėti, kiek metų ta 
sukaktis, kai žvalios akys pilnos 
gyvenimo, lyg tada Prahoje, be
sižvalgant į grakščias barokinių 
bažnyčių linijas ar daug grakš-

savanaudiško pedagogo mostas, 
kuriam rūpėjo Lietuvos muziki
nė ateitis, nemažiau už savo as
meninę karjerą. 

Neturėjau per daug progų ste
bėti Kačinską diriguojant, bet už
tenka pamatyti porą jo mostų ir 

- -

Koks laikas yra geriausias me- kūlgrindoje, nedaug ką sužalo-
ditacijai? Nedvejodamas atsa-idomas, nei pats nesusidraskyda-
kau: vasara! Beatostogaudamas, 
jauties išmestas iš kasdienybės lo
vio. Naujoj aplinkoj progų pasta
bumui ir susimąstymui yra daug 

tesnes linijas Prahos panelių. 
Jeronimas Kačinskas —kom-! išgirsti muzikantų reagavimą 

pozrorius, dirigentas, pedagogas, j juos, kad suprastum jo dideliu 
Šiomis trimis kryptimis ir tvarkė! gabumus šioje srityje. Neatsime 

mas. 
Iš prigimties žinome, jog ge

riausiai juokiamasi tada, kai juo
kiamasi nuoširdžiai ir bendrai. 

Kelionės įspūdžiai dirgina sąmo- Kas iš to, kai vienas juokiasi, o 
nę, padaro ją lanksčią kaip meš-j kitas tuo metu pyksta ar verkia, 
kerę. Net lėktuve ilgas valandas į Juk negerai, jei koks njandnio-

savo gyvenimą, bandydamas nė 
vienos nenuskriausti. 

Pažinau pirmiausia Kačinską 
kaip pedagogą. Vos tik atvykęs į 
Ameriką, nutariau tęsti Vokieti
joje pradėtas fortepijono studijas 
pas jį. Po pirmos pamokos jis ir 
klausia: " O ar esi ką nors para
šęs?". Kurgi nebūsi parašęs, bet 
prisipažinti apie savo pi<"mas 
kompozieijes^ tai lyg prisipažint' 
savo pirmą meilę tada, "kai myli, 
tai ir tyli". Bet aš nors ir nc-i'.rą-
siai, bet prisipažinau. Tr taio pra
sidėjo mūsų malonus bendradar
biavimas kūrybinėje plotmėje. 
Pasakodavo m a n jis ir apie savo 
pedagoginį darbą Vilniuje. O 
kokie laimingi turėio būti lo m<~-

nu per daug pirmo simfoninio 
koncerto, kurį Kačinskas diriga
vo Carnegie Hal i , tačiau dar ir 
šiandien gyvas man akyse ir au
syse "Traviatos" spektaklis su 
Melrose simfoniniu orkestru ir 
New England operos solistais. 
Kačinskas tai ne ros rūšies diri-
gcn'as, kuris, besišvaistydamas 
mostais ir šypsniais gražioms 
publikos ponioass. užmiršta kam 
ir ką diriguoja, bet jis yra kukliu 
mostų dirigentas, kuris, net pur> 
likos nepastebėtas, bet solistų ir 
muzikantų labai atidžiai stebi
mas, disciplinuotai veda spektak
lį, laviruodamas tarpe kulmina
cinių taškų ir muzikinės įtampos 
atolydžių. Tai dirigentas, kuris, 

pats prakaituoja, bet taip diriguo- j 
ja, kad muzikantai ir solistą, į 
prakaituotų". 

Kačinskas — kompozitorius tai j 
gal pats sunkiausias riešutas per
kąsti. Jis nėra revoliucionierius — į 
jo švelnus būdas ir kilni dvasia; 
pasibiaurėtų, pamatę nuo gil 
tinos krentančias kitų kompozi-
toną gaivas. Bet jis nėra ir tra-
dicionalistas — negalėtum jo ap-i 
šaukti nei neoklasiku, nei neo- i 
romantiku, nei neobarokiniu * 
kompozitorium. Jis neturi nieko] 
bendro su dvylikatonine kompo-j 
zicijos linkme ir kartu jis nes'gi-
miniuoįa su Stravinskio ar Bar
toko tautinės kilmės muzika. Jis t 
stovi trijų didelių upių santa-j 
koje ir žiūri į jų vandenį. Ar gro
žisi jis savo veido atspindžiu van-
demje, ar stebisi tik srovės grei-l 
čiu? 

Gal lengviau būtų suprasti: 
Jeronimo Kačinsko kūrybinį po
lėkį, pažvelgus į jo mokytojo kom- j 
pozitoriaus Habos skleistas idė
j a s Pirmas jo dėmesio vertas sie
kimas, tai tono. suskaldymas i ke
turias lygias dalis, kai prieš ?ar 
kelis šimtmečius buvo naudoja
ma mums Įprasta pustonių sis
tema. Kodėl ši sistema neorigi-

sėdėdamas, 
keisčiausius 

bespoksodamas 
debesų pavidalus. 

gali šį bei tą galvoti, ko anks
čiau namų minkštasuoliuose ne
darydavai. 

Ten dar prieš savaitę įprasto
je aplinkoje visokie nesklandu
mai su žmonėmis pykino širdį. 
Tai tas ten kažką pasakė, kitas 
kažkaip netinkamai parašė, tre
čias įžeidė žmoną, ketvirtas ne
paskambino, penktas užsigavęs 
išstojo iš valdybos, šeštas apkal
bėjo, septintas nepakvietė į su
tuoktuvių iškilmes, aštuntas ne
sugrąžino knygos, devintas jau 
metai nerašo, o dešimtas pap
rasčiausiai — ne laiku numirė. 

lis, išlukštenęs kokį faktelį, šai
posi plačia burna, o kitas, pasi
jutęs "demaskuotas", kišenėje 
gniaužia kumštį. Gaunasi vel
niškai sukta dialektika, kurios 
sintetiškomis išdavomis pasinau
doja tik I ip^as. 

Bejuokaudami užmirštame, 
kad satyra turi ragus. Jei tie ra
gai per aštrūs, suprantama, jų 
bakstelėjimas nėra malonus. To
dėl kiekvieną aštresnę satyrą, 
juo labiau jei jos ragai nukreipti 
i mus pačius, pasitinkame su ne
pasitikėjimu. O vis d ė l o mūsų 
epochoje satyra klesti, kaip joks 
kitas žanras. Priviso galybė juok
darių. XX amžiaus tragiškas ko-

kiniai, kai jis šalia savo didelio į anot Richardo Strausso, "ne 

jo? — sunku pasakyti. Gni per! • 
greitai atė:cs karas sunaikino en
tuziazmą bei gretas entuziastų, 
pradėjusių mokytis groti ket-.'ir-
tatoniais instrumentais? O gal 
po karo atsiradusios elektrom-

Jeronimas Kačinskas .Nuoir. V. Maželi* 

Ak, kokie keisti mūsų vietiniai losas puošiasi ne Apolono pra 
žmonės! 

Tuo tarpu į svetimą aplinką 
patekusiam atostogautojui sumi
nėti nesklandumai pasidaro per
dėm nereikšmingi. Žolė tampa 
žalesne, ir pasaulio įvairumai su
dribusią savijautą pastato ant 
kojų. Atsiveria nauji vaizdai. 

Štai, sėdi tolimame parke ant 
jaukaus suoliuko, žiūri j tvenki
nį ir į jaunimą, besiglarnonėjan-
tį po medžiais. Žiūri ir galvoji: 
o kas čia tokio, jeigu žmonės, 
diena dienon besisukdami tame 
pačiame dubenyje, protarpiais 
stipriau susiduria ir reaguodami 
atšoka vienas nuo kito, tai juk 

. natūralu, nevertėtu iš to daryti 
ypatingų išvadų. Tam tikras 
trinties nuošimtis žmonių bend
ravime yra būtinas. Kažkada kaž
koks išminčius pasakė, fog žmo
nių trinčiai sumažinti geriausiai 
tinka sąmojus. Linksmai pasaky

s i m a i s bruožais, bet aštriais 
ožio ragais. 

Ir mūsų išeivija prisiderina 
prie laikmečio mados. Satyriški 
proveržiai darosi dažnesm. Daug 
kur sveiką sąmojų pake'čia iro
nija, juoką —irzlus kikenimas, 
linksmas diskusijas — ožiškas 
badymasis. Spaudoje pajuokai 
nužymėtą auką puola ne vienas, 
0 keli sėbrai satyrai ba-lo ją su 
entuziazmu ir džiūgauj'3, jei visą 
spektakli stebi didesnis stebėtojų 
būrys. 

* 

Vėl sėdžiu tolimame parke. 
Vėl žiūriu į tvenkinį, kur ramiai 
n'.auko antys. Koks grožis aplin
kui. Tik mylėk viską. Tik dėkok 
Visatai. Tik užmiršk rietenas. 
Nešk tau uždėtą išeivic buo
žę, bet nedejuok. Nueik kur nors 
prie senos didingos šventovės, 
nusižeminęs prieik prie sienos, 
•:-'uok kakta kelis kartus 

ta frazė veikia kaip aliejus. At- mūrą, gal tokiu būdu atbukinsi 
sei't, pasitepei sąmojumi ir matlUSo ra<rus. Jie tau ner?ikahng : 

g 3 : i 
kūlverčiais vartytis kasdieninėje1 Pr V, 

nės muzikos mašinos, galinčios)nautais paskrajoji po erdvę, tik 
suskaldyti toną į kiek tik nori da- [gaila, šiai pastarajai grupei reikia 

| lių, numušė "muzikams ūpą ką | tam t'kro pasiruošimo, prieš įžen 
I nors daug'au šia kryptimi dary
ti? 

atgarsio at-Kita gal daug:au 
j radusi ITabos idėja tai muzikinėj 
j kūrybos pastūmėjimas atem;-t'ne 
kryptimi. Iki šio! kompozitoriai. 
ypač klasikinės muzikos atstovai. 
parašydavo temą, f. r net visą so-
ia'o$ ekspozie:ją ir tučtuojau ja 
nukartodavo, kad tik ""juodoji 
- i r t ' " — publika ją įsidėmėtų ir 
- iK ': atp Kinti, kai ji grįš -.r- • 
-avo vientisume ar Fragmentų 
formoje. Haba gi visiškai atsisa-
•tė bet koki i tematinio pakartoji
mo kompozicijos eigoje ir paliko 
publiką kaboti, lyg astronautus, 
'uščioie erdvėje. Viskas priklauso 

riau, jausdami žemo po kojoi 
ti labai mielai norėtų su astro-1 nepasako. 

g ant i erdvėlaivį 
Kas Kačinsko parašyta ketvir-

tatonių sistemoje, sunku būrų da
bar išgirsti, nebent pri'.aikius 
elektrinės liruzikos priemones, 
visa kita p muzika parašyta ate-
matinės rmiz'kos ženkle, ir kaip 
tokią reikėtų <ą priimti. Jeigu kla-
nkinę muzT 1 Įgalima būtu paly
ginti su poezųa, kur eilutės kar-
oj i i a.b i :; Hi su kita rimuoja-

s", tai KaSasko muziką galima 
butų pa \ su proza, kur, nie
ko nekartojant, yra rišama fabu
la, kuriama nuotaika. Jo muzika 
tai nėra aktorius, su bombastiniu 
balsu bandąs rėkauti tūkstanti
nei miniai, bet tai pantomimas 

nuo puDi-Kos — vieni jauc.asi gc . , 
- l į . bandas pasakyti tai, ko žodžiai 

GYORGY KONRAD— BIUROKRATIJOS 
PRIEBLANDA IR UTOPINES VILTYS 

Įfopg-upianiyg u nufjHf vasaros vanuen>s 

Jaunas vengrų ra?} tojas Gyor-
leieriusn * 

jo savo romanu "Lankyto
jas", kuris greitai pasirodė ir di-

is Vakarų Europos ir ja
ponu kalbomis. Vengrijos kultū
ros tvarkytojai nebuvo patenkin
ti nei romano turiniu, nei jo gar
su ožaenyje Užpernai jie už-
draud • • • Sfeisti nau-

romaną — 
'.rėjas", tač : 

• p: -vu. i pats nėra revo-
P a r 5ų bei prancūzų liucionierius, io profesiniai sie-
kalbomis, ir, atrodo, susilauks I kiai turi revoliucinį pobūdį. Jis 

Nuotraukos Ai^šrdo Grigais p ^ . o ~a .-0. (Ni ike»U į 2 pal.) 

"Miesto įkūrėjo" veiksmo vie
ta yra provincijos miestelis, " t ru
putį į rytus nuo Vidurio Euro
pos". Iš romane sutinkamų 
vengriškų vardų, užuomina apia 
Vengriją, ideologinio žodyno, 
m a' kad tai šiuometinė 
Vengrija. 

Romano pagrindinis veikėjas 
yra architektas, kaip ir jo tėvas. 

rijos jisai paskiriamas 
"u savo miesto planuo-
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Kertine parašte 
Problemos pramoginiame skaityme 

"*~ 
Kai skaitome šiandien išeivi- j Jei pažiūrėsime į nūdienos he-

j6š, amerikiečių, anglų ar pran- j rojiškas p a s t a n g a s istoriniuose 
cūzų grožinę literatūrą ir jų j romanuose a r no rą remt i s nū-
analizes, kur romanai yra skirs
tomi dar į romansus (amerikie
čių 18-19 šm.) ir europietiškus. 

dienos dideliais įvykiais , t a t ie
sa grei t k r e n t a į akis . Bet r im
tai peržvelgiant puslapius, ne 

gyvenimiškus ir rimtesnius ro- iš visų ten g y v a s k rau jas ište-
manus, tą skirtumą jaučiame.; kės, nors k i t a p r a s m e dalykai 
Taipgi biografijos, politinių '• gali būti i n t r iguo jan tys , 
įvykių analizės, kelionių apra- Ši problema nemaža . Ka ip ją 

išspręsti? Kaip su jungt i indivi
dą, faktą, romansą ir duoti pra
mogą? 

F. Mauriac matė , kad tezinis 

šymai šiandien yra mėgiami. 
Kar ta i s skaitome grynai groži
nį raštą ir norime jausti pramo
gą. Bet baidomės ir bodimės il
gais prisiminimų, monologų, 
filosofiniais ir kitais kankinan-1 romanas varžo, k a d gyvenimas 
ciais priedais, ilgais intarpais. 

Kodėl? Kodėl realybė paten
kina, o kita medžiaga trukdo? 
Kodėl nerandame senos pramo
gos, kurią rasdavome lengvuos 
romansuos, knygose, paremto
se vien faktais, romanuose su 
istorine didybe. 

A r šiandien visa tai dar grįš? 
Ar gali būti taip viskas sujung
ta, kad ir pas mus skaitymas 
vėl taps pramoga, nes rašto me
nas turėtų vilioti visais laikais, 
net i r televizijos epochoj. 

Istorinis "Roots", gyvenimiš-

komplikuotesnis už tezę. Kar 
tais ir ge ruose klasikiniuose 
kūriniuose p r a m o g a dingsta . 
Skaitant, kniet i k i t a ip juos su
komponuoti, k i t a i p pe r r a šy t i : 
t rūks ta a tmosferos , oro, garsų, 
kvapų, k rau jo veikėjų gyslose, 
įprasto kasd ien iškumo, min tys 
tempiamos an t mūr in io pas ta
to, nėra f rontal inio sakinio, 
puslapio. B i joma t ies iog pasisa
kyti, užr ikt i . R a š o m a su kaž
kokia baime ir t a i k o m a ne že
mėn, bet k a ž k u r ta rs i į dangų. 
Problema y r a i r su faktų, is
torijos b ruk imu teks tan . Ne-

Ketvirtoji Baltistikos studijų 
konferencija (Forth Conferencc 
on Baltic Studies ir Scandinavia). 
įvykusi birželio mėn. 10-13 die
nomis Stockholme, Švedijoje, bu
vo įdomi ir girtina savo organi
zaciniu pasirengimu ir svarbiu i-
našu į baltistikos studijas. Vien 
su paskaitomis dalyvavo apie 70 
akademikų, dalis iš jų buvo ne-
baltiečiai, be: besidomi baltu 
tautų kultūrinėmis ir istorinėmis 
vertybėmis. Prie konferencijos 
geresnio pasisekimo prisidėjo Šve
dijos Švietimo ministerija, S tok
holmo miestas ir kitos kultūrinės 
organizacijos. 

Konferencija, kaip tiko šios 
paskirties studijoms, vyko vadi
namam Šiaurės kultūros centre 
(Nordic Cuitural Center) , Has-
selby 17. šimtmečio pilyje, kuri 
yra už miesto, netoli požemln:o 
traukinio i Stockholmą. Esą vie
tovės tikslas tarnauti plačiam 
kultūriniam bendradarbiavimui 
tarp Skandinavijos kraštų sosti
nių: Kopenhagos, Oslo, Helsin
kio, Reykjeviko ir Stockholmo, 
kurių atstovai ir sudaro Šiaurės 
kultūros centro tarybą- Tai čia 
buriamasi ir keičiamasi visais 
šiaurės kraštų kultūriniais, 
mokslo, meno ir technikos pasi
sekimais ir laimėjimais. Čia šau
kiamos jų konferencijos ir kiti 
kultūriniai susibūrimai. 

Vietovė visais atžvilgiais pa
traukli. Pilis erdviame parke, iš 
priekio mūro tvora su plačiais 
vartais į akmenimis grįstą erdvų 
kiemą. Iš dešinės ir kairės pusės 
du gyvenamieji pastatai sve
čiams apgyvendinti. Pilies kam
bariuose 17 šimtmečio lubose 
freskos, žirandoliai, krosnys ligi 
lubų ir senovinės durys bei bsl-
dai primena anuos, senuosius 17 
šimt. laikus, prancūzų ir italų 
statybininkų darbus. Erdvus par
kas, gėlynų kaskados ir fontanai 
teikia-puikią ir ramią poilsiui 
vietovę. Parke, prie įėjimo iš 
šiaurės į pilį. stovi aukštas, lyg 

ti sau deramą vietą ir universi
tetų humanitarinių mokslų ka
tedrose. Ir kaip atrodo, organiza
torių puoselėjami darbai jau yra 
radę gana ryškų pritarimą Vaka
rų pasaulio akademikuose: Švedi
jos, Norvegijos, Danijos, Vokieti
jos, Prancūzijos, Amerikos ir net 
Australijos ir Izraelio. Tai liudija 
gausus dalyvių skaičius ir ne bal
tų kilmės akademikų, atvykusių 
ir j šią ketvirtąją konferenciją. 

Lietuviai akademikai su pa
skaitomis buvo atvykę iš JAV ir 
Prancūzijos- Prof. dr. Liuda Als-
sen — Laurinavieiūtė plačiai pa-1 n o r s 

šakojo apie austrų viduramžių 
poetą Peter Su.henvvirt, kuris ei-

Stockholmo miesto rotušę, kur 
įvyko delegatų ir kviestų svečių 
priėmimas ir vaišės- Priėmimas 
prasidėjo apie 13:30 vai. ir užtru
ko apie 2 valandas. Ta; buvo pati 
spalvingiausią ir įdomiausia tos 
dienos programos dalis. Važiuo
jant į rotušę, geriau sakant į 
Stockholmo miesto burmistro 
priėmimą, kai kas spėlioja, ar teks 
pamatyti iškilmių salę — "Gol-
Jen Hali", kurioje vyksta Nobe
lio prenr'jų įteikimo iškilmės. Ir 
neapsirikta. Pro seno mūro sie
nos vartus patekome į erdvią ak
menimis grįstą aikštę, supamą 
rotušės arkų ir balkonų. Palypė
jus labai plačiais laiptais, paten
ki į erdvų balkoną, o iš šio į 
auksu ir žirandoliais žvilgančią 
erdvią salę. Kažkas iš švediškių 
pasako, tai čia vyksta Nobelio 
premijų įteikimo iškilmės! Salės 
erdvė ir puošnumas pritrenkian
tis. Per vidurį alės eilė suju i?:ų 
stalų su apkrautais pagal Švedi
jos papročius valgiais ir pietų vai
siais (Smorge^bord). Padavėjai ir 
padavėjos pilsto vyną. Tik spėk 
išgerti. Burmistras neaukšto ū-
gio, smulkus anglų kalba susi
rinkusius apsveikina, linkėdamas 
konferencijos dalyviams puikios 

ShBajorlonftsfežtfTr^atmtrpJaŲfylii pasirau-musi "•Assocžataott fotĮ vfrSnagčs Stockholme ir pasise-
balsas Lietuvoje ir Rusijoje. Po-i the Advancement of Baltic Stu- į •ilmo konferencijos darbuose. 
kalbis tarp kosmopolitinių ir j dies, Inc."; joje taip pat ar m j vėliau, privačiame pasikalbėjime 

burmistras pareiškė, kad priėmi-

Švedijos sostines — Stockhokao rotušė 

Ohio universiteto prof. dr. R. j baltiečių akademikų organizacija 

'.autinių tradicijų". Prof- Vlada | daugumą sudaro latvių 
Sabalis, Nazereth College of Ro- akademikai vadovybėje 

kas — nusinuoginantis Hellerio į komponuojama, ne t rumpinama, 
Something happened, ir 16 šm. j kas galima, ir neiš tęs iama, kas 
Mažvydas, ir "Mergaitė iš ge-j tįsta, Draugau j ama su girdė
to" , ir išeivis Pultinevičius sa- j ta is , bet nepaž įs tamais drau-
vaip yra įdomūs, bet gal ne vi- gaiš. Gyvas au tor ius t a d a vaiz-
siems? jduoja viską negyvai . 

Proza l inks ta į dramą, poezi-

skulptura, akmuo su vikingų 

'ėmis yra aprašęs kryžiuočių žy
gius per Lie uvą į Rytus. Dau
giausia garbindamas kilmingųjų 
žygius. 1377 metais jis buvęs da
lyvis žudynių dygyje per Lietuvą 
už Šešupės, Raseinių, Airiogalos 
ir kt. apylinkėse. Belaisviai buvę 
vedami, "Kaip medžiokliniai šu
nys", jų tarpe ir moterys su ma 

chester, N.Y., apibūdina lietuvių 
tautos folklorą — lietuvių tau
tiniai šokiai ir dainos. Paskaitos 
vadovas, prof. d r. Friedrich 
Scholz iš Muensterio univ., V. 
Vokietija, baigus paskaitą, klau
sytojams priminė, kad VI. Sabalis 
yra ir dainininkė, paprašė, kad 
padainuotų lietuviškai kurią 

lietuvių liaudies dainą. 
Ji padainavo Jurbarko apylinkė 
se mėgiamą dainą '"Piau broliu
kai žalioj lankoj baltus dobilė
lius"... Pasisekimas puikiausias. 
Vlados Sabalienės atsivežti lietu
vių moterų tautiniai rūbai ir gau
sus šokėjų ir dainininkų tauti
niuose rūbuose foto nuotraukų 
rinkinys buvo klausytojų dėme
sio centre- Daugelis po paskaitos 
Ugai apžiūrinėja fotografijas ir 

laiKų 
nomis, 

įrašais, vadinamais ru- žais kūdikiais nt nugarų ir ran- tautinius rūbus. VLrtinkutė 
koše 

1« 
Bet čia ne vieta atpasakoti 

Senatvėje anglas S. Maug-
ham sakė. kad rašytojas visuo
met "rodo" tam tikrą savo pu-
36. Kai jis ją tai iš vienos, tai 
iš kitos, tai iš trečios pusės ap
rašo, tada jam nieko kito ne
lieka — tik nutilti, neberašyti. 

ją. ka r t a i s ją nor ima dainuoti . 
Kodėl? Kar t a i s joje sakiniai 
perdėm ekspl ikatyvūs , ne ker
tantys botagu. A r b a ke r t an tys 
be saiko. I r meninės priemonės 
kar ta is nei jungia , nei kontras
tuoja. Pr iešas d a r o m a s žvėrim. 

Kaip skelbė šios, jau ketvirto- į ?_°_ H ^ ^ . J f ^ į į į į S . 
šios Skandinavijos baltistikos stu
dijų konferencijos rengėjai, Bal
tistų tikslas nelikti užsidariusiais 
nuo kitų, kad ir kaimyninių tau
tų. Baltijos tautų istorija ir jų 
kultūrinės vertybės turinčios ras-

Greimaitė ' 
paskaitą 

iš Paryžiaus) skaitė 
iltys lietuvių ir kitų 

per Lietuvą ir io žiaurių žudynių tautų pasakose ir mitologijoj". 
įspūdžius. Reikia tikėtis, kad prof. O prof. dr. Jaškevičius iš Ford-

rtus šią paskaitą harn univ., \>\v Toit , X-Y., kal-
. atspausdins ku- b ė J° a P i c A u k s o o r d ą i r L i c t u v * 

.^, „ T 1 1 3 - 14 šimtmetyje, 
iviskame žurnale, t . 

Prie lietuvių grupės jungėsi ir 

dr. Liuda, i; 

lietuvių kalb 
riame nors lit 
sakysim, Aid: ^e. Įdomi buvo ir 

| kitų gyvenimą Maugham lyg i draugas labai d o r u žmogum. 
nedrįstų įsigyventi — vis tiek 
bus dirbtina. Tai rimta, gili 
mintis. Taip galvojant, atrodo. 
kad geriausi grožiniai raštai ir 
yra apie tam tikrą individo pu
sę. Romansai šiandien atrodo 
gal kažkas be pamatų, neat
remti nei žeme, nei tikra emo
cija, 

Pr idėkime ir pa t ies kūrėjo 
asmenį, j o nukryp imus nuo rea
lybės, menas — tars i saldus, 
baltas apgavimas , gud rus me
las, sukčiavimas, nutylėj imas 

i to, kas nepa t inka . Bet menas 
yra tiesa, sus t ip r in ta meninėm 

I priemonėm, fantazi ja . Jei kūrė-

(Nukelta į 2 paL) 

iš Izraelio, Haifos universiteto at
vykę prof. dr. Aba Strazhas ir jo 
žmona angliste docentė dr. N 
Kameneckaitė - Stazhas. Prof. 
Strazhas skaitė paskaitą "Lietu
vą 1918-1919 mt- ant vokiečių 
ribos", o dr. Kameneckaitė lietu
vių kalbos frazelogijos klausimais. 
Paskaitos buvo skaitomos anglų i 
vokiečių kalbomis, kam kuri kal
ba buvo patogesnė. 

Atrodo, kad iš baltiečių, akty
viausi buvo latviai ir estai. Ypač 
latviai. Jie dominavo ir klausyto
jų gausumu ir paskaitų skaičiu
mi, kurios sukosi apie latvių 
kalbotyrą, literatūrą, istoriją, 

rolis Graudin (desi-
Sietnet išeinant jam 

ir estų 
r narių 

sąraše. O ir šios organizacijom 
žurnalo "Journal of Baltic Stu
dies" puslapius daugiausia užpil
do latviai ir estai. Tiesa, pasiro
do vienas kitas ir ne baltų kilmė; 
akademikas. Šių organizacijų idė
jos ir tikslai yra svarbūs ir kovo
je dėl Baltijos kraštų nepriklau
somybės atstatymo. 

Kadangi paskaitos iš karto vy
ko keliose patalpose, todėl jų pa
sirinkimas buvo nelengvas- Bet 
į skai tas , kurias teko išgirsti. 
buvo gerai paruoštos, akademi
nio lygio, a'Škios ir dalykinės. 
Žurnalams medžiagos užtektų 
keleriems metams. Gaila, kad 
lietuvių grupė buvo per daug ma
ža. 

Konferencijos atidarymas 

Konferencija buvo pradėta 
birželio mėn- 10 d. 10 vai. rytą 
Karališkoje Švedijos Akademijos 
iškilmių salėje. Konferenciją a-! 
tidarė ir sveikino anglų kalba j 
Švedijos Švietimo ir kultūros mi- į 
nisteris Jan Erik Wikstroem, svei-1 
kino prof. dr. Enk Lonnroth, 
Gothenburgo Švedijos Karališko
sios akademijos mokslų preziden
tas, ir prof. dr. Gunnar Hoppe. 
Stockholmo universiteto rekto
rius. 

Prezidiume buvo matyti ir lie
tuvių atstovas Juozas Lingis. Pir
mininkavo fil. lic- Gunnar Lar-
>on. Tuoj po trumpos pertraukos 
Mrs. dr. Gvanny de Sivers, direk
torė Eurasie Baltistikos instituto 
Paryžiuje, savo paskaitoje apie 
tarptautinį tyrinėjimą finoungrų 
ir baltologiją Prancūzijoje pažy
mėjo, kad Paryžiaus universitete 
yra organizauojama Baltistikos 
katedra. Po prof. dr. Jekad T. O-

Švedijos karo laivyno administracijos viršininkas a: 
nėję) Įteikia Juozui Lingiui medalį už 26 metų tarny 
j pensiją. Juozas Lingis dirbo Švedų karo laivyno a^ "istracijoje referentu 
muziejiniams reikalams. Taipgi buvo lietuvių kalbos lektoriai Stockholmo ir , 
L'psalos urK-ers:?ctuosc. K-i'p etnologas, raše straipsni-, liesdamas ir Lietu- Į -sius mokslus. Reikia pastebėti. 
vą, tarptautiniame etnologijos žurnale Folkliv ir kitur, kad JAV pariaiių ŪkšIų Sfekiffltl 

meną ir politiką. Jų tauty-Į žals iš Bonnos univ., V. Vokieti-
bės akademikų buvo at.ykc net 
iš Australijos, Kanados, JAV ir D. 
Britanijos. Tai vis jauni žmo
nės, jau tremtyje baigę aukŠtuo-

ja, paskaitos apie šven'uosius 
miškus Baltijos kraštuose ir prof. 
dr. David Crovve iš VVashington. 
D.C., ''Amerikos politika kritiš
kaisiais 1040-41 metais ir Balti-
jos krauui" buvom nuvežti į 

me dalyvauja 250 asmenų. 
Po puikaus priėmimo buvome 

nuvežti į Baltistikos mokslų įstai
gas, kur apžiūrėjome knygų pa
rodą Čia ryškiausioje vietoje bu
vo išstatyta ir Encyclopedia Li
tuanika. Lituams'ikos klausimais 
neteko pastebėti daug knygų. 

6 vai. v. įvyko priėmimas ir 
vaišės miesto eenfre viename iš 
puošniausių restoranų 18 aukšte, 
iš kurio erdvin langų buvo ma
tyti plati Stockholmo namų 
iikš:ių ir kan;lų panoramą. Pri
ėmimą ir vaišes rengė estų, lat
vių ir lietuvių organizacijos ir 
klubai. Čia ne tik vaišinomės, su-
sipaž'ndinėjome, bet vyresnieji, 
buvę Rygos, Talino ar Vilniaus ir 
kitų universitetų absolventai pri
siminė studijų dienas, dainuoda
mi anų dienų dainas. Vaišes 
baigtos '"Gaudeamus". 

Birželio l ! i. vakare vietos 
lietuvių buvome pakviesti į 
Felikso Tako vilą, kiek toliau už 
Stockholmo miesto pasižmonėji-
mui ir susipažinimui su veikles
niais vietos lietuviais. Pavakarys 
buvt~> saulėtas. Felikso Tako sode 
ir palangėje buvo pats alyvų ir 
kitu pavasario krūmų žydėjimas. 
Geras vynas ir saldumynai greit 
visus suartino. Juozas Lingis, pa
tai visus švediškus papročius, pa
kiliais žodž'ais ir nepagailėdamas 
komplimentų, Stockholmo lietu
viams kiekvieną iš užjūrio svečią 
atskirai pristatė. Juozas Lingis 
yra pats seniausias ir veikliausias 
Stockholmo lietuvių atstovas vi
sose baltų ir švedų kultūrinėse, 

i socialinėje ir politinėse organiza-
, ei jose. Feliksas Takas sėkmingas 
j v-prslinmkas filmų prekyboje. Kle-
'. mensas Gumauskas vienos Stock-
Įholmo firmos atstovas prekybi-
n :ais re'ka'ais užsieniuose, inž. 

jVilk 'ms Va'entinas liet. b-nės 
! pirm. ir kt. Jie pasakojo, kad Šve-
j dijos lietuviai metuose vieninte

li kartą susirenka, tai į Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
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numery 
Gdbadmes iš pcrmaueutiui^ 
vertybių laidotuvių 
Prancūzų rašytojai ir 
Oskare Vladislove Milašių. 
Antano Rūko mirties dešimt 
sukaktį minint. 
Nauji Stratfordo festivalio įspūdžiai. 
Jurgio Jankaus novelC "ŽHaiis*. 
Latviu knygų derlius 1976 nu 
Nepamirštamas poetas ir 
"^^piinnkaiS^ 

•*--

TRYS PRANCŪZAI APIE OSK, « 5=̂ . -.7:1 H er 
& I K iii. LOVA MILAS 

"Voici Milosz — la Poė-
pastebėjo Oscar Wilde, 

m^mmmmt 

: i i r • 

&£Mj!! 

vtriyBRĮ uMotuvni 
Permanentine kultūrine verty

be galime vadinti ir medžiaginį 
objektą, kuris liudija kūrybingo
jo asmens gyvenimo būdą ir kū
rybines apraiškas. Aš sustoju Les 
Angeles kapinių muziejuje prie 
poeto Henry Wadswortho Long-
Iellow rašomojo stalo, prie jo kė
dės ir stebiu ant stalo poeto ran
ka rašytus puslapius. Tie me-
dSaginiai objektai, tarus be hi
perbolės, šventenybė. 

Neseniai at idarytame poeto 
Roberto Frosto muziejuje, k u m 
įsteigtas jo gyventame name, 
verandoje, kur poetas mėgo ra
šyti, jūs girdite magnetofoninį 
įrašą. Tai poetas skaito savo eilė
raštį: 

Ube vvoods are lovely, dark t n d 
deep. 

Šttt I have promises to keep. 
And miles to go before I sleep, 
And miles to go before I sleep. 

Poetas nuėjo amžinybėn, bet 
•Sfirižiagiškai jis liko savo na
muose, namuose - muziejuje* 

Neseniai vieno rusų leidinio 
korespondentas lankėsi Paryžiu
je. Jo misija buvo įdomi ir tra-
giSca. Jis ieškojo didžiųjų rusų, 
bude po revoliucijos gyveno ir 
I E S R Paryžiuje, tų permanenti-
ntų kultūrinių vertybių, kas yra 
h* šio rasinio siužetas. Deja, per-
manentikos jis nerado. Nobeli-
ninko Ivano Bunino namas su
griautas. Jo vietoje riogso daugia
butis. Garsaus filosofo Berdiajevo 
šamas stovi su prakiurusiu stogu, 
su griūvančiomis sienomis. Na
muose, paprasta spynele ufea-
kintas, jau dešimtį metų trūnija 
garsaus filosofo archyvas. Nėra 
prie namo nė jokios memoriali
nės lentelės. Tokią lentą kores
pondentas vis dėlto rado prie na
mo, kuriame Adomas Mickevi
čius parašė "Poną Tadą". Mar
murinė lenta skelbia: Šiuose na
muose garsus lenkų poetas Ado
mas Mickevičius parašė poemą 
"Ponas Tadas". 

gio Saviekio archyvai i r kaip nūn 
atrodo jo "Ariogala'*? Kas girdėti 
apie Šeiniaus archyvus? Sąrašas-
išeis ilgas ir šiurpulingai slogus... 

Kažin ar priims istorija išei
vijos pasiteisinimus, jog ne pali
kimai buvo galvoje tremties var
guose? Juk turtais pertekusi "eg-
zilė" supila kalnus dolerių ne-
permanentinėms, o tik spektak-
l inėms vertybėms. 

Daba r ALKA, nuostabusis pre
lato Pranciškaus Mykolo Juro 
kūrinys, ieško būdų tapti kultū
rinių vertybių saugykla. Norima 
sutelkti 300,000 dolerių jo sta
tybai. Bet iki šiol mūsų spaudoje 
nematyti statybinės propagandos 
šiai per visus nežymiai sumai 
sukelti... 

Atrodo, ALKA, kaip joks kitas 
projektas, gali būti Vertinta per
manentinių kuftutmių vertybių 
saugykla. Ugniai impregnuotas 
pastatas turi būti pastatytas! 
Vieta už dideliu gyvenviečių ri
bos. Prie A L K O B saugyklos rei-

: ketų apgyvendinti keletą suma
nių pensininkų, kurie galėtų 
dirbti archyvinį darbą, prižiū
rėti, palaikyti tvarką. Tai viskas 
dabar lengvai įvykdoma. Kuklia 
statybos projekto suma turtin
goji lietuvija neturėtų pasiten
kinti. Kaip Lietuvių fondui plau
kia nuolatinės įplaukos — įna
šai, tolygiai ir ALKA turėtų bū
ti aukotojų dėmesy. Tuo keliu 
Amerikoje ir Šveicarijoje ėjo len

kai. Jie sukūrė čia impozantiškus 
lenkų kultūros muziejus. 

Panašiu keliu eidami, ir mes 
neturėsima permanentinių kultū
ros objektų laidotuvių, bet jų 
sankaupą, apsaugą, mūsų įkūny
tą meilę savo šventenybėms. Są
lygoms gerėjant, ALKA taps mu
ziejumi. Lietuvių archyvas, kuris 
kaupia istorinę, statistinę me
džiagą, atrodo, nepuoselėja mu
ziejinių tendencijų. 

Šiomis dienomis Rašytojų drau
gijos pirmininkas L. Andriekus 
l a r V ^ i mfmricj© rašytojo Anta-

VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ 

Oscar Wilde posakiu. Mila
šiaus kūryboje susitinkame ne 
talentingą poetą, bet gyvą poe 
ziją: 
sie," 
1898 metais , susitikęs jauną, 21 į 
metų poetą. Milašius — ta i dide- \ 
lės jėgos ir išskirtino gilumo! 
poetas, rašęs prancūzų kalba, i 
tačiau gimęs Lietuvoje ir save j 
laikęs lietuviu. Prancūzijoje, ra- r 
iytojų i r literatūros specialistų | 
tarpe, Milašiaus vardas y ra ži
nomas. J o kūrybos apybraižų I 
bei i š t raukų randame l i teratūros į 
Žurnaluose, poezijos antologijo-į 
Be, vadovėliuose, periodinėje, i 
kar ta i s ne t ne literatūrinio po- į 
būdžio spaudoje. Galima sakyti 
kad Milašius čia yra tapęs kla 
siku, dažnai cituojamu ir dažnai j 
minimu poetu. Tačiau jo kūryba 
nėra gausiai skaitoma. Palygin
t i negausi , hermetiška, tu r in t i ! 
ryškių mistinių tendencijų, ji 
t epa t rauk ia mažą mėgėjų būrį 
— tik tuos , fcarie poeziją laiko 
ifanogaus dvasios išraiška, inst
rumentu pasaulio dvasinei di
mensijai atidengti. Milašiaus 
poezija t a ip pat yra unikumas. 
Išaugusi plačios skaitybos jta-

> koje, be t išlaikiusi stebėtino ori-
\ ginalumo bruožų, ji nei pratęsia 
. ryškiąs ias posimbolinės prancū-
| zų l i teratūros tradicijas, nei pa
rengia kelią paskutiniųjų de
šimtmečių lyrikui. Ji yra savo
t iška išimtis, atsiskyrėlio ir vie
nišo poeto balsas, skaitytoją už
bur iant is nejprastu skambėji
mu, mint ies gelme bei mistinė
mis užuominomis. 

Šių metų gegužės mėn. suėjo 
šimtas metų nuo Milašiaus gi-

Georges Rouault (prancūzas, 1871-1958) Kristus Mortos ir Marijos namuose 

vienu didžiųjų prancūzų poetų, 
kurio vertė lygi Andrė Gide a r 
Paul Valėry vertei. Milašius ga l 
net pralenkia ki tus mūsų a m 
žiaus kūrėjus. J i s ryškiai išsi
skiria iš jų tarpo. 

— Būtų įdomu sužinoti, ku
riuos Milašiaus veikalus ypač 
mėgstate, kuriuos ypač vertina-
te? 

— Be abejo, yra skai tytojų, 
i kurie išskirtinai pamilę \ i eną 
! kurį Milašiaus veikalą, pavyz
džiui jo dramą-misteriją Migucl 

; Manam, ankstyvųjų ei lėraščiu 
i rinkini Les Sept. Solitudes a r 
i kiek vėlesnį, filosofinių tenden-
| ei jų Ars Magna, gal romaną 
L'Amourcusc Initiation, kurį , 

; tarp kitko, netrukus a t spaus 
dins populiarių knygų leidykla 
Le Livre de poche. A š t ač iau 
manau, kad Milašiaus veikalai 
sudaro visumą. Jei nor ime poe-

; tą pažinti, ta r ime skai ty t i i r j o 
i poeziją, i r jo mis ter i jas , i r j o 
j mokslinio bei politinio pobūdžio 
prozą. Tik Milašiaus kū rybos 

— Milašiaus asmeniškai nepa
žinau, nors jo poezija susidomė
jau dar prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, prieš 1939 metus (Mila
šiaus mirties data) . Susirinkę 
draugai, jauni, tik pradedantys 
rašyti poetai, skaitydavome Mi
lašiaus nuostabias, paslaptingas 
frazes, žavėdavomės jo kūrybos 
mums visiškai naujais, neįpras
tais akcentais. Tačiau nedrįsda-
vome poeto užkalbinti, su juo 
asmeniškai susipažinti. Jis liko 
mums kartu artimu ir tolimu 
žmogumi, daugiau mokytoju 

mimo. T a proga krieniausi į t r is I n e ^ draugu, nors, įsidrąsinę. 
prancūzų rašytojus bei l i te ra tu- ) P°etą kvietėme savo eilėraščius 
roa specialistus: Andrė Silvaire, I atspausdinti mūsų redaguoja-
Milašiaus leidėją ir Les Amis de! m a m e žurnale. Anuo metu mus 
Milosz draugijos vicepirminin- i YPač traukė Milašiaus kalbos 
ką; Jean Cassm. poetą ir Milą-į muzikalumas, jos nuostabus ty-
i iaus gerą draugą: Hubert JMinJrumas. kažkoks vidinis švytėji-
rašytoją, kritiką. Le Monde i r ' ba s , jėga, o taip pat ir poeto su
katų žurnalų bendradarbį. Jie i gebėjimas įsiskverbti į žmogaus 
visi sut iko pasidalinti įspūdžiais i Pergyvenimų *smę, ypač kan-
bei nuomonėmis apie Milašių s u i c l o s esmę- " """" "'" 
"Draugo" kultūrinio priedo? paprastai 
skaitytojais. Jų pagrindiniąsias 
mintis čia kiek sutraukta forma 
savais žodžiais perteikiu. 

Prl/ati kolekcija Paryžiuje, Prancūzijoje . 
į visuma mums parodo jo min t ies 
i gilumą bei nuos t a tų vieat isu-

tis poeto raSffį išplatinimu ir iš-į — MfiaJiaus kčr^bn man*?*vT- f džio tematika, ne*?Tfoou1aJf3S- • mą,' jo itffrpTHcTą apirrrtCjb r t in 
populiarinimu? j sada stebino tud; kad čia us iš - ; zi jos ir filosofijos harmonija, stiprią metafizinę tendenciją. 

kai nejuntama kitų poetų įta- išakyčiau "poėsie - philosophie", ; kurią laikau ->, iena svarbiųjų 
kos. Nors Milašius gerai pažino .kurią sukūrė Milašius. Nore-i Milašiaus foruo!ų. Milašius y r a 
didžiuosius prancūze poetus,' čiau pastebėti ir tai, kad Milą- poetas - metafizikas giliąja š io 
pvz. Rimbąud ar Baudelaire. jis šiauš poezija neturi imitatorių žodžio prasose. 

ir sekėjų. Kai skaitau mūsų jau- j M a n asmeniškai , ka ip Milą-
nųjų poetų darbus, kartais čia > g i a T l s leidėjui ir Les Amis de Mi-
tarsi išgirstu vieną kurią Milą- j įaBz draugijos vicepirmininkui , 
šiauš frazę, jam būdingas into- j 
nacijas, a r Milašiaus itin efek-' 
tingai pavartojamą, jam- būdin-

Tačiau 

sukūrė visiškai kito'-], savitą i 
poetinį stilių ir todėl nepriklau-: 
so jokiai poetinei srovei. Maso 
nuomone. Milašius y r a vieninte- j 
lis autentiškas filosofinės poezi-, 
jos atstovas, tobulai sujungęs, i 
sulydęs poezijes i r f"locofijos ! gą pakartojimų ritmą 
sąvokas. Tiesa, devynioliktame 

būtų maloau, jei lietuviai A m e 
rikoje daugiau susidomėtų šk) 
didelio lietuvių kilmės poeto k ū 
ryba. Ne viešą Jūsų, t u r bū t , 

taip pat įsitikinau, kad nejma-1 y p a č domintų Milašiaus polit i-
šimtmetyje pavyzdžiui Alfred I noma sekti Milašiaus pavyz-'" 
Vigny ar Victor Hugo kūryboje, J džiu: neįmanoma sukurti eilė-
pasitaiko filosofinio turinio ei-1 rašči-ų. kurie atspindėtų ir įkū-
lėraščių. Tačiau tai tėra silpno- nytų poezijos esmę taip, kaip ją 
ki ir dirbtiniai bandymai poezi- i suprato Milašius. Milašių tektų 

nio pobūdžiu s t ra ipsnia i . 

JEAX CASSOU 

ją praturtinti filosofinio pohu- laikyti atokiau stovinčia figūra, 

ANDRE SILVAIRE 
t i r 

— jau eilė metų skiriate daug 
taiko ir energijos Milašiaus raš
tams surinkti ir atspausdinti. 
Kada susipažinote su Milašiaus 
kūryba? Kas Jus ir Jūsų bend
raminčius paskatino įsteigti Les 
Amis de Milosz draugiją, rūpin-

ir juos aprašyti ne
jautriais ir aštriais 

žodžiais, tarsi iš vidaus. Esu įsi
tikinęs, kad Milašiaus kūrybą 
suprantame tik dalinai. Ji y ra 

pirmoji kregždė, besirūpinant 
rašto žmogaus kūrybiniu paliki- į jo literatūn 

tiek turtinga i* įvairi, tiek pa
slaptinga, kad net ir šiandien, 
praėjus ketu? asdešimt metų po 
poeto mirti*:- nepajėgiame pil
nai suvokti !r rinkamai įvertinti 
nei Milašiau- muzikalumo, nei 
jo nuostabaus humaniškumo, 
nei jo skau> .o versmių. Gali
ma sakyti, kad Milašiaus kūry
ba yra dar neatrasta, nesupras
ta. Ši minti.-; mus, Milašiaus, 
draugus ir g< rbėjus, kaip t ik ir 
paskatino st< gti draugiją, kuri 
rūpintųsi M: siaus kūryba bei j 

J palikimu, ska 

Tk dirstelkim į save, kur fur-1 no Tūlio namuose. Gal būt, tai 

mu? Gal būt, ALKA ilgam pri
glaus Tūlio permanentines ver
tybes: rankraščius, medžiaginius 
objektus — juk visa tai, kaip vy
nas, eina brangyn, laikui sruve
nant... Eina brangyn kultūros 
biržoje. y &* 

Būtų, aišku, reikalui labai 
naudinga, jeigu pokalbiai ir dis
kusijos šią temą spaudoje dar 
labiau aktualintu ir piestų. 

J. Gid. 

tintų tiek l-t-ratūros specialis
tus, tiek poezijos mėgėjus pa
justi ir pripažinti šio didelio 
poeto vertę. 

Jus esate leidėjas ir todėl 
gerai pažįstate prancūzų litera
tūrą yp°č d\ 'dešimto amžiaus 
poetus. Gal ;>Mtumėte keletu 
žodžių apibv'i ati Milašiaus kū
rybą, t. y. ja palyginti su kitų-
prancūze poiUi darbais. 

o* 

[ * * 

** 
H. Toulouse-Latrec (prancūzą.-,, 1S34-I9CI) Jane Avril išeina ia Moulin Rouge 

Wadswoftb Aihencura, Hariord, Ccaa. 

— Jūs esate vienas iš nedau
gelio gyvųjų prancūzų poetų, 
kurie Milašių artimai pažinojo
te. Įdomu, kūrinos Milašiaus as
menybės, ir žmogaus ir poeto, 
bruožus Jūs ryškiausiai prisi
menate? Kurie Jūsų draugystės 
momentai Jums ypač brangūs? 

— Milašius yra v ienas n u o 
stabiausių ir puikiausių žmonių, 
kuriuos man teko mano gyveni
me susitikti. Tik su Milašium 
susipažinęs, suvokiau, kad t a i 
didelio neįkainojamo t a l en to 
poetas regėtojas, nepap ra s to s 
intuicijos, sakyčiau, ne t vizi jas 
žmogus, turjs ypa t ingos gal ios 
suprasti dvasinę pasaulio d i 
mensiją Būdavo momentų, k a 
da Milašius s ta iga t a r s i nuto l 
davo nuo mūsų, a t i t rūkdavo n u o 
mūsų kasdieniškas buities ir pa 
sinerdavo toje mistinių vizijų 
sferoje, kuri roaitino jo kūrybą. 
J is į mus tada kalbėdavo t a r s i 
iš kito pasaulio. Tačiau su Mi
lašiumi buvome geri d r auga i , 
geri bičiuliai. Dažnai sus i t ikda
vome restorane, kavinėje a r s v e 
čiuose ir išsiskirdavome, t a r d a 
mi visiškai papras tus žodžius : 
"Susitiksime trečiadienį a š t u n 
tą valandą vakaro" . S u p r a n t a t e , 
Milašių gerbiau ir mylėjau k a i p 
draugą, kaip ar t imą žmogų. 
Vertinau jo malonų ir m a n d a g ų 
būdą, mėgau jo humoro bei i ro 
nijos gyslelę, jo l inksmą nuo ta i 
ką, stebėjausi jo vaikišku a t v i -

įNtt iSO* į i pa*, j 
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MENINES PRIEMONES VINCO RAMONO „KRYŽIUOSE" 
A. LIULEVIČIENE ir 

Vinco Ramono 1947 metų romą- pasakoja veikėjas, 
nas 'Krvžiai'? atmintinas ne vien antraeilis. pirmu< 
dei sukeltų karštų pasaulėžiūrinių: "aš", pvz. Juozp K 
diskusijų, bet, gal būt, dar labiau ne "Martynas M J 
dėl jam būdingo meninio apipavi-|2> pasakojama treč 

pagrindinis ar 
asmeniu — 

ko roma-

• 

Kertine parašte 
Mūsų dailės parodų problemos 

Pr ieš t re je tą savaičių Estų m e - D a r prie? tr isdešimti metų, sun-
n o cen t ra s T o r o n t e pranešė apie kiausiose pokarinėse sąlygose, 
baltfečių sku lp tor ių konkursą Europoje, ir pirmosiose dienose 
( " D r a u g a s " , 1977 m . , liepos 2 š iame kon t inen te , su menkute 
d-),: ' E s t ų M e n o cen t ras skelbia j pa rama (a rba ir visai be jos) , 
ba l t ieč ių skulp tor ių konkursą. ; sugebėjome subur t i stipriausias 
B a i g m i n ė jų d a r b ų paroda bus į m e n o jėgas reprezentuoti lietuvių 
a t ida ry t a Balt iečių studijų puose - | dailę ne tik savųjų tarpe, bet 
Įėj imo draugi jos (Associat ion forį dargi atkreipt i ir kitataučių dė-
t h e A d v a n c e m e n t of Baltic Stu-į mesi. I m k i m e kad ir mūsų 1958 
d ies — AA-BS) studijų dienų p ro - ! m. suruoštą grafikos parodą Mil-
ga 1978 m . gegužės 10 d. To-1 vvaukee's mieste. Anuomet ją ruo-
r o n t o univers i te te . Ji t ruks iki de
š imto jo t a r p t a u t i n i o skulptorių 
suvaž i av imo birželio mėnesį T o 
r o n t e " . 

Pe r ska ič ius tokį p raneš imą, ky
la k l a u s i m a s , ka ip tokioje orga
n izac inė je s t ruktūro je mūsų 
skulp tor ia i galėtų t i n k a m a i l ietu
vių sku lp tū rą reprezentuot i? Kaip 
ž i n o m e , d a r ir pr ieš karą estai 
sįkolptūroje reiškėsi s t ipr iau, negu 

šė Lietuvių dailės insti tutas su 
amerikiečių T a r p t a u t i n i u institu
tu ( In te rna t iona l Ins t i tu te) , ku
r is buvo komi t e t an pakvietęs Wis -
consin Pa in te r s and Sculptors 
p i rmininką, Wiscons in Designers 
aid Craftsmen atstovę ir Mil-
vvaukee Publ ic M u s e u m meninio 
personalo atstovę. Programą pra
vedė to T a r p t a u t i n i o Inst i tuto 
vykdomasis sekretorius, sveikini-

1 dalinimo. Čia ir norėtųsi pasklai-
j dyti "Kryžių" pasakojimo meną, at-
| kreipiant dėmėsi į kai kuriuos ryš
kesnius pasakojimo elementus: pa
sakojimo požiūrio pasirinkimą ir jo 
galimybių išnaudojimą, dvigubos 
perspektyvos pateikimą skaitytojui 
dialogų, simbolių ir Įvaizdžių pa
galba, ir laiko tvarkos vaidmenį ro
mano visumai. Tai yra meninės 
priemonės, kurių pagalba "Kry
žių" uždaras, savitas pasaulis 
mums atsiveria ir galutinai siūlo 
pasvarstyti viso žmogiško veikimo 
ribų klausimą. Prie šių pagrindi
nių priemonių būtinai reikia pri-
skaityti ir kalbos stilių — žodžių 
atranką, sakinių ritmą, ryšj tarp 
veikėjų kalbos ir pasakojančio bal
so, bet. norint temą apriboti, tai 
tenka išleisti. Pabaigoje dar trum
pai sugretinsiu "Kryžius" su anks
tesniu rašytojo romanu "Dulkės 
raudonam saulėleidy". 

Bet koks pasakojimas yra valdo
mas tam tikro požiūrio, kuris nu
stato pasakotojo santyki su klausy
toju. Požiūris apsprendžia, kaip mes 
matome, pasakojamus Įvykius: kar
tu su veikėju žvelgdami i jo vidų. 
arba iš lauko regėdami tik jo iš
orę, iš kiek arti ar iš kiek toli. 
savo jausmais Įpinti i Įvykių eigą. 
ar atitrauktai stebėdami. Rašytojas 
jokiu būdu neatsitiktinai renkasi 
savo pasakojimui požiūri, nes nuo 
to priklausys kūrinio meninis Įspū
dis ir galutinė prasmė. Nežiūrint vi-

i omenių — 
"jis", "Kreivėnas". I pasakojama 
daugiau ar mažiau :\k tai, ką ma
to, girdi, galvoja ii ;>;čia tuo me
tu pasakojimo centi pastatytas vei
kėjas, 3) pasakoja įsas, neapribo
tas nei laike, nei erdvėj, tam tikra 
prasme visa žinant >. nes jis patei
kia ką visi veikėjai to. girdi, gal
voja ir jaučia, o taip pat ir įvy
kius, kuriuose joks ikėjas nedaly
vauja. 

Modernaus rome vystymąsi lė
mė, gal būt. d a u g i : negu kas ki
ta, noras, kad iš pasakojimo ding
tų autorius. Visažinančio balso nau
dojimas, taip charakf-ringa ir, kaip 
šiuo metu pradėta : gti, esminė pa
sakojimo meno sav\ bė buvo atmes
ta. Romanui buvo liepiama kiek 
Įmanoma priartėti prie dramos, ieš
koti sceninių efektų, pasiekti be
tarpiškumą tarp pasakojimo ir skai
tytojo. Skaitytojui turėjo būti su
kuriama iliuzija, kad romano rėmuo
se savarankiškai, savaime aiškiai 
vyksta gyvenimas, Į kuri autorius 
nesikiša ir skaitytojui nei taigoj a jo
kios pažiūros Į ten veikiančius žmo
nes ir Įvykius. Nors tai buvo logi
nė klaida, nes autorius iš pasakoji
mo niekad nedingsta, nežiūrint kaip 
gerai jis pasislepia, pastangos ji pa
šalinti turėjo lemiamos Įtakos ro- įa kryptų norima linkme. Vengiant 
mano pasakojimo metodui. Atsisakęs; naudoti visažinanti požiūrį, net ven-
tiesioginiais savo komentarais Įsi- • gjant jį jungti su trečio asmens ap-
terpti į pasakojime ir ji interpretuo-: ribotu požiūriu, nors tai visai įma-
ti, rašytojas turėjo ieškoti ir išnau- noma. tapo labai svarbu, kaip bus 
doti Įvairias kitokias priemones kū- Į valdomas apribotas požiūris. 

Aleksandras Marčiulionis 

rimo meniniam vieningumui užtik-sų galimų variacijų ir kombinaci
jų, paprastai romanuose naudojami I rinti ir skaityt • reakcijoms kont-
požiūrių tipai rūšiuojami Į tris: 1) roliuoti, kad skaitytojo interpretaci-

kiami, kada paties veikėjo jausmai 
vaizduojami dramatiniu būdu ir vis 
riek išgaunama dviguba perspekty
va — kai veikėjas lyg veda vidi-

'• ni pokalbį su savim, pvz. "Dulkė-
; se" Žolynas, nužudęs Dagi, arba ka i 
• vaizduojami veikėjo žestai, kurie y ra 
į tematiniai reikšmingi. Scenoje, k u r 
į Kreivėnas išėjęs i sodą pergyvena 
j svajones apie audėjos Magdutės pa

trauklumą, kurią, paveržęs iš Gi -
į ružio, jis žada vesti, tos svajonės 
j nejučiom pereina i pagundą per 
• didele vaistų doze pašalinti iš ke-
'• lio žmoną: 
\ " I r staigiu grybštelėjimu jis n u -
| plėšia obelaitės šaką. Tą, kur ne -
- siniai vienu žiedu puošėsi. Ilgai su
kinėjo jis tą šaką rankose, laužė ir, 

• eidamas iš sėdo, įmetė Į griovį, ku
riuo iš tvarto tekėjo srutos" (p . 
294). 

Ką Kreivėnas ryšis daryti, y ra 
autoriaus vertinama ir teisiama, bet 

i netiesiogiai, o parinktais Įvaizdžiais, 
nes nunuodijimo, žmogžudystės, mir-

i ties sąvokų įvedimas sulaužytų pir-
j mąją perspektyvą — Kreivėnas pats 
;sau gi tik geidžia Magdutės, o n e 
i nusikaltimą planuoja, visa kita tik 
1 pasekmės. 

Apribotas požiūris taip pat labai 
; naudinga priemonė vesti pasako-
; jimą, kada t u n tikroj, ypač nepa-
' lankioj šviesoj reikalinga pristatyti 
' vieną ar kitą šalutini veikėją. Pa-
' vyzdžiui, degtfffcfaris Račiūnas reiš
kiasi "Kryžmose" kaip netvarkingo 
gyvenimo pavyzdys, nuolat ka ip 

nors lengviau negu sąžiningu dar
bu ieškodamas sau naudos ir jos 

kas važiuot, negaunąs, didžia dalim todėl, kad 
Ir tuoj uždaro duris. Žmoną j » . j 0 kiemas ir jo n&iėmimai atpasako-

kelia visuomet taip — išeidamas j ]ami mmanmm> fUVy7£SDS0 ūkinin-
pro duris. Jis nenori matyti, kaip p K j ^ . ^ a l f m i s ( p I 3 2 ) , A u _ 
keliasi. Kai ji iškelia kojas iš b - l į ^ R a č i ū n o atžvilgiu, išlieka 
vos, jam nesmagu darosi. Jis visuo-; • į m B ^ t r f i * 

Rūpintojėlio dalia (raajolika) 
Nuotrauka V. Noreikos 

« « . • « . 

ki tose m e n o šakose., ir j au a n o Į m o kalbą pasakė Mihvaukee's 
m e t o parodose p i rmavo . Nenuos-1 miesto bu rmis t ro įgaliotinis, ir lie 
t a b u tad , k a d ir išeivijoje j ie sa
v o dėmesį koncen t ruo ja šiai sri
č i a i Ka ip t ik dėl t o reikia paga l 
vo t i , o kurg i mes, l ietuviai , šian
d i eną tose varžybose stovime? 

Jeigu tų varžybų iniciatorių 
t iks las b u v o lygiagrečiai į t raukt i 
ir k i tus ba l t ieč ius , tai bū tų bu
vę n e t ik ta i t ikslu, bet ir reika
l inga jų a ts tovus pakviesti jau 
pačioje pradžioje , pač iame paro
dos p l a n a v i m e , o n e tik jos eks
p o n a t ų a t r i nk ime . Mūsų skulptū
ros a t s tovav imas tokiose parodo
se y r a k u r kas kompl ikuotesnis 
n e g u mūsų ka imynų . Kada jų 
s t ipr iausi sku lp tū ros atstovai dau-

tuvių kompozi tor ių kūrinių for
tepijono koncer tą atl iko jų kvies
tasis pianistas. " L i t h u a n i a n Loss 
— American G a i n " antraštė do
minavo į takingojo "Milvvaukee 
Sent ine l" dienraščio Arts and Ar-
tists skyriaus puslapį. "Kaip žy
miai mūsų kul tūrą pra tur t ino po 
Antrojo pasaul in io karo atvykę 
meno ta lenta i , liudija lietuvių 
dai l ininkų medžio raižiniai ir Ii- i 

: tografijos, kurie yra išstatyti In- ( 

I t ema t iona l Inst i tute. . ." — rasėj 
' meno skyriaus recenzente. 
Į 

Tai buvo prieš... dvidešimt me-
• tų. Per tą dvidešimtmeti pra tur-
I tėjome geru gabių menininkų 
į prieaugliu, kurie stipriai reiškia-giausia yra sus ikoncentravę šiau-

r i a i a m e Amer ikos kont inen te , j si įvairiuose pasaul io miestuose 
mūsiškia i gi yra išsisklaidę p o , ir kraštuose. Juos gerbiame, jais 

didžiuojamės, tačiau negi tas prie
auglis t a ip ir liks pasmerktas mū
sų, lietuvių, nuostoliui? Reikalai 
taip susiklostė, kad mes nebe
įstengiame suorganizuoti tikrai 
r inktinės parodos, o pasitenkina-

to l Įmus m e n o cen t rus Prancūzi 
joję, Angl i joje , Austral i joje, o 
š i a m e k o n t e n e n t e tebėra tik jų 
m a ž u m a . Jeigu juos visus sur ink
t u m e , g a l ė t u m e drąsiai savo 
skulp tūrą reprezentuot i n e tik 
bal t iečių . b e t ir t a rp tau t in iuose j me įvairiomis progomis apgra;-
konku r suose . Šiandieną reikėtų \ bomis s u r u k t o m i s parodėlėmis 
gerai pasvars ty t i , ar t u rė tume į (£įa ne tu r imos mintyje individua-
pr i imt i k i tų kvie t imus , k a d a mes l i n * į paroįiOS a r kitataučių paro-
pa tvs nebepa jėg iame sukoneent ' 
niMi savo pajėgiausių m e n o at- j 
>tovy r e p r c M a U c i a u i m t ikslui . 

uos*: .jaiyvuuttfiiucįi pa*->-

"'Kryžiuose" pasakojam trečiu as-
| meniu ir meistriškai naudojamas ap
ribotas požiūris bei su juo susijęs 
dramatinis vaizdavimo būdas. Di
džiausia pasakojimo dalis yra riša
ma su pagrindinio veikėjo Kreivėno 
sąmone, bet kartais požiūris perlei
džiamas Kreivėno sūnui Petrui, jo 
nelegaliam sūnui Giružiui, jo kaimy
nui Grūdui, arba šiek tiek atitrau
kiamas tada. kai norima, kad skai
tytojas iš toliau stebėtų kuri nors 
antraeili veikėją — Kreivėnienę. 
Grūsto dukterį Elziutę, samdinius 
Kazį ir Julę, audėją Magdutę. Bes 
nuo interpretavimo ir tiesioginių 
komentarų visais atvejais susilaiko-

į ma; "Kryžiai" ta prasme vykdo mo-
j dėmaus romano sau pasistatytą rei
kalavimą —"ne pasakyti, bet pa-
rodvti". "Kryžių" pradžia taikliai 
parodo, kaip požiūrio naudojimu 
yra kuriamas pagrindinio veikėjo 
charakteris ir nustatomas skaitytojo 
santykis su juo: 

"Švinta. Apšarmoję langai jau bal
tuoja, nors rūbų spin'a. kėdės ir 
stalas dar vis atrodo juodi. Vienodai 

met pasijunta lyg nuskriaustas — 
tokios liesos jos kojos. Jis nenori 
žiūrėti į tas kojas. Ką čia dailinti 
— jos kojos biaurios. Be to. išlipu
si iš lovos, ii tuoj žegnojasi. Lyg 
norėdama dar labiau jį paerzinti" 
(p. 5 ) . 

"Kryžių" visuomeninė aplinka ir 
joje glūdinčios konfliktų tarp veikė
jų, ka ip skirtingų visuomenės klo
dų atstovų, priežastys irgi yra su
kuriamos, centriniu dėmesio tašku 
išlaikant Kreivėno patirtį. Ši aplin
ka sustatoma labai smulkiom deta-

Atsiekiami du dalykai: viena, mes ' lėm. Kreivėnas po Kalėdų ruošiasi 
dalinamės Kreivėno patirtim, jam be- Į važiuoti naujos šeimynos samdyti, 
bundant, matom ir girdim, ką jis j Sėda prie stak> pusryčiauti, bet ko-
mato ir girdi, ir todėl esame pa - ' pūs t a i nesivalgo, todėl jis užkanda 
ruošiami jį net savotiškai atjausti. Į kumpio, šviežios dešros, tris kiau-
kai sakoma "Jis visuomet pasijunta įšinius. tepdaaaM ant duonos sviesto 
lyg nuskriaustas". Antra, tuo pačiu; kaip pirštas storumo, rūkytos žą-
metu vaizduojama Kreivėno reakci-įsies ir marinuotų slyvų. Nuvykęs 
ja žmonos atžvilgiu mums atidengia j tartis pas būsimus samdinius, jų 
jį pati, kaip ne visai žmonišką. Be * trobelėje pavaišinamas žolėmis atsi-
to, šioj vietoj matyti, kaip lanksčiai j duodančia zuikiena. Kreivėno pamo-
autorius sugeba naudoti dramatinį jkymai kaip zuikis privalo būti pa
vaizdavimo būdą Kreivėną charakte
rizuoti — pro skaitytoją šis tas pra
si) st-i: Kreivėnas čia gi iš tikrųjų 
nemato besikeliančios žmonos, nes 
jis išeina ir duris uždaro, o tačiau 
jo reagavimas i žmonos kėlimąsi yra 
perduodamas lyg tai tuo pačiu me
tu priešais įj vyktų. Trečio asmens 
apriboto požiūrio pagalba yra įma-

Ičeksi žadintuvas. Kažkas subraška j noma pateikti skaitytojui dvigubą 

Aleksandras Marčiulionis 
v , 

io viduj. 
Kreivėnas pakelia galvą nuo pa

galvės ir pažiūri į langą. Jam at
rodo, kad tas laikrodžio čeksėjimas 
sk! iido tamsą kambary. Lyg kas ran
ka sklaidytų papiroso dūmus. Po 
kiekvieno čekštelėjimo kambary lyg 

j darosi šviesiau. 
Kreivėnas pamaži numeta nuo sa-

' ves patalus, tyliai išlipa iš lovos ir 
.Kairiai ieško rūbu. Apsirengęs jis 

eina iš miegamojo, bet tarpdury 
"Jcta (tena cottal j ••. ir Sukteli žmonai: 
»«*a v Noreika — Kukis pusryčių virt. Mac teį

tiekiamas užmena kontrastą t a rp jo 
padėties ir šių bežemių — vienur 
žvėriena smaguriavimui, kitur vie
nintelis, nops ir nelegalus, būdas iš 
viso gauti mėsos. Bet tai padaro
ma autoriui būdingu preciziškume 
— skurdžių valgis tad ne Kreivė
no, bet iš kitos pusės irgi ne ba
das; skirtumui tarp gaspadorių ir 

samdiniu klasių čia suteikiamas 
toks svoris, kokį per visą Įvykin. 
raidą norima išlaikyti. Konfliktai 
t a rp bežemių ir turtingų ūkininkų 
yra su pagrindu — tai išryškėja 
kumečio Motiejaus gyvenamų sąly
gų ir desperatiško noro turėti že
mės vaizdavime, bet iš kitos pusės 
jie nėra laikomi žūtbūtiniais, neiš
sprendžiamais kitaip kaip Eaurybė-

Kryž iu ' t trpios atomazgos 

' perspektyvą ir taip romanui kurti 
gelmę: viena perspektyva yra veikė
jo, kurio patirtis perteikiama mums 
betarpiškai dalintis, antroji — au
toriaus, nesirod inčio už savo veikė
jų, bet parodanti pačius veikė
jus tai vienoj, tai kitoj šviesoj. Ant
rosios perspektyvos dėka mes įgali
nami veikėjo pergyvenimus suprasti, 
ir tai reiškia patį veikėją matuoti 

pagal visuotinus realybės ir elge- I ^ k n y s , tokiu būdu pabrėžiama, glu

d o mastus , d i k i t u r 

Gal būt. jdomiaus* efektai pasxe» 
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Siame numery 
Šekspyro eilutes šiuolaikiškumas. 
Mikalojaus K. Čiurlionio darbai 
1912 metais Londone. 
Europa iš kaires ir dešines, 
Leonardo Andriekaus eilėraščiai. 
Jurgio Jankaus nauja novele 
"Žilaiis". 
Grįžtant prie leidinio apie 
Lietuvos Steigiamąjį seimą. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 

912 METAIS LONDON L 
Ką liudija parodos katalogas ir ką sako parodos recenzentai 

Kertine parašte 
Šekspyro eilutes šiuolaikiškumas 

Viename literatūros vakare, verskime š. m. "Literatūros fr 
Borisas Pasternakas skaitė Seks-j meno" 16 numerį. Čia 1976 me-
pyro sonetų vertimus. 
neto eilutė — "and 

66-to so-
art made 

tangue — tied by authori ty" — 
buvo palydėta griausmingai plo
jimais. Pasternakas turėjo sone
tą pakartoti. 

Gerai, kad ši aktuali metafo 

tų poezijos tema pasisako eilė 
rašytojų. Pačioje pradžioje 
spausdinamas poetų sekcijos pir
mininko A. Baltakio žodis. Bal-

; takis, pasirodo, visiškai nekalba 
į apie praėjusių metų poezijos in-

DR. AUDRIUS PLIOPLYS 

Gyvas būdamas, M. K. Čiur
lionis pasisekimo ir plataus pri
pažinimo kaip menininkas netu
rėjo. Tačiau jo mirtis 1911 me
tais buvo labai apgailestauta lie
tuvių ir rusų meno rateliuose. 
Retrospektyvinės parodos buvo 
suruoštos Maskvoje, Petrapily
je ir Vilniuje 1911-12 metais. 
Petrapilyje leidžiamas rusų meno 
žurnalas Apollon'as 1911 metų 
penktame numeryje išspausdino 
penkias jo darbų reprodukcijas, 
o 1914 metų treč'as numeris bu
vo paskirtas vien jo darbams, su 
12 reprodukcijomis. Moderniame 
mene pradėjus vyrauti abstrakti
nėm tendencijom ir užgriuvus 
Pirmojo pasaulinio karo įvy
kiams, Čiurlionis liko beveik vi
siškai užmirštas. Šiame straipsny
je nušviesime labai mažai žino
mą faktą apie trijų jo darbų eks
ponavimą 1912 metais Londone. 
Autorius mano, kad ši medžiaga-
parodos katalogo ir recenzijų apie 
Čiurlionį aprašymai yra skelbia
mi pirmą kartą. 

Besidomint Čiurlionio menu dėlį. Jis užsipuola kritikus. — 
ra anuomet buvo tarta vertimų į kodėl pastarieji nepaiso TSKP | } r gyvenimu, dr. Vitolis E. Veng-
priedangoje. Antraip jos skaityto-j CK nutarimų ir nekreipia dėme-l r i s supažindino mane su parodos 

sio į poetus, kurie tuos nutarimus! katalogu, pavadintu "Second 
kaip tik ir įkūnija savo eilėse ir i Post-Impressionist Exhibition" 
tuo prisideda prie idėjinio — po-i (Antroji poimpresionistų paro 
litinio piliečių ugdymo. Paeita- d a ) - Paroda vyko Grafton galeri-

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) 

me tome, psl. J34-7, yra 34 pa- dien labai žinomi darbai, jų tar-

Vyties preliudas (1906) 

jas būtų susilaukęs nemalonių 
pasekmių: juk tada bolševikinis 
smurtas siekė zenitą. 

Šiandien žmonijos komunikaci
jos bangos šiek tiek apardė gele
žinę uždangą. Kažkaip nepatogu 
už vieną sakinį ištremti žmogų 
į Sibirą. Vis dėlto gaižus nepasi
tikėjimas menu ir menininkais 
tebėra gyvas valdžios magna
tų smegeninėse, nepaisant su 
tuo susijusio komunizmo. Nese
niai gi pasaulio spauda rašė 
^pi& sovietų dailininko Iljos Gla-
zunovo vargus. rengiant savo 
kūrinių dailės parodą Maskvoje. 
Glazunovo menas, vakariečių 
akimis žiūrint, yra nekalčiausio 
pobūdžio. Kelių Šimtų darbų 
tarpe turėjo būti eksponuojamas 
ir 20 x 30 pėdų dydžio paveiks-

rodos darbų reprodukcijos, bet 
Čiurlionio darbai jose neįtraukti. 
Antrame tome. psl. 624-7 yra iš
vardinti visi dalyvavę dailinin-

_| kai ir jų darbai. 

vęs (so pabraukimu) partijos pa 
geidavimą, kad mene būtų įgy 

joje Londone nuo spalio 5 d. iki 
gruodžio 31 d- 1912 metais. Ši 

vendinta partijos linija, pareigu-! paroda yra minima Donald E. 
niškas Baltakis savo priekaištus! Gordon knygoje Modern Art Ex-

Parodoje buvo anglų, prancū
zų ir rusų dailės skyriai. Taipgi 
ir katalogo įvade kiekviena gru
pė buvo atskirai pristatyta atitin
kamai Clive BeB, Roger Fry ir 

užantspauduoja nuolat kartoja- hibitions 1900^- 1916,^ išleistoje barono Boris voB Anrep. Viso 

pe Matisse paveikslas "Šokis" ir 
jo moters galvų skulptūrų, išlietų 
bronzoje, serija (dabar randamos 
žymesniuose meno muziejuose). 
Rusų grupei atstovavo Larionoff. 
Čiurlionis. Roerich, Stelletzky ir 
kitų darbai. Parodoje buvo ekspo
nuoti trys Čiurlionio paveikslai: į įq. kylantį aukštas po aukšto 
The Knight (Raitelis: katalogo \ abiejose gilios daubos pusėse, per 
nr. 143). The Mountain (Kai- kurią šoka sudvasintas raitelis. 
nas; nr. 236) ir Rex (nr. 240). sunku tiesiogiai suprasti. Kaip ir 

j Gazette 1912 m., spalio 7 dL, 
BL 3; The Sunday Times 1912 

i m., spalio 4 ir 21 d., psL 8 ir 
! 10. Daily News and Leader taipgi 
j ftivo išspausdinęs recenziją, bet 
, So dienraščio nepavyko surasti. 
i Burlington Magazine, Londono 
j mėnesinis meno žurnalas, 1913 
j m., sausio mėn., psl. 226-230, iš-
j spausdino Clive Bell rašinį, ku

riame minimi tik anglų ir pran
cūzų dailininkai. 

Aplamai, šios parodos recenzi
jos buvo gana neigiamos. Labiau
siai puolami buvo Matisso dar
bai. The Morning Post palygino 

j jį su mitologiniu graikų skulpto
rium, kuris sąmoningai sudaužė 
gražią skulptūrą savo žmonai pa
tenkinti; Matisse —tai "grožio 

I darkytojas" skelbė recenzentas. 
i Visiem kitiems menininkams re-
, cenzentas sarkastiškai siūlė de-
I šimties dienų kursą "tapybos me-
i n ui išmokti". Jo išvada buvo to-
[kia: "r imtai kalbant, visumoje 
[ tai yra apgailėtina ir gėdinga pa-
į rodą". The Connoisseur rašė, 

ked Matisso eksperimentavimai 
privedė prie tragiškų rezultatų. 
CIaude Phillips recenzija. The 
Daily Telegraph dienraštyje, bu
vo kiek švelnesnė: "Si praoda tu
ri neraminančių ir aliarmuojan-

"Keli patys originaliausi dar
bai šioje parodoje buvo rusų me
nininkų. Daugelis jų savo giliais 1 čių aspektų ir turi tikslą paveik-
mistiniais jausmais ir intensy- j «' ir susukti paprastų 
viais enigmatiškais išsireiškimais Į protą... jie mėgina 
primena IVilliam Blake darbus. 

išreikšti 

Tokias kompozicijas ir Čiurlionio 
Raitelį, vaizduojantį didelį mies-

grindinius gyvenimo ir meno 
principus, tačiau...jie velka mus 
per dvasinį ir fizinį purvą, biau-
rumą". The. SunAaii Times ge
riau suprato šį meną ir ragino 
žiūrovus stengtis įsigilinti į Šiuos 
darbus, nes "kiekviena nauja idė-

las su įkompa mintomis ca ro . |Ą r 

mu trafaretu: "Teisinga idėjinė, 
pozicija — svarbiausias kritiko j 
atramos taškas". 

Be abejo, taip kalbėdamas, 
poetų sekcijos pirmininkas tik 
atlieka jam pavestą pareigą — 
priminti rašto žmonėms, iš ko ir 
už ką jie gauna algas ir h o n o r a - ^ a z a n 

rus. Partija yra jų bosas, o TSKP 
CK nutarimai — šventos gai
rės, kurių laikytis privalo kiek
vienas literatūros darbuotojas. 

i Miunchene 1974 metais. Pirma 

Nesmagu, kad šiuos elemen
tarius dalykus reikia priminti j 
valstybei, kuri švenčia savo rėži- į 
mo 60-meti ir giriasi kultūra bei '< Matisse. Picas* . Rousseau 

parodoje buvo išstatyti 50 daili
ninkų darbai. J50 paveikslai ir 
13 skulptūrų. Tarpe jų buvo eks
ponuojami B-.!::::ard, Braųue, Ce-
zanne, Derain. De Vlaminck, 

dar-
Pr. V ! bai. Ten bu v išstatyti ir šian-

Katalogo įvade, skirtame rusų \ gigantiškų įvaizdžių, vaizduo- j ja, išreikšta su jėga ir įsitikinimu, 
grupei, autorius baronas Boris j jamų Apokalipsėj, jų reikšmė pri- iššaukia nepasitikėjimą ir yra ne

mėgiama, kadangi žmonija pap
rastai nesupranta ir nepriima 
naujų dalyki?". Burlington Maga
zine ir The Times buvo pana
šios nuomonė^ ir išsamiau aiški
no poimprosHinistinės dailės sti-

Trockio, Stalino, Solženicino gal
vomis. Playboy zuikučiu ir ki
tais šiuolaikiniais pavidalais. Pa
veikslas ironiškai pavadintas "XX 
amžiaus paslaptimi". 

Sovietų kultūros ministerijos 
cenzorių komisija, išvydusi ne
labai paslaptingą Glazunovo pa
slaptį, ėmė šaukti: "Niet! Niet, 
Uja! Šito paveikslo negalima ro-j j"ajį0 

|] 
tinė karikatūra". 

Re :kia stebėtis Glazunovo drą
sa. Užuot pašalinęs savo šedev
rą, jis solidariai nukabino nuo j 
sienų visus kitus savo kūrinius1 

ir pasakė: "Nieko nerodysiu". 
Tokiomis sąlygomis, kai menui 
uždedami žąslai, dailė ne ekspo
nuojama, bet mar inama pogrin
dyje. 

Nuo Maskvos iki Vilniaus trum 
pas lėktuvo skrydis, ir, supran
tama, valdžios vadelės su bota
gu lenrrv-ai pasiekia kiekvieną 

tai nėra poetų, rašytojų ir j 
aplamai menininkų žabojimas?' 
Taip. —atsakys kiekvienas Lais-j 
\ės alėjoje sutiktas moksleivis. 

Su vėsiu blaivumu nuskamba j 
pagrečiui spausdinamas kritikoj 
Kęstuč:o Nastopkos atsakymas 
Baltakiui: "... tie. kurie užsiimi-Į 
nėja kritika šiandien, visų pir
ma dirba kitus darbus. Nedaug' 

ieka, todėl iri 
pasirenkam rašyti tai, kas vienu 
ar kitu požiūriu artimiau...". 

Nastopka ramiai paliečia žmo-Į 
giškos prigimties esmę: kiekvie-! 

nas žmogus renkasi tai, kas jam 
artimiau; menininkas kuria tai, 
ką subrandino jo individuali dva
sia; skaitytojas ar žiūrovas džiau
giasi tik jam patinkančiu menu. 
Visokių politbiurų nutarimai, 
politvadovų nurodymai, minis
terijos komisijų priekaištai. įsa
kai, papeikimai, represijos yra tik 

art made tonspje — t-'ed by 

von Anrep be jokių išlygų laikė 
Čiurlionį rusu ir šitaip supažin
dino parodos lankytojus su jo 
darbais: 

"Rusų širdžių giliausi užkam
piai yra pilni mistinių jausmų. į mistines idėjas harmonijon su sa- į ama vystymąsi. 
Tapytojas Čiurlionis buvo jų nu- \VOm. M. Nicholo Roenko Sven-\ K a f p r-;įur |innio darbai pateko 
galėtas; jis buvo pasišventęs [tasis miestas ir puikuns Čiurlio-^ p a r o d ą ? Hal inai paaiškinta yra 

V. I^andsbergio rašinyje, išspaus
dintame Vilniuj leidžiamam sa 

klauso nuo asmeniškų žiūrovo idė
jų ir reikalavimų. Tačiau yra bū
tina, kad paveikslai, sukurti gra
žioje formoje, būtų pakanhimoi 
rišlūs pritraukti žiūrovo vaizduo
tę ir leistų jam supinti kūrinio 

minėm paslaptim ir dangiškai ete- \ m 'o Rex priskirtini šiai klasei 
rio muzikai. Bex yra vienas iš 
svarbiausių jo darbų. Ugnis, kuri 
dega viduryje, yra apsupta okulti-
nio pasaulio horizontu, kylan
čiais ratais ir angelų šešėliais. 
Čiurlionis netikėtai mirė pasku
tiniais metais". (Sis vertimas 
kaip ir visi kiti, yra autoriaus). 

J\ado gale yra pastaba, kad 

M. K. Čiurlionis minimas ir; 
Londono dienrašty^. The Mot-
ning Post, 1912 m., spalio 4 d 
psl. 4: 

Mes atskirtume rusų grupės 
dnrhus nuo bendros parodos 'de-
haucheri/. Paveiksluose jie sten
giasi išsilaisinnti iš Vakarų idea 

dėl "'transportaciįos kliūčių" ne /\7> kuriiį inržtai ura tiek par ne
visi įvade suminėti rusų meninin-i n;alonūs jų menm, kaip ir Sihi-
r.inkų darbai eksponuojami pa- j ras yra ar hnro sunkus Rusijai. 
rodoje. Todėl ir reikėjo atrasti, \'aivus rytietiškas patrauklumas 
papildomų įrodymų, kad Čiurlio-, įr paslaptingumas pastebimi ba 
nio 'darbai tikrai ten buvo. Po j rono von Anrepin 'L'homme 

vaitrasty 
1966 m.. 

literatūra ir 
Bepoa psl. B 

tflfci 3&ME 

kuMros Kertę. Pavvzdiiuit atsi-i authority/'. \V b Uurliotu*! ' ! f 1 • * » ' » | 

ilgų ieškojimų pavyko surasti dvi 
recenzijas, mininčias Čiurlionio 
darbus. Mėnesiniame Londono 
meno žurnale. The Connoisseur, 
1912 m., spalio mėn., psl. 188-
-192, buvo šios parodos aprašy
mas. Čia buvo minimas ir Čiur
lionis (sio bei kitų straipsnių 
įutorii] pavardėm nežinomos. I Daily Tdefft^h /D12 m., spalio 
nes st.dipsniaj nepasirašyti)t 5 d., psl. 9; The Westm.inster 

construisant un puits' r 220) 
ir "Alegorinėje kompozicijoje" 
(2V>). Čiurlionio 'Rexe' (240) 
bei Stalletskio 'Briedžio medžiok
lėj ( 2 » r . 

Si paroda buvo recenzuota ir 
kituose dienraščiuose (Čiurlionio 
dalbai juose neminimi): The 

Neturėdamas nei parodos kata 
iogo. v.ei recenzuų, V. Landsber
gis sužinok) .įpie Šią parodą iš 
barono von Anrep koresponden
cijų. Laišku, rašytu dailininkui 
M. Dobužinskiui, baronas dėkoja 
už Čiurlionio paveikslų atrinki
mą parodai T i m e na t laiške už
simenama, kad Viačesiovas Iva
novas (poetas simbolistas) prita
rė tai atrankai — jie. esą, labai 
gerai reprezentuota Čiurlionį. 

Kas atsitiko su Čiurlionio pa
veikslais po parodos, nėra žino
ma. Iš katalogo matome, kad vi
si darbai buvo skirti pardavimui 
(Čiurlionio darbai norą pažymė
ti išimtimi — neparduodama) , 

; bet nėra jokiu. įrodymų, kad jie 
buvo parduoti. Tikriausiai visi 
buvo grąžinti atgal į Lietuvą. 

Būtina paminėti netikslumą V. 

(Nukelta. į 2 pai.) M 
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Siame numery 
Kultūrinis gyvenimas ir spauda. 
Ar įmanoma stebuklo tema spręsti 
scenoje: pokalbis su Darium Lapinsku. 
Dvidešimt septintas romano konkursas. 
Jojimas drakono medžioklėn — 
nauja Br. Railos kny^a. 
Heinz Piontek eilėraščiai. 
Icchoko Mero novele. 
Dr. Kajetonui Čeginskui 50 metu. 
Mirė du rusu superrasytojai. 
Nauji leidiniai. 

AR ĮMANOMA STEBUKLO TEMA SPRĘSTI SCENOJE? 
Pokalbis su premjerinio dramos spektaklio režisierium Darium Lapinsku 

• 

Kertine parite 
Kultūrinis gyvenimas ir spauda 

Ilgametėje savo veikloje kury- j 
į biniams poreikiams ir paskatams į 
I ateitininkija visada buvo jautri 

j ; ir užsiangažuojanti. Tai ypač ryš- j 
ku nuo pačių ankstyvųjų *'Atei- ; 
ries" puslapių ir vėliau metų me- j 
tais literatūrą, meną, mokslą ir Į 
muziką ugdančioje organizacinė- j 
je aplinkoje. Todėl platesnio po
būdžio viešieji ateitininkijos su
sibūrimai visada įprasta užak
centuoti kuriuo nors nauju kūry
biniu indėliu. Taip, sakysim 
reikšmingojoj ateitininkijos Reor
ganizacinėj konferencijoj 1927 
m. Palangoje, Birutės kalno pa-
oėdėje, buvo didingai pastatyta 
Vinco Mykolaičio-Putino miste
rija "Nuvainikuotoji vaidilutė", 
o pastarajame ateitininkijos kong- j 
rese Chicagoje 1970 m. pirmą j 
:artą šiame kontinente buvo at- j 
likta Mikalojaus Konstantine; 
w;urlion'o simfoninė poema į 
i;Jūra". Ir šiemetiniame devinta- j 
'ame atei ininkijos kongrese, ku-j 
ris įvyks Darbo dienos savaitga- Į 
yje Clevelands, einama tuo pa- Į 

jiu naujo kūrybinio indėlio ke- į 
'iu: rugsėjo 3 d. kongrese bu i 
">remjerin:s Algirdo Landsbergio ; 

Jramos "Šventasis narvas" pasta 
tymas. Naują mū"ų dramaturge 
veikalą režisuoja Darius Lapins 
kas. Spektaklio paruošos įkaršty
je užkalbiname čia gerai nusitei 
kusį režisierių. 

— Kodėl "narvas" ir kode! 
"šventasis"? Jūsų atsakymas, ti
kimės čia iš anksto patenkina 
skaitytojų ir žiūrovų smalsumą. 

mas. Tai yra tik priemonė ati- teiktų publiką aš manau, nerei 
traukti žiūrovų dėmesį nuo paties 
svarbiausio fakto šių laikų dra
moje — originalių, revoliucinių 
idėjų stokos. 

kia aiškinu. 

— Kurie aktoriai ir iš kur yra 
angažuoti "§\\*ntojo narvo" pa-

I statvmui?. 
— '"Šventasis narvas" — tai : 

drama, kurios veiksmas vyksta; 
: Anapus geležinės uždangos. Kiek' 
\ žinome, nesate važinėjęs anapus 
i geležinės uždangos ir nei savo j 
Į kailiu, nei tiesioginiu stebėjimu 
nesate patyręs tenykščių situaci
jų. Kuo tad labiausiai pasitikėta 
;avo režisūrinėje vizijoje: asme
niški intuicija, ar kuriais kitais 
baltiniais? 

— Šis klausimas turėtų būti 

— Mano aktoriai yra bevar
džiai — susitikome mes šios dra
mos ribose, nepažindami vienas 
kito. Aš tikiuosi, kad po spektak
lio prisiminsiu juos kaip: vardas 
— Ilgesingos, pavardė — Akys: 
vardas — Ašaros, pavardė — 
Balse; vardas — Trapus, pavardė 
— Judesys; vardas — Graudus, 
pavardė — Juokas; vardas — Ak
meninis, pavardė — Veidas; var
das — Gyvuliškas, pavardė — 

atsakytas autoriaus. Aš, perskai-] Kikenimas; vardas — Sustingęs 

Kad emigraciniu grupių žmo- ' Visose periferijose šitaip vyks-
nfe Amerikoj visiškai neišnyks- j tantl kūryba labai praturtina 
ta ir neišnyks, rodo biologiniai mūsų spaudą, jai duoda gyvo gy-
fakaįį ir būriais ar pavieniai pasi- i venimo pulsą. Kūrybai sustojus, 
pildymas iš senųjų tėvynių. liks ir mums tik vedybų, krikš-
Bet kultūrinis nuosmukis išeivi-; tynų ir komerciniai skelbimai, 
jose labai realus. Čia jau yra keb- skelbimai ekskursijų į tėvynę, 
fthi. Tai liudija, be kita ko, ir • po to — tų kelionių aprašymai, 
dtffigybė tautinių grupių laik- lygiai taip, kaip ir kitoje kitų 
ra t i l ių , kurių lygis yra labai že- emigracinėje spaudoje, kuri yra 
tįfif, net apgailėtinas. Teko ma- j reikalinga, kuri vis dar egzistuo-
tyti italų, arabų, lenkų, armė- ja, bet jau yra menkut menkutė. 
lių ir kitų periodikos. Ne vienas; 
be abejo, vartė čionykštę vokie- Į Atrodo, kad didelių ir kury-!

 n o r in t sužinoti kokio pobūdžio i ^ t e ^ s t a s stumiąs veikalo int-
čių, prancūzų, čekų, slovakų. \ bingų kraštų emigrantas pats! kokio struktūrinio ir idėjinio į r iS3 i P"ekį, yra gana buitiškas, 
serbų švedų spaudą. Aplamai,: nesuka galvos dėl aukštesnio čio- j pavidalo vra Ši naujoji Algirdo r s a - U 3 - Šio dvilypio teksto trinty-
susidarė įspūdis, kad dauguma j nykštės savo spaudos lygio. Jam Į Landsbergio drama? 
jų laikraščių yra kur kas žemes-, Ir nereikia kelti savo tautos rei-
nio lygio už mūsiškius. kalų ir savo tautos kūrybos pla-j — Skambus pavadinimas ar 

tęs veikalą, radau situaciją, su 
kuria man reikia susidoroti, ne
žiūrint jos autentiškumo. Kas 

i link režisūrinio situacijos inter-
Į pretavimo, tai aš manau, kad si-
| tuacijos autentiškumas ir scenos 
j dramatinė įtampa yra taip toli 
į vienas nuo kito, kaip šiaurės ir 
j pietų ašigaliai. Kas link kankini-
, mo būdų, norint išgauti kalinio 
' prisipažinimą, užtenka atsiversti 
nors ir "Time" ar "News\veek" 
žurnalus ir atrasti aibę iliustraci
jų, rodančių kaip kankinami po
litiniai kaliniai. Žinoma, šiapus. 

pavardė — Atodūsis. Iš kur jie 
atėjo? Kur jie nuėjo? Ar taip 
svarbu. Bet h\ir> toli jie nukelia
vo, besiruošdami spektakliui? 

— Kaip praktiškai yra spren-
ižiamas veikalo paruošimas sce
nai ir kiek jau pasistūmėta galu
tinio apipavidalinimo kryptimi? 

— Parafrazuojant ištrauką iš 
j dramos: "Ar prisipažino kunigė-
( lis, sufabrikavęs stebuklą? — Ne, 
j neprisipažino. Stebuklas įvyko, 
j stebuklas dar vis tebevyksta." 
| Taip ir scenoje nieko nėra galu-

ana-jtjn j0_ ^ i tikiuosi, kad ir veikalas, 
Darius Lapinskas, režisuojąs Ateitininkijos devintajame kongrese rugsėjo 3 d. 
Clevelande statomą naują Algirdo Landsbergio dramą 'šventasis narvas" j Tačiau aš n e m a n a u , xad 

Nuotrauka V. Noreikos I pus šioje srityje yra nors kiek Į ir aktoriai, ir režisierius bus už-
! atsilikta. Pavvzdžiui, Uragvafuie 

to. Ar spektaklis duos kai kuriuos 
atsakymus, ar dar daugiau iškels 

žadinimo dvilypiškumas. Teks
tas, kalbantis apie stebuklą, yra 
liaudiškai poetiškas, abstraktus. 

Mūsų spauda dar nenusmuko 

e iškyla pats svarbiausias idėji
nis klausimas: ar tiki autorius 
tuo, apie ka jis rašo — stebuklo 

klausimų, pažiūrėsime —pama
tysime. 

— Kai ateitininkų buvote an
gažuotas šio veikalo pastatymui 
kongrese ir kai pirmą kartą per
skaitėte dramos rankraštį, koks 

ulyįe. Tauta ir valstv-1 ne? "Šventasis narvas"'. Dvi prie-1 galimybe? Ar galima, ar įmano-1 buvo pirmasis įspūdis: kuo veika-
išvis stebuklo temą spręsti Į las. jus, kaip režisierių, patrau-

viena iš efektingiausių kankini
mo priemonių yra pasodinti 
nuogą vyrą ant gana siauros 
lazdos, nesiekiant kojomis žemės. 
ir taip laikyti, kol šisai prisipa
žįsta. Kiek tai būtų efektinga pa
rodyti scenoje ir kaip visa tai nu

tenkamai dvasiniai turtingi, jog 
po premjeros galės pasą k vii: 
'Stebuklas dar tebevyksta. Ir šį 

ir tą, ir dar kai ką galima visai 
ritaip padaryti, gal dar įdomiau... 
Dabar susipažinome, ateikite į 
sekantį spektaklį, gal susidrau-
gausim". 

(Nukelta į 2 psl.) 

bė tai daro. O jis čia, gerai už- j šingybės: šventasis — beribis, be
iki tokio lygio ir tik tokių inte-j dirbdamas, naudojasi vietine į kraitis, neapčiuopiamas. Ir nar-
resų rato. Norisi net galvoti,; kultūra ar prisisiunčia, ko nori, ! v a s . Taip apčiuopiamas, kad no-

ma 
scenoje? Juk kuo jtikinančiau kė? 
parodysi stebuklą scenoje, tuo 

mūsiškė kad 
riausia 
grupių. Ir tam yra priežasčių 
•ai mūsų išskirtinis pliusas. 

gal yra pati ge-jiš gimtojo ar tėvų krašto, o ir | rėtysi bekraštiškai sustaugti ir ti- daugiau nuvertinsi pati stebuklą 
tarp visų emigrarrtiškų! pats ten laisvai nuvažiuoja. La-! kėtis, jog staugimo aidas grįš at-
:r tam vra priežasčių. Ir bai jau nedaug vietinių kūrybin- Į gal per tą narvo spragą, per ku-

gų žmonių kiti emigrantai turi j rfą — vienintelę iš narvo gali 
pasprukti. Veikale atsispindi pa-

Tik neužmirškime, kad 
spaudą padaro ne pati spauda, 
bet mes patys, visa tai, kas vyks
ta už tos spaudos nugaros: paro
dos, koncertai, parašytos ir išlei-

išeivijoje. Kas kitaip galvoja, la-
tokią;bai klysta. 

Ir jokiu būdu prieš kitus mes 
čia nesame silpnesni. Atvirkščiai 
—pranašesni. Ir tėvynėje tuo tu-

džiamos knygos, teatro spektak- į retų tik džiaugtis. Jei ne į pa-
liai, mokslo ir kūrybos simpoziu- j dangės kelti, tai bent geru žo-
mai. Visi tie periferiniai dalykai j džiu paminėti. Ir minėtų, jeigu 
spaudą veikia, ją kultūrina; yra tik galvojančių ir rašančių 

Ir jei nuvertinsi jį iki neįtikėtu-
mo. tai kam rašyti veikalą apie 
tai. ko nėra. Šie ir panašūs klau
simai kils žiūrovui premjeros me-

apie ką šnekėti, ką recenzuoti, 
analizuoti, kalbėti ir diskutuoti 
kultūrinėm temom. Visa tai spau
dą ir daro turtinga, kultūringa. 

Bet jei sustos ta šakota kūrybi-

plunksnų niekas tenai nevaržy
tų. 

Tai kas, kad išeivijoj mūsų 
nėra daug. Bet mes skiriamės la
bai daug kuo nuo kitų. Mes jau 

nė ve'kla, tai ir mūsų spauda pa-; turime šiandien savąjį veidą. Mes, 
rašės į kitų emigrantinių gru- tikim, kad gali būti specialiose i 
p'ų spaudą. Tačiau ir dėl to ne- \ sąlygose ir užjūrio lietuviškoji j 
verta būtų žudytis. Juk tiek daug i kultūra. Mes jos neatsižadam, net 
iki šiol padaryta. O stebuklų ga- j papildom daug kuo nauju ir per
is būti ir ateityje. Kas bebūtų. į duodam nebloga dalimi jauna-
viš tiek mūsų literatūrinio, mu-i jai kartai toliau papildyti. Tač:au 
zikinio, sceninio, dailės ir moks-įmes su kuriančiais tėvynėje nesi-
i • r i^ • : ~ „ i • : galinčiam, bet nešam kūrvbos 
lo gvvenimo faktai jau i š s a u k ė ^ , ' ' . , , . % _ 

. .. • . . i rezultatus Į tautos bendrą kultu-
įdomių recenzijų straipsnių, 
diskusijų ir įžvalgių analizių. 
Jokioj kitoj išeivių spaudoj viso 

ros lobyną. 

Šis mūsų kultūrinis gajumas 
fo tiek daug nėra. Skeptikai tepa- į labai palaiko ir išeivijos lietuvis-
Siauri, tepalygina ir tegu tada •—— >£***&• •™ l . " Į '•*>« 7 
krupo gaivas. i iKvmt* 12 pmj. i 

DVIDEŠIMT SEPTINTASIS 
"DRAUGO" ROMANO 
K O N K U R S A S 

t. Dienraštis "Drangas** skelbia dailiosios prozos; romano, 
apysakos dvidešimt septiuią konkursą. Rankraščius įteikti pa
skutinė data .vra 1977 m. lapkričio 1 d. 

2. Cjpriaosiojo kūrinio autorini skiriama 1.0°0 dolerio premi, 
ja, korios mecenatai y r a Antanas ir Adelė Skučai iš Lake 
H o r t h . Florida. 
Komisijai neradus tinkamo kurinio, premija Teskiriama. 

3. Korinio siužetą pasirenka pa tys antorm<. Rankraštis turi 
bftti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip iOft romaninio for
mato puslapio, 
4. Karinius stosti adresai: Dailiosios pro/os konkorso ko
misijai, Draugas, 4545 Vi". 63rd St., Chirngo, 111. 60629. 
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai tori pasirašyti 
slapyvardžio, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę i r adre«*ą, ten pat į rašant kūrinio antrašte ir pa-
sirinktąjj slapyvardi. Teisėjo komisijai išrinkns premi juotiną 
korinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. 

6. TfikstamSo dolerio premiją gavės autorių* be papildomo ho
noraro pirmosios laidos teisę perleidžia "Drausrui", įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti a tskiru leidimu arba tik 
išleisti atskirs leidinio. Premijos nepaskyrus . aotortai spausdi
nimo sąlyga& nuspręs, susitarę su "Draugą*". 

— Veikalo muzika ir režisūri
nio manevravimo lauko erdvė. 
Aš pasijutau lyg vairuočiau spor
tinę mašiną Paryžiuje, Triumfo! 
arkos sankryžoje, j kurią subėga Į 
dvylika gatvių: labai daug erd-į 
vės, bet ir daug pasiutiškai vai- i 
ruojančių žmonių aplinkui. 

— Kiek galima spėti, "Šventa
sis narvas" yra gana šiandieninio 
literatūrinio sukirpimo drama, j 
Kaip ir kuo atsispindi visa tai i 
jūsų režisūrinėje vizijoje? 

— Se°na yra kaip graži mote- į 
ris. Ji žiūri į tave ir laukia. Per į 
greitai pulsi, užgriūsi ant jos — ; 
pabėgs, per ilgai lauksi — atsi- j 
ras žvilgsnyje nuobodumo pra- į 
das. Bet tai tik pirmas žvilgsnis, j 
0 ką kalbėti apie tolimesnę drau
gystę — ištiso veikalo scenoje ei
gą. Sceninio laiko logika yra pa- Į 
ti svarbiausia spektaklio būtiny
bė. Nei aš pasisavinsiu autoriaus 
pulso, nei aktoriai pasisavins ma
no pulso greičio, reikia tikėtis. 
kad paruošos metu mes atrasim 
tempą, kuriame visų mūsų pulsai 
bus gbafithtgi. Šiandieninė dra
ma savo kokio nors specialaus 
-ukirpimo neturi. Ji buvo jau su
kirpta prarito šimtmečio pabai
goje. Kas šiandien dramoje vyks-
*a, tai tik menki pataisymai anks-
* mia modelio. Kad ir tas šių 
dienų teatre mėgstamas nuogu-

=JS narvas" Dramaturgą!! Algirdas Landsbergis, kurio naujos 
premjera "vyks Ateitininkijos kongrese. Clevelande. I m. rugsėjo 3 d, 

•vuotraaka V, 
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Ar isnaudojam visas galimybes: pora 
pavyzdžiu. 
Antanas Maceina apie duonos dialek
tike Ateitininkjos kongreso proga. 
Algirdo politikos siekiai. 
Kazio Bradūno eilėraščiai. 
Jurašo "Macbethas" iškiliausiųjų spek
taklių sąraše. 
Vlado Vildžiūno skulptūrų paroda. 
"America" aprašo Mindaugą Tomonį. 
Nauji Milašiaus minėjimai Prancūzijoje. 

Antanas Maceina 

Kertine parašte 
Ar isnaudojam visas galimybes? 
Pora pavyzdžiu 

Srtogaus vertybių sampratos 
skalė pastaruoju laiku praplatėjo. 
Mums, lietuviams, kaip ir kitoms 
pavergtoms tautoms, svorio cent
r ą , Shoma , buvo ir liks elemen-
torios tautos ir žmogaus teisės, ku
rios kitoms yra taip savaime aiš
kios, kad kartais net nesuvokia
n t , jog jų galėtų ir nebūti. Dėl 
seniai laimėtų laisvių nekovoja
mą, todėl mums dažnai nelengva 
įtikinti kultūringąsias visuomenes, 
jog būtent kaip tik tų laisvių mes 
dar siekiame savo tautai. Ameri-
kiecTur, pavyzdžiui, aktualesnis ir 
gal _TaBiau suprantamas yra susi
kirtimas tarp asmens laisvės, jo 
etikos sampratos ir didžiosios tech-
nopSįrtos. Šitoje srityje dabar pra-
veo&rrii tyrimai ir N.S.F. (Na
tional Science Foundations) skel
bta konkursą tų tyrimų finansavi
mui. Į tai vertėtų atkreipti dė
me^ , nes Lietuva ir kitos Sovietų 
pavergtos tautos tai sričiai gali pa
telkti labai ryškių negatyvių pa
vyzdžių. Elementarių laisvių ne-
buvfihas sąlygojo padėtį, kurioje 
susikirtimas tarp technologijos ir 
žmogaus asmenybės buvo itin ašt
rus. Diktatūriniais metodais pra
vesta industrializacija, žmonių 
perkilncjimas, gamtos ir jos iš
teklių eikvojimas visa tai vyko ir 
tebevyksta Lietuvoje tokiu mas
tu ir su tokiom akivaizdžiai nega
tyviom pasekmėm, kurias Vaka
rų visuomenėje būtų net sun
ku surasti. Atrodytų, kad čia kaip 
tik yra dirva tolimesniam ir gi
lesniam tarptautiniam Lietuvos 
padėties tyrimui. 

Štai pora pavyzdžių, kur tiesiog 
kiŠte pakišama ir siūlyte siūloma 
musq čionykščiams jaunosios kar-'gijoje- Daugiau informacijų gali-

1977 - 1978", kur nurodomos są
lygos ir datos, kandidatuojan
tiems į paramą studijoms. No
rintieji gauti formas prašymams 
dalyvauti konkurse tokiai para
mai, turi nurodyti amžių, pasiek
tą mokslo laipsnį, pažymint kada 
jis pasiektas, pilietybę ar teisę 
nuolatos gyventi JAV-se, akade
mines ar kitas pareigas, specialy
bę, numatomą studijų dalyką, lai
kotarpi, kuriam paramos ieškoma, 
specifinę programą, kuriai ir kiek 
paramos ieškoma. Norint gauti 
informacijų, šios brošiūros eg
zempliorių ir prašymams formų, 
kreiptis adresu: Office of Fellow-
ships and Grants, ACLS, 345 E. 
48 St., New York 10017. Pasku
tinės datos kreipimuisi yra: • 

Rūgs. mėn. 30 d. stipendijoms 
ir paramai neseniai gavusiems 
doktoratą. 

Lapkr. mėn. 1 d. tyrimams ne
seniai gavusiems doktoratą ir ke
lionėms į tarptautinius humanita
rinės srities suvažiavimus; 

Gruodžio mėn. 30 d. parama 
Rytų Europos tautoms; 

Sausio mėn. 16 d. parama stu
dijų darbams. 

2. JAV National Science 
Foundation (NSF, VVashington 
D.C. 20550) duos paramą studi
joms temos: "Etics and Human 
Value ImpIica*ions of Science and 
T.-chnology". Terminas kreipi
muisi 1978 m. sausio mėn. 10 d. 
Parama teikiama studijoms anks
čiau nepripažintų etninių ir kitų 
vertybių ryšium su praeities, da
barties ir ateities pažangos pro
jektais gamtamoksly ir technolo-

tos šviesuoliams tomis problemo
mis susidomėti savo ir Lietuvos 
labui. 

1. Institucija, pasivadinusi Ame-
rferan Council of Leamed Socie-
tfeš itleido naują, papildytą laidą 
knyfos "Aids to Individual Scho-

ma gauti kreipiantis į National 
Sciences Foundation per šios prog
ramos vedėja William A. Blanpied 
telefonu (202) 282-7947. 

Šiomis galimybėmis reikėtų ir 
lietuviams susidomėti, ypač, kad 
teikiama parama Rytų Europos 

l t rs : Gompetitions to be Held in I studijoms. a. k 

Savo straipsnyje "Trys pamati
niai klausimai" (1911), šiame, 
pasak dr. J. Girniaus, "iš tikro 
pagrindiniame ateitininkuos do
k u m e n t ė l i ) Pranas Dovydai
tis ne tik klausė, kuo save vadi
name ir kokios mūsų pare'gos, 
siekiai bei keliai, bet ir "kų 
mes matome aplinkui". (2) Tai 
reiškia: jau pačioje ateitininkų kū
rimosi pradžioje žvilgis išlaukėn 
turėjo turėti lygios svarbos, kaip 
ir žvilgis vidun; ateitininkija at
sirado, paakinta kaip tik to, ką 
regėjo aplinkui, būtent: "žmo
gaus tragediją be D'evo, bedva
sės kultūros grėsmę, mokslo, pa-
'enkto ateizmui, svaičioji
mus". (3 ) 

Tai galioja ir šiandien. Dar 
daugiau: žvilgis išlaukėn šian
dien yra gal net reikalingesnis, 
negu anksčiau, kadangi paregėti 
dabartinę išlaukę yra pasidarę 
žymiai sunkiau. Pradinių ateiti
ninkų aplinka buvo gana ryški: 
tai kovingasis ateizmas ir nihi-
l'zmas, vadinasi, rungtynės dva
sios plotmėje. Tuo tarpu dabar
tinių ateitininkų aplinka nėra 
tokia aiški. Jie gyvena pasauly
je, kuris būdingas ne tiek jamg-
tynemis už idėją, kiek rungtynė
mis už duoną; rungtynėmis, ku
rios darosi dvasiai vis abuojes-
nės. Kas čia šiandien plėšosi dėl 
to, ar Dievas yra, ar io nėra? Jei 
jis yra, gerai; jei jo nėra, dar ge
riau. Kas čia šiandien žvelgia 
Juozo Girniaus teiginio t'esą: 
"Didysis visos istorijos klausimas 
yra žmonijos santykis su Dievu, 
o ne politinės ar socialinės įtam
pos"?. (4) Juk pasauliui, kuriame 
gyvename, ka 'p tik rūpi politi
nės, o ypač soc'alinės problemos. 
Didžiojo inkvizitoriaus Kristui 
pateiktas šūkis "Pirma pasotink, 
o tik paskui reikalauk dorybių" 
yra daugelio jau įsirašytas į savo 
kovos vėliavas. Dabartinė aplin
ka atskleidžia slydį nuo idėjos į 
duoną. 

Tačiau tai įžvelgti nėra leng
va. Nes argi 'duona' nėra viso 
mūsų buvimo bei veikimo pa
grindas? Argi socialinė neteisybė, 
pirmiausia išeinanti aikštėn 
'duonos' stoka, nebado mūsų a-
kių jau net tarptautiniu mastu? 
Ar tad nereikia visų pirma sotin
ti ir sotintis, kad galėtum tikėti 
ir melstis, kurti ir pats t obu lė t i 
Inkvizatoriaus šūkis, tarsi kokie 
rakai, aptraukia mūsąja aplinką, 
taip kad joje neregime nieko, kas 
mums prieštarautų. O kai niekas 
mūsų neužkalbina, tam nieko nė 
nesakome. Šiand'en nėra nei Re-
nano, nei Haeckelio, net ne : 

Šliūpo. išandien tėra vyskupas 
Camara, motina Teresė, brolis 
Schulzas. Šiand'en. kaip tas pats 
inkvizitorius skelbia, "nėra nuo
dėmės, o tik alkis". Nenuostabu 
todėl, kad Amerikos ateiti
ninkuose yra atsiradęs "akivaiz
daus priešo" ilgesys: ' T a d a visi 
labiau sukrustų ir kovotų". (5) 
Nes ateitininkai yra taip pat sa
vos aplinkos augintiniai. Betgi 
jei ši aplinka yra kartu ir mano
ji, kaip galėčiau jai priešintis ir 
net su ja kovoti? Upė juk neteka 
prieš savo pačios srovę upė būna 
pasroviui. 

Pravartu tad yra IX-Įo Ateiti-
ninkijos Kongreso išvakarėse su
simąstyti: kokioje aplinkoje mes 
ryžtamės "liudyti Kristų ir tau-

DUONOS DIALEKTIKA 
Devintojo AteitĮninkuos kongreso išvakarėms 

A 

Paskutini vakarienž. Dievdirbio Vinco Svirskio (1835-1916) darbas. 

tą" (kongreso Šūkis)? Šios ap
linkos vardas, kaip sakyta, yra 
'duona' arba gerovė. Kokiu tad 
būdu 'duona' įtaigauja mūsų Iiu-
dij;mą? Kas yra ji pati: likimas, 
su kuriuo susitaikome? laimėji-
jimas, kuriuo džiaugiamės? o gal 
dialektika, kurioje lengva susi-
oainoti . kuri tačiau yra reikli 
ka'p likimas ir džiugi kaip laimė-
-nas? 

/ Duona kaip gundymas 

Nuostabiausias Kristaus gyve
nimo įvykis yra jo gundymai dy
kumose. Iš tikro, mes galime ne
sunkiai įsivaizduoti, kad Kristus 
alko ir troško, kad jis buvo per
sekiojamas, kankinamas ir galop 
nužudytas. Būdamas "kaip ir vi
si žmonės" (Fil 2,7), Kristus ne-

šventesnis, juo mažiau esąs gun
domas. Bet štai, Kris'us yra Šven
tų Švenčiausiasis ir vis dėlto jis 
buvo gundomas — ne menknie
kiais, o pačiais didžiaisiais mūsų 
gyvenimo dalykais: duona, galy
be ir valdžia. Paversk akmenis 
duona! Pulk nuo šventyklos sto
go ir neužsimušk! Imki pasaulio 
karalytes savo ž'nion! Tai nė 
mažmožiai. Tai pasiūlos, api
mančios visą mūsojo būvio plot
mę. Jos rodo, kad gundymas yra 
tiesiog suaugęs su .šiuo būviu ir 
kad todėl jo niekas išvengti ne
gali - nė pats Kristus. 

Gundymas yra nuodėmės pir-
matakas. Juo yra išmėginama 
mūsų la'svė: kaip apsispreVmc 
Dievo atžvilgiu? Ar pagarbinsi
me savo Kūrėją ir Viešpatį, ar 
pulsime ant kelių prieš jo prieši 

mūsų gyvytfe Šaknys. LTžtat nė
ra nė kiek nuostabu, kad velnias 
visų pirma Kristui pasiūlė pasi* 
rūpinti duobės, nes Kristus "iš
pasninkavęs keturiasdešimt dienų 
ir naktų, fetrvo labai alkanas** 
( M t 4,2; ik 4,2). Todėl velnias 
jam ir tarė: "Jei tu Dievo Sūnus, 
liepk, kad šie akmens pavirstų 
duona" (Mt. 4,3). Juk jei Kristus 
galėjo gydyti ligonius, tildyti 
audras, vaikščioti viršum van
dens, kodėl jis negalėtų akmenų 
paversti duona? Sotintis jam juk 
vis tiek reikia. Kam tad laukti, 
kad kas nors kitas jam duonos 
duotų? Kodėl jos nepasirūpinti 
mačiam? Juk Kristus nei arė, nei 
sėjo. Jis priklausė nuo kitų dos
numo. Tačiau kam šio dosnumo 
laukti? "Liepk šiam akmeniui 
oavirsti duona" (Lk. 4,3), ir 
klausimas bus išspręstas. Ar vi
suose šiuose žodžiuose neg'rdime 
ir mūsų pačių pokarinio likimo? 
Ar visas dabartinis socialinis rū
pestis nėra Jjštškata akmenis pa
versti duona? 

Tačiau ICrlstus šios paska
tos — tokfe's a škios ir logiškai 
pagrįstos —nepriima. Jis regi jo-
;c kažką tamsaus ir klastingo. Jis 
pergyvena ją nė kaip pasiūlymą, 
kurį reiktų svarstvti. o kaip gun
dymų, kurį reikia tiktai atstumti. 
Todėl lis iį ir atmena visu ryžt'n-
p m u : "Žmogus gyvas ne vien, 
•hiona" (Mt 4.4V Kristus nesako 
"ne duona", bet "ne vien duena". 
Duonos jis hene :g"a: i?s reikia tik 
:os pakanktnną: "ne vien". Ir 
-tai «io Kristaus žo-'ž'ai "ne 
vien" kaip t" ir atskleidžia duo
nos samdymo esme: kas turi duo
nos lig sotim, ima t'kėti. kad jis 
iira pivas v:en duona. Tuo tar
pu Kristus gundytojui atsako: 
"Žmogus gyvas ne vien duona, 
bet ir kiekvienu žodžiu, kuris iš
eina iš D'evo lūpų" (Mt. 4.4). 
Vien duonos žmogui nepakan
ka. Vien duona yra gyvas tik gy
vulys. Žmogui gi reikia daugiau, 
negu vien duonos. Jam re;kia dar 
ir žodžio iš Dievo lūnu. O šisai 
Dievo žodis yra pa*s Kristus. Štai 
kodėl Kristus Vuon-Viu' nevirto 
— ne« sau r>ar*arn r»pi kitiems. 
Pavertęs akmenis duona, jis bū-
fq prtrirtrnes gundvtojo įta'gau-
iamq mintį, esą žmogus yra gy
vas vien duona. 

Ir vis dėlto su duonos proble
ma Kristui teko grumt :s, ne tik 
pasn'nkaujant dykumoie, bet ir 
skelbiant "Karalvstės Evangeliją" 
(Mt. 4,23) Izraeliui. Izraelis lau
kė Mesijo ne tik tokio, kuris žmo
gų sutaikintų su Dievu, bet sykiu 
ir tokio, kuriam pasirodžius lau
kų medžiai fiestų gausaus vai-
s'aus, dirva duotų didžio derliaus, 
ir niekas fe-asle nemirtų badu 
(plg. Ezech 34.28-29). Kitaip ta
riant, Izraelis laukė ne tik atpir-
kėin. bet ir dunndarin. Kai svkį 
Kristus žvr'ams priminė, esą jie, 
kadaise klaidžiodami dykumose, 
maitnęsi "dangaus duona", ku
rios iiems davės ne Mozė, o "ma
no Tėvas", žydai čia pat ėmė 
Kristų prašyti: "Viešpatie, duok 
visuomet mums tos duonos" (Jn 
6.31-34). Duonos ilgesys, su
jungtas su Mesijo laukimu, buvo 
Izraelyje gyvas visą laiką. Tai 

j Kristus kartą Dasakė žydams tie-
j siog i akis. Padaug'nes duonos 

ir 

apeiti negali. Kristaus pavyzdys 
rodo, kad šventumas tik sustip
rina bei pagilina gundymus: nu
sidėjėlį galima suvilioti ir gražia 
smulkmena; šventajam gi reikia 
jau parodyti "pasaulio kaialystes 
ir jų didingumą" (Mt. 4,8). 

Kristaus gundymų eilėje duo
na stovi pirmoje vietoje: "Liepk, 
kad šie akmens pavirstų duona" 
(Mt 4,3). Ką reškia ši pasiūla? 
Ką nori gundytojas ja pasiekti? 
Ir kaip pasielgsime mes šios pa
siūlos akivaizdoje, kadangi ji yra 
storijoje nuolatinė? Visas pasau

lis dabar šaukias duonos. Jos 
šaukėmės ir mes, palikę tė
vynę, — ne tik mes tremt'niai 
bei pabėgėliai, bet ir visi anie se 
nesnieji duoneliautojai. 

Duona yra simbolis viso to, 
kis žmogui reikalinga pasaulyje! ant Tiberiados ežero kranto šė kartu su mumis visą mūsų 

vargo naštą (plg. Mt. 8,17). Ta- i ninką, kad iš jo rankų imtume j - s i i a i k y t j .Būdamas ne tik dva-1 pasotinęs ja išalkus:ą mmią, 
čiau jis buvo be nuodėmės. Kaip Į tai, ką jis mums siūlo? s t a u s l ^ ^ j r ^nas^ žmogus alksta: j Kristus norėjo pasitraukti nuo*a-
tad galėto būti gundomas? Mes \ gundymai dykumoje atveria P3" valgio, apdaro, pastogės, šilimos, j lumon. Tač :au minia sekė paskui 

č'ą žmogiškoio gyvenimo gelmę:. įdėjimo.. . Duona yra visų Šių I ;i tarsi išark* Šunvtis. Tada 
stovėti kryžkelėje tarp Dievo ir, alkių tenkinimo prasmuo. Tai i Kristus tarė: "Jus ieškote manęs 

kažkodėl esame įsitikinę, kad 
gundymai esą nuodėmės pasek
mė ir kad todėl juo žmogus' velnio. Ir įjos kryžkelė* nieką: 'puūnybė, kurioje susibėga visos; (Nukelta į 2 pel.) 
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Siame numery

Kultūrinis Ateitininki jos angazavunasjs. 
M, K. Čiurlionis 1910 metais Paryžiuje. 
Petronėlė Orintaitė apie Viktoro Ma- 
rtuno recenziją.
“Atsisakau sovietines pilietybes”. 
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai. 
Nepastebeti Vlado Daumanto 
darbai ir mirtis
Čiurlionis Londone ir Boris von Anrep. 
Ar jau krypstame į saulėleidį? 
Įspūdžiai iš Blandyčių koncerto. . ..

DR. AUDRIUS PUOPLYS

Ateitininkija, kaip krikščioniš- 
kaj mąstančios inteligentijos ga- 

apsijungimas, yra savo apim- 
i kone unikumas ne tik mū- 

toje, bet ir aplamai krikš
te pasaulyje. Tai toks 

beveik istorinę raidą pralenkęs 
faktas, kaip ir anoji nepriklauso
mybės pradžioje mūsoji žemės re
forma. Ankstybas, bet dešimtme
čių eigoje vis didesnę reikšmę įgy
jantis pavyzdys.

jeigu, valstybių sienoms ir 
santvarkoms Europoje keič'antis, 
vis dėlto niekas negali paslėpti ir 
nuneigti šio žemyno po antikinių 
amžių susiformavusios krikščio
niškos jos kultūros šaknų, tai 
juo labiau mūsoji ate tininkija 
negali būti abejinga kultūriniam 
ir kūrybiniam angažavimuisi, ku
ri pr'mygtinai pabrėžia ir prof. 
Antanas Maceina, praėjusios sa
vaitės “Draugo” kultūriniam 
priede. Ypač kai tas kultūri
nio pamušalo kūrybiškumas iš
plaukia iš kiekvieno ateitinin- 
kiŠko principo, jeigu tik jais va
dovaujasi tikras intelgentas, tik
ras krikščionis ir tikras lietuvis.

fe

a

Maždaug kas penkeri metai A- 
teitininkijos rengiamieji kongre
sai yra akiva'zdus pasitikrinimas, 
ar, be kita ko, išlaikomas atatin
kamame lygyje ir kultūrinio kū
rybingumo klodas. Pasitenkinti 
tik tuo, kas 1 šioje srityje kitų, 
ir nebūtinai intel’gentinio bruo
žo organizacijų, padaroma, būtų 
ateitininkijai neleistinas apsnū
dimo ženklas. Todėl kongresų at
veju vis būdavo stengiamasi (ir 
didžia dalimi pavykdavo) kultū
rinę —kūrybinę kongreso dalį
organizuoti taip, kad kiekviena 
jos detalė būtų naujas ir pirma
pradis indėlis į v'sos lietuvių tau
tos arba bent jos išeivijos š'os 
srities lobių išliekantį aruodą. Žo
džiu, siekta pateikti ne ko nors 
jau kito užgriebto, bet visai nau
jo.

Ar šiemetis devintasis Ateiti- 
ninkijos kongresas, įvykstantis

rugsėjo mėn. 1-4 d. Clevelande, 
bus naujas kultūrinis ir kūrybi
nis šuolis, ar tik trepsėjimas vie
toje, detaliau galėsime svarstyti 
tik po kongreso. Tačiau atrodo, 
kad ir šiemet naujų indėlių kryp
timi taipgi pasišauta. Kiek daug 
ir ko jie verti, dabar dar per anks
ti spręsti. Vien užmoju jau ga
lima pasidžiaugti vien dėl to, 
kad jo buvo imtasi. Būtent: bu
vo užsakytas naujas dramos vei
kalas specialiai premjeriniam jo 
pastatymui pačiame kongrese. 
Dramą “Šventasis narvas” parašė 
dramaturgas Algirdas Landsber
gis. Ją režisuoti ir aplamai įkū
nyti scenoje angažuotas kom
pozitorius - režisierius Darius 
Lapinskas. Jau vien šios dvi pa
vardės leidžia tikėtis, kad spek
taklis gali būti ne eilinis, o dvie
jų pajėgių žmonių kūrybingo 
darbo žėrintis rezultatas. Nauju 
mo reikia tikėtis ir aktoriuose. 
Ne vienas, kiek galima spėti, tu
rės suvaidinti jam pačiam anks 
čiau dar nemėgintą vaidinti cha
rakterį; kitus, jau profesionalų 
garsą įgijusius kitur, naujiena 
bus pamatyti ir grynai lietuviš 
koje scenoje.

1910 metais Petrapilio meni
ninkų grupė Meno pasaulis Pary- 
žiuje suruošė rusų teatro scenos 
ir kostiumų projektų parodą. Vie
name straipsnyje V. Landsbergis 
užsiminė, kad gal M. K. Čiurlio
nio darbai buvo išstatyti šioje pa
rodoje (Literatūra ir Menas, 
1966 m., liepos 23 d.). Betyri
nėdamas šį klausimą, ūžt kau Do- 
nald E. Gordono knygą Modem 
Art Exhibitions 1900-1916, 
Miunchen, 1974; jos 2 tome, 415- 
5 psl. randame kaip tik tos paro
dos apžvalgą. D. E. Gordon mi
ni, kad parodoje buvo eksponuo
ti septyni Čiurlionio darbai ir 
kad parodos kataloge buvo at
spausdinta viena šių darbų repro
dukcija. Gordono knygoje ši re
produkcija perspausdinta (1 to
mas, 175 pfsl.). Tačiau ar iš tik
rųjų Čiurlionio darbai buvo eks 
ponuori Paryžiuje?-Bus bandoma 
į šį klausimą čia atsakyti. Be abe
jo, ši paroda turėjo būti labai įdo
mi Čiurlionio tyrinėtojams, au- 
autoriui tačiau atrodo, kad Čiur
lionio darbų patekimas Paryžiun 
svarstomas aplamai čia pirmą 
kartą.

Minimoji paroda buvo užvar
dinta “Les Artistes Russes, Dė- 
cors et Costumes de Thėatre et 
Tableaux” ir išstatyta 1910 me
tais, nuo birželio 20 d. iki liepos
9 d., Bemhe'm Jeune galerijoje. 
Pasinaudodamas šios parodos ka
talogu, Gordon savo knygoje pa
teikia jos dalyvių bei darbų są
rašą, iš kurio yra aišku, kad pa
rodoje dominavo teatro scenos 
dekoracijų bei kostiumų projek
tai. Parodoje buvo išstatyta 39 
darbai Baksto, 21 Dobužinskio,
10 Sudeikino, septyni Čiurlionio, 
o Benois, Krimovo ir Petrov-Vod- 
kino po vieną darbą. Čiurlionio 
darbai buvo šešių paveikslų cik
las, pavadintas “Contes Fantas- 
tiques” (Fantastinės pasakos; ka
talogo nr. 132-7) ir “Le Fan
tome” (Fantomas; nr. 138). 
Donald E. Gordono teigimu, ka
taloge buvo atspausdintos šios 
parodos darbų dvi reprodukejos: 
viena Benois, o kita Čiurlionio.

Turint prieš akis visą netrum
pą Ateitininkijos kultūrinių pa
stangų praeitį, ir iš devintojo 
kongreso būtina reikalauti daug, 
neužmirštant ano šviesaus lai
kotarpio pavyzdžio, kada nepri
klausomoje Lietuvoje ate'tinin- 
kas šviesuolis buvo, galima saky
ti, naujo ir kūrybingo avangardo 
sinonimas. Čia turima mintyje tie 
metai, kada buvo leidžiami toną 
duodantys žurnalai “Žid'nys” ir 
“Naujoji Romuva” ir kada pa
čiame savo pajėgume reiškėsi 
prof. A Maceina, prof. Kazys 
Pakštas, prof. Pranas Dovydaitis, 
prof. Stasys Šalkauskis, prof. Ze
nonas Ivinskis, dr. Jonas Grinius, 
Bernardas Brazdžionis, Antanas 
Vaičiulaitis, Juozas Keliuotis, dr.

UM

Mikalojus K. Čiurlionis (1875—1911). Rojus (1909)

Ignas Skrupskelis, kun. Stasys 
Yla, dr. Pranas Dielininkaitis, 
prof. J. Ambrazevičius-Brazaitis 
ir kt

Būtų negerai, jeigu dabar A- 
te tin'nkiia imtų e'a teisint s 
jau ne tie laikai, naujos 
kita aplinka ir pan. Taip, naujos 
sąlygos. Bet ir naujos, galbūt dar 
didesnės galimybės. Ar Ateitinin
kija tas naujas galimybes kultū
riniam — kūrybiniam darbui pa
kankamai išnaudoja, tai tema, 
kuri kongrese privalėtu būti 
svarstoma taipgi ne paskutinėje 
vietoje. Todėl ypatingos svarbos 
it_______
Ateitininkijos sąjungoms pristato
mai temai “Kultūrinės ateitinin
kų veiklos perspektyvos išeivijoje 
ir įsipareigojimai ateičiai”, k. brd.

Tai buvo Čiurlionio paveikslas, 
dabar žinomas “Rojaus” vardu.

Kitų šešių darbų tapatybė ne
aiški, tačiau galima kai ką susek
ti. 1904-5 metais Čiurlionis bai
gė du paveikslų ciklus, pavadin
tus “Fantazijomis”. Viename cik
le aštuoni darbai, kitame dešimt 
V. Landsbergis aprašė šių darbų 
likimą (Pergalė, 1975 m., Nr. 1, 
123-5 psl.). Atrodo, kad jų dau
guma dingo, o likusiem teko nau
ji vardai. 1908-9 metais Čiurlio
nis nutapė triptiką “Fantaziją”, 
rodomą Gyčio Vaitkūno knygoje 
Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis, Dresdenas, 1975. 1914 me
tais Petrapilio rusų meno žurna
las, Apollon’as atspausdino tris 
Čiurliono darbų reprodukcijas, 
pavadintas “Conte, Phantasti- 
que”. Šie paveikslai yra dabar ži
nomi “Juodosios saulės baladė”, 
“Pilies pasaka” ir “Demonas” 
pavadinimais. 1911 metais vie
nas Čiurlionio “Fantazijos” var
do paveikslas buvo parodoje 
Minske, o trys paveikslai, tuo pa- 

pavadinimu, buvo rodomi•iu
Petrapilio ir Maskvos retrospekty
vinėse Čiurlionio darbų parodo 
se. Tačiau ar kurie nors šių dar-

bų buvo Paryžiuje “Contes Fan- jas. Čiurlionio žmona Sofija pri
tastiąue” cikle, yra nežinoma.

Lengviau atsekti Čiurlionio 
darbą “Le Fantome”. 1911 me
tais Apollon’as atspausdino 
Čiurlionio paveikslą šiuo pava
dinimu; dabar jisai yra žinomas 
“Raitelio” (Vyties preliudo) var
du. Šis paveikslas taipgi buvo iš
statytas bent keturiose 1911-12 
metų Maskvos ir Petrapilio paro
dose ir 1912 metais Londone. 
Anoje Paryžiaus parodos katalo
go nuotraukoje regimas “Rojus” 
taip pat buvo populiarus, išsta
tytas bent dviejose parodose 1910 
ir 1911 metais.

Iš visų m'nėtų parodų ir žur
nalų reprodukcijų yra aišku, kad 
šie Čiurlionio darbai buvo gana 
pepuliarūs. Tačiau yra keista, 
kad Čiurlionio darbai į šią paro
dą aplamai pateko, nes jie nebu
vo jokie teatro scenos, nei kos
tiumų projektą7. Si problema yra 
lengviau suprantama, ištyrus 
Čiurlionio padėtį Petrapilyje.

Viena svarbi priežastis Čiurlio
nio kėlimosi į Petrapilį buvo kaip 
tik noras tapyti teatro dckorac -

simme, kad “Konstantinas sva
jojo tapyti dekoracijas Stanislavs
kio teatrui” (Laiškai Sofijai, Vil
nius, 1975, psl. 38.). Tarp kitko, 
šiam Maskvos teatrui dekoracijas 
tuomet jau tapė Petrapilyje gy
venantis Čiurlionio draugas M. 
Dobužinskis. Čiurlionio susido
mėjimas teatru taip pat matomas 
jo dekoracijų projekte lietuvių 
operai “Jūratė” 1903 meais bei 
jo 1909 metų scenos uždangos 
projekte “Rūtos” teatrui. Reikia 
pastebėti, kad Čiurlionio darbuo
se, kaip “Žvaigždžių sonata. Al- 
Icgro”, “Žvaigždžių Sonata. An
dante”, “Rex” ir daugelyje brai
žinių, pasireiškia perdėtas oma- 
ment škumas, labai primenantis 
tuomet išpopuliarėjusi sceninių 
dekoracijų stilių. Todėl ir nėra 
taip nuostabu, kad Čiurlionio dar
bai galėjo būti išstatyti šioje, jei 
taip galima sakyti, teatrinėje pa
rodoje.

Tačiau tai dar neatsako į klau
simą: ar Čiurlionio darbai iš tik
rųjų ten buvo? Parodų katalogai 
ne visuomet būna tikslūs. Abejo
nės jau auga, nes Gordono kny
goje lieka neišaiškinti tarpai š os 
parodos paveikslų sąrašo nume

riuose. Po nuodugnių ieškojimų 
ano meto Paryžiaus meno žurna
luos ir laikraščiuos buvo atrastos 
šios parodos dvi recenzijos. Ta
čiau nė vienoj neminimas Čiur
lionis.

Paryžiaus dvimėnesiniame me
no žurnale^ Le Bulletin de l’Art 
Ancien et Modem, 1910 m., lie
pos 9 d., 206-7 psL, princas 
d’Arenbergas apie parodą atsilie
pė labai palankiai:

“... yra būtiną jiems (rusų dai
lininkams —A P.) padėkoti, 
nes jie prisidėjo prie teatro atsi
gręžimo į nuostabią svajonių 
versmę, kurią iis galintis būtii 
jų suvokimas, dažnai tobulaS, yra 
daugeliui savaičių užbūręs, mūsų 
vakarus”. i

Princas recenzijoje pamini tuos 
pačius Baksto ir Benois darbūs* 
kuriuos Gordonas yra savo kny
goje surašęs. Tačiau recenzijoje 
yra irgi m'nimi Bilibine, Golo- 
vine ir Roerich, kurių pas Gor- 
doną nėra. Gal šių menininkų 
darbai atitiktu tom tuščiom vie
tom Gordono sąraše?

Mėnesiniame Paryžiaus meno 
žurnale, i/Ari et Les Artistes, 
1910 m., rųgpiūčio mėn., 223-7 
psl., Leandre Valllot parašė iš
samesnę recenziją, ją iliustruoda
mas net penkiom Baksto darbų 
reprodukcijom. Po ilgo rusų ope
ros ir baleto aprašymo, jis recen- 
zavo pačią parodą. Jis irgi apta
ria Gordopo sąraše randamus 
darbus, tačiau vėl sumini išleis
tus Bilib'ne, Golovine, Roerich, 
c čia ir Stelletskio, darbus. Pa
žymėtina, kad nė viena šių re
cenzijų nemini Krimovo, Petrov- 
Vodkino, nė Čiurlionio paveiks
lų.

To meto laikraščių tarpe pa
sisekė surasti tik vieną, kuriame 
ši paroda minima. New York He- 
rald — European Edition, 7910 
m., birželio 23 d., 6 psL, buvo 
įdėta šios parodos trijų eilučių 
pranešimas; dalyvių pavardės 
neminėtos.

Ar Čiurlionio darbai buvo Pa
ryžiaus parodoje? Nė vienoje 
anksčiau minėtų išsamesnių re
cenzijų nėra Čiurlionis minimas. 
Tačiau parodos kataloge surašyti 
Čiurlionio darbai, bei atspaus
dinta Čiurlionio paveikslo repro
dukcija svariai argumentuoja, 
kad šie darbai parodoje buvo. 
Yra galimybė, kad katalogas bu
vę anksčiau išspausdintas, o dėl 
transportacijos kliūčių Čiurlionio 
darbai Paryžiaus nepasiekė. Gal 
jie atsirado pavėluotai, recenzen
tam paro’ą jau apžiūrėjus. Tur
būt priim'in'austas paaškinimas 
būtų sakyti, kad Čiurlionio dar
bai Paryžiuje 1910 metais iŠ 
tikrųjų buvo, o recenzentai Jų 
neini nė :o toJėl, kad paveikslai 
nebuvo teatro scenos, nei kostiu
mų projektai. Atrodo, kad galuti
nis atsakymas į šį klausimą bus 
sunkiai atrandamas. Galima tik 
tikėtis, kad šis straipsnis paska
tins tolimesnius šio klausimo ty
rinėjimus.

D. E. Gordon knygo* “Modem Art Ezibitiom in Europe 1909—1918" (Prestel-Verlag, Moenchen, 1974) iliustraci
nio puslapio detalė. Kairėje — M. K. Čiurlionio "Rojus”, 1910 m. blrtelio — liepos mėn-, Parytus; greta Barlach’o 
skulptūra, 1910 m. llepoa — spalio arto, Dosaseidorfas, Vokietija, ir Boooartfo paveikaiaa, 1910 m. liepos —

' ’ ' - ------------ * Vokietija.

Nuoširdi padėka Jurgiui Bra- 
dūnui už dalinį vertimą ir kal
bos netiltai iwima.



Šiame numery 
Knyga, skirta kūrybos funkcijai ir mi

sterijai. 
Nemirtingasis Ludwig van Beethoven, 

šimtui penkiasdešimt meti£ nuo jo 
mirties praejus. 

Iietuvoje išleisti du "lietuviu literatū
ros kritikos" tomai. 

Stasės Šakytes eilėraščiai. 
Nauja Eduardo Cinzo novele "Trys 

dienos laisves". 
Solisto Ričardo Daunoro rečitalis Chi-

cagoje. 
Lietuvos reformacija ir JAV. 

NEMIRTINGASIS LUDW BEETHOVEN 
-

Kertine parašte 
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Žurnalistui įvykis būtinas grei
tą, išmintingo apibūdinimo, 
IMS faktai sensta. Tik kartais žur
nalistas griebiasi ir už ateities 
projekcijų. Gi pasišovusiam 
feūkštelti poezijos lapą. novelę 
ar romaną jau yra kas kita. Įvy-

timerikiečių rašytojas sako, jog 
jis skaito viską nuo archeologinių 
iki mokslinių traktatų bent 10 
nefikcinių knygų vienai savo ra
šomai fikcinei. 

Aplamai atrodo, jog žvejoiama 
psichologijoj, sociologijoj, perio 

kfe čia taipgi gali įkvėpti, sukelti dikoj, filosofijoj, vietinėj spaudoj, 
rtSigavimą, bet visai kitaip. Ra
šantysis čia funkcionuoja jau kl
iokia jėga. 

Laike atsitikimo kūrėjas tyli, 

JULIUS VEBLATTIS 

Nors nuo Šio didžiojo vokie-j 
čių kompozitoriaus mirties jau! 

į praėjo 150 metų, tačiau laikoj 
tėkmė nepajėgė iki šiai dienai į 

! numarinti nė vieno šio genialaus! 
j kūrėjo muzikos takto. Beethove-
no gyvybė užgeso Vienoje 1827; 
metais kovo mėn. 26 dieną, te
sulaukus jam 56 metu amžiaus. į 

Viename seno namo lange, j 
Bonnoje, praeivis dažnai galėjoj 
pastebėti giliai susikaupusį ber-1 
niuką, vis žiūrintį į Reino upe' 
praplaukiančius laivus. Jis būda- j 
vo tiek susimąstęs, kad tėvai tu
rėdavo jį išbudinti iš svajonių! 
pasaulio, nes kitaip būtų bergž
džiai praleistas brangus muzikos 
pamokų laikas. Būsimojo kom
pozitoriaus tėvas, Johann van 
Beethoven, buvo flamų kilmės, 
ir prie jo pavardės užsilikęs prie
dėlis "van" olanduose daugiau 
reiškė žemės sklypo savininką, 
negu kilmingųjų luomą, kurį 
žymėdavo vokiečių "von". 

Tėvas, pats kilęs iš muzikų 
šeimos, buvo tik vidutinių gabu
mų žmogus. Be dainininko parei
gų, jis dar grojo smuiku ir vargo
nuodavo didikų bažnyčioje. Jau
nojo Liudviko didelį talentą pir
miausiai pastebėjo tėvas, ir jo ga
bumai buvo iš pat mažens ati
džiai ugdomi. Pavyzdžiui, smui
ko pamokas jis turėdavo kiekvie
ną dieną. Ir aplamai visas muzi
kinis auklėjimas jam būdavo 
pirmoje vietoje, o bendrųjų mo-

nerašo, kaip keistuolis kažką 
mąsto, kelis kartus pergalvoja. 
Tokie momentai gal jį jaudina, 
bet jis užsiima atsirinkimu, suka 
galvą net metus, ir tuo laiku jo 
il&itybos atranka būna periferi
nė, keista. Jis, kaip vanagas ar 
erelis, suka ratą aplink savo taiki
nį, suka, suka, kol visa jėga kren
ta ant aukos. 

Jei poetą įkvėpia saulė, lietus, 
baltas sniegas, vienuma, nostal
gija, meilė ar apmaudas, tai no-
velistui to gal ir nereikia. Jam 
reikia bent kelių žmonių, ir 
trinties tarp jų, o romanistui 
būtina dešimteriopai tos trinties, 
ir dar daugiau jausmų. 

Visiems įdomu, ką jaučia, įsi-
leisdamas koštuvan įkvėpimo 
orą, romanistas ir kas apie tai ži
noma iš žymesniųjų viešų pa-
sfeakymų. Muzikoj Bethovenas 
visą simfoniją "išgirdo" viena 
akimirka ir per dvi savaites ją pa
rašė! Bet kiti čiupinėjasi su me
džiaga ilgai, kol kažkas pradeda 
fermentuotis ir "groti", kiti. vos 
turi idėją, ją čiumpa, šoka užra
šyti ir po mėnesio apleidžia, tre
ti taukia, kol kas nors stuktelės 
Jferas pradėti. 

Yra tokių, kurie tur! tiek idė-
Jiį kad nėr jiems laiko visų jų 
net per gyvenimą užrašyti. įvai
rios temos šaukiasi, prašosi užra
šomos. Tokiems ne badas, klau
simas jiems kyla, kaip būti pasi-
reošusiam ir subrendusiam tom 
tfcmom; norima būti pilnutinėj 
formoj, kaip sportininkui prieš 
rungtynes, gerai pasirengusiam. 
Tam yra pratimai ir jų begaly-

klausomasi šnekų ir savo paties 
vidaus balso. Pratinamas! žinoti 
viską, bet būti ir virš visko, gal j įkyklos dalykų mokymasis buvo 
vos I proc. tos išminties panau- Į tapęs jau antraeiliu dalyku. Es 
dojant Tiek visko reikia, bet minius muzikos pagrindus jam 
daug kas turi likti užnugaryje, 
Psichologija — tik žmogaus elge
sio supratimui; filosofija stovi 
kaip sargas, veikėjus verčianti 
apie save mąstyti, o savo gyve
nime ieškoma sudramatintinų 
taškų arba sugestijų kasdienos 
kronikoje, laikraščiuose. 

Tam yra šimtai šaltinių, pri
ėjimo kelių, greitkelių ir šunke
lių Lei "zavulkų". Nelengva ta
me labirinte susigaudyti. 

Svetimom kalbom yra knygų 
apie žurnalistiką. Bet mūsų žur
nalistai, to nepaisydami, susime
tę, įteikė po straipsnį savai kny
gai ir sudarė rinkinį apie žurna
listiką. Gerai tokią knygą turėti 
sava kalba, savom problemom. 
Bet ar panašus kolektyvinis leidi
nys nevertėtų pabandyti, surin
kus į jį ir grynai kūrybos temomis 
svarbesnius straipsnius. Savų kū
rėjų sava kalba aptartos jų kū
rybinio proceso kryptys būtų di
delės reikšmės palikimas atei
čiai. Anglų kalba tokių leidinių 
aibės. Bet savi patyrimai, klyst
keliai ir atradimai kūryboje bū
tų kur kas arčiau Širdies. 

Juk tai būtų pilnas nuosta
bos ir netikėtumų ir misterijų 
pasaulis! Tai taptų savotišku 
inteltktualiniu romanu, kur kū
rėjai atidengtų nežinomą, nema
tomą pasaulį, kuriame vaikščio
tų jų kūrybos įsčiose vos gims
tančios idėjos, formos, herojai su 
beveik detektyvine idėjų žvejoto-
jų, medžiotojų intriga. Kūrėju 
įkvėpimas juk nenurašomas iš 
kitur \r 100 proc. i? dangaus ne-

b*t Vienas moksli? ės fantazijos! ateina. Tokią knygą gal kas 

suteikė Kristijonas Neefe, nuo 
1779 metų ėjęs Bonnos teatro 
muzikos direktoriaus pareigas, 
vėliau grojęs vargonais didikams. 
Neefės pastangomis jis nuodug
niai susipažino su J.S. Bacho mu
zika. Beethovenas gerbė savo 
mokytoją ir kartą jis jam taip iš
sireiškęs: "Jeigu aš kada nors 
tapsiu didžiu žmogumi, tai dalis 
nuopelnų priklausys Tamstai." 

Liudviko tėvas buvo ganėtinai 
socialus, tačiau per didelis bohe
miškų įpročių žmogus. Kaip 
nuolatinis smuklių lankytojas, jis 
buvo smarkus vyno mėgėjas ir 
dažnai su draugais prašvilpdavo 
savo kuklų uždarbį. Todėl jo šei
ma turėjo gyventi gana vargin
gai. Šeimos galva buvo griežtai 
neatlaidus, tačiau jis didžiuoda
vosi savo sūnaus nepaprastais 
gabumais. Parėjęs paryčiais iš 
karčiamos, jis prisikeldavo iš lo
vos mieguistą sūnų ir versdavo jį 
savo kompanijonams koncertuo
ti. Vaikas, nors ir su ašaromis, ta
čiau būdavo klusnus ir pildyda
vo savo tėvo norus. Galima tvir
tinti, kad jo vaikystė buvo 
nei lengva, nei džiaugsminga. 
Muzikos pamokas jis atlikdavo 
griežtoje tėvo priežiūroje su dide
liu kruopštumu. Vis dėlto, yra 
nuostabu, kad jaunasis Beetho
venas nesimėtė į neapykantą 
muzikai, kaip tai dažnai su vai-

suorganizuotų, sutelkdamas dar 
turimas kūrėjų gretas ir šalti
nius. 

P. Mln. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770- SOL 16 — 1827. IBL 26). 

kais atsitinka. Priešingai, muzi
ka pasidarė jam tuo didžiuo
ju džiaugsmu ir ta užuovėja, kur 
jis galėdavo kartu išlieti ir savo 
sielvartą. Būdavo ir taip, kad 
jaunajam Liudvikui tekdavo sa
vo įsikaušusį tėvą "išvaduoti" iš 
policijos pareigūnų rankų ir 
ankstų rytą atgroti vargonais pa
maldas, nes tėvelis dar nebūda
vo išsipagiriojęs. 

Būdamas aštuonerių metų 
amžiaus, jis jau koncertavo kaip 
pianistas, o sulaukęs vienuolikos 
metų, be vargonų dar gerai val
dė smuiką. Beethovenas augo to 
meto didžiųjų muzikos ir litera
tūros kūrėju gadynėje: VVoifgan-
gas Amadeus Mozartas, Juozas 
Haydnas. Knann VVolfgang 
von Goethe. Friedrichas Schille-
ris, Franzas Grillparzeris ir t.t. 
Gavęs iš grafo von VValdsteino 
reikalingas rekomendacijas, še
šiolikmetis Liudvikas atvyko į 
Vieną, kur jo svajonė buvo tapti 
Mozarto mokiniu ir gerai įsisa
vinti harmonijos bei kompozici
jos disciplinas. Mat, Mozartas ta-

Liudviko muzikai, Mozartas, 
grakščiai paskambinęs vieną ne
ilgą melodiją, tarė: "Štai va, da
bar turi medžiagos temai. Paro
dyk, kiek sugebi ją išvystyti ir 
improvizuoti". Jaunasis Liudvi
kas pradėjęs švelniai iš lėto, pa
mažu kopė garsyn, kaskart pa
kartodamas melodiją su vis nau
ja improvizacija. Skeptiko Mo
zarto veidas tuoj pasikeitęs, ir jis 
savo muzikos draugams, esan
tiems kitame kambary., taip pa
reiškęs: "Atkreipkite dėmesį į šį 
jaunuolį. Apie jį kada nors kal
bės visas pasaulis". 

Mozartas nedvejodamas jį pri
ėmė į savo mokinių tarpą. Deja, 
mokytis Beethovenui ilgiau pas 
jį nebuvo lemta. IŠ Bonnos atėjo 
žinia, kad jo motina gulinti 
mirties patale. Būdamas jautrus, 
jis tuoj išskubėjo į namus su pa
žadu kuo greičiau sugrįžti į Vie
ną. Bet likimas lėmė taip, kad jis 
į Austrijos sostinę sugrįžo tik po 
penkerių metų. Jo nuostabusis 
mokytojas jau buvo miręs. 

Motinos mirtį jaunuolis Beet 
da jau buvo Žinomas ne tik kaip j h o v e n a s labai jautriai pergyve 
genialus kompozitorius, bet kar- — •* -r ., t.nt . J .• — 
tu ir kaip nuostabus mokytojas. 
Beethoveno sombinimas pada
ręs Mozartui gerą įspūdį, tačiau 
jis vis dar buvęs skeptikas, ma
nydamas, kad tasai jo skambini
mas galįs būti tik gerai "iškal
tas" dalykas. Tik pasibaigus 

no. IŠ rašyto laiško draugui, ran
dame šiuos žodžius: 'Ta i bu
vo mano maloniausia motina, 

vo savo algą karčiamose, tai Še
šiolikmečiu! Liudvikui teko ne 
tik rūpintis tėvo skolom, bet jam 
taipgi reikėjo globoti dar savo du 
jaunesnius brolius: Karolį ir Joną. 
Vienuolikos metų jis jau dirbo 
vargonininko padėjėjų, o sulau
kęs trylikos metų, gavo nuolati
nio smuikininko vietą karališka
me orkestre. Čia jis su užsidegi
mu grojo Mozarto ir Haydno 
simfonijas, kurias jis taip mėgo. j 
Čia jis pažino bajorų luomą su j 
pompastiškom damom ir galėjoj 
iš arčiau stebėti dvariškių gyve-j 
nimą. Jų pilyse jis žiūrėjo į di-i 
džiulius monarchų portretus, 
matė šimtus degančių žvakių, 
stebėjosi žėrinčiais veidrodžiais, 
vaikščiojo brangiais kilimais ir 
gėrėjosi balto marmuro princesių 
ir deivių statulomis. 

Taip jis surado nemažai forte
pijono mokinių, ir kone visi jie 
buvo iš karališkos giminės. To
kiu būdu jo vardas greit pasklido 
turtuolių ir šviesuolių tarpe. At
sirado jo gerbėjų ir mecenatu. 
Materialiniai reikalai pamažu 
pagerėjo. Vien tik už grojimą 
smuiku orkestre jis gaudavo šim
tą talerių metinės algos. Bet pats 
patyręs nemažai vargo, jis glau
dės; ir prie paprastų žmonių. Pamano geriausia drauge. Ak. koks „ . \ „ • u_« » , & i • • T j vyzdžiui, von Brauningo seimo-

as buvau laimingas, galėdamas ' ' ° 
ištarti tą saldųjų motinos vardą. h e Jis b u v o a t r a d ^ {l*r3 n a m « s;" 
Kamgi dabar aš galėsiu jį ištar- lumą. Ponia von Brauning, naš 
U?" Kadangi tėvas praivaistyda- ; c su keturiais vaikais, 

j bojo jį kaip savo tikrą sūnų. Be-
j duodamas fortepijono pamokas 
; jos dukteriai Leonorai, jis i ją įsi
mylėjo. Tai buvo jo pirmoji 
meilė. Leonoros brolis Steponas 
drauge su Beethovenu studijavo 
muziką ir, tapęs vienu iš arti
miausių Beethoveno draugų, išli
ko jam ištikimas iki pat didžio
jo genijaus mirties. 

Nėra abejonės, kad Beethove
nas buvo romantinio periodo 
pirmtakūnas. Šio laikotarpio era 
paliko tragiškus pėdsakus ir jo 
kūryboje. Tai galima jausti, besi
klausant jo sonatų, kvartetų ir 
simfonijų. Taip kaip Šekspyras 
scenoje, taip Beethovenas muzi
koje yra "nenugalimas." Yra 
kompozitorių, parašiusių geres
nių dainų, operų arba koncertų 
fortepijonui, tačiau simfoninėje 
muzikoje jo dar niekas nepra
lenkė. Kaip garsiosios Šekspyro 
tragedijos yra gerbiamos visame 
civilizuotame pasaulyje, taip ir 
Beethoveno devynios simfonijos 
skamba įvairių kontinentų salėse. 
Ypač reikėtų čia išskirti Eroiką, 
Penktąją ir Devintąją. Lygiai 
kaip poetai savo jausmus išreiš
kia žodžiais, taip ir didysis kom
pozitorius išsakė savuosius muzi
koje. Jis išvystė nepaprastai eks
presyvią jėgą iki tokio laipsnio, 
kad daugelis bendraamžių pasi
priešino jo kūriniams kaip tech
niškai sunkiems ir nepagro-
iamiems. 

Savo simfonijas jisai sukūrė 
tarp 1800 ir 1824 metų, nuola'os 
jas vis taisydamas ir tobulinda
mas. Penktąją, kartais vadinamą 
Lik:mo simfon'ją, Beethovenas 
perrašinėjo net keturiolika kartų. 
Sukūręs Eroiką, jis dedikavo ją 
Xapoleonui Bonapartei, kurį jis 
laikė didvyriu ir žmonijos gelbė
toju nes jo revoliuciniai idealai 
skelbė laisvę, lygybę ir broly
bę visiems. Tačiau patyręs, kad 
Napoleonas pasiskelbė Prancūzi
jos imperatorium, jisai savo dedi
kuotą titulinf Tapą sudraskė ir ta
rė: "Maniau,kad jis yra daugiau, 
negu eilinis Žmogus". Ši simfoni
ja Vienos miesto muzikos kriti
kams padariusi tokio gilaus įspū
džio, kad jie ją pavadino simfo
nija "atsiduodančia žmonių 
krauju". Yra paradoksas, kad a-
no meto žinovai jo kūrybą 
žiauriai sukritikuodavo. 

Beethovenas buvo giliai su
krėstas, sufmofęs kad jis pradeda 
prarasti girdėjimą. Pirmieji ap-
kurtimo simptomai pasireiškė, 
jam sulaukus vos 25 metų am
žiaus. Nežiūrint, kiek buvo ban
doma tą ligą sustabdyti, viskas 
buvo veltui. Jis tai labai per
gyveno ir Ilgą laikė paslaptyje. 
Tačiau viename laiške savo 
draugui jis 1800 metais taip ra
šė: "Galiu pasakyti, kad leidžiu 
savo gyvenimą vargingai. Jau be
veik dveji metai, kaip aš vengiu 
įmonių, nes man neįmanoma 
prisipažinti, kad aš esu kurčias". 

Kankinamas tos ligos, jis pasi
darė erzlus ir užsidaręs. Jo aist
ros darėsi nebesuvaldomos. Ne
norėdamas viešai rodytis, jis ieš
kojo naujo prieglobsčio gamtoje. 
Tai jam suteikė naujų jėgų ir gy
venimo prasmės. Kartą, bevaikš
čiojant Vienos miškelyje su savo 
mokiniu Ferdinandu Ries'u, jis 
bandė klausytis tolumoje duduo-

CNtttatt* į 2 pū.) 
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ANGLIJOJE 

Kertine parašte 
Pašiurta Stasio Šalkauskio 
kūrybine premija 

Ate i t in inkų Federacijos Stasio 
Šalkauskio kūrybinė premija šie
m e t devintojo Ateitininkijos kon
greso proga paskirta moks l in in
kui , l i teratūros ir m e n o istorikui 
— kri t ikui ir d ramaturgui dr. Jo
n u i G r i n i u i , gyvenančiam V a k a 
rų Vokietijoje, Miunchene . Pre
mijos mecena ta i y ra dr. K. A m -
brozait is , d r . R. Ginei t is , dr . A. 
Laucis , dr . A. Razma, dr. V. Šau
lys ir dr. B . Valatka. 

Anksč iau Stasio Šalkauskio kū
rybinės premijos buvo paskirtos 
dr . Juozui Girn iu i , prof. dr. A n 
t a n u i Mace ina i , S imui Sužiedė
l iu i ir kun . Stasiui Ylai. 

L a u r e a t u i dr. J. Gr in iu i nega
l i n t į kongresą iš Vokietijos at
v y k t i , p remi ja buvo perduo ta 
kongreso rengimo komisijos pir
m i n i n k u i kun. Ged iminu i Ki-
jauskui , ku r i s ją pers iuntė dr . J. 
Gr in iu i . 

Sve ik indami naują Stasio Šal
kauskio kūrybinės premijos laure
atą dr. Joną Gr in ių , spausdina
m e čia premijos paskyrimo proto
kolą ir l aurea to laišką Atei t in in
kų Federacijos valdybai . 

studijas paskelbė daugybėje peri
odinių l e d i n i ų lietuvių, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis ir iš
leido šias knygas: 

P u t i n o lyrika, 
Grožis ir menas , 
V i ln i aus m e n o paminklai, 
O . V. Milašius — poetas, 
Lietuvių kryžiai ir koplytėles, 

Prieš ketverius metus Lietuviš
kųjų studijų savaitė Europoje pa
sidarė keliaujanti. Pe r ilgoką laiką 
ji vis buvo ruošiama Vakarų Vo
kietijoje. Bet, dvidešimtai savaitei 
besibaigiant, jos dalyviai nutarė 
ateinančiai savaitei surasti reikalin
gą gerą vietą Šveicarijoje. Dr. A. Ge
ručio ir visų Šveicarijos lietuvių 
darniomis pastangomis ii t en pui
kiai pasisekė. Tai buvo geras paska- i 
tas šiems lietuvių kultūriniams su- i 
sibūrimams rengti Italijoje, Prancū
zijoje ir šiemet Anglijoje. 

Anglijos lietuviai pradžioje buvo 
suabejoję, ar jie pajėgs šalia jauni
mo - skautų stovyklos dar suruošti 
gerą Studijų savaitę. Tačiau, kiek 
buvo girdėti, dėl Savaites teigiamai 
pasisakius inž. J. Vilčinskui, buvo 
surastos netoli Londono patogios 
patalpos K:ngswood Hali kolegijoje 
Egham miestelio pakrašty. Šita ko
legija yra tarp dviejų žymių pa
minklų, primenančių kovas dėl 
laisvės prieš hegemoniją. Vienas jų 
— akmuo, kuris siekia tolimą pra
eit}, kai Anglijos karalių Joną Be
žemi sukilę didikai 1215 metais pri
vertė atsisakyti patvaldystės, išrei
kalaudami, kad jų, bajorų, dvasiš
kių ir pirklių teisės būtų surašytos 
rašte, vadinamame Magna Charta 
libertatum. Dabar jame kai kurie 
istorikai mato anglų demokratijos 
versmę. Antra jžymybė šalia K'-ngs-
wood Hali kolegijos, priklausančios 
Londono universitetui, yra gražus 
paminklas anglų lakūnams, miru
siems I-me ir H-me pasauliniame 
kare. 

Šitoje istoriškai reikšmingoje vie 
Veida i ir problemos lietuvių toje ir žalioje gamtos aplinkumoje 

literatūroje I ir II, kelis dramų | buvo dirbta visą savaitę — nuo lie-
veikalus. 

Prieš koncerto pradžią šios vasaros Lietuviškųjų studijų savaitėje (VII. 31 -
moję eilėje, viduryje vysk. A. Deksnys tarp Lietuvos a stovo Anglijoje V. 
Slnėje dr. A. Gerutis, o pačioje kairėje prof. V. Vasyliūnas ir P. Odinis 

buvo daugiau negu kitais metais — 
net dvylika. Jų visų ne t sutrauktai 
perduoti čia neįmanoma. Reikia pa
sitenkinti tik kai kuriomis jų min
timis ir įspūdžiais. 

Sukaktuvinės paskaitos 

Kreipiant žvilgsnį į lietuvių kul
tūrinę praeiti, šiemet buvo minė
ti trys žymūs lietuviai. Studijų sa
vaitė pradėta Dr. Jonu Basanavi
čium, nuo kurio mirties šiemet su
kako 50 metų. Apie Dr . J. Basana
vičių ir tautini atgimimą kalbėjo 

Komisija prašo Ateitininkų 
Federacijos valdybą pasiūlymui 
pritarti ir 1977 metų Stasio Šal
kauskio premiją dr. J. Griniui pa
skirti 

Komisijos norių parašai 
Chicaga, 1977. V U 11. 

Ateitininkų Fedaracijos 
Valdybai 

Ateitininkų devintajame 
kongrese Clevelande 

Miunchenas, 1977 m 
rugpjūčio 26 d. 

Brangieji idėjos Draugail 
Tikrai nudžiugau, gavęs Atei-

t'ninkų Federacijos Valdybos 
pranešimą, kad man yra paskir
ta šių metų Stasio Šalkauskio 
kūrybinė premija už mano lig-

visų studijų savaičių paskaitinin-
pos 31 d. iki rugpjūčio 7 d. 1977 me- k a s ^ Kajetonas Čeginskas. Pir-
tais — klausant paskaitų, d i s k u - l m 0 ] - e s a v o p a s k , i t o s d a l y p r e legen-
tuojant, posėdžiaujant, meldžiantis, | 
ilsintis, iškilaujant ir linksminantis. 

tas jautriais ž\xl2iais ir vaizdžiomis 

Savaime suprantama, kad Lietuvis- citatomis gyvai nupiešė J. Basana-
kųjų studijų savaitės pagrindinę 
dalį sudarė paskaitos, kurių šiemet 

vičių kaip Lietuvos istorinę asme
nybę XIX amž. pabaigoje ir XX amž. 

P R O T O K O L A S 
Ateitininkų Federacijos valdy

bos sudaryta komisija Stasio Šal
kauskio kūrybinės premijos kan
didatui parinkti — pirmininkė 
Alina Skrupskelienė nariai Aldo-1 J į ^ 
na Za.lska.te, Saulius Girnius, j n i u s d a r b u s 
dr. Antanas Razma ir sekretorius! 
Česlovas Grincevičius — 1977 j Dėkodamas Federacijai už št 
rugpjūčio 11 d. posėdy, aDsvars-1 ™a lonu- atžymejimą, kuris man 
čiusi nemažą skaičių kandidatu,! t e n k a m a n o my l i m oJ° mokytojo 
kurie savo mokslo darbais arba! v a r d u i r mūsx* devintojo Kon-
kūryba yra praturtinę lietuv'ų I greso proga, jaučiu, kad per šią 
kultūrą, premijai gauti kandida-i premiją Federacijos Valdyba no
tų parinko profesorių, daktarą r i Pabrėžti vieną mūsų ideologijos 
Joną Grinių, gyvenantį Vakarų! P r i n c iW' k u r i s vad inas« inteli-
Vokietijoj. Sprendimas buvo iS c n t i š k u m a s ' b e t kur* m e s k a r t a , s 

vienbalsis 
J. Grinius visą savo gyvenimą 

paskyrė mokslui, lietuv'ų lite
ratūros kritikai ir istorijai, visuo
meniniam veikimui, kultūros puo
selėjimui Ilgesnes ar trumpesnes 

pamirštame. 
Tuo tarpu ideologijos formų 

luotojas profesorius Stasys Šal 
Or. Ir.r.i-, inius Šios vasaros Lietuviškųjų studijų savaitėje Europoje, Ang
lijoj«. skaito paskaita apie Oskarą Vladislovą Milašių, minint poeto 100 metų 

kauskis šį pradmenį labai b r a n - i g i m m n •.^.iktj. Devintojo Ateitininkijos kongreso proga dr. Jonui Griniui 
g ino . Jis ne kartą yra sakes, kad *ipm<>' " ^ "t* Stasio Šalkauskio kūrybinė premija už įo literatūros ir meno 

<.rl<"\, ~ ^ •'••• ••:• '•c"'<al.» Granatui-;;: nr Inirvba " ' '£>*. kultūrinę VCUJ-; 
žiūr Ken^uį parai:«,». N i i e i U J 2 psl . ) 

t 
Dr. Kajetonas Čeginskas Listuviš-

icųjų studijų savaitėje Anglijoje skai
to paskaitą, minint dr, J. Basanavi
čiaus 30 metų mirties sukaktį. 

pradžioje. Nors jis buvo gra-omas 
įvairių sveikatos pavoju, tačiau, iš 
jų nuostabiai iš rūkdamas, jis at
liko daug darbų ne vienoj lietuvių 
kul'.ūros srityje, neišskiriant nė po
litikos (Didžiojo Vilniaus Seimo su
šaukimas. Vasario 16 d. aklo pasi
rašymas) . 

Tačiau, kalbėdamas apie lietu
vių tautini atgimimą, Dr. K. J. Če
ginskas' nebenorėjo J. Basanavičiui 
atiduoti pirmenybės, nors daug kas 
šitaip elgiasi. Prelegentas jrodinėjo, 
kad mūsų tautinis atgimimas buvo 
prasidėjęs žymiai anksčiau prieš 
"Aušros" laikraščio išleidimą, ku
riame J. Basanavičius turėjo pagrin
dinės reikšmės. Ir svarbus čia buvo 
pats laikraščio išleidimo faktas, o 
ne idėjos. Jų galima rasti ankstes
niuose atgimimo tarpsniuose. Tų 
atgimimo tarpsnių prelegentas nu
rodė tris. Paskutinysis, garbingasis 
arba triumfuojantis laikotarpis ir 
buvo "Aušros" ir "Varpo" žurnalų 
laikas. Šio meto ne vienas darbuo
tojas sulaukė nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimo. Todėl dau
guma jų nebematė ankstybesnių 
Lietuvos žadintojų, laikydami Dr. 
J. Basanavičių mūsų tautinio atgi
mimo pradininku, nors jis tebuvo 
viena laimingųjų (labiau ma
tomų) jo žvaigždžių. 

kad mūsų rašytojos apysakose at
sispindi Ir krikščioniškos meilės 
samprata. 

Dr. Jonas Grinius kalbėjo apie 
trečią šių metų sukaktuvininką, 
poetą Oskarą Milašių, n u o kurio 
gimimo sukako 100 metų. Pacita
vęs dvi poeto laiškų ištraukas, iš 
kurių buvo matyti tiek Milašiaus 
patriotizmas, pagrįstas istorinėmis 
senosios Lietuvos valstybės tradici
jomis, tiek O. Milašiaus politiškai 
diplomatiniai darbai, atstatant ne-

Į priklausoma Lietuvos respubliką, J. 
; Grinius toliao. dėstė "Don Žuano 

ir meilės problemą Milašiaus kūry-
: boję". Joje jis rado bent Uejopą 
i donžuaną. Pirmasis "Septynių vie-
I natvių" Don Žuano scenų jaunas 
; didikas, kuris yra panašus į jauną 
i skeptiką ir pesimistą Milašių, be-
I skendėdamas savo tamsiuose jaus

muose, beveik nežino, kas yra meilė, 
| Antrasis Don Žuanas, nupieštas pa

gal XVIII amž. italų didiką, vadi-
- VHI. 7) Anglijoje, prie Esham. Pir- n a s į Pinamontasj is nujaučia meilę 

* " kaip didelę vertybę, bet, jos beieško-
damas, jis praleidžia visą gražiausią 
amžių atsitiktiniuose seksualiniuo
se smagumuose, kol senatvės slenks
ty sutinka moterj, kuris giliai pa
milsta, nors ji ir pasirodo kurtizane. 
Daug kenčia Plnamontas, kol paga
liau nuo jos atsiplėšia, tapdamas 
meilės filosofu. 

Tretysis Milašiaus Don Žuanas 
— jau n e vaizduotės sukurtas didi
kas, bet tikras, istoriškas Sevilijos 
palaidūnas Don Miguel Manara 
Vincen'ello dc Lcca, miręs 1679 m. 
šio padaužos paleis tu vingos avan
tiūros nebepatenkina. Sutikęs vieną 
išmintingą ir skaisčią mergaitę var
du Zirolama, ją veda, bet po trijų 
mėnesių mirtis jam ją atima. Tada 
Miguclis supranM. kad io meilės al
kį tegali pasotinti tik Dievas, o už 
praeiti reikia atgailauti. Tapęs ša-
tičių vienuoliu, atlikęs daug gerų 
darbų, Miguelis Manara miršta be
veik šventu vienuoliu. 

Po šio istorinio Don Žuano "Mi
guel Manaroj" Milašius "Mėphi-
boseth" misterijoje sustojo prie dar 
žymesnio asmens — izraelitų kara
liaus Dovydo, kuris buvo prana
šas bei poetas ir taip pat didelis 
nusikaltėlis žmogžudyste ir svetimo
teryste. Dėl savo meilės Dievui nuo
lankiai priimdamas jo skaudžią 
bausme (savo ir Betsebos sūnaus 
mirtį), jis lairrėjo Dievo malonę, 
nes iš jo giminės gims Jėzus. Paga
liau "Sauliaus iš Taršo" misterijoje 
Milašius vaizdavo, kaip kruvinas 
krikščionių persekiotojas Saulius, 
Dievo meilės veikiamas, tampa uo
liausiu Kristaus apaštalu, kankiniu 
Paulium. Po 1914 m. gruodžio 14 d. 
vizijos O . Milašius nebesustodavo 
prie meilės problemos specialiau, 
bet iš trumpų prasitarimų eilėraš
čiuose buvo galima jausti, kad jis 
liko riteriškai ištikimas tai savo 
meilės sampratai, kokią buvo išdės
tęs "Meilės pradmenų" ("L'-
Amoureuse initiation) romane 
1910 m. 

Kai lietuvio vardas skrenda j Jupiteri 

Studijų savaitėje buvo paskaitų, 
kurios nesidavė Įtraukiamas j gru
pes. Prie šitokių vientuliųjų reikia 

Vincas Natkevičius kalba apie mei- Į skirti kun. Augustino Rubiko pa
les problemą Marijos Pečkauskaitės įkaita apie Karolio Darvino evoliuci-

tžje Anglijoje buvo prisur.iita rašy- Į 

Marija Pečkauskaitė ir 
Oskaras Milašius 

Antrą sukaktuvinę paskaitą skai
tė Vasario 16 gimnazijos direktorius 
Vincas Natkevičius apie Mariją Peč
kauskaitė, nuo kurios gimimo Šie
met suėjo 100 m. (pagal neseniai su
rastus gimimo metrikus). Priminęs 
keletą duomenų iš rašytojos gyve
nimo, prelegentas nagrinėjo meilės 
problemą M. Pečkauskaitės kūrybo
je. Priimdamas vokiečių filosofo 
Max Schclerio sampratą, k.'.d meilė 
yra gilesnės vertybės atskleidimas, 
V. Natkevičius pirmiausia sustojo 
ties tais M. Pečkauskaitės kūriniais, 
ki:r atsiskleidžia tėvynės meilė 
("Viktutė", "Vincas Stonis", "Anuo 
rne^u"), paskui stabtelėjo prie vyro 
ir moters meilės ("Viktutė"), prie 
šeimos meilės, ypač tarp motinos ir 
dukters ("Sename dvare"). Nagri
nėdamas "Mėlynąją mergelę", pre
legentas parodė, kaip meile peržen
gia mirties sieną, tampa transcen
dentine, siekianti amžinybės bei 
Dievo. Taip pat mirties grėsmė daž
nai sukilnina meilę. Tai kartais ma
tyti ir artimo meilėje, kuri M. Pcč-
kauskaitei ypač gerai buvo pažįsta
ma jos praktiškame gyvenime. Ra
šytojai taip pat buvo žinoma ir vul
garioji meilė (Dėdės Boiesio avan
tiūra "Sename dvare"), tačiau pre
legento nuomone M. Pečkauskaitės 
meilės sampratoje apskritai matyti 
Platono koncepcijos. Atrado, kad 
nemažiau būtų teisinga, pridurūs, 

tOJOS 100 fiOetit įimiir... } ^ » A a > (NukftiU j 2 r*L) 
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Antanas Maceina apie ryšius 
su tėvynė.
Oskaro Vladislovo Milašiaus 
Miguel Manara.
Petro Pilkos eilėraščiai.
Stasio Šalkauskio kūrybines premijos 
laureatas: pokalbis su dr. J. Grinium. 
Dviskaita lietuvių rašomojoj kalboj. 
Na, ir sugigeno!
Lietuvių tautos ir valstybes istorija IV. 
Nauji leidiniai.
Akademines prošvaistes.

Kertinė paraštė
Ryšiai su tėvyne

Red. pastaba. Neseniai įtaigaujama komunistinės ideolo- 
pastttaignsio Ateitininkuos devinto- į gj;.os_ Tačiau reikia šį sąmonin
to kongątso proga buvo atspaus-
fintas leidinys “Ateitinbikų keliu”.
Bė Idta ko, jame yra ir prof. dr.
Antano Maceinos straipsnis “Atei- 
tfarinką darbai ir dienos”. Straips
nis parašytas ateitininkams, bet jo 
mintys yra aktualios visai išeivijai 
ir pavieniam jos narini. šia prasme 
ypač pabrėžtina antroji stra’psnio 
dalis Tremtis sąmonė”. Vieną 
Jos skyreli, pavadintą “Ateitininkų 
ryšiai sa tėvyne” čia persispausdi
name, manydami, kad visa tai šian- , . 
fien prasminga persiskaityti vi- moksl4, 
siems.

J
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OSKARO V. MILAŠIAUS MIGUEL MANARA
VYTAUTAS A. JONYNAS

O. V. Milašius, MIGUEL MANA
RA Šešių paveikslų misterija. Vertė 
Antanas Vaičiulaitis. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas Chicagoje 1977 
m. Grafika ir iliustracijos: V. O. Vir- 
kau. Spaudė “Draugo” spaustuvė, 
4545W. 63rd St., Chicago, II. 60629. 
Leidinys 94 psl., kaina 4 dol., gauna
mas “Drauge”.

Tremties sąmonė apsprendžia 
ir mūsų ryšius su tėvyne; ryšius, 
kurie šiandien yra virtę gana 
erzlaus ginčo dalyku todėl, kad 
Čia susikerta dvi neabejotinos tie
sos: I. reikia ryšių su tėvyne, 2. 
nereikia ryšių su tėvynės paver
gėju. Nes krašto pavergėjas vei
kia ne tiesiog, o per mūs škius, 
su kuriais kaip tik privalome ry
šių turėti. Jis veikia, prisidengda
mas mūsuoju tautiškumu, mūsą
ja kultūra, apskritai visais mūsų 
laimėjimais mokslo, meno, spor
to srityse. Mes trokštame šių lai
mėjimų, bet mes neigiame jais 
peršamą “tarybinę’ santvarką, 
nes šiuodu dalyku neturi vienas 
su kitu nieko bendro.

Bet kaip tik čia ir prasideda ry
šių su tėvyne sunkenybės. Kiek- 
v'ena užsienin vežama lietuviš
koji vertybė turinti būti tarybi
nės santvarkos šauklė tarp šių 
dalykų, pavergėjo pažiūra, esąs 
priežastinis santykis. Lietuviš
kasis menas, mokslas, sportas esą 
pasiekę aukšto lygio todėl, kad 
jie kuręsi tarybinėje santvarkoje, 
•pagrįstoje komunizmu. K'ekvic- 
nas kultūrinis renginys užsienyje 
turįs atskleisti sovietinės santvar
kos pranašumą. Živėdamiesi 
šiuo renginiu mes turį savaime 
žavėtis ir jį išugdžiusią santvar
ka bei ideologija. Nuteikti mus 
palankiai mūsų krašto pavergė
jui yra tokių renginių paslėptas 
tikslas. Nėra nė mažiausios abe
jonės, kad ateitininkija šį tikslą 
suvokia, todėl gėrisi atvežtomis 
iš krašto vertybėmis, nė kiek ne-

gumą parodyti ir viešumoje, kaip 
kad viešumoje yra rodomos ir 
pačios vertybės: koncertai, paro
dos, paskaitos, sportinės varžy
bos. Ka'p tai padaryti, yra kiek
vieno atvejo reikalas. Tačiau tiek 
kultūrinius renginius lankanti 
publika, tiek patys šių renginių 
atlikėjai turėtų būti informuoja
mi, kad mes skiriame meną, 

sportą nuo sovietinės
santvarkos ir nuo komunistinės 
ideologijos, kad mes neregime 
tarp jų priežastingo ryšio; prie
šingai, kad mes žinome, jog visa 
tai išaugo, nepaisant kultūriškai 
kliudomojo bei slėgiančiojo ko
munistinės ideologijos pobūdžio. 
Toks pabrėžimas bei viešas tuo 
ar kitu būdu pademostravimas 
atskleistų ir mūsų pačių vidinį su
brendimą; nejaukti to, kas eina 
iš tautos, su tuo, kas eina iš tau
tai primestos santvarkos bei pa
saulėžiūros. Lietuva dar anaip
tol nėra ‘tarybų šalis’, kaip tai 
nori pasaului įtaigauti prispau- 
dėias. Atjungti Lietuvą nuo ta
rybinės santvarkos visų pirma sa
vo sąmonėje ir šį atjungimą paro
dyti viešumai kiekviena pasitai
kiusia proga būtų ateitininkų at
sakymas į propagand'nes sovietų 
užmačias.

Antroji ryšių su kraštu pusė y- 
i? mūsų pačių lankymasis tėvy
nėje. Ši pusė yra net keblesnė, ne
gu nusiteikimas iš Lietuvos at
vykstančiųjų mokslininkų, meni
ninkų, sportininkų atžvilgiu. Kad 
ryšys su tėvyne turi likti gyvas, 
yra savaime aišku: pats tremti
nių nusakymas gražia formule 
“jie paliko namus, bet nepaliko 
nei kovos, nei tautos” (K K. 
Girnius) reikalauja tokio ryšio. 
Painiava prasideda tada, kai rei- 
K-a pabrėžti šio ryšio pobūdį. So- 
vie’inės įstaigos perša pavienį ar 
grupinį lankymąsi krašte. Mes pa 
tys esame šio lankymosi atžvil
giu gana kritiški, nors iš esmės 
Jo ir neneigiame; kritiški todėl, 
kad anas p'ršimas eina kaip tik 
iš tų, kurie mums nieko gero ne-

Visaip buvo jį praminę. Vieni — 
prancūziškuoju Goethe kiti — pran
cūziškuoju Hoelderlinu. Jam pasi
mirus, poetas Paul Fort pareiškė, 
kad Milašiaus kūryba esanti gra
žiausia dovana, Lakią Europa kada 
yra davusi Prancūzijai. Nesusi
gaudė nabagas, kad būtų buvę man
dagiau sakyti... “Kokią Lietuva yra 
suteikusi Prancūzijai”. Ačiū Dievui, 
kiti Milašiaus gerbėjai to trumpa
regiškumo neparodys. Ilgainiui bus 
vis' labiau iškeliami ir pabrėžiami 
lietuviškos pasaulėjautos pradai 
Milašiaus kūryboj. Pripažinkim, 
kartais ne visai ten, kur tikimės. 
Neretai “lietuviškumu” bus paaiš
kinamos miglotos, pusiau-epigoni- 
nės eilės, o tokių dalykų poeto kū
ryboj, bent jaunystėj, kaip žinome, 
apstu. Retas kuris rašytojas taip pa
siduodavo svetimom įtakom. Kiek
vienu atveju Jacąues Buge1) savo 
studijoj, galbūt pačioj išsamiausioj 
apie poetą — “Milosz en quete du 
divin” — nepabūgs galutinai suta 
patini Milašiaus su Lietuva. Para
frazuodamas Oscar Wilde’ą, kuris 
praminė Milašių “vaikščiojančia po
ezija” (“Voici Milosz-la Poesie”), 
J. Buge pavadins jį poetiniu Lietu
vos įsikūnijimu — “Milosz-la Litu-

Jau vien tai turėtų skatinti kiek
vieną lietuvi artimiau pažinti Mila
šiaus kūrybą. Galbūt, už vis la
biau šiandien išeivijoj, nes savo kū
ryba, ir ypač savo gyvenimu, Mila
šius išreiškia tobulo Benamio, to

bulo savojo identiteto ieškojo dile
mą. Užtat džiugu, kad šįmet, kai 
pasaulis mini jo šimto metų gimi
mo sukaktį, išeivija ryžosi išleisti 
jo Miguel Manara vertimo antrą
ją laidą.

Ironiška, bet tai kūrinys, kuriame, 
galbūt mažiausiai lietuviškumo, 
mažiausiai to, ką vadintumėm mū
sų pasaulėjauta. Bet ši misterija 
yra plačiausiai žinomu Milašiaus 
veikalu. Gal net per daug žinomu. 
Nustelbusiu kitus Milašiaus drami
nius bandymus. Bent to paties J. 
Buge nuomone, sakysim, “Mephi- 
boseth” esąs tiek savo forma, tiek 
turiniu, tiek aplamai kūrybiniu po
lėkiu, kur kas pranašesnis ir bran
desnis už M. Manarą. Šis kritikas 
taip pat vykusiai išryškina, kad Mi
guel Manara sudarąs vos pi.mąją 
pakopą Milašiaus raidoj j visuoti- 
nesnį savęs pažinimą, vidinį skaid- 
rėjimą, į tą kilimą aukštyn, kuriuo 
Milašiaus kūryba ir esanti nuosta
bi.

Sunku nesutikti su jo nuomone. 
Bet faktas lieka faktu, prancūzų vi
suomenėj Manara yra labiausiai gir
dėtu Milašiaus veikalu. Kai, saky
sim, 1973 metais viena teatro gru
pelė, vadovaujama Laurent Ter- 
zieff, pasišovė suvaidinti iki šiol lai
komą nerealizuojamu scenoj anks
tyvesnį Milašiaus dramos bandymą, 
vadinamąsias “Scenas iš Don Žu- 
ano”, jai teko įrašyt skelbimam 
“Rubezahl”, pridedant antruoju pa
vadinimu: “Scenes de Don Juan”. 
Neįmanoma buvo kitaip perspėt 
publikos, kad rodomas visai naujas 
kūrinys, o ne Miguel Manara iš
traukos.

Būtina tačiau bematant pridurti: 
jei išprususioj prancūzų visuome
nėj Miguel Manara aukštai verti
namas, jei apie šį veikalą sakoma, 
kad jis “švytįs valdovišku liepsno— 
jimu, nelyginant Sirius, Milašiaus 
kūrybos žvaigždėtam skliaute” (A.

linki: ne tėvynės meilei įžiebti ar 
jai stiprinti esame kviečiami lan
kytis Lietuvoje; neneigiame todėl, 
kad lankymas's tėvynėje gali būti 
Iš tikro mums atsparos šaltinis, 
teikiąs jėgų atremti nutautinimo 
įtakoms.

Atrodo, kad šį keblų klausimą 
būtų galima išpainioti, skiriant 
tai, kas mums lankymosi metu 
rodoma, nuo to, ką mes patys no
rime paregėth Tai, kas mums y- 
ra rodoma, yra vad. ‘tarybinės 
santvarkos laimėjimai’: išaugu
sios poilsiavietės, nauji miestų 
kvartalai, nauji ar pagerinti ke
liai, įspūdingos dainų ar šok ų 
švpntės, parodos, koncertai, teat
ro vaidinimai. Visa tai esti sutel
kiama į tris keturis taškus, ku
riuose ir lankydinami. Be abejo, 
visa tai pamatyti yra naudinga 
ir pamokoma. Baimintis šių ‘lai
mėjimų’ nėra pagrindo. Bijoti, 
kad penkias dienas ar penkias sa
vaites Vilniuje išbuvęs jaunuolis 
virs komunstu, yra toks pat nai
vumas, kaip ir tikėtis, kad pen
kias dienas ar penkias savaites 
Romoje išbuvęs žydas virs krikš

Rudens rytmečio saulėje Nuotrauka Vytauto Maželio

Godoy2), tai angliškai kalbančiam' plačiai naudojamą indeksą, kaip 
pasaulyje Milašius beveik nežino-1 “Essay and General Literature In- 
mas. Kas be ko, vienoj kitoj ang-Idex”, kad įsitikintumėm, kaip ma- 
liškoj enciklopedijoj galima aptikti į žai rašyta apie Milašių anglosak- 
trumputytę biografinę apybraižą. Ir | siniam pasaulyje. Septyniasdešimt
tai ne visur. Ne ten, bent kur mums 
įdomu. Sakysim, tik naujausioji žy
dų enciklopedija —“Encyclopaedia 
Judaica” — ryžosi paskirti Milašiui 
35 eilučių skiltelę. Ankstyvesnėse 
žydų enciklopedijose jo vardas ne
buvo minimas. NTe ką jaukiau, pa
sidairius po indeksus. Pakanka pa
sklaidyti, sakysim, tokį, šiaip jau

penkerių metų būvyje (1900-1975)
indekso sudarytojai neaptiko ne
vieno išsamesnio rašinio apie Mila
šiaus kūrybą. Ir tas poeto igno
ravimas tuo nclaukfcsnis, kad pran
cūzų akimis Milašiaus įnašas li- 
teratūron neužginčytinas jau vien to
dėl, kad jis suteikė naują interpre
taciją Don Žuano legendai. “Mi-

I guel Manara” esanti, pasak Miche- 
iine Sauvage3) (“Le cas de Don Ju
an”) donžuano mito mirtimi”. Dėl 
to, kad tas personažas kažkada 
pasimirė, galbūt žmonės ir nesi
ginčija, bet kiekvienas traukia ant
klodę savo pusėn. Anglai priskiria 
tą nuopelną G. Bemard Shaw 
(“Man and Superman”).

Šia prasme Lietuviškos knygos 
klubo pastanga išleisti A. Vaičiulai
čio “Miguel Manara” vertimą yra 
dvigubai sveikintina, nes tuo sutei
kiama proga čionai augančioms kar
toms pažinti Milašių ir jo epochą.

Nelengva atpsėti, kaip jos pasi
tiks šį veikalą. Jau vien pats faktas, 

i kad jame traktuojama “amžinoji” 
Don Žaano tema, gali būti jiems kliu- 

I vinių. Vyresnei kartai veikalas pa
simato nostalginėj šviesoj. Iššaukia 

i jis tolimos epochos reginius, kai “pa
saulio būta negudraus”, kai nebuvo 
hippių, L.S.D., Jesus Freaks, trans
cendentinių meditacijų, kai ūžte
lėjo viršun devintoji katalikybės 
banga, nešdama ant keteros P. 
Claudel’į, Ch. Peguy, kai išpopu
liarėjo Oberammergau vaidinimai, 
kai WiIIiam Blake piešė savo vizi
jas, kai siau‘ė;o okul’izmas, spiri
tizmas, satanizmas. “Šėtonas mane 
paliko”, skundžiasi miraklio pra
džioje palaidūnas Manara, “ir aš 
graužiu karčią žolę nuo nuobodžio 
uolos”. Nenoromis pagalvoji, ar pa
skutiniai 19 amžiaus dešimtmexiai 
ir pati 20-ojo amžiaus pradžia ne
buvo laikotarpiu, kada nugaišo vel
nias, ir žmonija, nesižinodama, daly
vavo jo budynėse. Ar jį sutraiškė 
vienu spriktu Freudas, ar ne, neži
nia, bet bū a dvasiniam pasaulyje 
kažkokios neurastenijos. Kasdieny
bės rūpesčių nepažįstančiam Mila
šiui toji tuštuma, buities bepras
mybė, buvo sunkiai pakeliama. Ne

čionimi. Kas sugeba lietuviškas 
vertybes skirti nuo soviet'nės ide
ologijos bei jos valstybinės sąran
gos, tam anų laimėjimų patyri
mas tik sustiprins jo sąmoningu
mą. Kas gi leidžiasi šių laimėji
mų apsva‘ginamas tiek, jog grįž
ta palankus komunizmui, tas y- 
ra arba visiškas nesubrendėlis 
dvasioje, arba jau buvo palankus 
komunizmui ir anksč’au ir lan
kėsi krašte tik todėl, kad savo 
palankumą sustiprintų ir į sovie
tinę propagandą įsiiungtų, taria
ma’ -radęs ‘įrodymų’ krašto ‘pa
žangoje’.

Tačiau tai, ką besilankantieji 
krašte iš tikro nori paregėti, yra 
ne ‘tarybiniai laimėjimai’ —to
kių ir gal net didesnių laimė?‘mų 
T Jetuva būtų oasiekusi savaime, 
kaip ji jų pas'ekė trumpos laisvės 
metais, — bet lietuvis žmogus: 
kaip jis buvoja ir jaučias' tarybi
nės santvarkos apsuptas bei įtai
gaujamas. Sios visti mūsų trokš
tamos paregėti pusės lankymosi 
organizatoriai ne tik nerodo, bet 
visomis priemonėmis besilankan-

čiuos’us nuo jos saugo. Lietuvio 
žmogaus būtis sovietinėje sąran
goje yra mums uždara. Žinoma, 
susitikimai su giminėmis, pokal
biai su vadovais ar partiečiais, 
patyrimai, krautuvėse, v’ešbu- 
čiuose, valgyklose, akylesnis žvil
gis į ba/.nyeias, į knygynus. į b'b- 
liotckas nejaučiamai atskleidžia 
lietuvio nuotaiką. Kas lankosi be

tęs. iš tikro imtų skursti savo dva
sioje. Lankytis Lietuvoje svetur 
gimusiam bei augusiam Vetuviui 
yra tokios pat prasmės bei reikš
mės, kaip žydui lankytis Jeruza
lėn, mahometonui Mckkoje, 
krikščioniui Romoje, nes šios 
vietovės ir yra gyvieji prasmens, 
su'mą savin čia tautos, čia religi
jos dvasią. Aplankyti ir regimai

jokių akinių ir žvelgia atviromis pajausti, šie prasmens perkelia
akimis, tas lengvai pamato skir
tumą tarp ‘tarybinių la'mėjimų' 
kaip fasado ir Letuvio žmogaus 
vidaus. Kas tai pamato, grįžta su
krėstas ne fasado, o vidaus.

Šia prasme ateit'ninkai ir turė
tu būti ruoš’ami. Tėvynė mums. 
esantiems svetur, yra tasai DVJr- 
sis Prasmuo, kuris mus šildo, stip
rina ir skatina ’ ur i. A’iv a zdž'ad 
paregėti šį Didįjį Pradmenį kal- 
•nl'urse bei Ivgumote, pakaus'! ji 
jūros bei miškų ošime, išgirsti jį 
žmonių ryžte, jų maldose ir skun
duose yra kiekvieno svetur gyve
nančio letuvio širdęs troški
mas, pirmoje eilėje jaunimo, ku
ris, su šiuo Prasmeniu nesusilie-

iu reiŠk’amą dvasią į lankytojo 
vidų ir teikia jam jėgos gyventi 
'ia dvas'a ir už prasmenų sienos 
T Tztat bes lankantieji Lietuvoje ir 
: urėtų visų p'rma ieškoti škr 
prasminės — simbolinės reikš
mės. o ne viršūnių medžiaginiu 
‘laimė'imų’. Jie turėtų išmokti 
’t.ą ornsmę rast’, jai atsiverti, pri
imti ią į save ir parsivežti kaip

;p-vbės šaltinį išsdaikyti nesu- 
ž.lugus'am svetur. Šiam reikalui 
H’e'tinink ja vra ir turi būti ruo
šiama sąmoningai bei p’an’ngai. 
Susikūrus tokiai aiškiai sąmonei, 
lankymasis ateitininkų Lietuvoje 
būtų tik laimikis.

Antanas Maceina

nuostabu, jei bonvivano-donžuano, 
besismaguriaujančio dienos džiaugs
mais piliečio figūra jį kankinte kan
kino. Faktinai “Miguel Manara”, 
kurią jis laiške savo jaunystės drau
gui Rolland Boris pavadino “mis
tine elukubracija” (laisvai verčiant: 
putoplaka, mistifikacija) buvo tre
čiuoju grįžimu prie temos, vaizduo
jančios, kaip žmogaus siela, persi
sotinusi žemiškaisiais skanėstais, 
stiepiasi pažinti tyrą meilę, grožį, 
gėri ir Dievą.

Būtina paminėti, kad pirmieji 
Milašiaus sukurtieji Don Žuano 
prototipai nevisai patrauklūs. “Sce
nes de Don Juan”, vaidinimėlyje, 
tilpusiam rinkinyje “septynios vie
natvės”, aptinkame gerokai persi
sunkusi sadistą, kuris, kerštauda
mas žmonai, kad toji pasirinko 
meilužiu jo broli, visų pirma pasi
rūpina ii nunuodytu o po to. už
daręs Doną Lolą RubezahFio 
pilyje, ją kankina. “Moteris būna 
tokia' moteriška, kai ji kenčia”, sam- 
orotauja jis, badydamas adatėlėmis 
Lolos krūtis. Nuostabiausia, kada 
tame Žiaurybės Teatre (ThėStre de 
la Cruar'ė, kurios idėją pradės Ar- 
taud) Mil 'Sius vysto idėfa. kad jo 
personažui mo*ers pnniekmimas vra 
priemone pakilti i tyrosios meilės 
dausas.

Panašus anrifeministinis Don 
Žuanas, tik mažiau patologiškas, 
pasitinka skaitytoja ir Milašiaus 
“romane” — “įvade meilėn” 
(L’Amoureuse Initation) Tame

(Nukelta i 2 peL)
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POKALBIS SU .ŠVENTOJO NARVO'AUTORIUM 
Po Algirdo Landsbergio "Šven- Į autoriai nori aiškinti ir aiškintis 

tojo narvo" premjeros Ateitinin- Į ir kartu slepiasi, neretai pučia 
kijos kongreso dienomis Clevelan- j miglas, mistifikuoja. Kai kurie jų 
de ir prieš dramos pakartotinį į daro užuominas, kad jų dramos 
spektakli spalio 1 d. Chieagoje; nepaprastai sudėtingos . Aiškin-

• 

Kertine parašte 
Ties Gintaru ir Spinduliu stabtelėjus 

Nuo 1945 iki 1948 metų Vokie-1 siveržimai. Tragiškai mažėjs 
rijoje, išvietintųjų asmenų ba- įvairaus lygio lituanistinių stu-
rakuose, buvo leidžiamas lietu- j dijų studentų auditorijos, bet 
viskas literatūros žurnalas "Gin-! nuostabiai didėja estradinė lietu-
tafas". Leido jį entuziastai, rašė j vybė. Kas galėtų prieš trisdešimt 
žurnale rinktinės mūsų literatu- metų patikėti, kad pvz. Los An-

(Marijos mokyklos auditorijoje) 
>ra gera proga užkalbinti patį au
torių. Todėl ir klausiame: 

— Kiek reikšmės skiriat to
kiems pasikalbėjimams? Kitaip 
tariant, k'ek naudos paprastai 
yra iš autorių mėginimo aiškin
ti savo veikalus? 

— Su tais autoriais būkit bud
rūs ir atsargūs. Kadangi esminiai 
dalykai turėtų būt: išsakyti pa-
čioie dramoje, jie dažnai ima kal
bėt apie antraeilius. Be to, tokį 
pokalbi beskaitant, dažnai tiki
masi, kad autorius įteiks "raktą" 
paslapčių kambarėlio durims at-
rakint — aš tą norėjau pasakyt, 
todėl š" scena reiškia tą, ana 
aną, o visa tai veda į logišką 
finalą, kuris išryškina štai šią 
idėją. (Skaitytojo - žiūrovo 
das nušvinta, jis "suprato" dra-

ros pajėgos. Pirmieji žurnalo nu
meriai dabar bibliografinė rete
nybė. 2umalo leidybos faktas 
pats savyje buvo stebuklas, kai 
aplinkui tvylojo sunki ekonomi
nė aplinka, emigracijos ir net 
grąžinimo grėsmė. 

Vis dėlto, įsiskaičius į senas 
žurnalo eilutes, randame ten ir 
giedrios kultūrinės aplinkos vaiz
dų, į. Palionis (1948 m. vasario 
mėn. laidoje), reportaže "Min
tys apie mus" rašo: 

"Mes neturime nei turtingų 
leidėjų, nei spaustuvių, nei jo
kių priemonių, tačiau mūsų 
knygos eina viena po kitos, ir vis 
turtingesnės, ir dideliais tiražais, 
ir vis dailesnės, ir vis* labiau lau
kiamos". 

Tikime, kad J. Palionis vaizda
vo tikrą ano meto knygų leidy
bos frontą ir kalbėjo apie tikrą 
skaitytojų meilę savo knygai. 
Trisdešimčiai metų praėjus, kaip 
keista skaityti J. Palionio eilutes. 
Emigracijos ir įsikūrimo ciklas 
pasfbaigė. Viskas tapo pastovu, 
nekintama, kaip geru namų pa
matai ne ant smėlio, bet ant kie
to savo nuosavo dolerio. Turime 
savo turtingus leidėjus, savo nuo
savas spaustuves, o taip ilgimės 
J. Palionio gerų nusakymų. Juk 
knygos dabar neina viena po ki
tos vis labiau skaitytojų laukia
mos. Kiekvienos knygos laida da
bar pergyvena sunkių, sudėtin-

geles Jaunimo šokių ansamblis 
"Spindulys", iš tolimiausiojo lie
tuvybės avanposto prie Pacifiko 
išvykęs, triumfališkai gastroliuos 
... Europoje. Roma, Londonas, 
Paryžius, Olandija, Vokietija... 
Toks maršrutas pralenkia valsty
bės remiamas išvykas. "Spindu
lys" sugebėjo pralenkti entuzias
tų vaizduotę. 

Taip lietuviškoji kultūrinė ak
cija palengva persipylė į naujus 
indus, į naujas formas. Trečioji 
emigracinė karta palengva trau
kiasi iš studijinių telkinių ir 

mą, o tai yra įrodymas, kad ji 
"gera"; išdavoje visuot'na laimė 
ir pasitenkinimas). Aš patsai to 
"rakto" neturiu. Drama rašoma 
ne tik sąmoningai, bet ir pasą
moningai; ne tik su kairiuoju, 
bet su dešiniuoju smegenynu; ne 
t'k smegenim, bet ir širdim, ner
vais, etc. Baigminio gaminio ne
įmanoma "išaiškint", suvedant 
jį į aristotelinę logiką, ar žurna
listinę informaciją. Todėl neabe
joju, kad kai kurie jautresni, į-
žvalgesni žiūrovai — skaitytojai 
man pačiam padės įžvelgt kai 
kuriuos dramos požiūrius. 

Taip pat autoriai dažnai ima 
kalbėt apie tai, ką jie norėjo pa
daryt, skirtingą nuo to, kas jau 
padaryta. Pokalbį su autorium 
skaitys ir žmonės, jau mačiusieji 

dami savo parašytas fikcijas, jie 
ima regzti naujas fikcijas. Ta
čiau ir iš pastarųjų galima šį tą 
patirti apie dramos rašymo ir 
scenoje įsikūnijimo vyksmą. O 
tada ir pati drama gali pasiro
dyti šiek tiek skirtingoje švieso
je. 

— Kas paskatine tą dramą 
rašyti? Suprantam, kad Jūs jau 
buvote jos esmines mintis per
galvojęs prieš "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos" išleidi
mą, tad ar bent kiek panaudo
jote ten randamą medžiagą? 

— Vėliausioji paskata buvo 
pakvietimas parašyti dramą 
ateitininkų kongreso proga. (Ka
dangi kvietusieji buvo šviesūs 
žmonės, jų pakvietimu jaučiausi 
oagerbtas; jie buvo ir drąsūs 

I žmonės,kreipesi į "kontroversini" 
{autorių; ir plačių pažiūrų, pasi-

žengia į lietuvišką estradą. Kas spektaklį, kuris jau nebėra auto-
nesidžiaugs ir nesididžiuos dėl 
losangeliškio 'Spindulio" trium
fo — tai sugebėjimas ant ak
mens žydėti gražiausiais žiedais. 

Tačiau, rašo "Draugo" kores
pondentas VI. Rmjs, Illinois uni
versitete, kur studijuoja daugiau 
kaip 300 lietuvių studentų, lie
tuvių kalbos kursu, kuriuo anks
čiau domėjosi 101 studentas, da
bar besidomi ...21! 

Tad graudžiai sustojame ties 
"Gintaro" tvirtinimu: lietuviška 
knyga vis labiau laukiama. Stu
dijuojančios kartos atšokimas nuo 
dėmesio savo kalbai didina lie-

j tuviškos knygos golgotos var-
jgus, užkerta kelią ir literatūri-
! niam prieaugliui. O juk visos są-
I lygos tokios palankios: savo kū-
l rybines galias lengviausiai reali-
Izuoti savo aplinkoje; auditorijai 

toriaus pirminė drama, bet jo ir 
režisieriaus ir kitų kūrybingų 
žmonių naujas kolektyvinis kūri
nys. (Spektaklio dar nemačiau, ir 
smalsumo kupinas skubu į Chi-
cagą, kur, be abejo, imsiu 
kamatinėt Darių Lapinską apie tą 
"naują" kūrinį)... 

Tad kartoju, būkit budrūs. Tie 

rinkę autorių iš už savo organi
zacijos ribų; ir civilizuoti, nes 
man paliko visišką laisvę ir apsi
ėjo be cenzūros). 

Taip, pirmąjį dramos plane
lį jau buvau padaręs prieš dau- j 
gelį metų, prieš "Lietuvos Kata- j 
likų Bažnyčios Kronikos" pasiro- į 
dymą. Jam akstiną davė ir ofi
cialioje Lietuvos spaudoje, ir iš
eivijos laikraščiuose kadais pla
čiai apkalbėtas "stebuklas" Lie
tuvoje. Tasai įvykis, kaip ir Dau
manto "Partizanuose" aprašytos 
vestuvės, man pasirodė turįs ypa
tingo draminio krūvio. Jis ir ta
po siužetinės geometrijos dalimi. 

Pati "Kronika", ta nepaprasto
ji apraiška Lietuvos gyvenime, 
be abejo, paveikė "Šventąjį nar
vą". Bet aš jokiu būdu nemaniau 
IT nedrįsau "iliustruot" ar "dra-
matizuot" "Kronikos", "pritai-
kint" scenai jos gyvo, kenčiančio 
ir laiminčio kūno, lygiai kaip ir 
nerodau pirštu Į savo dramą, sa
kydamas, jog "tai Lietuva". Už 
tokį "hybris" (perdėtą išdi
dumą) nubaustų ii graikiški die
vai. Ir estetiniais ir moraliniais 
sumetimais dramoje įrašytas 

— Ar be "Kronikos" dar kokia 
Į knyga paveikė "Šventoji narvą"? 

— Taip, labai Tai Unamuno 
"Krikščionybės agonija". 

— Ankstyvesniuose Jūsų kū
riniuose, pavyzdžiui, "Gluosniai 
vėjuje" ir 'Vejas gluosniuose" 
taipgi įvykdavo stebuklų. "Šven
tajame narve" taip pat yra du 
stebuklai: kun. Semėno suruoš
tas ir ekskunigio Petrausko tylėji
mas. Kokia stebuklo rolė Jūsų 
dramose aplamai? 

—Stebuklai "Vėjuje", stebuk
lai "Gluosniuose", stebuklai 
"Narve" — kas su tuo autoriumi 
darosi? Ne, skubu užtikrint, tai 
ne stebukladarystės epidemija. 
"Šventasis narvas" iš tikrųjų pri
klauso dar neužbaigtam dramų 
religinėmis temomis ciklui, ku-
rin įeina ir "Vėjas", ir "Gluos
niai", ir "Paskutinis piknikas". 

I "Stebuklas" yra viena pagrindi-
niųjų, ciklą jungiančių metaforų. 
Mano manymu, tai labai tinka
ma metafora. Tematiniu atžvil
giu, stebuklas vaizduoja "šven
tumo", "anapusgamtiškumo" 
įžengimą į gamtinę tikrovę. Sce
niniu požiūriu stebuklas yra la
bai teatrališkas įvykis, susijęs su 
pirmine scenos magija — meta
morfoze — jaudinusia pirmuo
sius pasaulio žiūrovus ir tebejau
dinančia juos ir dabar (kaip, pa
vyzdžiui, teko pastebėti dabar 
New Yorke besilankančio Kabu
ki teatro spektakliuose). 

Rašytojas Algirdas Landsbergis, dramos "šventasis narvas" autorius 
Nuotr. Vytauto Maželio 

"nuotolis", distancija tarp buiti
nės Lietuvos ir mitines srities. 
Kaip tekste sakoma, tai "kraštu
tinių situacijų teritorija, prime
nanti Lietuvą". Sakykime, kad tai 
sakmė, kuri maitinasi Lietuvos 
Įvykiais ir kuri, taip autorius ti
kisi, juos šiek tiek nušviečia. 

— Vienas asmuo, pamatęs Cle-
vetande spektaklį, pasiskundė, kad, 
girdi, kokia čia drama, jei joje nė- jus. kurį "herojų 
ra herojaus. Ar taip iš tikrųjų j jo omenyje. 

yra ir ar šioje dramoje tai bū
tų trūkumas? 

— "Herojaus" kaipo tokio iš 
viso nėra. Dramos "herojaus" ar 
"protagonisto" samprata ir po
būdis keitėsi per visą teatro isto
riją ir tebeįvairuoja jo dabarti
nėje geografijoje. Tad į šį klausi
mą bus galima atsakyt, sužino-

kalbovas turė-

vis šilčiau ir prasmingiau sus«-gų gimdymų kančias. Leidykio- • , , . . - - - < » **• • • t- • tekti ties savuoju autoriumi... se ranicraščiai apsitraukia vora-
tinkliais. Akademinio turinio knjH Ar ne laikas jau mūsų mo-
gas tegali tik pats autorius išleis- kyklose, nuo pat pirmos klasės 
t:. Lietuviška knyga dabar nėra j kabinti ant sienos naują SOS 
laukiama. Antroji emigracinė kar- į šauksmą, skelbimą: Skaityk lie
ta nepadidino, bet katastrofiškai t u v i š k * knyg* ! 

sumažino skaitytojų skaičių. 
Bet žemė sukasi, ir kartu su ja 

sukasi ir klesti dabar jau trečios 
lietuviškos emigracines kartos sa
vaimingi iieiuv&cas veuuo* pra

plokime ir gerbkime lietuviš
ką estradą, ji daro stebuklus, 
bet neapleiskime permanentinio 
lietuvybės <:uluro — knygos. 

j . Gid 

— Šis klausimas turbūt įtra 
naivus, bet vis dėlto klausiame. 
Kodėl Jūs pasirinkote tolaus cha
rakterius, kaip ekskunigį, vysku
pijos valdytoją, religinį įgalioti
nį, kitaip sakant, ateizmo estab-
lišmento atstovus, o ne, skysim, 
karingus, giliai tikinčius valstie
čius? 

—Atsitiko taip. Kai, prade
dant rašyti dramą, scena vaiz
duotėje dar buvo tuščia, jon vie
nas po kito įžengė dabartiniai 
veikėjai. Dabar jie jau gyvena sa
varankiškai ir už jų veiksmus te
su dalinai atsakingas. Bet išgir
dę, kad jie buvo pavadinti "be
veik ateistinio establišmento ats
tovais", jie visi, priekaištingai 
žiūrėdami į mane, ėmė purtyti 
galvas. Jiems paguost, aš juos 
užtikrinau, kad jie prašoka to 
"establišmento" rėmus ir kad jie, 
tik jie, yra būtini pagrindinei 
veikalo melodijai. Ar jie repre
zentatyvūs statistiniu atžvilgiu, 
Turbūt ne. Bet ne dokumenti
nei dramai, o sakmei apie tikėji
mo — netikėjimo agoniją jie rei
kalingi. Taip, būtų galima rašyti 
ir apie kitokius kunigus ir apie 
"giliai tikinčius valstiečius", ta
čiau tai jau būtų kita drama. 

— Ar dramoje, kaip norėtume 
kad būtų, gėris nugali blogį? 

— Ar, uždangai leidžiantis, 
laimingus veikėjus apsemia šil
tos šviesos sriautas? Ar liūtas pri
gula prie ėriuko? Kas yra blogis? 
Gėrio stoka? Konkretybė?... (Ki-

<;.„_,, ' vrir-Hn T-inrUScrrir. rinmrn "< iw) , .h na- • " prrm>rlnio p*»fa tymo Devintajame Ateltlninkifoft konjtrese rugsėjo 3 d. Cleveiande. Režisierius . , 
— D«riw LaptauVa* CMonroJe "Sventoio narvo" speJctaklfa Jvyfai «oanV> l fleita i^^du^p 7 v»i S0 mte. vak. Marijos mokyklos auditorijoje. t a s a u t o n i J triukas • • atsakyt j 

Nuotr. JOOD Kuprio > klausimu* klausimais)* 
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Šiame numery 
Lietuvių literatūra ir sovietine estetika. 
Pakalbis su "Naujųjų laiku Lietuvos 
istorijos" autorium Pranu Čepėnu. 

j Aleksandro Radžiaus eilėraščiai. 
Katalikų socialines politikos 
pradininkas. 
Į pokario gilas atsigręžus: 
Petro Melniko debiutinis romanas. 
Vytauto Volerto apybraiža 
"Greitkelis" 
Kultūrine kronika. 
Spygliai ir dygliai. 

IR ARTIMOJI PRAEITIS VERTA ISTORIJOS TOMŲ 
Pokalbis su „Naujųjų laikų Lietuvos istorijos" autorium Pranu Čepėnu 

Kertine parašte 
Lietuvių literatūra ir sovietine estetika 

Visai neseniai išėjo stam
bi lietuvių prozos rinktinė ang
lų kalba "The Lithuanian Short 
Story: 50 Years", Penkiasdešimt 
lietuvių novelės metų. Šioje Ste
po Zobarsko suredaguotoje ir 
New Yorko Manyland Books 
leidyklos išleistoje knygoje telpa 
dvidešimt devynių lietuvių au
torių novelės ir apsakymai. 

Savo įvade į šią antalogiją 
profesorius Algirdas Landsbergis 
atkreipia dėmesį į faktą, kad dau
guma novelių buvo parašytos 
po didžiosios 1940-ųjų metų 
kryžkelės. "Tais metais", rašo jis. 
"užs baigė Lietuvos nepriklauso
mybė ir buvo nutraukta 1918 me
tais prasidėjusi kultūrinė raida. 
Lietuvių tauta ir literatūra buvo 
įsiurbtos į totalitarinę viešpatiją. 
į Auschuatzo ir Gulago salyno vi
satą. 

"Nacių pož'ūr's f literatūrą 
b"vo Įžūl ai atviras, SS žurnale 
Pas Schvrarae Korps buvo tvirti
nama, jog lietuvių kultūrai lem-

pasitikėjimą estetiniu pradu, le-
n'ninį menų supolitinimą ir su-
vulgarin'mą. Lietuvių literatū
ra, kurios raida, poreikiai ir vaiz
duotės pavidalai labai skiriasi nuo 
rusiškosios, šiandien turi išs'tek-
ti svetimose ribose ir sirgti sveti
ma liga". 

Pasak Landsbergio, visa tai pa
teisinama "šventąja" social'zmo 
realizmo formule. "Maksimas 
Gorkis kadais viltingai aptarė šį 
metodą, kaip sugebėjimą žvelgti j 

Išeivijos lituanistika pastaruo
ju metu vėl gali pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti stambiu leidiniu. Šį 
kartą papildytas Lietuvos istori
jos mokslų aruodas. Tai pirma
sis tomas didžiulio užmojo "Nau
jųjų l a k ų Lietuvos istorijos". Tri
tomio autorius — Pranas Čepė
nas. Tik ką išėjusjp pirmojo to-į 
m o leidėjas — Dr . K. Griniaus 
fondas. Pradėto leisti veikalo pro
ga užkalbiname čia jo autorių 
Praną Čepėną, vieną iš pagrindi
nių Lietuv u Enciklopedijos re
daktorių, pedagogą, istoriką, vi
suomenininką ir kultūrininką. 

— Paprastam skaitytojui — 
istorijos mėgėjui turbūt vis yra 
maloniau skaityti apie savo tau
tos ddinguosius laikotarpius, iš-, 
sidriekusius nuo marių iki marių. 
Gal panašiai ir istorikams, kad 
apie triumfuojančią D'džiąją 
Lietuvos Kunigaikštiją palyginti 
yra prirašyta kur kas daugiau, \ 
negu apie vėlesniuosius jos nyki- į 
mo, laisi^s netekimo ir lietuv:ų • 
tautos gūdaus vargo šimtmečius.' 
Kurios, jūsų manymu, būtų prie
žastys pusiausvyros nebuvimo 
mūsų istorijos mokslo veikalų ba
lanse? 

I> 4 

Visų pirma noriu padėkoti 

Prof. Pranas Čepėnas, "Naujųjų laikų Lietuvos istorijos" autorius, savo darbo kambaryje prie rašomojo stalo. 

Manau, kad kiekvienam isto-|nam lietuviui istorikui, kaip ir 
ijos mėgėjui, taigi ir istorikui, | kiekvienam lietuviui, mūsų tau-

Jums, kaip "Draugo" kultūrinio į jau susipažinusiam su Lietuvos! tos visos praeities įvykiai ir gy-
priedo redaktoriui, už dėmesį m a - | istorine praeitimi, savaime kyla' 
no parašytajai "'Naujųjų laikų 
Lietuvos istorijai". 

Į Jūsų atsiųstuosius klausimus 
stengsiuos atsakyti glaustai, kad 

i dabartį iš ateities taško; deja, at- j P o a i b i o P « daug neišplėstume, 
<itikotaip, kad ateifes pavidalą | n . o r S , k a i ^ Ju_SU f ^ ~ ? 
r poreikius dabar nustato biuro

kratai, cenzoriai, grafomanai ir 
Tolic'ninkai, o menminko vaiz
duotės bijomas: ir ja nepasitiki-

"Ar bereikia geresnio lietuviu 
'iteratūros gyvybingumo ir atspa-
"umo įrodymo, kaip faktas, kad 
'• ne tikta: neoa'ūžo pačiame niū 
'aus ;ame kultūrinio kolonializ
mo la kotaryie, bet ir išugdė ta-
>nrin?ų rašytojų kartą. Kaip 

simai yra įdomus ir man , ma-
r a u ir skaitytojams, o jų temo
mis būtų galima ir išsamiau pa
sisakyti 

noras pažinti ir vėlesnįjį lietuvių 
tautos likimą po paskutiniojo 
Lietuvos-Lenkijos padalijimo, to
lesnįjį lietuvių tautos gyven'mą 
svetimiesiems valdant Nors Lie
tuvos valstybė po paskutiniojo 
padalijimo buvo panaikinta, ta
čiau lietuvių tauta liko gyva ir 
jos istorinis gyvenimas vyko ne-
pertraukamai. K tikrųjų kiekvie-

venimas yra įdomūs nepriklau
somai nuo laikotarpio. 

Kadangi istorijos mokslo, kaip 
ir kitų mokslo šakų, visuotinai ir 
iš pagrindų pažinti yra sunku ir 
beve k neįmanoma, todėl ir is
torikai pasirenka tyrinėti atskirus 

anglų kalba red. A. Geručio ir 
kituose) pastebimai neišlaikoma 
proporcija — gilioji Lietuvos se 

nų jų susidomėjo lietuvių tauto? 
'atgimimu ir 1908 m. išspausdino 
; lenkų kalba vertingą veikalą 

"Liwa" (Lietuva). M. Romerio 
veikalu pasinaudodamas ir dar 
savo žinias papildydamas infor-
|macijomis, gautomis iš tuometi-
:nių lietuvių veikėjų, rusų istori
škas A. Pogodin, politikos ir moks-
|lo žurnale "Russkaja Mysl" (Ru
su Mintis) 1909 m. išspausdino 
cu platokus ir rimtus straipsnius 
— vieną "Apie lietuvių tautos 

atgimimą" ir kitą — "Lietuvių 
klausimas dabartiniu metu". 

Lietuvos, kaip valstybės, išny
kimas iš tuometinio politinio gy-
[venimo ir buvo svarbiausioji 
[priežastis, kad to laikotarpio Lie
tuvos istorija mažai kas svetimų
jų domėjosi, o savų išsimokslinu
sių istorikų maža teturėjome. 

— Ar kibote į XIX Šimtmeti ir 
į jo su XX ami. sąvartą vien dėl 
to, kad uipildytumėt, lyginant su 
žiląja senove, šio laikotarpio vei
kalų trūkumą, ar pasirinkimą lė
mė ir kiti bendriniai ir asmeniš
kieji motyvai? 

— Asmeniškai mane iš pat 
jaunystės domino lietuvių -kovos 
dėl savosios spaudos, dėl religi
nės laisvės :" dėl lietuvių politi
nių, teisių. Naujųjų laikų letuvių 

nove aprašoma kaip gyva, kūpi-kautos istorija pradėjau domėtis 
na įvykių, karo žygių ir t L, o | n e d e l praktiškų sumetimų, kad 
naujesnieji ir naujausieji laikai, *>ūtų užpildyta mūsų visuotinėse 
sakyčiau, paliečiami tik prabėgo- istorijose atsiradusi spraga, bet 
mis. dėl mūsų tautos laisvės kovų di-

Didžiosios Lietuvos KunigaikJ- Mį° P ° ^ i \ T ™ ' " 5 - 3 E 
pačiam, besimokant Daugpilio 

t.i išgaruoti, kaip vandens ia.Šui. j nasiekta šios 'pergalės — pralai-
rukritus'am ant įkaitusio ak-! nerime'? *tt*Afinas į tai gana 
mens. Soviet'nė e>tet ka sudėtin-j ui^ėt'ngas. Trumpai tariant, Sta-
gesnė. Komunistai literatūroieĮ 1 :no mirtis ir o ;os imperiją nu
matė naudingą įrankį, kurį pir-
rrrau reikė-'o išvalyti nuo buržu
azinių dėmių ir tada panaudoti 
buržuaziniams žmogeliūkščiams 
pcve-st' į taryb'nius žmones. To
kia literatūros samprata apima ir 
Deržimordos požiūrį ir utopine 
viziją, pagal kurią žodį reikia ko
kybiškai pakeisti ir padaryti jį 

'iaubę neramumai suteikė meni
ninkams Letuvc'e ir kitur Ryt'? 
Furopoie progą išplėsti galimy
bių ribas ir iš nauio pabrėžti 
meno poreikius. Prieštaravimai 
'r dialektinė jtampa marksistinė
je — leninistnėie estetikoje pa-
dėio įvairumo siekiantiems rašy
tojams. Parankus buvo ir oficia-

humanistinio socializmo" t :nkamu naujai visuomenei. Kaip lusk 
ir kituose R%tų Europos kraš-; šūkis, kuriuo buvo galima teisin
tuose, literatūra turėjo tapti nau- j t' ka: kuriuos mėginimus kurti 
dinea gaminti tinkamus kuri-, autentišką literatūrą. Rusifikaci 
niu* ir taip sukurti naują mito
logiją, kuri sutaptų su didžiojo 

;? ir ideologinis suvienodinimas} 
dažnai turėjo atvirkščių pasek 

vado ar partijos centro komiteto! m i ų sutvirtindami ncknmunis-
sVelb'ama-'s mitais. Lietiniai, ku-į tu r kai kurių komunistu ryžtą 
nų istorinė atmintis s:rkia toli frjiSsaugoti tautinę kultūrą »r kvr-
gPia'". netrukus po utopiniais pla- j t? gwą li'eratū-ą. o ne Šablonu 
katais įžiūrėio gera? pažįstamus i kopijas. Krf 1956— 58 tTfCCan Hi-
ku.ltūrin:o "mperializmo bruožus, vo iš d^ ' i^ a t l e k i varžtai lirtu-
Kaip carai prieš šimtą metų pri-į v'u Droza. kritiko Za'atoriaus žo-
m^tė kirilicą liefuvių kalbai, taip i džiais. pasuko tuo kė lu . kuriuo 
dabar komisarai bruka lietuvių j efo visu šalin novelistai ir ro-
literatūrai vnat'nea'a nisu istori- rnamVai. Po<-;.»-nV^!»~.; ?; VpUa 

aijusią cenzūra keeootooiją, ne- • įAtttU* ii X $UIM»£ 

tystės valstybino gyvenimo lai-
tautos istorijos laikotarpius arba jkotarpis patraukė ne tik sveti-
tik tam tikro laikotarpio svarbes- jmuosius istorikus, bet ir savuo-
nius įvykius ar tik atskirų asme- įsius - lietuvius. Apie Didžiosios 
nų vaidmenį tam tikro laikotar-įLietuvos Kunigaikštystės istoriją 
p o įvykiuose. Žodžiu, ir istorikai įyra daug išspausdintos istorinės 
specializuojasi senovės, vidurinių .medžiagos ir lenkų, ir rusų, ir i g i m t a j a kalba j r t . t . buvo daug 
amžių ar naujųjų ir naujausių vokiečių kalbomis, o taip pat t e . ^ ^ ^ { ^ „ , 0 , pasiaukojimo, susi-
amžių istorijoje Vieni mūsų isto-!laikotarpio pirminiai istoriniai j k ^ a u s y m 0 fcej veiningumo. Lietu-
rikų yra išspausdinę ir stambes-jšaltin'ai, be mažų išimčių, visi1 

nių veikalų, kiti platesnės ar siau- |yra prieinami istorikams tyrinė-

gimnazijos pirmose klasėse, as
meniškai teko kovoti dėl teisės 
mokytis religijos lietuvių, o ne 
lenkų kalba" 

Lietuvių kovose dėl politinės 
laisvės, spaudos, savųjų mokyklų 

resnės apimties monografijų ar 
! straipsnių kolektyviniuose veika-
! luose ar istoriniuose žurnaluose. 

Čia mūsų istorikų darbų neįvar-
| dinsiu, nes jais besidomint'eji ga-
Į Ii juos lengvai surasti Lietuvių 
Enciklopedijoje. 

tojams, todėl visai natūralu, kad 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės istorija ir svetimųjų ir mū
sų istorikų buvo plačiau tyrinė
jama ir aprašoma. 

Daugiau kaip 120 metų (1795-
1918) lietuvių tautai velkant sve 

Tačiau istorikai, tynnejantieji l i m ų j ų j u n g ą > n e l i e t u v i a i i s t o r i . 
ir rašantiej. Kad ir apie tą patį ^ n e d a u g k f l g a l ė j o a p i e ^ ] a i . 
mūsų tautos .storuos laikotarpį \h)Xarp[ para^]. nes vieni jų lai-
pate,kia nevienodas savo tynnc- ; k ė l j e t u v i ų t a u t o s i s t o r i j o s k ū r ė . 
įimų ar pažinimo išdavas: vieni 
ių iš to paties meto istorinių įvy

kių akcentuoja politinę tautos veik 
ą, kiti — kultūrinę, socialinę ar 

jais tik aukštuolius luomus, ku-
u'e tada Lietuvoje jau buvo d;i 
giausia nutautę. Kiti svetimieji 
istorikai lietuvių tautos likimine 

UKmę Istorikai dažna, net savo, k o v a s u m s ų v a l d z ; a nesidomėjo, 
rakah, antraštėse pabrez a. tadk^ nG<itehė\o ar apie ją nežinojo, 
ta: yra tam tikro amžiaus p o l i - l ^ ]ų m a , T i e t l ) V O S 

vių tauta, kovodama su Rusija, 
yra įrodžiusi didelį organizuotu
mą ir sumanumą, steigdami 
slaptas l:etuviškas mokyklai, slap
tas organizacijas, nuostabų knyg
nešių tinklą slaptajai spaudai pla
tinti, kuriuo dabar jau ir sveti
mieji ne tik stebisi, bet ir verti
na. Todėl aš manau, kad murm 
ir apie tokias herojiškas lietuviu 
tautos kovas verta žinoti ir jas 
tinkamai vertinti, nors tų kovu 
dalyviai ir vadovai dažnai b v n 
paprasti ietuvisko kaimo žmo
nės. 

\eiškf>nčiu ca nepaminėjęs vie
no epizodo iš slaptųjų lietuviškų 
mokvklų gyvenimo. Kada Pane
munėlio kelbonas kun. J. Katelė, 
žinomas lietuviu l'audies švir*ė-

5 L ? ? 5 į ^ * ?"!.™!Ž,įKrdi"!*Jalijimo,""'^tuvių"tautos istorijajjas. rusų mokytojo buvo įskųstas 
mesio kreipiama į tautos kultūri
nį, ūkinį ar socialinį gyvenimą 
ir panašiai. 

visose jos apraiškose jau pasibai
gė. Ir tik XX a. pradžioje, ypač 

yo 1905 m. revoliucijas, kai pa-
Sutinku, kad, be kai kurių B - j į , lietuviai pradėjo organizuotai 

imčių (monografijų spaudos drau-jfi.^^autj ^ c ^ j a m e politiniame 
dimo. baudžiavos panaikinimo, ir kultūriniame gyvenime, tai su-
l:etuviu tautos atgimimo. 1831 i r ^ o m ė j i m a s lietuviu tauta ir jos 
1863 metų sukilimų klausimais Į ateitimi vėl atgijo. Kadangi Šis 
ir kitokių) daugumas iki šiol iš- J o t u v į ų t a u t o s gyvenimo laiko-
spausdintų didesnių istorinių v e i - | t a r p i s g a n a p l a č i a i p a i i estas ma
kalu yra skirti Didžiosios Lietu- ' r o knvgoje, tai čia apie tai dau-
vos Kunigaikštystės istorijai. N e t | g i a u nekalbėsiu. Tačiau noriu 
ir visuotinės Lietuvos istorijos iki 'yriminti,_kad mūsų mokslinin 

Uoausdintuose veikaluose | \ a s y[ Romeris. tada dar laikęs ar su Maskva. 

caro valdžios pareigūnams dėl 
slapniju mokyklų steigimo, tai ta
da buvo tardomas ne tik kun. 
J. Katelė, bet ir daugelis jo pa-
rapiečių. Tačiau nė vienas jų 
nrprasi/ioio apie kunigo J. Ka
telės slaptą veiklą ir jo neišdavė! 

Sis mano Naujųių laikų Lie
tuvos istorijos pirmajame tome 
aprašytasis laikotarpis, atrodo, 
vra taio pat įdomus ir herojiš
kas, kaip ir didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių kovos su kryžiuočiais 

'"ilaiaus ualvers'tei'; rūmu detalS — obscr (red. A* Šapokos, V. Sruogienės,! ave Lietuvos koku , vienas pir- (KBketU į 2 ptL) 
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5/a/ne numery 
įi Naujas teatro žybtelėjimas. 

Nuo Mažvydo 3d Sos dienos: 
Prano Naujokaičio "Lietuviu 
literatūros istoriją" sutinkant. 
Dvyliktasis "Kontinentas". 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Vytauto Puskoriaus ir Violetos 
Karosaites koncertas Chicagoje. 
Kai žodis įgijo muzikinius sparnus. 
Viešnage Skandinavijoje. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 

NUO MAŽVYDO IKI ŠIOS DIENOS 
Prano Naujokaičio „Lietuvių literatūros istorijos" keturtomį pasitinkant 

JUOZAS MASILIONIS 

Kertine parašte 
Naujas mūsų teatro, žybtelėjimas 

Nemažai j au metų praėjo, plotmėje. Landsbergio dramoje 
įvairiomis progomis ir spaudo- kunigystės problema užgriebia-
je vis girdint padejavimus mū- ma šiandieninėje, visai nužmo-
sų išeiviškojo teatro reikalu, gėjusioje aplinkoje, užgriebia-
Bet padejavimai taip ir pasilie-' ma tiesiog neišmatuojamoje ti-
ka tik padejavimais. Vargu a r kėjimo ir netikėjimo bedugnė-
tos aimanos buvo kada nors ! je. Suprantama, ta i nelengvas 
akstinu atsirasti bent vienam j riešutas žiūrovuL Tačiau iš tos 
pakenčiamam dramos ar kome-' susikaupusios salėje tylos buvo 
dijos spektakliui. Vargu ar mū- galima daryti išvadą, jog drą

sų Čionykštį teatro lygį bent | maturgas ir režisierius žiūrovo 
kiek aukštyn galėjo kilstelėti ir širdį pasiekė, 
gražiais vardais pasivadinę 
kultūrinės etiketės -veiksniai. 

Is paviršiaus žiūrint 
Per trejetą — ketvertą metu 

(1973-1976) JAV LB Kultūros 
fondas, vėliau persitvarkęs į JAV 
LB Kultūros tarybą, išleido ketu
rių tomų "Lietuvių literatūros is
toriją", parašytą rašytojo ir lite
ratūros kritiko be! istoriko Prano 
Naujoka čio. Tomai storoki: I -
606 psl, II - 582 p., III - 542 p. 
ir rV - 579. Iš viso turime 2309 
psl. teksto. Pirmasis tomas spaus 

ja" yra vietomis akademinio ly
gio, bet laba tendencinga. Štai 
kaip Pr. Naujokaitis pasisako a-
pie šio savo veikalo tikslus ir 
metodus: 

"Ši nauja "Lietinių literatūros 
istorija" nori užpildyti anksčiau 
m'nėtų veikalų spragas, pataisyti 
tendencingus nukrypimus, a-
pimti visus literatūros reiškinius 
laisvajame pasaulyje ir okupuo
toje Lietuvoje. Veikale plačiau 

Šį kartą Darius Lapinskas 
tiek spektaklio paruošoje, tiek 
jo sceniniame įkūnijime, gali
ma sakyti, prašoko pats save. 
Tai buvo kvapą užimanč'o3 
lenktynės su laiku, kai, arti-

dintas Pranciškonų spaustuvėje į sustojama pne biografinio, bib 
Brooklyne (1973 m.), kiti trys 1 : o ? r a f n i o elemento, prie kūri-
VI. Vijeikio spaustuvėje Chicago-!nh* analizės. Duodamos ir bend-
ie (1975 r 1976 m.). Kiekvieno įros laikotarpių apžvalgos, atsklei-
tomo kaina po 10 dol. džiamas kultūrinis - visuomeni-

Keturs tomus \dė:ųs į knygų | n i s f o n a s " ( I 7 p ' ) ' 
spintą ar padėjus ant rašomojo! Rašant tokios plačios apimties 
s'alo, yra į ką pažiūrėti: viršeliai I lietuvių literatūros storiią, auto-
kieti, Žali, nors pirmojo žalsvumo j riui, neišvengiamai tenka susi-
atspalvis k'toks ir skiriasi nuo ki- i durti su gana sunkiu uždaviniu: 
tų tr'jų. Betgi ne viršeliuose esmė.! skirstymu laikotarpiais, periodi-
Romėnai sakydavo: "In vesti-1 zscija. {vade autor us labai tei-
mentis non est sapientiae men-jsingai pasako, kad "literatūros 
tis". Vien iš paviršiaus žiūrint, j istorijos skirstymas laikotarpiais 
apima malonus jausmas: žiūrėk, j yra reliatyvus dalykas. Jis pri
musu literatūra nėra jau taip k'auso nuo pagrindo, kuriuo 
menka, jei jos istorija vos telpa j skirstoma. Šiame veikale periodi-
j ketur's tomus. | zac ja remiasi mūsų literatūros 

Knygos noras būti vartomai, j kryptimis ir generacijomis" 
skai*omai. Verskime ir me> Pra-j (I> 7 p.), 
no Naujokaičio "Lietuvių litera 

j miausiems kaimynams nusigrę-

Net ir aktoriai, ypač su var
dais, ne visada pajėgė nugalėti 
įsikalbėtas savo ambicijas, pro
gai pasitaikius, niekieno kito, 
o tik spektaklio labui. 

Kaip ten bebuvo, o tas mūsų žus, aktorių reikėjo žaibiškai 
čia išeivijoje kar ta is jau kone ieškoti tolumose. Bet, kaip sa-
palaidotas teatras staiga vėl koma. nėra to blogio, kuris ne
prisikelia ir blykstelia tokia išeitų į gerą. Tos nepavydėti-
šviesa, kad su primityvių va- nos situacijos proga išvydome 
karėlių vaidinimais apsipratu- aktorius visai lig šiol jiems ne
šiąs akis net išgąsdina. Tai to- įprastose rolėse, išvydome ir 
kie, tegu ir reti , mūsų išeivijos tuos, kuriuos normaliose aplin-
teatro šoktelėjimai į tikrai kū- kybėse vargu ar būtume Chica-
rybinio teatro tekstus ir ram- goję a r Clevelande pamatę. To
pas yra pats didysis liudijimas, 
jog esame ir šioje srityje gyvi, 
asmeniškų ambicijų dar neuž
dusinti, nebiją gigantiško dar
bo ir saldaus a r sūraus jo var
go-

Visai neseniai gana naują iš
eivijos teatro švystelėjimą per
gyveno šviesuoliška Clevelando 
ir Chicagos publika turėjusi 
progos matyti Algirdo Lands
bergio dramą "Šventasis nar
vas", režisuojamą Dariaus La
pinsko. Šį kartą įvykio atsira
dimo šaknys glūdėjo tradicinė
je Ateitininkijos pastangoje 
būti mūsų kultūrinio klodo 
avangarde, kai tik reikia ne
kasdieninio užsimojimo. Tokio 
paskato poveikyje atsiradusi 
"Šventojo narvo" drama yra 
tiesiog trenkiančio įspūdžio. 
Tai kunigiško pašaukimo, širdį 
ir protą draskanti tragedija, 
žiūrovą net labiau supurtanti 
negu kadaise Putino "Altorių 

dėl ir aktorių kolektyvas žavė
jo savo naujumu ir platumu — 
nuo jauniausios kartos iki pa
garbių veteranų. Vaidyboje bu
vo jaučiamas tikras jų užside
gimas, šventai tikint meninės 
tikrovės galia. 

Juk ekskunigio 

tūros istorijos" lapą po lapo. 

Tikslas ir metodas 
įvade (I t.) autorius eruo^a 

trumpą lietuvių literatūros isto-
r ios veikalų ir vadovė'ių apžva1-
gą. K jos matoma, kad pilnos 
mokslinės lietuvių literatūros is
torijos ligi šiol neturėjome Pati 
vertineiausia. be abe'o, buvo V. 
Mykolaičio-Putino "Nauloii lie
tuvių lteratūra" I A, 19% m . 
bet ji apima tik nedidelį laikotar-
ni. K. Korsako redaeuota, kelio
likos autorių parašyta, penkių 

Periodizacija 
Visą lietuv'ų literatūrą Pr. 

Naujokaitis suskirstė į 7 dalis, o 
'alis į smu'kesn'us la;kotarp:us 
ar grupes. P rma:ame tome telpa 
•rys dalvs. Pirmoji ''al:s: senoji 
lietuvių literatūra. Antroji dalis: 
devyn'olikta'is amž'us iki "Auš
ros" ir Trečioji dalis: lietuv'ų 
'autinis atgimimas (1883-1907). 
U tome telpa ketvirtoji dalis: po
sūkis esteMne rauju keh'ų ieškoii-
mo linkme (1907-1928). Jei pir
mos os trvs dalys anėmė 'aikotar-
oį nuo Mažvydo'ligi Maironio, 

tomų "Lietuvių literatūros istori-1 apie 350 meti tarpą, tai ketvir-

Pranas Naujokaitis Nuotrauka Vytauto Maželio 

tasfs laikotarpis beapima vos 21 . rrrmajame nepriklausomos Lie-
m. Ir laikotarpio skirstymas pre
ciziškesnis. Pirmiausia nusakom 
veiksniai, ve'ke to laikotarpio li
teratūrą prieš I Pasaulinį karą ir 

tuvos dešimtmetyje. Panagr'nė-
:ęs visą eilę rašytojų, dar ėjusių 
trad'ciniu-senuoju mūsų litera
tūros keliu (pradedant A. Damb-
rausku-Jakštu ir baigiant Vydū
nu), perema prie pirmųjų esteti
nės krypties poetų pomaironinė; 
epochoj ir rašytojų. Š ame tome 
nagrinėjama apie 100 poetų ir 
rašytojų. Vieni jų labai žinomi 
(A Jakštas, L. Pelėdos, Vaižgan
tas. Vydūnas, M. Gustaitis, V. 

tė įgaliotinės vaidmenyje. To- ir Aleksandras Pakalniškis, Jr. visa savo simbolika sminga j 
Irioje neįprastoje komunistinės Lietuvos lauku vaikai (V. Dir- patį taikinį. Precizišką švies.; 
amazonės rolėje tiek balse, tieklvonytė, V. Liniauskas, V. Kup- žaismą nepaleido iš rankų A. 
judesiuose aktorė buvo beveiki ryte, R. Pakštaitė, A. Pemkus, Pemkus ir V. Laniauskas. Vi-

Petrausko Į neatpažįstama, bet labai t ikra; G. Pemkutė, X. Pemkutė ir V. šame dramos šiurpume. širdis 
rolėje svečias s rytinio pakraš-1 savo uždavinyje . Daugeliui Radvilas) chorinio teksto rolė- lengvindami, kaip gerų jų kau-; Krėve, J. Dobi.as, Scmius, P. Va.-
čio Juozas Bulevičius su tiek I naujiena buvo taipgi viešnia iš je buvo laba: subtilus vienetas, kų ar aitvar4 balsai, skambėjo 
mažai žodžių ir gestų pasakėi rytinio pakraščio — Aldona žodžiuose ir judesiuose tiksliai; Aro Lapinsko smuikelis ir Ra 
tiek daug ir taip, kad jo frazių i Rastenytė Oksanos Petrauskie- > sinchronizuota šviesesnio gy- mintos Pemkutės dūdelė. 
negali pamiršti. Tik viename nės, ekskunigio žmonos, rolėje venimo viltis, 
žodvje "Jonai", jam kreipian- Tokios moters vaidmenį, kūpi- _ . . . 
tis į savo seminarijos laikų ną graužaties ir gailestį kelian- * ; * * * * ™ » *?*et™g0 T 

čio slidumo, aktorė išlukšteno t^ 1 1 0 d a l i s *** d e t a J ė n e b u v o 

Jaunasis Tadas I Pateikta at.-aštinai. Režisie-

Šių visų žmonių besąlyginė 

Binkis r keturvėjininkai, kiti ma-
*iau: proVariniai rašytojai, ra-
še scenos veikalus teatrui, vaikų ir 
\iunimo literatūros kūrė'ni. O 

ištikimybė teatrui, jaučiant j kurių negalėjo kur jgnipuoti, 
Ateitininkijos ir dr. Petro Ki- \ tuos pavadino "Dar keli šio lai-
sieliaus paskatą ir paramą, iš- j kotarpio kūrėjai". Tomo pabai 

venimo bruožai", apžvelgia tris 
vyresniosios kartos lyrikus: J. 
Baltrušaitį, J. Augustaitytę-Vai-
čiūniene ir Stasį Santvarą, stovin
čius gal ant ribos, o po to pereina 
į ties'oginį š;os dalies uždavinį — 
nagrinėti Nepr klausomybės lai
kotarpio rašytojus. O jų čia esa
ma daugiau kaip šimtas. Reikia 
ir juos kaip nors suskirstyti, su
grupuoti. Uždavinys nelengvas, 
nes, berods, autoriui p'rmaiam 
tenka laužti šiuos ledus. P'r-
miausia sustoia prie keturių di

džiųjų postų: Jono iAsčio, Salomė
jos Nėries, Antano Mišk:nio ir 
Bernardo Brazdž enic. Jų didumu, 
gal bū*, niekas ir neabejo'a. Ta-
č au pusei jų teko laimė išlikti 
visada ištikimiems savo tautai, 
pusei savanoriškai ar priverstinai 
pagiedoti ir pagal svetimą akom
panimentą. 

Dė! kitų skirstymo imam' keli 
pagrindai. Pirmiausia — gimimo 
metai arba, ka'p įva^e sakyta, 
pagal generacijas: poetai, gimę 
1901-1905 m., gim? 19Q5-1909m. 

, Šiuo pagrindu sugrupuota net 20 
j rašytojų. Toliau grupuodama i 
j vieną skyrelį moterys lyrikės. Jų 
į vos 9. Atskirame skyrelyje per
žvelgiami poetai revoliucionie
riai. Skyrius ba'giamas jaunes-
nesnią'a lyrikų karta. 

Pereinant iš lyrikos į beletris
tiką, atsk'rame skyrelyje apžvel-

• giami satyrikai — poetai ir bele
tristai. Bele'ristika pradedama 
moterų beletrisčių nagrinėjimu. 
Jų vos keturios. Vyrai beletristai, 
ka'p ir rr«eta: (betgi neiškėlus nė 
vieno į "didžiuosius"), grupuoja
mi gene-acijomK pagal eimimo 
metus: gimė 1898 - 1903, gimę 

,1905- 1906, gimę 1907-1913 m 
Atskirai apžvelgiama "Trečio 
F:onto" beletristų grupė. Atskira
me skyriuje, pavadintame "Mi
nėtinas ir jų indėlis lietuvių li
teratūroje", minimi nelietuviai 
rašvtoiai, ra-e tuo laiku lietuviš
kai arba 1 etuviškoms temomis. 
Grožinės *io laikotarpio kūrvbos 
nagrinėjimas baigiamas žvilgs
niu į dram'n? kūrybą. Tomas 
baigiamas literatūros istorikų, 
kritiku bei vertėjų apžvalga. 

TV tomas ap'ma 1944-1975 m. 
Jame telpa šeštoii ir septintoji 
dalys. Šeštoji dalis pavadinta 
"Priversfmės išeivros lteratūra". 
Aptaręs ir peržvelgęs tautos ne-
'a mę, priverstina emigraciją, 
pereina prie rašytojų nagrinė-
rimo. Pirmiausia nagrinėta rašy
tojus, brendusius Lietuvoje, bet 
ryškiau pasireiškusius išeivijoje, 
juos suskirstydamas į du sky-

; rius: poetus r bo'etristus. Tokiais draugą kun. Semėną (Julių Ba-
t c ^ i ^ ^ U S š n ^ t U u - £ i m ^ ^ o j e ~ l ^ *™ v i a l a i 8 « & * * » *|«WJri dovanojo naują dramą j g o | e s k y r e ! i s a p i e literatūros isto-|pat dviem skyriais peržvelgia ir 

«• -Jaioe neįtikimai. Sunki vyskupi-; &*** apgalvotą lydinį. Šaky- i r daugeliu atžvilgių puikų jos , , . - ] ^ \T vertėjus. Nors nežymiai, 'šo vijoje brendusius poetus, be-mos, jog tame viename kreipi' 
ayje galėjai justi visą prarasto į jos valdytojo pareiga, balsine 
ilgesį, visą bičiuliškumą ir dra- !"" vaidybine prasme, jo buvo iš-

glm. kostiumai. Tai nebuvo Į pastatymą, vertą pamatyti vi- bft smulkesnėje periodizacijoj jau-
graibstv'masis, kas po ranka soms didžiosioms lietuvių kolo-j čįaiTias tam tikras sunkumas. Ir 

matiškos situacijos sunkumą, i tempta ligi galo. Daiva Marke- į Papuolė. ***** Dočkienė,, nijoms. Žmogui, kuris nėra vi- n o n u o s + a b u . n o , 
vo lie šiol lyt* moksleivės Laimos rolėje I E1*201101"4 R a c l v , l l e» 

• • į~~4-A;~ i,«;^. ~«v~v-;~. J » - ~^,.. I Remienė aorrngė aktorius to- pasaulinio ir nuo įprastas matyti beveik vien ko- švitėjo kaip gerosios, dar nesu-1 
miškose rolėse. 
kartą užkrautą tragiškąjį svorį 

šešėly** skaitytoją. Romane I aktorius išnešė nė nekluptelė-
akaitytoją jaudino labiau inty- ; jęs. Tai irgi buvo tikra spek-
mios ir aarr.emš-.os ajtr,r:aus uk. ;- r.aunr-ni Gai dar didesne 
problemos daugiau estetinėje aaujiena būvu I«aima Rasteny. 

Jul us BaTutiT "buvo u 7 š^l | lyte «oksleivės' Laimos rolėje! Eleonora Radvilienė ir Marija siškai atšokės nuo dabartinio d a u g > . b c vardu, kurie nevienam 
1 Remienė aprengė aktorius to-į pasaulinio ir nuo neatsihekan- b u v o v i s a i „eSnomi ar menka' 

^ ... - ^ . tikrovės įbolujfcaia rūbais ir tokiomis me-j čio lietuviškojo teatro raidos. tejinornf, 0 kmopštusis literatu 
kuriai tikri kontrastai buvo' medBagonu8- jog pirmame. Algirdo Landsbergio ir Danaus r o s ]stOTftss j r j i e r n s s u r a do vietą 
programoje "vyrų" vardais j '&*&* ? a I ė ^ 8 a k v t i : itai,; Lapinsko "Šventasis narv-as" 
įrašyti, bet režisieriaus be ga-: čia jau yra teatraa Dekoracijų buvo ir bus 

>rasmingai šiurpiais robo- išpildymas Vyto Gečo. Dekorą- įlietuvl^ t e a t r 0 • * • * 

III tome telpa penktoji dalis: 
nepriklausomoj Lietuvoj subren 

taifi paversu Vmcaa Gu>aoakaa ujoa lengvos ir paprastos, bet 
Į dusi raš>-tojų karta Davęs trum-

h, brd. pą įvadą —leną "Kukūiiiuo gy-

letristus, draminės literatūros 
kūrėius. va-kų lite-atūros kūrė
jus ir baig'ama žvilgsn'u į lietu* 
viu literatūros kritiką. 

Septmtoje dalyje, kuri pava
dinta "Zvilrsnis į okupuotos Lie
tuvos literatūra", laikomasi pana
gaus skirs*ymo. Pradžioje apžvel-
g ama vyresnioli okupuotos Lie-
'uvos rašytojų kana: poetai, be-

(Nukeita į 2 pai.) 
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Šiame numery 
Kultūrines veiklos naujumai. 
Ar mūsų laiku žmogus gali aukoti? 
Pomirtinis Prano Manelio žodis 
apie Eucharist ja. 
Aldonos Kepalaites koncertine popiete, 
Balio Sruogos poezija. 
Universalumas ir lietuviška drama. 
Knyga apie psichiatrinį terorą. 
Valandėle pas Cibus Toluvoje: 
pokalbis su šeimininku. 
Kultūrine kronika. 
Akademines prošvaistes. 

AR MUŠU LAKŲ ŽMOGUS GAL! AUKOTI? 

Kertine parašte 
Kakarines veiklos naujumai 

V. BAGDANAVIČIUS 

Pranas Mandis, DIEVO VEIKLA 
IŠGANYMO ISTORIJOJE. Išleido 
Krikščionis Gyvenime, 1977. Kalbą tik
rino Petras Balčiūnas. įrašus piešė dail. 
Telesforas Valius. Spausdino N. Pr. 
Marijos Seserys, I.C.C., Putnam, CT. 
381 psl., kaina 7 dol., gaunama ir 
'Drauge". 

Tiems, kurie mano, kad Baž
nyčios autoritetas per daug dog-
matizuoja tikėjimo dalykus, nuo
stabus atrodys Šis Manelio pasisa
kymas jo knygoje "Kristus ir Eu
charistija": "Atrodo, kad Bažny
čia nenorėjo nei praeityje, nei 
mūsų gyvenamame šimme-
tyje apsprendžiamai nustatyti 
sakramentinės komunijos santyki 
su eucharistine auka. Kodėl Baž
nyčia oficialiai šiuo klausimu 

i nėra pasisakiusi?" Atsakydamas j 
' šį klausimą, Manelis nurodo dvn 
priežastis: i, kad mes patys su
prantame, jog "veiksmingai da
lyvaujame eucharistinėje aukoje 

dvelkti tos mūsų kultūrinio gy
venimo apraiškos, kurios lyg 
"ant trečio" pridedamos prie į-
va iriausių minėjimų, balių, su
kaktuvių ir pan. Vis dažniausiai 
būna čia tos pačios formos ir tas 
pats turinys. Gal tokiais atvejais, 
kai kultūrinė programa vaidina 
čia tik antraeilę įvykio rolę, kaž
kokio originalumo ir nebūtina? 
Gal? Tačiau atlaidumas ne visa
da yra dorybė. Ypač kultūrinėse 
pastangose. Ir tokioje pridėtinėje 
kultūrinėje programoje galimi ir 
pageidautini naujumai, ne vien 
tik šimtus kartų nudainuotos 
dainelės, šimtus kartų matytų 
atrake'jų formos. Kodėl vieno
kios ar kitokios pramogos rengė
jai kultūrinei jos daliai negalė
tų kompozitoriui užsakyti ir visai 
naujos dainos, pabrėžiant rengė
jų visai naujo indėlio pastangą 
Lyg ai reikėtų pagalvoti pana
šiais atvejais ir apie teatro ir li
teratūros sritis. 

Dar labiau reikėtų ieškoti 
naujų formų ir naujų progų kūry
binių pastangų išsiliejimui gry
nai kultūrinėse, prie ko nors kito 
neprisegamose, apraiškose. Gali-
limybių čia, taip kaip ir muziko
je melodijų, niekada nestokos, 
jeigu tik sugebėsime jomis pasi
naudoti. O galimybių ieškot' 
ir jas išnaudoti būtina, kitaip 
mūsų kultūrinis gyvenimas nusi
bos mums patiems. O kad jį gali
ma ir pagyvinti ir atnaujint', 

literatūros vakaras. Vis buvome 
įpratę, kad rašytojai ir poetai su 
mumis vakaruotų visu būriu. O 
štai maža, bet šviesi Rochesterio 
kolonija pabandė vieno rašytojo 
literatūros vakarus, ir jie tenai 
taip prigijo, jog metai po metų 
Rochesteryje kiekvieną sezoną 
būna bent po du tokius vieno 
rašytojo vakarus. Ir kodėl Ro-
chesteriu negalėtų pasekti ir pa
čios didžiosios lietuvių kolonijos. 

Poezijos spektakliai scenoje 
taipgi atrodė negalimybė. Bet kai 
kadaise Chicagoje buvo suvai
dinti Donelaičio "Metai", tai at
rodė kone stebuklas. Ir kodėl pa
našaus stebuklo dabar- nebūtų 
galima pakartot, aktoriams pa
sirenkant kitus mūsų poetus, su
randant kurią nors sceninę for
mą jų žodžio spektaklinei — sce-
sceninei interpretacijai. 

Siunčiame į kitas šalis ir užjū-
fNukait* į 7 i0i 1 

dalyvauti eucharistinėje 
(250 psl.). 

aukoje 

1. Aukojimo problema 
Tačiau šie atsakymai nepa

tenkina teisingai iškeltos prob
lemos. Religinės aukos problema 
yra daug platesnė ir gilesnė. 

Visų pirma, kone visi protes
tantai yra praradę aukojimo dva
sią ir prasmę komunijoje. Jie kal
ba tik apie Vakarienę, o ne apie 
aukojimą. Ir antra, žydai, nors 
turi teisingą Dievo ir žmogaus są
voką, tačiau yra išsižadėję religi
nės aukojimo praktikos, kurią jie 
labai gyvą turėjo Sen. Testamen
to laikais. (Dėl to ir katalikų su 
žydais tarptautiniuose religiniuo
se pasikalbėjimuose dabar yra 
puikiai susikalbama dėl maldos 
sampratos, bet aukos klausimas 
nėra net keliamas.) 

O tokia plati religinė kultūra, 
kaip Islamas, kilusi tik 8 šimt
metyje po Kristaus, niekada ne
turėjo aukojimo institucijos, nors 
turi teisingą Dievo sampratą ir 

turime, ir gana pavyzdžių jau 
akivaizdžių. 

Štai jau ne vien Chicagoje, bet 
ir kitur įsipiHetinusios kultūr'nės 
vakaronės. Iš karto net abejota, 
niekad nebandžius, ar jos galės 
gyvuoti, ar Jaunimo centro kavi
nėje kas penktadienį nepritrūko 
ir publikos, ir programos. Bet 
metai po metų būkštavimai ne
pasitvirtina. Nauja apraiška pri-

v 
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Teologinės problemos Prano Manelio knygoj |Sf5ESrt^*?n 

Sustabarėt' galima ne tik po- gijo. Žinoma, nereikia ir čia iš-
Iltinio, bendruomeninio bei leisti pavojaus iš akių, jog ir va 
draugijinio gyvenimo formose, karonių programa gali nusipi 
bet ir kultūrinėje veikloje, nors gin:i ir net sustabarėti, jei kury- Į ir 2, kad Bažnyčiai labiau rūpi Į 
kultūrinis bruzdėjimas ir kury- b'ngumo ir naujumo principo būdas, jog tikintieji bendrai gali 
bingas, nuolatinis išrad ngumas būtų nepaisoma, 
turėtų būti kone sinonimai. La-' Ilgai buvo beveik neįsivaiz-
biausiai trafaretais pradeda duojamas dalykas vieno rašytojo 

Vatikano susirinkimo žodžiais: 
"Kasdieninis triūsas, bei kūno po
ilsis, kantriai pakeliami gyveni
mo sunkumai per Jėzų Kristų tam
pa Dievui patinkamomis dvasi-
įėmis atnaSomis (mano pabr. V. 
Bgd.) (259 psl.). Negana to, 
Manelis yra nuomonės, kad net 
tie, kurie mišiose nedalyvauja 
dėl įvairių priežasčių, nėra išskir
ti iš aukojamo vaidmens mišio
se. Jis rašo: "Pakrikštytieji, ku
rie sąmoningai neatsisako Kris
taus, savaime įsijungia į eucha-
risinį kunigo aukojimą (253 
psl.). Kaip plarai ir g'liai Ma
nelis supranta aukojantį žmo
gaus vaidmenį Dievui, ma ome 

-*3| iš to, kad jis pratęsia jį net ana-
VJ pus Bažnyčios ribų. "?\Tet tie pa-
I sauliečiai, kurie nėra Bažnyčios 

u nariai, ir tcdėl nedalyvauja eu
charistinėje aukoje, v?s dėlto 
bendrauja su Kris'-.imi per vadi-

ig namą gyvenimo kemuniją" (260 
I ps'-)-

"Gyvenimo Komuniją" Mane-
is šitaip aptaria. "Tikinčiųjų (ir 

tų tikinčiųjų Kristų, kurie nėra 
formaliai Bažnyčios nariai) įsi
jungimas į Kristaus auką čia 
reiškiasi ne sakrsm ntine komu-

jiįfę nija eucharistijos š,~nt'mo me:u, 
S^aHįM Do t konkrečiais, armcnišca's 

eiksmais b^i gerais darbais, at-
(256 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1873-1911) 
Šfcšitifc dvasinėmis 

Auka (190S-1909) , ps l . ) . 
aukomis' 

labai gyvą maldos praktiką. Tu
rint tai prieš akis, aiškėja, kad 
klausimas, kokį vaidmenį vaidi
na teisingoje religijoje aukoji
mas, nėra toks, apie kurį galima 
sakyti, kad jis visiems yra aiškus. 

Akvinietis savo aukos moksle 
plačiai naudojosi Aristotelio su
kurta tarpininko sąvoka ir ant 
jos pasta'.ė krikščioniškos kuni
gystės sampratą. Kunigas, teisin-

3. Dalyvaujantis žmogus 
Manelio teologijoje 

Manelis, mąstydamas apie 
Kristų ir Eucahris'iją, nors nesi-

gu jo supratimu, yra tarpinin- leidžia giliau į aukojimo filosofi-
,ninkas tarp Dievo ir žmonių.'ją, tačiau tą problemą supranta 

Negana to, teismga Dievo, ka ip , T a 5 . a U j k a d t a r p i n i n k a s tu rė tu!teisingai. Kad iis žmogaus daly-
Kūrėjo ir žmogaus, kaip Kūrinio , 
samprata, atrodo, iš pagrindų iš
jungia aukos galimybę, nes Die- būtent: Dievo ir žmogaus, sie

kiančių bendradarbiavimo. Jeigu 
vui žmogus negali realiai nieko , ., . . , . . , . 
, . . , . j . . . r̂ ,- bent iš vienos puses tokio sieki-duoti, t.y. nieko pridėti. Dievas 
yra Būtis be galimybės ir be rei
kalo būti papildyta ar apdovano
ta. Taigi aukojimo klausimas at
sistoja tiesiog tragiškoje būklėje 
ne tik dabartinių religinių bend
ruomenių, bet ir gilesnio mąsty
mo požiūriu. 

2. Dalyvavimo sąvokos 
reikalingumas 

Norint suvokti aukojimo teo
logijos pagrindą, vadovaujančios 
reikšmės turi žodis da'yvavimas, 

ką veikti, reikia dviejų dalyvių, vavimą labai vertina, mes ma
tome iš to, jog ištisą skyrių paski
ria išryškinti mišių dalyvio įna
šui į jų aukojimą. Ir tai yra labai 

mo nebūtų, tarpininkavimas pa
sidarytų nereikalingas. Kad to 

reikalinga. Nes mums, katalikams, 
paprastai nė nekyla abejonė, kad 

neįvyktų ir kad Dievas ir žmo- mišios yra Kristaus aukos pa-
gus nepasiliktų be linkimo į 
bendradarbiavimą, Tomas Akvi-
nieis savo aukos sampratoje pa
silaikė Platono dalyvavimo sąvo
ką. Šiandieniniai Tomo Akvinie
čio tyrinėtojai, ypač G. Schoen-
gen, sako, kad 'tomizmas, išgel
bėdamas platonišką dalyvavimo 
sąvoką, patį Aristotelį padarė 
naudingu" krikščionijai. (Cit. iš 
Emil J. Seheller, Das Priestertum 

kartojimas, bet mūsų pasąmonė-

žmogiškas dalyvavimas. Galima • Christi, 55 psl.) Be Žmogaus da-
saky'i, kad su šios sąvokos turėji- į lyvavimo antgamtinėje srityje ir 
mu arba jos neturėjimu religinis tarpininkavimas pasidarytų ne-

je vis iškyla 
ko aš Čia?" 

Klausimas: prie 

3. Aukojimas, kaip 
krikščioniškumo išraiška 

Manelis į aukojimą žiūri kaip 
į krikščioniško gyvenimo išraiš
ką. Aukojimas ir krikščioniškasis 
gyvenimas jam, atrodo, pasidaro 
tolygaus pobūdžio dalykai. Jis 
nėra užmerkęs akių prieš faktą, 
kad krikščionijoje atsiranda įvai
rių skirtumų, kilusių iš skirtingų 
galvosenų, kurie gali atskirti 
krikščionis vienus nuo kitų ir to
kiu būdu kenkti Bažnyčios vie
nybei. Tačiau ir šitokių žmoni* 
ryšys su Kristumi yra išlaiko
mas, padedant aukos dvasiai. Tai 
pasako šie jo žodžiai: '"Nors 
krikščionis ir nesutiktų dėl vie
nos ar kitos priežasties su Kristu-

jmi Eucahristijos šventimo metu, 
Manelis mūsų vaidmenį mi-, 

šiose pratęsia nesitikėtai plačiai.!™ *eho, * s a v o ^^iriėmis au-
Jis į mišias įjungia ne tik betar- įkonus < m a n o Pabr- V- BSd>> 
PISKUS mišių dalyvius, bet ir visą (Nukelta į 2 psl.) 

aukojimas arba išgelbimas ar
ba žūva. Tik dalyvaujantis su 
Dievu žmogus gali būti aukoto
jas. Žmogus, net tikintis į Dievą, 
bet save suprantantis kaip nors 
atomiškai, be išvidinio ryšio su 
Dievu, neturi priėjimo prie auko
jimo teologijos. 

reikalingas. Taigi ir aukojimas 
Dievui pasidarytų nesupranta
mas dalykas. Tai iš tikrųjų žmo
nijoje yra įvykę mūsų laikais la
biau negu kuriais kitais. 

Pagrindinis uždavinys, prieš ku-
į mo.» stovime šiais laikais, yra 

reikalas mokytis save suvokti ry-
Daryvavizno an'gam inėje sri- ššum su Dievu. Tai nereiškia, 

kad mes sav'e sudievintume, bet tyje. sąvoka Europa filosof joje 
turi seną 
Ji yra 

tai rei.š'da, kad mrs save suvok-

. nia»» n 114 n M Į 

ir oramat:s.<ą is onją 
pagrindinė Platono filoso-įtume kaip Dievo norėtą asmeni-

fijos sąvoka, kuri, y,-ač pažinimojnį nartnerį. Trad:cinio katekizmo 
(teorijoje, žmogui pripažino gyvą žodžiais betariant, Dievas yra su-
kontaktą su antgamtiniai veiks-įkūręs žmogų sau, savo garbei. 

jniais. Aristotelis šį mokslą ne tik į Tik šitoks žmogaus supratimas 
M. M. CIUTUM* NoiMM arka UBOfrUM) 1 atmetė, bet ir išjuoki. Tomas i aūdaro kelią aukos supratimui.' M. K. CMBIMMU* VUaaaai "Ruiot** draugijos teatro '•'*,tmrtt (11091 
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Siame numery 
Pabaltijo klausimas tarptautinėje 
tašytojy organizacijoje. 
Tremties madonos ir buitine aplinka: 
dešimtmečio sukakčiai nuo 
daiL Povilo Puzino mirties. 
Kelione j Čereję: O. V. Milašiaus 
100-tosioms gimimo metinėms. 
Vicente Aleixandre poezija. 
Kanados pažibu koncertas Bostone. 
Ko labiausiai reikia mūsų 
lituanistinėms mokykloms. 
Nauji leidiniai. 

Kertine parašte 
Pabaltijo klausimas tarptautinėje 
rašytojų organizacijoje 

Šia vasarą bei rudenj Maskvo-i garsio ir Anglijos spaudoje. Ypa: 
je ir Londone buvo gyvai disku- i plačiai pasikeista nuomonėmis 
tuojamas Pabaltijo valstybių klau-1 dienraščio Daily Telegraph skil
simas. Tačiau šį sykį diskusijas ] tyse. PEN klubo sekretorius ten 
vedė ne .politikai, o literatai. 

Pabaltijo klausimas iškilo de-
rybo:e tarp pasaulinės rašytojų 
organizacijos — Tarptautinio 
PEN klubo, ir sovietinės rašyto
jų sąjungos atstovų. Maskvoje 
lankėsi PEN klubo prezidentas, 
Peru rašytojas Mario Vargas 
Llosa ir tarptautinis sekretorius 
Peter Elstob, o Londone irgi 
dažnai buvo matomi sovietinės 
rašytojų organizacijos pareigūnų 
veidai. 

Pasak sovietinės Literatūrinės 
Enciklopedijos, Tarptautinis 
PEN klubas yra "kapitalistinė 
organizacija", i kurią sovietiniai 
rašytojai tik tada teįsijungs, kai 
bus likviduoti estų, latvių ir eg-
zilų centrai. Estai ir latviai jsto-
jo i PEN klubą dar prieš Antrą
jį pasaulini karą, o keliolika lie
tuvių priklauso egzilų centrui. 
I Šį centrą neseniai buvo priim
tas ir šįmet iš Lietuvos išvykęs 
poetas Tomas Venclova. 

Derybų metu sovietinės rašy-

tei.ino derybas su Maskva, .pri
mindamas savo organizacijos 
Chartą, kurioje sakoma, jog li
teratūra neturi sienų ir privalė
tų išlikti bendra tarptautine va
liuta, nežiūrint poli'inių ir tarp
tautinių sukrėtimų. Sovietinių ra
šytojų įstojimas, rašė jis, išplėstų 
PEN klubo įtaką. 

Savo atsakyme PEN klubo 
sekretoriui, buvęs Londono egzi
lų centro pirmininkas čekas Jo-
sef Josten pacitavo PEN Char
tijos ketvirtąjį punktą, kurio ta
rybiniams rašytojams nebūsią 
įmanoma laikyti;: 

"PEN remiasi principu, kad 
kiekvienoje vahtybėje ir tarp 
visų valstybių turi būti nekliudo
mai keičiamasi mintimis ir idėjo
mis. Organizacijos nariai pasiža
da priešintis bet kokiam išraiš
kos laisvės suvaržymui savo kraš
tuose ir bendruomenėse. PEN 
pasisako už laisvą spaudą ir prieš 
iauvališką cenzūrą taikos metu. 
PEN klubas yra įsitikinęs, kad 

tojims *uose kraštuose. Tačiau 
PEN klubo prezidrn'as atsrakė 
panaikinti latvių ir estų centrus. 
Mes nemanome, — pareiškė jis, 
nurodydamas į estu ir latvių cent
rus, — išmesi iš PEN klubo bet 
kokį narį, kaip sąlygą naujo 
centro sudarymui. Sovietinių ra-
švtojų organizacijai nebūsią da
roma jokių ypatingu nuolaidų: 
padavę prašymą įstoti ir priimti, 
jie galės įprastu būdu siūlyti pa 

syklių. 'Mes priimsime rusų cent
rą, rašė jis. jei jisai be suvaržy
mų įtrauks visus tikrus rašytojus, 
gyvenančius Rusijoje". 

J tai vienas laikų, išspausdin
tu Daily Telgraph rkiltyse, atsa
ko, jog sovietinė rašytojų sąjun
ga iki šiol pasižymėjo kitaip gal
vojančių šalinimu. Tokio likimo 
susilaukė Siniavskis, Kuznecovas, 
Maksimovas. Solž?nicinas i ' dau
gelis kitų. Todėl ru^ų rašytojai 

TREMTIES MADONOS IR BUITINĖ APLINKA 
Dešimtmečiui nuo dailininko Povilo Puzino mirties praėjus 

BR. MURINAS 

keitimus. Profesorių Ants Oras. I galės įsijungti į PEN klubą t:-; 
E tų PEN centro pirmininką, 
PEN klubo sekretorius laišku už-

su valdančiosios partijos leidimu. 
Atrodo, kad sovietinių rašyto-

Nejučiomis praslinko dešimt-! c 1928 m. buvo priimtas į Rygos 
mėtis nuo dail. Povilo Puzino: dailės akademiją, dail. prof. Pur-
mirties. Jis savo studijoj 1967 m. j vits studijon. Per kelerius metus 

akademija išugdė jo pažiūras, 
meno tradicijas ir paruošė atei
ties kūrybiniam darbui. 

Baigęs 1932 m. Rye;os dailės a-
kademiją, po vienerių metų. su
ruošė savo pirmąją kūrinių pa
rodą Kaune, kuri buvo gausiai 
lankoma ir spaudoje jo kūrybi
nis pajėgumas gerai įvertintas. 
Pirmą kaną tapybiniai sodrus jo 
kūrinys "Bulvių kasėja" buvo at
rinktas M.K. Čiurlionio galerijai. 
1940 m. dailininkų sąjungos pa
rodoje Kaune už "Rudens nuotai
kos" kūrinį buvo apdovanotas 
pirmąja premija. 

Dailininkas, gyvendamas Pa
nevėžyje, pagrindinai dekoravo 
Katedros interjerą, nutapė 8 di
delius kompozicinius paveikslus 
ir skoningai freskomis išpuošė 
lubas. 

Puzino kūryba neginčijamai 
brendo įvairių meno krypčų kei
timosi periode ir dailininko ieš
kojimo laikotarpiu. Bet nė viena 
naujovė jo nepaveikė, jų nesekė, 
kūrė giliu įsijautimu, realistinėje 
kryptyje. 

Savo gyvenime dailininkas su
būrė įvairių gamtovaizdžių, port
retų ir figūrinių kompozicijų Lie
tuvoje, Latvijoje, tremties metais 
Vokietijoje ir Amerikoje. Labiau
siai dailininkas mėgo tapyti gam
tovaizdžius, retai tapydamas at
viroje gamtoje. Jam užtekdavo 
bloknote pasidaryti škicą ir vė
liau laisvai drobėje, neatitrū-

spalio 22 d. Nevv Yorke, po išti-
kus'o širdies priepuolio, kėdėje su 
knyga rankoje užmigo amžinuo
ju miegu. 

Puzinas nusipelnė pagarbos 
bei dėkingumo, sukurdamas ir 
palikdamas labai vertingų savo 
tapybos darbų rinkinį mūsų tau
tos dailės lobynui. 

Gimė Rygoje 1907 m. rugsėjo 
3 d. lietuvių tėvų šeimoje, kur'e 
iš Kupiškio apylinkės apie 1895 
m. buvo atvykę į Rygą geresnių 
carbo sąlygų ieškotis. Sunkiai 
dirbantiems tėvams nebuvo 
lengva šeimo'e tris augančius 
vaikus :šlaikyti ir juos tinkamai 
išmokslinti. Povilas savo vaikys
tėje ir jau baigęs viduriniąja mo
kyklą iautė didelį patraukimą 
menui, bet svyravo, neapsispręs-
r 'ar 'as. kurią sritį, tapybą ar mu
ziką, pasirinkti, stipriau pažinti 
ir atsidė"m studijuoti. Buvo vie
nodai jautrus t'ek vaizduojamam 

j menui, tiek muzikai, o ypač mė-
1 go smuiką, -u kuria niekad nesis

kirdavo iki pat savo mirties juo 
praskaidrindamas retkarčiais sa
vo poilsro valandas. Pagaliau jo 
profesiją nulėmė dailė — tapyba. 

Pirmuosius pagrindus įgijo K 
Miesnieko, L. Liberto ir Ugos 
Skulmės dailės stud jose Rygoje, 

ateinančiame kongrese, kuris 
įvyks gruodžio mėnesį Sidnėjuje, 
Australijoje. 

Stokh. 

tojų sąjungos sekretorius Georgij pasaulio politinė ir ūkinė pažan-
Markov pakartojo savo Enciklo- ga neįmanoma bs laisvos vyriau-
pedijos teiginį — jis pabrėžė, jog' sybių, administracijų ir instituci-! 
viena pagrindinių kliūčių sovieti- j jų kritikos". 
nių rašytojų įstojimui tebėra Es- j PEN klubo sekretorius tvirti- j 
t'jos ir Latvijos PEN centrai, ku- no. jog sovietiniai rašytojai turė-
rie tvirtina atstovaujantys rašy- siantys laikytis organizacijos tai-

tikrino, kad jo centrui negresia jų įstojimas į PEN klubą ir tuo 
pašiu latvių .ir estų PEN cent-JOKS pavojus. 

PEN klubo ir Maskvos rašy rų klausimas bus svarstomas tarp-
:<>&atstove de^ba; susilaukė *> I iauaaės :£&>& organizariios 

Povilas Puzinas 

kus nuo realybės, sukurti savo
sios išraiškos kūrinį. 

Stebint jo peizažus, atrodo, 
«tad dailininkas mėgo laisvą lai
ką leisti pajūrio pakrantėse, prie
miesčių niūriuose skersgatviuose, 
žvejų uosteliuose ir stebėti vietos 
gyventojų kasdieninį darbą bei 
jųjų skurdų gyvenimą. 

Jo kūriniuose vaizduoja
mos pajūrio pamirštos gatvės su 
skurdžiai nugyventais ir apleis
tais namais, ar pakrančių dokuo
se matyti palikti suirę žvejų lai
vai, kurie, stiprių bangų ir žiau
rių vėjų aplamdyti, jau ba iga 
savas dienas. Ir tose dailininko 
vaizduojamų pilkųjų dienų kom
pozicijų drobėse saulės ir šviesos 
spindulėlių prošvaistės retai pro 
pilkuosius rūbus prasiskverbdavo. 

mis kūrinį papildyti skabresniais 
spalvinių tonų potėpiais. Kūri
nių baigiamieji kontūrų brūkš
niai, šviesų dėmės akcentuoja
mos ir teptuku ar peiliu (brauk-
tuku) išbaigiamos. Tai jo tradi
cinis — akademinis, pilkas spal
vinis ir iš dalies techninis inter
pretavimas. Vėliau jis sukūrė sa
vitą ir praktiškai išbandytą, nie
kur nepakartotą bei skirtingą 
darbo techn ką, visur atpažįsta
mą "puzinišką" stilių. 

Dailininko peizažų drobėse 
daugiausa dominuoja du pirmie
ji planai. Tolumos planą, ar per
spektyvinę erdvę, beveik nevaiz
duodavo, jis tatai išgaudavo tur
tingais tonų atspalviais, sulieda-
rnas fone į dekoratyvinį spalvinį 
sąskambį. Kai kuriose kompozici
jų ar natiurmortų drobėse gali
ma užtikti ir labai suprastintų 
dekoratyvinio pobūdžio tapybos 
darbų, kurie net gana artimi abs
traktams pvz. "Deportacija", "Žu
vys" ir kt. 

Puzino kūriniuose nerandame 
poetiškai švelnių ar gležnų gam
tos motyvų ar spalvin ai nusal
dintų ir nudailintų darbų, kurie 
pataikautų vien tik stebėtojų sko
niui ir jų jausmams. Jis į tapybą 
žiūrėjo rimtai, neieškodamas sa
vo kūriniams nei rinkos, nei tuš
čios populiarumo reklamos. 

Tačiau, žvelgiant į dail. Puri- P u z J n a s H k o Mias a t m i m i n 

no spalviniai p.lkus ir ramius | s t r i č i a s m a d o n u k o m p o z j c į . 
gamtovaizdžių kūrimus stebėto-I J - s> k u r i o s e p r a s m i n K a i v a i z d a . 
ją pririša jų gilus vaizduojamos 
ncota'kos turiningumas bei sod-

Autoportretas (aliejus) 

rių tonų spalvinis virpėjimas. 
Dailininkas kūrė įvairiomis te

momis ir figūrines kompozici
jas, vaizduojančias žvejus jūroje 
su tinklais, žveją su našta, žuvų 
paruošėją, muzikantą, batų va
lytoją ir kitas kasdieninio darbo 
temas, jas atlikdamas veiksmin
gai ir su giliu, tikrovišku įsijau
timu. 

Paveikslu koloritas — dau-
"fausia pilkas, su jvairhis šiltų 
bei vėsių tonų turtingais atspal
viais. Povilas Puzinas gebėjo 
lengvai valdyti teptuką, tepti 
tirštus dažų sluoksnius ir vieto-

jas, kuriose prasmingai 
vo karo nusiaubtą tikrovę ir mū
sų pačių ir mūsų tėvynės tragedi
ją. Jo kūriniai "XX amžiaus ma
dona" ir "Tremtinė", abi su kū
dikiais, išvargusios ir suklupu
sios ant karo paliktų griuvėsių, 
liūdnu ir klaikiu žvilgsniu žvel
gia į nuniokiotą tėviškės tikrovę. 
Sic turiniu ir tapybiniu požiūriu 
išraiškingai stiprūs, muziejinės 
vertės kūriniai per amžius minės 
ir liudys mūsų tautos pavergimą, 
išsilaisvinimo pastangas, laisvės 
kiltis. 

Puzinas buvo taip pat subti
lus ir portretų meistras. Puikiai 

(Nukelta j 2 pfll.) 

T.taitst 

Dailininku grupė 1940 m. gegužės mčn. Vilniuje daili,, parodos atidarymo proga. K kaires į dešinę: daiL J. 
dooo žmona, V. Kosciuška, dail. P. Puzino žmona Austrą, B. Puodžius, Br. Murinas, R. Kalpokas, J. Ptocyto, Ad, 
B — B j P. Pašinas k orarpirtiirim. 
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JUODOSIOS ŽVAIGŽDĖ PASUPUS 
A. RADŽIUS 

~ 

Kertine parašte 
Šiuolaikines ar anuolaikines? 

Vasarai praėjus, naujas kukū- Į ka rašyti pliusus (tegu ir su tam 
rinio bruzdėjimo sezonas, ypač 
Chicagoje, pradėtas malonia 
staigmena: dviejų naujų dramų 
sceniniais spektakliais: Algirdo 
Landsbergio — Dariaus Lapins
ko "Šventuoju narvu" ir Birutės 
Pūkelevičiūtės — Dali los Mackia-
lienės "Palikimu*'. Bent šiuo me
tu šiedu faktai yra nustelbę kitus 
kultūrinius užmojus, publikos bei 
visuomenės pokalbiai labiausiai 
sukasi apie minėtų veikalų idė
jinius akcentus, jų sceninius įkū
nijimus, režisierių bei aktorių 
pasiekimus. Žiūrėk — vienas ki
tas, apie tuos šviežius spektaklius 
kalbėdamas, nuoširdžiai džiau
giasi ir dėsto savo nuomonę, ki
tas jau kur kas santūresnis — 
randa ir šio ir to, ko nebuvo, o 
galėjo būti bendrajam veikalo ir 
spektaklio labui. Kitur ta pačią 
veikalo ir spektaklio vietą žiūro
vai aiškinasi kiekvienas kitaip. 
Trečiur vėl keli ginčijasi dėl abie
jų dramų šiuolaikiniai ar anuo-
laikinio pobūdžio. Spręsti, kurių 
ir kur teisybė, gal būtų visai ne
prasminga pastanga. Tačiau ga
lima tik pasidžiaugti, kad mūsų 
dienos aktualija virto teatras. Tai 
reiškia, kad jis gyvas! 

Sezoną pradėti, bent Chicago
je, dviejų naujų dramų pasta
tymais išeivijos sąlygose nėra jau 
toks kasdieninis reiškinys. Turi
me du naujus, labai skirtingo li-

tikrais, labiau asmeniškais rezer 
vais) ir Landsbergio - Lapinsko 
ir Pūkelevičiūtės — Mackialienės 
pastangoms, nenuvertinant nei 
avangardo siūbtelėjimo, nei la
biau tradicinės slinkties. 

Pagaliau ir vienokias ar kito
kias žiūrovo nuomones nereikia 

Kas tai? Poetinė metafora? Retori
kos įmantrybė? Juodosios magijos 
simbolis? O gal, kaip dabar madoj, 
kokios ultra kairiosios anarchistų 
organizacips pavadinimas? Deja, 
ne. Tai išdegusios, mirusios žvaigž
dės kapas. Ir tas kapas yra didelis 
galvosūkis astrofizikams: buvo 
žvaigždė ir jos nebėra. Jos vietoje tik 
neįsivaizduojamai stiprus gravitaci
nis laukas. Angliškojo; literatūroj 
tasai žvaigždės kapas vadinas "Black 
hole". O kaip lietuvSkai pavadinti? 
Nauja, komplikuota sąvoka. Toji 
"Blackhole" jau nebeskleidžia švie
sos, nė jokios kitos radiacijos. Ji tam
si, juoda, nematoma. Tad kaip ki
taip pavadinsim? Tegu bus juodoji 
žvaigždė. 

Pabandykime žemę paversti juo
dąja žvaigžde, Ly. "Biack hole". 
Dabar mes, gyvendami žemės pavir
šiuje, esame truputi arčiau kaip 
4000 mylių nuo žemės centro. Jos 
gravitacini stirpumą galim nusakyti 
dviems dydžiais: kūnų svoriu ir at-
siplėšimo nuo žemės greičiu. Mūsų 
atveju paimkim vidutinišką žmo
gaus svori — 175 svarai, o atsiplė-
šimo nuo žemės greitis 7 mylios per 
sekundę (arba 11 km —sek). Kū
nas, sakykim, raketa turi lėkti ne 
ne mažiau, kaip 7 mylias per sekun
dę, t.y. daugiau, kaip 25000 mylių 

priimti vien tik su piktybiniu i P61" v a l a n d a (40000 km. — vai.), 
komentaru, ypač jeigu ta nuo
monė būna ir kritiška. Teisė žiū
rovui pasisakyti taipgi paliktina. 
Net jeigu jis klystų, kito žiūro
vo, veikalo autoriaus ar režisie
riaus manymu. O gal ir paklys-
tama kaip tik dėl to, kad auto
rius ar režisierius scenoje nepasis
tengė nuo tos klaidos žiūrovo ap
saugoti. Šitaip ar taip, žiūrovų ko
mentarai (jų gali būti labai įvai
rių) nėra verti vien tik ugnies ir 
pelenų. Gal verti tik tolimesnio 
aiškinimosi paties teatro aktua
lumo jo gyvastingumo labui. 

Sakysim, Rūta Klevą Vidžiū-
nienė rašo ("Draugo" kultūrinis 
priedas š. m. spalio 15 d.), kad 

kad galėtų patekti i erdvę. Jei grei 
tis bus mažesnis, tai žemės trauka 
jo nepaleis. Kūnas arba pateks j or
bitą aplink žemę. arba nukris atgal, 
padaręs lanką. Viskas priklauso nuo 
greičio. 

Dabar sugalvokim kaip nors sus
pausti žemę. Lygiai, gražiai, iš visų 
pusių vienodai. Spaudžiam, spau
džiam, kad jos radiusas sumažėjo 
per puse. Mes jau esame 2000 mylių 
atstu nuo jos centro. Kadangi gra
vitacijos stiprumas yra atvirkščiai 
proporcingas atstumui nuo centro, 
tai žmogaus svoris, buvęs anksčiau 
175 svarų, dabar sieks jau 700 sva
rų. 

Spauskim toliau. Pasiekiam 1000 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Žvaigždžių sonata, Allejęro. (1909> 

"Palikimo" dramoje "jaunosios j m v l "J radiusą. Žmogus vidutiniš-
kartos noras kurti, anot poeto žo
džių, 'savo žemę ir savo rojų', 
laikomas beveik nusikaltimu. 
Šiuo momentu drama tampa pa
rapine problema ir nustoja reikš
mės platesniam horizontui". O 
čia rašantysis scenoje matė kaip 
tik jaučiamą autorės palankumą 
tai jaunimo pastangai. Taipgi ir į 

kai svers netoli 2-jų tonų, o atsi-
plėšimo greitis sieks 112 mylių per 
sekundę. Dar gerokai paspaudę, pa
darom žemę visai mažą. Jos radiu-
sias tik 80 mylių. Mes jau sveriam 
vidutiniškai 218 tonų, o atsiplėši-

teratūrinio sukirpimo veikalus ir t p a r a p į n e problemą talentingas 
skirtingo sceninio apipavidalini- rašytojas g a l i įskiepyti platesniu 
mo spektaklius, Visa tai sverti tik horizontų reikšmę, o nepajėgus 
šiuolaikinumo ar anuolaikinumo I dramaturgas ir užsimotus plačiuo-
sąvokomis būtų gana netikslu. s i u s horizontus gali lengvai pa-
Ypač jei tas anuoiaikinumas lite- j v e r s t i t i k parapiniais. Cia jau nie-
ratūrinio braižo ar spektaklio for- k o k i t 0 t 0 rAen talento klausimas, 
mos prasme būtų laikomas mi- A r b a v e l į ^ girdėti pospektakli-
nusu. Juk veikalas ir spektaklis j n i u n u o r n o n j u . kad Pūkelevičiū-
gali būti labai avangardinis, bet t e s «paiįkimas" perkrautas žo-
prastas. Iš antros pusės, veikalai d/iais ir ilgesniais monologais, 

mo greitis pasakiškas — 17500 my
lių per sek. 

Nepasiduokim. Spauskim toliau. 
Žemės spindulys jau vos viena my
lia. Žmogaus S'-oris apytikriai sieks 
1,395,000 tonų. 

Jeigu jau tiek suspaudėm. kas 
mums neleis spausti toliau. Veržkim 
spaustuvus, kol žemė taps ping-pong 
sviedinuku, kurio apskritimo ilgis 
bus 2.196 inčo. Bet tas mažas sviedi
nukas turės tą pačią masę, kurią tu
ri dabartinė nesuspausta žemė. 
Lengva suprasti, kada to sviedinu
ko traukos jėg). :.y. gravitacija bus 
nepaprastai didele. Raketai nuo jo 
pakilti ir išlėkti j erdvę, reikės 
156,000 mylių per sekundę greičio 

ir spektakliai gali būti kokia ibse-
nine, strindbergine ar net vai-
čiūninc prasme anuolaikiniai, bet 
labai geri. Taigi šiuolaikinumas 
it anuoiaikinumas dramoje ir jos 
pastatyme toli gražu negali būti 
lemiantis vertės kriterijus. 

Mūšį čia. ia lbaziu atveju 

stokojo veiksmo dinamikos. Ta
čiau čia rašančiam atrodė, kad ne 
lakstymo po sceną, bet vidinės di
namikos veikale buvo su kaupu. 
Taipgi nepabodo ir neprailgo mo
nologai, grožintis jų žodžio at
rinkimu, ritminiu frazės balansu, 

tas gal svarstys, ar taip, kaip Pū-
kelevičšūtė rašo ir Mackialienė 
režisuoja, yra realu, ar gyvenimiš
ka, tikroviška ir t. L Tačiau teat
ras nėra foto aparatas kasdieniš
kąja! tikrovei fotografuoti. Svar
biausia meninė tikrovė. Ir jeigu ji 
žiūrovą įtikina, tada ir fantastiš
kiausią pasaka virsta realybe. O 
tos meninės tikrovės "Pa l ik imo" 
dramoje ir jos spektaklyje dairytis 
toli nereikėjo, ji buvo čia pat. 

Spektakli Chicagon atvežęs Los 
Angeles Dramos sambūris šiuo 
laiku yra tikras unikumas. Kai 
ne vienos didžiosios mūsų kolo
nijos sceniniai žiburiai vos spinksi, 
losangeliečiai kasmet blykstelia 
savo teatriniu gyvastingumu- Ir 

sas kolektyvas * krai yra verti pa
dėkos ir pagarba. Lygiai ir visi 
atvežtojo OucagO* - spektaklio 
aktoriai: Vincą- Dovydaitis, Sau
lius Matas, In2 • Tumienė,Riman-
tas Žukas, R<>' 
tis Jatulienė. V 
giau ar mažiai 

Zelenytė, Vil-
jie scenoje dau-

nuvo tikri savam 

poei^uu pcleiiu. L* skiete j ęį reaiis- Į režisiere Daliia Macjualieae ir vi-

charakteryje ir ^ v o rolėje. Daii. 
Algio Zaliūn novaizdis taipgi 
akiai buvo m a i g u s . Bet irgi pri
simintina, kad '. isokiausiam teat
riniam tobulėjitriui ribų nėra ir 
negali būti. 

Tebūna tad :i kartą Kertinės 
paraštės.- tostas už mūsų išeiviš-
kojo teatro platumas — nuo anuo-
laikinių iki -'iuolaikinių dramų 
ir jų spektaklių'. 

(t.y. 300,000 km — sek.). Juk ta^denilio ištekliai ir milžiniškoj saulėj 
šviesos greitis! Na, spūstelkim dar, nėra neišsemiami.Ateis diena, kada 

paskutinis vandenilio atomas su
degs, pavirsdamas helium. Saulėje 
neliks vandenilio, bet ji bus pilna 
helijaus. Kas tada? Nagi, reikės de
ginti helijų. Bet helijaus branduo
linė reakcija reikalinga daug aukš
tesnės temperatūros. Saulės bran
duolio temperatūra kils iki kelių 
šimtų milijonų laipsnių. Prie tokio 
karščio gravitacija jau bus per silp
na, kad galėtų atlaikyti radiacijos 
spaudimą. Saulė pradės didėti, pūs
tis, kaip balionas. Ji nesulaikomai 
didės, raudonės, prarydama visas vi
dujines planetas, Merkurijų, Vene
rą, žemę ir Marsą. Jupiteris taps 
artimiausia saulės planeta, ir jam 
bus labai, labai karšta. Saulė taps 
raudonuoju milžinu, gal kokių 500 
milijonų mylių diametro (dabar 
saules diametras "tik" 864000 my
lių)-

Ateis laikas, kada visas helijus 
sudegs. Radiacija susilpnės, neliks 
jėgos, kuri palaikytu išpūstą mil
žiną. Tada iškils gravitacija, pati 
silpninusia iš visų gamtoj žinomų 

trupučiuką, ir gravitacija dar sus
tiprės, atsiplėšimo greitis prašoks 
šviesos greitį. Joks spindulys, joks 
radijo signalas ar bet kokia radiaci
ja iš to sviedinuko neišbėgs. 
Jis taps nematomas, nes, jei ap-
šviestumėm jj prožektorium, tai jis 
neatmuštų jokių spindulių. Jo 
gravitacija juos sugertų j save.nes 
žemė jau būtų tapusi "Black hole" 
—juodąja žvaigžde. 

Žinoma, nėra jokios baimės, kad 
žemė kada taptų gravitacine pabai
sa — juodąja žvaigžde. Reikia tam 
neįvaizduojamai didelės išorinės jė
gos. Su žvaigždėm kas kita. Jų vysty
mosi procese susikaupia jėgų, 
kurios jas pražudo. Užpučia, tar
tum žvakeles. Todėl pažiūrėkim, kas 
atsitinka su žvaigžde, kai ji prigy
vena savo amžiaus galą. O žvaigž
dės, kaip ir žmonės, gimsta, gyvena 
ir miršta. Nieko nėra amžino. 

Astrofizikai turi neblogą vaizdą 
apie žvaigždės susidarymą, jos vys
tymąsi ir mirtj. Per daug nukryptu-
mėm j šalį, jei imtumėm gilintis į 
žvaigždžių evoliucijos teorijas. Mū- jėgų. Ji tars savo žodj. Saulės bran-
sų reikalui užteks, jei pažiūrėsim,! d l J o I y s ^ .r ; | j s u g n 5 u 5 J o fpm_ 
kokia ateitis laukia, na, sakysim,' 
kad ir saulės, mūsų artimiausios. 
palyginti, geriausiai iš visų pažįs
tamos žvaigždės, mūsų visų palai
kytojos ir gaivintojos. 

Saulė, kaip žinome, yra didžiulė 
krosnis. Jos kuras yra vandenilis. 

I Vykstant branduolinei reakcijai, 
k. brd. vandenilis virsta helium. Bet van-

peratūra pakils iki bilijonų laips
nių. Toks karštis sukels žvaigždės 
sprogimą. Didele jėga bus išmesti į 
erdvę visi viršutiniai buvusio mil
žino sluoksniai. Saulė taps vadina
ma supernova, kuri staiga smarkiai 
sužibės tolimam, nežinomam stebė-

Ne visa saulė suirs. Liks dar di
delis jos branduolys, kuris smarkiai 
sugniuš, susitrauks. Kai besitrau
kiąs rutulys priartės prie žemės dia
metro, gravitacija smarkiau ir 
smarkiau spaus atomus. Didžiulė 
erdvė tarp atomo branduolio ir ap
link jį skriejančių elektronų bus 
pripildyta milijonais kitų branduo
lių. Vykstant gniužimui toliau, e-
lektronai ir protonai susidurs vienas 
su kitu, sudarydami neutronus. Ta
da saulė bus pasiekus vos 20 mylių 
diametro. Vienas šaukštas jos su-
perkondensuotos medžiagos svers 
dešimtimis milijonų tonų. 

Saulės atveju gniužimas šioje sta
dijoje turėtų sustoti. Bet žvaigžde, 
kuri, sakykim, būtų 10 kartų ma-
sigesnė už saulę ir po sprogimo jos 
liktų daugiau, kaip 3 saulės masės, 
tai gniaužimas vyktų ir toliau. Gra
vitacinė jėga spaustų dar labiau ir 
taip suspaustus atomus. Pagaliau 
pasiekiama riba, kur gravitacija ab
soliučiai dominuoja visa jėgas, tie
siog išspaudžia materiją iš egzis
tencijos. Žvaigždė išnyksta. Jos vie
toje lieka tik neįsivaizduojamai stip
rus gravitacinis laukas, kuris viską 
į save siurbia, bet nieko neišlei
džia. Jokios radiacijos. Nei šviesos, 
nei X spindulių, nieko. Ji jau juodo
ji žvaigždė — Black hole. 

Kad žvaigždė taptų juodąja, rei
kia, kad jos masė būtų ne mažesne, 
kaip trys saulės masės. Mažesnių 
masių žvaigždės dar neturi pakan
kamai gravitacinės jėgos, kad save 
galėtų galutinai sunaikinti. Jei ma
sė mažesnė, kaip 3 saulės masės, tai 
žvaigždė tampa tik baltuoju nykštu
ku arba neutronine žvaigžde. Reiš
kia, tik didelės, masingos žvaigždės 
gali tapti juodosiomis. Tokia, kaip 
saulė, niekad juodąja netaps. Ga
lim nebijoti. Tačiau reikėtų bijoti, 
nes penkių bilijonu metų bėgyje 
ją ištiks nišvengiamas sugniuži
mas, apie kurį ką tik kalbėjome. 

Bet kas, pagaliau, yra juodoji 
žvaigždė? Mokslininkai sako, kad 
tai esanti labai maža erdvė kurioje 
suspausta labai didelė masė medžia
gos. Visai nesvarbu, ar sugniužusi 
medžiaga yra vandenilis, uranijus ar 
ekvivalentinė tų medžiagų antima-
terija. Rezultatas tas pats. Visos juo
dosios žvaigždės savybės yra deter
minuotos Einšteino tuščios erdvės 
struktūros dėsnių. 

Kas atsitinka su medžiaga, pate
kusia į juodosios žvaigždės centrą? 
Anot Kip Thorne (iš Kalifornijos 
Technologinio instituto), protonai, 
elektomai ir viso atomo dalelytės 
subyra. Medžiaga netenka jokios or
ganizuotos struktūros. Viskas sus
paudžiama į tokį tankumą, kurio 
nežino fizikos dėsniai. Laikas ir erd
vė, kaip mes juos suvokiame ir pati-
rir.me, visai netenka prasmes, nes 
erdvei suspaudus iki be galo mažo 
dydžio, laikas tampa begalinis. Me
džiaga, įtraukta į juodąją žvaigždę, 
prapuola iš visatos, ne dėl to, kad 
jos jatj neliktu, bet dėl to, kad 
jvykio riba išjungia ją iš aplinkos, 
nutraukia bet kokį kontaktą su vi
sata, todėl nėra galimybės patirti, 
kokbj būklėj medžiaga ten egzistuo
ja. 

Juodoji žvaigždė gali išvystyti dar 
kitą sunkiai suvokiamą fenomeną. 
Žvaigždei galutinai sugniuŽus ir ta-

tc.jui. jei tokių yra kur nors mūsų i ̂  i u o d * ' a ' W t a ***"* k u r i ^ 
galaktikoj. I .{Notata J 2 s * l 
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& tame numery 
Moteris dalies pasaulyje. 
Mintys Dargio parodę aplankius 
Julijos Švabaites eilėraščiai. 
Bruno Markaičio ir 
Bernardo Brazdžionio siuita. 
Naujas lietuviu literatūros vadovėlis. 
Pokalbis su "Chicago Tribūne" 
editorialų redaktorium. 
Dostojevskio dienos Danijoje. 
Naujas dr. J. Balio indelis. 
Spygliai ir dygliau 

MINTYS DARGIO PARODA APLANKIUS 
VIDA KRIŠTOLAITYTĖ 

Dailininko Alfonso Dargio kū- i kais, ypač kai žemaičiuodama 

Kertine parašte 
Moteris dailės pasaulyje 

rinių paroda vyko spalio 15 —16 
dienomis New Yorko lietuvių 
pranciškonų įkurto Kultūros ži
dinio žemutinėje salėje, Brookly-
ne. Parodą rengė ir globojo Lie
tuvių Moterų klubų federacijos 
New Yorko klubas. Parodos ati
daryme kalbėjo poetas Leonar
das Andriekus, O. F. M. Parodos 
metu buvo čia ir pats dailininkas, 

kreipiausi į gretimai stovinčią 
Dargio žmoną, nežinodama, kad 
ji lietuviškai nekalba. Bet ponia 
buvo labai maloni ir juokėsi, lyg 
mane suprasdama. 

Iš žemaičio Dargis dabar ta
po kosmopolitu. Savo išvaizda 
Dargis atrodo kaip šaunus, kon
servatyvus britas, baltučiai marš
kiniai, tamsiai mėlynas švarkas, 

atvykęs iš Rochesterio, N. Y. tamsiai pilkos kelnės, juodi šva-

Trečiojo Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo dienomis M.K. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 
CbJcagoje, vyks ir platesnio mas
to mūsų moterų dailininkių dar
bų paroda. Parodon bus sutelk
ta ne vien tik Chicagoje, bet ir 
kitur gyvenančių mūsų dailinin
kių kūryba. Šia proga pravartu 
prisiminti apie moterų dailinin
kių istorini kelią aplamai. 

Kada 1548 metais Antverpene 
Caterina van Hemessen pasirašė 
ir uždėjo datą ant savo auto
portreto ir kada 1554 metais Cre-
moftoje Safonisba Anguissola au-
tofrafavo savo pačios portretą, 
nuo tada prasidėjo moters daili
ninkės istorija Buvo žinoma, 
kad ir anksčiau moteris piešė, ta
čiau tiek mažai faktų apie ją, 
kaip apie individualią meninin
kę, jog ankstesnių datų, negu čia 
suminėtos, negalima nė rasti. 

Kodėl moteris turėjo laukti 
kone du šimtu metų nuo garsio
jo renesanso periodo pradžios ir 
tik Jam baigiantis galėjo išsiskir
ti ir atkreipti į save, kaip į meni
ninkę, dėmesį. Norint atsakyti į 
šj klausimą, reikia pažvelgti į 
tuometinį savitą moters vaidme
nį socialiniame gyvenime. Tada 
jos pagrindinė užduotis buvo 
tapti motina ir auginti vaikučius. 
Būnant žemesnėje pozicijoje už 
vyrą ir nuo jo priklausant, jos pa
reiga ir visas dėmesys buvo namų 
darbai, užimantys visą jos laiką: 
drabužių audimas, jų siuvimas, 
valgių gaminimas. Vadovaujan
tis tų laikų papročiu ir nusistaty
mu, jai buvo neįmanoma net pa
galvoti apie kokią kitokią karje
rą šalia savo namų priežiūros. 

Kita priežastis, kuri sulaikė 
moterj pasireikšti dailės istorijo
je, buvo ta, kad tuometinės dai
lės mokyklos jos net nepriėmė 
šios srities studijuoti. Net ir Pran
cūzų revoliucija su savo lygybių 
šūkiais neatnešė menininkei pa
laiminančių pažadų. Jai buvo už
darytos durys net i menininkų 

1879 metais buvo atmestas mo
ters prašymas įstoti į karališkąją 
meno mokyklą. Jeigu viena kita 
patekdavo į meno akademiją, tai 
joms buvo tik atskiros pamokos. 
Kai vyrai buvo mokomi piešti 

Kartu buvo ir dailininko žmona. 
Pasitaikė puiki proga pamatyti 

dailininko originalius darbus. Iki 
šiol Alfonso Dargio kūrybą esu 
regėjusi tik lietuvių spaudoje, juo
da — balta reprodukcijos. Suži
nojau, kad dailininkas Dargis yra 
suruošęs apie 30 individualių pa
rodų, bet tik 5 lietuvių tarpe. 
Dailininkas tik prieš 10 dienų 
buvo grįžęs iš Europos. Jisai yra 
ruošęs parodas ir Vokietijoje, pro
fesinėse galerijose. 

Turiu didelį norą patirti ir pa
justi lietuvių dailės istoriją asme
niškai, susitinkant su gyvaisiais 
lietuvių dailininkais. Ir štai pir
mą kartą po 28 metų Ameriko
je, po 13 metų New Yorke su
tinku dailininką Dargį, kuris irgi 
gyvena toj pačioj New Yorko žmogaus f gūrą iš gyvų modelių, 

tuo tarpu moterys turėjo pasi-|vaIstii°i> Rochesterio mieste. Prieš 
parodą, perskaičius Jurgio Jan
kaus straipsnį "Darbininko" laik
rašty, sužinojau, kad dail. Dargis 
yra žemaitis. Tai pasigyriau Dar-
giui, kad mano motinos tėvai bu-
vc žemaičiai dūn'ninkai. Bet Dar
gis sakėsi esąs iš Mažeikių, ir ten 
kalbėję jau ne ta tarme. Mano 
stengimasis žemaičiuoti nuėjo nie-

tenkinti vien keramikos statulė
lėmis. Moteris, turėdama ribotą 
meninę praktiką, negalėjo atlik
ti monumentalių, komplikuotų 
dailės darbų. Ji turėjo pasiten
kinti tik portretais, namų apyvo
kos temų natiumortais, gamto
vaizdžiais, jaukiu, idealizuotu 

šeimos gyvenimu. 
Skaitome, kad anų laikų kil

mingos damos mokėjo skaityti, ra
šyti, siuvinėti ir piešti, bet tai 
buvo tiktai jų pačių laisvo laiko 
praleidimo malonumui. 

Vienintelė moteris, kuri tuo 
metu galėjo arčiausiai prieiti prie 
tikrojo meno mokymosi, buvo 
vienuolė. Vienuolyne, šalia savo 
kasdieninių pareigų, ji iliustravo 
šventas knygas, puošė vienuoly
no sienas, tapydama religinius 
paveikslus. Net renesanso laikų 
dailininkas ir meno istorikas 
Giorgio Vasari mini vieną vie
nuolę, seselę Plautillą, kaip me
nininkę, "kuri būtų padariusi 
nuostabių dalykų, jeigu ji būtų į 
galėjusi, kaip vyrai, mokytis 
piešti iš gyvų modelių". 

Bet, ar iš tikrųjų ši paviršu
tiniška pažiūra, kad moters už
duotis yra tik namų priežiūra, 
pateisina jos negalėjimą pasi-
leikšti kaip menininkei? Reikia j 
manyti, kad ne. įsitikinimas, jog 
moteris neturi potencialo meniš- j 
kam gabumui, pate'sina priežastį, 
kodėl mes jos nerandame vidur
amžių ir renesanso dailės istori
joje 

Moteris visapusiškai salėjo pa
sireikšti savo meniniais sugebėji
mais tik 20-tojo amžiaus pradžio
je Plač ai atsidarius meno mo
kyklų durims, ji šiandien labiau
siai pasireiškia kaip menininkė 

rūs batai, juodos, ne baltos ar gel 
tonos kojinės, tamsiai mėlynas 
kaklaraikštis, nusėtas smulkučiais 
baltais taškeliais, toks kaip prezi
dentas Carteris nešioja. 

Dargis kosmopolitas yra ypač 
savo kūriniuose Jo darbai galėtų 
būti atlikti ir kokio šveicaro ar 
japono. Jie tikrai yra universa
lūs, t nką bet kurio krašto gale
rijoms ar muziejams. 

Pamačius originalus, aiškėja, 
kad Dargis yra stiprus koloristas, 
jautriai varto-ąs spalvas. Aplamai 
yra sakoma, kad šiauriečiai daili
ninkai (mes lietuviai turbūt irgi 
šiauriečiai?) subtiliau vartoja 
spalvų niuansus, lyginant su pie
tiečiais (pvz. ispanais), kurie 
mėgsta ryškius spalvų kontras
tus ir grynas juodą, raudoną, gel
toną spalvas. 

Dargio spalvų gamos yra ryš-
k'os, bet žemos — niūniuojan
čios, o ne šaukiančios, 

Alfonsas Daigu 

liepsnos atsp'ndžių. Yra ir turtin
gos pilkos spalvos. Ir šiurkštesnės 
beržo žievės spalvos. Ir žemaičių 
svogūninės, ar italų Siena, bei 
indėnų inka spalvos. Parodoje iš 
43 kūrinių, 2 yra juoda — bal
ta, kiti atlikti Dargio turtinga 
spalva. 

Dargio forma yra skulptūrinė, 
Dargio architektoninė, suabstraktinta, be

daryti, mes tik galim išmokyti 
įvairių technikų. 

Dargis, tarp kitko, turi priva
čią savo meno mokyklą — stu
diją Rochestery. Jau šešeri me
tai dėsto dukart savaitėje, priima 
po 8 mokinius. Dargio Forma 
VVorkshop jau yra Rochestery ži
noma savo parodomis. Dailinin
kas apie dėstymą studijoje atsi
liepė labai šiltai: jo tai nevargina, 
jam įdomu. Studentai rinktin;aL 
profesiniai žmonės savo srityse. 

Nėra reikalo net sakyti, kad 
parodos apipavidalinimas atrodė 
profesinis: Vienodo formato kū
riniai 25" x 36", įrėmini metali
niuos rėmuos, apsaugoti plastiki
niu stiklu, geras apšvietimas. 

Iš 43 paveikslų, suminėtų kata-
J loge, devyniems duoti specifiniai 
titulai, kiti numeruoti ir pavadin
ti "Kompozicijomis". Dargis krei
pia dėmesį į kūrinių forminę, es
tetinę vertę ir nenori žiūrovo iš
blaškyti, "užmesdamas" pavadi
nimą ir tuo susiaurindamas žiūro
vo vaizduo'ę. Dailininkas mano, 
kad kiekvienas žiūrovas turi savo 
vaizduotę. Tas pats įvaizdis ar tos 
pačios spalvos dviem žiūrovam 
gali reikšti skirtingus dalykus, ir 
žiūrovas gali nusivilti specifiniu 
paveikslo turiniu, joigu jisai ne
atitinka žiūrovo vaizduotės. (Nors 
aš pati esu pardavus savo peizažą, 
pavadintą "Santa Kruz sala", nes 

nika. Šiandien ji nebijo pasisaky
ti, ką ji galvoja apie savo ir kitų 
socialinę padėtį, ji gali išsakyti 
savo asmeninę gyvenimo patirtį, 
ji pasireiškia, veikiama realių gy-

spalvos daugiau primena čelo in- laikė, kartu grafiška. Gryno ab-
strumentą, o ne trimitą. Spalvos strakto Dargis beveik nevartoja; 
sodrios, mėlynos, violetinės, span-Į matyti tik suabstraktintos, bet at-
guolinės, rudos, žalios, juodos, pažįstamos formos. Yra giminin-
Minkštos kaip aksomas. Yra ir gumo Paryž aus mokyklai bei 
aukso geltonumo ir rusenančios švelnesnio laipsnio ekspresioniz

mui. Jaučiamas negilus gylis, dvi
gubas dimensionalumas, gotiška 

priskirtų j erdvės plokštuma. Lyg iš akmens 
vien tik i nulieti vyro ir moters simboliai, 

niau moteriškumui 
"švelnių potėp ų" ir 

rankom sus kabinę, alsuoja rim 
timi popieriuje Moterys, iškėlu-

Kompozicija 

įausti į patį kūrinį ir įie neišky
la, jei jų nejieškai. Dargis var
toja litografinius dažus su ter
pentinu. Todėl toks spalvų minkš
tumas. Kartu vartoja ir emalio 
dažus, į kuriuos dar pieštuku 
įpiešia. Nudžiūvus emaliui, pa-į žodis Santa Kruz lietuviui ptrkė-
skuta dar skustuvėliu ar stikliniu j jui priminė to vardo skanią deg-

kartais ir voleliu tinę ar romą, kaip pa*s pirkėjas 
prisipažino. Patiko, tikiuosi, ir 
pat> paveikslas, nes senukas pa-

ratelio susirinkimus, nubalsavus,' negu bet kada. Kiek anksčiau ji 
kad ji yra "skirtinga nuo vyrų buvo suvaržyta, tiek dabar ji yra 

ttfvilfiaji", Anglijoje ae t ; įvairi savo tarną, stiliumi, tech-

"pastelinių spalvų". Šiandien ji 
savo dailės darbuose atskleidžia 
tokius pat gyvenimo patyrimus šios vaikus virš galvų, rupinto-

venimo aplinkybių. Nebematome j kaip ir kiekvienas žmogus. 'jėlių veidų kaukės, rimti vaikai, 
jos šiandieniniuose darbuose se-j Saulė Jautokaitė rimti raguočiai gyvulėliai, koplyt-

įstulpių liekanos, bokštai, stogai. 
į Šie įvaizdžiai man išryškėjo, žiū-
!rint į Dargio kūrinius. Neleng-
Iva Dargį apibūdinti, nes jis yra 
j savitas, originalus. Dažnai jaučia- Į 
mas vertikalumas teikia rimtį, j 
svorį, "presence" Dargio kūri
niams. Esmėje — balansas, viskas Į 
savo vietoje 

Balansas jaučiamas spalvose, Į 
formose, linijose ir faktūroje. 
Faktini —tekstūra, tai yra pa
veikslų paviršiaus rupumas Dar-
gio darbuose yra gerai išjieško- j 
tas ir labai pasotinąs akį. Be spal- Į 
vos ir formos, dar įjungiamas dos-1 
nus faktūros elementas, kuris, Į 
kaip skanus riešutų užbarstymas 
ant pyrago, praturtina bendrąją 
akių puotą. O "menas turėtų bū-i 
ti akims puota", sakė Delacroi*, j 
19 amž. prancūzų tapytojas, 
"aišku neužmirštant ir proto", 
pridėjo jis. 

Tapybos technikoje Dargis yra 
Į taipgi originalus ir išradingas. 
Tai nėra aliejinė tapyba. Paveiks
luose Dargis vartoja mišrią tech-

At<;iminbnB» (koiažas) niką. Nuostabiausia, kad tie 
cinrifaUo galerijoje, rne striški techniški elementai 

iparjtt kūryboje yra įlydiati, AI* 

popieriumi, 
plokštumas uždažo. Dargis nelai
ko savo technnių priemonių 
paslaptimi Nors kiti dailininkai i veikslą nusikabino nuo sienos, pa
tai slepia, nepasitikėdami savimi,! roda i dar nepasibaigus, ir atsargiai 
bijodami, kad kiti už juos geriau i " • * £ *atve per pu:nyną. Lydėjau 
nepadarytų, ar grynai tai daro! ii ******* einantį gatve, ir man 
vaikišku užsispyrimu. Vien tech-i b v rėjo ašaros — S"a būti įver-
nika meno kūrinio nepadarysi,! t i n t a m ^turingo pirkėjo, kūnam 
reikia turėti "dieviškąją aką". Net! I •* 
dailės mokyklose nuoširdūs pro
fesoriai sako —mes menininko iš 
jokio studento negarantuojam pa-

cslas 
vėjuotą žiemos vakarą). 

Nepirko lietuviai šioje parodoje 
(Nukelta i 2 p*L> 

Elena Urfcajtyt* 
(Ii lietuvių dailininkių parodos, rengiamos M. iį. 
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Ši, /ame numery 
"Sofijos dialogai" Mykolo Sluckio 
veidrodyje. 
Įvadas j premijuotąja Mero knygę. 
Mokslo ir kūrybos simpoziumui 
artėjant: pokalbis su dr. K. Ambrozaičiu, 
Iš portugalu poezijos. 
Muzika ir poezija Lapinsko rankose. 
Pasitikekim visuomene, mokslininkais 
bei kūrėjais: pašnekesys su 
inž. J. Rimkevičium. 
Ovykos j lietuviškas Pompejas. 

ĮVADAS I PREMIJUOTĄ KNYGĄ 
IMI ikkiw«n««įfs«««K^\- ;^ ;;į,.N 

Kertine parašte 
„Sofijos dialogai" 
Mykolo Sluckio veidrodyje 

Birželio mėnesi Sofijoje įvyko 
Bulgarijos Rašytojų draugijos su
organizuotas tarptautinis Euro
pos rašytojų susitikimas. "Litera
tūroje ir mene" jį aprašo Sofi
joje su sovietinių rašytojų dele-
dacija lankęsis Mykolas Sluckis. 
Jo straipsnis, "Sofijos dialogai", 
vertas dėmesio dėl daugelio prie
žasčių. Tarp kita ko, tai pavyz
dys, kaip. apie pasaulinius įvy
kius informuojami lietuviai dvi
dešimt ketveri metai po Stalino 
mirties. 

Kas subūrė visus tuos rašytojus 
į Bulgarijos sostinę? Pasak Sluc
kio: "Nerimas dėl šaltojo karo 
veiksnių, pradėjusių totalinę ak
ciją prieš tarptaut nio įtempimo 
mažinimą". Ir kas tie "veiksniai"? 

"Kai kurie rašytojai", toliau 
"informuoja" Sluckis, neatvyko 
į Sofiją "dėl grubaus reakcingų 
sluoksnių spaudimo". Užteko 
"mažos informacijos — insinua
cijos dideliame laikraštyje, stai
gaus valstybinės įstaigos skam
bučio, ir..." rašytojas atšaukė ke
lionę į Sofiją". Sluckiui "net žmo
giškai gaila buvo tų pasitrauku
siųjų rašytojų", pabūgusių 
"antikomunistų grasinimų". 
Kaip nesigailėsi —Tarybų Są
jungos ir Rytų Europos rašyto
jai laisvai vandravoja po pasau
lį, o vakariečiams telieka baimin
gai susigūžti ir sėdėti namuos. O 
jei nepaklausysi, Amerikos, Pran
cūzijos ar Vakarų Vokietijos vy-' kojimo pabaigoje yra įvelkamas 
riausybė uždraus knygas spaus- į bepročio marškinius (277 psl.) 
dint, į kalėjimą nuvarys, ar net į I 

V. BAGDANAVIČIUS 

I * pelenais patręštame lauke 
žaliame, geltoname ar raudo
name, išaugs ir pražys mėly
na kraują pasruvusi aguona, 
vienišas žiedas-." (105 pusL) 

1976 metų Lietuvių rašytojų 
draugijos premijuota knyga yra 
reikalinga įvado. Ji yra reikalin
ga įvado visų pirma dėl to, kad 
ji yra ištisai simbolinė knyga. 
Bet įvadas yra jai reikalingas ir 
dėl kitos priežasties. Ji yra para
šyta okupuotoje Lietuvoje. Mes 
palyginti lengviau suprantame 
fizinę Lietuvos žmogaus kanki
nystę, kai koks žmogus yra iš
tremiamas ar numarinamas ka
lėjime. Bet mes nelengvai įeina
me į tą proto ir dvasios kanki
nystę, kurią išgyvena Lietuvos 
žmogus. Mums sunkiau yra įsi
vaizduoti vidines kančias pvz., 
mokytojo, kuris priverčiamas 
skelbti ir net įtikinėti jam nepri
imtiną bedievybę. Arba štai par
tijos nario kančios, kuris, vietoj 
tikėtos laisvės, pasijunta visaip 
sąlygojamas. Jis savo išvidiniame 
kambary "už dvigubo lango stik
lo" gina savo nepriklausomybę 
"Baisu ... oi baisu, kai pagalvoji, 
kad atsidengs koks plyšelis... ir 
įslinks... ir sugniuždys, spalvas 
atims". Bet Mero žmogus šitaip 
ginasi: "o aš saugau ir nerodau 
ir niekam nerodysiu, tai jie pa-
blūdėliai visą žemę... išropoja, 
pirštais iščiupinėdami kiekvieną 
grumstą, na ir tegu ieško, velnią 
jie ten suras..." (192 psl.) Su ši
tokiose aplinkybėse gyvenančiu 
žmogumi mus suveda Mero kny
ga "Striptizas". Nenuostabu, kad 
šio romano protagonistas pasa-

. -"i 

RaSytojas Icccbokas Meras. Rašytojas JJVMU lzra«+>ie ~ arvvksta CTiieapon Trt-či..in mok>io <r kūrybos simpo
ziumo proga. Simpoziumo literatūros vakare — koncerte (lapkričio 25 d.) Jam bus <l*5Xta 1*76 rne\ų Ueurviu rašy
toji) draugijos premija, kurios mecenatai v ra Lietuvių forsdav 

Dėl to visame šiame spalvų 
romane ryškiausia pasirodo mė
lyna spalva, kuri reiškia kentėji
mą. Tą kentėjimą autorius vaiz
duoja kaip kažką labai vertingo 
ir tvirto. Jam "nebaisu visą gyve
nimą savo paties sargyboje pa
langėje sėdėti" (194 psl.). Kan
čios tema šiame romane yra pra
vesta Kristaus pavyzdžiu. Viso 
romano eigoje, palaipsniui yra 
perkalamos surūdijusia vinimi, 
viena po kitos, abi protagonisto 
rankos ir kojos. Pagaliau yra per
veriama ir jo širdis (220 psl.). 
"Aš vėl pajutau žaizdas abiejose 
rankose, abiejose plaštakose, kai
riojoje ir dešiniojoje, ir abiejose 
kojose, abiejose pėdose, vienoje ir 
kitoje" (205 psl.). Šias žaizdas jis 

kaip "šimtus golgotų praėjusio, 
tūkstančius kartų nukryžiuoto, ir 
dar prie kryžiaus nepriėjusio" 
(104 psl.). Kančios nuotaika šio 
personažo dvasioje yra kažkas 
taip tvirto, kad jis nesutinka net 
būti guodžiamas. Jis nenori, kad 
ateitų laumė jo paguosti (105 
psl.). Į savo kentėjimą jis žiūri 
kaip į mėlyną žiedą, "kurį kitos 
rankos, geros, mylinčios, išpuo
selėtų". (106 psl.). Šitaip tvirtai 
yra pastatyta šiame kūrinyje 
kenčiančio žmogaus tema. Šia 
proga galima nukrypti į kitą au
torių, visą savo gyvenimo kūrybą 
pašventusį kentėjimo temai, bū
tent į Kafką ir palyginti jį su Me
ru. Kafką kančia taip pat lydi vi
są jo gyvenimą, bet ji yra tokia 

yra padaręs pats sau. Savęs, kaip j beprasmybė ir tokia tuštybė, kad 
nukryžiuotojo būklę jis aptaria' jis visiškai neturi ką su ja veikti. 

Preiššngai, Mero kentėjimas yra 
pati jo asmeninio gyvenimo ver
tingumo apraiška. Šia proga ga
li tik kilti klausimas: iš kur 
visa tai pas Merą? 

ją ir visokias spalvas. Ieško
damas gyvenimo prasmės, jis nu
eina pas savo seną draugą meist
rą, kirpėją. Šis personažas yra 
jam geras, bet kartu ir gąsdinan
tis. Kirpimo metu jis dvasioje pa
tenka pas burtininkę. Ji žada ati-

j dengti jam gyvenimo paslaptį. 
Pagaliau jis atsilanko pas prana-
šą, kuris žada jam šimtametį gy
venimą, jei jis atsižadės Dievo ir 

j visų savo spalvų. Tačiau šimtame-
; tis gyvenimas jo nepatenkina, jis 
nori amžino gyvenimo. Bebū-

I nant pas pranašą, jį pagauna 
maldos priepuolis, besireiškiąs 

i puikiais, ilgais perijodais. Išėjęs 
iš pranašo, jis vėl susitinka su 
barelio mergina, kuri jo laukia. 

Kai šitą procedūrą, su kai ku
riais pakeitimais, autorius pakar
toja kokius penkis kartus, tai ne-

! nuostabu, kad ne vieną skaity
toją pagauna nuovargis. Kyla 
klausimas: kodėl autorius taip 
daro? Galima spėti, kad šiais pa
sikartojimais, niekur nenuvedan
čiais, jis nori kompoziciniu būdu 
išreikšti jo vaizduojamo gyveni
mo bespalviškumą, mechaniš-
kumą ir kartu nuobodumą. (O 
galbūt, priešingai, jis nori tuo 
būdu įsakmiau pasakyti tai, ką 
jis nori pasakyti) 

Mero romanas yra savotiškos 
kompozicijos. Jis susideda iš sep-

Pagrindinis oponentas, su ku
riuo susitinka šio romano žmo
gus, yra pranašas. Jis žada žmo-

tvneto neeiliuotų giesmių, k u r i u i Bn«*™*> į ? *P r i bo t a- iva!" 
daugumas kartojasi iki * » H 2 ^ į S ? ~ J - 2 l " 
mo. Kartojasi ne tik kiekvienos 
giesmės įvykių ritmika, bet net 
ištisi dialogai, su kai kuriais ne 
iš sykio pastebimais pasikeiti
mais. Pirmoji giesmė prasideda 
žmogaus pastangomis gyventi, 
kuris nesutinka būti palaidoja
mas, nors viskas jo palaidojimui 
jau yra paruošta. Jis užeina Pa
ryžiuje į bariuką pasikalbėti su 
mergina. Jis kalbasi su ja apie 
Dievą ir velnią, apie prasmę, idė-

Ogi "įvairūs špringeriai ir hers _ —__ 
tai", neva susirūpinę Helsinkio psichiatrinę įgrūs. Skaitome, kad j 
sutarties "trečiojo krepšio" har- Amerikos komunistų rašytojų 
monija. Ir taip pora taiklių s a - | v a r d u konferenciją sveikino Fili-
kinių Sluckis mus priveda prieiPas Bonoskis. Jam, matyt, pavy 

ko prasiveržti pro pasieniečius ir 
minų laukus. 

Pažvelkim atidžiau į Sluckio 
pateikiamą Sofijos susitikimo da
lyvių sąrašą. Amerikiešiai Saro-
yan, Cheever, Vidai—žinomi var
dai. Sluckis nepamini, ar jie žino
jo, į kokią konferenciją jie važiuo
ja? Ar jie manė dalyvausiantys 
atvirame pasikeitime nuomonė
mis? Ar jie žino, kad jų pavar
dės Sluckio straipsnyje ir kituose 

, . "Sofijos dialogų" aprašymuose 
tepamini Špnnger} ir « ' c . , , 
!.;•»;_ •„_•„_• «_*w~ ! Ry1^ Europoje yra naudojamos 

sudaryti įspūdžiui, kad jie iš es
mės sutinka su Maskvos termina-
logiia ir požiūriu į "žmogau* tei
ses"? 

Ar ne keista, kad ilgam daly
vi'] sąraše nematyti nė v:eno če
kų rašytoje? Juk toj mažoj šaly 
gausu curop'"*Mo r pasaulinio gar
so autorių, kurie visad mėgdavo 
da!}-'.auti tarptautiniuose susiti
kimuose. Ir vėl Sluckis pamiršta 
paminėti, kad po 1968 metų ag-
resiios. Čekoslovakijos įbruktinei 

palenkti nė vieno iškilesnio rašy- Į Lenkijos Kultūros ministeriui, rei-1 rašė nebuvo ukrainiečių pavar-1 aprašė iš Bulgarijos pabėgęs ra 
tojo, o grafomanų, dabar vado- Į kalaudamas, kad Lipskis būtų į džių? Argi negalima buvo su- j šytojas Ajanas Slavov 
vaujančių čekų literatūriniam 

pasaulinės įtampos šaknų: pasau
lio taiką pavojun stato tie, kurie 
re:kalauia. kad iš kalėj'mų ir la
gerių būtų paleisti "sąžinės ka
liniai", kad išskirtiems šeimos na
riams būtų leista susijungti, kad 
menininkams būtų garantuota 
kūryb nė, o tikintiesiems religijos 
išpažinimo laisvė. Ir ko tie klas
tingi karo kurstytojai neišgalvo-
ja! 

Iš tų nedorųjų "trečiojo krep-
š'o" — žmogaus teisių gynėju, 
Sluckis 
Hearstą, kitaip tariant, "gelto
nąją spaudą". Jo sąrašą reikėtų 
gerokai papildyti. O kurgi Ame
rikos Mokslų akademija, Tarp
tautinė rašytojų organizacija 
PEN? Kur N'obel'o premijos lau
reatas Heinrichas Boellis, kuris be 
atvangos kovoja už "trečiąjį krep-
ši" ir tuo pat metu įnirtingai ki
virčijasi su Sluckio pasmerktu 
Špringeriu? Kur, pagaliau, Ame
rikos prezidentas Carteris, sugrą
žinęs žmogaus teises į tarptauti
nės politikos žedyna? Sluckio 

gyvenimui, matyt, buvo nepato
gu Sofijon siųst. 

O ka p su vengrais? Sąraše nė 
vienos žymesnės pavardės. Matyt, 
ir jais nebuvo galima pasitikėti. 
Ar ne jie neseniai pareiškė savo 
solidarumą su Lenkijos Darbinin
kų gynimo komiteto nariais? 

Lenkai? Vienintelė, lengvasvorė 
pavardė —Ernestas Brilis. O kur 
kiti? Sluckis pamiršo painformuo-

| ti savo skaitytojus, jog lenkų ra-
j šytojai tuo metu grūmėsi su kito-
Im's problemomis. Gegužės mė-
Į nesį Hamburgo mieste vyksta n-
! čios Tarptautinio PEN klubo kon-
| ferencijos metu iš Varšuvos bu
vo gauta telegrama, kad lenkų 
vyriausybė uždraudė Lenkijos 
PEN klubo delegacijai išvykti į 
Hamburgą. Laikinai pareigas ei
nantis lenkų PEN klubo pirmi
ninkas, Juliusz Zulavski, telgra-
ma pranešė tarptautinės rašyto
ju organizacijos nariams apie Ja
no Josefo Lipskio suėmimą. Tarp
tautinio PEN klubo pirmininkas 

1 vyriausybei nepavyko savo pusėn i bematant p&siuztž teiegrarr^. 

paleistas. Kiti Lenkijos rašytojai 
su Jerzy Andrzeievvskiu pryšaky, 
metė tiesiogj iššūkį cenzūrai, iš
leisdami uždraustų raštų antalo-
giją Zapis (Užrašas). 

Tokie įvyk'ai nedrumstė "So
fijos dialogų" harmonijos. Užuot 
protestavę prieš rašytoj areš
tus ar literatūros žalojimą. Sofi-

' jos susitikimo dalyviai, pasak 
! Sluckio. "su didele pagarba" su-
j tiko Leonido Brežnevo laišką ir 

pasakė "daug gerų žodžių apie 
Tarybų Sąjungos įnašą į taikos 
reikalą pasaulyje". Brežnevo laiš
ką susiūkime perskaitė SSRS ra
šytojų sąjungos \aldybos pirmi
ninkas Georgijus Markovas, žino
mas, kaip uolus K. G. B. instruk
cijų vykdytojas. Kitas literatūros 
korifėjus tarybinė* delegacijos su
dėtyje buvo Fiodorenka, 1968 me
tais, būdamas Tarybų Sąjungos 
ambasadoriumi Jungtinėse Tau
tose, teisines Čekoslovakijos ag
resorius ir pasmerkęs čekų ir slo
vakų rašytojus. 

Norėtųsi Sluckio paklausti: ko-
> dėl Sofijos susit;irimr dalyviu, s«-

daryti šios daugiau kaip keturias 
dešimties milijonų tautos rašy
tojų grupelę? Jon būtų buvę ga
lima įtraukti, sakykim, Merozą, 
Osadčy ir Svitlychny? Tiesa, čia 
būtų iškilusi mažytė problema — 
visi tie rašytojai vargsta lageriuo
se; kai kurie, kaip Morozas, yra 
taip išsekę, kad juos reikėtų už 
alkūnės į tribūną nuvesti. Bet 
ar tokios kliūtys turėtų sustab
dyti sovietinius rašytojus, pasak 
Sluckio, geidžiančius "išsaugoti 
laiką, bendradarbiavimą ir žmo
gišką solidarumą"'. Juk, }o paties 
žodžiais, "nėra alternatyvos... mo
ralinį planetos klimatą švelni
nantiems kolektyviniams bei as
meniniams kontaktams". 

Sluckis rašo, kad delegatai 
daug keliavo po "žydinčią rožė
mis ir liepomis pakvipusią, lauki
nėmis aguonomis apsikaišiusią 
svetingą Bulgarijos žemę". Vaiz
dingai aprašyta gražioji Bulgari
jos panorama. Bet Sluckis pamir
šo papasakoti ir apie kitą, ne taip 
gražią, tos panoramos dalį, kurią 
šįmet amenkieči'4 spaadoje JaipJ. 

Lageriai, beprotnamiai (ku
riuose sveiki žmonės traktuojami 
kaip pamišėliai vien dėl jų poli
tinių įsitikinimų), persekiojami 
rašytojai (kurie negali išspausdin
ti savo geriausių kūrinių), išraiš
kos, spaudos, kelionės laisvių pa
neigimas. Nei asmens korespon
dencija, nei jo namai nėra pri
vatūs, neliečiami". Visa tai turė
tų dominti ir jaudinti rašyto
jus. Tačiau apie visa tai Sofijoje 
nė žodeliu nebuvo užsiminta. 

"Visur Bulgarijoje mėlynuojan
ti" kongreso emblema — "ba
landis, knyga, o joje —žemės ri
tulys" — Sluckiui "priminė se
nąjį Pikasą". Ir ne be reikalo. Juk 
Picasso nupieštasis taikos balan-,. 
dis buvo garsiųjų Stalino taikosi b a r e h o . m e r ^ a \ • k u n a f 1 ^ 

rei
kia tik kartu su pranašu skubo
tai kartoti, kad nėra Dievo, nė
ra sielos, nėra visų spalvų. Viena 
iš marksistinio gyvenimo sunke
nybių ir yra žmogaus sąlygoji
mas. To išdava: žmogaus gyve
nimas pasidaro blankus ir šio ro
mano žmogui nepriimtinas. Šio 
sąlygojimo padarinys, kurį žada 
pranašas, būtų, kad žmogus pats 
galėtų savo galvą nusiimti ir 
vėl ją užsidėti (231 psl.). Tai bu
tų savotiška žmogaus visagalybė. 

Pranašas, susitikimų progo
mis, vaizdingai išdėsto istorinio 
materializmo mokslą, pasigauda
mas savo stalo pavyzdžio. Šis sta
las, sako jis, įvairiais amžiais bu
vo gaminamas įvairaus įrankio: 
akmeninio, geležinio, o ateityje 
jis bus gaminamas dar tobules
nio įrankio. įrankio filosofija, 
kaip žinome, turi įvedamosios 
reikšmės visam, evoliucija per
sunktam marksizmo galvojimuL 
Tačiau protagonistas, atsilanky
damas pas pr&naią, pastebi ir 
priešingą procesą, nes kiekvieną 
kartą jo stalas yra vis labiau ir 
labiau suskilęs. Paskutinį kartą 
stalas turi jau penkias skyles. Pra
našui iš tikrųjų rūpi ne žmogaus 
nemirtingumas, bet medžio (188 
psl.). 

Su pranašu tam tikrą ryšį turi 

kongresų emblema. Ir tada, Sluc
kio vaikystės metais. Gulago saly 
nui klestint ir ždanovščinai siau
tėjant, į taikos kongresus susirin-

gus susitinka kiekviename Euro
pos mieste. Ji jį žavi, bet jis žino, 
kad jinai yra jam ne kas kito, 
kaip kryžius, prie kurio jis turi 
būti Pakaltas (26 ps l ) . Tai 

. . e. M •« • • i- reiškia, kad žmogus, gindamasis davosi Stalino sveikinimų, liaup
sindavo Maskvos politiką ir žadė
jo kovoti už taiką, bendradarbia
vimą ir žmogišką solidarumą. 

J L 1 • 

nuo pranašo siūlomos pilkumos, 
nejieško savo išsigelbėjimo ero
tiniame išgyvenime. Šis nukry-
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£ /a/ne numery 
Iki pasimatymo Simpoziume! 
Dr. Vincas Maciūnas — 
Lituanistikos premijos laureatas. 
Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. 
Humanitariniai ir socialiniai mokslai 
Mokslo ir kūrybos simpoziume: 
pokalbis su dr. J. Reklaitiene. 
Požėros "Šalnos" ir Stalino "šalnos". 
Pašnekesys su dr. M. Vygantu. 
Leonardo Dambriūno kalbiniai raštai. 
Muzikinio gyvenimo naujiena. 

LITUANISTIKOS PREMUA DR. V. MACIŪNUI 
Pirmoji mūsuose Lituanistikos i idėja priešaušryje ir Antanas! 

premija paskirta dr. Vincui Ma- į Baranauskas" (Akademikas, 
c'ūnui už jo lietuvių literatūros! 1935, Nr. 1,2), "Bohušo veika-
studijas ir už lituanistinių fondų las apie lietuvių kalbą" (Archi-
išugdymą Pennsylvanijos univer-jvum philologicum, VII, 1937), 
siteto bibliotekoje Taip nutarėj'Taut'nis auklėjimas ir istorija" 
Lituanistikos instituto komisija j (Židinys, 1937, Nr. 2), "1831 m. 

iWashingtone š-m. spalio 30 die-i sukilimo emigrantų lietuviškieji 
jną visais balsais. Komisijos pirm. j spaudiniai" (Mūsų Senovė, II, Nr. 
• Vincas Trumpa, sekr. Gr. Krivic-į3, 1938), "Epizodas iš vilniečių 

Į)Į>ĮįĮ» .)>,).»•,.,'»„)., .. 

ir žemaičių literatų santyk'ų is
torijos" (Dienovidis, 1939, Nr. 

poetika" 

Kertine parašte 
Iki pasimatymo Simpoziume! 

Padėkos Dieną senieji piligTri-
mai dėkojo Dievui už išsaugotą 
gyvybę ir už derlių naujoj šaly. 
Panašiai ir mes, šio amžiaus pi
ligrimai, ateinantį Padėkos Dienos 
savaitgalį būsime dėkingi už tai, 
kad mūsų atsivežtas tautos kultū
ros lobis — iš tiesų, prasmingiau
sia tautos gyvybė — svetimame 
krašte nežuvo, jaunųjų kartų są
monėj prigijo, išaugo ir dabar at
neša gražų gerlių — Trečiąjį 
mokslo ir kūrybos simpoziumą. 

Ypač džiugu matyti, kad Sim
poziumo programoj dalyvauja 
jau bent kelių kartų žmonės, pra
dedant nuo vyresniųjų, dar Lietu
vos valstybės mokslininkų, aka
demikų, per vidurinės kartos at
stovus, jau įsigijusius sau vardą 
visuotiniam mokslo pasaulyje, ir 
iki pat jaunųjų, savo profesinei 
ateičiai dar tvirtos papėdės tebe-
ieškančių Vakarų universitetuo
se ar kitose mokslinėse įstaigose. 
Iš vienos pusės, tai užtikrina mū
sų pačių savitos tautinės kultū
ros tęstinumą, o iš kitos — jį pra
turtina aplamai visos žmonijos 

jieškojimais ir pasiekimais. Parilik-

pajutimo. Norint sėkmingai ap
ginti tautos vertybes, reikia į jas 
tikėti. Kad tikėjimas nebūtų tuš
čias, reikia tas vertybes bendro
mis jėgomis puoselėti ir kurti. 
Kūrybai gi reikia ne tik vienišo 
jieškojimo, bet ir plataus, šilto 
bendravimo su savaisiais, reikia 
dėmesio, paramos ir pasitikėjimo 
tarpe tų žmonių, kurių vardan, 
kurių labui dirbama. Lietuvių vi
suomenės palankus dėmesys ir lo
jalumas saviesiems mokslinin
kams ir kūrėjams visų ryškiau
siai ir prasmingiausiai šiuo atve
ju gali apsireikšti tuo, kad gau
siai ir mielai visi ateisime į Sim
poziumą, bendrausime su moks
lininkais, klausysimės jų ir taip 
pat sudarysim progą jiems mus 
pačius išgirsti. 

Jau ir Simpoziumą rengiant, 
visuomenė noriai atėjo talkon ir 
užtat pilnateisiai, pelnytai dalin
sis jo vaisiais. Mokslo ir kūrybos 
darbuotojai visuomet liks dėkin
gi organizacinio komiteto vado
vams dr. Kaziui Ambrozaičiui ir 
inž. Juozui Rimkevičiui ir jų šau 

kienė, nariai Ant. Vaičiulaitis, Al. 
Plateris ir Alf. Nyka - Niliūnas. 
Prem'jos (1000 dol.) mecenatas] 1), "Pirmoji lietuvių 
yra kun. dr. Juozas Prunskis. (Literatūros metras i s su kalendo-

Premija bus įteikta Mokslo irįrium 1942 metams), "Strazdo 
kūrybos simpoziumo L:teratūros | dainos Vilniaus cenzūro-*e (Nau-

' joji Lietuva, 1943, Nr 273). 
"Mūsų Senovėje" (1937 -

1940) paskelbė įva'rių rašytojų 
Akelaičio, J. 
K. Nezabi-

tausko, D. Poškos. M. Valan
čiaus, P. Viksvos) laiškų. Taipgi 
įvairioje per'odikoje skelbė gro
žinės literatūros ir literatūros bei 
kultūros istor'jos veikalų recenzi
jas. 

Ir išeivijoje dr. Vinco Maciū
no nei darbingumas, nei moksli
nis interesas nesumažėjo. Vien 
tik įprastoji atspausdintų studijų 
ir ilgesnių straipsnų bibliografi
ja čia nuritęstų ištisais pusla
piais. Visa tai ap;bendrinant,ten-
ka bent pažymėti, kad išeivijos 
periodikoje ir šia p įvairiuose lei
diniuose apie Antaną Baranaus
ką ir jo kūrybą yra parašęs 4 
plačios apimties raštus, apie 
Kristijoną Donelaitį — taipgi 4, 
apie Vincą Krėvę — net 7, apie 
V. Kudirką — 3, apie Adomą 
Mickevičių — 5, apie Antaną 
Strazdą — 3, apie Tumą - Vaiž
gantą — taipgi 3, apie Žemaitę — 
4. Rašęs ir apie Balį Sruogą, apie 
Simaną Stanevičnj, Jurgį Savickį 
ir kitus rašytojus. 

Nemažo dėmesio skyrė ta'pgi 
paskiriems veikėjams bei mokslo 

vakare lapkričio m. 25 d. Chica-
goje, Jaunimo centre. 

Ta proga čia bent probėgomis 
tenka prisiminti daugiau biblio-j (A. Baranausko, M. 
g-afine prasme dr. V nco Ma-jMikšo. F. Kuršaičio 
ciūno lituanistinį indėlį mūsų 
kultūros aruodan. Intensyvus ir 
lig šiol nesibaigiantis darbas 
pradėtas, galima sakyti, diserta
ciniu stambiu veikalu "Lituan's-
tinis sąjūdis XIX amž. pradžioje, 
susidomėjimas lietuvių kalba, is
torija ir tautotyra" (Kaunas 
1939). Tačiau jau ir prieš tai pe-
•riod'niuose žurnaluose buvo aps
čiai V. Maciūno įžvalgių lituanis
tinių straipsnių. Užtenka tik pa
vartyti nepriklausomo Lietuvos 
laikotarpio "Archivum Philolo
gicum", "Dienovidžio", "Lietu
viškosios Enciklopedijos", "Mū
sų Senovės", "Naujosios Romu
vos", "Vairo", "Židinio" ir kt 
puslapius, kad įsitikintume, kiek 
daug vis dėlto vieno žmogaus pa
daryta. Tokių studijų arba ilges
nių studijinių straipsnių mi
nėtuose žurnaluose rastume be
ne 24 bibliografines pozicijas. 
Štai bent viena kita: "Liaudies 
daina ir literatūra'* ("Naujoji 
Romuva", 1932, Nr. 25), "Mo
tiejaus Valančiaus 'Gyvenimu 
szventųjų Diewa' stilius" (Vai
ras, 1935, Nr. 6,7), "Lietuvybės' žmonėms. Todėl įvairiomis pro 

kiam gyvybingą įnašą ir visai 
Vakarų kultūrai, ne tiek gal "iš
plaukdami į platesnius vande
nis", kiek savuosius "praplėsda-

dami savimi, mes taip pat šutei-, niems talkininkams nedėkinga
me sekretoriato ir iždininko dar
be, komplikuotame įvairių paren
gimų organizavime, finansinių iš
teklių kaupime. Dėkingi esame 
ir mūsų spaudai už viešosios nuo
monės telkimą Simpoziumo la
bui. Cia ypač nuoširdžiai pasi
darbavo mūsų kūrėjas-visuome-
nininkas Kazys Bradūnas. Iš savo 
pu:ės, dėkoju akademinės prog
ramos rengėjams dr. Vytautui 
Klemui, dr. Janinai Rėklaitienei 
ir dr. Mindaugui Vygantui. Be 
visų šių žmonių bendro darbo, 
Simpoziumas taip ir būtų nu
grimzdęs abstrakčių gerų norų 
migloj. 

nu". 
Visų svarbiausia, tačiau, yra 

mokslininkų ir kultūrininkų 
glaudus, prasmingas santykiavi
mas su plačiąją lietuvių visuome
ne. Viešajame mūsų gyvenime: 
spaudoj, organizacinėj veikloj, 
politinės akcijos plotmėse mus iki 
šiol tvirčiausiai jungia tautinės ir 
žmogiškos nuoskaudos jausmas, 
kovos ir protesto dvasia, neapy
kanta prispaudėjams ir jų iškry
pėliškai "ideologijai". Šitie jaus
mai, kiek jie teisėti bebūtų, ga
li tačiau apkarsti tulžimi, pavirs
ti i tamsias, atsiskyrėliškas, net 
tiesiog savižudiškas aistras, jei
gu jie neišplauks iš šviesaus, gy
va kurvhinio tautos identiteto 

Dėkojame ir visiems prisidėju
siems pinigu, ger: žodžiu ir ki
tokia parama. Iki pasimatymo 
Simpoziume! 

7 ~* • ''--

UUianistikos instituto Lituanistikos premijos laureatas dr. Vincas Maciūnas 

gomis netrumpais raštais stabte
lėjo prie šių žmonių bei jų darbų: 
Mykolo Lietuvio, Basanavičiaus, 
E. Fraenkelio, Mykolo ir Vaclovo 
Biržiškų, Aleksandro Stulginskio, 
Antano Salio, Prano Skardžiaus, 
Antano Smetonos ir savo tėvo J. 
Maciūno. 

Parašė taipgi 20 apybraižų a-
pie atskirus mūsų kultūros žmo
nes leidiniui anglų kalba "The 
New Century Cyclopedia of 
Names", New York, 1954. 

Atspausdinęs 4 studijas, lie
čiančias Mažosios Lietuvos rašti
ją. Pvz. "Keturi Mažosios Lietu
vos didieji (Aidai, 1948, Nr. 18), 
"Pilypo Ruigio rankraštį* anų 
laikų rėmuose" (Drar.gas, 1977, 
Nr. 107, 113, 125, 130) ir kt. 

O kur dar labai vertingi 
straipsniai periodikoje ir kito-
kiuos leidiniuos įvairiais mūsų 
literatūros, universitetų, Iit ins
tituto, bibliotekų, archyvų, bib
liografijos ir kt kultūriniais 

klausimaisl O indėlis į Lietuvių 
Enciklopediją, kurioje yra dr. 
Vinco Maciūno parašytieji 
straipsniai apie eilėdarą, apie 
Krėvę, apie Ad. Mickevičių, apie 
Tautos himną, Margirį, Mažvydą, 
Pabaltijo universitetą, D. Pošką, 
apie senąją lietuvių literatūrą, S* 
Stanevičių, A. Strazdą ir kt įvai
riom progom kviečiamas, neatsi
sakė ir paskaitų. Jų yra skaitęs 
Philadelphijoje, Baltimorėje, 
Bostone, Clevelande, Chicagoje, 
New Yorke, VVashingtone. Ir te
mos vis apie spaudos draudimą, 
apie Basanavičių, A. Salį, Tumą 

—Vaižgantą. A. Strazdą ir k t 
Dr. Vinco Maciūno taipgi yra 

suredaguoti V nco Krėvės "Raš
tai", I-VI tomai, Bostonas, 1956-
1961; "L:etuv:ų Enciklopedija", 
XV tomas, skirtas Lietuvai, Bos
tonas, 1968; "Lituanistikos Dar-

jbai" III tomas, 1973; jo parengti 
Į spaudai ir "Lituanistikos Darbai", 
IV tomas. 

D dėlės reikšmės dr. Vinco 
Maciūno rūpesčio rezultatas yra 
taipgi gausios lituanistikos su
kaupimas Peiinsylvanijos univer
siteto bibliotekoje. Jo paskatų, jo 
kontaktų ir jo veiklos šia krypti
mi dėka šiandien Pennsylvan jos 
universiteto b bliotekoje, kurioje 
jis visą laiką dirbo, yra bene pats 
vertingiausias lituanistikos lobis 
šiame krašte. Tai neįka'nojamos 
vertės gausus knygų, laiškų ir 
rankraščių telkinys. 

Taigi pirmoji mūsuose Litua
nistikos premija paskirta moksli
ninkui, tikrai jos vertam, ištisus 
dešimtmečius tyliai dirbusiam 
mūsų literatūros ir aplamai litu
anistikos labui, nesi reklamavu
siam, nejieškojusam garbės, bet 
atlikusiam ir atliekančiam dar
bus, kurių vertė nesibaigia viena 
diena, o pasilieka brangenybe vi
sos tautos kultūrinių lobių aruode. 

k. brd. 

Humanitariniai dalykai šių metų 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 

Pokalbis su dr. Janina Reklaitiene, Trečiojo mokslo ir kūrybos sim
poziumo humanitariniŲ ir socialiniu paskaitų vadove 

D" Rumvdas Silbajonv \rtt\o\o motuio ir Kūr^oos 
u..r. ycd-s Suaa.ons prograam koauut* pumĮlinku, N. 

/ -mmo Mrilrtl, .-)** 

A. Pi 

— Kitą savaitę Chicagoje į-
vykstančiame trečiajame Molcslo 
ir kūrybos simpoziume Jūs, Dak
tare, vadovaujate bene plačiau
siai Humanitarinį mokslų sek
cijai. Kurios humanitarinių | 
moks! t Į sritys paskaitų forma bus 
įjungtos jūsų vadovaujamos sek
cijos darhotvarkėn? 

— Simpoziumo Humanitari
nių ir sočiaiin u mokslu progra
ma sudaryta iš sekančių sesijų: 
filosofijos, istorijos, kalbotyros, li
ti ratu ros, menotyros, psichologi
jos - pedagogikos, tautotyros -
tautosakos, teisės - sociologijos ir 
teologijos. Iš jų islor ja, literatū
ra menotyrą ir tautotyra, susilau

kusios gausaus dalyvių skaičiaus, 
turės net po dvi sesijas. 

— Tuo pačiu metu įvykstan
čio Lituanistikos instituto suva
žiavimo paskaitinė progra
ma turbūt ta'pgi yra įterpta į 
bendrąją Simpoziume humani
tarinių mokslų darbotvarkę. Kaip 
Čia su Lituanistikos institu
tu bendradarbiaujate ir kokie 
to rezultatai? 

— Lituanistikos instituto va
da! vadovauja, aš tik koordinuo
ju. Esu Lituanistikos instituto 
atstovė, jo prezidiumo įgaliota 
visą tą koordinacijos darbą atlik
ti. Didžiausia dalis paskaitininkų 
yra U nariai. Tik su viena išim

timi, simpoziumo sesijų pirmi
ninkai visi tų pačių LI mokslų 
skyrių vedėjai. Todėl ir darbas 
sklandžiai galėjo vykti. Žinojau 
iš karto į ką kre'ptis. Tų skyrių 
vedėjai, sutikdami būti sesi
jos pirmininkais, prisiimdavo at
sakomybe sesijas suorganizuoti. 
Mano darbas buvo: a) pirminin
kus užangažuoti, b) iiems pra
nešt! simpoziumo rengėjų pasiū
lymus bei pageidavimus, c) jiems 
priminti darbams nustatytus ter
minus, d) kai kur papildyti sesi
jas jaunesniais paskaitininkais ir 
e) surinkti le'diniui re:kalingu$ 
dalyvių duomenis ir juos perduo
ti vieepirm. J Rimkevičiui. Vie-

iVnkaUM J 3 piL) 
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& įame numery 
Mokslo ir kūrybos išeivija. 
Jono Griniaus "Veidu ir problemų 
lietuviu Uteraturoje" antrasis tomas. 
Antano Gustaičio eilėraščiai. 
Aloyzo Barono novele. 
Ant Dievo delno: pokalbis 
su rašytoja Ale Rūta. 
Vienas bolševikmetis eina 
uzuomarštin. 
Kultūrine kronika. 
Motery gyvenimas. 

SAVOS LITERATŪROS PAŽINIMO DARBAS 
PR. VISVYDAS 

Kertine parašte 
Mokslo ir kūrybos išeivija 

Pesimistas, paskaitęs antras- šviesuolių būrio, naujos ir paki
tę, gal tik truktels pečiais: ar ir 
tokia gali būti? Ir atsakytume : 
ne tik gali būti, bet jau ir yra! B 
kur tad anas abejojimas? Sakytu
me, iš įsikalbėtos, bet ne visai pa
grįstos tradicijos. Mat, žmonių 
sąmonėn įsismelkęs galvojimas, 
kad išeivija aplamai yra kažkas 
menkesnio, kad tai yra daugiau
sia vien fizinį darbą dirbančių 
masė su maža dalimi smulkių 
verslininkų ir tik su pirštais su
skaičiuojama vieno kito šviesuo
lio išimtimi. 

Visai nenuvertinant senosios 
mūsų išeivijos, pagal savo išgales 
nuveikusios milžiniškus darbus, 
gal ir buvo tenai kas nors pana
šaus. Nors ji ir atliko tautos ke
lyje i nepriklausomybę be galo 
reikšmingus dalykus, tač'au 
mokslo ir kūrybo; išaivija jinai 
netapo. Tada atvažiavusių karto
je ji tokia tapti ir negalėjo. Jau 
čia gimusiame senosios išeivijos 
jaunime sąmoningo šviesuolio 
gausa mokslo ir kūrybos klode 
taipgi nesusikristalizavo. Nesusi
formavo bent tokiu skaičiumi, 
kad būtų galima kalbėti apie, a n t širdies uždėję tvirtinti, kad 
mokslo ir kūrybos išeiviją gry- nepriklausomybės metais jauni

mas universitetuose mokslinosi, 
turėdamas galvoje vien tik tautos 
labą. Buvo apsčiai ir tokių, ku
riems mokslas reiškė vien iššokime 

nai lietuviškoje plotmėje. 
Tačiau šiandieninė situacija 

jau yra kitokia. Ir tai pirmą kar
tą tautos ir išeivijos istorijoje. Iš
eivijoje pirmą kartą turime tiek 
šviesios ir kūrybingos inteligenti
jos, kad drąsiai galime dėti ant
raštę "Mokslo ir kūrybos išeivi-
ja . 

Visa mūsoji išeivija šia krypti
mi atsišviežino pirmajame poka-
kario penkmetyje, kada į Vakarų 
kraštus plūstelėjo politinių pabė
gėlių banga. Sių skaičiuje labai 
didelę dalį sudarė nepriklausomy
bės atstatymo veteranai ir su
brendimo amžių pasiekusi nepri-
klauzomos Lietuvos augintinių 
karta, praėjusi Lietuvos lietuvišką
sias gimnazijas ir universitetus. 

Pokario dešimtmečiais, ilstant 
ir pasitraukiant amžinybėn seno
sios Servijos veteranams, o jų vai
kais V"r -f^'^s-ar.t .̂ a*,i-
s*.us ir 

Jonas Grisias, VEIDAI m PRO-
BLEMOS lietimo literatūroje, n 
tomas. Redagavo A. Luima, S. J . 
Išleido Lietuvių katalikų mokslo 
akademija Romoje 1977 metais. 
Leidinys didelio formato, 500 psl., 
kaina 20 dol., gaunamas ir ' 'Drau
ge" 

* 

Trys bruožai — moksliškumas, 
tyrinėjimų apimtis ir pasaulėžiū
ros stangrumas — iškelia Jono j 
Griniaus "Veidų ir problemų" i 
knygas į olimpinę aukštumą. J 
Todėl tinkamai jas įvertinti gali 
tik tvirta akademine nuovoka 
pakaustytas literatas. Eiliniam 
recenzentui įmanoma tik viena 
kita mintimi bei citata iš veika
lo pasidalinti su "Draugo" kul
tūrinio priedo skaitytojais. Ir, ži
noma, retu atveju išreikšti skir
tingą nuomonę. 

Su pagrindu Ateitininkų Fede
racija Stasio Šalkauskio kūrybinę 
premiją paskyrė J. Griniui už 
mokslinį ir literatūrinį darbą. 
Abu tomai tapo realizuoti per še
šerius metus. Pirmoje knygoje 
(jau anksčiau trumpai aptartoje 
š.'o laikraščio puslapiuose), au
torius mūsų kūrybinės raštijos pa
noramą pradėjo Donelaičiu, įsi
gilino į Maironį, Vinco Krėvės 
dramas, V. Mykolaitį - Putiną, B. 
Brazdžionį ir baigė aktualiomis 
problemomis dabarties literatū
roje. Gana taikliai sukritikavo 
bolševikų pastangas ant marksis
tinio kurpalio tempti lietuvių ra
šytojų ir poetų krikščionišką ide
alizmą. 

Antrame "Veidų ir problemų" 
tome J. Grinius mūsų literatūros 
netolimą praeitį irgi sujungia su 
dabartimi. Nuo J. Tumo-Vaiž
ganto ir M. Pečkauskaitės, nuo 
B. Sruogos pereina prie žymiųjų 
nepriklausomybės poetų J. Aisčio 
ir S. Nėries, skirdamas jiems liū
to dalį, ir užbaigia išeivijos poetų 
aptarimu. Maždaug visos antraš
tės byloja, kokia prasme kritikas 
žada nagrinėti pasirinktą auto
rių. Štai: Juozas Tumas-Vaižgan
tas —integralinis realistas; Mari
ja Pečkauskaitė — romantikė 
krikščionė; Balys Sruoga — dra
mų rašytojas Jonas Aistis — nu
skriausto žmogaus dainius: Sa
lomėja Nėris kryžkelėse; Vincas 
Ramonas — impresionistinis ro
manistas: Keli tremties poe
tai arba bežemiai. Čia irgi anali
zuojami Juozo Paukštelio ir An
tano Vaičiulaičio romanai "Kai
mynai" ir "Valentina", dėmesį 
kreipiant į pirmosios meilės pa
vaizdavimą. 

Kai kuriems skaitytojams gali 
kilti žingeidus klausimas: kokio gi 
žanro analizėje autorius jaučiasi 
tvirčiausiai? Dramoje, poezijoje, 

nimui, kuris dirba įvairiausiose j prozoje? Žinant, kad jis pats ra-
mokslo šakose, bet kuris tuo pa- j šė dramas, sceninės kūrybos ty
čių nėra atšokęs nuo savo lietu
viškojo kamieno kultūros. Ir ne-
atšoke? ne d^l jokios karjeros, o 
grynai dėl taurinio savo sąmo
ningume-, taip būtino mums išei
vijos inteligentijoje. 

Tokios mintys ateina galvon, 
keldamos pasididžiavimą visais 
tais jaunais veidais, kuriuos ma-
%~u±. ^ r j i ^ n : .reco-.o :roi^.o 

mingos energijos išeivijon įliejo 
laisvosios Lietuvos gyvenimui pa
ruoštieji. Kultūrinis gyvenimas 
su savaisiais rašytojais, muzikais, 
su teatrų spektakliais, dainų ir 
šokių šventėmis, kultūros kon
gresais, dailės parodomis, litu
anistikos mokyklomis, institutą s 
bei mokslo akademijomis užvirė 
kaip niekada. 

Tačiau šiandien anas moksli
nio ir kūrybinio polėkio bruzdėji
mas po trisdešimt metų būtų vėl 
blėsimo stadijoje, jeigu nebūtų 
įvykęs kone stebuklas aplamai iš
eivių istorijoje: pokario lietuvių 
išeivija svetimose žemėse išaugi
no jau čia mokslus baigusių ir 
čia gimusių tokią didelę ir gi
liai tautine prasme sąmo
ningą Šviesuolių kartą, jog be jo
kio pagražinimo galima ir toliau 
kalbėti apie mokslą ir kūrybą iš
eivijoje. Ir turint galvoj ne tik 
šiandieną, bet ir netrumpą ateitį. 

Skeptikas čia vėl gali atsiliep
ti, jog ne visas tas čionykštis jau
nimas jau toks idealus. Irgi tiesa. 
Bet ar galėtų vyresnieji, ranką 

is klump'ų į poniškas pušnis. Pa
galiau tėvynėje ir su lituanistika 
šviesuolis galėjo pelnyti duoną, 
net su gera tautine intencija pri
klausymas tai ar kitai profesinei 
draugijai ar visuomeniniam sam
būriui galėjo duoti apčiuopiamus 
kreditus pasirinktoje profesijoje. 
Viso to nėra išeivijoje tam jau-

K. Zoromskis 
B Pabaltletfų dailės parodos spalio 

Erdvls plazma. 1975 (N'uotr. O. E. Neboti) 
29-39 d. Kultūros židiny, New Yorke 

mokyti. Autorius nušviečia dra-: 
matinį veiksmą, veikėjus, jų psi
chinę įvairovę. Ypač sklandžiai 
apibūdina Sruogos dramų cha
rakterių dvejopą dramatizmą: 
vieni veikia išviršiniu arba ant
ruoju laipsniu, antri veda kovą 
savo sieloje ir yra dramatiški pir
muoju laipsniu. Charakterio vi
dinė kova tuo būdu sudramatina 
ir išaukština paĄ veikėją. Jis 

tampa prasmingas žiūrovui ar 
skaitytojui. Toks giliai drama
tiškas yra "Milžino paunksmės" 
Jogaila. Nors "juda lėtai, daug 

Tereikia jam tik poleminio aks
tino, ir jis bematant lietuvių pra
eities rašytojų kūryboje atsklei
džia įdomių, Šviežių aspektų. Im-

tyli, neatlieka jokio įspūdingo I kime Mariją Pečkauskaitę. Ta-
gesto, tačiau sudaro šios dramos I rybiniai autoriai nesiteikė dera-
centrą, į kurį sudūžta dažnai ki
tų per staigūs užmojai ir darbai". 

Nepasakyčiau, jog prozos na
grinėjimuose J. Grimus jaustųsi, 
.silpnesnis. 

mai įvertinti Pečkauskaitės ta
lento. Savo išleistoje lietuvių li
teratūros istorijoje, II tome, jai 
tepaskyrė vos 8 puslapius, o Že
maitei net 581 J. Grinius suskan-

'!nVV!^'l'!H>|i 
Ii' 

rinėjimai turėtų būti artimiausi. 
Pavyzdžiui, B. Sruogos dramų 
studija parašyta su pavydėtinu 
meistriškumu. Galima tik pasi-

ir kūrybos simpoziumo progra
mos leidinį. Tai bene vertingiau
sia išeivitos dovana tautai jos 
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ta atitaisyti šią klaidą ir su jaut
riu įsigilinimu rašo apie Peč
kauskaitės "Senojo dvaro" temas, 
veikėjus, vaizdavimo būdą. Sua
bejoja V. Mykolaičio teigimu, 
kad Pečkauskaitės kūryba bu
vo tik didaktinio pobūdžio, 
ar kad nykstančios bajorijos te
ma "Sename dvare" būtų esmi
nė. Anaiptol. "Savo kūriniu M. 
Pečkauskaitė pastatė literatūrinį 
paminklą savo sugriautam šei
mos lizdui su mamate centre." 
Jos veikalas atremtas į jos pačios 
asmeninę tragediją ir užgulusią 
vienatvę. Ji norėjo "išreikšti sa
vo gilų įsitikinimą, kad viskas čia 
žemėje praeina, kad skaidriausio
ji žmogiška laimė vaikystėje — 
tik akimirka: Alles Vergaengli-
che is nur Gleichnis, kaip ji už
rašė šiuos Goethęs žodžius savo 
apysakos pradžioje." 

Laiko perspektyva įgalina kri
tiką paaštrinti savo žvilgsnį: i 
talką ateina patirtis, nauji faktai, 
kitų nuomonės. Pastarąsias gali
ma atmesti, arba panaudoti savo 
tezei. Štai kodėl J. Grinius studi
jos apie M. Pečkauskaitę ir Vaiž
gantą atliktos blaiviau ir taik
liau, negu tos, liečiančios kai ku
rių išeivijos "bežemių" poetų kū
rybą. Kritiko sakiniuose byloja ne 
tik Vaižganto raštų idėjos ir te
mos, bet ir žmogaus, patrioto, vi
suomenininko dorybės. Jis "pir
miausia žiūrėjo ne kas mus ski
ria, bet kas jungia". 

Romantinių bruožų gausa dar 
nereiškia, kad Vaižgantas yra ro
mantikas. Jo prozoje viršija rea
listinė pasaulėjauta. Biologini 
gamta žlugdo žmogaus dvasin
gumą, — tai aiškiai regėjo Vaiž
gantas ir mėgo vaizduoti "biolo
gines ir daiktines aistras su jų ka-
tastrofmėmis pasekmėmis." J. 
Grinius Vaižganto grožinę prozą 
suskirsto į šviesiuosius, aptemu
sius ir tamsiuosius kūrinius. Jei 
"Dėdės ir dėdienės" yra aptemu
sio pobūdžio apysaka, tai "Ne-
bilys" jau tamsiojo, netgi tamses
nio už "Žemaičių Robinzoną". 
Vaižganto "kuriamoji vaizduotė 
buvo perdaug daiktinė, pririšta 
prie žemiškų didesnių ar smul
kesnių konkretybių". Tačiau "ta 
pati apkarpytų spamų vaizduotė 
padėjo Vaižgantui kurti kasdieni
nės tikrovės spalvingus, lengvai 
šaržuotus vaizdus". 

J. Griniaus idealizmo stangru
mas itin ryškus jo komentaruo
se apie meilę. Pradėdamas rašyti 
straipsni apie J. Paukštelio ir A. 
Vaičiulaičio romanus, jis pabrė
žia, jog "Kaimynuose" ir "Valen
tinoje" jaunystės meilės tema lie
čiama "rimtai ir be ideologinių 
iškraipymų". Todėl ir verta abu 
kūrinius išryškinti "atsvarai 
prieš nesveikas svetimas įtakas, 
kurios nebepakenčia vienos gra
žiausių ir problematiškiau
sios žmogiškos būsenos — mei
lės". Žinoma, graži yra intencija 
išlaikyti "skaistumą" literatūro
je. Tačiau bandymas erotikos ar 
seksualinių instinktų tikrovę su
siaurinti iki meilės, alsuojančios 
vien "tautinių dainų tradicijo
mis", yra pernelyg archaiškas. 
Pirmosios meilės pavaizdavimas 
visose literatūrose ir mūsų am
žiuje turi savo išskirtinę vietą. 
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& įame numery: 
Leonardo Andriekaus kalba literatūros 
vakare-koncerte. 
Rašytojo Icchoko Mero žodis 
premijos įteikimo iškilmėje. 
Jonas Jurašas, Vytautas Kavolis, 
Tomas Venclova ir Vytautas Vardys 
apie kultūrine deformaciją Lietuvoje. 
Poezijos puokšte Vytui Nakui. 
Jeronimo Kačinsko kūriniu koncertas. 
Dariu Lapinską vel išgirdus. 
Pabaltieclų dailės paroda. 

KULTŪRINE 

Kertine parašte 
* • 

Tautos kūryba - mūsų dvasinis fondas 

Lietuvių ftašytoių draugijos pirm. iecnardo Rndriekaus 
kalba Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
Etaratūros-muzikos vakare š. m. lapkričio 25 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje 

Š's literatūros - muzikos vaka-
įas yra mūsų visų paguoda. Pa
guoda ne tiek dėl to, kad šian
dien po svarios simpoziumo prog
ramos čia suėjome lyg ir pailsė
ti, bet labiau dėl to, kad, gaivi
nant Viešpačiui, mūsų tautos ša
ka emigracijoje tebėra kūryb'n-
ga. Rašytojai, muzikai bei daini
ninkai, dailininkai ir mokslinin
kai nuolatos ateina pas mus su 
nauja's savo triūso vaisiais. Kū
rybingai dirbančiųjų neįveikia 
nei svetima aplinka, nei pasitai
kys visuomenės vėsumas, nei pa
galiau amžiaus našta. 

šį vakarą mes lyg dviem die-
viška's spama-'s — literatūra ir! 
muzika — kylame į kūrybinio 
pasaulio sferą. O, kokia ji erdvi,' 
dramatiška bei paslaptinga Braz
džionio, Mero, Tomo Venclovos, 
Lapinsko ir kitų rašytojų bei mu
zikų kūryboje! Tautos kūryba — 
tai mūsų dvas'nis fondas, neįkai
nojamas milijonais. Jauskimės 
laimingi, jį turėdami savo pa
guodai. 

Pirmoji šio literatūros vakaro 
programos pusė skiriama trims 
premijoms įteikt', būtent: Iccho-
ku; Merui — Lietuvių rašytoju 
draugijos 1000 dol. premija už 
romaną Striptizą; komooz;toriui 
Dariui Lapinskui — Kultūros ta
rybos 3000 dol. stipendinė pre-
m'?a už kuriamą operą; prof. dr 
Vincui Maciūnui —Lituanisti
kos 1000 dol. premi'ą už nuo
pelnus literatūros mokslui. (Pre-
mijofe mecenatas —kun. dr. Juo
zas Pninsk;s). Visų šių laurea
tų apibūdinimui buvo įmanoma 
skirtr tik dešimt nrnučių. Tai 
kažkals panašaus kaip akimirkoje 
delnais išsemti šaltini. Bet, atvi
rai kalbant — kas iš mūsų ne
pažįsta modernios muzikos, dai
nų bei arijų kūrėjo Dariaus La
pinsko, kurio kompozicijos mus 
ftfUna savo ritmo įvairybe, raet-

Viena iš įdomiausių Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo programų 
Chinagoje buvo bendras po.ėdis 
lapkr. 24 d. vakare. Moderatorius 
prof. R. Šilbajoris pažymėjo, kad 
čis vakaras yra skirtas pavaiz-
duo'i okupantu pastangas sukaus
tyti žmogaus dvasią ir išryškinti 
nepasisekimą tų kėslų. 

Jurašas apie teatrr*. Lietuvoje 

Pirmas paskaitininkas, Stam 
fordo univ. lektorių Jenas Ju
rašas, pažymėjo, kad šiuo metr 
Lie'uvoje veikia 10 damos tea
trų, 2 operos teatrai, 10 liaudie.' 
teatru, kurie neblogai aprūpinti 
ir besidomintiems teatru yra gali
mybių į sepną patekti. 

Tačiau kiekybiniai laimėjimai 
nėjo kartu su kokybiniais. Lietu
viškas teatras, kiek atsigavęs at
lydyje, vėliau ėmė nuolat pilkėti. 
Kaip senų laikų aristokratai, ko-
muni.tai norėtų turėti gerą teat
rą, bet kartu ir bijo, kad jame 
neprasiveržtų laisvės polėkiai. 

Cenzūra į lietuvišką meną at
kreipusi net dvigubą dėmesį: teks
to ir pastatymo. Drama turi pe
reiti partijos, valdinių įstaigų cen
zūrą, o tada siunčiama į Glavl'-
tą. Kiekviena tų institucijų gali ją 
uždrausti. Vieną pjesę rašytojas 
J. Grušas turėjo "taisyti" net še
šis kartus. Rankraštis giliai stu
dijuojamas slaptose instancijose. 
Kol jis tenai nepereina, nė pats 

Trečiojo Mokslo ir kūnbos simpoziumo š. m. lapkričio 2t d. bendrojo posėdžio paskaitininkai. Iš karts į dešinę: J o n a s J u r a s a s Treclaiame mo!ask> Ir 
kūrybos simpoziume, Chicagoje, kal-

dr. Vytautas Kavolis, po?tas Tomas Venclova, dr. Vytauto: Vardys ir posėdžio moderatorius dr. Rimvydas Silba- b a a p i e įramos veikalo 
joris. Pranešfcnų-paskaitu temos lietė daužau a- maliaa kultūrinę deformacija Lietuvoje.. Nuotr. A. Piaušinaičio Lietuvoje. Nuotr. 

kelia Į sc?nf 
A. Plaaimaicio 

buvo leista statyti kai kurių Sa-1 kazokai išvaiko be imcldžiančius, džiamos pjesės, kupiuruojamos, | na. Kol kas leidžiam naciona-
jos, Sruogos dramų, ir Anouilh'o 
Antigonės. Kauno Dramos Teat
re buvo keturi žinomi apmoka
mi šnipai, o kiek dar nežinomų. 
Jie informuoja — kas daroma, 
kas kalbama, kokios nuotaikos. 
Kas savaitę lankydavoi NKVD 
valdininkai surinkti žinių. Yra 

Grušo "Barbora Radvilaitė", 
apkaltinta religinėmis užuomino
mis. Iš Maskvos ateina instruk
cijos paminėti revoliucijos sukak
tis, kolūkiečius ir kt. Tokiose pro
ginėse pjesėse nedaug tėra meni

nei specialūs valdininkai, kurie[nių vertvbių, bet jos būt nos sta-
seka, kad kas neprasmuktų po-į ty t i< a t i r n a n t \ai^ą vertinges-
tekstėje. Išvalomos net įtariamos n i e m s p a s t a t Vmams. 
metaforos, nepaisant, kad tai vi-j Dė] v J s o fc L i e t u v i ų T e a t ras . 

kultūros ministras tuo klausimu j siškai suardo veikalą. Glinskio saVaime palinkę: į Vakarus, pa-' 
neturi balso. Pačiam Jurašui ne-! "Grasos namuose" scena, kur tyrė didelių nuostolių: uždrau-

liepta išimti, nes tai primena Kra- Į teatras palenktas cenzorių sau-
žius. į valei. Įtarinėjama Vakarų auto

rių bet kokia politinė orientacija. 
Pvz. Milleris, buvo laikomas ge
ru autoriumi, bet po Solženicino 
gynimo buvo išimtas iš repertu
aro. Cenzūros teroras žaloja ir 
menininką. Kultūros ministeris 
ragino patiems "cenzorių įsilėk
ti po savo marškiniais" — pa
tiems cenzūruotis. Menininkui 
gresia nuolatinė .pagunda nusi
leisti. Už kiekvieną žingsnį rei
kia mokėti brangia žalojimo kai

linė forma, bet ar ji, ta p prie
vartos žalojama, nenaikina 
tautos dvasios? 

Intelektualinės kultūros 
deformacija 

Dickinsono kolegijos prof. Vyt. 
Kavolis kalbėjo apie intelektuali
nėj kultūros deformaciją Lietu
voje. Pažymėjo, kad intelektuali
nė kul ūra gali būti tik vieša, 
laisva kultūra. 
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Gerbiamosios ir Gerbiamieji! 
Bičiuliai! 

Stoviu štai priešais jus, be ga-

Lieruvių rašytojų draugios pirmi-

25 d. Jaunimo centre, Chicagoje. 
Nuotr. A. Plaušinaič:o 

juk tai labai įdomus žmogus, pra
ėjusia s metais dienrašty Drauge 
išpažinęs, jog pakėlė net du gy
venimu, būtent kaip žydas ir kaip 
lietuvis. Juk tai žmogus, gimęs ir 
augęs audringais laika'is Lietuvo
je, vokieč ų okupacijos terore vos 
beišlikęs gyvas — tikrai vertas j 

I mūsų bičiuliškos šilumos. Tai j 
j žmogus, kuris, ankstyvoje vaikys- j Io jaudindamasis, Chicagoje, toli 
! tėję, netekęs visko, kiaurai p a ž i - ' n u o Vilniaus ir toli nuo Jeruza-
no žemiško gyvenimo dramą ir lės, bandydamas žvilgterėti į sa
va rg os našlaitystės bei pieme- V'C iš šalies. 
nystės vienišą dalią Lietuvoje. Jis Ir matau greta savęs dvi mo
jau 4 knygose lietuvių kalba nau- teris, jums nematomas. Dvi mn-
ioj šviesoj atvėrė tą tragišką žmo- tinas. Viena — Miriama Merie-
-T3US buitį, sugesrijuodamas net' nė, žydė. Ji pagimdė mane ir nu-

ninkas Leonardas Andriakus kalba į naujas formines galimybes mūsų vedė, didžia motiniška meile ap-
TreOoJo mokslo ir karybos ^ j f M - o m a n u i , jis pasiryžo visuomet' gobusi, per ankstyvąją vaikystę, 
mo vakare-koncerte i. m. lapkričK) t _ . . . ' „ . I r J 3 

but' su mumis ir rašyti mūsų j _ 
kalba; jis įstojo ir į Lietuvių ra
šytojų draugiją. 

Praė'uT pavasarį gi Lie'uvių 
ašytoių drauguos premijos komi
sija, į kurią iė'o Pranas Naujo
kaitis (pirm.), Vytautas Volertas, 
\ušra Jurašienė. Leonardas Ž't-
kevičius ir Alina Stakn"enė. rado1 

Tcchoko Mero rcT"1"! "$**•'*•'-
7Ą 
r'ėringa literatūrinė - filosofinė I rašytojų draugijos vardu sveik nu 
knyga, atvira diskusijoms ir kont-Įl**'*** laboką Merą. origina-
roversijoms. Joje pmte pinasi * » fteųpĄ į mūsų literatūrą, ir 

Rašytojo Icchoko Mero žodis 
LRD premijos įteikimo iškilmėje 

kol kelio neužstojo žvyrduobė. 
Kita — Bronė Dainauskienė, be
raštė l'etuvė moteris, šešių vai
kų motina. Ji apglėbė mane abiem 
rankom, paslėpė nuo piktų akių, 

ro dinamine kaita, formos lais
ve, išraiškos spalva, dramatiniais 
proveržia s. K^s nežino dr. Vin
co Maciūno, žymiausio šiuo me-
'u lietuvių literatūros studiozo 
per visą gyvenimą lasinėjuso 
mokslinę medžiaga bibliotekose. 
ją skelbusio universitetų audito
rijose, nagrinėjus o straipsniuose 
bei knygose ir jos gausu lobį su
krovusio Pennsylvanijos univer
sitete. Kiek mažiau mūsų visuo
menei yra pažįstamas LRD pre
mijos laureatas Icchokas Meras. 
Tad leiskite valandėlę sustoti prie 
jo, specialia' atkeliavusio į šį sim
poziumą ir literatūros vakarą iš 
Izraelio, 

individualybę? Romane kiekvie-
!nas skaityto'as, ar jis bus teolo
gas, ar filosofas, ar moralistas, ar 

'literatas, ar a l i n s ra "to bičiulis 
\ —ras gausą faktų anai zei, mąs-
I tymui ir individualioms išva-
į doms. 

Dabar, kai jau prisiartino pre-
vertu premijos. Tai gana su- mW leisimo minutė. Lietuvių 

simbolika, alegorija, tikrovė, pa-,visus kitus laureatus bn mecena 
sąmonė abstrakciia. lyrika... į tm. Tegul šios premi?os, išreiš-
Centre gi stovi žmogus klajūnas, j kiančios pagarbą -žanru 
įieškąs gyvenimui prasmės. Jam, kūrybai — l'teratū'ai, muziKai 

mokslui — paskatina mūsų lau
reatus dar našiau kurti, o visuo
menę — meccnaMškai remti jų 

lyg anam Goethės Foustui, siū
loma laimė, kad tik kartotų ir 
kartotų, jog nėra Dievo, nėra sie-

Merą retas kuris iš mūsų yra los. nėra spalvos... Ar tas gundy-; kūrybą. Tegul jos byloja ̂ visiems, 
matęs ir visus jo raštus skaitęs, ku-j tojas ne komunist'nės ideologijos kac* tautos kūryba yra mūsų dva-
rie jau išversti į daugelį kalbų- O šmėkla, kuri nuplėšia žmogaus' sinis fondas amžių amžiams. 

atplėšusi nuo žvyrduobės, pagim
dė iš naujo septintuoju savo vai
ku ir nuvedė paslapčiom tolyn 
gyvenimu iki ankstyvosios jau 
nystės. 

Kelmės žvyrduobėje guli moti
na, pag'mdžiusi mane. 

Kelmėje, septyniasdešimt pen
kerių metų sulaukusi, gyvena 
mano antroji motina. 

I Kelmės sinagogą eidavau kaž
kada su tėvu melstis. 

Paskui, dar vaikas būdamas, 
meldžiausi Kelmės bažnyčioje. 

Ganiau bandą Kelmės dv;>re 
-rie tr'jų pušik'ų, ties kuriomis j sąlygoji žmogaus 
u'audė motiną, ir mačiau, ko j fo niokoj mas. 

kia nenatūraliai aukšta ir žalia 
'olė išaugo ant žvyro. 

Kelmės kapinėse, lankydamas 
>avo mirtimi mirusį Dainauskr: 

kęstas mūsų epochos produk
tas. Ir jeigu tikrai turi kiekvienas 
žmogus savo angelą — sargą, 
tai mane lydėjo ir gal tebelydi du 
angelai, — vienas Jehovos var
du, o kitas — vardu Dievo, kur
sai yra trijuose asmenyse. 

Gal torlėl, kai rašau apie žydą, 
galvoju apie rusą, latvį ar Čeką, 
o kai rašau apie žydą ir lietuvį, 
galvoju ap'e žmogų. 

Rašytojas Icchokas M;ra-, 197S m. 
Lietuviu raSytojų dra"jg'j->s premijos 
laureatas. Trečiajame m >k !» ir kū
rybos simpoziume Chkagoje, 

•>rae davau pro ke'etą vienodt 
npM. — ju<~>se gulėjo tie, kurk 
?.:\*į prie pusikių. 

Kolmė išmokė mane žvelgti 
"yvenimą lietuvio akimis ir ne. 
v.nVti, ka 1 esu žydas. 

Kc'mė y a mano Lietuva i 
nano Jeruzalė. 

Tame turbūt g'ūdi v'skas: ma
no santykiai su žydų fcMta ir Iz-
-aeliu, mano santvkiai su iJetu-
rų tauta ir Lieftnra, mano vir-
a literatūroje ir kūn-biniai sieki-

mai. Tame — aš. zmogjBS ir rn-
^yto'as. — paprastas ?r sudėtin
gas, aiškus ir prieštaringas, kaip 
h tos dvigubos šaknys, mait'nan-
čios mane 

Xe savo rankomis save tokį su-

Mūsų amžiuje, žiauriais mūsų 
laikais, dešimtys m lijonų žmo-
nių buvo sunaikinti fiziškai. Šis 
procesas tebesitęs'a, o jį lydi ir }| 

dvasinio pra-
Tcchnologija, 

vairiausių krypčių ic'eolog'nės 
eorijos, sudaiktindamos absoliu-
•iai viską, stengiasi sumenkinti 
'mogaus dvao ą, atimti iš jo pas-
utinj, virninte'į vidinį papuoša-

!ą — iliuziią. be kurios išnyksta 
ŪSM c^rzisc^ci^os v"ltis ir bevii-

"kumas, aiškumas 
• įas rea'umas ir 

"kt-ma1;. 

1 nyksta 
rrasmė. 

r pas^apttn-
t 'ancenlen-

muiu egzistencijos 

Nuotr. A. PUufcnatfio j lipdžiau. Esu reaius, nors gal ū ' ją. Ačiūl 

Mat\t, šių m:nčių \,edamas, 
naraš'au "S'riptizą", bandyda
mas gal ir pikta', gal karta;s ir 
erzinanč'ai, o gal ir su meile ap
nuoginti žmogų ir jo sielą. 

Aš laimincras, kad šios mano 
•nstanTos susilaukė aukšto ivert'-
nimo, atncšus'o "Striptizui'" pri
pažinimą, o jo autorui — pirmą
ją lietuvišką literatūrinę premi-



rrf*S& 
Šiame numery: 

Lietuviškosios grafikos klasika 
nemiršta: su Telesforu Valium 
atsisveikinant. 
Trys deklaracijos ir trys generacijos: 
trejopas žvilgsnis \ Basanavičių, 
Jonas Jurašas apie dabartinio 
Lietuvos teatro nuostolius. 
Tomo Venclovos eil£rasc!au 
Į sode už horizonto grįžtant: at?;e 
rašytojo vaikystę, tsv'škę ir rastus. 
Ar du, ar trys bolševikmeč'ai? 

ERACUOS 
Trejopas žvilgsnis į dr. Joną Basanavičių 

VINCAS MACIŪNAS 

! 

Kertine parašte 
Lietuviškosios grafikos klasika nemiršta 
Su Teles!: ru Valiam atsisveikinant 

Ne trumpai gyveno Jonas Basana
vičius. Kiek daugiav k 75 nerus. 

i laikotarpi— • XIX am-
ts pusė ir pirr.iasis XX amžiaus 

ko*.ir is — i :n svarbūs mūsų tau-
os gyvenime. T io metu mažai mo-

kyta ir sunkios baudžiavos pri-
->a .s a lietuvių liaudis ne tik su

brendo j sąmoningą tautą, ne tik 
sėkmingai ugdė savą lietuvišką kul
tūrą, bet ir sukūrė nepriklausomo 
valstybę, kurią dar ir Basanavičiur 
turėjo laimės išvysti. 

Bu.o trys stambūs laiptai kelyje i 
t imtos nepriklausomą gyvenimą. 
I irmasis — tai 1883 m. pasirodžiu-
svoji Aušra. Jos pirmojo numerio 
prakalboje skaitome ši reikšminga 

i sakini: "J"k ir mes esame tokie pat 
; žmonės, kaip ir mūsų kaimynai, ir 
• norime visomis teisybėmis [t.y. tei-
I šėmis], prigulinčiomis visai žmogys
tei f t.y. žmonijai], lygiai su mūsų 
kaimynais naudotis". Tai juk buvo 
tikra mūsų tautinio savarankišku
mo deklaracija. Aiškiai pajuto tai ir 
patys aušrininkai. Su tam tikru iš
didžiu pasitikėjimu savo tautos atei-

Kai įsikūnijo tautinio atg'mi- I oiaus 1937 m. Paryžiuje išleistos 
mo svajonė — nepriklausoma Lie- j dvi grafikos knygos —pasakos 
tava — ir kai antrajame laisvės j Guibė karaMaus pati" ir "Mar-
dešimtmetvje rašytoiai muzikai tj iš jaujos", Pauliaus Augustina- i t i m i r a š ė A u š r o J e ( I884> n r - 7*> 
ir dailinnkai ėmė aistringai jieš- • vieiaus Augiaus tais pač ias me- Į ? ' ' visteuausicas: ... netu-
koti lietuviškųjų savo kūrybos [ tais iliustruotos M. Valančiaus i v 8 * ° * i « e n t ė a t s i l i e pė garsingu bal-
šVJbiu, ar ne tik pirmiej' ir neabe- "Žemaičių vestuvės" ir 2ema : -
iot'nai ryškiaus'ai tas surado gra^ tės apysaka "Petras Kurmelis", 
iikai. Šaknys rausėsi gil'ai į šim- i Vaclovo Rataisloo — Rato tuo 
tametinę lietuvių 1 audies kury-j pačiu metu sukurtas žinomosios 
bą — i senuosius liaudies medžio ! baladės —• legendos "Jū-atė ir 
raižinius, į dievdirbių skulptūrą.! Kastyt's" ciklas ir Telesforo Va-
liaudles architektūrą, į liaudies • liaus keleria's metais vėliau pz-
pasakas. į tragiškąją, kasdien'nę j s'rodes medžio raižinių ciklas 
ir legendinę tautos buitj. Bet vi
sa tai grafikų buvo pakylėta j la
bai individualų braižą, liaudies 
kūrybinius pradus sudėtingai iš
vystant š'ų dienu moderniojo 
meno aukščiausioje pakopoje. 

Visa tai čia prisimenama to
dėl, kad š. m. gruodžio 1 d. To
ronte, Kanadoj, mirė vienas iš 
moderniosios lietuviškosios grafi
kos pradininkų —Telesforas; 

"Tragedija Balti'os pa :ūry". 
Šiandien kiekvienam lietuviui; 

o ypač kultūrininkui, skaudu ir 
liūdna, kad Telesforas Valius, 
vienas iš anos istorinės ketveriu
kės, savo žemaitiškąją kelionę tu
rėjo baigti per anksti ir toli nuo 

~a taip, kad ir visi pasviečiai išgir
do, nenorint mirti, bet norint gy
venti ant svieto nesu'irpusi sveti
muose jovaluose ir svetimuose gai
valuose. Iš tos priežasties pakiln 
*arp mūsų ponų susiedų nemen
kas klvksmas. Atsiliepė jie Petrapi-
lėje. Maskvoje. Varšavoje. Krokavo-
:e ir Berlyne". 

Aušros mestoji kibirkštis netruko 
;siliep noti. Jei Lietuvos mylėtojais 
pasivadinusių Aušros leidėjų būre
lis buvo dar nedidelis, tai vos dvi
dešimčiai metų praslinkus, jau 
2000 sąmoningų lietuvių suplaukė 

gimtojo Baltijos pajūrio. Tačiau j i 1 9 0 5 m e t t* Vilniaus seimą, kuris 
raminamės bent tuo, kad g liai ir 
plačiai vertinama dvidešimto am 
žiaus lietuviškosios grafikos kla 

Valius. M r ė dar per anksti. B u - | s , k a ' k u r i o s ryškiuoju inspirato-
vo gimęs 1914 metais. Telesforas j r u m b u v 0 i r Telesforas Valius. 
Valius ir buvo vienas iš tų ketu-Į y r a J a u a m ž i n a =r nemirtinga. 
rių ano meto mūsų grafikų, ku
rių darbai pasuko naująją lie
tuvių grafką tokiu keliu ir tokia 
kryptimi, kur a ir c'abar, ypač 
šiand'eninė'e Lietuvoje, mūsų 
grafika vystosi, patraukdama pa
saulini dėmėsi, be; nearitrūkda-
ma nuo liaudinių savo šaknų. 

O anoji pR-maura 'ė ir klasiš
koji ke'ver'ukė buvo: Viktoras 
p^t av či'is Pa:>'i"s Aimis' ira-
• T- P5 — Augius, Vac'ovas Ra-

' :s ^atns 'r :a* ,n'ans ;as iš 
f-1 ""Vesforas Va' rus. P. Augius 
rni ė 19^0 r-tc'ais Oi 'cato 'e . V. 
Ra'as mirė 1973 meta's AustraP-
;oie. Viktoras Petravičius, neoa-
lstamai pasinėrę, kūrybon, tebe-

irvvena Chicagoje. 
Ke'iems dešimtmečiams praė-

ius nuo m mėtos ketveriukės atsi
radimo mūsų dailės raidoje, šian
dien jau galime aiškiai suminė
ti faktus, kurie bus laikomi mo
derniosios ir giluminės lietuviš
kosios grafikos oradžia ir pavyz
džiu. O tai buvo Viktoro Petravi- * 

k. hrd. 

s,;vo revoliucijose drąsiai pareiškė: 
"Kadangi Lietuvos gyventojų reika
lai pilnai gali būti užganėdinti tiktai 
prie tikros mūsų krašto autonomi
jos. f--l Lietuvių suvažiavimas nu-
prendė: Reikak »tl Lietuvai autono
mijos su seimu Vilniuje, išrinktu vi-

mįĄ 
Jrmas Šileika M 883-1950) Dr. Jonas Basanavičius (1831-1927) 

Sis dr. JODO Basanavičiaus portretas yra da'lininko Jono Šileikos tapytas 1924 metais. Paveikslo originalas sluo 
metu puošia "Draugo" redakcijos patalpas Chicagoje. 

,iius, savo autoritetu spietęs apie sa-
| \ e kitus, ne tik parašęs programinę 
' Aušros pirmojo numerio prakalbą, 
į bet buvo ir gausiausias jos bendra-
j darbis, pirmaisiais metais užpildęs 
1 beveik trečdalj viso laikraščio. Ir li
gi šiol Aušra mūsų sąmonėje te
bėra labiausiai susijusi su Basana
vičium. 

Vilniaus seime Basanavičius akty
viai dalyvavo: pasirašė spaudoje pa
skelbtą visuomenės kvietimą sei-

i man, ir buvo vienas iš seimo pirmi-
j ninku. Jo vaidmuo betgi jau anaip-
i tol nebebuvo toks lemiamas kaip 
; Aušroje. Vis dėlto, savo ramiu būdu, 
tolerantiškumu kitų pažiūroms ir 
visuomeniniu taktu Basanavičius 
.img prisidėjo, kad įkaitusios besi
ginčijančių grupių nuotaikos buvo 
tpramintos ir seimas sėkmingai bi:i-

!gė savo darbą. 
Lietuvos Taryboje senyvo ir dargi 

i labai pašlijusios sveikatos Basanavi-
• Haus dalyvavimas buvo pasyvus. 
Į betgi dėl savo garbingo vardo jis 
j buvo vienijantis faktorius ir buvo 
[pakviestas pirmininkauti istoriniam 
Lietuvos nepriklausomybės akto pa
sirašymui. 

Aušra, Vilniaus seimas Ir Va
sario 16-ji - tai drauge ir gairės, 

j nagai kurias galime skirti tris krr-
j tas (generacijas), pasireiškusias 
į mūsuose Basanvičiaus gyventuoju 
' laikotarpiu. Pirmoji kartą — tai 
i Aušros ir poaušrio žmonės; amro:i 
— XX amžiaus pradžioje iškilusi 
karta: trečioji — kuri subrendo jau 
nepriklausomaisiais laikais. Papras
tai žmogus esti labiausiai žinomas 
savo .imžininku tarpe. Naujos kar
tos atneša naujas pažiūras, naujus 
tikslus, naujus visuomeninės veiklos 
būdus, taip pat ir naujus vardus. 
Basanavičius buvo betgi visems 
trims kartoms ne tik gerai žinomas, 
bet Ir labai jų, bent jau didžiosios 
daugumos, vertinamas, nors ir skh-
tingai. Pažvelkime, ką Basanavičius 
reiškė anoms trims kartoms. 

suotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu bal-; demokratiniais pamatais sutvarkytą: sanavičiaus vardu, 
savimu". Tai buvo ryžtinga krašto I Lietuvos valstybę su sostine Vilnių-j 2inomas Basanavičiaus pėda 
savarankiškumo deklaracija- je". anuose trijuose laiptuose buvo nc-

Zingsnis i trečiąįi laiptą buvo dar j Visos tos trys deklaracijos — tau- vienodai s;:priai įminta. Jauno ir e-
tnimpesnis. Praėjo dvylika metų, ir! tinio savaimingumo, krašto autono-, ncrgingo Basanavičiaus vaidmuo 
Lietuvos Taryba 1918.11.16 d. pa-Urijos ir valstybinės nepriklausom}-- į Aušroje buvo lemiamai svarbus. Jis j nesuabejoti, argi tas menkutis da-

Didysis Žadintojas 

Bevartydamas gerokai aptrūniju
sius ir iš senatvės jau betrupančius 
Aušros puslapėlius, tiesiog negali 

skelbė "atstatanti nepriklausomą, i bės — buvo artimai surištos su Ba-jbuvo ne tik pagrindinis jos iniciato- fNukelt* į 2 p«L) 

-stos? » . -£•& • r y « •- '• *M* - į • « 

Tde*for».s ^alisu «181* ''O. 1«. l??7. Ml !» (OHdžio raižiniai) 
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& lame numery: 
Žmogus tarp darbo ir kultūros. 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukakties paskata išeivi jai. 
Jš Giacomo Leopardi poezijos. 
Lietuvių tautos meno charakteris. 
Sukaktuvine dailės paroda New Yorke. 
Akacijos baltumu žėrinti soliste. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 
Akademinis prošvaistes. 

VILNIAUS UNIVERS. 400 M. SUKAKTIES PASKATA IŠEIVIJAI 
Trečiojo mokslo ir kūrybos simpoziumo uždaromojo posėdžio paskaita 1977 m. lapkričio 27 d. Chicagoj 

Kertine parašte 
Žmogus tarp darbo ir kultūros 

Įsikūrimas ir su juo surišti rū- nėra tik š'andieninės spaudos sa-
pesčiai kadaise buvo užgriuvę mus Į votiškas įsisiūbavimas, dūmų pū-
visu svoriu. Bet koks kultūrinis; timas į akis, publikos raminimas, 
bruzdėjimas buvo varžomas no
ro darbu susitelkti skatikus, ge
rą jų saują įvairiems ambicin
giems daiktams, reikmenims, 
Darbas ilgą, ilgą laiką pirmavo, 
ne vienam tapo tiesiog stabu. 
Buvo piktai veržiamasi, kišamos 
kojos kitiems dėl darbo, kariau
jama su savim ir plėšomasi tarp 
vietinių, kurių spauda vis rašė 
darbo temomis, kur, ką, kaip da
ryti, kaip malonus yra darbo 
triūsas ir kaip jis svarbus, gra
žus žmogaus ir tautos gyvenime. 

Dabar ta spauda kiek pasikei
tė. Staiga taip nešnekama. Kai 
darbas šiuo laiku pasidarė prob-
lematiškesnis, pradėta į jį žiūrė
ti kitom akim. Turi gerą darbą 
— gerai: neturi gero — negal
vok, kad tai bloga, kad jis yra 
labai svarbus tavo gyvenime, ap
siramink, darbas nėra svarbiau
sias užsiėmimas — numeris I, 
nesuk dėl jo galvos, negrįsk vis
ko juo ir nesididžiuok juo, jei 
turi gerą, nes gali ateit laikas, 
kai toks etatas, toks darbas bus 
panaikintas, o vėl iškils kiti. Ir 
ką tada? Palūši? Sirgsi dėl pasi
keitimo, dėl statuso kritimo? Ne
apsimoka. 

Taip dabar vietinėje spaudoje 
rašoma ir norima įtikinti, kad 
darbas jau yra numeris II žmo
gaus gyven'me, nes daug kas šio
je srityje pasikeitė. Pirmiau 8 
rungėsi dėl 5 aukštesnių vietų, 
šiandien jau 8 nori vienos, ir tai 
nėra tikra, kad ji nebus kada eli
minuota. Patariama todėl rasti 
s#u "hobby", nesiplėšyt, tapyt, 
skaityt, klausyt s muzikos, pra
leist daugiau laiko su šeima, stu
dijuoti, net įvairesnių kelių dar
bų specialybes susikalti ir t.L 

Tok"e maždaug straipsniai ver
čia ir mus susimąstyti. Pirma, 
kodėl taip vėlai svarstoma ir kiek 
kitokia darbo reikšmė? Kodėl se-

1URGIS GIMBUTAS 

Užbaigėme keturių dienų turi 
ningą programą ir susitiksim po| 
dvejų metų, 1979-taisiais. Tada! 
švęsim Vilniaus univers teto 400 j 
metų sukaktj. Natūralu žmogui 
džiaugtis pozityviais darbais, lai
mėjimais ir jų ilgalaikiu povei-1 
k u bei tesėjimu. Vilniaus uni-į 
versitetas yra seniausias ne tik 
Pabaltijyje, bet ir toliau į šiaurę 
ir į rytus. Lietuvos kaimynai, iš
skyrus vokiečius ir lenkus, susi
laukė savų universitetų daug vė-
1 au: Estiios Tartu 1632, Suomi
jos Helsinki 1640 ir pagaliau 
Maskva 1755 metais. Dėl to dau
gelį metų Vilniaus universitetas 
buvo reikalingas ir Lietuvos kai
mynams. Ne tik pirmasis lietu
vių kalbos žodynas buvo parašy
tas VU profesor'aus Sirvydo, bet 
ir pirmoji latviška knyga buvo iš
leista tame universitete panašiai, 
kaip pirmoji lietuviška knyga 
buvo išspausdinta kiek anksčiau 
Karai"a-učiaje dėl to, kad tenai 
veikė universitetas jau Mažvydo 
'aikais. 

kai darbų pasirinkimas sumažė
jęs. 

Antra, kodėl vis svyruojama? 
Iš vienos pusės staiga į kitą! Ko
dėl menai nebuvo ir dar nėra 
kaip reikiant keliami, jei darbas 
pasidarė antraeiliu dalyku? Ko
dėl geresnės TV stotys laikosi vos 
iš aukų, o kitos traška pigiom 
komedijom ir dar pigesnėm smur
to mechaniškumo "parodom"? 
Juk laikas suprasti, kiek svarbūs 
šiandien būtų dvasios turtai, ir 
publika turėtų būti prie jų pra
tinama. Vis dėlto nemaža straips
nių jau atsiranda vietinėj spau
doj ir kultūros temomis. Gali
ma tikėtis, kad ir kultūros sri
tyje kai kas pasikeis. Ir lėšos ne 
kartą jau skiriamos ir bus duo
damos vis gausiau. Tad ir mūsų 
etniškas judėjimas tokioj naujoj 
šviesoj pradeda įgauti geresnę 
prasmę, mūsų čia kuriama kul
tūra — "psichinę naudą", kūry
ba — norą išreikšti vidines žmo
gaus jėgas, atidengti jos paslap
tis, netikėtus išsisakymus ir dar 
neišgrotus akordus. •» 

Ar toks naujas galvojimas 
tiems mūsiškiams, kurie vengė, 
neturėjo laiko ar noro įsijungti 
į bent vieną mūsų kultūrinio ša
koto medžio šaką, dabar gal 
kiek kitaip atrodys? Gal jie pa
bus iš snūdžic ir susimąstys, net 
praturtins dar neprarastą bend
rąjį kultūrinį lobį? 

Aišku, norisi pagirti ir kartu 
susidomėti vietinės spaudos per
si vertimu per galvą. Juk darbas 
šiaip ar taip yra svarbus, ir jo 
žmogui reikia. Bet nauji balsai 
'i vėjai, pajudinę šią problema, 
atidengė bent tai, ką HC9 WB*9 
laikraščiuose, žurnaluose, knygų 
leidime, parodose, koncertuose, 
simpoziumuose seniai šalia duo
ninio darbo darome. Ir kitų pa
kirdęs dėmesys kultūros sritimi 
turėtų ir mūsiškius paskat'nti 

Mačiau Vilnių, šaunų miestų, 
Senų mokslų gyvenimų™ 

Simonas Stanevičius (1799-1848) 

Vilniaus universiteto profeso
rių ir studentų žavėjimasis Lie
tuvos praeities romantika prisi
dėjo p r e tautinio lietuvių atgi
mimo kibirkšties, kuri, pa
vyzdžiui, pirmiausia įsižiebė 2e- /ną tam t'kriems uždaviniams at-
maičiuose. Koks bebūtų krašte likti po sukakties iškilmių. Mūsų 
režimas ir ideologija, aukš- išeivijos dvasinė būklė, žiūrint iš 

Kairėje: Vilniaus universiteto observatorija (XVIII a.), 
dešinėje: Vilniaus universiteto didysis kiemas ir Sv. 
Jono bažnyčia (XVIII a.). 

vanijos Lietuvoje. Tų entuziastų 
atliekamas savanoriškas darbas 
skatina ir įpareigoja mūsų bend
ruomenę pasirūpinti sukauptųjų 
ir plečiamų viešų ir privačių li
tuanistikos lobių ateitimi. Reikia 
pagaliau pasirūpinti, kad dar ne
surinkti letuvių išeivijos kultūros 
turtai, kaip ir tie surinktieji, ku
riems nėra pakankamų patalpų, 
būtų sudėti į tinkamą lietuvių 
išeivijos biblioteką ir archyvą. 
Tam reikės didesnių patalpų i* 
didesnių lėšų. Iki Vilniaus uni
versiteto sukakties jau per maža 
laiko visa ta' įvykdyti, bet pa
kaktų laiko padėti tinkamus or
ganizacinius ir finansinius pa
grindus. Šiame darbe Lituanisti
kos institutas galėtų talkininkau-
chyvus, muziejus, bibl'otekas. 
tuvių fondui. 

Svarbių istorinių sukakčių pro
gomis kiekviena karta nori pasa
kyti savąjį žodį ir išleisti istorio
grafinių veikalų. Pirma derėtų 
peržvelgti kas jau turima. 1955 
metais Londono "Nidos" leidyk-

| la išleido profesoriaus Mykolo 
Biržiškos, b'ivus'o V Itvaus uni
versiteto rektoriaus, knygutės 

"Vilniaus universitetas" H-'ą 
laidą. Ji buvo parašyta dar 1940 
-neta;s Vilniuje, nenormaliomis 
'oro sąlygomis, kukliai. 1972 me-
ta"s susilaukėme stambaus vei
kalo "Lietuvos universitetas" čia 

toji mokykla, ugdydama inteli
gentiją, negali virai užtemdy
ti jos proto ir tautinių jausmų. 

lietuviškųjų interesų pozicijos, 
yra patekusi tok on stagnacijon, 
kad jai gaivinti reikia stipresnių 

Tuo atžvilgiu Vilniaus universi-, impulsų. Laukiamoji sukaktis ga-
teto uždarymas 1832 metais, jau! i; būti toksai impulsas, paskata. 

kartos maža kas bebūtų šio III-. trečiuoju svetimos kalbos tvanu, 
jo Mokslo ir kūrybos simpoziu-Į užgožiančiu gimtąją. Laiku susi
mo programoje. Jei ne formaliai, j vokę, turėtume pasukti istorijos 

Rusijai valdant Lietuvą, buvo d-
delis nuostolis mūsų tautai. Po 
to lietuvių jaunimui reikėjo mo
kytis Tartu, Petrapilyje, Mask
voje, Kijeve, Varšuvoje. Kas kita 
būtų buvę, jei jaunimas būtų ga
lėjęs mokytis Viln'uje. 

Laukiamoji sukaktis bus 
mums ne tik kultūrinė šventė, 
bet ir valstybinė, liudijanti senos 
Lietuvos valstybės buvimą. Jau
nimo centro, kurio patalpomis 

Nežiūrint to, kad la svajame 
pasaulyje galime naudotis dau
gybe puikių universitetų, nemaža 
išeivijos mokslininkų dalis pergy
vena Vilniaus universiteto po
veikį ne t k istoriškai, bet kon
krečiai dabar: gauname vilniš
kius leidinius, susitinkame su 
Lietuvos mokslininkais. Mūsų 
trys Mokslo ir kūrybos simpoziu
mai turi savo šaknis tenai, Lie
tuvos universitete plačiąja pras-

štai naudojamės, šeimininkams I me. Mūsų tarpe yra nemaža stu-
Tėvams jėzuitams bus malonu! dijavusių ar ir dėsčiusių Vilniaus 
prisiminti, kad tai jų ordino pra-j universitete. Daugiau tokių yra 
dininkai suorganizavo ir ištisus 

niau jis buvo keliamas į aukš
tybes, o i žmogų buvo žiūrima j stipriau susiimu. 
ktip vkn darbui sutvertą? Ar tai P. Mln. 

dvejus šimtmečius ugdė senąjį 
Viln :aus universitetą. Šios dienos 
okupacinei Lietuvos valdžiai bū
simoji istorinė sukaktis duos pro
gos pasigirti nuopelnais, plečiant 
universitetą po paskutiniojo ka
ro. Tad ir toji valdžia, tikėkmės, 
netrukdys lietuviams tėvynėje 
t nkamai atžymėti sukaktį. Vi
siems lietuviams, tėvynėje ir iš-
civiioje, bus paskata sveikai am
bicijai pakurstyti ir didesniems 
darbams užsimoti. Mano įsit ki-
nimu, Vilniaus, taigi ir visos Lie
tuvos universiteto 400 metai yra 
nemažiau reikšminga sukaktis už 
daugelį jau atžymėtų Lietuvos 
karal'u ar kunigaikščių šimtmeti
niu sukakčių. Jei anos sukaktys 
būdavo atžymimos gausiais susi-
rink'mais, paminklais, meno kū
riniais, metų dedikacijomis ar 
specialai parašyta istoriografija, 
tai Vilniaus universiteto šventė 
turėtų inspiruoti gilesnį likiminį 

iš universiteto Kaune. Visas ketu-
r'as draugijas, kurios surengė 
šiuos simpoziumus, įkūrė dau
giausia Lietuvos universitetuose 
išmokslinti žmonės, netrukus po 
atvykimo Amerikon prieš 25 ar 
daugiau metų. Lietuvos univer
sitetas, dėl istorinių aplinkybių 
buvęs Kauno apie dvidešimtį me
tų, iš esmės buvo to paties Vil
niaus universiteto tęsinys nepri
klausomoje Lietuvoje. Juk Kau
no universitetas pradėjo veikti, 
atsirėmęs V'lniaus universiteto 
statutu, kuris buvo priimtas Lie
tuvos Tarvb<~<s Vilniuje 1918 me
tų gruodžio 5 dieną. Po univer
siteto įkūrimo Kaune Lietuvos 
seimas priėmė naują statuto teks
tą 1922 m. balandžio 22 dieną 
po universiteto atidarymo. 

Pokario išeivių inteligentų su
kurtose sąlygose išaugo jaunesnio-
li lietuvių mokslininku, ir profe-

tai iš esmės čia esame susirinkę 
senojo Vilniaus universiteto vai
kai ir vaikaičiai. Tad ir dėl to 
asmeniško ryšio mums labai rūpi 
Lietuvos ir Vilniaus Alma Mater 
likimas ir jos istorija. Šioje vie
toje įterpiu savo padėką mūsų is
toriku Simui Sužie'ėliui, patik
rinusiam ir papildžiusiam šios 
mano prakalbos istorinius faktus. 

Su jubiliejų šventėmis auga 
nostalgija prarandamoms verty
bėms. Gimtoji kalba yra viena 
tokia vertybė, kurą lengva pra
rasti išeivijoje. Tam tikromis ap
linkybėmis ji prarandama ir tė
vynėje. Vilniaus universitetas 
pradėjo veiki XVI-me amžiuje, 
kada moksle viešpatavo lotynų 
kalba. Užuot pe'ėjus iš tos tarp
tautinės mokslo kalbos į vietinę 
lietuviu, net ligi 1815 metų be
veik visi dalykai tebebuvo dės
tomi lotyniškai, kai kurie pran
cūziškai, retai — lenkiškai. Pir
masis lenkiškai skaitė įžanginę 
paskaitą prof. Andrius Sniadec
kis 1797 metais, taigi, daugiau 
kaip po 200 metų nuo univer
siteto įkūrimo. Pagaliau XIX am-

ratą ir neleisti sunykti lietuvi v 
kalbai šeivijoje. £is jau trečiasis 
simpoziumas, Kaip ir mūsų pro
fesinių suvažiavimų programos pa
rodo, kad dar turime noro ir jėgų 
išvesti gimtąją kalbą iš namų į vie-
vumą.Lietuvoje, kai diena iš dienos 
kovojama už lietuvių kalbos teises, 
•ūpestis išeiv'jos išsilaikymu yra 
daug kartų paliudytas tautos patri
otų. 

Nostalgiją prarandamoms 
kultūrinėms vertybėms parodo 
visame pasaulyje manifestuoja
mas noras pažinti išsaugoti ir at
naujinti, kas buvo sukurta pra
eityje ir gali sunykti. Tai yra vi
suotinis civilizuotos žmonijos 
re'škinys. Restauruojami ir sau
gomi seniausi raštijos veikalai, 
meno kūriniai, architektūros pa
minklai ir paprasčiausios žemdir
bių pirkelės. Ir mes džiaug'amės 
kiekvienu atrastu lietuviškos raš
tijos lapeliu ar iki šiol nežinotu 
istorijos faktu. Mums ne vis vien, 
ką, pavyzdžiui, rašė ar, , 
kalbėjo Vilniaus universiteto 
prorektorius žemaitis Zvgiman-
tas Liauksminas prieš 300 metų. 

nat Chicaeo'e. To>'e knygoje dr. 
Antanas Rukša pateikė trumpą 
^ono''o VU įVoriia. maždaug tiek 
oat. kiek ir Biržiška. Lietuvių Ka
taliku mokslo akademijos met-
"aščiuose, išspausd'ntuose Romo
je randame prof. Pauliaus Ra
bikausko naujai atrastais šalti
niais pagrįstos medžiagos senojo 
VII istorijai. Jis dar yra rases ir 
kituose leidiniuose, vis atskle's-
damas natriu duomenų, kurių ne-

•buvi atradę istorikai Lietuvoje. 
"Tautos praeityje" yra kun. dr. 

žiuje lenkų kalba nustelbė visas j kai jam jau tada rūpėjo savo tė-
kitas kalbas, o lietuvių kalbai rei-1 vynės Lietuvos kultūros pažini-
kėjo laukti mūsų laikų. Dabar t mas ir jos ugdymas. Labai ver-

Į lietuvių kalba Vilniaus universi- Į tiname Lietuvoje saugomus ar-
tete po truputį traukiasi jau ru- chyvus. muzieius, bibliotekas. 
su kalbos naudai, nes to sekia 
Maskva. Vis daugiau mokslinių 
leidinių spausdinami tik rusų 
kalba, kuri jau įsigalėjusi ir Lie
tuvos adm;nistracijoie. Iše'vijo;e 
niekas nedraudžia kalbėti ir ra
šyti lietuviškai, bet mes patys, 
tikriau mūsų vaikai nepakanka
mai naudojasi tąja teise. Nebe-

sionalų karta Amerikoje, Kana-1 atlaikome anglų kalbos konku-
doje ir k tur laisvajame pasauly- renc jos ir jos teikiamos praktiš-

apsigalvojimą ir sukelti pasiryži- je. Be tos už mane jaunesnės i kos naudos. Susiduriame jau su 

Čia išeivijoje džiaugiamės Litu
anistikos instituto garbės nariu 
prelato Juro ir profesoriaus Son-
no sukauptais lituanistikos rin
kiniais, redaktoriaus Kviklio 
nuostab'ais rinkinia;s, kompozi
toriaus Žilevičiaus Muzikologijos 
archyvu, daktaru Maciūno ir Ca-
dzovo plečiamais lituanistikos lo
biais universitetu bibliotekose, 
dalininko Varnelio retenybėmis, 
Bradunaitės atradimais Pennsyl-

Jono Bičiūno studija apie jėzui
tų įkurdin mą Lietuvoje ir VU 
ištakas. Girdėti, kad profesorius 
kun. Rabikauskas rengiąs ištisą 
veikalą Vilniaus universiteto isto
rijai atkurt'. Belieka palinkėti 
jam sėkmės, o čia Amerikoje var
gu ar būtų prasminga ką nors 
greitosiomis rašyti sukakties pro
ga, nebent anglų kalba. 

Išeivijos istorikams yra prieina
mi archyvai Europoje, bet mums 
pasinaudoti Lietuvos archyvais 
nelengva. Okupantas varžo 
mokslininkų darbus, jei jie netar
nauja režmo politikai. Pasitaiko 
'imčių, kaip jaunojo daktaro 

Ramūno Kondrato neseniai ap
ginta d:sertacija Harvarde apie 
VU prof. Juozo Franko medicinos 
mokslo darbus XIX a. pradžioje. 
Jai parengti doktorantas galėjo 
pasinaudoti Vilniaus un'versite-
to bibliotekoje išsaugotais rank
raščiais. Kaip sunku gauti knygų 
;š Lietuvos bibliotekų, patyrė is-
•orikas Pranas Čepėnas, neseniai 
rašydamas natrųių laikų Lietu
vos istoriją. J's skolinosi knygų 
iš Vilniaus universiteto bibliote
kos, tarpininkaujant kažkuriai 
bibliotekai Europoje Jam papra
šius Jono Basanvičiaus knygu
tės apie Vasario 16-tosios aktą, 
buvęs gautas atsakymas iš Lie-

(NukeiU j 2 paL) 
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Siame numery: 
Kultūra žmogaus prigimties 
sudievinimui. 
Bernardo Brazdžionio eilėraštis. 
Pirmine žmonijos religine tradicija, 
pirm negu ji buvo užrašyta. 
Dirbančio žmogaus keliais: įspūdžiai 
is dr. V. Maciūno kaimynystes. 
Vlado Vildžiūno skulptūra 
UCLA Skulptūrų sode. 
Kun, dr. J. Prunskio 70 metų 
sukakties proga. 
Vasyliūnų kamerinis koncertas. 

PIRMINĖ ŽMONIJOS RELIGINĖ TRADICIJA 
KUN. VYT. BAGDANAVIČIUS, 

MIC 

Kertine parašte 
Kultūra žmogaus prigimties sudievinimui 

Kiekvienas amžius, kiekviena 
žmonijos karta ir kiekviena tau
ta turi savo kultūrą. Pati kultū
ros sąvoka nurodo į žmogaus vei
kimą, į jo neramią dvasią, į nuo
latinį siekimą. Todėl kiekvienas 
praėjęs amžius palieka vis dar 
neatbaigtą savo kūrybą. Mes ža
vimės senovės Egipto, graikų ar 
Romos kultūromis, bet tai nereiš
kia, kad jos yra viso žmogiško 
veikimo tobulas užbaigimas. Po 
Šių kultūrų sekė kitos, ir taip be 
sustojimo. Kas gi kita glūdi kul
tūros sąvokoje, jei ne paties žmo
gaus ir pasaulio aplinkos forma
vimas per laisvą minties veikimą? 
Žmogiškosios asmenybės pasipil-
dymas eina drauge su savosios 
aplinkos formavimu, atseit, su 
kūrybingu veikimu. 

Žmogus įeidamas į št pasaulį, 
gauna savajai prigimčiai uždavi-

dvasiškos kūrybos, kad negyvoji 
medžiaga taptų kaip gyva, kad 
sunkūs akmenys taptų lengvi 
kaip dvasia. Sakoma, kad Myko
las Angelas verkė, kai ant statu
los, vaizduojančios vaiką, nešan
tį ant galvos vynuoges, nutūpė 
paukštis ir pradėjo lesti uogas. 
Kiti gyrė tą statulą ir sakė, kad 
tas vaikas kaip gyvas, o Mykolas 
Angelas verkė ir sakė, kad paukš
tis nebūtų nutūpęs, jei tas vai
kas būtų buvęs gyvas. 

Kiekvienas menininkas savo 
darbu nėra patenkintas, kiekvie
nas poetas jaučia, kad vis dar ma
žai galėjo pasakyti. O jeigu ir pa
sakytų poetas ar genijus rašyto
jas visą žodį apie savo kūrybin
ga dvasią, tai vis tiek nebūtų ta
sai Žodis, kuris pradžioje buvo 
pas Dievą, kuris buvo Dievas ir 
per kurį viskas atsirado (Jn. 1, 1 

3) . Tik vienas Dievas kuria nį, apie kurį Dievas pirmiesiems Į 
mūsų tėvams yra kalbėjęs. "Ir j v i s k a - i S nieko k tik Jis vienas duo-
Dievas juodu palaimino ir tarė: j d a gyvybę. O mes visi prie Jo tik 
Veiskitės ir dauginkitės, ir pripil
dykite žemę, ir ją paverkite, ir 
viešpataukite jūros žuvims, ir 
dangaus paukščiams, ir visiems 
gyvuliams, kurie kruta ant že-j 

artinamės visa savo gyvybe ir vi
su savo kūrimu. Visos mūsų bui
ties esimas ir veikimas turi pras
mę iš to, kad yra Būtis, kuri mus 
sukūrė, ir kad mes esame Jam pa

mes" (Prd. 1, 28). Apvaldymas! ™*ūs. "Ir Dievas sutvėrė žmogų 
išorinio regimojo pasaulio įpras-1 P a ? a l s*™ paveikslą; pagal Die
ta vadinti civilizacija, kurią mes Į v<> paveikslą jį sutverė; sutverė 
gimdami atrandame ir toliau 
kultivuojame. Žmogiškoji veikla 
visada apie save ir savyje kuria 
kultūrą. Dvasinės žmogaus veiki
mo apraiškos, kaip kalba, bend
ruomeninis gyvenimas, mokslai, 
moralė, religija, yra jo kultūros 
apraiškos. 

Sąmoningai ar nesąmoningai, 
bet visais laikais žmogus stengė-

Koks yra klausimas? 
Nėra abejonės, kad pagrindi

nės žmonijos tikėjimo tiesos apie 
tai, kad Dievas yra pasaulio kū
rėjas, ir apie tai, kad jis yra ge
ras iš esmės ir geras žmogui, ne
galėjo būti užrašytos Šv. Rašte 
pirmiau, negu žmonija išmoko 

i rašto technikos. Kyla klausimas, 
j kaip šias tiesas žmonija sužinojo 
ir kaip ji jas išlaikė iki pirmųjų 
rašytojų kartos. Ne kita:p, o tik 

j dėl to, kad šios tiesos buvo išlai
kytos žodinio perdavimo būdu. 

Praėjusiame šimtmetyje buvo 
pradėta rinkti įvairių žmonijos 
kultūrų žodinę medžiagą, liečian
čią jų paž'ūras į pagrindinius 
žmogaus klausimus. Pradžioje ši 
medžiaga stebino savo skirtingu
mais ir įvairybėmis. Tačiau ne
trukus buvo apsižiūrėta, kad tarp 
tų tradicijų esama įvairių pana
šumų. Ne tiek steb'na panašu-Į 
mas pagrindinių idėjų, kaip kai Į 
kurių smulkmenų. Šios pastaro
sios labiau išduoda bendros kil
mės buvimą, negu natūraliai vi
siems žmonėms bendros pagrin
dinės idėjos. Šie panašumai, ži
noma, yra greta didelių skirtu
mų. Kai bendru žvilgsniu ap
žvelgiame senąsias tradicijas, 
gauname įspūdį sudaužytos va
zos šukių, kurios yra išbarstytos 
po visus pasaulio kampus1) 

Labai tolimos kultūros, kaip 
pirminės Australijos kultūros, Af
rikos bušmenai, kai kurie Ame
rikos indėnai bei kai kurios Azi
jos ir Europos senosios tradici
jos turi pagrindinių ir ne pagrin
dinių panašybių. Nėra reikalo 
manyti, kad pirmieji Sen. Testa
mento puslapiai yra tik žydų 
tautos tradicija. Net priešingai, 
plačiai žinomas antropologas 
VVilhelm Schmidt drįsta sakyti, 
kad šie užrašai neturi bruožų, bū
dingų ano laikotarpio žydų kul
tūrai.7) Šios paskaitos tikslas yra 
iškelti klausimą apie pirminės 
žmonijos religinės tradicijos kil
mę ir jos išlikimą žmonijos pro-
istorėje. 

juodu, vyriškį ir moteriškę' 
(Prd. 1, 27) . 

Kaip kiekvienas judėjimas yra 
prasidėjęs iš Dievo ir juda į Die
vo begalinę būtį, taip ir žmogiš
kasis dvasios judėjimas, kurį mes 
vadiname kūrybiniu judėjimu, 
juda link Dievybės įvairiomis at
mainomis ir įvairiais keliais. Jei 
taip nebūtų, tai kiekvienas paju

si negimąjj pasaulį sudvasinti, no-1 dėjimas būtų be prasmės, kitaip 
rėjo ir nori įspaurti jame savo j sakant, jo visai nebūtų. 

Po įsikūnijimo paslapties, kai 
mes sužinojome, jog patrai Die
vo Sūnus tapo žmogumi, mūsų 
kūryba daugiau priartėjo prie 
Dievybės. Ji turi dabar uždavinį 
ne tik pavergti žemę ir negyvai 
gamta? įdiegti gyvojo žmogaus 
veidą. Ji eina aukščiau žmogaus 
prigimties galimybių. Ji siekia 

tuo atsiskleidimu niekad nėra pa- | regimajam pasauliui atskleisti ne
tenkintas. Jam reikia tolimesnės i ̂ g imojo Dievo valią, 
distancijos, .kur priartėjama prie (Sfiki&ft i ? BĖL> 

veidą. Visos kultūrinės srovės, ku
rios yra priešingos žmogaus pri
gimčiai, nekuria tikrosios kultū
ros, nes jos neatskleidžia tikrosios 
žmogaus prigimties. 

Didelis yra laimėjimas medžia
giniam pasauliui, kai jame yra at
skleidžiama žmogaus dvasinė pri
gimtis, bet kūrybingas žmogus ši-

Sunkumai šiam klausimui 
svarstyti 

Šiam klausimui svarstyti yra 
keleriopų sunkumų. Pirmiausia, 
sunkumą sudaro mūsų nepalan
kus nusiteikimas vertinti visa tai, 
kas mums ateina nerašytinės tra
dicijos keliu. Tik rašytinį liudi
jimą mes esame linkę laikyti ver
tu istoriniu liudininku. Visa tai, 
kas yra išlikę vienokios ar kito
kios pasakotinės tradicijos keliu, 
mes esame linkę laikyti nepatiki
momis legendomis ir neatsakin
gos žmogaus kūrybos pada
riniais. 

Kitą sunkenybių grupę suda
ro du klausimai, kurie yra kar
tais dažniau, kartais rečiau ke
liami ypač mokslininkų sluoks
niuose: 1) Ar Dievas iš tikrųjų 
žmonijos pradžioje yra save. kaip 
pasaulio ir žmogaus kūrėją, ap
reiškęs ir 2) Ar oirminis žmogus 

reikštas tiesas priimti, jas pa
sisavinti ir išlaikyti per kartas? 

Turint prieš akis mūsų mąsty
seną užvaldžiusią evoliucijos fi
losofiją, kuri žmogų geba suvok
ti tik kaip iš menkos pradžios iš-
sivystantį padarą, šitokio pirmi
nio Dievo ir žmogaus kontakto 
pripažinimas darosi sunkiai pri
imamas. Dėl to moderni galvo
sena, atsiremdama išimtinai tik 
technine ir kultūrine žmogaus 

v • 1 • * * 1 * 1 • 
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suvokti tik vien kaip tobulėjan
čią sritį. Ji, būtent, esanti kilu
si iš burtų ir tik ilgainiui apsi
valanti ir pasidaranti monoteis
tine religija. Šitokios religijos fi
losofijos šviesoje sunku rasti vie
tą ne tik pirminiam apreiškimui, 
bet ir jo išlaikymui žmonijoje. 
Senoji gyva religijos tradicija dėl 
to yra stengiamasi sutalpinti) 

| pseudoreligijos departamentuo-1 
se, tokiuose, kaip: fetišizmas, to-f 
temizmas, animizmas, magija ir 
panašiuose. 

Taigi, sunkenybių pirminio 
apreiškimo ir jo išlikimo žmoni
joje klausimo kėlimui šiandieni
nėse nuotaikose yra apstu. Prieš 
pereinant prie tiesioginio šių sun
kenybių nagrinėjimo, kyla prak
tiškas klausimas: ar yra iš viso 
patikimų metodinių, priemonių 
pažinti žmonijos tradiciją ta 
prasme, kad būtų galima objek
tyviai pasakyti, kuri tradicija yra 
senesnė ir kuri naujesnė ir kuri 
yra seniausia. Tik radus patiki
mą atsakymą į šiuos klausimus, 
atsidaro galimybė šias tradicijas 
gretinti su Sen. Testamento duo
menimis ir konstatuoti jų bend
rumus ar skirtumus. 

Kultūrų istorijos metodas 

Kalbant apie etnologijos me
todiką, nustatinėjant, kas yra se
nesnis ir kas seniausias dalykas 
tautų tradicijose, išskirtinę reikš
mę reikia pripažinti Vienos 
(Austrijoje) etnologijos mokyk
lai, kitaip dar vadinamai kul
tūrų istorijos metodu. Ši mokyk
la yra sudariusi keletą dėsnių, 
suprantamų kiekvienam kritiškai 
galvojančiam žmogui, kurių dė
ka galima pasakyti apie vieną ar 
kitą kultūrinį ciklą, kad jis yra 
už vienas kitą senesnis ar jau
nesnis. Paskaitos rėmai nesuda
ro galimybės šios metodikos iš
dėstyti, dėl to čia galima ją tik 
pailiustruoti vienu kitu pavyz
džiu. 

Taip pvz., jeigu Sen. Testa
mente sutinkame epizodą apie 
tai, kad vienas brolis aukoja Die
vui grūdus, kitas gyvulius, tai, ei
nant šiuo metodu, reikia daryti 
išvadą, kad šis pasakojimas galė
jo būti gyvenimo realybė tik po 
to, kai žmonija buvo išmokusi, iš 
vienos pusės, auginti grūdus, o 
iš kitos — jaukinti 

KaKdtaS Vilniaus tema Algirdo Kurausko 

Į-^rie h učių stalo 
BERNARDAS BRAZDŽIONIS 

Susėdome po palmėmis prie švento kūtių stalo, 
Ir grįžta atminimuose varpą vėl prikelta 
Jaunystė, laisvės dienos ten toli be galo 
Ir tėviškė, atbudusi širdy, balta, balta, 

Kaip baltas paplotėlis šventosios Dievo duonos, 
Kaip aidas, grįžęs gyvas iš klonių ir kalnų, 
Kaip spindulys, nušvitęs žvaigždynų milijonuos, 
Kuris tau duoda gyvastį ir aš kuo gyvenu*.. 

f'Rūpintojėlio rūpesčiu pasaulyje parimęs, 
O, Viešpatie, kada širdy užgimsi tu žmogaus f" 
Ir aidi atsakas: "Esu aš gimęs, aš jau gimęs, 
Tik miršta jis, nerasdamas šioj žemėje dangaus". 

Ir meldžiamės po palmėmis prie švento kūčių stalo 
Už Dievo duonos trupinį, už palaimą širdies.* 
Maldoj sugrįžta tėviškėn iš tolimo Uralo, 
Maldoj ir tujen, Lietuva, ir tu gyva meldies. 

jimą, būtų reikėję naudotis kito
kiomis kultūrinėmis priemo
nėmis. 

B kitos pusės, jeigu pažvelgtu
me į kitą Pradžios knygos epi
zodą, būtent, kaip moteris su
gundo vyrą nusikreipti nuo Die
vo, ji tai padaro ne kokia sriu
ba ar kokia kepsnimi, bet me-

gyvulius. i džio vaisiumi. Medžio vaisius, 
Anksčiau šis pasakojimas šia for- kaip žmogaus maistas, leidžia 
ma nebūtų galėjęs būti gyveni- manyti, kad šis epizodas gali bu
mo reaūybe ir, norint išreikšti tą | t i iš to žmoniios kultūros ciklo, 
religinę mintį, kurią nori iš- j kada ji maitinosi laisvai žemėje 
reikšti šis pasakojimas, būtent, I užaugusiais vaisiais. Ši pirminė 

logų sutarimu, yra vadinama 
linkimo kultūra. Dėl to į šį gun- j 
dymo epizodą žiūrėti, kaip į ki-i 
lusį iš pačios pirminės žmonijos 
kultūros, nėra kliūčių. 

Šie du pavyzdžiai yra iliustra
cija visos eilės dėsnių, kuriuos 
Vienos mokykla yra sudariusi nu
statyti kultūrinių formų istorinei 
slinkčiai. Pavyzdžiui, galima pa
minėti šitirvt dėsnius: Tos kultū
ros formos yra senesnės, kurios 
yra bendros toli viena nuo ki
tos atskirtoms žmonių grupėms, 
nvz., iei koks įrankis, paprotys 

Ikos bušmenams ir Australijos 
pigmėjams, tai yra ženklas, kad 
tie dalykai yra labai seni, nes 
nėra jokio pagrindo manyti, kad 
šios tautos kada istorijos bėgyje 
būtų susitikusios, dėl to jų bend
ri kultūriniai bruožai gali būti 
tik pirminio žmonijos palikimo 
dalis. Arba vėl kifas dėsnis, ku-

Į ris yra savaime supranta-
I mas, yra šis: senesnė kultūra yra 
ta, kuri yra apsupta kitos kultū
ros ar kitų kultūrų suskaldyta. 

Taip štai, jeigu kuriame Lie
tuvos kaime yra išlikusi žalčio 
ai ugnies mistika, tai kiekvienas 
padarys išvadą, kad ji yra senes
nė už ja apsupusią krikščionišką 
kultūrą. Apsupimas negali atsi
rasti kitaip, kaip vėlesnės kultū
ros veikimo keliu. Klausimas 
pasidaro sunkesnis, kai kultūros 
yra viena kitą suskaldžiu
sios. Bet ir šiais atvejais Vienos 
mokykla yra įsigilinusi į įvai
rius dėsningumus, kaip kultūros 
maišosi, kaip jos viena kitą per
kerta, ar viena su kita susiplaka. 

Pagrindinis šio metodo vertin
gumas glūdi tame, kad jis atsi
sako, vienos ar kitos teorijos pa
sigaudamas, klasifikuoti kultūri
nę medžiagą. *Jis žiūri tik pačios 
duomenų kalbos. Išsamiau su 
šiuo metodu susipažinti galima 
VVilhelm Schmidto knygoje: The 
Cultur Historical Method of Eth-
nologie, N. Y. 1938. 

Mums rūpimu pirminio ap
reiškimo išlikimo klausimu ši 
metodika yra vertinga tuo, kad ji 
sugebėjo į žmonijos kultūros is
toriją pažvelgti ne vien kaip į pa
žangą, bet ir kaip į tą faktą, kad 
žmonijoje yra kultūrinių daly
kų, kurie gadinasi. Yra žmonijo
je tobulėjančių kultūrų, bet taip 
pat yra suprastėjusių, atmestų ir 
užmirštų kultūrų. Turint atviras 
akis abiem procesam, ne tik to
bulėjimui bet ir atsilikimui bei 
užmiršimui, galima planingu at
gal žengimo keliu prieiti iki pir
minio žmogaus kultūrinių bruo
žų ir pastebėti, kad jie yra bend
ri ir dabartiniam žmogui. Tokių 
bruožų tarpe yra keletas pagrin
dinių tikėjimo tiesų, kaip pvz., 
kad Dievas yra pasaulio kūrėjas, 
kad jis asmenišku veikimu yra 
žmogų sukūręs, kad jis yra ge
ras ir vertina gerumą žmoguje, 

Raito ribota reikšme 

Mūsų laikų kultūrinėse nuo
taikose yra nemaža kliūčių šia 
metodika pasinaudoti. Viena 2 
kliūčių, kaip minėjome yra ki
lusi iš mūsų rašto kultūros. Yra 
susidaręs nerašytas mūsų kultū
ros įstatymas, kad patikimas pra
eities liudytojas yra tik raštas, 
kai tuo tarpu gyvos žmonių tra
dicijos liudijimas yra netekęs 
bet kokio patikimumą Yra pa
sklidęs įsitikinimas, kad gyva 
tradicija yra tik "legendos" if 
kad gyvas žodis, perduodamas 
karta iŠ kartos, tik iškreipia fak
tus ir nėra vertas jokio dėmesio. 
Negalima neigti, kad to visai 
nebūtų. Tačiau, kaip ką tik ma
tėme, etnologai yra susitikę ir su 
priešingos prasmės faktu. Jie yra 
radę pasakojimų labai toli viena 
nuo kitos esančiose kultūrose, ku* 

• h m pajėgus Dkvo ep-' aoia pagarba ir acpajarba aaio-1 žmonijos kultūra, beciru etno-'ar .padavimas yra bendras Afri- (Nnkdta 12 j*Lį 
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Siame numery: 
Modernios kūrybos supratimo 
bejieškant. 
Didelio politiko Radvilos Juodojo 
biografija, įvilkta į filosofinį traktatą. 
Pianistas Manigirdas Motekaitis su 
Chicagos Filharmonjos orkestru. 
Arkadjaus Vinokuro poezija ir 
apybraižos. 
Rašytojas Kazimieras Barenas — 
sukaktuvininkas. 
Pasitraukęs iš Lietuvos, įkure 
pantomimos teatre Švedijoje. 

DIDELIO POLITIKO BIOGRAFIJA FILOSOFINIAM TRAKTATE 
J. JAKŠTAS 

Kertine parašte 
Modernios kūrybos supratimo beieškant 

Stovint ant naujumų ir senu-1 
mų slenksčio — Naujųjų metų 
išvakarėse, tebūna gera proga j 
laiko slinkties akivaizdoje pa-1 

svarstyti tai, ka bėgantys metai 
mums atneša kūrybos sektoriuje 
vienokiais ar kitokiais modernu
mo pavidalais. 

Labai retai mūsuose tenka su
sidurti su tikrai modernia kūry
ba. Ji, tarsi našlaitė, atrodo, yra 
tik toleruojama, gal nepilnai su
prantama, ir taip lieka tik peri
feriniu fenomenu. Kilus pašne
kesiui apie ją, matyti, kiek ji my
lima ar pageidaujama. Atrodo, 
jog nesutarimas kyla dėl kai ku
rių abstrakčios tapybos ar litera
tūros kūrinių? Kyla dėl kelių pa
grindinių modernizmo bruožų, 
kuriuos norisi kai kam atnešti. 
Šie bruožai dominavo modernio
joj kūryboj jau per 60 metų. Jei
gu jie mus dažnai atbaido, tuo
met gal mes patys užsispyrę ven
giame modernumo? Bet ar gali
ma modernumą suprasti ir jį mėg
ti? 

Tokių klausimų atsiranda daž
nai, šnekant apie modernumą, 
šiuolaikiškumą. Ir ne tik pas mus 
Matot, kas modernu, dar visur 
yra miglota. Kas yra ta moderni 
kūryba? Moderniose srovėse nėra 
lengva susigaudyti. Variacijos sti
liuose vos matomos. Atrodo, jog 
keičiasi kiek juose vien forma. Bet 
gal ne tik forma? 

Aišku, visoj istorijoj menas se
kė sociologinius pasikeitimus. 
Menas net iš to atpažįstamas, ku
riai epochai, kuriam dešimtme
čiui ar šimtmečiui jis priklauso. 
Bet forma, atrodo, nėra čia pati 
svarbiausia. Forma keičias:, o 
epochos ar dešimtmečio charak
terį nusako gal net svarbesni da
lykai. Pavyzdžiui, natūralizmo 
srovė rūpinasi žmogaus socialogi-
nėmis sąlygomis. Simbol zme ma
tome pamėgimą egzotiškumo. 
Objektyvios realybės fragmentus 
regime futurizme ir konstrukty
vizme, o pasąmonės srauto formą 
— siurrealizme. 

Prieš modernizmo epochą tu-
pfjoaM tiic keistuolius, ekscentri

kus, ka:p Šekspyrą, Stendalį, Bal
zaką. Prie ekscentriškumo dabar 
prisideda šaltas, statiškas pasau
lio iškrypimo vaizdavimas. Šie 
vaizdai aprašomi su šaltu sma
gumu ir narstomi dažniausiai sa
votiški iškrypėliai, gan nenorma
lūs žmonės šių dienų rašytojų 
— Kafkos, Joyce, Faulkner, Be-
cket ir kt — raštuose. Neriama
si į psichinių ligų — ps'chopa-
taloginius atvejus (Faulknerio 
kvailiukas) ar į žemiausios žmo
gaus stadijos vaizdavimą (Becke-
to natūralizmas). Atrodo, jog mo
dernizme vyrauja natūralizmas, 
psichopatalogija, ir ne forma yra 
čia svarbiausias modernumo bruo
žas. Kas šių dviejų dalykų ne
mėgsta, tas negali pakęsti ir pa
ties modernumo, nes natūraliz
mas parodo negražią žmogaus 
pusę, o psichopatalogija —jo ne
gi až'us dvasios užkulisius. Ir kas 
iš mūsų tai mėgsta matyti? To
dėl ir užmerkiame akis. 

Kafkos "Proceso" herojus, ve
damas egzekucijon, prisimena, 
kaip prie musiagaudžio prilipu
sios musės tiek plaka sparnais, jog 
išsitrauko ir susilaužo savo plo
nytes kojeles... Joyce aprašo ne
gražius žmogaus užkulisius srau
tu. Becketas parodo valkata senį 
su visa jo natūra, Faulkneris at
veda idiotą ir t. t... Yra galvojan
čių, kad tokiu būdu modernistas 
išreiškia savo nepasitenkinimą 
nūdiene žmogaus padėtini "con-
dition humaine". kad jis taip iš
reiškia savo ideologiją. Bet toks 
jų "message" yra labai sunku iš
girsti pro iškrypėlių lūpas ar pa
matyti natūrai ;stiškam purve, jei 
kas to skaitytojui neparodo pirš
tu. 

Aplamai modernistų "credo", 
"message" ir šūkiai yra taip gud
riai paslėpti, kad tik specialistai 
gali juos iššifruoti. Ar ?ie slepia 
tai dė! baimės, bet gal dėl herme
tiškos modernaus meno charak
teristikos. Dėl misterijos. Vaka
ruose neatrodo, kad Becketas, 
Faulkneris ar kiti bijojo, jog kas 
atras, ką jie norėjo pasakyti. G a. 

(Nukalta \ 3 pi . ) 

Brunonas Bašackis, RADVILA 
JUODASIS. Patriotas ir protestan
tas. Biografija. Devenių Kultūri
nio fondo leidinys, Nr. 1, Chicago. 
1977m. Viršelis dail. Vytauto Igno 
(medžio raižinys). Spaudė M. Mor
kūno spaustuve Chicagoje. Knyga. 
264 psl.. kaina 5 dol., gaunama ir 
"Drauge". 

Lietuvos istorijoj XVI a. buvo 
permainingas laikas. Dviejų šim
tų metų Lietuva, susidariusi po 
vadinamos Krėvos unijos, kur 
krikščionybė tik vegetavo šalia 
dar vis stiprios pagonybės, su
laukė naujo impulso iš kilusios 
reformacijos. Jos poveikyje ji pa
suko nauja kryptimi ir ėmė for
muotis katalikiškoji Lietuva, ko
kia ji buvo iki paskutinių laikų. 
Tame pat XVI a. kito ir Lietuvos 
politinė buitis (Liublino unija) , 
ekonominis — visuomeninis gy
venimas (Valakų reforma). Kito 
ir valstybinė struktūra. Atsirado 
vaivadijos, pavietai su jų seime
liais, teismai, Vyriaurias tribuno
las. Labiausiai veikė XVI a. Lie
tuvą tarptautinio masto sąjūdis, 
reformacija ir Maskvos agresija. 

Šiame lemtingame, pereinama
me laikotarpyje Lietuva turėjo di
delį vadą, valstybininką ir kul
tūrinį — tikybinį reformatorių 
Mikalojų Radvilą Juodąjį (1515 
— 1565). Nors jis perdėm minė
tas mūsų istorijos veikaluose, 
ypačiai ryšium su reformacijos 
plitimu, tačiau iki šiol nebuvo 
mūsų istoriografijoje jam skir
tos studijos. Šią spragą užpildė ne 
koks rpecialiai išsimokslinęs isto
rikas, bet Lietuvoje teisės mokslus 
išėjęs Brunonas Bušackis, /paruoš
damas minėtą biografinę studiją. 

Studija išleista, praslinkus de
šimčiai metų .po autoriaus mir
ties, naujai įsteigto Devenių kul
tūrinio fondo pirmuoju leidinių 
numeriu. 

II 
Kaip autorius studijos baigia

majame žodyje pa.isako, jis "šiam 
biografiniam bandymui medžia
gą pradėjo rinkti ir grupuoti", 
dar būdamas studentu Kauno 
universitete. Jį, tada "neortodok-
siškai galvojantį ir humanistiš-
kai bei liberališkai nusiteikusį 
protestantą su neaiškiomis sim
patijomis socializmui, itin žavė

j o Juodojo kanclerio (Radvilos) 
figūra". Pagal autoriaus prisipa
žinimą galima spręsti, kad jo 
įgimta bei paveldėta pasaulėžiū
r a ant protestantizmo pagrindo 
vedė jį į praeitį. Praeityje jis su
rado jo pasaulėžiūrai artimą są
jūdį — arijonizmą ar sotini joniz-
mą. Ir štai tą sektą jis susiedino 
su Radvilos asmenybe. Tad Rad
vila patraukė autoriaus dėmesį 
pirmiausia ne kaip didelis Lietu
vos politikas, kuo jis paprastai 
laikomas, bet kaip autoriui arti
m o sąjūdžio, bent gyvenimo pa
baigoje, šalininkas. Monografi
j a ir turi tą joje vaizduojamojo 
didvyrio pasaulėžiūros žymę. Kai 
autoriui parūpo pirmiausia Rad
vilos pasaulėžiūra, ta: jis į tai 
kreipė labiausia dėmei ir veika
lą pramiešė teologiniais — filo
sofiniais samprotavimais. Vie
nuose poskyriuose jų daugiau, 
kituose mažiau. Bet jie pribarstyti 
visame veikale. Perdėm filosofi
nis traktatėiis ant istorinio pa
grindo yra moncgraf'jos baigia
masis žodis. Teologinės bei filo
sofinės intarpos visoje studijoje ir 
baigiamasis žodis rodo autorių 
buvus kontempliatyvines prigim
ties žmogų, filosofijos mylėtoją ir 
josios studiozą. 

III 
Pagrinde B. Bušackio darbas 

y ra biografija, kur vaizduojamas 
j o pasirinkto didvyrio gyvenimas 
nuo gimimo iki mirties. Kaip mo
nografijos paantraštės žodžiai 
"patrijotas ir protestantas" sako, 
autorius turėjo mintį pavaizduo
ti Radvilą dviem aspektais: pat
riotizmo ir protestantizmo. Ta
čiau faktiškai rašydamas nesi
laikė jų rėmuose. Jis rašė bio
grafiją iš daug platesnės .pers
pektyvos. Autorius įstatė jį į visą 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją 
i r padarė jos vadu. Be to, užgrie
bė to laiko Vakarų ir Rytų Eu
ropos istoriją. Bušackio mono
grafija patvirtino neneigtiną isto
rinę tiesą, kad lietuvių tau*a ir 
valstybė buvo įsiterpusi tarp Ry
tų ir Vakarų. Vakarinis savo 
kilme reformacinis sąjūdis traukė 
Lietuvą į Vakarus. O pakilusi 
Maskvos grėsmė kreipė į Rytus. 
Bušackio vaizduojamas Lietuvos 
vadas ir politikavo abiem fron
tais. 

Biografija, atrodo, ilgų metų 
darbas. Autorius rašė ją, plačiai 

Vytautas Ignas Mikalojus Radvila Juodasis (medžio raižinys) 

apsiskaitęs, daug medžiagos pri
sirinkęs. Biografija tiesiog per
krauta medžiagos gausa. Paties 
monografijos didvyrio gyvenimo 
kelias vietomis tiesiog dingsta tarp 
daugybės faktų, faktelių. Teikia
mų diduomenės vardų gausybė, 
ju giminystės ryšių narplioj mas 
teikia skaitytojui tiesiog kaleidos-
kopišką turinio vaizdą. Jis net 
trukdo sekti pagrindinio mono
grafijos asmens gyvenimo kelią. 
Smulkmenos, kurios galėjo būti 
aplenktos, nustelbia veikalo ve
damąsias linijas. 

Kai veikalas prikimštas nees
mingų smulkmenų, tai kai ku
rių poskyrių antraštės (jų tarpe 
kelios itin išradingos) neatitinka 
jų turinio. Imkime, pvz., kad ir 
trečio skyriaus pirmą paantraštę 
"'Kova su Varmijos vyskupu Sta
nislovu Hozijumi"'. IŠ paantraš
tės pavadinimo skaitytojas lauktų 
protestantų vadovo Radvilos ir 
didelio katalikybė: gynėjo Var
mijos vyskupo Hnzijaus susikirti
mo. Bet poskyryje kuo mažiau
siai apie tai kalbama. Jame kal
bama apie Radvilos paskyrimą 
kancleriu, apie įvykius Prancūzi
joje ir Vokietijoje, apie Radvilą ir 
"Mykolą Lietuvį", apie įvykius 
lenkų bažnyčioj?, kur ir Ilozi-
jaus žymi veikla paminėta. Bet 

jokios kovos tarp Radvilos ir Ho-
; zijaus neįžiūrima. Tad antraštė 
j sau, turinys sau. Arba paimkime 
, kitą tiesiog sensacingą poskyrio 
antraštę "Roma ir Maskva" (ji 
primena žinomame Ramono ro
mane tezę: Roma ar Maskva). Čia 
visai trumpai užsimintas, tiesa, 
labai mažai žinomas faktas, kad 
Maskvos caras prašė popiežiaus 
atsiųsti jam karališką karūną. 
Dar užsimenamas suvažiavimas 

; Dancige, ir toliau didžiausią po
skyrio dalį pripildo išsamus pasa
kojimas apie trečias Žygimanto 
Augusto ir Austrijos princesės ve
dybas. Vadinasi, vėl poskyrio ant
raštė ncatatinka turinio. 

Iš viso, ve kaTas pripildytas 
smu!k:ų, pagrindiniam jo turi
niui nebūtinų dalykų. Tuo tar
pu stambesnės temos, kuriomis 
būtų dėstomi iškilieji Radvilos 
darbai ir žygiai, neišryškintos 
kaip rėkiant. Čia pat reikia pa
daryti išimtį ir pabrėžti vieną 
stambią Radvilos veiklos temą, 
kuriai skirtas ištisas ketvirtas sky
rius "Juodasis riteris — Baltijos 
avangarde". Nors einama prie te
mos aplinkiniais keliais, tačiau 
•po.:kyryje "Pabaltijo vienytojas" 
susikoncentruojama ties ja. Čia 
autorius nuosekliai, tikrai istoriš
kai išdėsto didelį Radvilos politi-

Vyuutaa ųpat Tau* (aecUio raUm»j 

nį užmojį — Livonijos prijungi
mą prie Lietuvos. Šia proga su ge
ru istoriniu pagrindu autorius pa
kritikuoja ir Landsbergio dramą 
"Vėjai gluosniuose", sukurtą Šv*. 
Kazimiero jubiliejaus proga (157 
p. ir t. ) . 

IV 
Veikalas parašytas protestanto 

autoriaus ir protestantizmo po
žiūriu. Jame nepaisoma rimtos 
protestantizmo priešpriešos — ka
talikybės. Jei ji kur ir paliečiama, 
tai apie ją, kaip ir jos atstovus, 
pvz., apie popiežiaus nuncijus 
Lippomani ir Possevino, vis kri
tiškai atsiliepiama. Kai kataliky
bė beveik ignoruojama, tai nebu
vo reikalo kelti klausimo, kodėl 
kanclerio įsisavintas kalvinizmas 
greitai paplito Lietuvoje. Kai grei
tai paplito, tai trumpu laiku ir 
žlugo, nusmelktas po Tridento 
susirinkimo suaktyvėju'ios kata
likybės. Ar iš to neseka išvada, 
kad kalvinizmas nebuvo Lietuvo
je įleidęs gilesnių šaknų? Taip, 
atrodo, galvojo ir autorius, tik to 
onkrečiais argumentais nepagrin
dę. Tačiau V skyriuje, 3 poskyry
je jis kalba bendrybėmis apie re
formacijos nepasisekimą ir meta
foriška fraze nusako jo priežastį: 
"Reformacija Lietuvoje, Radvilos 
globojama, buvo išlepintas vai
kas, neužgrūdintas gyvenimo 
smūgiams, o pats Radvila su sa
vo nekantrumu pasiekti jos per
nelyg ankstyvo žydėjimo pana
šus į vaiką, kuris bando per jėgą 
praskleisti užsimezgusi žiedą" 
(228 p ) . 

Autorius prikabino Radvilai 
paantraštėje pažymėtą patrioto 
ženklą. Jis įžiūri net Radvilos se
paratizmą santykiuoe su len
kais ir Pabaltijo gyvenime nuo 
Maskvos caro. Autoriaus galvose
na šiuo atveju neistoriška. Iš tik
rųjų Radvilos Juodojo, kaip dau
gumos ano meto didikų, patrio
tizmas buvo valstybinis, bet ne 
tautinis. Jiems Lietuvos Didžioji 
Kunigą.kštija buvo valstybė są
jungoje su Lenkija. Jie gynė jos 
valstybingumą. Šiaip Radvila bu
vo akultūriząvcsis lenkas, "natio-
ne plonus". Tai rodo jo pastan
gos išleisti kibai brangią lenkiš
ką Bratos Bibliją. Panašiai apie 
Radvilos tautiškumą kalba ir so
vietinės Lietuvos istorikė Ingė 
Lukšaitė: ''Mikalojus Radvila 
Juodasis, kovodamas už Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos suvere
numą bei integralumą (atseit, 
valsybingumą — J. J.), kalbos 
dalykų nesiejo su valstybės rei
kalai '., kitaip sakant, tautiškumo 
ir valstybingumo sąvokos nebu
vo siedinamos" (2r. Lietuvių 
kolba reformaciniame judėjime 
XVII a. Viln'us 1970, 10 p ) . 

Bušackio monografija yra la
bai savaimingas biografinis kūri
nys. Jame ne tiek dėstomas as
mens gyvenimas ir jo veikla, kaip 
biografijose Įprasta, kiek jis svars
tomas. Ir svarstomas plačiai ir gi
liai. Matyt, autoriaus būta lin
kusio ir gebėjusio kontempliuoti, 
galvoi gyvenimiškais klausimais 
(Vokiečiai tokio tipo žmonėms 

Į tur terminą "geistreich"). Jis bu
vo daugiau filosofas kaip istorikas 
ir jam lab'au rūpėjo įvykių pras
mę aiškinti kaip juos dėstyti. 
Tad jTs ir parašė neįprastą bio
grafinį veikalą — originalų įna
šą į mūiu, utoriograiįįą. 

• 




