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Šiame numery: 
Kūrybines perspektyvos naujų metų 
akivaizdoje. 
Lietuviškos tradicijos kultūros 
ir laiko raidoje. 
Juozo Yluvio eilerašaai. 
Rašytojas;, laikraštininkas, 
vIsuomen?nrnkas: kun. Stasio Ylos 
70 metu sukakčiai. 
Musę kalba: atsiųsti ir prisiųsti. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 
Spygliai ir dygliau, 

TRADICIJA KULTŪROS IR LAIKO TĖKMĖJE 
: 

STASYS YLA 

Kertine parašte 
Kūrybines perspektyvos nauji; metų 

ie 
Vieni ar kiti metai yra per 

trumpas laikas perspektyvoms, 
kurios liečia kūrybą. Kūryba ne
priklauso laiko: ji turi savas prie
žastis, savus akstinus. Nauji me
tai yra tik proga pasižvalgyti, kur 
stovime, kur einame. 

Kodėl kalbam ap'e kūrybą? Ji 
gi žmogiško ir, sakyč au, išeiviŠ-

niais, kurie prašoksta įprastinį vi
durkį. Toks buvo praeitais me
tais ateitininkų kongresas Cleve-
lande ir III Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas Chicagoje. 

Mūsų chorai ir choriniai an
sambliai laikosi negausėdami, 
bet ir neprarasdami kūrybinių 
polėkių. Draminės vaidybos ko

ko mūsų gyvastingumo baromet- I lektyvai neįsitvirt no pastoviai, 
ra^ Kiek esam kūrybiški, tiek ir bet laiks nuo laiko iškyla nau-
dinamiški. G:liau žiūrint, kury- jais pastatymais, tarp jų ir gana 
bišJd esam tiek, k'ek turim idėjų, Į aukšto lygio. Tautinių šokių 
įkveoimo, p'anų ateič'ai, kiek ti-
Ketimo ir pasitikėjimo savim. 

Kūrybinės dinamikos potencia

l e PRATARMĖS 

Tradicijos yra neatskiriama 
tautinės kultūros dalis.* Jos ap
ima gyvenimo, bendravimo, elge
sio būdą, įveiksmintą apeigomis, 
papročiais, etlketinėm formom i) 
etinėm normom; apeigos palydi
mos dainų, oracijų, raudų, dialo
gų, kartais priežodžių, patarlių, 
mįslių. Tai plati tautotyros sritis 
platesnė už tautosaką bei krašto
tyrą ir žymiai subtilesnė. 

Deja, tradicijos pas mus nebu
vo atskirai ir specialiai renkamos, 
klasifikuojamos bei studijuojamos. 
Kas surinkta ir aprašyta, tai tik 
maža dalis visumos ir nuopelnas 
atskirų tautosakininkų bei tauto-
tyrinmkų. Bendra kryptis rodė di
desni dėmesį žodinei ir buitinei 
liaudies kūrybai, ir joje ieškota 
skirtingų dalykų. 

Pirmieji tautosakininkai, ro
mantikai, liaudies kūryboje ieš
kojo pradinės tautos pasaulėjau
tos, senojo tikėjimo bei kulto. 
Liaudies gyvenimo ir elgesio bū
das jiems atrodė naivus ir kon
servatyvus, be to, "suplaktas" su 
krikščionybe. V. Krėvė darė prie
kaištą Jono Basanavičiaus ro
mantinei krypčiai, kad ji turėjusi 
"omeny vien tik dainas, pasakas, 
legendas ir padavimus" ir kad tai 
"neišsemia visos tautosakos nuo
vokos" (MTI , 1930, 14). 

Po to atėjo estetai - literatai, 
susirūpinę atpažinti "užburtą 
liaudies sielą", rinkę visokią ir 
bet kokią žodinę liaudies kūrybą. 
Jiems rūpėjo atsekti, kokiais vaiz
dais, kokiom poetinėm bei stilis-

1 tinėm priemonėm, kokiais simbo-

las yra mumyse, dėl to ir iškyla 
klausimas, kur stovime šiuo me
tu. Mus riboja kai kurios sąlygos. 
Viefia iš jų yra techniškosios ci
vilizacijos kryptis, perkelianti kū
rybinę hVciatyvą j instituc'ias ir 
panaudoianti tik dalį specialistų. 
Mums ši kryptis dar nepavojin
ga, nes mūsų kūrybinės veiklos 
sritys nes'Vemia tik spec;aHstais. 
Yra kit: dalykai, su kuriais turi
me ska'tv'is. Retė:a kūrybiškai 
subrendę žmonės iš pokario ge
neracijos. Da*is žmonių pas'ne-
ša | p-asrmatizmą, mažiau besi
domi kūryb'nėmis vertvbėmis. 
Jaunoji karta v's kelia rūoestį, ar 
î aTJjrs. ar bns oaT'ėg? nerimti kū
rybinio darbo barus... Yra pagrin
do susirūninti. bet n*»atrodo, kad 
jau tektų baimintis. Kodėl? 

Ž'ūrint į padėti. kaTo ji dabar 
atbodo, dar nėra ženklu kokiam 
rvskesn'am lūžiui. Soauda. relia-
tvv'ai gana plati, tebėra tokioi pa-
č;oj apimty ir tokiame pat lygy
je — su buvusiais nliusais ir mi
nusais. Ji ženklina kūrvbinį tęsti
numą ?r turimus nemažus rašan
čiųjų išteklius. Prie periodinės 
snaudos pridėkim atskirus leidi
nius. Jie toli gražu nemažėja, gal 
net daugėia. Praėiusiųjų metų 
knvoni derlius neatsiliko nuo už-
praėujsiųių ska'čiumi ir kokybe. 

Visuomeninė vc'kla, išsišako
jusi iš seno, tebėra pakankamai 
gyva. Stebuklu nedaro, bet laiks 

grupės kuriasi netgi naujos, o 
kai kurios daro iškylų po Euro
pą ir Pietų Ameriką. Dailininkų j lįai s bei metaforom liaudis reiš-
prieauglis bene didžiausias; savo | kia savo galvojimą, jutimą, išgy-
parodomis jie domina ir džiug-j venimą. Iš to jie sėmė įkvėpimo 
r a mūsų išeiviją, o kai kurie jau . i r mokėsi kūrybinių formų, 
išeina į amerikinę dailės estradą. Pagaliau susilaukėme etnologų, 
Muzikų —instrumentalistų ir kurių įsitikinimu "tautosaka yra 
vokalistų — prieauglis mažesnis, j daugiau negu liaudies dailioji li-
bet niekad ir nebuvo gausus. Chi- teratūra — ji yra kartu ir jos kul-
cagos opera tęsia savo darbą, gal- tūros istorija, psichologija ir filo-
vodama net apie naujas lietuvis- sofija" (Vairas 1935, N 9, 23). Si 
kasias operas. "Dainava" sukūrė kryptis praktiškai nedaug kuo 
originalią operetę. skyrėsi nuo literatų — rinko tą 

*) Skaitytojams čia pateikiame 
kun. Stasio Ylos studijos, nagrinė
jančios lietuvių šeimos tradicijee. 
pačią pradžią. Visa studija atskiru 
leidiniu leidžiama Amerikos Lietuvių 
bibliotekos leidyklos (Lithuanian Lib-
rary Press, Inc.) išeivijos etninės 
enciklopedijos knygų serijoj. 

Galėtume eiti per įvairias kitas pačią medžiagą panašioj apimty; 
mūsų gyvenimo sritis ir rastume,: panašai, ka'p romantikai, domė-
kad padėtis daug'au ar mažiau 
yra panaši. Kad ir mūsų švieti
mas su šeštadieninėm ir aukštes
nėm mokyklom, Lituanistiniu 
Chicagos institutu, mokytojų stu
dijų savaitėmis, "Švietimo gairė
mis", naujų vadovėlių ruoša, 
mokyklų leidin'ais ir vaikams 
skirta literatūra yra didelės su
telktinės kūrybinės iniciatyvos 
reiškinys ir patvarus tęsinys. Šio
je srityje randame įsijungusių 
jaunosios generac'jos žmonių gal 
gausiau nei kur kitur. Jungiasi, 
gal ne taip gausiai, ir ? spaudos 
darbą. Daug studentiško jauni
mo ateina vadovais į jaunesnes 
jaunimo organizacijas arb-i jų 
padalinius. 

Jaunimas turi neabejotinai di
delį kūrybinį potencialą. Paste
bėta, kad savuose tautiniuose ba
ruose jis gali plačiau ir stipriau 
pasireikšti, negu pas amerikie
čius. Dėl to čia sveriasi natūra-

josi prietarais bei prietarinėmis 
interpretacijomis, tariamai tu
rinčiomis ryšio su buvusia pago
nybe. Naujoji etnologija buvo 
įtakoje austrų pozityvistinės mo
kyklos, kuri neskyrė seikšmės tra
dicijoms ir jų pedagoginei veik
mei. Tačiau nevengė skelbti at
skirus papročių bei tradicijų ap
rašus. 

Religinės tautotyros (Religiose 
Voklskunde) kryptis pas mus be
veik nepasireiškė, kaip pas vokie
čius ir kitus vakariečius, tyrinė
jusius liaudies papročius bei tra
dicijas ryšium su krikščioniško
sios kultūros bei religijos įtako
mis. Žinomas tik vienas diserta
cinis kun. K Širvaičio darbas "Re-

ligous FoIkways in Lithuania j gi yra pirminis žmogaus brendi-
and their Conservation among | mo ir ugdymo židinys. Šeimos 
the Lithuanian Immigrants in j samprata ir jos paskirtis išryški 

kilęs didesnis dėmesys etnikai. 
Kūrybai pasireikšti mūsų tar

pe dar yra daug galimybių, ne
išbandytų ir nepanaudotų, kad 
ir nešant savos kultūros apraiš
kas į kitų tarpą. Jaunoji genera
cija, perėjusi savo kultūros mo
kyklą, galės atlikti geriau ir aną 
uždavinį. Jaunas žmogus, veda
mas idealistinio entuziazmo, pra
deda kurti. Kurdamas pajunta 
savo kultūros gelmių virpesį ar 
atgarsį, patiria džiaugsmą veikti 

laiko pilnatvėj, kada jaunimo kū
rybinė proverža bręsta. 

Mūsų perspek:yvos kūrybiniuo
se baruose, žiūrint realiai, gal nė
ra didelės, bet viltingos. Viltingos 
ta prasme, kad nestingam tikėji
mo savom pastangom reikštis, kuo 
esame, ir vystyti toliau savas ver-

the United States" (rankraštis 
Washingtono kat. universitete, 
1948). 
' Visai nauja pastanga iškilo 
pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje 
— tyrinėti liaudies tradicijas ir 
jas pritaikyti dabarties reikalavi
mams. Ši pastanga tuo motyvuo
jama, kad "tradicijos stiprina ko
lektyvą.., reguliuoja etiketą, 
žmonių elgesį, padeda stabilizuo
ti ir stiprinti idėjas" (P. Pečiū-
ra, Tradicijos vakar ir šiandien, 
Vilnius 1974, 8). "Tradicija vai
dina pažangų vaidmenį", tik 
svarbu, kad ji atitiktų "istorines 
sąlygas" (tp. 6). Nesibijoma net 
religinių tradicijų, apeiginių jų 
formų, bet keičiamas jų turinys 
(tp 12-13) — religinis bereligi-
niu. Šių pastangų tikslas perug-
dyti krikščioniškąjį tautos cha
rakteri marksistiniu. 

Tradicijos dar tebėra neaptar
ta ir tiksliau neapibrėžta sritis. 
Neapibrėžtas dalykas paprastai 
painiojamas su jam artimais ar 
panašiais reiškiniais. Dėl to, at-tybes derinyje su bendražmogiš-

komis. Tas tikėjimas, sakyčiau, ir j r o ^ pravartu šio leidinio pra
daro stebuklus. Maža etninė gru- j džioje aiškintis, kas gi yra tradi-
pė„ kokia esame, neatsiliekam nuo i c j ; a . 

jau pačiuose jos kūrimo vyks
muose, kuriuos čionai ir bando
me apibūdinti. Tuose vyksmuo
se galima išskaityti ir daugiau 
dalykų: kokie buvo mūsų liaudies 
socialinia', kultūriniai, etiketi-
niai ir etiniai ryšiai bei santykiai. 
Plačiau tuos santykius bei ryšius 
atskleidžia kitos — išvystytos tra
dicinės formos, kurių čia neliečia
m a Neliečiame ir specifinių reli
ginio šeimos gyvenimo vyksmų 
su šventiniais papročiais. Palie
kame nuošaliai ir buitinę tradi
cinę šeimos aplinką. Įdomios, 
raiškios, savaip turtingos gyveni
mo užbaigtuvių tradicijos, kurių 
čia taip pat neliečiame. 

Ši tautotyros sritis autoriui rū
pėjo dėl jos ryšio su tautine sie-

i lovada ir etnine mūsų psicholo
gija. Rinkęs medžiagą pastaro-

• šioms dviem sritim, kai ką ir ra
šęs, pagaliau čia, išeivijoj, atsitik
tinai buvo pastūmėtas imtis šio 
darbo. Konkrečiai jam teko pri
statyti lietuvių šeimos tradicijas 
tėvų-šeimų dienose, kurios b u - j ™ ^ " «"» ^ b i m ™ \ 

iš savęs ir savitai — tada jo ne-
auo laiko Švysteli tokiais rengi- . Ii*:, c ii dalies į tai kreipia ir iš-' sulaikysi. Manding, esame tokioj i 

didžiųjų, o kai kuriais atžvilgiais 
gal net kitus prašokstame, n 

Svarbiausios tradicijos yra šei
minės ir jos esti turtingiausios vi 

berado užrašytos medžiagos. Ta
da parengęs anketą, leidosi kelio
nei į lietuvių senelių prieglaudas 
ir tarėsi radęs "kasyklas" tokiems 
klausimams, kurie praveria tra
dicijų sritį žymiai plačiau. An
ketų apdorojimas reikalavo nau
jo laiko, ir, jo stigdamas, auto
rius padėjo pirmąjį darbą į šalį. 
Jei ne T. Alg. Kezys, SJ, šis dar
bas dar būtų gulėjęs ir laukęs 
antrosios savo dalies. 

TRADICIJŲ L tŽlS 

Prie tradicijos kūrėjų neminė
jome inteligentų, nes tai nauja 
pastarųjų laikų tautos klasė. Tie
sa, buvo sena didikų bei kilmin
gųjų klasė, ano meto šviesuome
nė, ir ]i turėjo savo tradicijų, tik 
šios jau nebuvo tautinės. Nemi
nėjome ir miestiečių. 

Vieni ir antri paprastai seka 
vadinamą pažangą, taikosi prie 
civilizacijos pakaitų, linksta "iš
sinerti" iš bendruomeninių gy
venimo formų arba pastovių elg
senos rėmų. Jų santykis su tauta 

j ne tiek buitinis, kaip liaudies, 
kiek racionalus arba romantinis. 
Šviesuoliai ir miestiečiai greičiau 
skiriasi, tolsta, nusigręžia nuo to, 
kas liaudiška, o kad neliktų tuš-

| tumoje —kopijuoja svetimus pa
pročius. "Inteligentija, pasak V. 
Krėvės, vis labiau ir labiau tols
ta nuo liaudies, vis labiau (persi
sunkia kosmopolitinės kultūros 
dvasia" (MT I, 14). 

Mūsų atveju reikia skirti seną
ją šviesuomenę bei miesčioniją ir 
naująją. Pirmoj: atitrūko nuo 

į liaudies gana anksti ir nuėjo sa
vais keliais. Antroji bent kurį lai-

I ką buvo arti liaudies. 
I. ATITRŪKIMAS pirmosios 

šviesuomenės buvo beveik neiš
vengiamas. Ji vadovavo krašto 
politikai, maišėsi didžiuose vals
tybės plotuose, bendravo su įvai
rių tautų bei kultūrų atstovais. 
Kalbiškai ir kultūriškai pradėjo 
tolti gana anksti — nuo to laiko, 
kai įsijungė į rytų slavų valdymą. 
Sociališkai ji artėjo į lenkų kil
mingųjų gyvenimo tipą. Politi
nių reikalų bendrumas su slavais, 
socialinė artimybė, herbinės — 
paskui ir šeiminės giminystės ne
išvengiamai vedė kilminguosius 
tolyn nuo savo tautos kamieno. 
"Ilgainiui, pasak S. Daukanto, iš
lepusi diduomenė ištižo ir, smeig
damos ir gundydamos į šalaujų, 
beje: lenkų, gudų, vokyčių ir ki
tų Šaldrų įpročius, užmiršo ir pa
mynė po kojų tą šventą darbą sa
vo bočių prabočių" (DB, 85). 

Viena tačiau reikia pripažinti, 
kad mūsų diduomenė, pati lūžusi, 
nelaužė liaudies: paliko ją gyven
ti savu tradiciniu gyvenimu ir 
nekliudė jo toliau vystyti. Nekliu
dė ir to meto miesčioniją, kuri 
buvo negausi, be to, svetima mū
sų liaudžiai. Pirmieji miestiečiai 
buvo vokiečiai amatininkai ir žy
dai prekybininkai. Vėliau juos pa
pildė lenkai arba sulenkėję val
dininkai. Buvo ir praeivių meni-

italų, 
vo organizuotos Putname 1958 ir 
1959 metais. Šiuo įsibėgėjimu bu
vo paruoštas rankraštis i r pradė
tas rinkti. Bet rinkinį teko sulai
kyti, kai autorius norėjo eiti to-

sose tautose bei kultūrose. Šeimai liau, o tautosakos rinkiniuose ae-

flamų, prancūzų. Visi jie gyveno 
savu atsineštiniu gyvenimu so 
savais papročiais, nesimaišydami 
su liaudimi ir nedarydami jai įta
kos d 

(Nukelta \ 2 paL) 
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Šiame numery:
Kai realybė pralenkia vizijas. 
Lietuviškos novelės angliškai. 
Eglės Juodvalkytės eilėraščiai. 
Kriavo akto autentiškumas.
Savo “Roots” beieškant.
Manįgirdas Motekaitis su simfoniniu. 
Mūsų kalba: Ar naudingas toks 
grabaliojimas?
Pasitarimas dėl J. Aisčio raštų. 
Lietuvių rašytojų draugijos premija. 
Amerika mini Carl’o Sandburg’o 
gimimo šimtmetį.

Kertinė arašte
Kai realybė pralenkia vizijas

I

Kai prieš septyniolika metų g:- 
mė Lietuvių fondo idėja sutelkti 
lietuvių kultūriniams reikalams 
išeivijoje vieną milijoną dolerių, 
tai netrūko ir skeptikų, kuriems 
atrodė, jog tai neįmanoma, jog 
tai yra tik nerealių vizionierių 
klaidingas apskaičiavimas. O 
Šiandien matome, jog milijonas 
jau yra realybė, vizija jau net 
pralenkta, nes kopiama j antrąjį 
milijoną.

Lygiai realistams neįvykdoma 
svajone atrodė ir priąš dvidešimt 
penkerius metus, “fantasto” Juo
zo Kapočiaus užmojis išleisti dar 
niekada ir niekur neišleistą pilną 
lietuviškąją enciklopediją. Ta
čiau fantastas buvo už visus rea
liausias. Pirmą kartą mūsų kul
tūros istorijoj 36 tomų Lietuvių 
Enciklopedija buvo pradėta ir 
užbaigta išeivijoje. Ir ši J. Kapo
čiaus realybė aną neįtikėt'ną vi
ziją yra jau pralenkusi, nes bai
giama leisti ir angliškoji Ency
clopedia Lituanica.

Ir štai tokie bei panašūs nere
alių “fantastų” sapnai ar tik ne
liks pačiais realiausiais lietuviš
kosios išeivijos įnašais į visos tau
tos kūrybinių lobių aruodą. Jie 
bus taipgi neišgriaunamais pa
minklais visos tos dabart’nės mū
sų išeiviškosios veiklos, kuri įvai
raus bruzdėjimo rutinoje ne kar
tą šiandien protoklą vertina ko
ne labiau negu knygą.

Tik, ačiū Dievui, yra įsižiū
rėjusių ir į knygą. Šitai liudija tik 
ką pasibaigęs dvidešimt septinta
sis “Draugo” romano konkursas. 
Tai juk irgi p rmakartinis toks fe
nomenas visoje mūsų grožinės li
teratūros raidoie. 27 metų litera
tūros konkursas! Juk tai visu 
penkmečiu ilgesnis laiko tarpas 
negu laisvosios Lietuvos la'kotar- 
n;s po Pirmojo pašau! nio karo. 
Ne tik išeivijose, bet net ir kitų 
tautų tėvynėse ne’engva būtų su
rasti tokiu atkaklumu metai po 
metų gyvuojantį literatūros kon
kursą. Juk tai daugiau negu visos 
kartos amžius, kartos amžiumi 
laikant, kaip įprasta, 25 metus.

Net kūrybingasis nepriklauso

mybės dvidešimtmetis niekuo 
panašiu pasigirti negali. Jokių il
giau gyvuojančių konkursinių 
tradicijų tėvynėje nesuspėta ar 
nesugebėta sukurti. Konkursai 
buvo tik ats tikriniai, tik progi
niai, vienmečiai, kaip, sakysim, 
vytautinės temos literatūrinis 
konkursas 1930 metais, minint 
500 metų nuo Vytauto mirties. 
O kasmetinė valstybinė (5000 li
tų) l teratūros premija už geriau
sią metų knygą įsteigta tik 1935 
metais, ir jinai suspėta įteikti 
tik penkiems rašytojams. Tokioi 
analogijoj ir išryškėja “Draugo” 
romano konkurso vieta literatū
rinės pastangos ir tradicijos tesė
jime jau nemunais nusitęsusioje 
laiko tėkmėje.

Suprantama, gal ne kiekviene- 
riais metais romano konkurso 
vaisiai buvo laukiamų ir pagei
daujamų rezultatų. Tačiau per 
dvidešimt septynerius metus iš
kilo apsčiai ir giliai mintin įstri
gusių, o ir mūsų literatūros rai
doje išliekančių vardų. O taipgi 
kiekvienas šis konkursas sukėlė 
smalsumą literatūrai, pažadino 
literatūrin:us pokalbius, atsiliepi
mus spaudoje. Net ir menkiau 
pasisekęs ir neigiamiau kritikų į- 
vertintas romanas gal nebu
vo bereikšmis bent ta prasme, 
kad pakurstė karštesnes diskusi
jas literatūriniais klaus mais, o 
autoriams gal net buvo ar bus 
akstinas ateityje pasitempti.

Šiemetinis, pastarasis, dvide
šimt septintasis “Draugo” roma
no konkursas žadina smalsumą 
ir tuo atžvilgu, kad jo laimėto
jas yra Anatolijus Kairys, lig šiol 
labiausiai pažįstamas kaip teat
rinio bruzdėjimo ir teatrinės 
plunksnos žmogus. O štai dabar 
— romanistas! Kiek iš jury komi
suos narių teko sužinoti, naujo 
romano “Po Damoklo kardu”, 
tema yra be galo intriguojanti: 
tai dviejų draugų (lietuvio ir žy
do) istori’a, kurioie vienam ten
ka būti kunigu, k'tam enkavedis
tu, bet draugystės ir žmogiškųjų 
kontaktų nenutraukti iki pat 
šiurpaus finalą

The Lithuanian Short Story: Fif
ty Years. Redaguota Stepo Zo- 
barsko. Manyland Books. 12.50 
dol. Galima gauti ir “Drauge”.

•

Praeitais meta’s išleista Stepo 
Zobarsko surinkta ir redaguota 

■ antologija pateikia 29 lietu- 
I vių rašytojų trumposios prozos 
kūrinius angliškajam vertime. 
Algirdo Landsbergio įvadas ap
žvelgia lietuvių prozos istorinį 
augimą ir aptaria kiekvieną an
tologijoje spausdinamą kūrinį, 
įterpdamas jį tematiniu ir for
miniu požiūriu į pieš amą bend
rą mūsų literatūros vaizdą. Prie 
kiekvieno kūrinio pridėta auto
riaus atvaizdas ir biografinia' 
duomenys.

Ką patirs lietuviškai ne
skaitantis skaitytojas, susitikęs su 
šia knyga ir joje sutelktais lietu
viško? kūrybos atitikmenimis? 
Svarbiausias rinktinės nuopelnas, 
atrodytų, yra jos duodama proga 
nelietuviui skaitytojui pažinti ir

patirti, kiek vertime įmanoma, 
atskirų mūsų rašytojų talentą, 
kiekvieno savitą kūrybinį meniš
kumą. Kaip tik novelė, kadangi 
ją apibrėžia ir suvaržo formos 
trumpumas, leidžia aiškiau iš
ryškėti jos kūrėjo sugebėjimams 
sąmoningai valdyti formą ir iš
raišką, negu dažnu atveju ilges
ni prozos kūriniai. Todėl ypač 
džiugu antologijoje rasti klasiki
nės novelės pavyzdžių, kurie sa
vo meniiiiu apipavidalinimu 
yra tapę išskirtiniais mūsų pro
zoje. Tokių novelių centre yra 
įvykis, per kurį rašytojas įstengia 
astkleisti pagrindinio veikėjo gy
venimą ir būdą, v’sas įvykį ruo
šiančias ir lydinčias detales taip 
parinkdamas ir panaudodamas, 
kad jos neštų kuo daugiausia 
reikšmės. Grušo “Sunki ranka.” 
Jankaus “Dubenėlis,” Katiliškio 
"Kaim'ška detalė” savo labai 
tampria forma pasiekia stiprų, 
koncentruotą ęCcktą, kuris skai
tytojui pavirsta įžvalga į atskleis
tą padėtį: Grušas rodo neatlyž- 
tamą ir nesuvaldomą blogio au
dimą, vesdamas iį prie taško, ka
da jis paslaptingai turi susitram- 
dyti —vyrai, kankinę arkliava
gio žmoną, dėkingai priima jos 
slaugymą, kai vienas iš jų susi
žeidžia; Jankus daiktą, šiuo atve
ju dubenėlį, paverčia vertybių iš
gyvenimo tašku — jo sudužimas 
sukrečia senelės Banienės pasaulį

Tuo užbaigdami dvidešimt 
septintąjį “Draugo” romano kon
kursą, visą šį literatūrinį užmojį 
laikome vienu iš tų išeivijos, jei 
taip gal ina pasakyti, stebuklų, 
kuriuose realybė pralenkia pa
čias neįtikimiausias vizijas.

k. brd.

Anatolijus Kairys, laimėjęs 27-tąjĮ “Draugo” romano konkursą. Konkursan 
atsiųstam rankraščiui, pasirašytam Pelėdos slapyvardžiu, laimėjimą pripa
žino balių dauguma jury komisija: Povilas Gaučys (pirm.), Dalia Kučėnienė 
(sekr.), Pranas Razminas, Česlovas Grincevičius ir Juozas Toliušis. Konkur
są laimėjusio romano vardas “Po Damoklo kardu” (Žiūr. Kertinę paraštę). 
Tūkstančio dol. premija, kurios mecenatai yra Andrius ir Ada Skučai iš Lake 
Worth, Fla., laureatui bis peikta literatūrinėje iškilmėje š. m. balandžio 
mėn. 23 d. Jaunimo centre, Chicagoje. Ligi to laiko bus atspausdintas ir 
premijuotas romanas.

Stepas Zobarskas, kurio rūpesčiu ir pastangomis išleista čia recenzuojama 
lietuvių beletristikos antologija anglų kalba “The Lithuanian Short Story: 
Fifty Years”. Nuotr. V. Maželio

ir leidžia Jai praregėti vienu ir 
tuo pačiu momentu savo pačios 
pajėgumą blogiui ir savo bran
giausią turtą; Katiliškio novelėje 
senio Vėtros rūpestis augintinės 
dalia nelauktai išsisprendžia, kai 
tuo tarpu vasaros nakties detalių 
pagalba nuo pat pradžios subti
liai vykdomas jo pykčio pasikeiti
mas į nuostabą.

Be abejo, novelės žanras aprė
pia ne vien šį paradigmatinį 19 
šimtmečio jos modelį, bet ir la
bai įvairaus pobūdžio trumpąją 
prozą. Vietoj vieno st praus įspū
džio rašytojas gali siekti labiau 
sudėtingų efektų, sugindamas 
juos į vieną atbaigtą kūrinį: vidi
nės būsenos, elgesio motyvacijos, 
dvasinių savybių atskle’dimo. Sį 
skirtingai pakreiptą novelės žan
ro galimybių išnaudojimą skai
tytojas ypač matys mūsų litera
tūros klasikuose ir po to visoj ei
lėj naujesnių kūrin u, įtrauktų į 
antologiją. Krėvės “Skerdžius” ir 
Vienuolio “Paskenduolė” lygiai 
domina išorine veiksmo eiga ir 
charakterio atskleidimu. Abie
juose kūriniuose pasiekiama iš
skirtinis meninės integracijos 
laipsnis: žmogaus vidaus ir gam
tos detalių vaizdavimo suderini
mas, asmeninės nuotaikos ir vi- 
suomen'nės tikrovės glaustas, bet 
įtikinantis pristatymas, nuosek
lus jausminės įtampos kėlimas, 
vientisa perspektyva ir pasako
jančio balso sugebėjimas perteik
ti nuostabą tuo, ką jis pasakoja. 
To pasiekia ir Vaižganto “Išga
ma,” nors čia vyrauja charakte
rio atskleidimas, panaudojant 
Vakarų literatūroje labai pamėg
tą priemonę — mažiau suvokian
čia veikėjo akimis vaizduoti 
problematišką protagonistą. 

Skaitytojui turbūt bus akivaizdu, 
kad didesnė dalis kūrinių rinkti
nėje priklauso šiai antrajai nove
lės rūšiai, “gyvenimo iškarpos” 
krypčiai, kurios svarbiausias sie
kimas yra kuo įtikinanriau at
skleisti kokią nors dvasinę būse
ną ar pavaizduoti kuo nors ypa
tingą visuomenės padėtį, suglau- 
džiant kiek galimą daugiau pa
tirties krūvio į siauros apimties 
rėmus. Nuoseklu tad, kad, intri
gos, išorinės ar vidinės, pynimas 
tampa antraeiliu tikslu.

Taigi šios antrosios novelių rū
šies persvara greič.ausiai skai
tytojui sudarys bendrą įspūdį, 
jog jaunoje lietuvių literatūroje 
svarbiau už kūrinio kompoziciją 
yra išraiškos būdas—tono išjieško- 
jimas pasirinktos temos traktavi
mui, žodžių parinkimas, sakinio 
garsinės savybės, asociacijų galia. 
Atrodytų, kad ir lietuviškoje pro
zoje lyrinis polėkis stipr au ir 
dažniau iki šiol yra reiškęsis, ne
gu epinis ar dramatinis. Trum
poji proza savo ruožtu yra šiam 
polėkiui dėkingas žanras, nes ša- 
l a aukščiau minėtųjų ji atveria 
apsčiai galimybių, prasilenkian
čių su griežtom novelės ribom ir 
pasižyminčių laisva konstrukcija, 
kaip įvairaus tipo pasakos, ku
riose sąmon ngai ištrinamos ri
bos tarp tikrovės ir fantazijos,
arba prozinė idilė, ar lyrinis vaiz
das. Čia būtų trečias atžvilgis, 
kaip skaitytojui antologija atveria 
kas būd'ng:ausia ir vertingiau
sia lietuviškoje trumpoje prozo
je. Pavyzdžiui, Pulgio Andriušio 
škicas apie aštuoniasdešimtmetį 
dėdę Mykolą susijdeda iš jo vidi
nio monologo, godžiais pagau
nančio patį elęihnt£riausią žmo
gaus pergyvenimą — savęs kaip

gyvo pajautimą. Apsakymas vien 
savo forma subtiliai įtaigoja, kad 
žodžiai, kurie vieni šią gyvybę ir 
jos dalyvavimą visos gamtos gy
vybėje sutikrovina, s'ekia toliau 
ir už mirtį. Džiugu taip pat, kad 
įdėta Liudo Dovydėno stilizuota 
pasaka ir Juliaus Kaupo “Kurk- 
liškių vargonai”, nors ir gaila, 
kad nėra kurio nors labiau fan
tastinio pasakojimo iš “Daktaro 
Kripštuko pragare”; juo galėtu
me dar labiau didžiuotis Kaupo 
talentu prieš svetimtautį skaity
toją. Bet ypač malonu, kad tarp 
antologijoje įdėtų pasakojimų, 
kurie žaidžia ant tikrovės ir fan
tazijos pilnesnio pašaut o ribos, 
yra Antano Vaičiulaičio “Vidu
dienis kaimo smuklėj”. Nuosta
bu, kaip šiame grakščiame pasa
kojime gausybė asociacijų, iš- 
šaukianč ų Vakarų pasaulio 
krikščionišką praeitį ir patirti 
bei įvilktų į lietuvišką išraišką, 
persiteikia be didelio įtempimo 
ir anglų kalboje. Todėl, kai, sau
lei leidžiantis, abu piligrimai nuo 
kalno išvysta Vilniaus bokštus, 
Vaičiulaičio pasakojimas irgi yra 
pasiekęs un:versalioš reikšmės, ir 
jam tiktų įvado žodžiai apie 
“Skerdžių” ir “Horizonte bėga 
šernai” -r-kad tai novelės, įgy
jančios universalumo 'ir išliekan
čios nepamainomai lietuviško
mis.

Paskiri antologijos kūriniai ne
abejotinai skaitytojui suteiks pa
sitenkinimą ir jį praturtins nau
jai laimėtais vaizduotės plotais. 
O visa rinktinė, aplamai paimta, 
jam tikrai atvers žvilgsnį į lietu
vių trumposios prozos, sukurtos 
tik per pusę šimtmečio, įvairu
mą ir gajumą, ką rodo plati ska
lė skirtingų novelės tipų ir dide- 

- li skirtumai tarp visų 29 kūrėjų 
Į (jų tarpe nėra nė vieno, imituo
jančio kitą). Gal tik gaila, kad 
fantaziją ir tikrovę sulydančio 

i pobūdžio kūrinių lyg ir maža 
j (pvz. ir Mazalaitės ir Kaupo at
veju įdėti tokie, kuriuose tikrovė 
viršija), kai tuo tarpu šis žanras 
mūsų literatūroje, bent išeiviš- 
koje, buvo ir tebėra visai sėkmin
gai praktikuojamas ir kuris sve
timtaučiui skaitytojui galėtų bū
ti estet niai nemažiau patrauk
lus už imigrantinio gyvenimo 
Vaizdavimą kartais pernelyg so
ciologiniais mastais. Jaučiasi lyg 
ir pavojus, kad rinktinė pri
sistatys skaitytojui kaip labiau 
pasinešusi “pažintinės reikšmės” 
keliu (viršelio aplanke rašoma, 
kad atrinkti kūrin ai atspindi po
litinius ir visuomeninius sukrėti
mus Lietuvos istorijoje pirmoje 
šio šimtmečio pusėje), negu at
nešant; surinktus pačius geriau
sius, kiek tik sąlygos leido, lietu
viškos kūrybos trumposios pro
zos žanro pavyzdžius.

Nėra abejonės, kad kiekvienas 
lietuvis skaitytojas samprotaus, 
jog galėjęs padaryti dar tobu
lesnę atranką negu redaktorius 
(tokia jau antologijų sudarytojų 
dalia), tačiau, atrankos klausi
mą palietus, matyti jau vien iš 
kūrinių įvairumo tiek temos, tiek 
formos atžvilgiu, kad atrinkimas 
buvęs labai sąmoningas ir rū
pestingas, siekiant įvykdyti an
tologijos t'krai platų ir sudėtingą 
užmojį. Kiek galima geriausių 
kūrinių sutelkimas tebuvo dali
nis tikslas. Iš įdėtų kūrinių gau
sos, juos siejančio laiko tarpo bei 
įvado teiginių, pinančių rašytojų

(Nukelta j 2 peL)
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Šiame numery:
Pilkųjų didvyrių realybė.
Pokalbis su poetu Tomu Venclova 
apie tarptautines rašytojų draugijos 
P.E.N. klubų suvažiavimų 
Australijoje irkt.
Lietuviškoji muzika ir
Vladas Jakubėnas.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai. 
Dailininko tapybos žodynas ir 
gramatika: Vlado Ziliaus paroda 
New Yorke.
30,000 dolerių baltų studijoms.

Pilkųjų didvyrių realybė
Tai realybė, kuri prasideda pa

sakose. Pilkasis didvyris ten visa
da būna tas paprastasis žmoge
lis, kuris tačiau, pasirodo, yra 
vertesnis ir galingesnis už visus ga
liūnus, karalius, net už patį vel
nią. Pasakose, bent jų pradžioje, 
toks pilkasis didvyris, visada at
rodo lyg ir visai atliekamas žmo
gus, nereikšmingas, paprastutis, 
net kvailokas. Tai vis būna tre
čiasis brolis kvailiukas, neverti
namas nei tėvų, nei vyresniųjų 
brolių, apjuokiamas kaimynų, 
bet galų gale visus tikrus ir taria
mus galijotus pranokstąs, pasiro- 
dąs išmintingiausias už visus ki
tus, tampąs karaliumi arba bent 
vedąs karalaitę. Visų paprasčiau
sias, net nereikšmingiausias pasi
rodo buvęs pats vertingiausias. 
Tai liaudies žmonių išmintis, 
tik apvilkta meniškąja pasakos 
forma.

Sakysite, kad taip yra tik pasa
kose, o realybėje gradacija visai 
kita. Žinoma, plačios žmonijos rai
doje būna visaip, juk beveik vi
sos taisyklės būna su išimti
mis. Tačiau mūsų tautos istori
joje paprastojo žmogaus realybė 
beveik kaip pasakoje. Panaši į pa
saką, bet tikra.

Net pačioje lietuvių tautos is
torijos pradžioje ar tik tas mūsų 
paprastasis žmogelis nebuvo iš- 
mintingesn’s už savo galinguo
sius rikius, neišeidamas paskui 
juos negrįžtamai, kaip gotai, į 
svetimas žemes, bet vis iš visų 
žygių grįždamas ir įsikabinda
mas į savo protėvių žemelę prie 
Nemuno. Savo rkių ir kitų ne
ramuolių keliu nuėję, mes šian
dien būtume seniai išnykę, kaip 
fr anie kadaise galingieji gotai, 
hunai ir panašūs. Tad ar tik ne 
tas paprastasis, net bevardis liau- 
d'es didvyris padėjo tvirčiausius 
lietuvių tautos pamatus ten, kur 
jie ir šiandien nebeišverčiami. O 
kiek rikių ir kunigaikščių dingo, 
nujoję negrįžtamai į svetimuosius 
pasviečus.

Ir kai tauta liko, galima saky
ti, visai be savo vadų, kai visa 
šviesuomenė jau krovė kultūrinį 
lobi svetimiesiems, ar ne tas pap- 

rstasis, pilkasis mūsų tautos he
rojus išsaugojo visa tai, kas iššau
kė lietuvių tautini atgimimą. 
Galų gale, pranokęs visus karve
džius, galijotus ir karalius, pilka
sis knygnešys, iš pilkosios liau
dies kilęs inteligentas ir laisvės 
kovų nežinomasis pilkasis karys 
atvedė tautą į modernųjį valsty
binį gyvenimą, pats išsiauginda
mas iš savo tarpo ir vadus.

Nesakykite, kad visa tai tik 
praeitis, o dabar tai jau visai ki
taip. Ypač išeivijoje, kur viską, 
atrodo, lemia mūsų kontaktai su 
kongresmanais ir mūsų reveran
sai sostinių galingiesiems. Tam 
tikruose savęs nesusimenkinimo 
rėmuose, suprantama, reikia ir 
tokio lošimo. Tačiau pati realiau
sia išejvijos stiprybė ir tvirčiausia 
parama tautos išlikimui, net sve
timose padangėse, slypi vis dėlto 
tame -pilkajame didvyryje. O jis 
buvo ir yra tas paprastas žmoge
lis: koks pors buvęs mokytojas, tik 
šiaip sau kategorijos tarnautojas 
ar ūkininkas, kuris ir čia, nesėdė
damas iškilmėse pirmojoj eilėj ir 
nesiverždamas į garbės prezidiu-

Slmes Kudirka ir Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė kalbasi vieno jo 
ankstesnio lankymosi Chicagoje metu. Ateinant] pirmadienį (sausio 23 d.) 
nuo S iki JO vaL vak. filmas “The defection of Simas Kudirka” Chicagoje ro
domas per antrąją televizijos stot|. Nuotr. Jono Kuprio

IR JOS KULTŪRA
Pokalbis su poetu Tomu 

Vedova apie tarptautinės 
rašytojų draugijos — P. E. N.

klubų suvažiavimą 
Australijoje ir kt.

— Malonu užkalbinti, grįžu
sį iš tolimosios Australijos, kur 
buvo nuvykta PEN klubo kongre- 
san. Sakyk, Tomai, ar Lietuvoje 
šiandien yra žinoma apie šį tarp
tautinį rašytojų apsijungimą — 
P.E.N. klubus ir kaip of'cialiai 
ir neoficialiai vertinama jų eg
zistencija?

P. E. N. klubas, kaip žinia, yra 
tarptautinė rašytojų draugija ar 
sąjunga, egzistuojanti . daugiau 
kaip 50 metų. Pirmasis jos prezi
dentas buvo John Galsvvorthy. 
Šiandien P. E. N. centrai veikia 
62 šalyse, ir jiems priklauso maž
daug aštūoni tūkstančiai rašyto
jų, tarp jų Heinričh Boell, Eu
gene Ionesco, Arthur 
John Updike, Ignazio 
Czeslaw Milosz. P. 
kongresus stengiamasi 
ti kasment kitoje 
tybėje. Beje, P. Ę N. centrų esa
ma ir Rytų Europoje (pavyz- 
vyzdžiui, Lenkijoje); ten jų veik
la, žinoma, suvaržyta, bet vis dėl
to jie parodo ir tam tikro sava
rankiškumo. Lietuvoje P. E. N. 
klubo vardą turbūt visi rašytojai 
yra girdėję, bet informacijos apie 
jį gaunama nedaug. Ž'nių par

Miller, 
Silone, 
E. N. 
reng- 
vals-

muš, ir neorganizuodamas sau užaugina vaikus ne vien Ameri- 
panešiojimų, sąžiningai skaito 
lietuvišką laikraštį ar žurnalą, 
perka knygą, aukoja Lietuvių 
fondui, pr klauso Bendruomenei,

kai, bet ir Lietuvai ir neturi jo
kios piktybinės minties prieš kitą 
lietuvį. Išeivijos visa viltis ir yra 
tokiuose pilkuosiuos didvyriuos, 
kai ne vienas, pasišovęs karaliau
ti, daugelio minėtų pareigų 
tautai jau nebeatlieka. Kalban
tis kartą su “Aidų” leidėja s, te
ko išsigąsti. Anot jų, jeigu būtų 
paskelbtos pavardės tos mūsų 
“grietinėlės”, kuri visai neprenu
meruoja kultūros žurnalo, tai 
būtų neįtikėtinas vaizdas.

Kai pilkajam didvyriui jau įpra
tome būti abejingi, tai pats liki
mas kartais mums akivaizdžiai 
pakiša tiesiog neišmatuojamą jo 
svorį visos tautos šios d'enos pro
blemų kontekste. Pavyzdžiu čia 
galėtų būti ir Simas Kudirka. 
Paprastas jūreivis vienu laisvės 
šuoliu šiandien visos Amerikos 
akis nukreipė į lietuvius ta p, ko 
negalėjo niekada nė svajoti visos 
aukštųjų ir išmintingųjų gal
vos. Lygiai patį reikšmingiausią 
darbą šiandien atlieka pilkasis, 
net bevardis didvyris okupuotoje 
Lietuvoje. Pilkieji d’dvyriai šian
dien ir yra pats didysis tautos iš
likimo laidas.

k. brd.

veža vienas kitas autorius, apsi
lankęs Vakaruose. Daugelis su 
pasididžiavimu mini faktą, kad 
P. E. N. klube atsakingas parei
gas eina Algirdas Landsbergis. 
Pastaruoju metu apie P. E. N. 
klubą dažniau užsimena ir oficia
lioji spauda, nes TSRS aiškiai no
rėtu sudaryti ;vąjį P. E. N 
centrą (ir gal visų respublikų, 
taigi ir aneksuotos Lietuvos, P. E. 
N. centrus). Nemanau, kad iš to 
kas išeis, nes oficialioji TSRS ra
šytojų sąjunga su P. E. N. klubo 
principais nieko bendro netu
ri. Ji, tarp kitko, tai pademonstra
vo, išmesdama iš savo eilių du 
Nobelio laureatus —• Pasterna
ką ir Solženiciną — ir šiaip ne 
vieną padoresnį rašytoją. Daugu
mai P. E. N. klubo narių (tiesa, 
ne visiems) tai yra absoliučiai 
aišku. Logiškas ir natūralus bū
tų tiktai disidentinio tarybinio 
P. E. N. centro įsteigimas. Tokiam 
centrui galėtų priklausyti ir kai 
kurie rašytojų sąjungos nariai, 
ir nenariai, turintys rimtą ir li
teratūrinę reputaciją ir pripažįs
tantys demokratijos principus. Ži
noma, dėl valdžios kliudymų jo 
įsteigimas šiandien atrodo nevi

Vadovas Ratas (1910-1973)

sai realus (nors ką gali žinoti...) 
Prancūzų P. E. N. centras yra 
priėmęs į savo eiles apie dešimt 
tarybinių disidentinių rašytojų, 
tebegyvenančių savo krašte 
(Vladimovą, Komilovą, Kopele- 
vą, Kozovojų ir kt.), taip pat 
garsų Jugoslavijos disidentą, po- 

-litkalinį Michailovą. Tai juos 
šiek įtiek apsaugo nuo represijų, 
nors ir ne visada (Maskvoje ne
seniai nužudytas K Bogatyrio- 
vas, rodos, irgi buvo P. E. N. klu
bo narys). Neoficialiuose sluoks
niuose P. E. N. klubo veikla, ap
lamai paėmus, vertinama su ne
mažu pritarimu.

— Pasiekęs laisvuosius Vakarus, 
Pats berods greit tapai P.E.N. 
klubų nariu. Kaip visa tai atsiti
ko Paties nusiteikimo ir procedū
rine prasme? Kaip vertini Pats 
asmeniškai šių klubų veiklą?

— Galimas daiktas, būčiau 
virtęs P. E. N. klubo nariu dar 
Lietuvoje, jeigu būčiau ten ilgiau 
užtrukęs (Maskvoje esu turėjęs 
tuo reikalu konfidencialių po
kalbių). Vakaruose kreipiausi į 
kolegą A. Landsbergį, padaviau 
pareiškimą ir buvau nedelsiant 
priimtas. . Procedūra čia labai 
paprasta. Priklausau rašytojų eg- 
zilų centrui (USA šakai). įsto
jimą į P. E N. klubą laikau natū
raliu daiktu, nes jo principai man 
jau seniai yra artimi.

— Kada ir kur Australijoje įvy
ko pastarasis P. E. N. kongresas? 
Kiek buvo dalyvių ir iš kur? Ko
kia buvo kongreso programa ir 
kaip vyko diskusijos?

—Kongresas vyko Sydney, 
gruodžio 11 — 17 d. Dalyvių bu
vo turbūt daugiau kaip du šim
tai; anaiptol ne visi norintieji 
galėjo taip toli važiuoti. Rytinėse 
sesijose buvo aptariami P. E. N.

Australiškoji impresija

sesijose dalyvavau, pagal klubo 
statutą negaliu apie jas plačiau 
kalbėti. Tiek tepasakysiu, kad dis
kusijos buvo karštos, ir pvz. 
TSRS priėmimo klausimu buvo 
padaryta gana protingų išvądų. 

Paskirta 1,000 dol. premija už poeziją

Bernardas Brazdžionis Nuotrauka Vytauto Maželio
Lietuvių rašytojų draugijos Lietuvos nepriklausomybes 60-čiui paminėti 

1,000 dol. premija už poezijų, kurios mecenatas yra Klemensas Galiūnas, vi
sais vertinimo komisijos balsais paskirta Bernardui Brazdžioniui. Vertinimo 
komisijų sudarė: Leonardas Andriekus, pirm., Leonardas Žitkevičius, sekrn ir 
nariai — Henrikas Kačinskas, Nelė Mazalaitč-GabienS ir Stepas Zobarskas. 
Komisijos posėdis jvyko 1978 sausio 14 Kultūros židinyje, Brooklyne.

Komisija vadovavosi konkurso sųlygomis, kurių pirmasis punktas yra 
toks: Premijų gali gauti tik gyvas ir laisvajame pasaulyje gyvenąs poetas, ku
ris savo iškilia poetine kūryba labiausiai gaivino, įkvėpė ir stiprino lietuvių

klubo vidiniai reikalai, nors tose tautą vienu ar kitu metu nuo 1818 iki 1878 metų.

Vakarinių sesijų svarbiausioji 
tema —Europos ir Azijos litera
tūrų ryšiai, jų sąveika ir savi
tarpio praturtinimas, naujų lite
ratūrų atsiradimas Ramiojo van
denyno regione. Tai itin įdo
mios problemos, nors, nebūda
mas orientalistas, ne visada pajė
gi jose susivokti. Šiaip ar taip, Au
stralija dėl savo geografinės pa
dėties tokiai temai nagrinėti yra 
patogi vieta. Nemažai praneši
mų skaitė japonai, buvo ir dar 
egzotiškesnių (pavyzdžiui, apie 
maorių — Naujosios Zelandijos 
aborigenų — literatūrą).

— Kokia yra Pabaltijo padėtis 
P.E.N’e?

— Nuo nepriklausomybės lai
kų egzistuoja latvių ir estų P. 
E. N. centrai, kurie tęsia savo 
veiklą išeivijoje. Unikalus reiški
nys yra estų centras, turįs 45 na
rius ir išleidęs bene porą tūkstan
čių knygų. Tarp kitko, šių die
nų Estijoje gali sutikti rašytojų, 
prieš karą priklausiusių P. E. N. 
klubui ir iš jo nepasišalinusių 
(pažinojau vieną jų — V. Adam- 
są). Latvių centras mažesnis (ro
dos apie dvidešimt narių). Lietu
vių centro nepriklausomybės me
tais, deja, nebuvo ir dabar nėra, 
nors P. Ei N. klubo narys buvo 
Vydūnas. Kai kurie lietuvių ra
šytojai priklauso ęgzilų centrui. 
Jų galėtų būti ir daugiau: ,P. E. 
N. klubas — geras forumas, ku
riame dera garsinti savo tautą ir
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Kertinė paraštė
Filosofai - sąmoningos tautos 
būtinybė

Išeivijos kultūrinio ir visuome
ninio bruzdėjimo laukuose filo
sofija ir filosofai, atrodo, palikti 
kažkur galulaukėse. Net kai iš
skirtinio dėmesio reikalaujama li- 
tuanstikai, imama ir suabejoja
ma, ar filosofija begali būti ko
kia nors prasme lituanistinio pa
mušalo, ar aplamai filosofai yra 
būtini šiame moderniame ir prag-1 
matiškame pasaulyje. Užmiršta
ma tačiau, kad pasaul o veidą ir 
žmonijos epochų kelio kryptį vie
nokiame ar kitokiame išeities 
taške lėmė neretai kaip tik to ar 
kito filosofo mąstymas. Laimę ar 
nelaimę žmonijai jis atnešė, ta‘ 
jau kitas klausimas. Iliustraci
jai čia tiktų ne vien Aristotelis, 
Tomas Akvinietis, bet ir Mark
sas.

Net ir tautų išlikimo prasme 
tautai ar ne svarbiau būtų išsi
auginti ją sąmoninančius filoso
fus, o ne vien tik pramuštgalviš
kai kardais besišvaistančius ka
rius. Mąstant s žmogus išaugina 
ir mąstantį karį. O toks yra sun
kiausiai nugalimas. Argi nešvie
čia čionai antikinės Graikijos pa
vyzdys. Net kai graikas karys bu
vo* nugalėtas romėnų, Graikija 
gyva išl ko savo filosofuose. Šie 
gi ir buvo Vakarų civilizacijos 
pagrindas. O kur tautos, kadaise 
žirgų kanopomis drebinusios 
Europą, bet neišsiugdžius’os fi
losofų? Vandalų, avarų ir pa
našių šiandien nė ženklo nebe
liko.

Čia jau gali kilti klausimas: o 
kaip lietuvių tauta? Atrodo, kad 
J,i visada buvo ne vien kariauti 
mokant’, bet ir mąstanti tauta. 
Ir turbūt tai mus išgelbėjo. Tie
sa, nelemtose istorinėse aplinky
bėse individualiųių ‘filosofų 
knygine prasme mes susilaukėme 
gana vėla". Tačiau, jei turėjome 
šimtmečiais tautosakinę — liau
dinę literatūrą (dainos, pasakos), 
liaudies architektūrą (medinės 
bažnyčios, sodybų pastatai), 
liaudies dailę (medžio raižiniai, 
dievdūrbtjj ui turė-

jome ir apie būtį filosofiškai mąs
tantį liaudies filosofą, taip ryš
kų folkloristinėje liaudies išmin
tyje, vėliau net gana giliai ati
dengtą ir individualioje literatū
roje, sakysim, nors ir Krėvės raš
tuose. Ir jeigu šiandien individu- 
al oje dailėje, muzikoje ar litera
tūroje ieškome ir užčiuopiame lie
tuviškuosius bruožus, savo išta
komis dažnai siekiančius kaip tik 
mūsų liaudinio klodo dirvožemį, 
tai ir filosofijoje nėrą čia kokio 
nors nesurišamo atsietumo.

Suprantama, tautai pasiekus 
aukštos kultūros laipsnį, ir jos fi
losofai negali likti vien tik liau
diniai. Bet kažkoks vokiečiams, 
prancūzams ar italams filoso
fams kiekvienam ir jų būdin
gas bruožas, net tas pačias pro
blemas sprendžiant, vis tiek pa
silieka. Lygiai filosofai savo mąs
tymuos neatšoka grynai nuo sa
vo tautos problemų, kartais net 
r labai skaudžių, svarstant kal
tės, aukos, pasišventimo ar nuo 
savo tautos nutolimo žaizdas. Ir 
argi visa tai nėra tautos kelyje pa
laimingas, net būtinas katar
sis?

Ir tikra nelaimė, kad šiandien 
laisvai filosofijos raidai tėvynėje 
yra užverstas ant kelio m lžiniš- 
kas akmuo marksizmo pavidale. 
Jokiam kitam filosofiniam mąsty
mui ten viešai reikštis neleidž a- 
ma. Ir tai yra baisus istorijos ir 
mokslo ra dos atsukimas 
tūkstančius metų atgal,
kokie nors Egipto faraonai ar ki
ti Rytų imperijų satrapai buvo 
kartu ir dievai — ir nieko dau
giau.

Laimė tačiau, kad išeivijoje tu
rime savo filosofų. Jų dėka tie 
vienas po kito prailgę tautos ne
laisvės dešimtmečiai mūsų filo
sofijos raidoje vis tiek nepaliks 
tuštumos, nenutrauks tęstinumo. 
Pirmiausia čia turimi m nty dar 
nepriklausomos Lietuvos augin
tiniai, išeivijoje apsčiai veikalų
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RŪPESTIS DIEVO
Antano Maceinos
70 metų sukakčiai

A. L1ULEVIČIENĖ

Sukaktį, kurią švenčia profe
sorius Antanas Maceina, švenčia- 

j me iš tikrųjų ' mes, džiaugda
miesi jo buvimu kartu su mumis, 

j Tad ir mūsų kalbėjimas šia pro- 
1 ga apie jo darbus, jo mąstyseną, 
įtaką į kūrybą iš tikro tebus kal
bėjimas apie mūsų skolą jam. 
Šiose eilutėse norėtųsi paliesti tik 
vieną, bet labai turtingą giją, ku
rią jis yra įnešęs į lietuviškąjį 
minties pasaulį, bet kuri nema
žiau re kšminga ir už jo ribų vi
sur, kur bandoma įžvelgti žmo
giškos kūrybos galutinę prasmę 
ir jos vaidmenį mūsų santykyje 
su galutine tikrove, arba, tiesiau 
pasaldus, su Dievu.

lėvazdį ir jungti šias 
naujai. Štai kodėl Maceinos raš
tai taip patraukia skaitytoją, nes 
jie nuolat budina mus tai tikro
vei, kuri mus supa, žadina ilgesį 
tam, kas jau yra. Jų padedami, 
pradedame įžvelgti gyveniman 
įgludusią religinę prasmę. O ka
dangi pagrindinis klausimas, ku
riam trokštam atsakymo, ir yra: 
ar esame malonės paliestam pa
sauly, patys šie raštai gali mums 
tapti ženklu, kad taip iš tikrųjų 
yra. Nes malonė juk ir rišasi su 
paslapt'm kaip gali būti, kad iš 
kitur gaunama tai, ko labiausiai 
esame reikalingi, .kad kas nors 
laisvai dalijasi su mumis savo tu
rimu, o mūsų siekiamu, gėriu.

plotmes

IR

Gana daug ankstyvesnių Ma
ceinos raštų išryškina, kaip in
teresas literatūra vid’niai siejasi 
su pačiais giliausiais žmogiško 
buvimo klausimais, kuriuos to
liau tegalima vaisingai sklaidyti 
religijos filosofijos ir teologijos 
sąvokomis arba analogijomis. Bū
dinga, kad šią sklaidą Maceinos 
raštai visada pristatė kaip 
visumą ir rungėsi dėl nuo
latinio integravimo Dievo ir 
žmogaus supratimo, tikėji
mo ir pasaulio, minties ir po- 
justinės tikrovės, vaizdo ir sąvo
kos, tikresnio gyvenimo ilgesio ir 
esąmos žlugusios savo padėties 
pripažinimo. Tai giliai katalikiš- 
ka-krikščioniška pastanga, kuri 
atsisako patogaus padalinimo tik
rovės į religinę ir pasaulinę, vilio- 
jančio visais laikais tiek tikin
čius, tiek netikinčius. Todėl skai
tytojas nuolat yra verčiamas lauž
ti susidarytą patenkinamą pasau-

Maceinos literatūrinė analizė, 
teoretiškai pagrįsta egzistencinės 
filosofijos žvilgsniu į literatūrą, 
kaip būties problematikos išraiš
ką, išplaukia iš jo pagrindinio 
rūpesčio —'Dievo ir žmogaus 
santykio. Šį klausimą vėlesni jo 
veikalai nagrinėja jau iš specifi
niai teologinio ar filosofinio išei
ties taško. Bet reikšminga, kad 
prieš tai Maceina visoj eilėj stu
dijų atsikreipia į literatūriniuose 
kūriniuose pavaizduotą Dievo ir 
žmogaus santykį visoj jo tirštoj 
konkretybėj ir leidžia skaitytojui 
patirti, kaip santykiauja vaizdas 
su sąvoka rašytojo žodyje, kaip 
žmogiškoji būtis gali būti suvo- 
kiąma ir pergyvenama literatūri
niame kūrinyje taip, kad kūrinys 
mums tampa proga ir vieta, kur 
patiriame ir savo troškimą pa
siekti mus peržengiančią tikro
vę ir tos tikrovės mums atsivėri-

Prof. dr. Antanas Maceina, kuriam š. m. sausio 27 d. (vakar) suėjo 70 metų.

mą. Didžiojo inkvizitoriaus legen
dos, pasakojimo apie teisųjį Die
vo tarną Jobą, Rilkės Das Stun- 
denbuch, Dostojevskio Nusikalti
mo ir bausmės, Adomo Mickevi- 
č'aus Vėlinių, Aleksandro Bloko 
poemoj Dvyliką nągrinėjimas su
sitelkia ties skirtingais Dievo ir 
žmogaus santykiais gyvenamoje 
tikrovėje. Bandydamas sąvokiniai 
išreikšti ir tuo būdu atskleisti 
dekvieno šių kūrinių vidinę re- 
iginę dinamiką, jame glūdintį po

eto žvilgsnį į pasaulį ir giliausią 
jausmą apie tikrovę, Maceina pa
rodo iš įvairių perspektyvų at
siveriantį žmogišką savęs išgyve
nimą kaip pasaulyje nebūtinos 
ir savyje nesilaikančios būtybės.

Kaip “Jobo drama” nuostabiai 
įtaigiai ryškina, ši yra esminė 
nuotaika, vedanti į transcenden
ciją.

limos dvi priešingos 'laikysenos 
tikrovės atžvilgiu, kurias jau šv. 
Augustinas buvo nusakęs kaip 
“gyrimąsi” ir “dėkingumą” — 
bandymą pačiam pagrįsti savo 
būtį ir egzistencinio saugumo ieš
koti savyje arba priėmimą savo 
gyvenimo kaip dovanos iš Dievo 
rankų.

Maceinos raštai tad parodo 
mums, kaip minties kelionė vyks
ta nuo konkrečių išgyvenimų, 
kančios, baimės, rūpesčio, maiš> 
to, kaltės ir atgailos vis artyn 
centro —Dievo ir žmogaus onto
loginio ryšio, niekaip nenutrau
kiamo iš mūsų pusės, pagrįsto 
Dievo begaliniu atsidavimu ir ar
tumu mums, nes esame jo kūriniai 
(nebūtinai ši kelionė turėjo taip 
susiklostyti paties autoriaus mąs
tysenoje, nes ją galima bandyti 
nubrėžti ir iš skaitytojo perspek
tyvos). Šią kelionę skaitytojas gali 
“pakartoti”, Kierkegard siūlytu 
būdu atkuriant ją savyje. Ta 
prasme Maceinos minties ir vaiz
duotės darbas gali tapti išliekan
čiu asmeniniu mūsų turtu, pa
našiai kaip Jobo drama verta bū
ti branginama, kaip gyvenimo ro- 
dyklis, nemažiau už Gabriel Mar
cei “Homo Viator” ir Paul Tillich 
“The Courage to Be”.

wHto trikdė nekarto metais Vokietijoje. H karts J deMnę: dr. Zenonas Ivinskis (1908-1971), Julius Būtėnas (grj-
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Pastangos atskleisti egzistenci
joje transcendenciją, išeinant iš 
literatūrinių kūrinių pergyveni
mo ir suvokimo, tampa apmatais 
kultūros teologijai, kurią visiškai 
išbaigtą randame centriniame 
“Krikščionis pasaulyje” skyriuje, 
ir kurios esmine žyme yra teigi
mas, kad pasaulis savo gelmėse 
šventas, nes jis yra Dievo kūri
nys. Kūryba yra pasaulio vidinio 
šventumo skleidimas ir nuodė
mės suardytos buvimo teisybės 
atstatymas. Tuo tarpu šis kultū
rą ženklinantis siekimas perkeis
tos ir atbaigtos būsenos, arba bū
ties pilnatvės, yra jau įvykdytas 
Kristuje, kaip Dievo ir žmogaus 
pilnatvėje — “Didieji dabarties 
klausimai” iš esmės vysto Kristo- 
logiją, į kurią atsiremia ir kultu- 
įos teologija ir Dievo santykio su 
pasauliu klausimas. “Religijos fi- 
lososfijos” pirmoje dalyje svarsto
ma ontologija yra įnašas į Dievo 
sampratos ryškinimą, kaip aktua
liausią rpūsų laikotarpio religinį 
klausimą, nes daugelio teologų 
akimis krikščioniška Dievo sam
prata tik tada pajėgs atsakyti į 
tikėjimo giliausius reikalavimus, 
kai ji bus išreiškiama būties są
vokomis ir įvaizdžiais. Šiame vei
kale galima rasti pagrindą pirmi
nei įžvalgai, laimėtai, sklaidant 
kraštines egzistencines situacijas 
literatūros kūriniuose, kad yra ga

iš kitos pusės Maceinos veika
lus išskiria dar ir ta savybė, kad 
jie buvo mums duoti tam tikram 
laike. Metafizinės sausros metu 
jie liudijo neišsemiamai turtin
gą būties paslaptį. Bendro kalbos 
nuskurdimo metu jie savo ruož
tu iš mūsų gimtosios kalbos, ku
ri mąstymui apie Dievą dar bu
vo taip mažai naudota, kalė ir te
kino nuostabų įrankį. Praradi
mo pergyvenimo metu, palietusiu 
mūsų tautą, jo raštai įstengė kal
bėti apie būties pilnatvę, apie 
žmogišką pašaukimą kurti, ben- 
daradarbiauti su Dievo pasaulio 
perkeitime ir pašventinime. Jis 
sprendė mūsų giliausius rūpes
čius ir rado žodžius mūsų ilgesiui 
— tyresnio gyvenimo troškimui 
“Saulės giesmėje”, laisvės neišsi- 
žadėjimui “Didžiajame inkvizi
toriuje”. Be abejo, jo susitikimas 
ties ontologiniu klausimu bus pa
dėjęs pagrindus lietuviškai teolo
gijai, jeigu kada tokia bus, su 
šaknimis mūsų šimtmečio sukrė
timuose, palietusiuose mūsų tau
tą, bet kuri tvirtai vystys krikš
čioniškąjį palikimą. Tačiau 
mums, jo bendraamžiams, galu
tinai liks svarbiau, kad Maceina 
buvo ir tebėra su mumis tais mo
mentais, kai jis be galo reikalin
gas. Už tai turime būti dėkingi 
Tam, kuris “atgniaužęs savo ran
ką dosnią”, dalina būtį, dalina ją 
tiesiais, galingais ir šiltais žmogiš
kais žodžiais.
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paraštė
Kompozitoriaus Vlado Jakubėno 
muzikinio palikimo reikalu

Vladas Jakubėnas buvo vienas 
pirmųjų ir nepriklausomybės lai
kais pats produktingiausias lie
tuviškos, plataus masto ir profe- 
s'nio lygio simfoninės muzikos 
kūrėjas. Jis parašė net tris simfo
nijas ir dar keletą paskirų veika
lų orkestrui, kaip baletą “Vai
vos juosta”, suitą “Miško šventė” 
ir “Intermezzo rustico”. Pastarie
ji du baigti jau Amerikoje, ir čia 
dar paties kompozitoriaus prie
žiūroje jiems pagamintos orkest
rinės partijos. Visos Jakubėno 
simfonijų gaidos tačiau liko L e- 
tuvoje. Amerikoje iš kompozito
riaus išsaugotų jų rankrašti
nių partitūrų pavyko nurašyti 
vien Antrosios ir Trečiosios sim- 
fon'jų lėtąsias dalis, mums žino
mas “Menuetto” ir “Legendos” 
pavadinimais. Šie Jakubėno sim
foniniai veikalai laike paskuti
niųjų 30 metų ir buvo nuola
tos atliekami įvairiausiom’s pro
gomis, įvairiems dirigentams va
dovaujant Išeivijoje nesame tu
rėję nė vieno lietuviškos orkest
rinės muzikos koncerto be Jaku
bėno kūrybos.

Svarbiausios šių kap'talinių 
Jakubėno kūrinių dalys, deja, 
taip ir pasiliko čia niekam negir
dėtos. Pats kompozitorius dėl to 
visą laiką sielojosi, tačiau esamo
se sąlygose nieką p neįstengė 
“suorganizuoti” pakankamai lė- pats kompozitorius nebesu’aukė. 
šų jų orkestrinių partijų per
rašymui.

Po Vlado Jakubėno mirties 
Chicagoje praeitų metų pradžio
je susibūrė grupė velionio darbus 
vertinusių asmenų ir pasiryžo 
sudaryt' viešą fondą, kuriuo bū
tu galima paremti šio mūsų žy
maus kūrėjo muz'kin’o palikimo 
išvedimą j viešumą. Kadangi di
džioji dal’s Jakubėno solo bei 
chorinių dainų jau buvo atspaus- 
d nta, tad pirmiausia tokio dė
mesio šaukėsi jo simfoniniai' 
veikalai. I komitetą sutiko įeiti: 
muzikai dr. Leonardas Šimutis, 
Jurgis Lampsatis, Algis Šimkus ir 
Alvydas Vasaitis, žurnalistai Jur-

gis Janušaitis su Petru Petručiu 
ir kompozitoriaus dukterėčia Eri
ka Hollenderienė. Pradžiai kom- 
poz'toriaus žmona Olga fondui 
perdavė laidotuvių proga gau
tas įvairias aukas, skirtas jos vyro 
atminimui įamžinti. Paskelbus 
fondo sudarymą spaudoje, pradė
jo plaukti ir • daugiau įnašų. 
Taip 1977 m. pabaigoje Vlado 
Jakubėno fonde jau buvo 866 
doleriai.

Atsižvelgiant į ribotas turimas 
ir numatomas lėšas, komitetas iš 
karto net nesiryžo svarstyti šiais 
laikais Amerikoje nepaprastai 
brangiai kainuojančio simfonijų 
part'tūrų atspausdinimo, nors 
tai, be abejonės, būtų pats efek
tingiausias ir tikslingiausias bū
das Jakubėno kūrybą užtikrinti 
atečiai. Pirmiausia nuspręsta 
kiek galima paremti simfonijų 
paruošimą pilnam orkestrui.

Dar 1975 m.*kompozitoriui pa
sitaikė proga susirišti su Kolum
bijoje gyvenančiu ir muzikoje 
nūs manančiu Jonu Kaseliūnu, 
kuris sutiko jam šiame darbe pa
dėti. Jakubėnas tokia retai pasi
taikančia proga nusprendė ne- 
dvejodamas pasinaudoti ir pave
dė jam perrašyti dviejų trūksta
mų savo Antrosios simfonijos da
lių orkestrines partijas. Deja, ta'p 
jau buvo lemta, kad šių gaidų

Antroji Vlado Jakubėno sim- 
foni’a parašyta 1938 — 39 m. 
Lietuvoje. Joje kompozitorius pra
dėjo kiek atitolti nuo savo Pir
mojoje simfonijoje, parašytoje 
1931 — 1932 m., dar studijuojant 
Berlyno Aukštojoje muzikos aka
demijoje, jo kūryboje tada žy
maus moderniškumo. Antro’oje 
simfonijoje jis . pradeda formuoti 
individualiai savitą, nuosaikiai 
modernišką ir kartu lietuvišką 
stil ų. Šioje simfonijoje pagrindi
nėmis temomis Jakubėnas panau
doja liaudiško charakterio melo
dijas ir jas daug kur palydi seno
vinėms lietuvių dainoms arti
mais ritmais bei derminėmis

SUSTOJĘ DAILĖS LAIKRODŽIAI
Realizmas, socialistinis realizmas ir tapyba Lietuvoje

Realistinis menas yra pagrįstas 
tikrove. Jos turinys yra nusakomas 

piešinio ir spalvos pagalba, ir tuo 
būdu jai yra suteikiama meninė for

ma. Turinys veikia į mūsų jaus
mus, forma veikia į mūsų pojū
čius — estetjką. Blogas meno kūri

nys yra blogas ne savo turiniu, bet 
j savo forma. Kuomet jis yra befor
mis, tai net iškilmingiausias turi- 

į nys nepadarys jo vertingu meno kū
riniu. Todėl kuomet mes kalbame 
apie meną, mes kalbame apie este
tiką.

Nuo renesanso pradžios iki 19 ai. 
pabaigos dailininkai nuolat jieškojo 
būdo, kuris prilygtų tai tikrovei, 
kuri yra matoma gamtoje. Todėl vi
są Europos tapybinį meną, įskaitant 
it 19 a. meno sroves: klasicizmą, 
romantiką, realizmą ir impresioniz
mą, reikia laikyti siekimu tos pačios 

tikrovės. Iš jų tik impresionizmas 

turi epochinės reikšmės, nes su juo 
užsibaigė šimtmečius užsitęsę realis

tiniai jieškojimai, pradėti Masaccio 
ir galutinai išsireiškę išradinguose 
Pissaro, Monet ir Renoir’o darbuo
se. Šiais laikais realizmo sąvoka dar 

yra suprantama ir kaip priešingy

bė abstrakčiam menui. j
19 a. viduryje realizmas buvo su

prastas daugiau literatūrinėje pras- 
mėją, kaip priešprieša romantiško
jo gyvenimo idealizacijai ir pagrin
de nusakė skirtumą ne kūrinio for

moje, bet jo turinyje. Romantikų 
supratimu menas privalėjo vaizduo
ti žmogaus taurumą, jo pasiauko-

(modal'nėmis) harmonijomis. 
Vidurinė šios simfonijos dalis, 
mums ne kartą girdėtas “Menuet
to”, pradedama kiek konvencio- 
nališkesniame stiliuje, bet ir čia 
centrinė sekcija pagrindžiama 
liaud ės motyvais. Trečioji sim
fonijos dalis parašyta “Rondo” 
formoje su trim liaudiškom te
mom. Pagrindinė šių temų pri
statoma senovinėje doriškoje der
mėje, o kitos dvi — tipingos

Kompozitorius Vladas JakuMnas (kairėj*) ir kompozitorius Jeronimas Kačinskas. Nuotrauka V. Maželio

Gustave Courbet (prancūzas, 1819- 1877)

jimą, siekiant aukštesnių idealų, 

jo didvyrišką paskirtį. Tapytojai 
tiems kilniems tikslams įkūnyti pa
vyzdžių jieškojo praeityje: graikų 

mitologijoje, Dantės raštuose ir vi
duramžių legendose. Dominuo
jantis tapybos stilius buvo akade
minis; vidurkelyje tarp Ingres ne- 
oklasiškosios ir Delacroix romantiš
kosios tapybos. Jame prancūzų aka
demija įžiūrėjo visiems laikams įgy
vendintą tobulybę, kurioje vienin
teliai įmanomi pakeitimai buvo ga
limi tik temų pasirinkime. Tapy
bos menas, tokiu būdu, pasidarė 
sistema. Jis buvo mėgiamas ir su
prantamas vidurinės klasės. Daili-

liaudžiai melodijos, viena su kita 
veikale besirungiančios lietuvių 
dainose neretai pasitaikančiais 
3)8 ir 5)8 takto ritmais. Ant
roji Jakubėno s'mfonija buvo 
pirmą kartą atlikta 1930-40 m. 
Kauno Valstybinio teatro simfo
ninių koncertų sezone. Nepri- 
k'.ausomybės laikais ji buvo dar 
ne kartą Lietuvoje ir Latvijoje 
grota.

Kompozitoriaus užsakytos Ant- 

nlnkai, kurie gyveno laikoje su sis
tema, buvo gerbiami ir laikomi tik
raisiais prancūzų kultūros atsto

vais. Jų atlyginimai buv© praban
gūs. Jie dirbo didelėse studijose pri
pažintame stiliuje, bet svarbiausia, 
jie labai gerai žinojo ir suprato, ko 
iš jų yra laukiama. Kad dailinin
kas galėtų pakeisti savo stilių ir 
tapymo būdą, jiems buvo visiškai 
nesuprantama: taip pat jiems buvo 
nesuprantama ir tai, kad dailinin
kas galėtų vadovautis savo paties 
intuicija ir genijumi.

Kuomet akademijos prieglaudoje 
dirbantiems viskas atrodė pastovu 
ir nekeičiama, tai už jos sienų gy-

rosios simfonijos partijų gaidos 
galų gale jau gautos Chicagoje 
prieš keletą savaičių. Tokiu bū
du dabar turime bent vieną iš
tisą Vlado Jakubėno simfoniją, 
visiškai paruoštą atlikimui sce
noje. Bel eka tikėtis, kad ,vieną 
dieną atsiras dirigentas, turįs drą
sos šį veikalą išstudijuoti, ir lie
tuvišką kultūrą mylintis mece
natas ar mecenatai, galintys už
tikrinti jos atlikimui reikalingą 

Akmenskaldžiai

venantiems akademinio meno per
šamasis gyvenimas nesiderino su 
jų pačių matoma tikrove. Poetas 
Boudelaire jieškojo paralelės mene 
to “heroizmo moderniajame gyve
nime”, kurį atnešė dvi revoliucijos 
— socialinė ir industrinė. Rašyto
jas Proudhon’as mąstė, kad “Ta

pybos menas turi susidėti tik iš tų 
daiktų, kuriuos dailininkas mato ir 
gali paliesti”. Jo manymu, "... ta
pyba pagrinde yra konkretus me
nas ir tuo būdu gali vaizduoti tik 
konkrečius dalykus”. Jis teigė, -kad 
“Tapyba yra užbaigta fizinė kalba, 
sudaryta ne iš žodžių, bet iš ma

tomų daiktų”. Toks mąstymas bu-

pilną simfoninį orkestrą. Juk ne 
paslaptis, kad panašaus masto 
parengimai šiais laikais be nuos
tolių neįmanomi.

Vlado Jakubėno kūrinių ko
mitetas, pasiremdamas pirminiu 
nutarimu, jau apmokėjo šio kūri
nio perrašymo išlaidas. Jis yra 
nusistatęs ir toliau stengtis pana
šiai paruošti ir likusius Jakubėno 
orkestrinius kūrinius. Fondo lė
šas globoja dr. Leonardas J. Ši
mutis, 3551 West 98 St. Ever- 
green Park, IL. 60642. Jis priima 
it tolimesnius įnašus “V. Jaku
bėnas Fund” vardu. Pinigai lai
komi banke specialioje sąskaitoje 
ir išmokami vien kom'teto nu
tarimu. Komiteto užsimoti darbai 
gerėkai prašoka fondo turimus 
išteklius. Tikėkimės, kad gyvosios 
lietuviškosios kultūros reikalams 
visada jautri mūsų visuomenė, 
V. Jakubėno kūrinius įvairiausio
mis progomis atliekantieji^ mūsų 
menininkai, įvairių organizaci
jų bei fondų vadovai atkreips 
savo dėmesį ir į šį iškilaus lietu
viškos muzikos kūrėjo palikimą. 
Būtų gražu, jeigu, skirstydami 
savo veiklos rezultatų skatikus, 
jie atsimintų ir V. Jakubėno kū
rinių komiteto pastangas padė
ti išvesti į scenos šviesą jo muzi
kiniai vertingus, mūsų .tautos 
kultūrinį gyvenimą reprezentuo
jančius lietuviškus veikalus.

Algis Šimkus 

vo radikaliai priešingas akademi
niam įsitikinimui.

Savamokslis ūkininko sūnus iš 
Oman provincijos Gustave Courbet, 
kuris pažinojo Boudelaire’ą, nebu
vo kurčias ir Proudhon’no mąsty
mams. Karšto būdo ir neišse
miamos energijos tapytojas, įsitiki
nęs, kad romantikai po jausmų ir 
vaizduotės priedanga slepiasi nuo 
gyvenimo tikrovės, savo tapybai pa

vyzdžius ėmė iš gyvenamosios ap
linkos. Tapyti išmokęs Louvre, sa
vo mokytojais laikė Velaząuez-ą, 
Rembrandt’ą ir Goyą, bet ypatingą 
ryšį jautė su Caravaggio. Jo tapy
bos darbas “Akmenskaldžiai”, su
kėlęs audrą nepasitenkinimo ir po
lemikos 1849 m. parodoje, daug 
bendro turi ir su Louis Le Nain’o 
vargingais, bet pilnais • žmogiško
sios savigarbos valstiečiais. Courbet 
“skaldytojus” nutapė studijoje, dar
bininkams pozuojant, su visomis 
dulkinomis detalėmis: be užuojau
tos ir be patoso, kuris randamas 
bendralaikio Millet darbuose, bet 
taip pat ir be sacharininio saldu
mo, kuriuo žavėjosi dirbantieji sis
temoje. Su panieka Courbet buvo 
apšauktas “realistu”, į ką Courbet, 

irgi ne be paniekos atsakęs: “Paro
dykit man angelą, aš negaliu jo ta

pyti, jo nematęsl”
Kuomet 19 a. buvo polemizuoja

ma dėl temos reikšmės ir jos mo
ralinės atsakomybės, nuo Masaccio 
ir Leonardo da Vinci studija pa
grįsto prado, visi realistiniai jieš
kojimai keitė pačią .tapybos formą. 
Realizmas, kuris tariasi išreiškiąs 
gyvenamojo laikotarpio tikrovę, yra 
randamas visoje meno istorijoje ir 
atsikartoja, stiliams besikeičiant Tą 
procesą yra gražiai nusakęs Andrė 
Malroux: “Tuo metu, sako jis, —- 
kuomet stilius savo senatvėje mė
gina pratęsti gyvenimą idealizmo 
glėbyje, realizmas lyg siūlo jam iš
sigelbėjimą jo paskutinėje gyveni
mo valandoje, bet, neturėdamas 
nuosavo veido, jis tik realiai atspin
di buvusio stiliaus mirties agoniją”. 
19 a. antroje pusėje pasireiškęs re
alizmas tapyboje skiriasi nuo neo- 
klasiškosios - romantiškosios tapy
bos ne tiek savo stiliumi, klek gy
venimo ir aplinkos interpretacija. 
Vietoje romantiškosios idealizacijos 
Daumier, Millet, Courbet ir kiti 
to meto tapytojai pavyzdžius ėmė 
iš savo gyvenamojo laikotarploį 
dažnai su socialiniu atspalviu. 19 a. 
realizmas nepaliko nei savo stiliaus, 

nei ypatingos filosofijos. Jis tik už
pildė atsiradusią tuštumą tuo me
tu, kada klasikai, užburti romanti
kų, nuklydo į gyvenimo idealiza

ciją.

Socialistinis realizmas, kaip pats 
pavadinimas jį nusako, mažai ką 
bendro turi su meno pasauliu. Me
no istorijoje nėra feodalistinio, nei 
buržuazinio realizmo, nėra ir de
mokratinio, komunistinio ar kokio 
kito parlipto realizmo, taip pat nė
ra ir socialistinio realizmo. “Meno 
istorija nėra politinių įvykių sa
vaitinė kino kronika” (Malraux). 
Jos laikas nesutampa su politinės 
istorijos laiku. Visoje renesanso ta
pyboje nėra net ir užuominų apie 
to meto politinę ir ekonominę ko
lonizaciją, nauji; navigacijos kelių 
ir naujų kontinentų atradimus (jų 
tarpe ir Amerikos). 20 a. drobėse 
nematyti revoliucijų, Gulago saly
no. Hitlerio mirties lagerių, net ir 
dviejų pasaulinių karų. Kuomet 
dailininkas kuria politinės tragedi
jos įtakoje, io kūryboje išsirciškia 
ne laikina istorinė tikrovė, bet tra
gedija, bendra visai žmonijos isto- 

(Nutolta J 3 pLl
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Susitikimas su okupuotos Lietuvos 
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Lenkai apie Oskarą V. M’lašių. 
Mūsų kalba: skirk’me vedama? nuo 
vedinas; jvardž’ai rašomoje kalboje.

Vasario 16-tos ryžtas - 
jaunimo žygis į Torontą!

Pereitais metais pakėlęs savo 
sparnus , ėkmingam žygiui į Wa- 
shingtoną, mūsų šaunusis jauni
mas — visi tai jaučiame — ne
begalės daugiau jų tingiai su
glausti, vėl tūpdamas žemėn 
vien su savo stovyklnėm progra
mom. To jaunimo, išsiveržusio 
gražia ideali, tinę eksplozija ir 
dar neatvėsusiu entuziazmu, da
bar laukia dar sunkesnis, uždavi
nys'— susirasti sau nuolatinę 
garbingą vietą, organiškai įsilie- 
jant į bendrą lietuviško patrio
tinio aktyvizmo srovę. Bet pat
riotiniais aktyvistais jie negalės 
ilgai išlikti be pilnai restauruo
to’ lietuviškos dvasios. Deja, tarp 
lietuviško kūjo ir amerikoniško 
priekalo formuojama mūsų jau
nimo dvasia jau daug kur masiš
kai atrofavosi daugeliui subti
liausių lietuviškų vertybių. Tad 
gal svarbiausias bei aktualiausias 
jaunimo žygis nūnai būtų — at
gauti pilną savo lietuviškos dva
sios identitetą. Kaipgi džiugu, 
kad psichologinė; konjunktūros 
momentas tokiam žygiui dabar, 
atrodo, yra pats palankiausias ir 
viltingiausias.

Juk vienon galingon protesto 
audron simboliškai jungdamiesi, 
rodos, dar vis tebeataidi lietuvių 
jaunimo šauksmai iš anapus ir 
šiapus —Vilniaus riaušėse ir 
Wa, hing ono žygyje!

Juk šiais sukaktuviniais 60-tai- 
siais Lietuvos valstybinės nepri
klausomybės atkūrimo metais jį 
turėtų skatinti nauja politinė 
prez. Carterio iš numirusių pri
keltų žmogaus teisių proklamavi- 
mo atmosfera. Jį turėtų stiprinti 
ir patyriminės dr. Al. Štromo lo
gikos optimistinės prognozės. Jį 
turėtų džiuginti net filmo apie 
Simą Kudirką mūsų tautai di
džiai naudinga propagandinė 
paslauga. Aplamai dabar, kai 
Lietuvos išsilaisvinimo viltys iš 
bemaž fantasmagorinių sapnų 
vis tvirčiau pereina į realistinių 
tikimybių etapą, jaunimo dvasią 

turėtų persmelkti aktyvistini,: en
tuziazmas. Tai labai palankiai 
įelektrizuota dvasios atmosfera 
įskelti kibirkštį gaisrui, kuris nu
šviestų kelią mūsų jaunimo nau
jam didžiajam žygiui į savo lie
tuviškos dvasios restauraciją.

Tegul gi tas naujai; jaunimo 
žygis konkrečiai prasideda jau 
dabar su jo pasiruošimu chorų 
ir sportininkų gretose ir toliau 
tęsiasi jo masiniu antplūdžiu į 
Torontą, jo aktyviu dalyvavimu 
liepos 2 d. ten įvyksiančioj V- 
-joj JAV ir Kanados lietuvių dai
nų šventėje ir sportinėse žaidy
nėse. Ne kas kitai’, o patys jau
nimo vadai turėtų sukelti jauni
mo masėse gaivališką dvasios są
jūdį, kurio šūkis būtų: per lietu
viškąją dainą pilnutinėmis as
menybėmis grįžkime į savo tau
tos dvasinį kamieną!

Šiam tikslui visuotiniu mc tu 
pasiekti V-ji dainų šventė teikia 
auksinę progą: joje yra numaty
tas ir atskiras jaunimo chorų pa
sirodymas su jiem specialiai iš
leistu dainų repertuaru. Masiš
kai įstodamas į jau egzistuojan
čius drba į teigdamas naujus sa
vo chorus, vėliau jaunatvišku 
entuziazmu traukdamas V-joj 
dainų šventėje ir po visų šven
čių savo chorus bei chorinio dai
navimo tradiciją savo tarpe pa
stoviai išlaikydamas, mūsų jau
nimas atliktų vieną pačių di
džiausių žygių savo lietuviškos 
dvasios a gaivinimo ir praturti
nimo sąjūdyje. O kur tokių jau
nimo chorų jau vi ai nebūtų, 
taip reikalinga jaunųjų talka, pa
pildant retėjančias bendrinių mū
sų chorų gretas visur ir visuo
met, žinoma, bus sutinkama iš
skėstais glėbiais ir net slaptai nu
braukta džiaugsmo ašarėle.

Tačiau gražiai lietuviškai dai
nuojančio ir sportuojančio mūsų 
jaunimo vizijai realizuoti tuoj 
pat paskelbtinas dar ir kitas iš
ankstinis žygis — gerbiamo mū-

1923 meta’s mokiausi Panevė
žyje — berniukų gimnazijoj, ant 
kurios sienos buvo š ašyti ,'šd 
dūs žodžiai: Vyrų gimnazija.

Buvau įstojęs tiesiai į trečiąjį 
klasę, tai viskas tais m ■ als ma: 
atrodė nauja, įd~mu r ne nu: 
š abu. Tų metų įspūdž ai išlik' 
ryškūs iki šiol.

Vieną dieną, pamokos me u. 
gimnaziios sargas pravė.ė dūri 
ir šūktelėjo:

— Ateina Basanavičius!
Mokytoja Gabrielė Petkevičai

tė, rašytoja — Bitė, tuojau per
traukė senųjų amžių istorijos aiš
kinimą ir ėmė paskubomis paša- 

sų senimo piniginėms krestelėti. 
Kad organizacinis vežimas jau 
iš karto nekrypdamas imtų rie
dėti, yra būtina visų mūsų gau
si finansinė Pasaulio lietuvių die
noms parama. Apskaičiuojama, 
kad vien dainų šventės išlaidos 
sieks mažiausia 76,000 dol.

Tad visi, kol dar pats metas, 
padarykime viską, kad Toronte 
mus apvainikuotų visiškas pasi
sekimas, atseit, kad ten būtų, 
Maironį parafrazuojant, užtrauk
ta nauja giesmė, kurią kartu su 
mumis suprastų ir mūsų lietuviš
kai atgimęs jaunimas.

Stasys Liepas I dideli ūsai, ilga barzda daug ką

Šaukliai (Linograviūra iš Vilniaus legendų ciklo)Arūnas Tarabilda (g. 1934)

kerti apie Dr. Joną Basanvičių 
tas jis tok; ir ką jis yra nuveikęs 

Iš jos žodžių mm greit paa’š 
ėjo, k-d Ba anhvirus yra gar 

p'ng’snis vž ~atį respublikos pre; 
■d nuą daug kartų vertesni 
ž bet kokį karai’ų.

K’aurar. ; '■pbėj.tu’i ir laba 
lošėjau paklaus i: o kaip Basa 
lavinus atsirado Panevėžyje? 
Negi iš dangaus nešiko? Jau ž ■ 
rojau, Jtad iš okupuoto Vilniaus, 
kur jis gyveno, višai nebuvo ke
lio į Laisvąją Lietuvą. Karas si 

^enka's buvo ką tik sustabdytas, 
ir visa pafron'ė dar ebekvepėjr 
naraku. Tik paupeliai galėjo iš 
Vilniaus tiesiai į čia atskristi.

Vėl atsivėrė durys.

Tai jis! Inspek'tor’aus Mato 
Grigonio lydimas, į klasę įžengė 
aukštas, truputį į pečius sulin
kęs svečias. Visi sustojom. Kai 
svečias pasisveikino su mokytoja, 
inspektorius liepė, mums sėstis ir 
dar pats trumpai apie Basanavi
čių pakalbėjo.

Visi sėdėjom tylutėliai, ne- 
mirksėjom ir gal net nekvė- 
pavom. Tik žiūrėjom, akutes į- 
bedę, į to nuostabaus svečio vei
dą. Iš tikrųjų, veido mažai ma
tėm. Ilgi plaukai, dideli antakiai,

slėpė. Bet mums užteko ir to, ko 
nepaslėpė: tai aukšta kakta, ilga 
nosis, ryškios akys. Mums, vai
kams, jis atrodė labai, labai se
nas. Nei vienas mano dėdė, nei

Juozas Zikaras (1831-1944) Dr. Jonas Basanavičius (1923 m.)

senelis nebuvo tokie seni. Ir nei 
vienas neturėjo tokių ūsų, o ypač 
tokios žilos barzdos. Tokie buvo 
gal tik valdovai ir pranašai iš 
senųjų amžių istorijos.

Sėdėjau klasės šone, tai aiš
kiai mačiau, ko kiti gal nepa
stebėjo: per Basanavičiaus smil
kinį vingiavo ryškiai išsimūšusi 
gyslutė. Tokio snflkinio iki tol 
dar nebuvau matęs. Nei mano 
giminės, nei mokytojai, not pats 
gimnazijos direktorius istorikas 
Dr. Jonas Yčas tokios gyslutės 
savo smilkiny neturėjo. Ką tai 
reiškia? Ar tokią gyslutę turi tik 
labai žymūs žmonės? O, kaip aš 
norėčiau tokią kaktą turėti!

Kol inspektorius kalbėjo, Ba
sanavičius ramiai žvalgėsi po 
klasę. Atrodė, kad jis stengėsi įsi
žiūrėti į mūsų veidelius ir atspėti, 
kas iš mūsų bus, kai užaugs;me. 
Ar bus bent vienas antrasis Ba
sanavičius?

—Kai buvau toks, kaip jūs, — 
ramiu, vienodu balsu prašneko 
svečias, — ir aš mokiausi trecio
joj klasėj. Dabar jūsų yra daug, 
o anuomet lietuvių mokėsi vos 
keli. Visi kiti buvo svetimi. Bet 
mes, tie keli lietuviai, gerai mo- 
i ėmės ir visą gyvenimą dirbom, 
kad lietuvitj tauta greičiau atbus
tų. Pagaliau šimto metų 'troški
mai išsipildė: Lietuva vėl nepri
klausoma. Jūs laimingi, kad ga
lite siekti mokslo laisvoje tėvynė
je. Su džiaugsmu aš žiūriu da
bar į jus ir iš visos širdies sakau: 
mokykitės, lavinkite savo gabu
mus, o užaugę kelkite mūsų my
limos tėvynės garbę. Lietuva bu
vo labai garbinga seniau. Dabar 
bus jūsų pareiga padaryti ją vėl 
garbingą ir garsią.

ilgai, 
kartą 
ir tą

Toji trumpa Basanavičiaus 
prakalbėlė giliai įsmigo į mūsų 
galveles. Buvau girdėjęs daug 
gražių gimnazijos kapeliono kun. 
Ruškio pamokslų, bet tik Basa
navičiaus žodžiai skambėjo ir 
skambėjo mano ausyse.

Per pertrauką sužinojau, kad 
svečias aplankė dar kelias kitas 
mergaičių ir berniukų klases. Bet 
mūsų klasė buvo pirmoji, į kurią 
Jis įžengė. No'eko sužinoti, ką jis 
kitur pasakė. Kalbėjo turbūt gana 
panašiai.

Gimnazijos kieme stovėjo ilgas 
medinis namas mokinių sporto 
pamokoms. Ten Juozas Zikaras, 
mūsų paišybos mokytojas, salės 
galą buvo lentomis ir kartono 
lapais atitveręs savo skulptūros 
studijai. Joje jis dirbdavo nuo pa
mokų atliekamu metu, o dažnai 
ir ilgais vakarais. Toje kartono 
pertvaroje aš suradau mažą ply
šelį ir kiekviena proga pripulda- 
vau pasižiūrėti, kas naujo už sie
nos padaryta. Labiausiai akį 
traukė lipdoma Laisvės statula. 
Skulptorius ją lipdė gana 
Net nusibodo kiekvieną 
pro plyšelį matyti tą patį 
patį.

KeLoms dienoms Dratjus po 
Basanavičiaus apsilankymo, per 
mankštos pamoką vėl pripuoliau 
prie man žinomos vietos.

Ir ką aš ten pamačiau!
Ant aukšto aukšto staliuko 

stovėjo ką tik nulipdytas Basa
navičius. Ne visas, o tik iki barz
dos galo.

Net nustebau. Toks panašus, 
kaip gyvas, tik daug stambesnis. 
Ir barzda storesnė. Ji buvo tokia 
stora, tokia sunki, jog atrodė, 
kad Basanavičius iš visų jėgų 
stengiasi ir jokiu būdu negali jos 
pakelti.

Čia taip pat jo smilkiniuose 
vingiavo ryškios gyslutės. Matyt, 
mūsų gerasis mokytojas buvo ga
na pastabus ir dirbo rūpesningai, 
kad Basanvičiaus veidas išeitų vi
siškai tikras.

Tą gyslučių “grožį” tuomet 
aš labai vertinau, nes nežinojau, 
kad jos reiškia tik didelę viso or
ganizmo sklerozę. Tikrai, Ba
sanavičius turėjo sklerozę ir net 
kraujo išsiliejimą į smegenis. Be
sigydydamas j;s išleido daug pi
nigų ir labai kentėjo. Net nuo
stabu, kaip jis įstengė iki gilios 
senatvės tiek dirbti.

Po kiek laiko Zikaras tą savo 
darbą atliejo iš gipso, dar kiek 
padailino ir išvežė į Vokietiją 
nulieti iš bronzos.

i
Vėliau tas biustas buvo užkel

tas ant granito pjedestalo Karo 
muziejaus sodely Kaune.

Daugiau Dr Jono Basanavi
čiaus jau neteko matyti. Praėjus 
ketveriems metams, jis mirė Vil
niuje kaip tik vasauo 16 dieną.

Oi, kokia liūdna buvo toji 
nepriklausomybės atgavimo 
šventė! Atrodė, lyg pusė Lietu
vos būtų mirusi. O taip norėjau 
dar bent kartą jį gyvą pamatyti. 
Tada aš jau daugiau žinojau a- 
pie nuostabiai plačią Basanavi
čiaus veiklą ir jo vardą labai ger
biau.

Gaila, kad anuomet tik tiek ne
daug jo žodžių girdėjau.
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Vlado Juodeikos knyga apie Karoli Marksą ir marksizmą

Tautos rūpestis — 
gyvybė ir kūryba

Istorija žino atsitikimų, kai 
anksčiau kuo nors pasižymėję vy
rai kritišku valstybei momentu 
būdavo pašaukdami prie valsty
bės vairo. Istorijoje yra taip pat 
ne kartą atsitikę, kad ramiai sau 
ūkininkaujantis generolas savo 
kraštui pavojaus valandą vėl pa
šaukiamas vadovauti karo jė
goms. Taip pat, ir galbūt daž
niausiai, atsitinka, kad pašauda
mi ne atskiri asmenys, o visa tau
ta. Taip buvo prieš 60 metų, ka
da mūsų krašto vyrai ir moterys 
buvo pašaukti prie ginklo tauti? 
nės laisvės ir valstybinės nepri
klausomybės kovai.

Pagarbiai prisimindami vals
tybės vyrus ir vadus, tautos au
kas ir gyvąją kovojančią tautą, 
mes sustojame prie išskirtinos 
tautos dalies — menininkų, kul
tūros nešėjų, kurie — pavojus ar 
nepavojus — yra pašaukti savo 
darbais liudyti tautos laisvę. 
Kiekvienas menininkas: muzikas, 
tapytojas, rašytojas ar kitoks, pa
čia savo prigimtimi yra pašauk
tas, Dievo malone pašauk
tas kurti, civil'zuoti, vesti savo 
tautą vis i aukštesni kultūros 
laipsni. Menininkui kultūros 
prasme tauta visuomet yra pavo
juje, kiekvienas laikmetis yra kri
zė, kiekvienas amžius yra skęs
tantis ir merdintis, iki jis, meni
ninkas, savo kūrybine galia pa
daro jj išsk’rtinu, atžymėtinu ir 
atmintinu.

Bet kokią sukakti minėdamas, 
žmogus grįžta i praeiti, atgal i 
pradžią, apžvelgia kelią, kuriuo 
eita, ir kliūtis, kurios nugalėtos; 
tuo labiau, minėdamas istorines 
savo tautos dienas. Taigi ir šian
dien žvelgiame i mūsų tautos 
pradžią ir matome, kad mūsų 
tauta jau gyvena tūkstantį me
tų! Gal daug'au. Jos tradicijos 
taip pat siekia tūkstanč'us metų. 
Nustembame, kartais nebetikim 

tuo. Kartais švenčių progomis 
mes džiaugiamės šimtmečių tra
dicijomis, kas visai natūralu, o 
kartais liūdime. Kad dabartis turi 
ryšį su praeitimi, fakto ne
paneigs nė mūsų priešai. Tačiau 
mums patiems daugiau negu aiš
ku, kad tasai ilgas ryšys yra dau
giau fizinis, kraujo ryšys, krašto 
istorija. Džiaugiamės, nes esame 
stipri, karų ir vargo užgrūdinta 
tauta, amžių išbandyta, pašauk
ta gyventi. O liūdime, kad būda
ma tūkstančio ar daugiau metų 
senumo tauta, toli gražu nevaidi
na pasaulyje tokio vaidmens, ko
kio reikalautų jos ’lgas amžius, 
skaudi patirtis ar istorinė garbė. 
Priešingai, mūsų tautos reikšmė 
tarptautinėje plotmėje maža, di
desnei pasaulio daliai net Lietu
vos vardas nebuvo plačiau žino
mas. O ta: atsitiko todėl, kad mū
sų tauta egzistavo ir laikėsi, kas 
yra nepaprastai svarbu, bet ne
kūrė, nekaupė meninių vertybių, 
neįvertino kūrybinio tautos geni- 
n i jaus, nestatė kultūrinio vaid
mens bent lygiomis su politin'u, 
nesudarė tinkamų sąlygų tautos 
menui tarpti. Tauta save įpras
mina ne vien fizine egzistencija, 
bet lygiai ir dvasine, kultūrine. 
Tautos reikšmė yra ties'ogiai pro- 
procinga kultūrinei pažangai. Ji 
apreiškia save kūrybos vaisiais, 
tai yra meninėmis vertybėmis. 
Tik menas daro laukini ar primi
tyvų žmogų c:vilizuotu, kultū
ringu, vertu žmonijos nariu. Var
gu ar primityvųjį gyvenimą ga
lima būtų laikyti gyvenimu 
mums suprantama prasme, grei
čiau tik egzistavimu. Todėl kūry
binės vertės mastu mūsų tautos 
kelias nėra labai ilgas ar labai 
vertas nepagrįsto pas'didžiavimo. 
Priešingai, mūsų praeitis kelia 
mums daug rūpesčių, uždeda mū
sų tautai ypatingų įsipareigojimų, 
žadina ir verčia dabartines kar
tas atsakingai kurti.

Nesmerkiame 'storijos, nei mū
sų tautos vadų. Kalbėti iš tolimos 
perspektyvos visada lengviau, 
nes, kaip sakoma "Po laiko kiek
vienas išmintingas”, tačiau ne
būtų gudru iš praeities nepasi
mokyti arba sąmoninga' nutylė
ti jos klaidas. Kada mes kritikuo
jame praeitį, prieš mus gyvenu
sias kartas, mes kritikuojame po
zityviai, broliškai, dažniausiai su 
atgaila, o tok'a kritika tikrai rei
kalinga ir naudinga. Kritikuoja
me, imame pavyzdžius, idant pa-

GEDIMINAS GALVA

I

Vladas Juodeika, DIDŽIOJI ILIU
ZIJA. Marksizmas teorijoje ir tikro
vėje. I tomas. Išleido autorius 1978 
m., 720 p., kaina 15 dol. Knyga gau
nama ir “Drauge”.
’ *

Kiekvienoje pasaulėžiūroje randa
me svajonių, bet K. Markso pra
našystės beveik utopija (gr. u-ne ir 
topos-vieta), taigi mintys, neran
dančios tikrovės pritapti. Praėjusio 
amžiaus pirmoje pusėje pramonės 
kilimas, smulkaus žemės ūkio suny
kimas ir dramatiškas skurduomenės 
atsiradimas skatino K. Marksą ne
gerovių jieškoti ir būdų joms pa
šalinti. Jis kaltino vidurinį sluoks
nį — buržuaziją, nors jos tiksliai 
neaptaręs ir su kapitalistais sutapa
tinęs, dėl visų negerovių ir prole
tariato — skurduomenės atsiradi
mo. Tuo metu buvo daugelis vi
suomeninių sluoksnių, bet jis te
matė tik du, tarpusavyje kovojan

čius.
Jis nesitenkino tik ūkinių sąlygų 

aptarimu, paremtu nepagrįstais tei
giniais, bet stvėrėsi sukurti naują 
tikėjimą, savišką filosofiją ir ūkinę 
santvarką skurduomenei privilioti 
ir skatinti ją kovoti prieš išnaudo
tojus, valdančius gamybos priemo
nes. Jam terūpėjo įžiebti revoliuci
jas, kurios užsipliekstų visame pa
saulyje. XIX a. šios viltys nepasi

teisino. Tame amžiuje buvo daug 
neramumų, bet nė vienas nepatar- 
navo markiszmui įsigalėti. Tik XX 
a. dygo marksizmo daigai Rusijoje 
ir Kinijoje. Komunistų partijos ėmė 
ugdyti socializmą, atšlijusį nuo ko
munizmo, kuriam jau nebūtina stip
ri valstybė ir jos priespauda. Ko
munistams būtina stipri valstybė ne 
tik kraštuose tvarkai palaikyti, prie
spaudai įgyvendinti, bet svetur da

ryti išorinį ir vidinį nuolatinį 
spaudimą, besiekiant pasaulinės re
voliucijos.

Tiesa, komunistai ir socialistai 
yra suskilę, bet kova tebevyksta su 
jų priešais. Ši kova iš esmės ski

riasi nuo buvusių tarp Persijos ir 
Asirijos, Romos ir Kartagenos, Habs-

tys nepadarytume tokių ar pana
šių klaidų. Kalbėdami apie mūsų 
karalių ar kunigaikščių gadynę, 
neretai mes juokiamės iš jų, kad 
jie tik kariavo, grobė žemes, skal
dėsi, silpnino vieni kitus, kaip ir 
dabar, nesirūpino švietimu ir 
kultūra, neįvedė bendros kalbos, 
nebuvo tautiškai sus'pratę, ne
statė miestų, nesteigė mokyklų ar 
universitetų, kvietė iš kitų kraštų 
pirklius, amatininkus, žydus ir 
totorius, bet nekvietė mokslo ir 
meno atstovų, ir taip be galo. 
Žodžiu — buvo galingi, o gyve
no kaip laukiniai, be jokios tau
tinės ambicijos ateitin — pajėgė 
užkariauti, bet nepajėgė išlaikyti, 
apšviesti, sulietuvinti. Trumpai 
— neturėjo ateities perspektyvos. 
O neturėjo ambicijos todėl, kad 
neturėjo mokslo, buvo beraščiai, 
nepaž no istorijos. Ar tokia kriti-

(Nukelta į 2 psl.).

Povilas Puzinas (1907-1967) Laivai (aliejus)

Čia matomo paveikslo originalas dabar yra National Coi- 
lection of Fine Arts, Smithsonian Institution, Washing- 
ton, D. C., nuosavybė. Lietuvio dailininko paveikslas 
Amerikos valstybinėje dailės kolekcijoje yra džiugi nau
jiena mums visiems. Kad dailininkui Povilui Puzlnul mi
rus, puiki jo tapyba nebuvo primiršta, o kaip tik iškel
ta, didžiausių nuopelnų čia turi dailininko našlė Austrą 
Puzinienė. Ji savo kaštu ir savo rūpesčiu, pasiekdama 
net Japoniją, išleido visais atžvilgiais reprezentacinę sa
vo vyro ir jo dailės darbų monografiją. Parodytas minė
tų institucijų vadovams Washingtone, toks leidinys at
kreipė jų dėmesj i pomirtinį Povilo Puztno tapybos pali

kimą. Monografijos dėka buvo parinktas paveikslas “Lai
vai”. Sis faktas rodo, kiek lietuvių meno pasauliniam 
garsui gali turėti reikšmės profesionaliai paruošta, aukšto 
kultūrinio lygio monografija. Kai metų metais mūsų pi
nigingosios institucijos vis pritrūksta pinigo jau paruoš
tos M. K. Čiurlionio monografijos anglų kalba išleidi
mo parėmimui, tai našlės skatikas Povilo Puzino atveju 
padarė daugiau, negu bendruomeninių mecenatų posė
džiai M. K. Čiurlionio atveju. Šiuo pomirtiniu dailininko 
Povilo Puzino laimėjimu džiaugiamės ir dėkojame už 
visus rūpesčius Austrai Puzinienei.

burgu ir Burbonų, III Reicho ir 
Vakariečių, kai buvo siekiama pa
saulio dalinio užvaldymo. Komunis
tai siekia visame pasaulyje viešpa
tauti. Kiekvienas esame kovos lau
ke. Tam kovos laukui .pažinti ypač 
patarnauja Vlado Juodeikos veika

las “Didžioji iliuzija”.

Veikalo apimtis

Keistu sutapimu Vilniuje 1976 
m. išleista B. Kuzmicko “Šiuolaiki
nė katalikiškoji filosofija”, kritinė 
apybraiža, kai Portlando universite
to profesorius dr. V. Juodeika pa
sirūpino išleisti marksizmo kritikos 
veikalą “Didžioji iliuzija”. Harvard 

University Press 1976 m. išleido 

panašaus pavadinimo Adam B. 
Ulam knygą “Ideologies and Illu- 
sions”, liečiančią marksizmą, bet vi
sai skirtingoje plotmėje.

Ką gi reiškia žodis “iliuzija” (lot. 
illusio, pranc. illusion)?. Jis turi dvi 
reikšmes: a. jutimų apgaulė, kurią 
sukelia iškreiptas tikrovės suvoki
mas ir b. nepagrįsta viltis, neįvyk
doma svajonė. To žodžio antroji 
reikšmė visai atitinka utopijos pras
mę. Žodžio reikšmės yra skirtingos. 
Sunku pasakyti, kurią reikšmę pa
sirinktų veikalų autoriai.

Portlando universitete, Oregone, 
autorius dėstė marksizmo teoriją, 
Sovietų ūkio teoriją ir praktiką. Tų 
dalykų ilgametės studijos pateikia
mos lietuviams skaitytojams. Pir
mąjį klausimą gvildena “Didžiojo
je iliuzijoje”, kurios antroje antraš

tėje pažymėta “Marksizmas teorijo
je ir tikrovėje”. Knygos turinyje ap

tariama tik “Marksizmo teorija”, 
bet daroma ir jos kritika. Kitoje 
knygoje bus aptariama “Sovietų 
ūkio teorija ir praktika”. Šių kny

gų visai yra skirtinga apimtis, nors 
jas sieja Sovietuose jau gerokai ap
karpyta marksizmo teorija.

Autorius pratartyje teigia: 
“Marksistinis mūsų tautos nužmo

ginimas yra pasiekęs pašėlimo vir
šūnę. Trečdaliui pasaulio marksiz

mas yra tapęs privaloma religija... 
Nesidomėti marksizmu ir nekovoti 
ideologinėje plotmėje šiais mūsų 
tautai lemtingais laikais būtų ne
pateisinamas apsileidimas” (8 p.).

Autorius tariasi siekiąs kuklaus 
tikslo “pateikti kiek galima daugiai 
informacijos šiuo aktualiu klausi
amų” (8 p.). Šis tikslas tesėtas, nes 
sklaidyta milžiniška literatūra, lie
čianti K. Marksą ir jo teorijas. Tai 
pirmas tos srities ir tokios apimties 
darbas lietuvių kalba. Kai kurie jo 
skyriai reikalauja tinkamo ūkio 

mokslų teorinio ir filosofinio pasi
ruošimo suprasti marksizmo teori

nes painiavas.

Daugiau trečdalis knygos skirtas 

K. Markso gyvenimui, pasaulėžiū
rai ir- veiklai nušviesti. Kitoje kny
gos dalyje ryškinamas dialektinis 
materializmas, ekonomikos, politi
kos, religijos, vertybių sąrangos ir 
socializmo problematikos klausimai.

Knygos įvade nurodoma, kad K. 
Markso veikalai, “parašyti nesklan

džia kalba, nepasižymintys intelek
tualiniu patrauklumu” (23 p.), su

laukė skaitytotojų dėmesio. Kodėl? 

Autorius ten pat atsako, kad visa 
lėmė “ekonominės aplinkybės, kai 

darbininkų sąjūdžio dalis buvo pri
ėmusi Markso teorijas” (23 p.). 

Ekonomines sąlygas užsiminė, bet 
jų nepakedeno ir K. Marksą palei
do tuštumoje. O Marksas ypač ste
bėjo Anglijos XIX a. pirmosios pu
sės ūkinę raidą ir darė apibendri
nančias išvadas. Todėl jis tematė 
besikuriančios pramonės sukurtą 
proletariatą, jam skyrė revoliucinį 

vaidmenį, nes nematė ir nenorėjo 
matyti kaimo varguomenės.

Veikale pasigendama ir ano me
to pasaulėžiūrinės raidos apta

rimo, nes autorius tenkinosi tik įvai
rių socialistinių ir visuomeninių 
krypsnių aptarimu, net juos suta

patino.
Veikale pasigendama ir nuosek

lesnio K. Markso raštijos aptarimo, 
nes eiliniam skaitytojui, nesusipa- 
žinus'iam su Markso veikalais, sun
ku susigaudyti, kas ir kiek lėmė.

Markso būdas

Skirsnyje “Jvado vietoje” (15-23 
p.), kuris galėjo būti praleistas, nes 
pasižymi pasikartojimu ir priešin
gybėmis, keliose vietose kartojama, 
kad jis buvęs prastas kalbėtojas: 
“Marksas nebuvo populiarus kal
bėtojas” (15 p.). Sakinį praleidus 

teigiama: “Marksas nebuvo ugnin
gas kalbėtojas”.- Panašių pasikar
tojimų užtinkame, kalbant apie 

Markso žydišką kilmę ar aptariant 
jo įvairių sričių samprotavimus. r

Bet yra ir blogesnių autoriaus 
prieštaravimų. Štai keli pavyzdžiai. 

Tvirtinama: “Marksas neturėjo va
do savybių” (15 p.), bet kitame 
puslapyje randame jau priešingą 
teiginį: “Jis tampa dabar vyriausiu 
vadu, kuris veda proletariatą i ne
išvengiamą, pačios istorijos lemtą 
pergalę” (16 p.).

Arba vėl: "Atmesdamas visus 
aukštuosius idealus, jis betgi pali

ko vieną: tai teisingumą” (16 p.), 
tačiau tame pat puslapyje randame: 
“Marksas nesvarsto nei moralinių, 
nei teisingumo principų”. Tęski
me kalbą apie moralę. Ten pat tvir

tinama: “Jis skelbia naują morali
nio gyvenimo formą”. Kitame pus
lapyje sakoma: “Jis pats nekalba 
apie moralinį kilnumą”. Toliau tei
giama: “Marksą erzino bet koks ne
moralumas ir jam nepatiko Engel
so palaidas gyvenimas su meiluže” 
(69 p.). Du lapus pravertus, ran
dame dar griežtesni tvirtinimą: 
“Marksas laikėsi buržuazinių mo
ralės normų ir niekad nepritarė sa
vo draugo laisvai meilei su Mary 
Bums” (73 p.). O vėliau vėl viskas 
suniekinama: "Jokie moralės prin
cipai jam neegzistavo... Marksas bu
vo piktas, impulsyvus, nevaldąs sa
vo aistrų ir nepripažįstąs dorovės 
principų” (130 p.).

Autorius nepagailėjo teiginių pa
vaizduoti Markso prieštaringą ir 
nepatrauklų būdą. Bent trumpai 
paklaidžiokime po prieštarybių lau
ką: “Kaip tėvas ir vyras, Marksas, 

nežiūrint saiVo audringo ir nesuval
domo būdo, yra maloniausias ir 
švelniausias žmogus (38 p.), “Svar
biausias jo būdo bruožas yra neri
botas garbės troškimas ir aistrin
gas noras valdyti” (39 p.), “Mark
sas buvo gudrus ir suktas politinis 
strategas (...). Jis buvo šiurkštus, 
užgaulus, netolerantiškas” (40 p.).

Pats autorius dafr prideda: "Niek
šybė kažkaip buvo suaugusi su 
Markso asmeniu, niekšybė buvo ne
atskiriama jo asmenybės dalis” (47 
p.) ir "Markso asmenybė buvo dve
jopa: jis galėjo būti švelnus kaip 
angelas ir piktas kaip velnias, ci
niškas priešams ir malonus savie
siems, ramus ir susivaldąs ar aud
ringas ir karštagalvis. Jis galėjo 
plūsti, keiktis ir šaukti, bet jis tuoj 
nutildavo, kai Elenutė (tarnaitė, G. 
G.) įeidavo į kambarį” (51 p.). Ir 
vėl: “Marksas turėjo du veidus...” 

(53 p.), “Marksas tikras genijus, 
bet kaip ir genijų dauguma jis buvo 
neurastenikas, o temperamentas pa
ranoiko” (54 p.). Galimas dalykas 
jo nervai buvo pakrikę dėl darbo 

įtampos, bet reikia įrodyti buvus 
paranoiku (gr. paranoja — bepro
tybė, lėta psichinė liga).

Tarkime K. Marksą nebuvus kil

naus būdo. Bet tai teturi mažą ry
šį su jo visa veikla.

Negaliu pritarti autoriaus teigi
mui: "Marksas turėjo silpną valią. 
Per visą gyvenimą Marksas dažnai 

parodyavo užsispyrimą, kas pa
prastai yra vaikiškumo pažymys, 
bet jis niekad nepasižymėjo valios 
stiprumu, ištverme ir charakterio 
kilnumu bei brandumu” (236 p.). 

K. Marksas buvo didelis skurdžius, 
ilgai Londone gyvenęs su penkių 
asmenų šeima dviejuose apleistuo-

(Nukelta į 2 psl.).
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Kazimiero Žoromskio paroda Lafayette kolegijoje, Eastone, Pa.

Teatro gyvasties 
prasmė

Būna atvejų, kai re'klūs teat
ro žiūrovai po vaidinimo į mū
sų išeivišką sceną pažvelgia per 
visuotinės klasikos prizmę. Jiems 
dažnas mūsų vaidybinis kruste
lėjimas yra tik parapijinė apraiš
ka. Nemato savame darže nei 
Šekspyro, nei Ibseno ar Čechovo, 
nei Balio Sruogos grožybių. Sa
kyti, kad žiūrovai nėra teisūs, 
reikštų esminių meno principų 
neigimą. Tačiau jiems pritarti ir 
reikalauti iš saviveiklinių teatra
lų stebuklingų pastatymų reikš
tų nesąmonę.

Apie teatro stebuklus, supran
tama, privalome svajoti ir prie 
jų stiebtis. Stebuklo laukiame ir 
iš Jono Jurašo. Bet mūsų sąlygo
mis polemika turėtų dažniau suk
tis apie konkrečiai įmanomus da
lykus, liaudiškai tariant, savo no
siai pasiekiamus. Juk žinome, 
kaip sunku išeivijos teatralams, 
ypač jauniesiems, įveikti kalbos 
mokėjimo ribotumą. Žiūrovai 
geidžia, kad į juos nuo scenos 
jaunas aktorius bylotų taisyklin
ga tarsena, kad skambesys būtų 
be amerikonizmo priemaišų. O 
to siekiant, reikia neįsivaizduoja
mai didelių režisūros pastangų. 
Kai kada kliūtys yra neįveikia
mos.

Mano išmone, svarbiausia iš
eivijos sceninio darbo ribotumo 
priežastis glūdi pastovaus profe
sinio teatro nebuvime. Apie tokį 
vienetą su vaidybos studija savo 
laiku svajojo ir rašė dramatur
gas Anatolijus Kairys. Bet kas iš 
to, jei tam liko uždaros ausys: 
nei lėšų, nei didelio užsidegimo 
nebuvo ir nėra. Kai kas galvoja: 
entuziazmas būtų, jei atsirastų 
lėšos. Kiti mano priešingai ir 
pabrėžia, jog lėšos tik tada susi
telktų, jei visuomenė įsisąmonin
tų tokio teatro būtinumą mūsų 
kultūrinei egz’stencijai palaikyti.

Proginis vaidintojų susibūri
mas su keliolika repeticijų (o 
kartais tik keliomis) negali at
nešti didelių rezultatų, nors ir 
pasitaiko dalinių išimčių. Taip 
pat dramaturgo atsitiktinis prisi

viliojimas konkurso premija ne
gali duoti ypatingų veikalų. Kon
kursuose dažniausiai dalyvauja 
apsčiai mėgėjiškų dramaturgų, 
pro juos profesionalui lengva 
prasisprąusti ir su ną itin kokiu 
veikalu. Iš tikrųjų, ne veikalo po
būdis, o pastatymo lygis nulemia 
sėkmę.

Vaidinimuose, šalia gražių pa
stangų, pamatome visokių sceni
nių nelygumų: tai vaidybos mė
gėjiškumą, tai režisūros polinkį 
linksminti ar nustebinti, o ne 
meniškai įtikinti, tai dramaturgi
jos sparnuotą, bet neveiksmingą 
žodingumą... Ž:ūrime į visa tai, 
atleisdami ir vaidintojams, ir jų 
vadovams, džiaugdamiesi kiek
vienu labiau pavykusiu aspektu. 
Plojame dekoratoriui ir linkime 
vis'ems atlikėjams daugiau sėk
mės būsimoje pjesėje.

Be abejo, teatralai patys pa
stebi savo silpnybes. Sielojasi dėl 
jų. Diskutuoja. Klausosi kritikos. 
Gerais jei neužsirūstina, išgirdę 
kandesnę pastabą. (Juk ir kriti
kai nėra be ydų). Po kurio laiko, 
žiūrėk, jie ir vėl buriasi naujam 
vaidinimui ar muzikiniam spek
takliui. Aukoja savo laisvalaikių 
poilsį, grumiasi su greitkelių 
kamšatimi, važiuodami į repeti
cijas... Jų dvasioje liepsna lietu
viškai scenai tebeplazda, kadan-

Kazimieras Žoromskis Priei saulėteki (1070, 54” x 50”)

ROMAS VIESULAS

Dailininko Kazimiero Žoroms
kio tapybos parodą Lafayette ko
legijoje, Eastone, Pennsylvanijoj, 
reikia laikyti svarbia, nes ji, ma
nyčiau reprezentuoja vieną iš, 
turbūt brandžiausių dailininko 
tapybinių laikotarpių. Paroda 
truko nuo praeitų metų lapkri
čio 28 d. iki š. m. sausio mėnesio 
23 d. su pratęsimu iki sausio mė
nesio pabaigos.

ši paroda yra viena iš sunkiau
siai apibūdinamų parodų, nors 
ji ir bazuojasi iš esmės labai pap
rastais vaizdinio meno pagrin
dais, arba pačiais esminiais opti
niais elementais. Šiame paprastu
me ir yra visas sunkumas rašan
čiam bent apytikriai tai perteikti 
žodžiu skaitytojui, nemačiusiam 
pačios parodos.

Dailininkas pats apibūdina sa
vo dabartinę kūrybą kaip turin
čią pradus analitiniame mene 
(secientific art). Josios dėmesys 
yra dviejų plotmių kontraste, t. 
y. giluminės erdvės iliuzijos, ku
ri perduota spalva ir šviesa, ir 
plokštuminės iliuzijos, kuri per
duota tiesiose linijose, kontraste. 
Konfliktas vyksta toj pačioj tapy- 
binėj erdvėj, naudojant spalvų 
spektro principus. Iš esmės vis
kas yra grindžiama teorija, kad 
“spalva yra šviesa, o šviesa yra 
spalva”. Tai va — pasakyti leng
va. Bet pasakyti tai tik žodiniam 
apibrėžime skaitytojui — visa tai 
pasidaro nemaža abstrakcija. No
rint skaitytojui duoti kiek konk
retesnį supratimą, ką iš tikro dai
lininkas tuo praktiškai mano, 
reiktų pačioje pradžioje aptarti 
jo darbo metodą.

gi scena yra visuomeniškiausia 
kultūr'nės išraiškos forma. Ir 
sunkiausiai jveikiama.

Pirmiausia dailirinkas formų 
ar spalvų pagalba irobėje suku
ria pulsuojantį įspidį, išgaunant 
nors ir abstrakčią bet gilumos 
iliuziją. (Ankstyv6niuose dar
buose šis tapybinis paviršius yra 
gana komplikuotai su įvairiom 
specifinių formų užuominom. 
Vėlyvesniuose darbiose šis fonas 
pasidaro gan amofiškas). Lafa- 
yett’o kolegijos pandoje Šis gilu
minis įspūdis išgunamas veik 
išimtinai grynų splvų kontras
tais, naudojant denį, kad šiltos 
spalvos optiniai atėja, o šaltų 
spalvų gama tolsta Kartą ši pir
moji paveikslo stdija užbaigta, 
ji paliekama viškai išdžiūti. 
(Kadangi dailininas tapo išim
tinai aliejiniais Ažais — lauki
mas vienam pavrkslui gali truk
ti keletą dienų). Paveikslo pir
mai fazei išdžiūus, jo paviršius 
yra horizontaliaiarba vertikaliai 
(o kartais ir sakryžomis) klo
jamas limpamonjuostom (mas- 
king tapė). Pirmsios fazės spal
vos tada beliek matomos tik 
kaip dryžiai tarĮ juostų. Dabar 
per visą paveiką dedama kita 
sistema ddžų, šnarančių spal
viniai kontrapurią pirmajai fa
zei. Šiai antrajaiazei apdžiūvus, 
juostos nuo droės nuimamos, 
automatiškai suarant dviejų, 
visai skirtingų zių kontrastą. 
Pirmoji — tarpuostų matoma 
giluminė fazė (D) ir antroji 
pačių juostų spaa — plokštu
minė (1-D) yra idžiamos kartu 
optiniai vibruoti.tai ir yra tapy
bos būdas, kuris'airiais varian
tais dailininko nidojamas aps
čiai metų ir kt6 duoda gana

Kokia ji bebūt— nelygi, me
lodramatiška, oriška, pavir- 
šutiškai linksmi ar tragiškai 
kraupi ir, žinom reta kaip me
tiniai atlaidai, livijos teatrinė 
veikla yra didži prasminga. Ji 
pabrėžia mūsų yvastį ir, kas 
svarbiausia, yra va. Pasak pa
tarlės, nors ir pyta sermėga, 
bet sava. Aplink klesti svetimas 
pasaulis, o čia, irėk ir klausyk, 
atsiskleidžia lietiškas kampelis 
su mums rūpiimis problemo
mis. Jau vien sa buvimu jis at
neša katarsį ir stiprina tikėji
mą universaliu riu. Nebūtinai 
reikia, kad d nos pabaigoje 
triumfuotų suki, o teigiamieji 
herojai būtų išgi į nykią nak
tį, kaip neseniipageidavo vie
na dvasiškai pli kritikė. Nei 
Mūsų vaidinim;e gražių gra
žiausiai gali tmfuoti jaunat
viškai ekscentrii sąžiningi po
etai, valsuoti iriinuoti su savo 
mylimosiomis, ukčiai klampo
ti nakties dargtje. Ir toks f:- 
nalas, jei tik ocingai meniš
kai suvaidintas,ikels universa
lumo bangas dioje. Prasmin
go teatro gyvas tuo būdu bus 
užtikrinta.

grynų

Pr.V,

Erdvės plazma (1975)

Kazimieras Žoromskis TOS, Nr. 168 (1977, 54” x 50")

kiek nemažina šių darbų svorio 
— jie egzistuoja visąi kitoje plot
mėje.

Parodoje išstatyta 19 darbų, ir 
dailininkas visus juos rodo kaip 
tapybinę seriją, pavadindamas 
juos Trečiosios dimensijos serijo
mis — TDS (Third Dimensio- 
nal Series). Paveikslai yra ir ata
tinkamai sunumeruoti. Kūrybi
nio laikotarpio prasme, tai dai
lininko darbai, rodomi sutrauk
toje apžvalgoje nuo 1970 iki 1977 
metų. Paveikslų dominuojantis 
dydis būtų apie 50 - 60 inčų su 
mažesniais ar didesniais dydžio 
variantais.

Šios kondensuotos parodos Įs
pūdis geras. Įspūdį papildo mo
dernios ir gražios galerijos ap
linka. Bent čia rašančiam atro
do, kad dabar regimas laikotarpis 
bus bene nuosekliausias ir bran
džiausias • Žoromskio tapybinis 
etapas. Bent ši atranka taip by
loja. Dailininko kūrybinis nu
tarimas atrodo bekompromisinis 

komplikuotus sąskambius. Ka
dangi visi darbai Šioje parodoje 
yra grįsti šiuo principu, paroda 
sudaro labai vibruojantį ir mo
nolitinį įspūdį.

Parodoje dominuoja
spalvų kontrastai ir tiesios, įvai
raus svorio linijos, viena kitą 
kontrastuojančios ir kartais nei
giančios. Ypač vėlyvesniuose dar
buose tai pažadina labai skambų 
akordą. Lyg tai būtų vaizdinės 
sutartinės — dainuotos sekundo
mis, tercėmis ir kvintomis. Tik 
sutartinės turi žodį ir bent mini
malų dainos turinį. Čia gi, tą 
pačią analogiją toliau tęsiant, ši 
tapyba būtų lyg gryno garso ir 
ritmo sąskambis, tai tolstantis, 
tai artėjantis. Tai lyg lalavimai 
be žodžių. Įspūdis nerealus, vib
ruojantis, neturįs jokių realybės 
užuominų. Eiliniam, mūsų vi
durkio žūrovui (panašiai kaip ir 
mūsų eiliniam dainininkui) to 
gali neužtekti ir jis pasigestų at
pažįstamo turinio arba bent ko
kių nors sugestyvių formų pa
veiksluose. Bet tatai anaiptol nė' ir nedvejotinas, lyg dailininkas

būtų įtikėjęs į vieną ir centrinę 
tapybinę tiesą.

Parodai bene centrinį toną 
duoda TDS Nr. 138 (66 x 60 in., 
1976), puikus centrinės oranži
nės šviesos ir raudono — violeti
nio akordo paveikslas. Panašiai 
galima pasakyti apie spalvų gru
pėmis giminingą, bet mažesnį 
TDS Nr. 162 (54 x 50 in., 1977). 
Tai labai įdomus, dominuojan
čios oranžinės spalvos paveikslas, 
su šaltu dryžiu minimaliniu kon
trastu. Įspūdis gyvas, beveik su
dvasintas.

Čia yra keli darbai ir ankstyves
nės Žoromskio tapybos, kurioje 
yra būdinga komplikuota gilumi
nė (3 D) sąranga. Si grupė pasi
žymi mažo spalvinio ir mažo 
šviesos kontrasto sprendimais. To
kiu galime minėti TDS Nr. 100 
(60x54 in., 1975). Šios krypties 
paveikslai savo būdu gal bus ži
nomiausi mūsų dailės visuome
nei. Taip dabartinėj perspekty
voj žiūrint TDS Nr. 40 (60x54 
in., 1973) rodo lyg ir pernelyg 
daugybę elementų ir puošmenų 
įvedimo į 3-D, arba giluminę 
plotmę, lyg ir stokojant apsis
prendimo formų atrankai. Ne
mažai šių elementų, atrodo, 
įdėti visai be vaizdinės reikšmės 
ar būtinumo. Įdomu, kad anksty
vesniuose darbuose ir pačios lini
jos paveiksluose yra komplikuo- 
tesnės, įvedant diagonalią liniją, 
kaip kontrapunktą tiesiajai. Nau
juose darbuose šalutinio elemen
to beveik visai nėra, ir apsispren
dimas linijose ir spalvose yra be
kompromisinis.

Labai įdomus ir kondensuotas 
yra geltonai, oranžiniai mėlynas 
TDS Nr. 166 (54x50 in., 1977). 
Jis savo intensyvumu yra net 
stipresnis už katalogo viršelyje 
atspaustąjį TDS Nr. 165 (54 x 50 
in., 1977). Sis pastarasis spalvi
niai labai malonus. Jis ne tik yra 
labai užtikrintas savo sprendimu, 
bet ir pulsuoja žaliu, dominuo
jančių spalvų subtilumu.

Reikia pastebėti, kad tas pats 
3 - D ir 1-D principas, panau
dotas žymiai ilgesniame horizon
taliame formate, lyg ir mažiau 
save pateisina negu kondensuo
to keturkampumo formatuose. 
Taip pavyzdžiui TDS Nr. 147 
(54 x 72 in., 1976) yra efektingas, 
bet jame vertikalūs ritmo pasi
kartojimai lyg ir sunaudoja savo 
energiją toj perdėm ilgoj erdvėj.

Yra eilė kvadratinio formato 
paveikslų, rodomų diagonaliai. 
Juose paveikslo viršus ir apačia 
yra tiesūs kampai: TDS Nr. 169 
(44 x 44 in., 1977), TDS Nr. 168 
(42 x 42 in., 1977), ir TDS Nr. 
146 (42 x 42 in., 1977). Spalvinės 
linijos ar dryžiai čia be išimties 
eina paprastai diagonaliai, iš kai
rio šono viršuje į dešinę pusę že
myn. Reikia pripažinti, kad ši 
grupė savo diagonalumu pagyvi
na visą parodą, bet, pažvelgus į 
paveikslų turinį, tas diagonalu- 
mas nėra visiškai pateisintas, 
nė va'zdiniai būtinas. Jų turinys, 
tiesa, neprieštarauja diagonalu-

(Nukelta į 2 ipsl.).
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DĖL JO NUOPELNU APASLALAVIMO SRITY
Ke/ios mintys, pasitinkant Stasio Ylos studiją "Jurgis Matulaitis"
JURGIS GLIAUDĄ

Vietinės, bet ir 
visuotinės raugės 
kultūros dirvoje

Yra mažmožių, apie kuriuos 
šnekame tik tada, kai ima svil
ti padai. Iš šono žiūrint, situ
acija tuomet atrodo graudi, o 
kartais net ir juokinga.

Štai būdingas pavyzdys. Tau
tiečiai rengia minėjimą. Pasikvie
čia tolimą kalbėtoją pagrindinei 
kalbai. Išpuošia sceną, šone pa
stato pultą. Užkelia mikrofoną. 
Po kelių įžangų į sceną užlipa 
svečias. Ant pulto pasideda savo 
paskaitos metmenis. Iš pradžių 
kalba į juos nežiūrėdamas. Po 
kurio laiko nori perskaityti sva
rią citatą. Dabar atsitinka tai, 
kas atsitinka labai dažnai. Ant 
pulto nėra švieselės, o lempos pa
lubyje blankesnė už mėnulio at
švaitą. Vyras griebiasi akinių, 
šie nukrinta ant grindų. Pakelia. 
Atsiprašinėja. Rengėjai jaučiasi 
nekaip. Ką padarysi, juk visko 
nepramatysi. O gal sekantį kar
tą vertėtų įrengti šviesą ant pul
to. Juk gyvename modernios 
elektrifikacijos laikus.

*
Kitą pavyzdį galima būtų nu

drožti iš visiems didžiai įkyrėju
sios nepunktualumo lazdos. Nė
ra ji skaudi. Bet jos kaukšėjimas 
mūsų salėse primena senolių ga
dynę, kai laiko buvo marios ir 
stumbrai maurojo Lietuvos gi
riose.

Žinoma, punktualumo klausi
mu gali kilti įvairios nuomonės. 
Tikslaus laiko gynėjai tuoj pat 
kaktomuša susidurs su tais, ku
riems pusvalandis ar valanda 
nieko nereiškia. Reikia neužmirš
ti, kad didmiesčio kamšatis daž
nai pakiša koją ir punktualiau
siam šviesuoliui. O dar toji kok
ti parkavietės medžioklė! Taigi, 
punktualumo reikalas bemaž ir 
atpuola. Bet yra kitas su laikro
džiais susijęs akibrokštas.

Mano saulėtoje padangėje 
dažnas kultūrinis renginys pra
sideda trejopu laiku. Plakate 
skelbiama 7:30, kvietimuose

8:00, o informaciniame laikraš
tėlyje 7:00. Ir žinok, žmogau, 
kada. Vienas tautietis skuba, kad 
dar prieš septynias būtų salėje, 
o kitas tuo metu ramiausiai 
pliuškinasi vonioje, nes žino, kad 
viskas prasidės apytikriai penkio
lika po aštuonių.

Tik įsivaizduokime, kokiai sė
dėjimo agonijai yra pasmerkti 
ankstyvieji svečiai, suklaidinti in
formacijos ir atvykę punktualiai 
prieš septynias.

•
Kai paimu į rankas parapijos 

laikšraštėlį — visų laukiamą, 
skaitomą ir mylimą, norom ne
norom pasidarau kalbininku. Ir 
kaip nepasidarysi, jei šis leidi
nys aivangardiškai keičia mūsų 
kalbos dėsnius.

Štai keli tokio avangardizmo 
kūkaliai iš paskutinio numerio. 
“Palikę visus savo reikalus į ša
lį, atvykite...” Toliau: “Banketo 
pelnas eis vidaus salės pagraži
nimo išlaidoms padengti”. Ki
tur: “Juos (bilietus) galima gau
ti skambindami ar rašydami...”

Mano žaliakalnietiška išmo- 
| reikalus galima padėti į ša

lį arba juos palikti namuose. 
Taip pat, pelnas eis salės vidaus 
pagražinimui. Juk nesakome gat
vių miesto, bet miesto gatvių pa
gerinimui. O bilietus galite gauti 
skambindami, arba galima gau
ti skambinant ar paskambinus. 
Pusdalyviai “skambindami ir ra
šydami” nesiderina su “galima”.

•
Sakoma, iš dainos žodžio ne

išmesi. O vis dėlto kai kada jis 
ramiausiai pakeičiamas kitu. Los 
Angeles gražiabalsis duetas (A. 
Polikaitis ir E. Jarašiūnas) yra 
pamėgęs Vytauto Bložės dainą 
“Tėvynė Lietuva”, kuriai puikią 
melodiją sukūrė A. Bražinskas. 
Bijodami įsileisti į politines rie
tenas, duetininkai šią dainą dai
nuoja pakeitę “rausvą gėlę” “bal
ta”. Bložė eiliuoja: “Tėvyne Lie
tuva,—brangi šalie— prie Nemu
no krantų!— Žydėk, plati laisva, 
—rausva gėlė—piliakalnių šven
tų!

Poetas išreiškia troškimą', kad 
Lietuva žydėtų plati laisva. Jam 
raudona — mūsų trispalvės tre
čioji spalva — reiškia kraują ir 
jis tai pabrėžia sekančioje strofo
je: “Mūs meile tu gyva—ir mūs 
krauju”. Suprantama, raudono 
kraujo balta spalva neatskiesi. 
O gėlę lengvai galima nubaltin-

Stasys Yla, JURGIS MATULAITIS 
Asmenybės apybraiža. Viršelis N. 
Vedegytės - Palubinskienės. Išleido ir 
spaudė Nek. M. Pr. seserys, Putnam, 
Connecticut, 1977 m. Knyga iliust
ruota, 370 psl., kaina 7 dol., gauna
ma ir “Drauge”.

*
Istorija yra nesustabdomas ėjimas 

pirmyn. Tai kelionė į neaprėpiamas 
laiko platumas. Energija ir nuovar
gis, entuziazmas ir apmaudas, polė
kis ir skausmo ašaros — ištikimi 
tos neišvengiamos kelionės' palydo
vai. Istorija yra kelionė į tamsią ne
žinią, kelionė į šviesius miražus. Ke
lio orientyrai styro priešaky, bet ne 
visada jie tikri kelrodžiai, kartais 
jie ir miražiški, problematiški, be 
patyrimo atramos.

Tikri orientyrai yra išeities punk
tai, nuo kurių atsiplėšta kelionėn, 
nuo kurių pavargusios kojos skai
čiuoja žingsnius. Nors lietuviškas 
gamtovaizdis neturi remiančių dan
gų kalnų, kurių kontūrai vis ryš
kesni nuo jų tolstant, istorinė lietu
vių tautos erdvė turi dangų sie
kiančių dvasinių viršūnių. Tie 
kalnai yra orientyras tautos kelio
nėje į ateities tolius.

Tų kalnų viršūnės yra asmeny
bės: ryškios, nemirtingos savo 
spindėjimu. Jas pagimdė tauta 
grumtynėse dėl savaimingumo įvai
riatautėje istorijos arenoje...

Atsigrįžtame j tų kalnų spindin
čias viršūnes patriotinės estafetės 
bėgsme, kaip taisyklė, sukaktuvinių 
datų paraginti.

“O kur dingo vysk. Valančius?” 
intuityviai sušuko poetas K. Bradū
nas (Draugas, 1975, Nr. 256). Ta
da buvo Valančiaus mirties minėji
mo šimtmetis. Poeto šauksmas, de
ja, nebuvo stambmenomis , at
sakytas. Senos studijos perspausdi
nimas, kelių minėjimų sausra, ra
šiniai periodikoje. Pietizmo Valan
čiui neparodyta, ir oficialaus abuo
jumo migla pridengė didžiojo žemai
čio jubiliejinius metus. Šimtapusla- 
pinė studija apie Valančių (privati 
dr. Grigo Valančiaus iniciatyva) pa
sirodė tik šiemet —1978 metais, j

1977 metais mus užtiko atsigrįži- 
mas j stambų mūsų istorinės kelio
nės orientyrą, į lietuvių (ir pasau
lio) kultūras aukštumą. 1977 metais 
sukako penkiasdešimt metų nuo 
didžiojo lietuvio, katalikų Bažnyčios 
aukštojo hierarcho, arkivyskupo Jur
gio Matulaičio mirties. Tai asmuo, 
kuris taps antruoju Lietuvos šven
tuoju, pirmajam esant šventam ka
ralaičiui Kazimierui. Tada varpų

ti. Tai kaip čia dabar, brangie
ji dainininkai? Piliakalniuose ka
daise tekėjo kraujas. Didvyriai 
kovojo už laisvę. Ilgainiui kalė
si daigai. Sužydėjo gėlės. Jos bu
vo rausvos, primenančios lietu
vių pralietą kraują.

Apie tai mąstė poetas Vytau
tas Bložė. J tai turėtų įsijausti 
ir šaunūs dainininkai.

Pr. Visvydas

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1871-1927)
i I

momis, neketina perkelti jo j kitos 
dimensijos sferą. Neįsisąmoniname 
nekasdieniškos santykio formos: 
šventasis priklauso pasauliui! Šven
tasis nėra šiaip sau veikėjas, tauti
nės kultūros darbuotojas, politikas, 
realybės formulių kalvis, nelengva 
mums suvokti ir įsisąmoninti, apgai
lestauja autorius, kad arkivyskupas 
lietuvis, Dievo Tarnas Jurgis, dėl jo 
nuopelnų apaštalavimo srity, yra 
ryškus, gal už daugelį ryškesnis, 
Kristaus vynuogyno darbininkas...

gaudesiu suskambės kukli antkapi
nė lenta, kuri skelbia praeiviui, mal
dininkui, piligrimui: Jurgis Matulai
tis — Adulijos tit. Arkivyskupas — 
Apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje 
— Marijonų kongregacijos genero
las — 1871-1927.

1977 metai praslinko įprastinio 
mums santūrumo ženkle, didžiojo 
vyskupo mirtį kaip ir primiršus. 
Šauniai minėjome kitus, gal net ma
žiau santykiavusius su lietuvių 
kultūra! O štai pusšimtis metų po 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio mir
ties apvainikuotas tikru pasišventi
mo aktu, žygdarbiu: Dievo Tarnas 
Jurgis sulaukė plačios, polėkiškai 
gyvos jo gyvenimo ir jo asmenybės 
apybraižos. Ta studija yra detalių 
mozaika ir gili sintezė turimų duo
menų apie arkivyskupą.

Našus, nepailstamas mūsų istori
nių temų judintojas, Įkvėptas lie
tuvių tautos istorinio ir religinio 
grožio vaizduotojas ir nagrinėtojas, 
rašytojas Stasys Yla dovanojo vi
suomenei 370 puslapių knygą, įsirė- 
žiančiai — įtaigiai pavadinęs ją 
JURGIS MATULAITIS.

Knygą išleido Nekalto Marijos 
Prasidėjimo seserys Putname. Yra 
knygoje retų fotografijų. Tai įtai
giai, su istorinės studijos kietumu 
ir pločiu, su dideliu dėmesiu reikš
mingai detalei, su gilia išvadų sin
teze parašytas veikalas apie “mūsų

kardinolą be purpuro, mūsų šven
tąjį be altorių” (J. Ereto citata).

Tai beatifikacijos auroje ir būsi
mos altorių garbės vainiko dvelks- 
mėje parašyta, žavinti pažintinė 
knyga. Veikalas plačiai užgriebia ap
linką, kurioje gyveno, brendo ir vei
kė arkivyskupas Jurgis. Autorius į- 
talpino Dievo Tarną Jurgį “istori- 
nėn aplinkon, kuri pasirodė audrin
ga ir prieštaringa, svilinanti politi
nėm - tautinėm aistrom” (V. Cuku- 
ro citata).

Išjieškotai tikslūs J. Ereto ir V. 
Cukuro aptarimai. Kur benueitų lie
tuvių tauta savo istorinės estafetės 
kely, iš visų sustojimo ir atokvėpio 
pozicijų matyti to kalno viršūnė, 
nuo kurio papėdės ir prasideda tie 
dvasiniai apsisprendimai, tie tolių 
apžvelgimai, kurie platesni už kas- 
denybę, už žmogaus ūgiui lengvai 
apmatomus horizontus. Nuo to kal
no viršūnės profilio tautai nei pa
bėgti, nei atitrūkti. Kaip visad bū
na: juo toliau nuo kalno, juo labiau 
jis iškyla, stelbdamas savo dydžiu 
aplinkos kalvas, ryškėdamas dan
gaus fone savo galinga apybraiža.

Dievo Tarnas Jurgis Matulaitis, 
sustojęs ant vis dar neperžengto 
šventuoju pripažinimo slenksčio, 
tapdamas asmenybe Dievuje, todėl
virš tautybės, vis dėlto išlieka fi- pranta su jo žemiškojo apdaro for-

Ant šito dviejų dimensijų pama
to buvo pastatytas Jurgio Matulai
čio gyvenimas: modernaus gyveni
mo sąmyšyje jis buvo kažin kuo 
naujovišku, nesutapatinamu su ru
tina, žmogiškojo standarto priešy
be. Stasio Ylos knyga ir jo studijos 
misija yra nuoseklus, Įžvalgus, jaut
rus ir gilus nuostabios paralelės at
skleidimas: kuriuo būdu ir kokiomis 
apraiškomis gali pereiti savo gyve
nimo kelią žmogus, kuris, jo paties 
žodžiais apibūdinus, yra "Viešpaties 
Jėzaus politikoje” (psl. 206).

Suskirstęs studiją į dvidešimt dvi 
paskiras apybraižas, autorius surišo 
ta' dalis kronologišku pareinamu- 
mu. Intymaus pavadinimo knygos 
įvado skirsnelis “Prisimenu”, nu
stato visos knygos tonaciją. Tai lyg 
vedamasis motyvas. Nors amžinin
kų pareiškimuose apibūdinimas 
“šventasis” suskambėdavo garsiau 
ar dusliau, autorius pristato Dievo 
Tamo Jurgio portretą visiško tikro
viškumo aplinkoje, be transcen
dencinių kėslų, be mistikos šydo, 
vaizduodamas Jį realiame Bažnyčios 
darbų ir siekių veikime. Arkivysku
po užrašai,kurie tikslūs, lakoniški, 
asketiško, o kartu ir literatūrinio 
reljefo, tokie autentiški išgyvenimų 
ir mąstymo liudijimai, buvo Ylai pa
tikimas ir gilus šaltinis, leidęs {ieško
ti sintezių.

as-

ati-
en-

ziškai išeiviu iš savo tautos klodų. 
Jis yra vienas iš tų nuostabių 
menų, kuriuos tauta pagimdė pa
sauliui. Tai lietuvis, kurį tauta 
davė popiežiaus Benedikto XIV
ciklikos Dei beatificatione et beato- 
rum canonisatione dispozicijai. Tai 
toks antras įvykis tūkstantmetėje 
lietuvių tautos Istorijoje. Kaip visi 
bažnyčios šventieji (šventuoju jis 
pavadintas, psl. 299, jo amžininkų 
lūpomis), jis išžengia iš sandarių 
tautos rėmų.

Išėjo ir iš italų tautos apimties 
gausūs jos šventieji, jų tarpe Pran
ciškaus Asyžietis. Kas žino, kad 
Pranciškus Borgietis buvo ispanas, 
Pranciškus Regis ir Pranciškus Ksa
veras buvo prancūzai? Šventieji yra 
virš tautos. Jie yra mistikos, neretai 
legendų, tarptautinių altorių 
roję.

Su tuo faktu lietuviams dar 
lengva apsiprasti. Stasys Yla
miai pastebi tą lietuvio psichės sa
vybę. Niekas nepastebi reikšmin
giausios premisos, kuri turi tenkinti 
šventojo tariamo tautai praradimo 
kely į altorių garbę, kad šventasis 
gali prabilti tik per savo tautą (psl. 
348). Lietuvis dar nėra pratęs skirti 
tas sąvokas, todėl jis neskiria ir tin
kamo respekto šventojo nominaci
jos procesui. Lietuvis tebelaiko jį 
absoliučiu savo tautos nariu, apsi-

sfe-

nėra 
įdė-

Susidarė grandiozinis atvaizdas 
asmens, kuris taip toli pralenkė jo 
gyvenamąją aplinką savo siekiais 
sub specie aetemitatis, užmojais, o 
kartu ir realios veiklos apmatais, už 
kurių visuomenė nė neįžiūrėjo kitų 
dimensijų siekių. Gimęs, subrendęs, 
savo veikos pradmenimis įsismeigęs 
į itin nederlingą jo prigimčiai žemę, 
Dievo Tarnas Jurgis praeina pro 
tas j ieškojimų, apsisprendimų kal- 
varijas, nekrūptelėdamas dėl gyve
nimo sąlygų atšiaurumo, dėl sek
lios kasdienybės tvaiko, dėl golgo- 
tiškų sąlygų, valdant mišriatautę 
Vilniaus dieceziją. Per visą beveik 
gyvenimą jam, tikram pagal pasau
lėjautą lietuviui, tenka grumtis su 
tautinių pojūčių hipertrofijomis, 
su lenkų šovinizmu, su tautinėmis 
lietuvių aistromis, ginti skriaudžia
mus lietuvius, būti teisėju, laikan
čiu rankoje Dievo įstatymus. Tai ne
patenkino svetimųjų, nedžiugino ir 
savųjų.

Tam tikrą laiką jo veiklos arena 
buvo Vilniaus vyskupijos teritorija 
— lenkų, gudų, lietuvių visakerio- 
pų interesų sankryža. Ar atsimena 
dabar gudai, kaip jų interesus gy
nė vyskupas lietuvis? Jo veiklos 
motto: “Viešpaties Jėzaus politika”

(Nukelta į 2 psl.).
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CHICAGOS LIETUVIAI PRIEŠ IIPASAUL KARĄ

Trečioj?’MIMsija**' 
tautinėje kovoje '

Vasario 16-tos minėjimai kas
met užliejąs spauda pora trejetą 
savaičių. Džiaugiesi, susimąstai 
ir savęs klausi, ar mes nesikarto- 
jame. Teisė j nepriklausomybę 
yra tokia natūrali, visuotinai ži
noma, tad ar bereiktų kartoti. 
Jos neneigia nei Sovietai, tik iš
kreipia faktus ir mūsų valią — 
teigdami, kad patys pasiprašėme 
t jų Sąjungą. Pasaulis žino, kad 
tai melas. (

Vartojame dvFAflmen sijas''— 
politinę ir kultūrinę. Kartais 
svarstome ir nesutariame, kuri iš 
jų veiksmingesnė šioje kovoje, 
šiose sąlygose. Išleidžiam iš akių 
trečiąją kovos dimensiją —mo
ralinę.

Moralinę jėgą gal sunkiau pa
sverti, bet ar ne ji galų gale le
mia politinę ir kultūrinę dinami
ką? Ar ne ji {kvepia ir akstiną 
kovos heroiką? Imkim klausimą iš 
kitos pusės. Kodėl pavergėjas tiek 
dėmesio kreipia, kaip palaužti 
moralini tautos atsparumą, kaip 
suskaldyti, sukiršinti žmones, 
kaip suniekinti pranašiuosius, 
juos sutriuškinti, pagaliau kaip 
užčiaupti visus kanalus, kurhbke- 
lia ar palaiko moralinį tautos po
tencialą? Tas pjlts pavergėjas 
apeliuoja i viešą pasaulio opmi- 
ją ir dengia savo perversišką sis
temą teisingumo bei gėrio skrais
te. Jis netgi plaka kitus kraštus 
dėl tariamo moralinio jų hipo- 
kritiškumo. Jei moralinis ginklas 
svarbus priešui, kodėl jis turėtų 
būt nesvarbus mums?

Beje, moralinio ginklo nevar
toja amerikinis aparatas, nes čia 
valstybė priėmusi tezę laikytis 
moralės atžvilgiu neutraliai. Ar 
ne ta pažiūra bei atmosfera, ku
rioje nūnai gyvename, “verčia” 
ir mus, mūsų veiksnius -4* poli
tinius ir bendruomeninius — mo
ralini “arsenalą’*- palikti itaMša- 
liai?

Kodėl keltam ši klausteą? 
Pirmiausia turėtume atsakyti, už 
ką gi mes kovojam: ar tik už kon

kretybę, ar ir už principą bei ver
tybę? Valstybinė nepriklausomy
bė yra konkretybė. Politinė kova 
su savo strategija bei taktika yra 
konkretybė. Pinigas tai kovai ir 
institucijos, kurios šiai kovai va
dovauja, yra konkretybės. O kur
gi principai? Ir jeigu jie yra, ko
dėl apie juos nekalbėti, kodėl jų 
nepabrėžti?

Imkim mūsų istoriją. Valstybi
nę egzistenciją ilgą laiką nešė ka
rinis ir politinis veiksniai, be aki
vaizdesnio kultūrinio, bet ar be 
moralinio tautos atsparumo? Kas 
šitą atsparumą grūdino, kas jį 
ugdė? Apgailestaujam, kad dėl 
geopolitinės situacijos, mūsų tau
tai teko pakelti pernelyg daug 
karų. Kasmet, pasak Z. Ivinskio, 
anais senais laikais būdavę po 
40 — 50 priešų užpuolimų iš va
karinių ir rytinių bei pietinių 
kaimynų. Bet kas atsitiko su 
tom Europos tautelėm, kurios bu
vo “negrūdintos”, tik kartą stip
riai paliestos hunų antplūdžio? 
Jos buvo nušluotos visiškai, o 
mes išlikom.

Tautos išlikimas ir jos tvirty
bė yra pirmesnis dalykas. Valsty
bei pralaimėjus, nebūtinai reiš
kia, kad pralaimi tauta. Ji ken
čia, dūsta, bet ir kaupia savo ki
tas jėgas. Vienur pralaimėjusi, 
įsitvirtina kitose — išvidinėse po
zicijose. įsidėmėtinas Bismarko 
įspėjimas vokiečiams po laimėto 
karo prieš Prancūziją: dabar at
ėjęs pavojingiausias metas — at
sileisti, užsnūsti ant laimėtų lau
rų

Politinio ir karinio lošimo lai
mėtojai visada yra pakeliui ir į 
pralaimėjimą, jei pameta iš 
akių moralini apsiginklavimą. 
Kultūrinis — propagandinis apa
ratas yra tik substitutas sukurti 
vidinės stiprybės įspūdį. Kurį lai
ką jis gali veikti, bet toli gražu 
nėra patikimas.

Jaudinamės, kad politiškai — 
valstybiškai neturėjom sėkmės 
jau kelintas šimtmetis. Apgailes- 
tauiam, kad ir kultūriškai nepra- 
sikišom pasaulyje didesniais ta
lentais bei laimėjimais — gero
kai esam pavėlavę. Kodėlgi nesi- 
guodžiam ir nesididžiuojam tuo, 
kuo ne viena tauta galėtų di
džiuotis. Juk mes esam laimėję iš
likimo maratoną Europoje ir ste
binant daugelį savo atsparumu 
dabar.

Tautos kamienas yra nūnai 
moralinės kovos lauke. Sisteminė <įjc •; ■

ALĖ ROTA

LITHVANIANS IN MULTI -ETH- 
NIC CHICAGO UNTIL WORLD 
WAR n by David Fainhaiuz. Lithu- 
anian Library Press, Ine. (5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636) and Loyola University 
Press (3441 N. Ashiand Avė., Chi
cago, IL. 60657). 1977. Library of 
Congress Catalog Card Number 
76-5693. First printing 1,500 copies. 
Printed by Morkūnas Press, Chicago.

Tai anglų kalba, liuksusinis, di
delio formato leidinys, gausiai 
iliustruotas, 230 psl,, kaina 20 dol., 
gaunamas ir "Drauge”.

♦

įžanginės informacijos

“Lithuanians in Multi — Eth
nic Chicago” yra jau ketvirtas 
stambus leidinys; parašė David 
Fainhauz, fotografijų daugumą 
pateikė ir visas sutvarkė kun. Al
gimantas Kezys, S. J., redaktoriai 
— Kęstutis Girnius, Jonas Puzi
nas ir Tomas Remeikis, atspau
de Lithuanian Library Press, 
1977, kaina 20 dolerių, gauna
ma pas leidėjus, 5620 South Cla
remont Avė., Chicago, III. 60636 
ir pas lietuvius jėzuitus, 2345 
West 56 St., Chicago, III. 60636. 
Tai stambi 230 psl. anglų kalba 
knyga (formatas — kaip “Pali
kę tėviškės namus” ir Pensylva- 
nijos angliakasių Lietuva”), 
apie pusę visų puslapių užima 
meniškos fotografijos, viršely — 
didelė J. Mėžinio fotografija, da
ryta <1916 m. — Chicagos lietu
viai, rinkę aukas nuo I-mo pasau
linio karo didžiai nukentėjusiai 
Lietuvai. Meninė šio leidinio 
priežiūra —• dailininkų Petro 
Aleksos ir Vinco Luko.

Ir kaip meniškai vertingas lei
dinys, ir dėl sukauptos svarbios 
medžiagos apie Lietuvą ir apie 
lietuvius Chicagoje, jų emigraci
nius vargus, jų aspiracijas, dide
lius pasiekimus kultūrinėje, soci
alinėje ir kitose srityse, ši stambi 
knyga reikalinga turėti lietuviš
kai nebeskaitantiems (taip pat, 
kad ir skaitantiems) lietuviams, 
ju amerikiečiams draugams ir vi
soms amerikiečių institucijoms 
bei bibliotekoms, kur tik svarbu 
informuoti apie mūsų tautą, lie
tuvių charakteristiką ir mūsų 
viltis bei pastangas savos valsty
bės prie Baltijos atstatymui. Bū
tų gera, jei atsirastų mecenatų, 
kurie užsakytų šią knygą ir pa
dovanotų universitetams, žy- 

destrukcija rungiasi su išvidine 
konstrukcija. Priešas naudoja 
mūsų pačių rankas palaužti sa
vųjų atsparumą. Bet tas atspa
rumas bręsta, auga — vidinis at
sparumas, lydimas aukos, kan
čios, heroikos. Žmonės išbūna ka
lėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose po 20 — 30 metų ir ne
palūžta. Kiti prabyla teismuose 
ir tardymuose kaip Izraelio pra
našai su didele moraline jėga, 
sugėdindami savo tardytojus ir 
teisėjus. Simas Kudirka ir Nijolė 
Sadūnaitė pasidarė pasauliniai 
heroikos vardai. O kiek tokių Ni- 
jolių, kiek tokių mažiau išgar-

Seniauslos lietuvių parapijos Chicagoje Sv. Jurgio bažnyčia, pastatyta Bridgeporte 1896-1902 metais

miausioms bibliotekoms ar svar
biems Amerikos valdžios žmo
nėms; jie, tam tikra prasme, at
liktų patriotinį darbą.

Pirmieji lietuvių imigrantų 
žingsniai ir jų problemos

Deja, lietuvių emigracija iš 
savos tėvynės į užjūrius buvo la
bai didelė; autorius teigia, kad 
pradžioj šio šimtmečio išemigra
vo 20 proc. Lietuvos gyventojų 
(4 psl.). Emigracijos priežastys 

sintų vyrui
Didžiuotis ir guostis vis dėlto 

per maža. Reikėtų semtis iš ten 
įkvėpimo ir susirūpinti sava pa
dėtim čia, išeivijoje. Turim savų 
negalių, nesutarimų, kivirčų. 
Atrodo, kad tai tik politi
niai, bendruomeniniai, gal neiš
vengiami, nesklandumai. Bet, gi
liau įsižiūrėjus, ar jie nėra mora
linio pobūdžio? Neseniai “Tėviš
kės Žiburiuose” F. Jucevičius 
šūktelėjo, kad “pavojingai kei
čiasi mūsų idealai”. Daugelio dė
mesys telkiasi tik į ekonominius 
ir pramoginius reikalus ir neša, 
nuneša moralinius, dvasinius. 

keleriopos: daugelis buvo be dar
bo, bežemiai arba didesnėse šei
mose iš nedidelio žemės ūkio ne
išsimaitino—tai ekonominės prie
žastys; prisidėjo ir politinės prie
žastys, kurios vertė jieškoti sau
gesnių horizontų—bėgo 1863 m. 
prieš rusus sukilimo dalyviai, po 
1874 m. sunkaus naujokų ėmi
mo įstatymo paskelbimo daugelis 
Lietuvos ir Gudijos jaunų vyrų 
išbėgo į Ameriką, kad išvengtų 
ėmimo kariuomenėn (ypač daug

Politinės kovos duoklę išsiper
kant metiniais mokesčiais bei 
aukomis. Paremiam ir kitus kul
tūrinius renginius — jau turim 
iš ko. Apgailestaujam, kad pra- 
tandam jaunimą tautiškumui ir 
iš tikro prarandam nemaža da
lim dėl moralinių priežasčių. 
Apie tai nekalbam, sakyčiau, at
kakliai tylim.

Ir kas šiandien sakytų, kad 
mums nereikia tautinės sąžinės 
šauklių, drąsių moralinių he
rojų. Tik ne tokių moralistų, 
kurie, apkartę ir aitrūs, kelia 
triukšmą. Tai tulžies proverža, 
ne moralinė sanacija.

išbėgę 1886 - 90 metais). Be 
šių svarbiausių priežasčių bu
vo ir kitokių, o ypač geresnio gy
venimo jieškojimas ir siekimas.

Emigracija iki pat 1-mo pasau
linio karo buvo tokia didelė, jog 
1920 m. Amerikoje buvo įvesta 
tautybėms “kvota”, norint sulai
kyti per didelį imigrantų plūdi
mą. Mat, senieji amerikiečiai ir 
ankstesni imigrantai pradėjo pa
vydėti ir baimintis, kad jiems bus 
didelė konkurencija darbų ir bu-

tų gavime, kad Europos atvykė
liai užkrės juos ligomis ir 11

Kelionė į užjūrius buvo tada 
nebrangi (apie 8, 10, 30 bran
giausia 40 dol., nes įvairios kelio
nių agentūros tarp savęs konku
ravo), bet sunki. Neturtingiems 
buvo nelengva sukrapštyti ir tie 
nedideli pinigėliai, tada — kelio
nė per Prūsų sieną (slapta, kad 
rusų žandarai nepagautų), tada
— į Bremeną, o paskui — men
kais, perkrautais laivais per jū
ras — marias... Užtat buvo po
puliari lietuvių daina:

Užaugau Pasvaly, 
Pas savo tėvelį, 
Išėjau vandravot, 
Sau laimės pajieškot...

Susėdom akrente, 
Iš visur surinkti... 
Ein vilnys ūždamos, 
Atkrentą supdamos.

Nėr baimės didesnės 
Ir smertės greitesnės... 
Po dienų trylikos 
Krašte Amerikos...

Atvykę imigrantai nenorėjo 
dirbti ūkiuose dėl dvejopų prie
žasčių: psichologinių ( nes at
važiavę daugiausia ūkininkaičiai 
ar ūkių samdiniai, jau pavargę 
prie žemės darbų) ir socialinių 
(nenorėjo gyventi pavieniui, no
rėjo miestuose glaustis vieni prie 
kitų).

Imigrantai buvo nemokyti 
žmonės; 1899 — 1914 m. laiko
tarpy esą išvokusių 53 proc. 
buvę visiškai beraščiai. Žinoma, 
tokiems, dar nemokant anglų 
kalbos, įsikurti buvo be galo sun
ku. Kartaus imigrantų apsivyli
mo priežastys buvo maždaug 
šios; didžiai skirtinga aplinka 
nuo jų krašto, didelės rungtynės, 
jieškant darbo, atsiradusios pavy
džios klasės — senųjų ir naujų
jų imigrantų, Amerikos laikraš
čių nepalankūs atsiliepimai apie 
naujus atvykėlius; be to, Ellis Is- 
land New Yorke, vadinama “aša
rų sala”, kur imigrantai dažnai 
būdavo sulaikomi dėl sveikatos, 
dėl dokumentų susimaišymo, 
dėl nesusikalbėjimo ir kitokių 
priežasčių; nemažai iš tos salos 
net buvo grąžinami atgal, arba 
gąsdinami, kad bus grąžinti. 
Anksčiau atvykę lietuviai pateku
siems i bėdą naujiesiems imigran
tams dažnai padėdavo.

Pirmieji 18 lietuvių į Chicagą 
atvykę 1870 m. ir dirbę prie ge
ležinkelio. Jau žymiai daugiau at
vykę 1880-85 m. O 20 a. pradžioj 
jau buvę gal iki 10 tūkstančių. 
Lietuviai, drauge su lenkais ir 
slovakais, turėję daug kovoti su 
senesniais imigrantais; su airiais
— dėl bažnyčių, o su visais ki
tais Europos ir kitų kraštų imi
grantais — dėl darbų, biznių, 
butų.

Kad ir labai pamažu, labai sun
kiai, bet socialinis ir kultūrinis 
imigrantų gyvenimas kilo, dau
giausia su parapijų atsiradimu. 
Pirmoji Chicagoj lietuvių bažny- 

i čia — šv. Jurgio, pastatyta 1892 
m.; pirmasis jos klebonas — Sibi
re gerokai iškentėjęs kun. Valen
tinas Cižauskas. Liuteronų pa
rapija įsteigta tik 1903 m. Su pa
rapijom prasidėjęs, kultūrinis gy- 

(Nukelta į 2 pal.).

Vienų tylą, kitų triukšmą rei
kėtų keisti kuo kitu. Gal per kuk
lus “dvasinio atsinaujinimo” 
šūksnis, kreipiamas nūnai į jau
nimą, bet nuoširdus, simpatiš
kas, trauklus. Ar nereikėtų jį iš
plėsti į moralinio atsinaujinimo 
sąjūdį? Vokiečių mergaičių gru
pė, pasivadinusi “Nijolės” (Sa- 
dūnaitės) vardu, imasi panašaus 
uždavinio. Kodėl jaunimas nega
lėtų tuo ar kitu vardu įsibėgėti 
šia kryptimi ir mus vyresniuo
sius išjudinti?

Stasys Yla



Šiame numery:
Dainy šventė — lietuvių tautos 
kultūrinių lobių atskleidimas. 
Reikia budėti visur.
Ar Milašius yra mūsų laikų 
žmogus?
Poezija: japonų haiku.
Opera, nulėmusi Verdžio 
kūrybinę ateitį.
Jurgio Jankaus laiškas iš Rochesterio.
Skulptorė Elena Kepalaite 
Phoenix galerijoje.

AR MILAŠIUS YRA MŪSŲ LAIKU ŽMOGUS?

Dainų šventė — 
lietuvių tautos 
kultūrinių lobių 
atskleidimas

A
Tobuliausias Dievo tvarinys 

žmogus ne tik kalba, bet ir dai
nuoja. Jis dainuoja ir džiaugsme 
ir liūdesyje. Ir gimstant, ir mirš
tant, ir dirbant, ir palydint i žy
gius jam dainuojama. Daugelis 
sako: “Išsiverkiau, išsidainavau, 
pasidarė taip lengva, gera ant 
širdies”. Taigi, daina ir giesmė 
yra žmogaus sielos kalba.

Juo turtingesnė, didesnė tautos 
dvasinė kultūra, juos jos tauto
saka — folkloras turtingesnis ko
kybe, gausesnis kiekybe. Tai pa
siekiama ne per dešimtmečius, 
bet per šimtmečius ir tūkstančius 
metų.

Lietuvių tauta gali didžiuotis 
savo tautosaka: dainomis, paša-, 
komis, legendomis, padavimais, 
mįslėmis ir patarlėmis. Tai kurta 
tūkstančiais metų. Karta iš kartos 
senovėje š| lobi pagarbiai perim
davo, papildydavo ir perduodavo 
ainiams, “Čiūčia liūlia, mažutėli, 
a,a,a, miegok, kūdikėli”... “Kai aš 
mylėjau kaime mergelę, ėjau 
lankyti kas vakarėli”... “Kai aš 
ėjau per ūlyčią”... “Gul motulė 
ant lentelės, oi,oi,oi,”... “Kai aš 
jojau i karužj”... “Sugrįžo žirge
lis be kamanėlių, negrjžo mano 
mylimas bernelis“... "Perkūne, 
Dievaiti, nemušk i žemaiti...” 
dar ir dabar skamba mūsų ausy
se.

'Lietuvi daina lydėdavo ir dar
be, ir poilsyje, ir kare. Lietuva 
dainų kraštas. Kai mūsų bajorai 
nutauto: vieni nuėjo su lenkais, 
kiti su rusais ar vokiečiais, teliko 
tik pilksermėgiai, vyžoti, naginė
ti, drobiniais marškiniais ir mile
liais prisidengę baudžiauninkai, 
kaimynai galvojo, kad ši tauta 
jau išmirimo išvakarėse.

Užtat vokiečiai k suvokietėję 
prūsai susirūpino kaip nors išgel
bėti tų “mirštančių būrų” liau
dies kūrybą. Vokiečių poetai J.G. 
Herder’is, G. Lessing'as ir kt. at

kreipė Europos dėmesį i lietuvių 
tautos dainų grožį. O A. Schlei- 
cher’is (1857) m.) jau išleido stu
diją apie lietuvių tautosaką. A. 
Leskien’as, F. K. Brugmann’as ir 
kiti paruošė dar tobulesnes stu
dijas. J. W. Goethe, G. Nessel- 
mann’es ir jų amžininkai domė* 
josi taipgi lietuvių dainomis.

Pagaliau jau ir patys lietuviai 
(S. Stanevičius (1799-1848), L.A. 
Jucevičius, S. Daukantas, ar J. 
Basanavičius, L. Rheza, dr. V. 
Kudirka ir kiti) pradėjo rinkti 
tautosaką ir leisti knygas.

Ypač dideliu mastu pradėjo 
rinkti lietuvių dainas broliai Juš
kos (išleido 1882 m. dainų rin
kinį “Lietuviškos dainos”). Net 
suomis R. Niemi su kun. Saba
liausku rinko Lietuvoje lietuviš
kas dainas ir surinko 3500 dainų 
su 1500 melodijų. Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpyje (1918- 
1940) tautosakos rinkimas buvo 
organizuotas ir centralizuotas. 
Buvo įsteigtas Tautosakos archy
vas su apmokamu personalu. Jis 
organizavo tautosakos rinkimą ir 
jos rūšiavimą. Buvo j darbą į- 
jungtos beveik visos gimnazijos, 
aukštosios mokyklos, studentija 
ir kiti. Taipgi buvo pasiųsti žmo
nės j užsieni studijuoti tautosa
kos mokslų. Iš jų pažymėtinas 
Austrijoj baigęs specialius moks
lus dr. J. Balys. Lietuvoje jis kurį 
laiką buvo Tautosakos archyvo 
direktorius. Ten jis daug pasidar
bavo. Ir i Ameriką atvykęs, tęsė 
čia tautosakos rinkimą ir jos 
tvarkymą. Parašė kelis tautosa
kos mokslo veikalus. Ir jaunojoje 
išeivijos kartoje jau ryškėja nau
ji šios srities darbininkai. Oku
puotoje Lietuvoje taipgi tautosa
kos rinkimas bei jos nagrinėji
mas nėra apleistas.

Lietuvos kompozitoriai yra su
harmonizavę daug mūsų liaudies 
dainų. Mūsų chorai nuo 1905 vi
sa tai dainuoja. K.M. Čiurlionis, 
Sasnauskas, S. Šimkus, J. Gruodis, 
Tallat-Kelpša, K. Banaitis, K. 
Kaveckas, J. švedas, A. Mikulskis, 
VI. Jakubėnas, J. Žilevičius, D. 
‘Lapinskas ir kiti yra sukūrę daug 
dainų, panaudojant joms liau
dies motyvus.

Liaudies kūryba yra lietuvių 
tautos dvasinis turtas; Čia ir da
bar tebesilaiko tautos gyvybė. 
Lietuvių tauta tol bus stipri ir 
gyva, kol lietuvių kalba ir daina 
skambės po šalis plačiausias.

(Nukelta j 2 psl.).

VYT. BAGDANAVIČIUS, MIC

1. Paskaitykime dar Įtartą 
"Miguel Manarą”

Prisipažinkime, kad, pirmu
kart jį skaitant, rašytojas 
mums paliko kai kurių neaišku
mų, prie kurių neturėjome pro
gos sustoti. Pradėkime šį kartą 
skaityti “Miguel Manarą” nuo 
pabaigos. Tam yra šiek tiek 
prasmės. Tai darykime ne dėl 
to, kad jo pabaiga mums būtų 
labiau sava, bet dėl to, kad pa
baigos dėka visas Milašiaus ku
riamas pasaulis įgautų daugiau 
vieningumo. Šeštame paveiksle 
Donas Miguelis, buvęs ištvirkė
lis, vėliau doros šeimos vyras, 
dar vėliau ‘ tikintysis atgailoto
jas ir stebukladaris, išgyvenęs 
paskutinius žemės dvasios prie
kaištus, yra pašaukiamas dan
gaus dvasios. Penktajame pa
veiksle Miguel Manara, pasakęs 
pamokslą, padaro stebuklą, iš- 
gydydamas stabo ištiktąjį. Ket
virtajame paveiksle jis ateina 
daryti atgailos vienuolynan. 
Trečiajame paveiksle jis laidoja 
savo žmoną, bet savo širdyje iš
girsta gimimo riksmą, kuris jį 
paskatina gyventi. Antrajame 
paveiksle jis pasiperša kilniai ir 
giliai tikinčiai merginai, kuri, 
kaip jo žmona, reiškiasi ir kaip 
jo nuodėmių atleidėja. Pirma
jame paveiksle Donas Miguelis, 
pokyliautojas ir ištvirkautojas, 
išgirsta savo tėvo draugo paba
rimą ir patarimą pasipiršti kil
niai moteriai. Toks yra šios 
misterijos turinys, į kurį dabar 
bandykime pažvelgti giliau, at
kreipdami dėmesį į atskiras jo
se sutinkamas temas.

2. Teisingumas ir prakeikimas 
religijoje

“Miguel Manaroje” Milašius 
įglaudžia visą religinio gyveni
mo plotį. Jis prasideda nuo pra
keiksmą ir baigiasi apaštalavi
mu. Prakeiksmas yra pseudo 
religinė apraiška. Ji yra teisin
gumo pažeidimo išdava žmonių 
gyvenime. Motinos prakeiksmą 
savo gemančiam sūnui Milašius 

Salvador Dali (ispanas, g. 1904) Paskutinė vakarienė
(Paveikslas yra National Gallery of Art rūmuose, Washington, D. C., aliejus, 65% X 105% inč.)

ne kartą mini šioje knygoje. Pa
žeistas teisingumas vienoje 
žmonių kartoje savo neigiamą 
vaidmenį užmeta ir kitoms kar
toms. Tai net perdaug ryškiai 
vaizduoja Faulkneris savo ro
manuose. “Miguel Manaros” 
pirmasis paveikslas yra nužy
mėtas visokių keiksmų. Tačiau 
pseudo religijai šioje misterijo
je yra atstovaujama ne tiek 
prakeikimo, kiek kitos nuotai
kos. Tai yra nuotaika žmogaus, 
kai jį apleidžia šėtonas. Si nuo
taika yra baisi. Žmogų tada ap
ima begalinis nuobodulys. Būti 
apleistam velnio yra baisiau, ne
gu būti apleistam Dievo, sako 
jis.

Tačiau šios misterijos veikė
jas savo optimistinės atgailos 
dėka laimi tokią religijos sam
pratą, kuri yra Teisingumas 
(rašomas didž. raide), ne žais
las, ne siauraprotytitė ir ne po
litiko rajumas ir ne kirmino 
šliaužiojimas. Bet vėl, prarasti 
šią palaimą yra taip baisu, kad 
autorius neranda šiam baisumui 
palyginimo su kitomis žmonių 
nelaimėmis. Palyginus su šia 
nelaime yra nedidelė nelaimė 
būti motinos prakeiktam; arba 
su nuotaika tėvo, jei jo sūnus 

yra gimęs iš jo priešo meilės; 
arba būti apleistu sūnaus. 
Daug didesnė deja yra to žmo
gaus, kuris “apakęs Dievo gro
žiui, vietoje aistros verpetų liū
liuoja tuščią nuobodį”.

Daugeliui žmonių religija 
yra tik skausmas, teisingumas 
ir kerštas. Tokia religijos sam
prata pasižymi buvusio nusi
kaltėlio Johanes galvosena. Bet 
kai šis padaro išpažinimą, bū
dingai Dono Miguelio sampra
tai, kad Dievas yra meilė, jam 
įvyksta stebuklas.

3. Milašiaus pažinimo filosofija
Suprasti savo pažinimo pa

slaptis yra amžinas žmogaus 
rūpestis, kuris yra ypač gyvas 
mūsų laikais. Kaip laimėti tik
rumą to, kas žmogui ateina į

Salvador Dali (tepanas, g. 19<M) Sv. Kryžiaus Jono regėjimo Kristus
Paveikslas yra Glasgowo Dailės muziejuje, aliejus, 80% x 45% inč.)

galvą: kas yra tikra realybė, o 
kas tik pamėklė? Ir reikia pri
pažinti, kad pamėklių žmogaus 
gyvenime yra apstu. Tačiau no 
viškas yra pamėklės. Tarpe pelų 
yra ir grūdų.

Kalbant apie “Miguel Mana
rą”, šiuo atžvilgiu klausimą rei
kėtų išreikšti šitaip: kuo remia
si Dono Miguelio atsivertimas, 
jo įtikėjimas Dievu, jo uolus gy
venimas tikėjimu, jo atgaila ir 
pagaliau jo stebuklas?

Atsakymą į šį klausimą gal

būt galima rasti V paveikslo 
Pirmojo vienuolio vertinime Do
no Miguelio pasakyto pamokslo. 
Pagrindinė vertybė, dėl kurios 
šis pamokslas yra toks geras, 
yra nekas kita, kaip “paprasta 
kalba”. Ji “užtvindo dangaus 
palaima žmogaus širdį”. Tai, at
rodo, yra raktinė realybė visam 
šios misterijos vyksmo suprati
mui. Šio didvyrio veiklos varik
lis nėra pasąmonės gelmė, nėra 
iškilminga deklamacija, kuri čia 
yra vadinama “asilų plepalais”. 
Nepatikimą kalbą aptaria Ant
rasis vienuolis, sakydamas, kad 
nežabotos kalbos įkarštis, nors 
jis yra mums labai malonus, ta
čiau “neprilygsta gerai atseikė
tos (kalbos) tvarkos”.

Tai pastebėjus, galima leng
viau suprasti, kodėl I paveiksle 
Dono Miguelio tėvo draugo kal
ba paprasčiausiai paveikia jį 
tiek, kad jis pasuka dorinio ir 
religinio atgimimo keliu. Var
giai ar tokie paprasti žodžiai 
dangaus palaima užpildytų mū
sų laikų ir nuotaikų žmogų.

Mūsų žmogus yra pasidaręs 
ypačiai skeptiškas ne tik kito 
žmogaus pasakyto žodžio atžvil
giu, bet ir savo paties pažinimo 
atžvilgiu. Pats būdingiausias 
mūsų laikų logikos tyrinėtojas 
Wittgensteinas yra kartu ir di
džiausias kalbos reikšmės skep
tikas. Kalba, jo manymu, kažką 
sako, bet ir nepasako. Kalboje 
glūdi kažkoks prieštaravimas, 
ir ji pati sau yra paslaptis. Kal-

ba dėl to kažką užmena, bet ne
perteikia. Dėl to ką nors sakan
tis žmogus, pasak Wittgenstei- 
no, yra panašus į žmogų, kuris 
pats yra perkopęs sieną, bet yra 
nustūmęs kopėčias, kuriomis ki
tas galėtų užkopti. Kitas turi 
statyti savo kopėčias. (Pal. 
Pierre Hadot, Reflection on the 
limits of language, Cross Cur- 
renta, Ouarterly, 1970 žiema, 
39-54 psl.) Milašius yra visiška 
priešingybė šitokiam kalbos 
reikšmės supratimui. Jam kalba 
yra pilnaprasmė žmogiško gy
venimo realybė.

Jf. Milašiaus žmogiškoji 
tikrovė

Su krikščionimis rašytojais 
dažnai ta sunkenybė, kad jie, 
ryškindami Dievo malonės pa
laimą, žmogišką gyvenimą pa
vaizduoja kaip nerealią laimę. 
Ne toks yra Milašius. Jo misti
nė palaima ne tik neužtemdo 
gyvenimo realizmo, bet ne kar
tą ne tik nuogai, bet ir grubiai 
jį pavaizduoja. Taip buvusio nu- 
Bikaltėlio Johannes gyvenimo 
apibūdinimas keliose eilutėse 
yra sutelkęs tiek tragikoa, kad 
jos užtektų plataus masto kri
minaliniam romanui. Jis prasi
deda ištvirkaujančio kunigo ti
kėjimo skelbimu ir baigiasi plė
šikavimu dėl šeimos pragyveni
mo.

Dono Miguelio tragiką yra to
kia pat plačiašakė. Ją išryškina 
žemės dvasia paskutiniame savo 
užsipuolime. Ji nori Doną Migu- 
elį grąžinti atgal gyvenimo tra
gikai, iš kurios jis yra išsivada- 
vęa Visas šis ilgas pasisakymas 
yra būdingas pasityčiojimu iš 
žmogaus gyvenimo. Žemės dva
sia Doną Miguelį vadina ir savo 
meilužiu, ir savo ponu. Ryškiau
sios išraiškos ši dvasia pasie
kia, kai ji apibūdina būsimus 
jų vaikus:

“Kiekvieno lūpose bus melas, 
o visų širdyse slypės mirties 
troškimas.

Stipriausias ir rajausias mūsų 
sūnus karalium taps,

O pats silpniausias ir 
sukčiausias kunigu išeis”.

(92p.)
Kaip Donas Miguelis ginasi 

nuo šio priešmirtinio puolimo? 
Jis ginasi tuo pačiu metodu, 
kaip ir pirmukart, išsilaisvin
damas iš ištvirkavimo dvasios. 
Jis remiasi Dievo žodžiu, jo pa
žinimu ir jo išmintimi. Pats gir
dėjimas Dievo žodžio yra pa
grindinė jo atrama.

Šie Milašiaus vaizdai stovi 
ryškiame kontraste Paul (Nau
delio krikščioniškam gyvenimo 
vaizdui, kuris yra geras pačiu 
savo natūralumu. Claudeliui do
rovė yra lengvas ir natūralus 
dalykas. Tik nuodėmė, jo supra
timu, yra pasirinkimas sunkaus 
kelio krypties. Tai (Naudelis 
ryškina savo plačioje, giliai op
timistinėje misterijoje “šilkinis 
batelis”. Paul (Naudelis seka 
optimistinę prancūziškos krikš
čionybės sampratos tradici
ją, pradėtą Chateaubriand’o 
"Krikščionybės genijuje”, ir ją 
prasmingai , pratęsia ir pagilina.

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery:
Vengrų intelektualai pasisako 
religijos tema.
Tomas Venclova apie pasaulines 
literatūros recepcijų šių dienų 
Lietuvoje.
Velykiniai Antano Jasmanto 
eilerasaai.
Pokalbis su šio sezono Chicagos 
Lietuvių operos meno vadovu ir 
dirigentu Alvydu Vasaičiu. 
Koncertai Chicagoj ir Kolumbijoj. 
Kultūrinė kronika.

„Dievas ir aš" — 
vengrų intelektualai 
diskutuoja 
religijos temų

Vengrijos Komunistų partijos 
pozicija religijos atžvilgiu yra 
aiški ir nedviprasmiška: mark
sizmas ir krikščionybė niekad fi
losofiniai nesuartės, nes juos ski
ria ideologinė praraja. Tačiau i- 
deologinių skirtumų, esą, negali
ma panaikinti administracinėmis 
priemonėmis — tikinčiuosius rei
kia ne užrėkti, bet (tikinti, nes 
Vengrijos konstitucija garantuo
janti institucinę ir asmeninę ti
kėjimo laisvę.

Tie žodžiai, kaip tikintieji Lie
tuvoje be abejo pastebės, niekuo 
nesiskiria nuo oficialiųjų pareiš
kimų, kuriuos paskelbia Vilniaus 
įstaigos. Skirtumas tarp Vengri
jos ir Lietuvos daugiau pasireiš
kia praktikoje. Vengrų tikintieji 
turi dalinių laisvių, kurias kartais 
pamini “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika” bei “Aušra” ir 
apie kurias tikintieji Lietuvoje 
tegali svajoti. Viena tos laisvės 
apraiškų yra religinė spauda — 
savaitraštis “Uj Ember” ir mėn
raštis “Vigilia”, kuriuos leidžia 
Vengrų katalikų akcijos organi
zacija. Abu leidiniai nuodugniai 
cenzūruojami, bet juose dažnai 
pasirodo straipsnių, nesutampan
čių su oficialiąja ateistine politi
ka. Štai “Vigilijoje” neseniai pa
sirodė trisdešimt penkių vengrų 
rašytojų, poetų, filosofų bei kriti
kų atsakymai j katalikų žurnalis
to Belą Hegyi anketą apie jų san
tyki su Dievu.

“Už tai, kas esu, aš dėkingas 
Dievui”, rašo Skulptorius Mik- 
los Borsos. “Aš kartais Dievą pa
tiriu stipriau, kartais menkiau, 
bet Dievas visad 'yra”, tvirtina 
poetas ! ir dramaturgas Gabor 
Gforgey. “To Dievo negalima tik 
garbinti, ji reikia ir mylėti. Aš 
jaučiu Dievo buvimą pačioje sa
vo būties šerdyje”.

Avangardinis rašytojas Ivan 
Mandy kalba apie savo ypatingą 

santykį su Dievu, su kuriuo jis 
kartais ginčijasi ir kurio humoro 
jausmu jis žavisi. Kitas rašytojas, 
kalvinistas Gezą Paskandi, skel
bia paradoksą, kad ateizmas sus
tiprinąs religijos laisvę, nes tada 
tikintysis, galis .pasirinkti iš Įvai
rių alternatyvų, esąs vertingesnis 
už vieną pasirinkimą teturintij|.

Rašytojas Ferenc Santha, pa
garsėjęs Kadarui valdant, tapo ti
kinčiuoju prieš šešerius metus. 
Jam Dievas pirmiausia yra vy
riausias teisėjas. Santha netiki, 
kad Dievas kištųsi j žmogaus gy
venimą, nes kitaip nebūtų nei 
vargšų vargo, nei turčių gėdos. 
“Viskas yra palikta Paskutinia
jam Teismui”, tvirtina Santha.

Didžiajam vengrų poetui San- 
dor Weores, Dievas iš esmės yra 
begalybė. Visatai gali ateit galas, 
bet begalybė — ar ją priimtum, 
ar atmestom — nesikeičia. Weo- 
res’ui labai svarbu, kad žmonės 
semtųsi iš tos “nuolatinės švie
sos, kurią Dievas Įžiebia mumy- 
se .

Žydų kilmės vengrų poetas 
Zoltan Želk buvo dosniai premi
juojamas ir garsinamas Rakošio 
valdžios metais. Vengrijos Revo
liucijos išvakarėse jis prisijungė 
prie maištininkų ir, revoliuciją 
užgniaužus, buvo nuteistas trejus 
metus kalėti už “priešrevo
liucinę” veiklą. “Tada aš pradė
jau artėti prie Dievo”, rašo Želk. 
Jo nuomone, yra dvi poetų rū
šys — tie, kurie riki j Dievą, ir 
tie, kurie kovoja prieš Dievą. Bet 
net ir pastarųjų kova rodanti, 
kad jiems reikia tikėjimo. Tebe- 
galiojanti ir sena tiesa — neti
kintieji tampa tikinčiaisias ligo
je ar senatvėje.

Vengrų intelektualų ir meni
ninkų pasisakymai apie Dievą ro
do, kad tikėjimas Vengrijoje ne 
tik išliko gyvas, bet rr pajėgia j- 
siloverbti 1 oficialiojo ateizmo su
pamų kūrybingų asmenų dvasią. 
Įdomūs ir vienuolikos netikinčių
jų pasisakymai tais pačiais klau
simais.

“Aš esu ateistas”, rašo Įtakin
gas žurnalistas ir partijos linijos 
aiškintojas Laszlo Robert. “Bet 
aš gerbiu Kristų, i kurj tiki tiek 
daug žmonių, ir tuos, kurie su
geba nuoširdžiai j j j tikėti”.

Nepartinis rašytojas ir žurna
listas Ferenc Karinthy pareiškia, 
kad jau mokykloje jis nebebuvo 
religingas. Tačiau jis esąs Europos 
kultūros kūdikis, ir šventraštis

(Nukelta i 2 pri.). ,

TOMAS VENCLOVA

Tradicinė literatūros istorija reto
kai tesidomi vertimais. Jeigu apie 
juos ir kalbama, jie geriausiau at
veju laikomi marginaliniu reiškiniu, 

priskiriami prie kultūros fono. Kiek

vienam ar beveik kiekvienam litera
tūros istorikui labiau rūpi savieji 
autoriai ir jų darbai. Toks požiūris 
atrodo natūralus; tuo tarpu čia vei
kiau turime reikalo su konvencija. 
Žinoma, vertimai — antrinis feno
menas, bet jų lyginamasis svoris 
literatūroje dažniausiai ne menkes
nis, o kai kada ir didesnis, negu ori
ginaliosios kūrybos. Be to, šių 
dviejų sferų griežtas ribas sunku 
nužymėti. Daugumos tautų litera
tūra ir prasideda nuo vertimų. Lie
tuviai čia nėra išimtis. Mūsų lai
kais, kada “Gutenbergo galaktika" 
virto beveik metagalaktika, net la
biausiai nutolusios laiko ir erdvės 
atžvilgiu kultūros ėmė susiliesti. 
Vertimai bibliografijose, lentynose 
ir pačioje skaitytojų sąmonėje uži
ma itin daug vietos. Svetimos te
mos, meninės struktūros, pagaliau 
mados tolydžio pasisavinamos ir 
adaptuojamos. Antra vertus, j jas 
reaguojama kaip j tam tikrą iššūkj 
—bandoma sukurti kažką savo, ky

lančio iš savosios tradicijos, bet ne 
blogesnio. Šis mainų ir konkurenci
jos procesas literatūrai pravartus — 
leidžia nuolat atsinaujinti, šalinti 
sustabarėjusius mechanizmus; net ir 
literatūrinę kalbą vertėjai tobulina 
maždaug taip pat, kaip ir rašytojai 
—Daukša kalbos požiūriu toks pat 
svarus, kaip lr Donelaitis, o geras 
Proust’o vertimas svertų daugiau, 
negu dvidešimt romanų.

Be abejonės, vertimų srityje pa
sitaiko deformacijų ir spragų (o 
kur gi jų nepasitaiko?). Visada pre- 
feruojamos — nebūtinai pelnytai — 
didžiųjų tautų literatūros. Defor
muojančiai veikia rinkos fenomenas, 
Intelektualinė bei informacinė iner
cija, pastaruoju metu — Vakarų 
pasaulyje — jau ir tam tikras kul
tūrinis persivalgymas. Vienoks ar 
kitoks triukšmas informacijos kana
le dažnai iškreipia kūrinį ir net visą 
pasaulinės literatūros vaizdą. To 
triukšmo priežastys įvairios: sakysi
me, nepakankama vertėjo kompe
tencija ar pačios kultūros nepakan
kamas brandumas. Tačiau egzistuo
ja dar viena priežastis, kurios povei
kis šių dienų pasaulyje stipresnis 
ir žallngesnis, negu visų kitų prie
žasčių drauge paėmus. Tai sąmo
ninga ir planuojama ideologinė de
formacija, būdinga totalitarizmo 
kraštams. Ji pažeidžia Rytų Euro
pos ryšius su pasauline kultūra, 
nors jų nesunaikina ir turbūt nega
li sunaikinti. Ji paverčia Rytų Eu
ropą atskiru kultūriniu kontinentu, 
kuriame tyrinėtojas randa daug tra
giškų, gal dar daugiau kurioziškų 
ir groteskiškų reiškinių. Beje, tai 
liečia ne vien Rytų Europą; many- 
tina, dar labiau liečia komunistinę 

Aziją, bet toje srityje nesu joks eks

pertas. Totalitarinės sistemos ambi

cija visiškai kontroliuoti kiekvieno 

žmogaus elgseną ir net mąstyseną, 

cenzūros ir indoktrinacijos slėgimas, 

kurj sunku įsivaizduoti tuose kraš-

Aleksandros Marttattooto PrtolkeUmM (majoilka)

tuose negyvenusiam, duoda keistų 
rezultatų. Kaip jūros gelmėse, ke
lių kilometrų vandens stulpui sle

giant, gyvuoja patvarūs, bet gana 
košmariškų formų organizamai, 
taip ir pas mus egzistuoja gyvybin
ga ir dažnai įdomi, bet deformuota 
kultūra, kurioje derinasi nesuderi
nami dalykai — konformizmas ir 
atkaklus pasipriešinimas. Kartais jie 
derinasi net vieno žmogaus viduje, 
kol vienas jų laimi (deja, dažniau 
laimi konformizmas). Niekur nėra 
tiek tamsumo, cinizmo, paprasčiau
sios baimės, bet niekur nėra ir to

kio nedirbtinio tikėjimo žodžiu ir 

ženklu, tokio žmonių susidomėjimo 

autentiškesne kūrybine apraiška, 
net gerokai sugadinta privalomų 
“reveransų”. Niekur nėra ir tiek ra
finuoto gebėjimo apeiti kliūtis, vis 
dėlto pasakyti dalį tiesos, pasišai
pyti iš apkartusio, apnuodyto ideo
loginio maisto. Slėgimas suteikia 
kultūrai provinciališką ir karikatū
rišką pobūdį; bet jis gimdo ir reak
ciją, kartais turinčią didelės vertės. 
Visa tai dera ir mūsų aptariamai 
sferai. Vertimų Situacija Rytų Eu
ropoje nėra taip plačiai nagrinėta, 
kaip originaliosios literatūros ar dai
lės situacija. Bet ir čia mes regime 
tuos pačius varžymus, tas pačias 
groteskiškas disproporcijas ir vien

pusiškumą, tą pačią aklą ar geriau

siu atveju daltonistinę ideologinių 
vadų politiką; antra vertus, regime 

intensyvias meno žmonių pastangas 
išsaugoti ir net praplėsti savo tautų 
akiratį, palaikyti bent minimalų — 
o jei pavyks, ir nevisai minimalų — 
kultūros lygį, apieti cenzūrą. Bent 

tol, kol ją įmanoma apeiti.
Dabartinio lietuvių skaitytojo 

kontaktai su pasauline literatūra yra 
daugmaž tokie, kaip visų skaityto
jų, gyvenančių Rytų Europoje. 
Lietuva čia gali pabūti net modeliu, 
pavyzdiniu tyrinėjimo objektu. Ne 
per didžiausią Lietuvos knygų lei
dybą gana lengva aprėpti, statistiš

kai išanalizuoti. O jos tendencijos 
yra tos pačios, kaip kitų respublikų 
ir satelitinių valstybių. Kalbu, ži
noma, ne apie leidybinės politikos 
atšešėlius, kurie kartais labiausiai 
krinta į akis, o apie esmines, struk
tūrines tendencijas. Kai dėl atšešė
lių, tai Lietuva yra “apie vidurį” 
(tiesa, aukso vidurio metafora ši
čia nederėtų). Jos leidybinė politi
ka maždaug to paties (kartais net 
trupučiuką didesnio) liberalumo 
laipsnio, kaip Rusijoje, labiau su
varžyta, negu Estijoje, bet žymiai 
liberalesnė, negu visose kitose res
publikose. B satelitinių valstybių 
Lietuva, matyt, pranoksta Bulgari
ją, gal Rumuniją ir Rytų Vokietiją', 

bet toli atsilieka nuo Lenkijos lr 
Vengrijos, šie tvirtinimai remiasi 
tam tikru asmeniniu patyrimu ir in
tuicija; platesnis tyrinėjimas juos 
patikslintų.

Preliminariniam ir apytikriam 
straipsniui naudojau nedaug šalti
nių. Tai pirmiausia dvi bibliografi
nės rodyklės —S. Keblienės “Užsie
nio rašytojai lietuvių kal^a” (Vil
nius, 1970) ir Ch. Spitrio “Rusų 
rašytojai lietuvių kalba”, (Vilnius, 
1974). Kartu paimtos, jos duoda 
nemažai medžiagos, charakterizuo
jančios laikotarpį ligi 1965 metų. 
Yra jose informacijos ir apie vėles
nįjį periodą, bet čia jas jau reikia 
papildyti. Ligi 1970 metų galo 
naujai išleidžiamų knygų sąrašus 
spausdino “Pergalė”; galėjau nau
dotis ir “Spaudos metraščiu”, kurio 
naujesnieji komplektai yra UCLA 
bibliotekoje. Bibliografinius duome
nis šiek tiek remiu savo patyrimu 
tr atmintimi: pats esu daug metų 
vertęs, skaitęs kitų vertimus, dėstęs 
universitete. Kurį laiką buvau Šiau
lių teatro literatūrinės dalies vedė
jas ir naujosios lietuviškos tarybi
nės enciklopedijos užsienio literatū

ros skyriaus bendradarbis — taigi 
turėjau progos susipažinti dar su re- 
pertuarine ir enciklopedine politika 

dabartinėje Lietuvoje.

Svetimos literatūros recepcijoje 
paprastai skiriamos kelios fazės: pir
minės informacijos fazė (rašyto
jo paminėjipas spaudoje, enciklo
pedinis straipsnelis apie j j ir pan.), 
vertimo fazė, vertimo recenzavimo ir 
Interpretavimo fazė, įtakos fazė. Ta
čiau šioje schemoje neatsižvelgiama 
į momentą, būdingą ypač Rytų Eu
ropos kraštams: į privačią “aurą”, 
atmosfera, Supančią to ar kito rašy
tojo vardą. Neišverstas, neišspaus
dintas ir net neminimas autorius vis 
dėlto virsta pokalbių ar net rimtes
nių studijų objektu, daro es
mingesnės įtakos, negu kai kurie 
plačiai propaguojami. Tokia recep
cija yra veikiau elitinė, kartais ri
zikinga, gresianti nemalonumais, 
kartais su snobizmo atspalviu, bet 
mūsų sąlygomis ji gana svarbi. 
Dažnas rašytojas skaitomas ne lie
tuviškai, o, sakysime, lenkiškai 
(lenkų knygynas Vilniuje — reikš
minga kultūrinio gyvenimo vieta, ir 
ne vienas mūsų yra pramokęs len
kiškai vien tam, kad galėtų lega
liai nusipirkti ir perskaityti Berna- 
nos, Malraux ar Norman Mailer). 
Pasitaiko Vakarų autorių, neiš
verstų į lietuvių kalbą, bet priei
namų rusiškai. Būna ir didesnių 
kuriozų — pavyzdžiui, išgarsėjusį

(Nukelta į 2 psl.)
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Mokslo džiaugsmas 
su lietuviškais
nuošimčiais

Pa- 
la- 
bei 
do-

Mūsų visuomenės džiaugsmas 
pernai rudenį gerai pavykusiu 
Mokslo ir kūrybos simpoziumu 
atsispindėjo spaudos puslapiuose. 
Daugiausia tas džiaugsmas buvo 
tik labai bendro pobūdžio, 
skaičius, kad ir su kritiškais 
šals aptaškytus įvertinimus 
pranešimus, vis jautėsi, kad 
minuoja bendrų įspūdžių vidur
kis — štai, buvo surengtas pras
mingas, gerai suorganizuotas, 
džiugus visuomeninis įvykis ir Lt

Nebandydamas pasirodyti ne
dėkingu ar irzliu Simpoziumo 
stebėtoju bei jo periferiniu talki
ninku, norėčiau vis dėlto teigti, 
kad tokios teatro seansą mačiu
sio žiūrovo nuotaikos neužten
ka. Priešingai — lauktina, kad 
susidomėjusiųjų grupelės grįžtų 
į bent ryškiausias, užmarštin 
slenkančias Simpoziumo sesijas ir 
toliau vystytų ten iškeltus suma
nymus, ypač jei tie sumanymai 
skamba praktiškai bei naudin
gai. Tik tada Simpoziumas bus 
realus ir įtaigojantis ateičiai.

Maždaug čia siūloma linkme, 
atrodo, yra pasukęs naujai suor
ganizuotas Lietuvių profesionalų 
ryšių tinklas, apie kurį jau skai
tėme “Drauge” (1978. III. 9). 
Tačiau yra ir daugiau sumany
mų, kuriems reikia visuomenės 
susidomėjimo ir akcijos. Štai, kon
kretus pavyzdys.

Kompiuterių ir informacijos 
technologijos sesijoje girdėjome 
Georgia Institute of Technolo- 
gy profesoriaujančio dr. Prano 
Zundės pasiūlymą, vertą plates
nio garsinimo ir dėmesio. Prof. 
Pr. Zunde kvietė suinteresuotus 
lietuvius studentus tęsti kompiu
terių bei informacijos technolo
gijos studijas jo dėstomoje mokyk
loje, o magistro ir daktaro laips
nių tyrinėjimo darbams pasi
rinkti rimtą, mokslinę temą, ku
ri tačiau būtų naudinga ar bent 
įdomi lietuvių interesams.

v ADOLFAS DAMUSIS

Mokslinės technologijos pažanga

Per penkiasdešimt paskutiniųjų 
metų technologija pažengė j priekį 
kur kas daugiau negu per penkis 
tūkstančius metų anksčiau. Tai įvy
ko mokslinio tyrimo dėka. Techno
logija atveria daug galimybių. Kom
piuterių pagalba ji vykdys geneti
nes modifikacijas, padės kontroliuoti 
orą, spartins gamybą. Biomedicini- 
nė inžinerija gamins sintetinius są
narius, apvaldys ligas, prailgins gy
venimą. Netolimoje ateityje laseriai 
bus panaudoti plačiau operacijoms 
be skausmo. Ir turbūt greit jų pa
galba bus įvykdytas šuolis atpalai
duoti energiją ir iš neradioaktyvių- 
jų atomo branduolių.

Pereitame šimtmetyje industrija 
vystėsi empirinio patyrimo pagalba. 
Šiais laikais industrija kyla dėka 
mokslinio tyrimo. Intelektualinių 
institucijų, kaip universitetų, tyri
mo laboratorijų reikšmė didės. Iš 
jų kils nauji išradimai, naujos idėjos.

Šių laikų beveik visos stambio
sios politinės, ūkinės,' socialinės sis
temos žavisi mokslo ir technologijos 
pažanga. Ir ją labai skambiai vadina 
mokslo ir technologijos revoliucija. 
Ir beveik jie visi nenujaučia, kad ta 
žavi revoliucija įneša daug pakeiti
mų, kurie nesiderina su jų šiuo 
metu peršamomis dogmomis.

Technologijos vaidmeniui ryškinti 
tinka čia priminti istorijos bei poli
tinės ekonomijos profesorių Thomas 
Robert Malthus. Jau 1789 metais jis 
pesimistiškai pranašavo pasaulio ga
lą. Per spartus žmonių skaičiaus di
dėjimas ir per lėtas maisto ir rūbų 
gaminimas buvo jo pesimizmo prie
žastimi. Tai-gi žmonės mirs iš bado 
ir neturės kuo apsidengti. Technolo
gija jo pesimizmą sugriovė, atėjo į 
pagalbą — sintetinės trąšos pakėlė 
žemės ūkio našumą ir padėjo bent 
iš dalies išvengti bado katastrofos. 
Sintetiniu keliu 1977 metais Jungti
nėse Amerikos Valstybėse buvo pa
gaminta 3.6 bilijonai svarų sinteti
nio polyestero plaušo. Tuo būdu 
technologija aprengia milijonus 
žmonių. Pervedant tą kiekį į ekvi
valentą medvilnės, jai užauginti bū
tų reikėję septynių milijonų akrų 
ariamos žemės. Tai būtų didesnis 
plotas, kaip New Jersey ir Delaware 
valstijas kartu sujungus.

Neužtenka technologija vien ža
vėtis, reikia atsiliepti į jos sukurtas 
naujas aplinkybes bei reikalavimus. 
Būdama vos kelių dešimčių metų, 
jau ji sugebėjo priversti bent svars
tyti naujas pažiūras, radikalius po
sūkius politinėse, ekonominėse, so
cialinėse sistemose. Aiškiai iškyla 
naujos socialinės filosofijos reikalas. 
Kaip suderinti veikiančiojo asmens 
vaidmenį su gamta, pramonės plėti
mus! ir gaminių gausa, jų teisingu 
skirstymu, ekologinėmis problemo
mis, su kultūra, su dvasinėmis ver
tybėmis? Kaip koordinuoti, balan
suoti jų damų tarpusavio ryšį ir 
bendravimą? Tie visi keliami klau
simai jau šiuo metu yra problemos.

Mokslinės technologinės pažan
gos pagrindu yra įdomu pažvelgti į 
dviejų stambiausių ūkinių, socia
linių sistemų pasisakymus apie 
ateitį: komunistinės marksistinės, 

i

Tik pagalvokime: šis pasiūly
mas yra ir rimto akademinio dar
bo ir naudingo lietuvių reika
lams projekto ir JAV išaugusios, 
visai naujos technologijos gražiai 
suderinta sintezė. Manyčiau, kad 
panašaus siūlymo šiandien nega
lėtų padaryti Vilniaus universi
tetas, nei jokia kita Europos ar 
Amerikos aukštoji mokykla. To
kio sumanymo realizavimui juk 
reikia bent keturių, lengvai vie
noj vietoj nerandamų, elemen
tų: reikia akademinės laisvės ir 
aplinkos, reikia tinkamas priemo
nes turinčios aukštojo mokslo 
įstaigos, toje mokslo įstaigoje rei
kia prof. Pr. Zundės tipo moksli
ninko ir, galų gale, reikia tuo su
interesuoto studento. Pirmųjų 
trijų elementų junginys, visiškai 
be mūsų visuomenės pastangų, 
jau yra JAV gerai žinomoje griež
tųjų mokslų mokykloje, kurio
je dirba prof. Pr. Zunde. Iš mū
sų visuomenės tereikia tik stu
dentai Argi nebūtų ironiška 
(nors ir džiugu), jeigu šiomis ga
limybėmis pasinaudoti atvyktų 
studentas iš okupuotos Lietuvos?

Prof. Pr. Zunde teigia, kad 
mokslinio darbo temą Ph. D. ir 
net M. S. studijų rėmuose būtų 
galima suderinti su lietuviška te
matika bent trejose srityse. Cituo
ju iš jo laiško:

I. Sritys, kur lietuvių kalba 
yra tyrimų objektas iš informa
cijų ir kompiuterių mokslo taš
ko, pvz., automatinis vertimas iš 
lietuvių kalbos ar Į lietuvių kal
bą; statistinė lingvistika ir jos pri
taikymas komunikacijoje, šifravi
me, kalbos dinamikos analizavi
me ir pan., lyginamoji kalbų 
struktūra.

II. Sritys, kurių tyrimų ob
jektas nėra specifiniai lietuviš
kas, bet kur galima panaudoti ką 
nors bendro su Lietuva ar lietu
viška išeivija turinčius duome
nis. Kaip pavyzdžius čia galima 
nurodyti Įvairias modeliavimo 
problemas — demografinio judė
jimo, socialinės dinamikos tėvy
nėje, išeivijoje, informacinių 
sistemų planavimo krašto sąly
gomis, kultūrinių išteklių . opti
malaus investavimo ir pan.

III. Sritys, kurios turi ką nors 
bendro su etnine tematika, specia
lizuojant ją lietuviškąja kryptimi 
pvz., atatinkamų C AI (Compu- 
ter Aided Instruction) progra-
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Sovietų Sąjungai atstovaujamos, ir 
liberalistinės kapitalistinės, Jungti
nėms Amerikos Valstybėms atsto
vaujamos.

Marksistų pažiūra į ateitį

Marksistiniame sektoriuje apie 
ateitį kalba V. Kosolapov knygoje 
“Žmonija 2000-siais metais”, anglų 
kalba išleistoje 1976 metais. Jis ža
visi kompiuteriais, kuriais produk
tyvumas fabrikuose yra pakeliamas 
20-30 kartų, daug vilties deda J 
branduolinę energiją, kurios jo aki
mis ištekliai neišmatuojami, į sin- 
tetikus, kurie žmones aprengia ir 
pakeičia brangius minkštuosius me
talus.

Tą visą progresą moksle ir tech- 
nologjoje jis jungia “su nenugali
mos komunistų partijos siekimais 
žmoniją atvesti J komunistų rojų”. 
Mokslinės technologuos pažanga 
padės pagaminti tiek gaminių, kad 
jais bus galima apdalinti lengvai 
visus.

N.V. Markov knygoje “Mokslinė 
technologinė revoliucija” sako, kad 
technologija pasieks savo viršūnę 
apie 2020 metus, tada bus pasiekta 
visiškai automatizuota gamyba ir 
bus sukurti visai nauji technologi
niai metodai. Intensyvi technologi
nio vystymosi eiga tęsis apie 50-60 
metų, beveik per visą dvidešimt 
pirmąjį šimtmetį. Bet tai anaiptol 
nereiškia, kad technologinis per
versmas automatiškai išspręstų 
ekonomines socialines problemas. 
Jis tiktai sukurs technikines, me
džiagines sąlygas socialistinei revo
liucijai. Iš tų pasisakymų matyti, 
kad materialinių gėrybių pertek
lius yra svarbi marksistų sistemos 
atrama. Jie yra pakliuvę į kapitaliz
mo psichozės įtaką - gaivališkai 
produkuoti materialinius gaminius 
ir nesijaudinti dėl kitų 
svarbesniųjų tikslų, kaip 
tiesa, teisingumas.

Naujoji kairė
Kaip reakcija prieš dogmatinį 

marksizmą iškilusi naujoji kairė 
daug vilčių j mokslinę technologi
nę pažangą nesudeda. Ji yra susirū
pinusi dėl žmogaus nuasmeninimo 
ir jo identiteto sunaikinimo ne tiek 
pačiu gamybos procesu, kiek gamy
bos daiktų pertekliniu naudojimu. 
J; atmetė keletą “šventų” ortodok
sinių marksizmo dogmų: tvirtini
mą, kad masės eina skurdyn, ir pra
moninio proletariato pagrindinį 
vaidmenį socialistinėje santvarkoje, 
ypač paneigiant proletariato dikta
tūros klausimą.

Naujosios kairės tvirtinimu, kapi
talizmas Amerikoje veikia per gerai. 
Žmogus praranda savo sielą daiktų 
pertekliuje.

Agresyviais veiksmais naujoji kai
rė visuomenės dėmesio nelaimėjo, 
bet daug savo sąjungininkų pra
rado. Ji nelaimėjo darbo proletaria
to, nes Amerikoje tas proletariatas 
sudarė pasiturintį luomą. Nelaimė
jo nieko ir rasių grumtynėse, nes 
rasėms rūpėjo savi reikalai.

New Deal ir Goerge Meany, sim
bolizuojantis unijas, apsaugojo A- 
merikos pramoninį proletariatą nuo

žmogui 
laisvė,

Nuotr. V. MaželioNew Yorko pakrantėje — World’s Trade Center

nuskurdimo ir jo neatvedė į socia
listų stovyklą.

Herbet Marcuse, vienas iš nauja
jai kairei simpatizuojančių filosofų, 
mano, kad neužtenka technologijos 
biurokratams pasipriešinti, reikia 
pateikti pozityvius atsakymus, kaip 
spręsti žmogaus egzistenciją žemėje, 
apipintoje visapusiškomis priklauso
mybėmis vienas nuo kito.

Nežiūrint naujosios kairės nepasi
sekimo bei greito išnykimo iš gyve
nimo, ji sukrėtė Amerikos poli
tini mąstymą: iškilo diskusijų, 
svarstančių socialinį atsinaujinimą 
ne iš marksistų, bet iš liberalų 
pusės.

Naujosios kairės atsiradimas bu
vo, jaunų žmonių nerimstančios 
dvasios protestas prieš nevykusiose 
prielaidose ir dogmose sustingusį 
marksizmą ir nesėkmės ženklus ro
dantį kapitalizmą ir turbūt protes
tas prieš visą apsnūdusią visuome
nę ir jos nesugebėjimą atsiliepti į 
besikeičiančio pasaulio iššūkius.

Europinis komunizmas, marksiz
mo disidentai intelektualai Prancū
zijoje yra išdava dvasinio nuovargio 
dėl Sovietų Rusijos vykdyto ir vyk
domo smurto, besidengiant taika ir 
laisve.

Solženicinas ir kiti rusai disiden
tai atvėrė pasauliui akis, kad Mark
so mokslinis istorinis determiniz
mas neveikia — visuomenei auklėti 

komunistams teko griebtis teroro, 
koncentracijos stovyklų, žudynių. 
Rusijoje 1917 metais įvyko ne re
voliucija, kaip istorinio determiniz
mo išdava, bet pats paprasčiausias 
valdžios užgrobimas, kaip tvirtina 
Sovietų Rusijos žinovas New York 
Times rašytojas Harrison Salisbury.

Kari Marksas pranašavo, kad a- 
teis laikas, kada dirbantysis pasijus 
esąs kapitalizmo retežiais surakin
tas vergas. Lenino nuomone, kapi
talizmas virs parazitine stagnacija, 
tada bus laikas pribrendęs socialis
tinei revoliucijai pasauliniu mastu. 
Bet nuolatinis kapitalistinės ekono
mikos augimas visai sugriovė tas 
jo viltis.

Laisvasis kapitalistinis pasaulis 
ateities klausimais

Laisvajame pasaulyje yra daug 
įdomių pasisakymų ateities reika
lu. Čia vyksta laisvas problemos 
svarstymas. Tais klausimais yra pri
rašyta daug straipsnių, daug kny
gų. Sociologas Daniel Bell savo re
daguotoje knygoje “Toward the 
year 2000” 1968 m. sutelkia dauge
lio autorių pasisakymus. Ten nag
rinėjama vokiečio H. Freyer idėja, 
kad ateinanti nauja poindustrinė 
bendruomenė turinti pakeisti kapi
talizmą ir socializmą, nes tos abi 
sistemos savo amžių yra atgyvenu
sios.

pasiekti nuostabūs

Iaiku liberalizmo ir 
sistemų garbinama

John Galbralth svarsto poindust- 
rinės technostruktūrinės bendruo
menės idėją, Eugene Rostow tarp
tautinės bendruomenės idėją, Ralf 
Dahrendorf nagrinėja pokapltalistl- 
nės bendruomenės klausimus.

Visuose tuose svarstymuose šalia 
marksizmo plačiai paliečiamas libe
ralizmas, ekonomikoje sukūręs ka
pitalizmą.

John Locke (1632 —1704 
m.), liberalizmo tėvas, gyveno 
dar tokiame žmonijos laikotarpy, kai 
pastovumas ne konkurencija buvo 
gyvenimo norma. Autokratiniai val
dovai feodalizmo laikais uzurpavo 
daug teisių sau. Ekonomika buvo 
kontroliuojama valstybės, gildų, 
miestų savivaldybių, ponijos, susi
telkusios apie monarchiją. Anuo lai
ku būti liberalu ekonomikoje buvo 
prasmės. Tai buvo lyg tikėjimas j 
Žmogaus potencialą.

Lockės ūkinio liberalizmo princi
pai individualizmas, laisva konku
rencija, nevaržomas ir beribis eko
nominis bei industrinis augimas pa
skatino žmoguje glūdinčias jėgas 
veikti. Žemės atsargos tada atrodė 
beribės, gimstantys tikslieji mokslai 
pramoninkuose kėlė viltį ir džiaugs
mą. Ekonominis liberalizmas suge
bėjo pramonės ir ekonomikos vys
tymuisi duoti sveikų impulsų. Tuo 
būdu buvo 
rezultatai.

Bet šiuo 
marksizmo 
mokslinė technologinė pažanga ir 
šalia to staigiai didėjantis žmonijos 
prieauglis sukūrė pasaulį, kuris jau 
nesiduoda sutvarkomas nei kraštu
tinio individualizmo, nei laisvosios 
konkurencijos, nei gaivališko eko- 
minio industrino augimo, nei mate- 
ralinių gėrybių pertekliaus, nei 
sporadiško inercinio pasipriešinimo 
prieš aplinkos taršą ir gamtos ža
lojimą. Dabar jau neužtenka tiktai 
gaivališkai didinti materialinius 
daiktus. Dabar iš anksto reikia or
ganizuoti tyrimus naujiems energi
jos šaltiniams, taupyti žaliavų iš
teklius ir jieškoti naujų, nes esa
mosios atsargos greit išsibaigs. 
Principas "tesivysto, tevyksta” tin
ka, kai yra ant ko vystytis. Kai rei
kia pramatyt ateitį ir ja pasirūpinti, 
reikia naujos ekonomikos ir iš viso 
naujo gyvenimo filosofijos, naujų 
ne egoistinių, bet sociališkai svei- “ 
kesnių idėjų.

Besivystanti socialinė realybė sta
to naujus reikalavimus. Individas 
darosi vis labiau ir labiau priklau
somas nuo kitų. Jis tampa dalimi 
plačiai veikiančio tarpusavio ryšiais 
tampriai sujungto organizmo. Da
barties ir ateities 
bendruomenė šalia 
laisvės yra reikalinga 
jos ir planavimo.

Toji besikeičianti 
mosfera sukėlė sąmyšį ir liberalų ir 
neliberalų mąstyme. Nors marksis
tas Kosolapov ir bando mesti kal
tinimą, kad kapitalistų ateities 
svarstymai yra kilę iš baimės, kaip 
apsaugoti kapitalistinę sistemą šios 
mokslinės technologinės revoliuci
jos sąlygose, vis tiek tenka duoti 
kredito liberalams, kad jie nesustin
go savo pirmykštėse dogmose, kaip 
kad yra sustingę marksistai. Jie 
bando blaiviai jieškoti naujų kelių.

(Nukelta į 2 psl.).
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SPALVINGOJI MUSIJ GINTARO ISTORIJA

Kūrybinių pastangų 
vingiuose

Gal net ironiška, kad žmo
gus ir menininkas nepajėgė ar 
nenorėjo gyventi vien šeimose, 
grupelėse. Istorijoj gentys drau
giškai ar jėga jungėsi į tautas, 
kunigaikštijas, karingesnės ki
tas spaudė ir suko įvykius taip, 
kad iš tautų kūrėsi imperijos. 
Keisčiausia, kad priespaudoje 
daugiausia kentėjusios ir išsi
laisvinusios tautos vėliau kitų 
sąskaiton pačios kūrė imperi
jas. Šiandien irgi žydi imperia
lizmas. Bet jaučiamas jo trupėji 
mas, etniškas flamų, velšų, bas
kų, kvebekiečių ir daugelio Rusi
jos pavergtų tautų krutėji
mas. Tai, sakytume, nuolatinio 
istorijos bangavimo išdava, ku
rioje tik žmogaus prigimtis ne
sikeičia ir gal nesikeis, nepaisy
dama nei praeities, nei dabar
ties, nei ateities.

Net Renesansas, moksliškai 
atsigręžęs į senovę, pradėtas 
Italijoj ir vėliau išplitęs Euro
poj, nebuvo kuriamas tam, kas 
su juo vėliau atsitiko. Italija 
buvo kelių kaimyninių valsty
bių rankose, pati savy susiskal
džiusi. Ir pagal N. Abbagnano 
“Telesio” knygą, Renesansas bu
vo grynai tipiškas prispaustos 
tautos jieškojimas savo “roots”. 
Renesansininkai buvo gal pana
šūs į mūsų aušrininkus, tik žvel
gtą į savo (graikų-romėnų) pra
eitį ne dvasinėm viduramžių, 
bet atvirom, žemiškom akim. 
Politikas Machiavellis tada pra
sitarė apie Italijos sujungimą 
savo raštuose. Machiavelliui 
tauta ir kultūra negali egzistuo
ti be nepriklausomybės. Buvo 
mėginta sukilti, kovoti, bet ne
sėkmingai, ne laiku. Pats Ma- 
chiavelli pateko nemalonėn ir 
buvo kone užmirštas. Savona- 
rola kaltino Pietro II Mediči bai
me kovoje prieš okupantus 
prancūzus, kurie, ironiška, vė
liau kaip tik padėjo italams at
gauti nepriklausomybę. Savona- 
rola išgujo iš Florencijos Pietro 
Mediči, bet pats gražiai priėmė

s

Okupantą Karolį VHI. Net tarp 
pačių italų tarpusavio kova bu
vo kruvina ir arši.

Ir taip nežmoniškai ilgai (per 
300 metų) belaukdami nepri
klausomybės, niekam nepade
dant, patys italai kultūrinėje 
srityje nesnaudė. Jie ilgai, lygi
nant su mūsų standartais, kūrė 
sau ir kitiems. Kur tik pakvies
ti, jie statė, dažė, grojo ir dai
navo. Laisvos galybės šį įvairų 
italų meną net pamilo, gal net 
neįtardamos, kad jo pagrinde 
—Renesanse slypėjo italų idėja 
—atgimti ir išsilaisvinti iš prie
spaudos. Jų menas plito visur. 
Atgavus. Italijai laisvę, tuose 
pačiuose italuose netrūko ir to
kių, kurie kitų nelaisvės są
skaiton šoko kurti fašistinę im
periją.

Tokie yra ne kartą kūrybinio 
ir politinio kelio vingiai.. Kas iš 
jų tinka mums? Aišku, mes ma
ža, rami tauta. Bet ir mažesnėj 
skalėj mūsų ir daugelio tautų 
pasąmonėj vyko, vyksta ir vyks 
panaši raida. Ir mes, lietuviai, 
kuriame ir kursime įvairiose si
tuacijose, įvairiose įvykių rai
dos grupuotėse. Keitimasis nie
kad nesibaigs.

Čiurlionis pirmiausia buvo 
pripažintas svetimųjų, ,o dabar 
meno istorikai jį be jokios abe
jonės atiduoda lietuvių dailės 
istorijai. V. Kudirka, persiėmęs 
lenkų kultūra, mums irgi save 
atidavė su kaupu, grįžęs savo- 
jon. Išeivis vėl kuria tai vieti
niams, tai mums patiems, tai 
vėl vietiniams. Nors,būna tokių, 
kurie nuo svetimųjų ir nesu
grįžta. Kompozitorius ateina 
pas mus, subrendęs tarp kitų, 
tai vėl kviečiamas diriguoja ki
tur, svetur. Panašių analogijų 
išeivijoje šiandien rastume tiek 
ir tiek..

\
Paprastai tautų gyvenime 

kultūra ir politika būna lyg at
skiri dalykai. Bet jas reikia ste
bėti, žiūrint istoriškai. Gal at
rodys, kad menas turi tik savo 
kalbą ir veidą, nežiūrint nieko 
kito. Bet jis gali būti, kaip ne 
kąrta jau yra buvęs, ir tautinės 
sąmonės bei vilties palaikytoju, 
tautai belaukiant tinkamo mo
mento laiko bėgyje, negailestin
goje istorijoje. Ir išsilaisvini
mų procesai istorinių jėgų puto
jime darosi lyg lengvesni, kai

RAIMUNDAS SIDRYS

Žalvario ir geležies amžiais 
gintaras Europoje, kaip vertin
gas papuošalas, buvo plačiai nau
dojamas mainų pobūdžio preky
boje. Kai kurie istorikai tvirtina, 
kad gintaras buvo pats svarbiau
sias faktorius šiaurinės ir pieti
nės Europos pirmykščiuos ekono- 
lūiniuos ir kultūriniuos santy
kiuos. Nežiūrint jo svarbumo, nė
ra daug patirtinių studijų apie šią 
priešistorinę gintaro prekybą. Čia 
aš gilinsiuos į keletą tos prekybos 
bruožų. Pradėsiu nuo gintaro 
formavimosi ir jo geologinio išsi
plėtimo.

Plačiąja prasme imant, ginta
ro terminas apima visus suakme
nėjusius sakus. Jų yra daugiau 
kaip šimtas rūšių, randamų vi
suose kontinentuose. Gintaro 
cheminę sudėtį, kuri yra labai 
komplikuota, studijuoja Ameri
kos biologė Langenheim. Jos su
darytas pasaulinis gintaro žemė
lapis yra pats geriausias.

Pasaulyje didžiausi gintaro re- 
servai yra randami Baltijos jūro
je ir prie Baltijos jūros. Jie suda
ryti iš sukcinito — mineraloginė 
gintaro rūšis, turinti didelį suk- 
cino rūgšties procentą. Sukcini- 
tas randamas ir kitose vietose, ne 
vien tik Baltijoje. Baltijos sukci- 
nitą aš vadinsiu “Baltijos ginta
ru”.

Baltijos gintaras susiformavo 
iš spygliuočių medžių sakų. 
Šitas gintaringas miškas augo 
prieš 70 milijonų metų ten, kur 
dabar yra Baltijos jūra. Vėlesnė 
geologinė šio regiono raida, pa
vyzdžiui — ledynai, išskirstė 
Baltijos gintarą po visą šiaurinę 
Europą. Dėl to Baltijos gintaras 
yra randamas Lietuvoj, Latvijoj, 
Estijoj, Švedijoj, Danijoj, Olan
dijoj, rytinėj Anglijoj, šiaurės Vo 
kietijoj, šiaurės Lenkijoj ir pie
tuose net iki Juodosios jūros. 
Kiek aš žinau, nėra žemėlapio, 
kuris parodytų visą Baltijos gin
taro išplitimą. Pats didžiausias 
Baltijos gintaro rezervas yra Sam
bijos pusiasaly, šiaurės — vaka
ruose prie Karaliaučiaus. Ginta
ro sluoksnis ten yra apie 25 met
rų žemės gilumoj nuo 1 iki 9 
metrų storumo. Šita “vena” yra 
kelių kilometrų ilgumo. Antras 
didžiausias rezervas turbūt yra 
Kuršių mariose, Lietuvoj. Lietu
vių geologai išskaičiavo, kad 
ten guli apie 100,000 tonų gin
taro.

Mes neturim tikrų duomenų, 
kaip priešistoriniais laikais žmo
nės rinko gintarą prie Baltijos 
jūros. Nors iki šiol dar nėra su
rasta priešistorinių kasyklų, yra 
logiška galvoti, kad gintaro žu- 
vavimo ir nardymo metodai, 
Phillip’o Hartmann’o išaiškinti 
1677 metais, buvo vartojami ir 
daug anksčiau. Hartmann rašo, 
kad žuvautojai įbrisdavo į jūrą ir

lygiai akcentuojama ir tautos 
kultūrinė — kūrybinė pastan
ga. Toks žvilgsnis praverstų ir 
išeivijos paskirtį svarstant

P. Min.

semdavo gintarą, kuris buvo su
veltas su jūros žolėmis. Žvejoto- 
jai vartodavo tinklą su apie 20 
pėdų ilgumo kotu. Gintaro žve
jai nešiojo odos paltus su giliom 
kišenėm. Žmonės kartais būdavo 
susirišę vienas su kitu virve, kad 
bangų nebūtų nunešti į jūrą. 
Geriausias gintaro žvejybos se
zonas buvo lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais. Gindamiesi nuo šal
čio, žmonės krante kūrė didelius 
laužus. Iš pelkių gintarą kartais 
rinkdavo, jodami arkliais. Tais 
retais atvejais, kai jūra buvo ra
mi ir permatoma, gintarą galė
davo pamatyti iš laivo ir ji iškel
ti su pagaliu ir tinklu. Taip pat 
ir nardydavo. Sėkmingiausias ir 
lengviausias būdas buvo kruopš
čiai jieškoti jūros žolėse, kurios 
būdavo išplautos krante po stip
rios audros. 1862 daugiau 2000 
kg. gintaro buvo surinkta per vie
ną naktį po didelės audros prie 
Palmininkų.

Rytinėje Baltijos srityje ginta
ro radimas prasidėjo tiktai neoli- 
tiniame amžiuje (4 — 2000 pr. 
Kr.) L'etuvių archeologė R. Ri
mantienė per kelis sezonus iška
sė pelkėse prie Šventosios upės, 
prie Baltijos, kelis tūkstančius 
gintaro radinių: apdailintų ir

Audringos Baltijos bangos ridena J krantus gintarą lietuviškame pajūryje

natūralių, visi buvo iš neolito 
amžiaus. Panašiai latvių arche
ologė Ilzė Ložė iškasė 2252 ginta
rinius dirbinius prie Lubanos eže
ro pelkių rytinėje Latvijoje. Abie
jų iškastas gintaro lobis buvo 
panašus, susidėjo iš karolių, žie
dų, skritulių, pakabučių ir kar
tais figūrėlių. Labai dažnas pa
puošalas buvo sagutė su V for
mos skylute blogojoje pusėje. 
Gal jos buvo prisiuvamos prie 
drabužių kaip papuošalai, arba 
nešiojamos kaip karoliai. Ri
mantienė nustatė, kad apie 2000 
m. pr. Kr. paprasti neapdirbti 
gintaro gabalėliai, pragręžus sky
lutę, buvo nešiojami kaip amu
letai. Žmogus, matyt, jau teikė 
magiškos reikšmės ne tik formai, 
bet ir pačiai medžiagai.

Kitos didelės neolito amžiaus 
gintaro kolekcijos buvo surastos 
Juodkrantėje, Samate (Latvijoj) 
ir Wroclave (Breslau, Lenkijoj). 
Išsiplėtimas neolitinių gyven
viečių su gintaro papuošalais 
Latvijoj ir Estijoj yra pažymėtas 
Ložės šemėlapy, panašus iš
siplėtimas Lietuvoje pažymėtas 
Rimantienės žemėlapy, o Vokieti
jos ir Lenkijos ribose atvaizduo
tas Sturmso žemėlapy. Iš viso yra 

Sambijoj, Mozūrijoj ir Lietuvos 
pakrantėje. Atrodo, kad vokiečių 
ar slavų prikliai, gyvenantys prie 
Vyslos upės žiočių, daugiau susi
tiko su romėnų pirkliais negu 
baltai, šitą teoriją palaiko skir
tingas gausumu romėniškų mo
netų ir žalvarinių indų kiekis, 
rastas kapuose lytinėj ir vakari
nėj Prūsijoj. Pačioj Lietuvoj 
brangiausius romėniškojo impor
to dalykus paėmė baltų gentinė 
diduomenė. Eiliniai genties na
riai naudojosi paprastomis bron
zinėmis sagėmis, varinėmis mo
netomis ir stiklo karoliais.

Vėlyvajame geležies amžiuje 
(800 — 1000 m. po Kr.) gintaro 
prekybą užvaldė vikingai, ku
riems tais laikais Baltijos jūra bu
vo lyg ir jų nuosavas ežeras. Ta
čiau po jūrą plaukiojo ir baltų 
laivai. O juose buvo kuršiai, ku
rie tada gyveno dabartinės Lietu
vos ir Latvijos pajūrio srityse ir 
kurių sostinė tada buvo Apuolė, 
visai prie dabartinės Lietuvos — 
Latvijos sienos. Apie 1050 metus 
kuršiai užpuldinėjo Danijos gy
venvietes ir netgi buvo įkūrę sa
vo mažas kolonijas Oelande ir 
Gotlande —švedų pirklių salo
se. Tačiau prekyba buvo žymiai 
daugiau išsiplėtus Danijoj. Tai 
liudija arabiškų pinigų radiniai. 
Jų rasta apie 4000 Danijoj ir tik 
300 Lietuvoje.

12 šimt. Pomeranijos kuni
gaikščiai paskelbė nuosavybės 
teises į visą Baltijos pakrantės 
gintarą. Tada Pomeranijos teri
torija į rytus siekė Dancigą. 13 
šimt Kryžiuočių ordinas, nuga
lėjęs Prūsus, perėmė ir. Pomera
nijos gintaro monopolį, dar pri
jungdamas ir Prūsijos gintarą. 
Yra išlikę istoriniai dokumentai 
iš 14 šimt, kurie aprašo, kur 
Sambijoje randamas gintaras ir 
kokia jo vertė. Žinoma taipgi, kad 
kryžiuočiai turėjo potvarkį, pa
gal kurį, kiekvienas, radęs ginta
rą, turėjo jį atiduoti ordinui už 
gana mažą atlyginimą. 1460 m. 
gintaro nuslėpimas būdavo bau
džiamas pakorimu. Gyventojams 
terorizuoti kryžiuočiai buvo pri
statę daugybę kartuvių Baltijos 
pakrantėje, Prūsijoj. Vokiečių 
pasiglemžtas gintaro monopolis 
tęsėsi visais feodaliniais laikais ir 
iki 19 šimtmečio. Neatrodo, kad 
gintaro pramonė būtų tais lai
kais plačiai išvystyta Lietuvos 
valstybėje, nors R. Budrys (1974) 
argumentuoja priešingai.

Beveik nieko nėra žinoma, kaip 
gintaro rinkimas buvo tvarko
mas priešistoriniais laikais. Ta
čiau įsidėmėtum įdomų faktą, 
kad gausiausi žalvario ir geležies 
importuoti dirbiniai Baltijos pa
krantėse randami daugiausia to
se pačiose vietose, kur gausiau
siai randamas ir gintaras. Iš to 
galima padaryti išvadą, kad gin
taras jau tada buvo didelė verty
bė, ir vietiniai rikiai jį pavydžiai 
saugojo.

Ar gintaras buvo prieinamas 
paprastam priešistoriniam ūkinin
kui? Čia irgi duomenų turime 
mažai. Bet atrodo, kad Gintaro 
krašte eiliniam žmogui gintaras 
buvo sunkiai prieinamas. Gudy- 
nas ir Pinkus (1974m.) sudarė 

(Nukelta į 2 psl.).
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žinoma apie 110 tokių gyven
viečių.

Žalvario amžiaus gintarą stu
dijavo anglų istorikas Navarro, 
latvių arch. Sturms, mūsų dr. M. 
Gimbutienė. Visi mokslininkai 
sutinka, kad rytinės Baltijos gin
taras buvo eksportuojamas į pie
tinę Europą; nesutinkama tik dėl 
periodo, kuriame ta prekyba pra
sidėjo. Navarro mano, kad ji pra
sidėjo 7 amžiuj pr. Kr., Gimbu
tienė tą datą nukėlė į 16 am. pr. 
Kr. Deja net cheminiai tyrinėji
mai iki šiol neišaiškino, kuri te
orija yra teisinga.

Romėnų geležies amžius (100 
—400 pr. Kr.) gal būt yra Bal

tijos gintaro eksportavimo į pieti
nę Europą zenitas, nes romėnai 
turėjo nuostabų gintaro troški
mą. Bent penki klasikiniai rašy
tojai pamini Baltijos jūrą, papras
tai ryšium su gintaru. Aprašy
mai apie “Gintaro salą” leidžia 
suprasti, kad čia yra Sambijos pu
siasalis Prūsijoj, kurį tikriausia 
aplankė bent viena romėnų eks
pedicija Nerono laikais. Vienas 
Romėnų didžiūnas parvežė iš 
ten tiek gintaro* kad juo išdeko- 
ravo visą amfiteatrą. Daug romė
niškų radinių užtikta pagrindi
niuose gintaro regionuose, ypač
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KAI IDĖJA IŠSKIRIA, 0 DRAUGYSTĖ JUNGIA
Pokalbis apie premijuotą veikalą su romano konkursą laimėjusiu autorium

Vinco Kazoko žodis Bernardo Brazdžionio poezijos vakaro 
metu Sydney mieste, Australijoj

Nors ir esame pasaulio pa
krašty, bet nuolat ir nuolat mus 
aplanko iš svetur garbingi sve
čiai. Ir kiekvieno svečio apsilan
kymas mums jau yra didelė 
šventė. Tačiau ypatinga šventė 
yra kaip tik šiandie, nes sulau
kėme nepaprasto svečio, svečio 
poeto, kurio žodžius kartoja ir 
deklamuoja senieji ir jauni į- 
vairiausiomis progomis, kurio 
dainas dainuoja pavieniai ir cho
rai, kurio giesmės yra gražiausios 
maldos bažnyčiose. Aš nežinau 
jokios didesnės iškilmės, kurioje 
nedalyvautų poetas B. Brazdžio
nis su savo žodžiu, savo giesme, 
savo rauda. Iš tikrųjų Brazdžio
nis niekad nebuvo šalia mūsų, 
bet visados su mumis. Skirtumas 
šiandie tik toks, kad šios dienos 
šventėje turime poetą gyvą, as
meniškai, ne kitų skaitomą ar 
deklamuojamą, bet girdėsime jj 
patį.

Sako, Dievas yra visur ir kiek
vienoje vietoje, ir šitą tiesą pri
imdami, nelaikome jos stebuklu, 
bet jeigu Dievas kam nors apsi
reiškia specialiu būdu, jau laiko
me tai stebuklu. Panašiai ir su 
poetu: poetas yra visur, kur tik jo 
žodis skaitomas ar deklamuoja
mas, tačiau išskirtinė garbė ir 
pasididžiavimas tiems, kurie su 
poetu bendrauja betarpiškai. 
Šiandie tokia garbė teko mums.

Juo labiau laikau sau didele 
garbe šia proga kalbėti. Buvau 
prašomas pristatyti poetą prieš jį 
išgirsiant. Tačiau kaip pristatyti 
poetą, jeigu jis kiekviename ei
lėrašty, kiekvienoje poemoje vis 
naujas, jeigu jo lūpose tas pats 
žodis tai meile šiltai padvelkia, 
tai kaip ugnis degina, tai 
kaip žaibas prakeiksmu trenkia, 
tai nuolankia malda į aukštybes 
kelia. Tad ar įmanoma pristatyti 
poetą, jeigu jis nežinia kękia ga
lia pats mylėdamas priverčia ir 
kitą mylėti, kai jis pats kenčia, 
tai ir už kitus kenčia?

Būdami žmonės, visi mokame 
kalbėti, tačiau tie patys kasdie
niniai žodžiai, išėję iš poeto šir
dies ir lūpų, įgyja magiškos ga

Poetą pasitinkant

lios: jie virsta aistra, malda, 
griausmu, ugnimi. Nes iš tikrųjų 
žodis ir yra kaip ugnis — jis šildo 
ir ugdo, bet jis ir degina, ir nai
kina. Tačiau reikia burtininko, 
kuris žinotų ir mokėtų, Jcaip tą 
kasdienišką, bespalvį žodį pa
versti deimantu ar geluonių, ši
lima ar žudančia kaitra. Toks žo
džio burtininkas ir yra poetas.

Pagaliau dar iš pasakų visi ge
rai Atsimenam ir žinome, kad vi
si burtininkai buvo tikrieji žo
džio magikai: nes tik žodis, tin- 
karpai ir laiku ištartas, gali Die
vą pasiekti arba nelaimę už
traukti. Šalia to poetas gali dar 
daugiau: jis gali nesamus pagim
dyti, naujus pasaulius sukurti, į 
tolimiausias, fantastiškas šalis 
nukelti. Tačiau pats galingiau
sias ir stipriausias poetas yra tas, 
kuris pajėgia ir gali į žmogaus 
širdį įeiti, žmogaus mintis ir dva
sią paveikti, jį paguosti ir taip 
nuteikti, kad jam pats gyveni
mas net ir juodžiausioje nevilty 
pasidaro toks vertingas, jokia ne
viltim nenužudomas, jokiais pa
žadais nepamainomas. O šitai 
pasiekia tiktai poetai: visos mal
dos yra poezija, visos dainos yra 
poezija, visos giesmės yra poezija. 
Deja, prakeiksmas yra lygiai po
ezija. Iš tikrųjų mes net nežino
me, kaip giliai ir plačiai yra po
ezija persunktas visas mūsų gyve
nimas. Žmogus net dienos ne
gali gyventi be poezijos, kadaise 
pastebėjo prancūzų poetas 
Charles Baudelaire. Ir tai nėra 
poetinė frazė, bet nuogas faktas. 
Juk mūsų gražiausios svajonės, 
mūsų juodžiausia baimė, mūsų 
slapčiausi troškimai yra poezijos 
diktuojami, poezija persunkti.' 
Tačiau kurti poeziją tegali tik 
poetas. Mums žodis yra papras
čiausia komunikacijos priemonė, 
pigiausia medžiaga, kuria grin
džiame kelius. Mes nesiskaitome 
su žodžiais, gi poetas mūsų pa
mintą žodį išaukština, jį bran
genybe paverčia, iš jų gražiau
sias katedras pastato.

Tačiau žodžio galia neiš
matuojama: jis yra jungtis žmo-

Anatolijum Kairiu
Kai dvidešimt septintąjį “Drau

go” romano konkursą laimėjęs 
romanas — Anatolijaus Kairio 
“Po Damoklo kardu” — jau at
spausdintas ir baigiamas įrišti, 
kai premijos įteikimo iškilmė — 
literatūros vakaras ir Danos Stan- 
kaitytės koncertas irgi jau čia pat 
— balandžio mėn. 23 d. 3 vai. 
popiet Jaunimo centre, Chicago
je, geras laikaš užkalbinti ir pa
tį romano autorių, klusteliant, 
kaip jam tie premijuotieji pusla
piai susiklostė ir kas prieš skaity
tojo akis juose paklota.

— Kiek patyrėme, atrodo, kad 
premijuotasis Jūsų romanas Po 
Damoklo kardu” liečia netoli
mos praeities žydų ir lietuvių 
santykius. Ar tai grynai pagrin
dinių veikėjų asmeniškąja pras
mei ar abiejų tautų istorinių 
kontaktų plotmėje?

— Taip, romanas liečia neto
limos praeities žydų ir lietuvių 
santykius, tačiau ne griežta for
ma. Tie “santykiai” knygoje eina 
daugiau šalutiniu prieglobsčiu 
pagrindinei veikalo idėjai. Lietu
viai neįkūrė nei komunizmo, nei 
marksizmo — jį Lietuvai prime
tė rusai, kaip lygiai lietuviai ne
turėjo nė vadinamos “žydų pro
blemos” — ją į Lietuvą atnešė 
vokiečiai. Kaip žydų tauta neat
sako už komunistų padarinius 
Lietuvoje, taip lietuviai neatsako 
už žydų tragediją Lietuvos teri
torijoje, todėl ir žydų — lietu
vių santykiai romane šia pras
me tėra epizodiniai. Suprantama, 
pagrindiniai veikėjai, būdami tie- 

gaus su žmogum, tiltas tarp ats
kirų pasaulių. Netenka stebėtis, 
kad žodis buvo prilygintas Die
vui: pradžioje buvo žodis, ir žo
dis buvo pas Dievą, ir žodis bu
vo Dievas, sako evangelistas šv. 
Jonas. Betgi buvo laikas, kad žmo
nių giminei trūko žodžio. Že
mė pilna garsų, bet jų tarpe ne
buvo žodžio. Ir žmogaus riksmas 

novaite ir “Mūsų g’ob^ais Sydney mieste, Australijoj, dr. Ge-
’ oges redaktoriumi poetu Vincu Kazokais.

siogiai paliesti anų įvykių, ne
galėjo išvengti idėjinio susikirti
mo “istorinių kontaktų plotmė
je”, kaip Jūsų klausimas supo
nuoja, bet jie paliesti tokia for
ma, kad greičiau sušvelnina, ne
gu paaštrina žydų — lietuvių 
santykius, jei iš viso galima ope
ruoti “santykių” sąvoka, vei
kiant grynai asmeniškame sek
toriuje. Romano pagrindiniai 
veikėjai kenčia, kovoja ir žūsta 
kaip tik dėl stokos žmoniškumo, 
kurio istorijos bėgyje nepatyrė 
nei žydai, nei lietuviai. Galėčiau 
pridėti, kad žydų problematika 
yra tarpatutinio masto —žydai 
ir dabar dominuoja pasaulio poli
tiką — taigi ir romano fabula iš
eina toli už žydų — lietuvių 
santykių ribos... Romanas — ma
žytė didelio veidrodžio šukelė, 
kurioje atsispindi tarptautinių 
įvykių vaizdai.

— Kas paskatino tokios temos 
griebtis: ar šios dienos paaštrė
jusi aktualija, ar kokia nors asme
niškoji autoriaus patirtis?

— Nei viena, nei antra. Pa
skatino gyvenamojo laikmečio 
tragiką: lietuvių tautos, žydų 
tautos ir aplamai Žmogaus kaip 
tokio. Išvykęs iš tėvynės, jieško- 
jau atsakymo į šablonu virtusį 
klausimą — kodėl taip atsitiko, 
kas kaltas, žmogaus vertė etc. 
Romanui medžiagą pradėjau 
rinkti jau 1952 metais. Per ilgą 
laiką prisirinko apsčiai pastabų, 
samprotavimų, susidarė daugiau 
kaip 300 puslapių užrašų vien 
šiais ir panašiais klausimais.

dar nebuvo žodis. Žodį reikėjo 
sukurti. Ir nėra žemėje didesnio 
žmogaus kūrinio, kaip žodis. Ir 
kas jį sukūrė ir pirmas ištarė? 
Mes nežinome to kūrėjo vardo, 
nei laiko, bet mes žinome, kas 
jis buvo. Žodį sukūrė poetas.

Štai šiandien turime poetą savo 
tarpe. Nereikia jo pristatyti nei 
jam lenktis. Poetą reikia išgirsti

Anatolijus Kairys

Man atrodė, kad ir kitiems visa 
.tai gali būti įdomu. Tik neturė
jau laiko sistematizuoti, paversti 
lokiu nors kūriniu: drama ar ro
manu. Visą laisvalaikį atiduoda
mas kultūrinei veiklai ir drami- 

ir išklausyti. Jį reikia pasveikinti, 
pasveikinti žodžiu, vertu paties 
poeto. Ir aš nežinau šia proga 
tinkamesnio žodžio, kaip poeto 
Vytauto Mačcernio žodis, skirtas 
poetui:

Ateina jis. Uždekite šviesas.
Tegu ugny paskęsta rūmų

salės.
Tegu dainas beprotiškai 

linksmas
Mergaitės, kaip svajonės, 

nerealios

Dainuoja dyvinai aukštais 
balsais

Apie menus, jų riterius 
žavingus,

Kurie, praėję žemę žingsniais 
išdidžiais,

Kolosais jūsų atminty sustingo.

Ateina jis, vienintelis karalius... 
Jo akyse regėti dideli sapnai
Ir ateities pasaulio formos

idealios.

Mergaitės, savo kūnais
puoškite jam taką, 

Nuo žvilgsnio jo pamišę
sukitės linksmai, 

Nes šiandien jo širdis už
milijonus plaka. 

Nuotrauka V. Noreikos

nių veikalų kūrybai, negalėjau 
rimtai padirbėti prie šios temos. 
Tik nelaimingoji auto avarija pra
eitų metų pačioje pradžioje, il
gam paguldžiusi į ligoninę ir veik 
metams išvedusi iš darbo rikiuo
tės, suteikė progą baigti užsigu
lėjusį kūrinį.

Jokios asmeniškos patirties to
kiai idėjai neturėjau, išskyrus per
gyvento karo įvykius: Visa "pa
tirtis” atėjo iš bendro žinojimo, 
apsiskaitymo ir laikraštinių ko
mentarų jau Amerikos laikraš
čiuose. Šios dienos lietuvių — žy
dų polemika nieko bendro netu
ri su šio romano fabula ar pasi
rodymu. “Po Damoklo kardu” 
yra ne laikmečio istorija, ne is
torinių faktų rinkinys — tai 
fikcija, romanas, pagrįstas istori
ne tikrove, tiesa, tačiau visi isto
riniai įvykiai yra subeletristinti, 
pritaikyti bendrai romano linijai, 
ir priklauso išimtinai vaizduotės 
pasauliui. Visos kitos prielaidos 
yra atsitiktinės, kiekvienam valia 
jas turėti.

— Prieš imant skaitytojui i 
rankas knygą, būtų įdomu iš 
anksto, lyg kokiam įvade, sužino
ti (tegu visas uždangas ir neat- 
skeidžiant) romano temini ir 
struktūrinį pobūdį ir užaštrintas 
jo problemas.

— Klausimas trilypis, taigi pa
našus bus ir atsakymas. “Struk
tūrinį pobūdį” vargu galima at
skleisti pačiam. Mat, romano 
struktūra autoriaus žymė. Pa
čiam autoriui kalbėti apie savo sti

lių lyg ir neįprasta, o gal ir ne
įmanoma būti atviram “žmogus 
nemato savęs” prasme. Beje, ga
lima būtų kalbėti apie “struktū
rinę psichologiją”, kuri narplioja 
tematinį mazgą ir kuri romane 
tiek ryški, kad ir mažiau nusivo
kiantys negalės jos nepastebėti. 
Romano veikėjai — taigi ir visa 
Lietuva — gyvena po "Damoklo 
kardu”, nesusigaudydami, kas 
yra tą “kardą” paspendęs, kas 
kaltas, kas atsakingas už visą šį 
chaosą. Nei žydai gali apsaugoti 
lietuvių nuo komunizmo, nei lie
tuviai žydų nuo nacių teroro. 
Lietuva komunizmui ir naciz
mui tėra kovos arena, o lietuviai 
ir žydai vien stebėtojai, nekaltos 
aukos, fiziškai bejėgiai pakeisti 
idėjines milžinų grumtynes, tad 
romano drama vyksta veikėjų 
dvasioje, sielos gelmėse — tokiu 
būdu išlaikoma tematinė harmo
nija.

Romane neįmanoma išvesti 
vienos kokios nors, kaip Jūs klau
siate, “užaštrintos problemos”. 
Jų rasis kelios, mano nuomone, 
aštrios ir skaudžios, bet ir vėl — 
jos ir pasilieka “užaštrintos”. Nei 
lietuvis, nei žydas šių problemų 
nesudarė ir todėl negali jų iš
spręsti — jos yra amžinos, saky
čiau, tematinės, ir neišsprendžia
mos vien humanizmo idėjomis, 
kaip norėjo spręsti dr. Silvestras; 
nei marksizmo jėga, kaip spren
dė enkavedistas Gordonas; nei 
krauju, kaip sprendė naciai.

—Ar "Po Damoklo kardu” 
yra mums įprastinio tradicinio 
sukirpimo romanas, ar galima 
laukti kokių nors labiau šiuolai
kinių, daugiau sofistilcuotų, 
avangardinių puslapių?

—J šį klausimą galėtų atsa
kyti tik Jury komisijos nariai. Ar 
jie, premijuodami romaną, įžiūrė
jo jame “tradicinį sukirpimą” ar 
kokias nors kitokias, tegu ir so- 
fistikuotas ar avangardines žirk
les, ne man spręsti. Jaučiu, kad 
vieni man primes palankumą iz
raelitams, kiti įžiūrės gal net an
tisemitizmą. Nieko nepadarysi. 
Nėra žmogaus visiškai gero, nė
ra žmogaus visiškai blogo. Visa
pusiškai plėtodamas charakterį 
ir veiksmą, autorius privalo ati
dengti gerąsias, lygiai ir blogą
sias puses, patinka ar nepatinka. 
Menas yra disciplina, ir labai 
griežta, gerame meno kūriny vi
si tematiniai elementai veikia 
savarankiškai, protagonistai ir 
antagonistai egzistuoja nevaržo
mi jokia autoriaus pasaulėžiūra 
ar įsitikinimais. Ištikimybė savo 
charakteriui, nesvarbu kokiame 
kūriny, įpareigoja kūrėją būti są
žiningu, bešališku ir objektyviu 
visose aplinkybėse bei sąlygose. 
Romanas ar paveikslas būna su
žaloti, kada yra sužaloti veikė
jai, o veikėjai būna sužaloti tuo
met, kada jiems neleidžiama pil
nai išsiskleisti, laisvai kalbėti ir 
veikti, kada vienokie ar kitokie

(Nukelta i 2 psl.).
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NAUJOJI J. JANKAUS APSAKYMU KNYGA

Ir patriotizmas 
turi būti kūrybinis

numui daile, literatūra, muzika, 
šį tą net bandydami sukurti. Ką 
gali žinoti, gal atsikastų iš dau
gelio ir tikrai vienas kitas, visai 
neeilinis talentas. Visa blogybė 
yra čia ta, kad iš nuobodumo 
kai ką nupiešęs, kai ką parašęs 
ar šį bei tą sumuzikavęs ar su
dainavęs, jau linkęs apsišaukti 
dailininku, rašytoju, muziku, so
listu. Ir jų nė nepajudinki. Gali
ma būtų ir nejudinti, jeigu jie 
žinotų savo vietą ir savo vertę.

Bet dažniausiai taip nėra. Kam 
nors prasitarus, kad meniniu po
žiūriu rezultatas buvo prastas, 
ginamasi lietuvybės ugdymu ir 
pan. Tačiau, lietuvybę ugdant, 
reikia ugdyti ir mūsų meninę, li
teratūrinę ir muzikinę kultūrą, 
kitaip ir ta pati lietuvybė liks 
tik primityvumo ir atsilikimo si
nonimas.

Taigi rūpestis yra ne patrio
tizmą išguiti iš kūrybos, bet kaip 
tik patriotizmą sukūrybinti. Nie
kas gi nekėlė balso prieš patrio
tizmą ir aplamai prieš lietuvybę 
menuose, kai ji akivaizdžiai reiš
kėsi V. K. Banaičio "Jūratėje ir 
Kastytyje”, Balio Sruogos “Mil
žino paunksmės” plokštelėje, to 
paties Balio Sruogos ir Vytauto 
Marijošiaus “Priesaikoje”, Braz
džionio ar Putino žodžių kantato
se, kūrybingose rezistencinės te
mos dramose, Jono Aisčio, Ber
nardo Brazdžionio ir Henriko 
Nagio eilėraščiuose ar net gero 
poetinio žodžio, o ne vien parė- 
kavimo, estradinėje muzikoje. Ne
jaukiai krūptelėjama tik tada, kai 
stengiamasi sudaryti viešąją opi
niją, jog kiekvieną patriotizmo 
vardu pateiktą sceninę ar knygi
nę menkystę būtina apšaukti di
deliu laimėjimu. Bet kur tada 
nueisime, kai visai nepaisysime 
visur kultūros srityje privalomų 
kūrybinių kriterijų? Atsidursime 
tokiame akligatvyje, kad baliui 
iškeptas geltonų, žalių ir raudo
nų klodų tortas jau bus vainikuo
jamas Lietuvių fondo premija.

Vis dėlto dar nesame taip toli 
šia kryptimi nuėję. Bet nenuėję 
tik dėka pavienių ir pačiam sau 
didelius reikalavimus keliančių 
kūrėjų, kurių kūrybiniai užmojai 
ir jų rezultatai išliks.

Išliekančios bus ir skulptoriaus 
Vytauto Kašubos skulptūros, liu
dijančios Šio amžiaus lietuvių iš
eivijos kūrybinio gyvenimo aukš
tumas.

k. b«L

Šios savaitės “Draugo” kultū
rinio priedo puslapius puošiame 
Vytauto Kašubos sukurtais seno
sios Lietuvos valdovų skulptūri
niais bareljefais. Tai Mindaugo, 
Gedimino, Algirdo, Kęstučio ir 
Vytauto veidai, skulptoriaus įkū
nyti švine. Žiūri j juos ir džiau
giesi: kiek čia kūrybinio užside
gimo, kaip darniai čia vienumon 
susilydo ir žilosios senovės tema, 
ir šiandieniniai aukštojo meno 
reikalavimai, ir senųjų dokumen
tinių antspaudų aidas, ir didžiai 
talentingos dailininko rankos 
nubrėžta šiuolaikinės dailės for
ma. Šitas skulptoriaus Vytauto 
Kašubos pavyzdys mums daug 
ką sako net keleriopa prasme.

Pirmiausia turbūt tai, kad lie
tuviškoji, net pabrėžtinai patrio
tinė tema taipgi gali būti pasi
rinkta vienokiam ar kitokiam kū
rybiniam užmojui. Ir tai galioja 
ne vien tik dailėje, bet ir litera
tūroje, ir muzikoje. Tačiau re
zultato — kūrinio vertė visada 
pareina tik nuo talento galios, 
nuo meninio atlikimo, formos iš
radingumo. Gili kūrėjo individu
alybė, atskleidžianti įkvepiančia 
forma tai, ko dar nebuvo, čia yra 
lemiantis rezultato kriterijus.

O kaip dažnai mūsuose vis 
dar klaidžiojama šuntakiais. Net 
ir tas pats patriotizmas tiesiog 
piktnaudojamas, kai jo vardu 
brukama ir paveikslai, ir knygos, 
ii muzika, nieko bendro su tik
ruoju menu neturintys. Tačiau 
gyvenime taip buvo ir yra. Turbūt 
bus ir toliau. Salia išliekančių 
kūrėjų visada knibždėjo ir viena
dienių, besinaudojančių momen
to jausmine situacija, net pat
riotizmo skydu savo impotencija 
pridengiant

Apie tai nebūtų verta ir kal
bėti, jei žmonės tais visokiais 
menais užsiiminėtų, nereikalau
dami sau išskirtinų laurų. Būtų 
net pagirtina, jeigu kas nors, ne
turėdamas kur dėti laiko, domė
tųsi ne kuo kitu, o savo malo

VYTAUTAS A. JONYNAS

Jurgis Jankus, IR NEBEPASIMA- 
TEM. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoje 1977 metais. 
Aplankas — Rūtos Cepaltytės. Knyga 
343 psl., kaina — 7 dol. gaunama 
“Drauge”.

•

Nors Jurgis Jankus nėra pačiu 
produktyviausiu išeivijos rašytoju, 

jis nemeta, kaip kad kiti, ginklų ir 
laikosi pasigėrėtinai tvirtai. Pasku

tiniojo dešimtmečio būvyje jis pra
turtino išeivijos raštiją net dviem 
apsakymų rinkiniais. 1973 metais 
pasirodė jo “Užkandis”, o praėjusių 
metų pabaigoj —naujoji apsaky

mų rinktinė, pavadinta "Ir nebepa
simatėm” vardu. Stamboka 343 pu
slapių knyga. Įvairi savo medžiaga, 
siužetais, pagaunanti pasakojimo 
gyvumu, kai kurių samprotavimų 

aktualumu. Gal labiau už kitas at
verianti duris j rašytojo darbo kam- 
barj, parodanti jo įrankius, sutei
kianti progą perprasti jo techniką.

Jurgio Jankaus skaitytojui prista
tyti nereikia. Verta tik prisiminti, 
kad jis yra bandęs savo plunksną 

{vairiuose žanruose. Dramaturgijoj 
pjese “Po peilio ašmenimis". Valkų 
literatūroj — pastanga perkurti tik
rovę fantastiniam plane, naudojan
tis lietuvių pasakų elementais 
(“Senas kareivis Matatutis”, “Po 
raganos kirviu”). Tačiau Jankaus 
"terra firma” lieka proza. Čia gi
liausiai {mintos jo pėdos. Nors ir 
laikydami jį tradiciniu rašytoju, ne
sivaikančiu naujovių, kritikai vien
balsiai pripažįsta jam nuostabią pa
sakotojo dovaną, nuopelną narplioti 
intrigą, palaikyti {tampą, drąsą nau
dotis detektyvinės literatūros mode
liais. Užtat Jankus laikomas gryna 
priešingybe ir pavyzdžiu kitiems 
buitiniams rašytojams, kurie vis 
veja “smėlio virvę”, niekaip neiš- 
sikapamodami iš ilgų gamtos ap
rašymų, sauso kaimo realijų regis
travimo. Naujasis Jankaus rinkinys 
dar ir tuo {domus, kad jis kažkaip 
pateikia pavyzdėlius iš visų auto
riaus kryptelėjimų j {vairius žanrus.

Pažymėklm tačiau, kad “Ir ne
bepasimatėm” savo apimtim kiek 
skirtingas nuo ankstyvesnių Jan
kaus novelių rinkinių. Talpinamų 
dalykėlių skaičius čia daug mažes
nis. Rinktinėj “Pirmasis rūpestis” 
(beveik perpus mažesnėj, 210 pus
lapių knygelėj) jų tilpo keturioli
ka. “Užkandyje” randame aštuo- 
nias. Naujausiam rinkinyje tebėra 
vos penkios.

Esama, atseit, akivaizdaus po
slinkio { ilgėlesnį pasakojimą su vi
sais pavojais apsunkint apsakymus 
nereikalingais {tarpais, ištęsimais, 
pasakojimo eigos užvilkinimais. Ne- 
tvirtintumėm, kad tų ydų nesama, 
bet nemažiau ryšku, kad Jankus turi 
retą apsukrumą taip vikriai sukai
šioti palaidus siūlelius, kad visi tie 
kompoziciniai trūkumai skaitytojui 
nepastebimi. Dažnai tik atsivertęs 
pasakojimo pradžią (o kas iš eili
nių skaitytojų daro tokią proto 
gimnastiką) skaitytojas pamato, 
kiek autorius, tyčia ar ne, yra ve

džiojęs jj šunkeliukais. Panašius 

triukus daro, kaip žinome, detekty

vinių novelių, romanų, vaidini-

mų rašytojai ir galbūt Jankus yra 
iš jų pasimokęs (kaip, prisimin
kim, mokėsi ir Dostojevskis). Pa- 

stebėkim tačiau, kad kažin ar visi 
tie vingiai taip šaltai apskaičiuoti. 
Dažnai jie spontaniški. Ypač tuose 
apsakymuose, kur nostalgijos švie

soj pasimato praeities Lietuva. Jan
kui pažįstama, nuolatos širdyje gy
va kaimo buitis. Vaikystės prisimi-. 
nimų pasaulis (kaip gaudė subėgę 
dubury lydeką, kaip jj, vaiką, gū
džiai viliojo liūnų properšos). Tie 
lyriniai {tarpai taip vaiskūs, kad 
skaitytojas net ir nepagalvoja, jog 
apsakymui jie nevisai būtini.

Nesusidarykim sau {spūdžio, U 
kitos pusės, kad naujojoj rinktinėj 
Jankus yra aklinai užsidaręs tame 
tolimų prisiminimų pasaulyje. 
Priešingai, aprašomieji dalykai 
vyksta {vairiuose fonuose. Pir
mosios dvi novelės vaizduoja ame
rikietiškąją buitį. Tituliniam apsa
kyme “Ir nebepasimatėm” parodo
mi iš darbo rikiuotės pasitraukusio 
pensininko vargeliai. Antrajam ap
sakyme "Istorija iš pirmųjų šalti
nių” jaučiam Jankaus pastangą per
teikti senosios ateivių kartos kūri
mosi rūpesčius. “Gal tik tokios vie
nos” — gražina skaitytojo atmintin 
slogią vokietmečio atmosferą. Tik 
paskutiniai du apsakymai —tiesa 
patys ilgiausi — piešia Letuvos kai
mo - senojo ir Nepriklausomybės 
laikotarpio — buitj. Bet ir jos trak
tavime randame naujų spalvų, gal

VytautM Kašuba Lietuvos karalius Mindaugas Nuotrauka Vytauto Maželio

būt atsiradusių brutalios Amerikos 

tikrovės poveikyje.

Savo vidine sąranga, siužeto trak
tavimo priemonėm, Jankaus apsaky

mai nemažiau įvairūs. Mažiausiai 
sudėtinga yra pirmoji novelė: 
"Ir nebepasimatėm”. Tai vienlinkmis 
prozos srovenimas, kuriame trum
pai supažindinęs skaitytoją su pa
grindiniu ir vieninteliu savo veikė
ju — Anastazu Šarka —autorius 
leidžia jam išsipasakoti savo per

gyvenimus, vaidinant Kalėdų Sene
li žaislų skyriuje. Jankus gyvai ir 
jautriai atskleidžia pensijon pasi
traukusio dypuko gyvenimo prob
lemas. Išmuštų iš rutinos vėžių 
žmonių padėt}. Jų vienišumą. 
("Šnekam ir nuo šnekėjimo tvirtes
ni jaučiamės”). Galbūt M. Katiliš
kis savo “Apsakymuose” dramatiš- 
kiau užkliudo jų neviltį, bet esa
ma šame apsakymėlyje, bent pir
muosiuose puslapiuose, daug gyve
nimiškos tiesos. Nelaimei, tolėliau 
jis išvirsta žurnalistiniu ir kiek dirb
tiniu reportažėliu. Skaitytojas daug 
kuo neįtiki. Nors apsakyme įkyro
kai jaučiasi autoriaus pastanga 
aukštinti Lietuvos ūkininkiją (tą 
patį reiškinį aptiksim, tarp kitko, 
perdėm ištisai ir kituose apsaky
muose), vis vien pramanyta fabula, 
kad šlavėjui patikimas Santa Claus 
postas, kažkaip pernelyg išlaužta iš 
piršto. Atrodytų, kad Jankus už
miršo jog šiai “pedagoginei” profe
sijai būtinas tam tikras “cenzas”, 

kad paprastai tuos darbus atlieka 
unijų apsaugą turintys profesiona
lai, kad tik stambios parduotuvės 
gali sau leisti panašius dalykus, nes 
išlaidos — apranga, apavas, gri
mo dalykai - nemažos. Skaitytojui 
kažkaip neaišku. Iš vienos pusės 
atrodo Anastazas pasamdytas di- 
džiulėn krautuvėn, nes ji įsigali spe
cialiai pritaikinti vaikučiui šautuvą. 
Iš kitos - faktai, kad jo savininkas 
ir jo boba nuolatos kiša nosį į smul
kius reikalus, rodytų, jog tai esa
ma labai niekingo biznio. Jeigu Jan
kus norėjo šio apsakymėlio priedan
ga komentuoti amerikietiškąją sis
temą, tai jo komentarai nedrąsūs ir 
banalūs. "Dabar apgaudinėjam vai
kus. Paperkam dovanom, kad leis
tųsi apgaunami, o paskum jie ap
gaudinės kitus, kad gautų pi
nigo”.... Čiabuvių vaikų psicholo
gija, atrodytų, Jankui mažai pažįs
tama. Iš viso novelėj esama apsčiai 
didaktiškumo, naivumo, o tie daly
kai anaiptol nepatrauklūs.

Nemažiau nuvilia ir kita novelė, 
vaizduojanti Amerikos tikrovę — 
“Istorija iš pirmųjų šaltinių” — 
ir šiuo atveju Jankaus pralaimėji
mas skaitytojui dar skaudesnis. Pra
manyta ji šitaip. Autorius susigal
voja parašyti apybraižą apie seno
sios emigracijos kartos pirmūną, 
kažkokį Stasį Burbą, prieš ketvirt} 
šimtmečio buvusį stambiu kuku
liu miesto gyvenime. Mat, ansai bi- 
čiuliavęsis su politikieriais, lankęsis

Baltuosiuose Rūmuose ir daug pa
dėjęs tėvynainiams, išrūpindamas 
jiems leidimus raitųjų paradams, 
piknikams ir panašiai. Reportažo 
autorius įsigeidžia pasitikrint, ar tą 
Burbą kas dar prisimena ir kaip. 
Užtat ir pavadintas tas apsakymas: 
“Istorija iš pirmųjų šaltinių”.

Spalvinių galimybių tokio po
būdžio apsakymui yra daug. Gali
ma pasirinkti satyrinį dažą, galima 
viską panardint “šventųjų žyvatų” 
koloritam Bet paprastai panašaus 
sukirpimo apsakymų kompozicija 
maždaug vienoda. Esmėj tai kvotos, 
tardymo metodas. Ir Jankui ši for
mulė ypač paranki. Jis labai mėgsta 
tokį “estafetinio pasakojimo” būdą. 
Pristatai apklausinėjamą asmenį, 
Išprovokuoji jį berti tai, ką jis 
žino, o paskum tik baksnoji pašo- 
nėn, daugiau mažiau dirbtiniais įsi
kišimais, kad skaitytojui susidarytų 
iliuzija, jog esama kažkokio pokal
bio, o ne perdėm nesibaigiančių ti
radų, monologų eilė. Taip yra ir 
šiuo atveju. Dialogas pažymėtinai 
dirbtinis. Jankus karts nuo karto pa
maišo šaukšteliu, nukeldamas pasi
matymo sceną kitosna dekoracijos- 
na, tai Į karčiamą, tai į stubą, bet 
visumoj gaunasi paskirų, liudijimų 
klljuotė (Scrap book). Apsakymas 
neatsiplėšia nuo reportažo lygio.

Deja, net ir čia, kaip kad žinom 
iš žurnalų, televizijos programų, 
filmų, amerikiečiai paprastai paro
do daugiau išradingumo. Pasirinkę 
tokį siužetą, jie dažniausiai pasuka 
viską 90 proc. laipsnių kampu, pa
rodydami visuomenės šulo gyveni
mo išvirkščią pusę. Išknisdami nu
slėptus dalykus, atskleisdami savi- 
valdybinių rinkimų machinacijas 
ir kitką. Jankus savo apsakymėly to 
nedaro. Visumoj skaitytojas ne ką 
sužino apie tą Stasį Burbą, nebent 
tai, kad jis buvo išsaugojęs sveikus 
lietuviškus mitybinius principus. 
Kirto dešrą pasitepęs grietine 
(“Kam duoną gadinti, kad be jos 
skanu”).

Bet apmaudžiausia ne tai. Gal iš 
tiesų panašaus sukirpimo dalykė
lis kažin kokio epinio platumo ir 
nesuteikia, bet vis vien jo rėmai 
leido, jei autorius būtų bent kiek 
pavargęs prie Amerikos sociali
nės istorijos knygų, sukurti, vyku
sių vinječių pagalba, gyvą, jaudi
nančią pirmosios emigrantų kartos, 
to zuperio, ant kurio bujoja jankių 
kapitalizmas, gyvenimo freską. Ne
būtinai “Godfather”, bet socialinę 
dimensiją, tolimą atspindį nuo Up- 
ton Sinclairio "Džiunglių” turintį 
kūrinį. Jankus tuo tarpu plavinėja 
paviršium, pasakodamas visiems ži
nomus ir įsibodusius dalykus; para
pijų steigimus, šipkortes, saliūnų 
‘romantiką”, prakalbas mitinguose. 
Tiek išgauti iš “pirmųjų šaltinių” 

yra pažymėtinai maža. Kažin ar ne
daugiau sudėjo tiesos Cvirka savo 
“Frank Krukan”, Amerikos niekad 
nematęs. Ir dabar, kai turim “Pen
silvanijos angliakasių Lietuvą”, šis 
buities aprašymo seklumas kažkaip 
nedovanotinas. Norėtumėm guostis, 
kad šis apsakymas tėra vien ap
matas platesnės apimties kūriniui, 
kuris ima kankinti Jankaus vaizduo

tę.
Vokietmečio įvykiai teikia me

džiagą apsakymui “Gal tokios tik 
vienos”. Kažkodėl norisi įtarti, kad

(Nukelta Į 2 pel.)
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Šiame numery:

Vincės Jonuškaites pagarbos žodžiai, 
prisimenant Mariją Piaseckaitę- 
šlapelienę.
Po jaunųjų spektaklio Rochesteryje, 
Vytauto Alanto paminklinis romanas 
“Liepkalnio sodyba”.
Aloyzo Barono eilėraščiai. 
Tavo mokinių vardu:.
dr. Jonui Puzinui in memoriam. 
Solistės ir aktoriaus koncertinė

PAGARBOS ŽODŽIAI LIETUVIŠKOS DAINOS
IR KNYGOS VETERANEI

Prisimenant prieš metus mirusią 
Mariją Piaseckaitę - Šlapelienę

simbiozė.

Dialogas apie 
psichiatrinį terorą
Psichiatrinio teroro tema, šian

dien diskutuojama visame pasau
lyje, yra labai retas paukštis Lie
tuvos spaudoje. Todėl su ypatin
gu dėmesiu skaitome “Gimtaja
me krašte” 1978. I. 26 pasiro
džiusi Vlado Braziūno pasikal
bėjimą su Respublikinės Vilniaus 
psichoneurologinės ligoninės gy
dytoju, psichiatru docentu Napo
leonu Indrašiumi.

šiame pasikalbėjime daktaras 
Indrašius pasmerkia “šmeižto 
kampaniją” Šeštajame pasauli
niame psichiatrų kongrese Ho- 
noluluose, kur “tarybiniai psi
chiatrai buvo apkaltinti piktnau
džiavimu psichiatrija”. Pasak jo, 
Tarybų Sąjungoje, “kaip niekur 
kitur, didžiulis dėmesys skiria
mas psichinių susirgimų profi
laktikai, stengiamasi gydyti ir 
lengviausias neurozes”, kurios 
galinčios komplikuotis “iki stip
rių psichozių, psichopatijų”. Iš
skirtinės kritikos pasikalbėjime 
susilaukia “ponas Rjdvėjus, Blo- 
chas ir kiti panašūs specialis
tai”, tvirtinantys, jog, tokiais ar
gumentais dangstantis, Tarybų 
Sąjungoje “i ligonines guldomi 
visai sveiki žrhonėš”.

Kadangi daktaras Indrašius te
pasitenkina tų dviejų “specia
listų” pavardėmis, trumpai su 
jais susipažinkime. Sydney Bloch 
yra australų psichiatras, dabar 
dėstantis Oksfordo universitete. 
Peter Reddway, Londono uni
versiteto profesorius bei kelių 
knygų apie Tarybų Sąjungą au
torius, ypač domisi Lietuva ir 
yra parašęs straipsnių apie “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kroni
ką” ir apie lietuvių tautini — re
ligini 'sąjūdi. Jiedu yra autoriai 
pernai išėjusios knygos vardu 
“Psichiatrinis teroras — kaip tary
binė psichiatrija naudojama disi- 
dentizmui užgniaužti”.

Profesorius Reddavvay, susipa
žinęs su daktaro Indrašiaus teigi

niais, prisiuntė savo komentarų. 
Jis rašo, kad “mizemas” (mise- 
rable) pasikalbėjimas “Gimtaja
me krašte” labai panašus į ne
senus dr. Babajano pasisakymus 
apie "Psichiatrini terorą” Mask
vos dienraštyje “Literatūmaja 
Gazieta”. Dr. Indrašiaus pasta
bose nesą nei mažytės užuominos, 
kad jis būtų skaitęs tą knygą. 
Todėl ir jo “demagogiškos” pa
stabos esančios visai neįtikinan
čios; iš jų dvelkia ypatingas su
sirūpinimas knygos poveikiu.

“Mūsų gydytojai psichiatrai”, 
tvirtina Indrašius, “griežtai lai
kosi medicininės etikos... Tarybų 
šalyje... psichiatrijos etinės nor
mos grindžiamos įstatymais, o ne 
vien gerais norais, kaip tai dau
giausia yra Vakaruose”. Profeso
rius Reddaway apie tai rašo: "Kai 
kituose kraštuose padaroma klai
da, pasiunčiant normalų žmogų 
į psichiatrinę, tokią klaidą gali
ma atitaisyti teisinės peržiūros 
pagalba”. Tokia procedūra ne
įmanoma pagal tarybinius įsta
tymus: “Pacientui neleidžiama 
pasinaudoti advokato pagalba ir, 
įstumtas j psichiatrinę, jis neturi 
teisės apeliuoti į teisinius orga
nus”.

Dr. Indrašius pasakoja, kad kai 
“tarybinėse psichoneurologinėse 
ligoninėse gydyti asmenys atsi
dūrė užsienyje, jų ligotumu aiš
kiai įsitikino šios srities specialis
tai — ne vienas tų asmenų ir 
toliau reikalingas gydymo”. Pro
fesorius Reddaway į tai atsako: 
“Užsienio specialistams nereikia 
gydyti nė vieno iš užsienin emi
gravusių žymiųjų tarybinių di
sidentų. Šiuo atveju, kaip ir aps
kritai, dr. Indrašius kalba bend
romis frazėmis nepasiremdamas 
jokiais įrodymais ir pavardėmis”.

Užbaigiant reikia pridurti, jog 
Blocho ir Reddaway knyga apie 
“Psichiatrinį terorą” yra kruopš
čiai dokumentuota. Joje aprašo
mi ir Mindaugo Tomonio, Do
nato Butkaus, Algirdo Žiprės ir 
daugelio kitų nuo piknaudžia- 
vimo psichiatrija nukentėjusių 
lietuvių pergyvenimai. Jų pavar
dės ir likimai remia profesoriaus 
Reddaway tvirtinimus ir panei
gia dr. Indrašiaus psichiatrinį te
rorą teisinančias bendrybes.

K. 2.

Prieš metus, 1977 m. balan
džio mėn. 4 d., Vilniuje užgeso 
gyvybė Marijos Piaseckaitės — 
Šlapelienės, ilgametės lietuvių 
kultūros veikėjos. Toji kukli as
menybė, išgyvenusi savo gimta
jame mieste — Lietuvos sostinė
je, beveik 97 metus, įrašė savo 
vardą lietuvių kultūros istorijon 
keliais aspektais. Jaunystėje, švys
telėjusi savo gražiu balsu, pasi
reiškusi kaip dainininkė, solistė, 
artistė, vėliau visą savo ilgo gy
venimo triūsą buvo paskyrusi lie
tuviškam spausdintam žodžiui.

Pirmoji Biruitė

Praėjusio šimtmečio pabaigoje 
į Mariją Piaseckaitę, turėjusią 
stiprų soprano balsą ir giedoju
sią Vilniaus bažnytiniuose cho
ruose, pirmiausia atkreipė dėmesį 
kun. Juozas Ambraziejus, didis 
kovotojas dėl lietuvybės Vilniaus 
krašte. Jis ją įtraukė į lietuvišką
ją veiklą — chorus, slaptai ruo
šiamus vaidinimus, susibūrimus 
ir supažindino su Vilniaus lietu
viškąja visuomene. Lietuvių jau
nimo meninė ir vokalinė veikla 
ypač pagyvėjo, kai 1905 m. vasa
rą atvyko į Vilnių energingas 
kompozitorius Mikas Petrauskas, 
tik ką baigęs Petrapilio konserva
toriją. Jis greit subūrė didelį cho
rą, kuriame dainavo ir Marija 
Piaseckaitė.

1905 metai, tai lietuviškosios 
seckaitė vaidino Agotos rolę A. 
Keturakio “Amerika pirtyje” — 
.pirmame po spaudos atgavimo 
viešai Vilniuje surengtame spek- 
taklyyje, o tų pačių metų ru
denį komp. M. Petrausko pasta
tytoje operetėje "Kaminkrėtys ir 
malūnininkas” atliko Teklės ro
lę ir dainavo chore.

i!906 metai, tai lietuviškosios 
operos gimimo metai. Jos pradi
ninku buvo kompozitorius Mikas 
Petrauskas, sukūręs pagal Gabri
eliaus Landsbergio — Žemkal
nio libretą operetę “Birutę”, 
1906. XI. 6 Marijai Piaseckaitei 

VINCĖ JONUŠKAITĖ

teko garbė dainuoti pagrindinę 
rolę šios operos pirmajame pa
statyme Vilniuje. Tad jai vėliau 
ir pritapo operos mėgėjų tarpe 
“pirmosios Birutės” vardas.

Apie tą savo debiutą Marija 
Šlapelienė rašo savo atsimini
muose: “Kiek jaudinausi, kiek bi- 
jojaul Salė buvo pilnutėlė žmo
nių: lietuvių, lenkų, gudų, ru
sų. Gerai, kad mano vaidmens 
pradžioje nereikėjo vaikčioti po 
sceną. (Beraudant buvo galima 
paslėpti baimę, o paskui jau įsi
drąsinau. Niekad iš mūsų atmin
ties neišdils tie metai I”

Vėliau Marija Šlapelienė daly
vavo ir M. K. Čiurlionio vado
vaujamame chore.

Gabrielė Petkevičaitė — Bitė 
ragino Mariją stoti į konservato
riją lavinti savo balsą. Žadėjo jai 
paskirti ir stipendiją iš savo 
įsteigtos “Žiburėlio” draugijos 
fondų, bet likimo buvo kitaip 
lemta. Marija Piaseckaitė, 1905 
m. sukūrusi šeimą, kartu su savo 
vyru dr. J. Šlapeliu 1906 m. įstei
gė lietuvišką knygyną ir visą sa
vo likusį gyvenimą pašventė lie
tuviškų knygų platinimui ir lei
dimui. Aš pirmą kartą savo gy
venime pamačiau operą Vorone
že I-jo pasaulinio karo metu. Tai 
buvo mano nuostabus, tiesiog 
apstulbinantis pergyvenimas. Tą
syk laukėme atvažiuojant iš Petra
pilio Kipro Petrausko (deja, ne
atvažiavo). Mūsų choro vedėjas 
Vincas Nacevičius papasakojo, 
kad jau 1906 m. buvusi Vilniuje 
pastatyta pirmoji lietuviška ope
ra “Birutė” ir kad joje dainavęs 
Kipras Petrauskas.

Kai aš, kaimo mergaitė, išgir
dau ir daugiau sužinojau apie 
tą lietuvišką operą, man parūpo, 
kas dainavo pagrindinę Birutės 
rolę. Išgirdau Marijos Piaseckai- 
tės — Šlapelienės vardą, ir jis

Mrmoslos Hetuviflcoslos operos “Biruti*’’ apektakUo dalyviai, minint 55-tąaiaa 
pirmojo pastatymo metines Vilniuje IMI m. H kalrt* i detinę: V. Lands
bergis, E. Galitauskalte A. Žmuidzinavičius, Marija PlaseckaltS-Slapelient 
ir Kipras Petrauskas.

man giliai įstrigo atmintin. Juk 
man tąsyk opera buvo mano sva
jonių viršūnė!

Kai grįžau iš Voronežo į Suba
čių ir 1918 m. rudenį nuvykau į 
Vilnių, man labai rūpėjo pama
tyti Mariją Šlapelienę. Kompozi
torius Juozas Tallat - Kelpša nu
vedė mane pas M. Šlapelienę į jos 
knygyną. Pamačiau pirmąją Bi
rutę tarp knygų, pagarbiai jai nu
silenkiau ir vos drįsau su ja kal
bėtis. Vėliau, kiekviena proga bū
dama Vilniuje, jausdavau parei
gą ir malonumą aplankyti Mari
ją Šlapelienę, pareikšti jai savo 

pagarbą.
1919 m. rudenį, Lietuvos ka

riuomenei išlaisvinus šiaurinę 
Lietuvą ir mano gimtąjį Subačių, 
po poros mėnesių nuvažiavau į 
Kauną, ir tuoj pat kompozitorius 
J. Tallat-Kelpša mane įtraukė į 
chorą. Tąsyk, po 13 metų nuo 
pirmojo “Birutės” pastatymo Vil
niuje, ji ir Kaune išvydo rampos 
šviesą. Režisavo Ant. Sutkus, diri
gavo komp. J. Tallat-Kelpša, o J. 
štarka buvo choro dirigentas. Bi
rutės rolę dainavo A. Galaunienė, 
Birutės brolio — Marcinkus, I-ji 
vaidilutė buvo M. Vaičkienė, gi 
II-ją vaidilutę dainavau aš. Deja, 
nebuvo nė vieno dainininko iš 
pirmojo "Birutės” pastatymo 
Vilniuje sąstato.

Marija Šlapelienė, likusi lenkų 
pavergtame Vilniuje, pasinėrė lie
tuviškos knygos platinimo darbe, 
tačiau meilė dainai ir muzikai jo
je niekad, iki gilios senatvės ne
išblėso. Kai po ilgos lenkų oku
pacijos Vilnius susilaukė lietuviš
kų operų pastatymų, 1940 m. 
vieno spektaklio metu M. Šlape
lienė norėjusi pasveikinti Kiprą 
Petrauską. Ji savo atsiminimuose 
apie tą po daugelio metų susiti
kimą su Kipru taip rašo:

— Po pirmojo veiksmo nuėjau 
į užkulisius ir papračiau pa
kviesti Kiprą Petrauską. Atbė
go Kipras uždusęs, sušilęs, žiūri į 
mane ir klausia: “O kas tamsta 
būsi?” “Aš tavo Birutė”. Nušvito 
Kipras, išskėtė rankas ir uždaina
vo: “Birute, sesyte, eik šen nebi
joki...” Tai arija iš Birutės brolių 
dueto, kurią “Birutės” pirmojo 
Vilniuje pastatymo metu daina
vo Kipras, dar būdamas jaunas 
vaikinas.

1956 m. Vilniuje buvo iškil
mingai paminėtas pirmosios lie
tuviškos operos penkiasdešimtme
tis. Tąsyk buvo prisiminta jau 
aštuntą savo amžiaus dešimtme
tį įpusėjusi pirmosios Birutės atli
kėja Marija Šlapelienė. Ji su ki
tais keliais tuo metu tebegyvenu
siais pirmojo spektaklio dalyviais 
buvo operos teatre iškilmingai 
pagerbta.

Marija PtaMckaitfi Birute* vaidmenyje Miko Petrausko pirmosios lletuvHko- 
■io* operos ‘Biru te” spektakliuose 1906 metais Vilniuje

Lietuviškos knygos 
skleidėja ir leidėja

Labiau pažinti ir pamilti lie
tuvišką knygą Mariją Piaseckai
tę paskatino Gabrielė Petkevičai
tė — Bitė. Ji 1903 m. pasikvietė 
jaunutę Mariją praleisti atostogas 
Puziniškio dvare ir pavedė jai 
tvarkyti, kataloguoti savo didžiu
lę biblioteką. Ten busimoji knygi
ninke kelerių atostogų metu pla
čiai susipažino ne tik su knygomis, 
bet ir su daugeliu lietuvių kultūri
ninkų, kurie atvažiuodavo pas 
Bitę, jieškodami literatūros 
(ypač slaptos) ir šiaip įvairiems 
pasitarimams lietuviškos veiklos 
reikalais. Ten tai Marija susipa
žino ir su savo busimuoju vyru 
Jurgiu Šlapeliu, Maskvos univer
siteto medicinos studentu. Atga
vus spaudą ir 1904 m. P. Vilei
šiui įsteigus Vilniuje lietuvišką 
knygyną, Marija Piaseckaitė buvo 
pakviesta jam vadovauti. Marija 
Piaseckaitė, sukūrus su J. Šlape
liu šeimą, 1906 m. pati įsteigė 
savo knygyną. Ji jau turėjo ne tik 
patirties, bet ir plačius ryšius su 
knygų leidėjais JAV-se, Tilžėje, ir 
kitur, palaikė glaudžius ryšius ir 
su Morta Zauniūte. Šlapelių lie
tuviškas knygynas Vilniuje, ku
rio veikla be pertraukos truko be
veik pusę šimto metų, lietuviš
kos knygos istorijoje suvaidino 
svarų vaidmenį. Kukliai atrodan

tis knygynas per daugelį metų 
buvo ne tik lietuviškų knygų 
prekybos centras ir knygų lei
dykla, bet ir lietuviškos visuo
menės susitikimų, pasitarimų, 
įvairios informacijos vieta.

Bibliografas VI. Žukas yra su- 
egistravęs ir paskelbęs keliasde
šimt Šlapelienės knygyno išleis
tų spaudinių pavadinimų, jų 
tarpe vadovėlių, žodynų, kata
logų, gaidų, kalendorių (Biblio- 
ekininkystės ir bibliografijos klau
simais, Vilnius 1966, IV. t.).

Knygyno savininkei nebuvo 
lengva taikytis prie besikeičian
čių Vilniuje valdžių reikalavi
mų, potvarkių ir teko ne kartą 
smarkiai kovotkdėl knygyno egzis
tencijos. Dažnos kratos, jieškant 
draudžiamos literatūros ( tiek 
rusų, tiek vokiečių, o ypač lenkų 
ilgos okupacijos metu), tardymai, 
konfiskacijos, pabaudos, pakar
totinai keliamos bylos, visa tai 
gulė daugiausia ant M. Šlapelie
nės pečių, nes dr. Jurgis šlapelis 
I-jo pas. karo metu buvo rusų ca
ro valdžios, kaip gydytojas, mobi
lizuotas, grįžęs po karo tik iš da
lies tegalėjo knygyne savo žmo
nai padėti, mat, jis rašė žodynus, 
mokytojavo, taisė leidžiamų kny
gų kalbą ir buvo įsijungęs į vi
sokeriopą Vilniaus lietuvių kul-
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Baltiškųjų studijų konferencijai 
artėjant.
Architekto Jono Kovalskio-Kovos 
kūrybinio palikimo lobiai.
Pokalbis su dailininke Elena Urbaityte.
Balio Augino eilėraščiai.
Max’o Frisch’o romano ištrauka.
Kalbos kultūra.
Lietuvio drama New Yorko scenoje.
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.
Spygliai ir dygliai.

archįtekto kūrybinio palikimo lobiai

Baltiškųjų studijų 
konferencijai 

artėjant
Ne mes suaukojom 30,000 dol., 

norint sužinoti, kur yra ir kokia 
medžiaga apie pabaltiečius. Na- 
tional Endowment for the Hu- 
manities tam reikalui paskyrė 
18,000 dol., o Wisconsin’o uni
versitetas 12,00 dol.

■Projektų pateikė ir jam vado
vauja trys Amerikos Universitetų 
profesoriai: dr. Valters Nollen- 
dorfs, dr. Ilse Lehiste, ir dr. Vy
tautas Vardys. Latvis, estė ir lietu
vis.

Germanistas, lingviste ir poli
tinių mokslų specialistas, šie pro
fesoriai ir savo srityse randa te
mų, kurios rištųsi su Pabaltiju, ir 
bendrom jėgom puoselėja baltis
tikų akademiniam pasauly. Visi 
trys yra buvę Association for the 
Advancement of Baltic Studies, 
AABS, pirmininkais. O mūsiškis 
prof. Vardys gali didžiuotis buvęs 
pirmas šios draugijos rinktas pir
mininkas.

Įsikūrusi 1968 metais, AABS 
per dešimt atkaklaus, moksliniai 
kompetentingo darbo Įsirikiavo 
gerai vertinamų mokslinių drau
gijų tarpan. Į didžiųsias AABS 
konferencijas, kurios rengiamos 
kas dveji metai, atvyksta savo 
studijinių duomenų skelbti moks
lininkai iš daugelio šalių.

AABS yra tarptautinė, moksli
nė draugija; Joumal of Baltic Stu
dies priima straipsnius ne vien 
anglų kalba.

AABS veikla yra ne politinio 
pobūdžio, ne propagandinio. Ta
čiau yra tiesa, kad jau vien nuo
latiniu kreipimu dėmesio j Pa
baltijį ji talkina mūsų pastan
goms Lietuvos klausimų laikyti 
prieš žmonių akis. Todėl nesiste- 
bėtina, kad ir JAV LB Kultūros 
taryba skatina lietuvius palaiky
ti šios draugijos veiklų.

Organizaciniam AABS darbe 
lietuviai buvome veiklūs iš pat 
pradžios, bet ilgokai narių skai
čiumi buvom atsilikę. Pagaliau 

imam labiau Įsijungti j šį svarbų 
darbų ir mes. Šiuo metu daugėja 
lietuviškų pavardžių iš Toronto. 
Iš ten tikimasi beveik antplūdžio, 
nes tos gausios ir veiklios koloni
jos žmonės netrukus turės pro
gos su AABS susipažinti iš arti. 
Gegužės M-14 dienomis Toronto 
universitete vyksta Šeštoji AABS 
baltistikos konferencija. Konfe
rencijų remia Toronto universite
tas, Centre for Intemational Stu
dies, Centre for Russian and East 
European Studies, the Multicul
tural History Society of Ontario, 
the Estonian Art Centre, the Es- 
tonian Leamed Societies, the Es
tonian (Toronto) Credit Union, 
the 'Latvian (Toronto) Credit U- 
nion, lietuvių “Parama” (Toron
to) “Talka” ir privatūs asmenys. 
Organizaciniam komitete, ku
riam vadovauja latvė, aktyviai 
dalyvauja ir lietuviai.

Konferencijoj bus skaitoma 
daugiau kaip .100 mokslinių pra
nešimų. Si konferencija sutrauks 
daugiau klausytojų negu papras
tai, nes viena programos dalis y- 
ra jautri ir kontroversinė. Bus 
nagrinėjama Pabaltijo žydų prob
lema.

Šių temų nagrinėti buvo nu
spręsta prieš kelerius metus. Bu
vo ryžtasi tai daryti, norint tuo 
klausimu kylančių polemikų per- 
sijot jausminiai vėsioj mokslinėj 
plotmėj. Prof. Romualdas Misiū
nas buvo pakviestas šia sekcija rū 
pintis.

Kaip mokslines konferencijas 
rengiant įprasta, buvo spaudoj 
pranešta apie Įvyksiančių konfe
rencijų ir paskelbta, kad norintie
ji dalyvauti konferencijoj kreip
tųsi Į moderatorių. Iš visų Į kvie
timų atsiliepusių prof. Misiūnas 
tik vienam pasiūlė su savo tema 
kreiptis Į kitos srities modera
torių. Prof. Misiūnas papildomai 
pakvietė keletu mokslininkų ir 
šios srities žinovų. Tie, kurie pa
kvietimų priėmė, dalyvaus, kurie 
nesutiko, savaime aišku, praneši
mo neskaitys. Tačiau, kadangi at
siliepimų buvo nemažai, bus ne 
viena sekcija, o keturios.

Teko skaityti baiminimųsi, kad 
pateikti pranešimai bus lietu
viams nepalankūs. Ar taip, ar ne, 
sužinosim, pranešimus išgirdę, 
tačiau gal nevisai tikslu tikėtis, 
kad būtų kaltintojų, ar gynė
jų. Mokslinė konferencija nėra 
teismas. Mokslinėse konferencijo- 
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JURGIS OKUNIS Jono Kovalskio-Kovos mirties metinėms
Prieš metus mirė vienas iš mū

sų’ iškiliųjų menininkų — ar
chitektas Jonas Kovalskis — Ko
va. Su jo asmeniu yra susiję pir
mieji mūsų nepriklausomos Lie
tuvos atstatymė daigai, ir jam 
mūsų kultūros istorijoje priklau
so garbinga vieta. Jis, kaip archi
tektas, visuomenininkas ir peda
gogas, paliko turtingų jnašų mū
sų miestų aplinkai pagerinti, pa
dėjo suformuoti visuomenėje nu
sistatymų turėti ne tik savo mies
tų planų, bet taip pat jiems su
teikti lietuviškų architektūrini 
charakteri. Kaip pedagogas jis 
paruošė Lietuvai naujus jaunų 
architektų kadrus.

Šio iškilaus ir savo būdu kuk
laus menininko — kūrėjo asme
nybė yra tiek šakota, įvairi ir 
įdomi, kad ji verta rimtų studi
jų. Juo labiau, kad paskelbtoji 
medžiaga apie architektų Jonų 
Kovalskį — Kovų, taptų vertin
gu aspiracijos šaltiniu mūsų jau
nųjų architektų kartoms.

Su architekto J. Kovalskio — 
Kovos kūryba man teko susipa
žinti daug anksčiau, negu užsi
mezgė mūsų asmeniška pažintis. 
Vos baigęs studijas Paryžiuje ir 
pradėjęs dirbti Kauno miesto sa
vivaldybėje miesto planavimo ar
chitektu, jis ėmėsi aktyvaus dar
bo ir dažnai skaitydavo paskai
tas aktualiais krašto atstatymo 
klausimais. Be to, su savo dar
bais dalyvavo tuomet Lietuvoje 
skelbiamuose gausiuose konkur
suose. Vieni iš pirmųjų jo kon
kursinių darbų buvo Dariaus — 
Girėno paminklo projektas Kau
ne ir Baltijos valstybių (Lietu
vos, Latvijos ir Estijos) paviljo
no projektas Paryžiaus Pasauli

Architekte* Jonei KovaMde-Kova (H0e-l>77)

Lietuvių marijonų vienuolyno Chicagoje Hemas Ir koplyčia.

nėje parodoje 1937 metais. Tie 
abu projektai buvo vėliau išstaty
ti jubiliejinėj 20-ties metų Lietu
vos nepriklausomybės proga su
ruoštoje dailės parodoje 1938 me
tais Kaune.

Iš laiko perspektyvos žiūrint, 
ši paroda, pirmų kartų Įjungusi 
ir architektų darbus, simboliza
vo to laiko vis didėjantį mūsų 
visuomenės susidomėjimų archi
tektūra ir architektais. Galbūt tų 
posūkį ir lėmė dideliu skoniu ir 
meniškai atlikti arch. Jono Ko

valskio darbai, kuriuose jautėsi 
prancūzų akademijų tradicijos.

Amžiuose nusistovėjusi tradici
ja, kad pastatų kūrėjai patys as
meniškai sukuria, atlieka bei va
dovauja Įkūnijimo darbui, visais 
laikais siejosi su aukštais reikala
vimais pačiam architektui ir jo 
sugebėjimams. Toks vispusiškas 
architekto dalyvavimas, be jo 
įgimto talento, reikalavo iš jo 'di
delio pasiruošimo, plačios vaiz
duotės, sugebėjimo piešiniu iš
reikšti savo mintis ir nepaprasto 
darbštumo.

Architektas Jonas Kovalskis — 
Kova vienas iš pirmųjų pasiro
dė šių architekto tradicijų puo
selėtuoju mūsų tuo laiku negau
siame ir savo formacijomis mar
game Lietuvos architektų būry
je. Be to, jo sugebėjimas kurti 
laiko dvasioje, įjungiant klasiki
nius elementus ir lietuviškos ar 
chitektūros tradicijas į šių laikų 
moderniųjų architektūrų, dar la
biau praturtino jo indėlį archi
tektūriniuose jieškojimuose.

Reikia pastebėti, kad architek
to Jono Kovalskio — Kovos vi
suotino projektavimo metodas 
šiandien darosi vėl labai aktua
lus. Įvairių bandymų nualin
toji modernioji architektūra vi
siškai užmiršo bei nutolo nuo 
jos pagrindinio uždavinio — tar
nauti žmogui. Užuot jam tarna
vus, architektūra beprasmiškai 
žmogų paskandino stikliniuose 
kanjonuose.

Prieš kurį laikų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse specialiose 

parodose su dideliu pasisekimu bu
vo parodyti Prancūzijos akade
mikų architektūros darbai. Savo 
turiniu tai buvo “išjieškotos” 
klasikos šedevrai, kurių formos 
vargu galėtų būti atkartotos, bet 
projektavimo principe visi paste
bėjo visuotino sprendimo pradą, 
kada architektas yra projekto vi
sumos autorius. Tuojau pasigirdo 

Architektą* Jonaa Kovalikli-Kova 

nuomonių, kad prie šio princi
po turėtų būti vėl sugrįžta, no
rint išeiti iš vyraujančio “cirko” 
bei “chaoso” dabartinėje Ameri
kos architektūroje.

Nėra reikalo kartoti išgyven
tos praeities formų, bet, yra tik
ras reikalas padaryti visų su pa
stato projektavimu surištų sųly- 
gų sąžiningų analizę bei studi
jas. Tokios analizės stokojimo iš
dava: kartais turime architektū
rų, bet nėra patogių patalpų, ar
ba yra patalpos, bet nėra archi
tektūros.!.

Rimtas akademinis pasiruoši
mas, įgimtas talentas ir nenuils
tamas jieškojimas naujo, logiško 
ir estetiniai pateisinamo sprendi
mo įgalino arch. Kovalskį — Ko
vų pastatyti Lietuvoje ir Jung
tinėse Amerikos Valstybėse aps
čiai pastatų, kurių architektūri
nės tradicijos tampa šiandien 
ypač brangintinu mūsų kultūri
niu palikimu. Gi lietuvių archi
tektų ateities kartoms, norint iš
likti kūrybingais, tų tradicijų 
bei principų taikymas taps vie
ninteliu keliu organizuotai archi
tekto kūrybinei veiklai užtikrin
ti.

Prisimenu, kaip nuo pirmųjų 
mūsų asmeninės pažinties pa
sikalbėjimų su arch. Jonu Kovals- 
kiu — Kova mes greitai perėjom 
prie diskusijų apie architektūros 
formos evoliucijų ir panaudoji
mą lietuviško stiliaus motyvų 
modernioje architektūroje. Jau
nas, lėtai bet įtikinančiai užbaig
tu sakiniu kalbantis architektas, 
atrodė labai susikaupęs ties dis
kutuojamu objektu ir kiekvieną 
pareiškimą nusakė turtingu saki
niu, pabrėždamas detales. Jame 
buvo visos gero dėstytojo — filo
sofo savybės, bet jam tai buvo jo 
įgimta savybė. Pasikalbėjimus jis 
visuomet papuošdavo sąmonin
gu humoru, kas teikdavo disku
sijoms jaukumo. Diskutuojant 

lietuviško stiliaus reikalą, jis daž
nai užakcentuodavo: ^ieškoji
mų, bei studijų rezultate sten
kimės, kad mūsų architektūra 
būtų tobula, o lietuviška ji bus 
ir be mūsų pastangų”. Tikrai, 
vien tik pastangų dažnai neuž
tenka. Yra daug faktorių, kurie 
padaro pastatą tai ar kitai vieto
vei būdingu. Lietuvą lankantieji 
užsieniečiai, pamatę mūsų baro
kinio stiliaus bažnyčias, jas va
dina "lietuviškojo baroko” pa
vyzdžiais. Jų išvaizda mažai pa
naši į tradicinio baroko stilių, ku
rio pastatai buvo iš tašyto ak
mens, pietų saulės spindulių ap
šviesti atrodė monumentaliai ir 
slegiančiai. Gi mūsų barokinių 
bažnyčių sienos, būdamos iš ply
tų ir tinko, turi švelnią išvaizdą. 
Tas pats yra ir su gotikos stiliu
mi. Mūsų degintų plytų goti
kos pastatai yra tiek susiję su Lie
tuvos plytų vartojimo tradicija, 
kad tikslingesniam tų pastatų 
architektūros apibūdinimui, vi
sai tiktų, pavadinus ją "lietuviš
kąja gotika”.

Lietuvių liaudies motyvų pa
naudojimas monumentalioje na
mų statyboje miestuose sudaro 
gana plačią ardhtektūrinių jieš- 
kojimų sritį. Suprantama, vien 
padabinamas miestų namų fa
sadų liaudies motyvais dar toli 
gražu nėra lietuviško stiliaus su
kūrimas. Įjungimas liaudies mo
tyvų, kurie daugiausia susifor
mavo medyje, jų interpretacija 
akmenyje visuomet reikalauja 
platesnių studijų formos, kons
truktyvinės logikos ir estetikos po
žiūrio. Vidaus architektūroje 
liaudies motyvų tematika daug 
lengviau pritaikoma.

Savo visuotiniu projektavimo 
principu einant, įjungiant esteti
kos, technologijos ir socialinius 
reikalavimus, arch. J. Kovalskis
— Kova savo pastatuose mums 
.paliko apsčiai drąsių ir sėkmin
gų sprendimų, panaudojant Lie
tuvos arcnitektūros ir liaudies 
meno motyvus. Sv. Kryžiaus pa
rapijos seselių vienuolynas ir 
Marijonų vienuolynas Chicago
je, jo statyti 1954 - 56 m., yra ryš
kūs pradai mūsų lietuviškos ar
chitektūros užuomazgos. Vidaus 
dekoravime tautiniai motyvai ar
chitekto Jono Kovalskio buvo pa
naudoti dar Lietuvoje: baldų 
projektai Klaipėdos pedagogi
niam institutui, Lietuvos didžių
jų kunigaikščių seklyčia Kari
ninkų ramovėje, Kaune, baldai 
Seimo prezidiumui ir kt. Mūsų 
bažnytinio meno šedevru tenka 
pažymėti architekto suprojektuo
tą Šv. Kryžiaus bažnyčiai Chica
goje monstranciją. Pabrėžtina, 
kad bene pirmas atsitikimas, 
kada šiam svarbiam bažnytinių 
apeigų objektui buvo panaudo
ti lietuvių liaudies motyvai.

Sunku net dargi patikėti, kad 
arch. Jonas Kovalskis — Kova, 
turėdamas tokį trumpą laikotar
pį nepriklausomoj Lietuvoj, 1937
— 1944 m. padarė tiek daug. 
Svarbiausi jo atehitektūriniai dar
bai: Kapų koplyčia (Biržų aps.), 
Veiverių šaulių namai, Motinos 
ir vaiko muziejus Kaune, Pane
vėžio kraštotyros muziejus, Pie
nocentro centriniai sandėliai,
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Kurlink paslinks 
kreivė V-tojoj. 
dainų šventėje?

Greit lekiančių dienų sriau
tas vis artyn neša šių metų di- 
džiausiųjį įvykj — Pasaulio lietu
vių dienas Toronte — su jų 
centrine ašim — V-ja Kanados ir 
JAV lietuvių dainų švente. Kiek
viena tokia dainų šventė mūsuo
se — tai jau nemažas kultūristori- 
nis paminklas, {žvalgiam analiti
kui iškalbingai bylojus apie mū
sų tautinio, kultūrinio potencia
lo poslinkių kryptį.

įvykusi 1956 m. I-ji dainų 
šventė, gausiai dalyvaujant anuo
metiniam jaunimui, parodė gan 
aukštų chorinės kultūros lygi. 
Chromatizmai, moduliacijos, sin
kopuoti ritmai jau pusėtinai sekė
si įveikti. Mūsų chorinės kultū
ros kreivė dar aukščiau kilo į ze
nitų per II-jų dainų šventę 1961 
m., kur buvo įspūdingai įveikta 
nemažai gan sudėtingų veikalų 
(pvz., VI. Jakubėno Tremtinių 
ir išvežtųjų giesmė). IlI-ji dai
nų šventė (1966 m.), daugiau
sia muz. J. Zdaniaus pastangų 
dėka savo repertuaru siekė dar 
ambicingesnių užmojų. Jon bu
vo įtrauktos net mūsų moder
nistų J. Gaidelio, J. Kačinsko ir 
V. Jakubėno (Ožys) sunkesnės 
dainos, o šventę užbaigė pasiseki
mų skynusi B. Budriūno kantata 
Tėviškės namai. Deja, kai kurių 
kūrinių atlikime pasireiškę šio
kie tokie nesklandumai tuomet 
vykusiose "pažangiųjų” ir kon
servatyviųjų muzikų galynėse 
pagreitino paskutiniųjų pergalę. 
Tad, sudarant IV-tosios (1971 
m.) dainų šventės repertuarų, 
laimėjo lengviau išmokstamų 
dainų apologetai. Norint užtik
rinti atlikimo sklandumų, visai 
atsisakyta anų pažangiųjų—"pro
blematiškų” kūrėjų. Tačiau IV- 
tosios šventės pirmoji dalis, kad 
ir techniškai visai sklandžiai pra
ėjusi, buvo kažkaip pilkai proza- 
iška ir daug entuziazmo nekėlė. 

Tik jos antroji dalis — paties 
kompozitoriaus B. Budriūno diri
guojama ir publikos šiltai priim
ta kantata Lietuvos šviesos keliu 
—šviesiau nušvito meniniu pra

giedruliu. Taigi mūsų chorinės 
kultūros kreivė, per III-jų išsilai
kiusi dar pagarbioje aukštumoje, 
su IV-ja švente padarė jau poslin
kį žemyn.

Dabar vėl stovime prieš rūpes
tį: kaip liepos 2 d. istorijoje įsi
rašys V-ji? Štai trumpas žvilgsnis 
į jos repertuarų. Jame yra 12 dai
nų mišriam chorui (L. Abariaus, 
K. V. Banaičio, Br. Budriūno, VI. 
Jakubėno, B. Jonušo, J. Gaidelio, 
St. Gailevičiaus, J. Naujalio, S. 
Sodeikos, S. Šimkaus, J. Zdaniaus 
ir J. Žilevičiaus). Dar duodamos 
3 dainos vyrų (J. Dambrausko, 
J. Karoso ir J. Naujalio) ir 4 mo
terų chorams (Alf. Mikulskio, A. 
Budriūno, M. K. Čiurlionio ir M. 
Petrausko). Be to, dar 7 dainas 
padainuos ir jungtinis jaunimo 
choras. Šventę paįvairins ir mūsų 
tautinių instrumentų ansamb
lis, diriguojamas muz. Alf. Mi
kulskio. Šioje šventėje jau nebe
bus kantatų, kurios taip gražiai 
puošė paskutines dvi šventes. Tai
gi, atrodo, V-sios dainų šventės 
repertuaras sudarytas atsargaus 
kompromiso pagrindu, vėl vado
vaujantis sunkesnių veikalų 
vengimo principu. Beje, stambes
niems veikalams išmokti šį kartų 
ir laiko būtų buvę per maža, nes 
chorai gaidas yra gavę tik praei
tų metų spalio mėn., taigi labai 
pavėluotai. Be to, šio repertuaro 
išmokimas pasunkės bei kompli- 
kuosis dar ir dėl to, kad net kele- 
toje mišraus choro dainų yra aps
čiai vietų su harmoniniais balsų 
padalinimais. Reziumuojant dėl 
repertuėro, tenka pasakyti, jog 
antai dar pridūrus vėliau cho
rams prisiųstų Br. Budriūno Pro
tėvių žemę, kurioje ir sol. G. Cap- 
kauskienė talkins mišriam cho
rui, šitoks repertuaras savyje sle
pia visai gražaus koncerto poten
cialų, jeigu tik, žinoma, jis bus 
tinkamai išmoktas ir šventės di
rigentų paverstas gyvu meniniu 
išgyvenimu.

Todėl, laikydami dainų šven
tę mūsų chorinės kultūros ir kū
rybos reprezentacine išraiška, o 
ne šiaip tik masine liaudies gegu
žine su antraeiliu daininiu prie
du, baikime jai ruoštis visu rim
tumu ir atsakingumu. Tai reiš-
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Nedidelis žmogus, "lieknas 
kaip nendrė, liesas ir lengvas 
— rodos, pūstels vėjas ir pagavęs 
nuneš kaip lapų į tolį” (M. 
Vaitkus, Vydūnas 80 m. sukak
čiai, 1948, 28). Veidas saiisas lyg 
asketo, švelnus, pailgas, su prasi
šovusia nosim. Akys didelės ir gi
lios kaip regėtojo. Kakta aukšta. 
Visa laikysena sudvasinta. Toks 
atrodė Vilius Storasta, o kūryboj 
Vydūnas, pasak A. Jakšto, “toli į 
ateitį žvelgiąs žmogus, pranašas” 
(Vienybė, 1928, Nr. 19).

Jo asmuo, principai ir gyveni
mas, mokslas ir kūryba, anot V. 
Mykolaičio-Putino, sudarė vien
tisų harmoniškų visumų, kuri 
imponavo savo suderinimo galia 
ir privertė nusilenkti net tuos, 
kuriems jo mokslas atrodė nepa
kankamai moksliškas, o kūryba 
nepakankamai meniška (plg. 
Židinys, 1928, Nr. 4, 285 p.).

Nuo jo mirties šįmet vasario 
20 d. suėjo 25, o nuo gimimo 
kovo 22 d. 110 metų. Laiko srovė 
neša užmarštin šį didįjį Mažlie- 
tuvį, gyvųjį Prūsų Lietuvos ir Di
džiosios tiltų, vakarietinės dina
mikos ir rytietinės mistikos derin
tojų, dvasinių tautos gelmių jieš- 
kotojų bei žadintojų.

Jis mūsų kultūros istorijoje iš
kilo lyg palmė iš protėvynės ho
rizontų ir liko kukliai bei oriai 
vienišas. Apie jį ir jo kūrybų rašė 
daugelis, o pats apie save ilgokai 
tylėjo, Tik pasitraukęs iš tė
vynės, atsidūręs Vakarų Vokieti
joj, pradėjo daugiau atsiverti. Tie 
prasivėrimai leidžia skverbtis į- 
jo asmenybę, labiau suprasti jo 
veiklos ir kūrybos savitumų

Vydūno asmenybei aptarti gal 
užtektų dviejų žodžių — idea
listas, moralistas. Jei pridėtume

trečių — estetas, tai ir būtų be
veik viskas. Šiam asmenybės tipui 
priklausė Rousseau, Kantas, iš 
dalies Schilleris. Tai išsiskyrėliai 
iš pasaulio, stipriai pasinėrę savo 
vidun, su savais stipriais morali
niais imperatyvais, siekių negali
mų dalykų. Vydūnas, kaip ir a- 
nie, galvojo ir jautė gana autis- 
tiškai.

— Labai giliai mane veikia 
nuolatinis stravėjimas viduje, 
minčių sušvitimas ir visokių bū
senų sukilimas... Visa kas pasida
ro viduje regima ir beveik girdi
ma. Visokie žmonės ir visokie pa
saulio vyksmai tampa viduje 
patiriami... Susikuriančios min
tys, sukylantieji akstinai yra daž
nai tokie 'galingi, kad tiesiog ver
čia' į staigi} sv reiškimų (Drg. 
1953.1.31).

Sis bruožas praveria duris į ki
tas Vydūno asmenybės apraiš
kas. Pas jį jaučiamas kažkoks kū
dikiškas svetimumas realiam pa
sauliui ir jo patirtims.

— Man niekuomet nebuvo 
daug paprasto gyvenimo patir
čių. Santykiavau iš pat jaunų die
nų vyriausiai su mintimis ir 
apskritai su dvasiniu gyvumu ir 
todėl jaučiaus dažniau esųs dva
siniame negu daiktiniame gyve
nime (Žvilgsniai į mano kūrimų, 
Dienovidis, 1938. Nr. 2, 59 p.).

Jis buvo drovus ir atokus, kaip 
koks dvasininkas. Lyg dvasinin
kas išsiskyrė laikysena, rėdysena, 
net buto įsirengimu. Butas buvo 
lyg šventovė su geru, subti
liu, mistišku skoniu, Viešumoj 
rodėsi kiek sceniškas, ir turbūt ne 
vien todėl, kad 40 metų turėjo 
reikalų su scena. Jautėsi išskirti
nas, “sau žmogus” (jo sukurtas 
terminas), pranašesnis, vėliau

Vydūnas (1M8-1M8)

net pranašu vadinamas.
— Jau dešimties metų vaikas 

būdamas, po pasikalbėjimo su 
tėvo svečiais kunigais, kurių vie-

Kokia stipri turėjo būti toji 
ndividualybė ir tas palinkimas J 
"sau žmoniškumų”, kad jo neį
veikė nei krikščioniškasis “re
alizmas”, nei vakarietinis akty- 
vizmas, nei vokiškasis Sachlich- 
(eit (dalykiškumas). Prigimtis 
prasiveržė pro visas aplinkos įta
kas, išskyrus tų, kuri nieko bend
ro neturėjo su aplinka ir tikrove, 
bet kuri sutapo su vidiniu palin
kimu.

Vydūnas tai aiškina lietuvišk- 
:ųja savo prigimtimi, paveldėta 
ar atgimusia iš prosenių.

—Lietuviai gyviau negu kitos 
tautos atjautė gyvybingumų ne 
taip daiktingumų... Suspratęs to
dėl tegali iš tikrųjų būti tas lietu
vis, kursai savo šviesėjimu yra 
pasiekęs senovės tautos sųmonin- 
gumų ir iš jo mušto, kalba, 
veikia, kuria. Tokiam žmogui 
daug daugiau reiškia senovės 
dainos, pasakos, poringės, pada
vimai negu tiems, kurie juos lai
ko tinkamus tiktai dar vaikams 
papasakoti. Visi tie kūriniai kal
ba apie veikimų gyvenimo galių, 
kurios mūsų laikų tariamiems 
tikrovininkams vos tesisap- 
nuoja... Todėl ir nebus atsilikęs 
tas, kurs gyvena prosenių sųmo- 
ningumu, o bus pats tikriausios 
pažangos žmogus (Dienovidis, 
o.c. 58 p.).

Tuo Vydūnas bando “atsikirs
ti” savo kritikams, ypač Baliui 
Sruogai, iš dalies ir V. Mykolai
čiui, kurie jį laikė lyg atitekusiu 
nuo savo tautos, savotišku išsis
kyrėliu iš lietuvių literatūros, y- 
pač sunkiai suvokiamu dėl kito
kios jo pasaulėjautos.

Panašiai jis aiškina ir savo ki
tokį kūrybos vyksmų, kuris, jo 
manymu, esųs atremtas į "gilų 
bendrų tautos gyvumo skatini- 
mų .-

— Rašau iš ypatingo nusima
nymo. Aiškiau ar niūkiau jau
čiuosi esųs nariu didžio gyvumo, 
kurs man lyg uždeda pareigų. 
Numanau tų gyvumų šviečiant 
iš visų tautos vaikų, tik nelygiu 
skaidrumu... Patsai kūrimas iš
kyla iš ypatingos būties mano 
viduje. Jaučiamas pakilumas... ir 
keista vidaus šviesa... Vis švie
siau auštųs sųmoningumas lei
džiasi iš vidaus aukštybių ir uži
ma visų žmogų. Kas tam yra pra
džia, nėra aišku. Gal kokia patir
tis, gal koks numanymas paties 
esmės gilybėje, gal ir aplinkos 

>koks įspūdis, bet tikriausiai čia 
reiškiasi gilus bendras tautos gy
vumo skatinimas (m. pbr. Y).'.. 
Visa tai vyksta visiškai prisitai
kius mano asmenybės ir net mano 
asmens savumams (tp 61).

Tokios asmenybės, kaip Vydū
no, pasinešusios į gelminį, iš vi
daus plaukiantį suvokimų, pap
rastai būna pasyvios, mažiau 
veiklios, ne per daug kūrybiškos. 
Tuo tarpu Vydūnas buvo pro
duktyvus ir labai veiklus. Ir čia 
iškyla klausimas, kaip išaiškinti 
ne tik kūrybinį jo aktyvumų, bet 
ypatingai pasinešimų į plačių 
kultūrinę — tautinę veiklų? Čia 
jau reikėtų šauktis turbūt “mo
ralisto”, kuris jam nemažiau bū
dingas kaip ir "idealistas”.

Jis jautė savo misijų, pranašiš
kų misijų, kelti tautos dvasių, stip
rinti jos moralę. Ar ne tai jį iš
vedė iš natūralaus uždarumo, iš 
mistinio skendimo "slėpiniuo
se”? Ar ne dėl šios misijos jis 
darėsi organizatorius, publicistas, 
kalbėtojas ir keliautojas? Lietu
vybės išlaikymas jam nebuvo 
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Nuotrauka D. SulaKio

nas buvo jau žilagalvis, jaučiausi, 
lyg Dievų, kaip visur esantį ir 
viskų vykdantį, geriau numanus, 
negu jie visi. Pakilo ypatingas įsi- 
vertinimas. Ir kiek dėjau ir dedu 
pastangų tam pašalinti, vis jis 
prasiveržia... Noriu vis tikrai 
kuklus ir kantrus būti, o tik kyla 
dažnai išdidumas (Drg. tp).

“Isitikėjimas”, lydimas “įsiver- 
tinimo”, stiprino išsiskyrimų — 
ne tik išorinį, bet ir vidinį: gal
vojime, jutime, pasaulėjautoje. 
Tas psichologinis vyksmas, prasi
dėjęs gana anksti, juo toliau, juo 
ryškiau “rovė” jį iš tradicinės, 
šeimoje puoselėtos dirvos. Jis gi 
buvo liuteronų kunigo sūnus, 
auklėtas giliai religinėje dvasioje. 
Liuteroniškoji krikščionybė ne
besiderino su vidiniais jo juti
mais bei įsitikėjimais. Ji darės 
per reali, per arti tikrovės, kai jis 
vis labiau telkėsi į save, į “sau- 
žmoniškumų”, į amžinąjį "Slė
pinį”, į super-mistinę tobulybę. 
Teosofijoje sakosi radęs “patvir
tinimų to, kuo jau iš vaiko laikų 
domėjausi”. Atitrūkti nuo krikš
čioniško kamieno vis dėlto nega
lėjo; bandė jį derinti su neobu- 
dizmu, bet ne visada pajėgė: kar
tais svėrėsi vienon, kartais kiton 
pusėn, ir liko “visuotiniu” Dievo 
garbintoju, šalia ar virš konfesi
jų, lankančiu visas šventyklas ir 
besimeldžiančiu už visus.
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Žodžio išaukštinimas.
Pokalbis su dr. Jonu Zdaniu, 
dabartinės mūsų poezijos antologijos 
lietuvių ir anglų kalba 
sudarytoju ir vertėju.
Vinco Mykolaičio-Putino ir
Henriko Nagio eilėraščiai.
Penkių dailininkų paroda Bostone. 
Pokalbis su dail. Vytautu Ignu.
Balį Chomskį atsisveikinant.
Kai išimtys virsta taisykle.
Jonas Rimša padėjo teptukų.

Žodžio išaukštinimas
Didžiausias stebuklas, kuri žino

jus kasdien regi ir girdi ir ką jis 
pats turi, yra Žodis. Žodžio tie
siog dieviškoji kilmė pabrėžta ir 
Evangelijos pagal Šv. Joną pa
čioje pradžioje, sakant:

Pradžioje buvo Žodis.
Žodis buvo pas Dievą, 
Ir Žodis buvo Dievas.
Negali būti didesnio žodžio iš

aukštinimo kaip čia. Tačiau kas
dieninėje mūsų buityje su žo
džio stebuklu mes esame taip ap
sipratę, pavertę jj tik apyvokiniu 
kasdienybės įrankiu, kad apie iš
skirtinę žodžio reikšmę, jo misiją 
ir tiesiog dieviškąją jo kilmę var
gu ar dažnai pagalvojame. O apie 
žodį šia prasme pagalvoti, reiškia 
įkiš akin susidurti su poezija, nes 
tik poezija paima ir žodi ištrau
kia iš kasdieniškosios, pilkosios 
|o funkcijos ir kilstelėja i pirma
pradę jo būti, i aną rojišką, die
diškąją žodžio egzistenciją. Su 
:okiu žodžio Pakylėjimu ir žmo
gus pajunta savos egzistencijos 
šskirtinę situacija, savo kūrybi- 
lių įgalių didybę.

Pravartu šitai užsiminti, kai 
Poezijos dienų kasmetinė tradi- 
:ija Chicagoje jau ne už kalnų, 
j tik už savaitės — kitą savaitga
li: gegužės 26 — 27 d. Pravartu 
ir dėl to, kad poezija visada buvo 
įe tik asmeniškosios žmogaus kū
rybinės galios reprezentante, bet 
r tautų charakterio formuotoja 
irba bent to charakterio išlie- 
cantis veidrodis, net tautų istori
nio kelio lėmėja. Tautos į kultu
os laipsni pakilo ir išliko tos, kū
nas sukūrė ir kuria aukšto lygio 
joeziją. Tai tam tikra prasme liu
dys ir šių metų pirmasis Poezi- 
os dienų vakaras, gegužės 26, 
pašvęstas lietuvjų poezijos verti- 
nams i kitas kalbas ir kitų tau
tų (poezijos vertimams i lietuvių 
:albą. Tai liudija ir tik ką pasiro- 
ižiusi mūsų poezijos dvikalbė 
mtologija “Selected Post — War 
Lithuanian Poetry”.

Aplamai, savai poezijai šian- 
lien mes turėtume būti kur kas 
laugiau dėkingi ne tik už kultū- 

I ringos tautos vardą, bet ir už tai, 
I kad mūsų tauta išliko ir toli gra
žu dar nėra bąigusi savo kūrybi
nio kelio tiek okupuotoje Lietu
voje, tiek išeivijoje. Kada, kur ir 
kieno paprastas lietuviškasis žo
dis pirmą kartą buvo jrikiuotas 
poezijos posman, niekas šiandien 
nepasakys. Tačiau visos tos šim
tametės, gal net tūkstantatame- 
tės mūsų liaudies dainos jau bu
vo poezija, kuri ilgus amžius gau
bė ir saugojo gal net nesąmonin
gą tautos dvasią iki moderniųjų 
laikų.

Tikra nelaimė mums buvo, kad 
ištisus šimtmečius buvome likę 
be sąmoningos tautinės šviesuo
menės, kuri būtų buvusi pagrin
das augti įr bręsti ne vien tik liau
dinei lietuviškajai kultūrai, bet 
ir rašytinei individualiai 'poezi
jai. Kiekvienas žiedas, anot Aisčio, 
tiesiog nuvysdavo pumpure, nes 
nebuvo, kas skatina, kas remia, 
kas laukia, kas vertina ir be poeti
nio žodžių neapsieina. Kad šito
kioj aplinkoj atsirado Donelaitis, 
Stanevičius, Strazdelis, Vienažin
dys, Baranauskas ir kiti, tai be
veik stebuklas. O kiek blykstelėjo 
ir užgeso, kai nebuvo sąmonin
gos lietuviškos šviesuomenės. Sa
kysim, vaidenasi čia man tas pui
kusis, liaudinis mažybiniu žodžiu, 
bet jau ne liaudinis aplamai visa 
konstrukcija, posmelis, parašytas 
1600 m. gimusio Jono Chondzins- 
kio, parašytas, sveikinant Vil
nių lankanti karalių ir Lietuvos 
Didįjį kunigaikštį Vladislovą Va
zą:

Džiaugias žiedeliai,
Kad jump atėjo karaliai:
Saules išvydo,
Meto nelaukę pražydo.
Juk tai posmas, prilygstąs ano 

meto Vakarų Europos madingą 
barokinę poeziją. Tačiau tik tiek 
Chondzinskio ir teturime, kai ne
buvo kultūrinio, lietuviškojo už
nugario.

Todėl kasmetinės Poezijos die
nos Chicagoje (o kodėl jas nega
lėtų praktikuoti ir kitos didesnės 
lietuvių kolonijos?) ir yra tas 
lietuviškosios sąžinės budini- 
mas, kad čionykštė lietuvių 
šviesuomenė nenueitų seno
sios mūsų bajorijos keliais, kad 
lietuvškasis žodis jai būtų ir pres
tižo ir pagarbos kūrybai reikalas.

Tai dar nereiškia, kad šiandie
ninė mūsų poezija turi būti vien 
kažkokių dangiškų sferų. Mes

NORĖJAU PARODYTI PASAULIUI, KOKIA
YRA MŪSŲ POEZIJA

Pokalbis su dr. Jonu Zdaniu, 
"Selected Post-War Lithuanian Poetry" 

antologijos sudarytoju ir vertėju
šiemetinės Poezijos dienos .name čia jaunąjį literatūros 

(gegužės 26-27 d.) (daktarą Joną Zdanį.Chicagoje
veik tapte sutapo su mūsų da
bartinės poezijos antologijos pa
sirodymu anglų kalba. Many- 
land Books leidykla, vadovauja
ma Stepo Zobarsko, išleido “Se
lected Post - War Lithuanian 
Poetry” dvikalbę, imponuojan
čią knygą. Antologiją sudarė ir 
eilėraščius anglų kalbon išvertė 
dr. Jonas Zdanys. Tokia dvigu
ba (ir Poezijos dienų, ir antolo
gijos išleidimo) proga užkalbi- 

Dr. Joms Zdanys, antologijos "Selected Post-War Lithuanian Poetry” Uetu- 
vtų ir anglų kalba sudarytoja* ir vertėjas.

turime progos džiaugtis ir jos že
miškumu, tačiau vis dėlto pavers
tų poezija. Tuo turėsim progos įsi
tikinti ir šiemetinėse Poezijos die
nose Chicagoje antrosios dienos 
vakare (gegužės 27 d.), klausy
dami bostoniškio Antano Gustai
čio linksmo žodžio, liečiančio 
mus pačius ir mūsų aplinką.

Abiejuose (penktadienio ir šeš
tadienio) literatūros vakaruose sa
vo kūrybą Jaunimo centro kavi
nėje, Chicagoje, skaitys arba po

—Esate čionykštės Amerikos 
lietuvių jaunosios kartos švie
suolis—humanitaras. įdomu bū
tų sužinoti, kodėl mokslo keliu 
nepasukote j mediciną, inžine
riją ar kitus tiksliuosius moks
lus, o pasidarėte literatūros 
mokslo daktaru f Kokios vidi
nės ar išorinės priežastys lėmė 
Jūsų grynai literatūrinį kelią f

ezijos daugiakalbius vertimus re- 
čituos šie poetai bei poezijos inter
pretatoriai: Ant. Gustaitis, Dan
guolė Sadūnaitė, Vitalija Bogu- 
taitė, sės. Ona Mikailaitė, Vikto
ras Dirda, kun. V. Rimšelis, C. 
Grincevičius, Marija Eivaitė, Jo
nas Dainauskas, Liūne Sutema, 
Daiva Markelytė ir Linas Rim
kus. ♦ 

Poezijos dienos visus kviečia ir 
visų laukia!

k brd.

— Tikiu, kad žmogus, jeigu 
padėtis leidžia, jeigu turi gabu
mų ir noro, vis mėgina sekti ir 
vystyti savo intelektualinius ir 
asmeniškus potroškius bei pa
jėgumus. Nuo pat mažų dienų 
man ypač patikdavo knygos, pa
sakos, romanai. Mokykloje ir 
gimnazijoje man literatūros 
mokslas sekėsi, štai ir pradėjau 
linkti į tą pusę. Gimnazijoje 
taip pat pradėjau rašyti eilė
raščius angliškai, ir 1968 m. ga
vau mūsų miesto — New Bri- 
taino — rašymo premiją, Wein- 
stein Memorial Creative Writing 
Awajrd. (Nors tie eilėraščiai ir 
nekokie, taip, į juos kritiškai 
žiūrėdamas, sprendžiu Šiandien).

Tais pačiais metais, 1968, 
įstojau į Yale universitetą, gau
damas pilną stipendiją, ir 1970 
m. baigdamas antrus universi
teto metus, rimtai pradėjau stu
dijuoti literatūrą ir rašymą. Pa
sirinkau literatūrą gal užtai, 
kad ji buvo man įdomiausia 
mokslo šaka, arčiausia prie 
širdies. Mokslas gerai sekėsi, ir 
literatūros studijos man pradėjo 
labiau patikti. Kai atėjo laikas 
apsispręsti, ką su savo gyveni
mu daryti, nutariau būti litera
tūros studentu ir mokytoju. 
Baigiau Yale universitetą 1972 
m. ir gavau stipendiją studijuo
ti anglų literatūrą ir siekti dak
taro laipsnio New Yorko valsty
biniame universitete, Buffalo 
mieste. Tame dideliame univer
sitete dėsčiau (yra, rodos, 30

Henrikas Nagys vertimuose
Ąžuolai

Jie ateina: didžiulė, rūsti minia. 
Lėtai svyruoja jų sunkios viršūnės,
Ir kaip tolimas griausmas, kaip būgnai 
Aidi keista ir šiurpi jų daina:

THE O AK TREE8

They come: a large angry crowd.
Their heavy tops sway slouHy, 
And likę distant thunder, likę drums
Echoes their strange skin-shivering song:

— mes nešame dangų —
— mes nešame kruviną dangų —
— mes nešame mirusi dangų —
— mes atnešam vakarą.

Jų didelės,tamsios rankos,
Žaizdų iškraipytais pirštais apglėbusios, 
Laiko sustingusį debesį:
Kaip didelį, juodą karstą.

Jie ateina. Jie neša saulėleidį.
Lėtai svyruoja didžiulė, rūsti minia.

(Iš "Selected Post-War Lithuanian i

— we carry the heavens —
— we carry the bloody heavens —
— we carry the dead heavens —
— we bring the night.

Their large dark hands,
Fingers tvoisted by nommds, 
Hold a stiffened cloud:
Likę a great black coffin.

They come. They carry the sunset. 
The large angry crmod sways šimely.

”. Vertimas Jono Zdanio)

............
Gegužės mėn. 26 d. 8 v.v. 

ir Gegužės mėn. 27 d. 8 v.v.
Jaunimo Centrer™

šių metų Poezijos dienų Chicagoje plakatas. Jam panaudota dail. Alfonso 
Dargio grafika.

tūkstančių Btudentų dabar) taip 
pat rašymą ir literatūrą, kaip 
anglų literatūros skyriaus “fel- 
low”. Baigiau mokslus, įsigijau 
literatūros daktaratą, rašau, 
darau vertimus, redaguoju 
“Lituanus”...

Trumpai pasakius: man lite
ratūra ir literatūrinė kūryba la
biausiai patiko, geriausiai sekė
si literatūros mokslai, tad ir pa
sirinkau tą šaką. Neturėjau pa
traukimo kitoms sritims. Vis 
širdies klausiau ir esu dėkingas, 

kad likimas man nepagailėjo 
progų savo norus ir gabumus 
išvystyti-

— Atrodo, kad labiausiai do
mitės poezija ir pats ją rašote. 
Kodėl savo kūryba ir visa lite
ratūrine veikla linkstate labiau 
poezijonT

— Man labai patinka poezijos 
metaforinės galimybės; kalbos 
žadinanti galia eilutėse; poezi
jos giminystė su pirmapradė-

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery:
Ideologine kova ir kūrybine laisve.
Ilgai gyvens, kas vertinga:
Broniaus Railos žodis, įteikiant 
premiją Bernardui Brazdžioniui.
Kai miršta metafizinis objektas— 
žmogaus siela.
Kryžiuočių žygis į Lietuvą
Suchenwirt’o poemoje.
Antano Gustaičio naujieji eilėraščiai. 
Igno žmones, angelai ir paukštukai. 
Hamiltono “Aidas” ir R. Strimaitis

Ideologine kova 
ir kūrybinė laisvė
"Imperialistinė propaganda sie

kia tarybiniams žmonėms, kūry
binei inteligentijai primesti dis
kusiją kūrybos laisvės klausimais... 
Keli žmonės, kurie, sionistų bei 
buržuazinių nacionalistų pažadų 
viliojami, atsidūrė Vakarų pasau
lyje... atsidūrė imperialistų pro
pagandos klapčiukų padėtyje... 
'Veiksniai’ tau šj tą išspausdins, 
leis šj tą kurti”, bet "jei atsisa
kysi antitarybinio darbo, būsi iš
mestas j sąšlavyną”.

Tokiais ir panašiais tvirtini
mais puošiasi Sigizmundo Šim
kaus straipsnis “Menininkas ir 
ideologinė kova”, neseniai pasi
rodęs "Literatūroje ir mene”. Jį 
skaitančiam kyla begalė klausi
mų*. Kur pradingo tų “suviliotų
jų” pavardės? Ar jie patys nepa
sisakė, kodėl jie atsidūrė Vakarų 
pasaulyje? Jei tiesa, kaip Šimkus 
skelbiasi, yra jo pusėje, kodėl jis 
viešai nepademonstruoja jų argu
mentų klaidingumo? Ar 'veiks
niai’ išeivijoje tikrai nustato, ką 
menininkai gali kurti? Mėginki
me bent trumpai atsakyti j kai 
kuriuos tų klausimų.^

Neskelbdamas išvokusiųjų pa
vardžių, Šimkus laikosi vienos 
pagrindinių “tarybinio žumaliz- 
mo” ir totalitarinės galvosenos 
taisyklių. George Orwell savo ro
mane “1984-jieji metai” pavaiz
davo, kaip sukilėliai prieš tota
litarinę sistemą ar jos kritikai 
yra įstumiami į “atminties sky
lę” — jie netenka savo pavar
džių ir tampa “beasmeniais”. Žy
musis anglų rašytojas tiksliai ap
tarė “tarybinį humanizmą” ir 
Šimkaus mentalitetą.

Ištraukime šiuos asmenis iš 
“atminties skylės*’. Tai Jonas Ju
rašas, buvęs vyriausias Kauno 
dramos teatro režisierius; litera
tūros kritikė, novelistė Aušra - 
-Marija Jurašienė; dailininkas 
Vladas Žilius; rašytojas Icchokas 
Meras; poetas ir literatūros kri

tikas Tomas Venclova. Kiekvienas 
jų savitas, skirtingas meninin
kas, tačiau jie turi ir nemaža 
bendro. Juos jungia kritinio pri
pažinimo susilaukęs talentas. Jie 
visi domėjosi moderniojo meno 
srovėmis, kurias Šimkus pasmer
kia, kaip “svetimkūnius”. Jie iš
drįso pasisakyti prieš Lietuvos kul
tūrą niveliuojančią ir dusinan
čią “tarybinio humanizmo” do
vaną — kraštutinę cenzūrą. Pa
reiškus protestą, Lietuvoje jiems 
buvo užčiauptos burnos ir atim
tos galimybės darbuotis, Šimkaus 
žodžiais, “savajai kultūrai, su pa
sišventimu, negailint talento, 
energijos”. Šimkaus aprašomas 
“kūrybai palankus klimatas” be
matant pasikeičia, kai meninin
kas išdrįsta nesutikti su partija 
ar pasisakyti prieš priespaudą ir 
neteisybę. Jei tai yra “humaniz
mas”, tada žandaras Deržimorda 
iš Gogolio "Revizoriaus” yra pa
vyzdinis humanistas.

Vakaruose šie kultūrininkai 
susidūrė su amžinosiomis emig
rantų problemomis. Savo žemės 
ir duonds netekimas yra neįkai
nojamas nuostolis. Tačiau jie 
drauge įsitikino, kad kūrybinė 
laisvė yra labai konkretus daly
kas, o ne, kaip Šimkus skelbia, 
vien imperialistų lozungas. Iš 
Lietuvos parodų salių išstumtas 
Žilius dabar tapo ir ruošia paro
das su ypatinga energija. Mero 
romanas “Striptizas”, kun lei
dyklos Lietuvoje atsisakė spaus
dinti, pasirodė Amerikoje ir jau 
laimėjo išeivių rašytojų draugi
jos premiją. Tėvynėje palaips
niui nutildytas, į Rašytojų są
jungą nepriimtas Tomas Venc
lova ką tik išleido stambų savo 

'poezijos rinkinį. Jurašienės essays 
apie ypatingą šiandieninės lietu
vių kultūros padėtį niekad nebū
tų galėję išvysti dienos šviesą tė
vynėje. Iš Lietuvos scenos iš
stumtas Jurašas ruošia jau trečią
jį savo spektaklį Amerikos sceno
je, į kurią kelias niekam neleng
vas. Įdomiu sutapimu, tai tėvy
nėje gyvenančio autoriaus dra
ma, vaizduojanti totalitarizmo 
košmarą. Užsienin išvykęs, Ju
rašas ne tik atgavo savo kūrybinį 
balsą, bet ir suteikia jį Lietuvoje 
prabilti negalinčiam kūrėjui.

Kieno balsas daugiau sveria — 
šių kūrėjų, ar Ždanovą imituo
jančio ir šūkiais diskusiją “lai
minčio” Šimkaus? K. .2.

ILGAI GYVENS, KAS VERTINGA
Keleto minčių prakalba, įteikiant Bernardui Brazdžioniui 
poezijos premiją gegužės 7 d. Los Angeles, Kalifornijoje

tis poetas, kuris jau nuo 19U 
metų savo kūryba labiausiai gai
vino, kvėpė ir stiprino lietuvių 
tautą. Tokių ilgaamžių dar gyvų 
poetų išeivijoje sunkoka būtų la
bai daug surasti, kada štai ir 
mūsų laureatas 1918 metais šuo
liavo tik vienuoliktuosius — tai
gi spėčiau, dar tik pradinėje mo
kykloje lavinosi tautą gaivinti.

Bet neneigsim, kad ir tokios 
keblios sąlygos suvaržytas, verti
nimo komisijos sprendimas šiuo 
atveju atrodo pakankamai realis
tiškas, pagrįstas ryškiais duome
nim ir, tikiuosi, mūsų viešosios 
nuomonės vairininkų bus patei
sintas.

Šią pastarąją aplinkybę iške
liu ne atsitiktinai. Mat, Ša da
bar per daug rodosi juodų debe
sų ir žaibų padangėje. Daugelis 
galit regėti, kad mūsų viešojo gy
venimo plokštumoje kaskart pla
čiau atsiveria, it kadaise Vezuvi
jaus kalne, reto primityvumo ir 
anarchijos plevėsų krateriai, kur 
ir rašytojų draugijos ir kitų sam

būrių literatūrinių komisijų spren
dimus, kaip lygiai ir pačias kny
gas, dar negirdėto stiliaus dema
gogijos ir dumblo lava šoko už
pilti nieko bendra su literatūra 
neturėję piliečiai “patriotai” bei 
šiaipjau rėksmingi netikėtai iš
dygę ir pagal Illihois įstatymus 
užsiregistravę reorganizuoti tar- 
zanai.

Jei Amerikos lietuvių visuome
nė šio superskanaus nuosmukio 
ligos neatlaikys ir įnirtusių anar
chijos antpuolių nepajėgs ryžtin
gai atremti, tai mūsų tautinės 
kultūros dalykų vertintojui, rim
tesniam literatūros ar meno kri
tikui, ypač neretam kultūrinių 
vertybių kūrėjui darysis kaskart 
šalčiau ir nejaukiau besireikšti 
tokios žuvų rinkos atmosferoje.

Bet štai bliksteli reiškiniai, ska
tinantys dar per daug nenusimin
ti. Nors jau dylantis ir negausus 
lietuviškos knygos mylėtojų sek

Pirmiausiai truputis šio įvykio 
istorijos.

Malonu prisiminti, kad jojo 
šaknys pradėjo dygti prieš metus 
su viršum kaip tik mano šiau
dinėje pastogėje. Pernai, rodos, 
kovo mėnesi ten buvom susirin
kę savaip papramogauti būrelis 
draugų, jų tarpe ir tolimiausi 
skirtingų sparnu kaimynai — 
Brazdžioniai iš Vistas ir Galiū
nai iš Šventos Barboros. Užkan
džio pertraukom befilosofuojant 
kartais ir apie tam tikras, dva- 
siškesnes vertybes, kaip apie me
ną, poeziją ar paties mūsų gyve
nimo trapų poetiškumą, staiga 
Klemas Galiūnas — judraus šiau
riečių aukštaičių temperamento 
savininkas — penkiom minutėm 
paprašęs žodžio, įsiliepsnojo ir pa
reiškė, kad, būdamas karštas po
ezijos mylėtojas, Lietuvos nepri
klausomybės 60 metų sukakčiai 
paminėti jis ketinąs skirti 1000 
dolerių premiją to laikotarpio 
dar gyvam poetui, stipriausiai 
išreiškusiam mūsų tautos laisvės 
idėją. Tada jis paprašė mūsų tal- 
cos jo premijos skyrimo mecha
nizmui nustatyti.

Kai netikėtai paklojamas tik
ras tūkstantis dolerių, tai daug 
talkos jiem sunaudoti jau nebe
reikia. Mes atsakomybės atsikra- 
tėm ir dalyką nukreipėm į Lie
tuvių rašytojų draugijos valdžią, 
galvodami, kad bešališkiausiai ji 
tegali nurodyti premijos skyrimo 
tvarką ir surasti vertingiausią 
laimėtoją. Taip ir atsitiko —■ 
nors neslėpsiu žinąs, kad mece
natas apie pusmetį buvo kanki
namas visokių neaiškumų, vilki
nimo ir biurokratinės painiavos.

Tačiau premijai laimėti sąly
gos nebuvo perdaug lengvos. Be 
abejo, jos turėjo gerokai varžyti 
ir vertinimo komisiją. Pavyzdžiui, 
kad ir tasai pirmasis punktas, 
jog premiją gali gauti tik gyvas 
ir “laisvajame pasaulyje” (tektų 
suprasti, tik užsienyje) gyvenan

la“neM0 G*W»no 1000 doL premija už patriotinę poeziją buvo
Brazdžtontul »• “*• gegužės mėn. 7 d. Lo. Angeiea, Kali

fornijoj. iškilmėje matome H kairės j dešinę: mecenatą K. Galiūną, laureatą 
. *r Lietuvi1 rašytojų draugijos pirmininką kun. Leonardą
ADoriekų, OTJn. Nuotrauka L Kanto

torius, bet dar ne visa išeivijos 
visuomenė atsuko nugarą savo
sios tautinės kultūros vertybėm. 
Tebeturim fondų, organizacijų/ 
ir sambūrių, kurie vienu ar ki
tu būdu stengiasi paremti ar bent 
parodyti šiltesnio dėmesio kultū
ros vertybių kūrėjam. Ne kartą 
ton srovelėn įsilieja pavieniai 
geriau įsikūrę ar brandžiau dvasiš
kai išnokę tautiečiai, kaip Simas 
Kašelionis Chicagoje, ar pvz. mū
sų losangelėnas Algis Raulinai- 
tis su pemykščia Draugo romano 
premija, o štai šiemet santabar- 
barėnas Klemas Galiūnas su spe
cialia dovana poezijai.

Norėtųsi melstis, kad tokie po
zityvūs reiškiniai nebūtų atsitik
tiniai ir vienkartiniai. Taip pat 
drįsčiau priminti, kad sąlygos, 
kuriom mecenatai kartais ap
kausto savo kultūrinę labdarą, 
būtų ko laisviausios, neapriboja
mos siaurais ar tik kokiais propa
gandiniais tikslais. Negi mūsų 
dabartinio totalistinio šimtme
čio patyrimai dar nepaliudytų, 
kad vertinga mūsų kūryba su
klesti daugiausia tada, kai josios 
kūrėjai ko mažiausiai būna dusi
nami varžtų, valdžios įsakų, 
cenzūrų, viešų išniekinimų ar 
gulagų virbų.

Reikšmingos meninės vertybės 
ir propagandistų pretenzijos
Šiom keliom mintim neketinu 

paneigti specialia šių metų pro
ga gal ir pateisinamos sąlygos — 
to lietuvių tautos “gaivinimo, 

įkvėpimo ir stiprinimo” per pasta
ruosius šešis dešimtmečius. Tuo 
labiau nekritikuoju komisijos 
sprendimo, suradusio tą sąlygą 
arčiausiai atitikusį Bernardą 
Brazdžionį. Sprendimas gal bū
tų pusėtinai realus, net jei žvelg
tume ne vien į poezijos, bet ir 
apskritai į grožinės mūsų literatū
ros panoramą ypač per pastaruo
sius tris dešimtmečius, per ku
riuos mūsų daugelis tebebuvom 
gyvi ar dar tik skaisčiai pradėję 
merdėt... Išskyrus Vytauto Aan- 
to romanus su “Šventaragiu” prie
šaky, kitų tokių karštų patrio
tizmo šauklių buvo reta girdėti.

Deja, lietuvių tautinę kūrybą 
ištiko skirtingi likimai. Laisvės 
netekusioje tėvynėje meno kūry
bos sveika raida išvis buvo bru
taliai nutraukta ir smurtiškai iš
kreipiama, pajungianti jos gyven
tojus ir vieną siaurą privilegijuo
tą kūrėjų sektorių tarnauti val
džios interesam ir liaupsinti tos 
svetimų šaknų politinės uzurpato
rių klikos iškamšas. Bet užsieny
je mes kiti galėjom gana laisvai, 
tegu ir be gausingesnio tautinio 
užnugario, jieškoti naujų kūry
bos formų ir stilių, kultivuoti 
bet kokią ideologiją ir mėginti ati
tikti vėliausių madų manieras 
— kas be abejo buvo patrauklu, 
yra teigiama ir galėjo būti nau
dinga.

Tačiau, pridėjęs ausį prie že
mės, vis girdžiu ir juntu (kaip 
jaučia ir išeivijos gyvoji visuo
menė), kad su tom pastangom

dar tvirtai nejsibrėžė mūsų tra
giškojo laikmečio visuma. Nors 
ir gerų norų, bet pasaulio dėme
sio neatkreipusios tebėra lietuvių 
tautos svarbiųjų troškimų, mū
sų kovų ir žaizdų manifestaci
jos, o broliai žydai kai kuriuose 
savo filmuose mūsų tautą dargi 
nacių esesininkais dergia. Dar 
nepasiekta imponuojančių gel
mių, nesurasta naujų šviežių ir 
didingų kūrybinės išraiškos for
mų. O ir patsai tos kūrybos turi
nys kartais teprilygsta ar net ne
pasiekia eilinio bėglio iš tėvynės 
patyrimų ir pergyvenimų koky
bės.

Tai būtų gana rūstus ir mano 
gal per daug apibendrintas nusis
kundimas. Kas iš mūsų įsikarš
čiavę neperpučiam dūdų? Bet 
gal nereikėtų to ir nutylėti. Gal 
kaip tik derėtų vis prisiminti, kad 
meno kūryba, kuri tepajėgia būti 
vien mažų, smulkaus kalibro idė
jų, trivialų, nudilintų, stačiai 
nesvarbių ir nereikšmingų ar ir 
jokių dvasinių problemų išreiš- 
kėja — kaip praeityje, taip ir da
bar tegali rasti vien menką atbal
sį visuomenėje, ar nebent tik la
bai specialiose rūkštyse mirkytų 
estetų rateliuose. Ji nesudygsta, 
ilgalaikė neišbūna ir turbūt nie
kada nebus. i

Rodos, niekas į šitokių prie
kaištų gardą neįsprausta Braz
džionio. Per jo plunksną sklidu- 
sios meninės vertybės niekada ne
buvo, kaip sakoma, be objekto ar 
(it šio amžiaus vidurio vyriau
sioje tapyboje) tam tikri abstrak
tiniai "plėmų jieškojimai”. Gana 
reti ir jo formalistiniai žaidimai 
ar vien tik sklandus estetinių ga
mų akordai, pasimelsvavę “am
žinojo grožio” horizontai. Tad 
dantį sukandę turėsim sutikti, kad 
ir jaunystėje ir vėliau subrendi
mo laikotarpiais vadinamojo 
“modernizmo” čia nedaug tebū
ta. Bet visuomet gausu turinio ir 
jo prasmės, išsiliejančios savito 
stiliaus ryškumu ir taurios skam
bios kalbos srovėm. Tai vertybės, 
kurios ilgiau išlieka, kurios rei
kalingesnės, svarbesnės ir pasto
vesnės, kurios todėl tampa klasi
kinės.

Su tuo patenkam į vienos pro
blemos kryžkelę, kur mūsų vi
suomenėje ir dargi pačių litera
tų bei kitų menininkų tarpe 
nuolat tebegirdėti nesusipratimų 
ar ir paties aiškiausio nesuprati
mo pikti balsai.

Meno kūryba ir meninės ver
tybės yra savotiški fenomenai, 
kuriuose sunkiai ir didžiai nevie
nodai tesujieškomi įvairių teori
jų konstruktorių “dėsniai”. Ka
žin ar ne geriau tatai pasako pap
rastasis sveikas protas, o ypač 
jausmas, nujautimas, intuicija. 
Pagrindinis ir, kaip atrodo, “am
žinas” dėsnis tačiau yra toks: di
delio ir gražaus meno pačios per 
save nesukuria net ir didžiausios 
bei kilniausios religinės, tautinės, 
moralinės, socialinės, jų tarpe so
cialistinės ar net lenininės idėjos, 
kaip pvz. vertingo architektūros 
paminklo ir iš brangiausių me
džiagų nepastato dargi patys ga
biausi statybos verslo specialistai. 
Be abejo, minėtosios idėjos gali 
meno kūrinį šiek tiek labiau 
įprasminti, kartais tartum sukil
ninti, bet pačios vienos jos nėra 
ir netampa meninėm vertybėm. 
Jei menininkas nepajėgia ar nesu
geba jų meniškai išreikšti, anų 
idėjų vertingumas ir kilnumas

(Nukelta į 2 pal.)
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Danguolės Sadunaites eilėraščiai. 
Daugiašakiui ąžuolui palūžus: 
dr. Domo Jasaičio mirties metinėmis. 
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Filmų įvairumai.
Spygliai ir dygliai.

Meno, kaip 
. gyvenimo 
veidrodžio, 
problema

Kiek menas gali būti objekty
viu gyvenimo veidrodžiu? Gal 
jis neturi nieko bendro su mūsų 
gyvenimu? Gal tai tik autoriaus 
veidrodis? Jo vidaus balsas, 
prabyląs retkarčiais, užslopin
damas jo tikrąjį gyvenimą, 
slėpdamas realybę, kuri jam 
nepatinka?

O gal tai eskapizmas, bėgimas 
nuo kasdienos nuobodumo? Iš
radimas dalykų, kurių nebuvo, 
nėra ir nebus; jų perdavimas ne 
gyvenimo padiktuota forma, 

. bet tokia, kokia jis norėtų gyve
nimą apgaubti? Gal tai aplin
kos, gyvenimo “sumeninimas”, 
perdažymas, spalvinimas nenu
spalvinamo pilkumo, liūdesį 
padarant pasauline desperacija, 
o džiaugsmą juoko — komedi
jos sprogimu?

Žiūrint praeitin, atrodo, lyg 
menas visuomet būtų jaudinęsis 
savo laiko — epochos proble
mom. Būta stiprių pakilimų, kai 
menas stebėjo ar “stilizavo” sa
vo laiko žmogų bei aplinką. Bet 
buvo įvairios krypties menų. 
Buvo. Buvo ir tokių, kurie visai 
nematė to, kas sukosi čia pat 
panosėj. Klasikos laikais tiek 
tapyta ir rąžytą apie graikų is
toriją ir mitologiją, kad net nu
stebimas ima, kodėl tie žmonės 
nematė, kas dėjosi aplink juos- 
Jie tapė, rašė ir kalė akmenį, 
galvodami apie prieš du tūkstan
čius metų gyvenusius herojus, 
dievus, nimfas ir linksmuolį 
Bachą. Net filosofai, kaip Vol
teras, prirašė šimtus vaidinimų, 
kuriuos šiandien mažai kas pri
simena.

Karingi ir išmintingi graikai 
vaizdavo žmogų šiltame Vidur
žemio jūros klimate; romėnai 
stengėsi nuo graikų neatsilikti 
ir idealizavo jų kūrinius. Reli

ginguose Viduramžių darbuose 
net dvasiškume prasikiša ir šio 
meno žmogiški bruožai: mato
me, kaip rengėsi ir ką veikė to 
laiko žmogus. Ir vėlyvo Rene
sanso milžinai (Michelangęlo, 
Vlnci) aiškiai rodo to laiko pa
status, interjerus ir žmogų. Net 
biblinių ir mitologinių scenų fo
ne dunkso Apeninai, o šiaurėje 
— Olandijos ir kitų kraštų pei
zažas ir rakandai. Tik klasiciz
me blogiau. Tilo laiku visu vei
du atsigręžiama į antiką ir vaiz
duojami ne savo laikai ir ne sa
vo laikų žmonės.

Buvo tačiau laikai, kai Vidur
amžių drąsūs riteriai domina
vo menuos, kol Servantes jų ne
išjuokė ir anuliavo šią keistą 
madą

Ir tik 19 šmt buvo atsigręžta 
į aplinkos gyvenimą, kurį auto
riai patys gerai pažinojo, su ge
rais ir ne per geriausiais rezul
tatais. Nežiūrint to, nuo ano 
laiko jau nebuvo užmirštas 
įkvėpimo šaltinis — autorių su
panti aplinkuma. Visi vėlesni 
papildymai, nors kartais ir at
rodo keisti (simbolizmas, im
presionizmas, abstraktas, pasą
monės srautas ir kt.) vis dėlto 
turi šaknis kažkur gyvenime, jo 
vaizdavimo teorijoj ar gyveni
mo filosofijoj. Menas šiandien 
labai šakotas, bet jis nepalei
džia gyvenimo rakto ir spau
džia menininkams prakaitą 
besistengiantiems kaip geriau 
ir tiksliau įvairių teorijų pagal
ba tą gyvenimą pavaizduoti: 
Net klasikinėse temose jieško- 
ma ko nors panašaus į šiandie
ną (Anouilh).

Bet ar menas gali būti objek
tyvus? Taip ir ne. Kyla meno 
objektyvumo problemos, jo įti
kimumo klausimai: kas pakliu
vęs kitų įtakon, kas nusilenkęs 
mecenatų, valdžių, partijų ar 
mažų būrelių diktatui?

Bet gal tik patys kūrėjai ge
rai žino, kaip sunku iš nuobo
daus nespalvingo gyvenimo ar 
objekto padaryti įdomų, nenuo
bodu kūrinį. Ir gal čia ir sle
piasi atsakymas į minėtas pro
blemas ir aplamai meno paskir
tį. Kartu įdomu būtų, ir kokiu 
teigiamu ar neigiamu kampu 
yra ar bus nukrypęs mūsų išei
vijos menas, ir kaip šiose pro
blemose jis bus vertinamas at
eityje kitų. P. Mln.

POEZIJOS DIENOS CHICAGOJE
Faustas Kirša savo “Palikime” 

rašė, kad poezija yra regėjimas 
tamsoje. Ir atrodo, jog tai šven
ta tiesa. Poezija mums atneša 
prošvaisčių išeivijos ūkanose ir 
tautos vergijos naktyje. Dėl to 
kasmet rengiamos Poezijos die
nos Chicagoje čia turi didelį pa
sisekimą. Toks poezijos akcentas 
šiemet pabrėžtas jau penktąjį 
kartą. Poezijos dienų programos 
abi dienas (gegužės 26 ir gegu
žės 27) vyko Jaunimo centro 
erdvioje ir jaukioje kavinėje.

Poezijos vertimų vakaras
Poezijos dienas gegužės 26 d. 8 

vai. vak atidarė Jaunimo centro 
vardu namų šeimininkas kun. 
Antanas Saulaitis, S.J., primin
damas, kad pavasaris poezijai yra 
tinkamiausias laikas. Pasidžiau
gė, kad šį vakarą lietuvių poezi
ja bus perteikta įvairiomis kal
bomis ir kitų tautų poeziją išgir
sime išverstą lietuvių kalbon. Po 
to pakvietė Poezijos dienų mo- 
deratoriij Kazį Bradūną. Šisai at
kreipė dėmesį į tai, kad poezijos 
vertimai yra labai sunkus darbas, 
bet mūsų raštija kaip tik prasi
dėjo giesmių vertimais. Didžiųjų 
poezijos veikalų, kaip “Odisėjos”, 
“Dieviškosios komedijos”, “Ka- 
levalos” ar "Pono Tado” verti
mai liudija tautos ir kalbos kul
tūrinį subrendimą, šį egzaminą 
lietuviai jau yra puikiai išlaikę. 
Pasidžiaugė, kad šiandien turime 
tik ką Manyland Books išleistą 
“Selected Post-War Lithuanian 
Poetry” antologiją, dr. Jono Zda
nio parengtą ir išverstą ang
lų kalbon. Buvo perskaitytas Lie
tuvių rašytojų draugijos pirmi
ninko Leonardo Andriekaus 
sveikinimas Poezijos dienoms 
Chicagoje. O toliau jau buvo | 
skaitomi lietuvių ir nelietuvių 
poetų kūriniai originalo kalba ir 
vertime. 3

Pirmiausia kun. V. Rimšelis, 
MIC, graikų klasikine kąlba pa
skaitė “Odisėjos” pradžią ir dalį 
devintos giesmės, Vergilijaus 
“Georgikų” ištrauką ir Petrarkos 
itališkąjį sonetą. (Vertimai buvo 
J. Ralio. A. Nykos — Niliūno ir 
A. Churgino).

Poetė Danguolė SadOnaJtė Poezijos dienose Chicagoje. 1977 metų Lietuvių rašytojų draugijos 1000 dol. premija 
(mecenatas Lietuvių fondas) paskirta poetei už "Ateities” leidyklos Kleistų Jos eilėraščių rinkinį “Baltas ievos me
dis”. Jury komisiją sudarė: Povilas Gaučys (pirm.), Živilė Bilaišytė (sekr.), Julija Švabaitė-Gyllenė, Česlovas Grince- 
vičiui ir Kęstutis Keblys. Komisijos posėdyje gegužės 27 d. Chicagoje sprendimas padarytas balsų dauguma.

Nuotr. Jono Kuprio

nų kalba perteikė J.R. Jimenez ei
lėraščius “Balandis” ir “Sapnuo
tas noktiurnas” bei jų P. Gaučio 
vertimus lietuvių kalba.

O. V. Milašiaus prancūzišką 
eilėraštį “Et surtout que” rečita- 
vo J. Dainauskas. V. šiugždinio 
atliktą to eilėraščio “O ypač,

kad” vertimą į lietuvių kalbą pa
skaitė K. Bradūnas. Tą patį eilė-, 
raštį, be kitų, yra lietuvių kal
bon vertę ir A. Vaičiulaitis, ir J. 
Dainauskas.

M. Eivaitė, skaitydama vokie
čių poeziją ir jos vertimus lietu
vių kalbon, o taipgi lietuvių po-Marija Eivaitė sklandžia ispa-,

Kazys Bradūnas taria jvadtnj Žodį, atidarant Poezijos dienas gegužės 26 d. Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje. To
liau matyti Poezijos vertimų vakaro kai kurie programos atlikėjai. Iš kairės Į dešinę: Česlovas Grinceviėhis, kun. 
Viktoras Rimšelis, MIC, Jonas Dainauskas ir Daiva Marke lytė Nuotrauka Jono Kuprio

eziją ir šios vertimus vokiečių 
kalbon, pateikė liaudies dainą 
“Vai žydėk, žydėk, sausa obelė
le”, Goethės “Mignon” (Churgi
no vert.),, Maironio “Užmigo 
žemė” (Engerto vert.) Hoelder- 
lino “Likimo giesmė” (Nagio 
vert.), Putino “Vidurnaktį” — 
originale, o taipgi vokiečių ir 
anglų kalbomis, Heinės “Lore
lei” (V. Bložės vert.), B. Sruogos 
“Supasi, supasi lapai” (Engert- 
to vert.), J. Bobrowskio “Lietu
vių šulinys” (S. Gedos ir Br. Sa
vukyno vert).

Gausiai susirinkę dalyviai su 
dideliu susikaupimi ir dėmesiu 
klausėsi tokios įdomiai parinktos 
poezijos originalo kalba ir verti
muose. Tai buvo kažkas nauja, 
įvairu ir žaviai patrauklu, ypač 
kad K. Bradūnas suglaustai, bet 
taikliai supažindino su atatinka
mais autoriais bei kūriniais, duo
damas literatūrinių informacijų, 
perpintų reikšmingomis smulk
menomis, net ir humoru.

Antroje vakaro dalyje pir
miausia sustota ties lenkiškai ra
šiusiu Adomu Mickevičium. C. 
Grincevičius paskaitė “Pono Ta
do” pradžią ir kitas ištraukas, 
verstas Šakenio ir Putino. Paskai
tė ir sonetą “Akermano stepės” 
(Putino vert).

Primindamas rusų poetą Bel
montą, K. Bradūnas pažymėjo, 
kad jisai lankėsi Lietuvoje ir net 
rašė eilėraščių apie Lietuvą ir 
lietuvius: “Miškai, miškai, auk
siniai žmonės / Ir popieriniai pi
nigai...”. Mat, atsikūrusi Lietuva 
pradžioje neturėjo metalo mone
tų. Tada J. Dainauskas paskaitė 
Belmonto eilėraštį “Miškinei ka
ralienei — Lietuvai” (R. Birži- 
nytės vert.). K. Bradūnas padek
lamavo savo eilėraštį "Šventojo 
medžio nukirtimas”. Eilėraštis 
apie Kryžių kalno naikinimą Lie
tuvoje. J. Dainauskas po to pa
skaitė “Kontinente” išspausdin
tą šio eilėraščio rusišką vertimą.

Liūne Sutema supažindino 
publiką su mūsų poetais, išvers
tais į latvių kalbą, ir su latvių 
poetais, išverstais į lietuvių kal
bą. Girdėjome: K. Bradūno "Iš
troškus”, A Nykos - Niliūno 
‘•Tyli daina”, H. Nagio "Mėly
nasis sniegas” ir A Mackaus 
"Pabudintas Viešpaties angelo”, 
Paskaitė taipgi lietuvių kalbon 
išverstus latvių poetus: A. Krau- 
jedes "Mitai ir pasakos”, R. Ga
lės “Amžinai”, G. Salinio "Me
tamorfozės”.

Artistišku skaitymu - dekla
mavimu Daiva Markelytė sudo
mino publiką, originale ir verti
muose skaitydama Poe (V. Ma
černio vert.), Longfellow (Bem. 
Brazdžionio vert) E. Dickin- 
son (A Tyruolio vert), Aisčio, 
Bradūno, Nagio, Putino poeziją 
bei liaudies dainą. Lietuvių po
etų vertimai imti iš "Selected 
Post — War Lithuanian Poet
ry”-

Tęsdamas angliškos - lietuviš
kos kūrybos skaitymą, Linas 
Rimkus įspūdingai perteikė Šeks
pyro sonetą (Churgino vert.), 
Poe “Annabell Lee” (Binkio 
vert.), Sandburgo “Chicago” 
(Nagio vert.). Išgirsta taipgi 
Nykos — Niliūno "Vaikystė”, 
Bogutaitės “Sūnus ir kaulai”, S. 
Gedos “Buvau į Lietuvą išėjęs” 
—■ viskas anglų ir lietuvių kalba 
iš “Selected Post — War Lithu
anian Poetry”.

Poezijos dienų pirmasis vaka
ras praėjo be galo įdomiai 
ir sklandžiai. Gerai svetimas kal
bas mokančių perteikta (mode
ratoriui gyvai įsiterpiant su spal
vingomis pastabomis) programa 
gausios publikos buvo priimta vi
sa širdimi.

Gyvųjų poetų poezijos rečitalis
Šeštadienio (gegužės 27) vaka

re įvyko gyvųjų kūrėjų poezijos 
rečitalis. Jį pradėdamas, K. Bra
dūnas džiaugėsi gausia publika, 
kuri liudija mūsų kultūrinį bran
dumą. Priminė, kad per abu vaka
ru čia pat jau išpirkta poezijos 
knygų už netoli 600 dolerių. Pra
nešta taipgi pati naujausia lite
ratūrinė žinia, kad prieš porą va
landų jury komisija 1977 metų 
Lietuvių rašytojų draugijos 
premiją paskyrė poetei Danguo
lei Sadūnaitei už poezijos knygą 
“Baltas ievos medis”. Čia pat va
kare dalyvaujanti poetė buvo pa
sveikinta garsiais'plojimais.

Po šitokio įvado, poetė Vita
lija Bogutaitė buvo pakviesta 
skaityti pirmoji. Ji parinko eilė
raščius iš “Apokalipsės” ir “Ke
lionės” ciklų. Eilėraščiuose gir
dėjosi liaudies dainos motyvų, 
buvo gausu sugestyvių poetinių

(Nukelta į 2 paL)
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Nauji leidiniai.

Primirštoji 
Maironio dalis

Maironis yra parašęs operai li
bretą, kuris yra mažai kam žino
mas. Tas libretas yra pavadintas: 
"Kame išganymas?” Nei litera
tai, nei muzikai nėra atkreipę į 
šį kūrinį dėmesio. Sis kūrinys ta
čiau yra sutelktinis atsikurian
čios lietuvių tautos vaizdas. Ma
nytume, kad priežastis, dėl ku
rios šis kūrinys nėra susilaukęs 
plataus dėmesio, nėra koks nors 
jo prastumas. Užmiršimo prie
žasties reikia jieškoti šio šimt
mečio pradžios, literatūrinėse 
nuotaikose, kurių grupuotė gali 
būti trejopa: 1. Tai yra literatū
ros nusikreipimas nuo visuome
ninės srities, 2. Atsidėjimas vien 
individualiam išgyvenimui, 3. 
Literatūros nusikreipimas nuo 
turinio ir rūpestis vien formos 
kultivavimu.

Kliūtys šiam kūriniui įvertinti

Nusikreipimo nuo visuomeni
nės realybės priežasčių yra daug. 
Be abejo, pačių visuomeninių or
ganizacijų neteisingumai suvai
dino pagrindini vaidmenį, dėl ko 
dvasingi žmonės apsivylė visuo
meniniu gyvenimu. Praėjusio 
šimtmečio pabaigoje tas apsivy
limas įgavo labai būdingą formą, 
kuri vadinama anarchizmu. A- 
narchistinis literatų nusiteiki
mas buvo užvaldęs tris pagrindi
nes ano meto sostines: Londoną, 
Paryžių ir Petrapili. Iš ten jis davė 
toną visam pasauliui. Taip sako 
L. Trilling, 1975 m. miręs, pa
saulinio garso New Yorko litera
tūros kritikas. Gilus nepasitikėji
mas kiekvienu organizuotumu 
tebėra dar gyvas daugelyje lite
ratūrinių sluoksnių.

Ryšium ir be ryšio su tuo at
sirado išimtinis literatų atsikrei- 
pimas vien į psichologinį išgyve
nimą. Jis vedė literatus iki pasą
monės gelmių. Vienintelis išėji
mas iš savęs liko jiems leistinas, 
tai būtent erotika. Literatu buvo 
suprantamas tik vienišas žmo
gus, savo vienišume jieškantis 
viso žmogiškumo prasmės.

Literatūrinės kūrybos srityje 
atsirado dar vienas reiškinys, ku
ris skatino rašytojus atsitraukti 
nuo visokios tikrovės: ne tik nuo 
gyvenimo realizmo, bet ir nuo 
dvasinės realybės, ar ji būtų tie
sos, ar gėrio, ar grožio formos. 
Būdinga šios literatūrinės gal
vosenos išraiška yra vokiečio 
mokslininko O. Walzel studija: 
“Gehalt und Gestalt in Kunst- 
werk dės Dichters” t.y. “Turinys 
ir forma poeto kūryboje.” Jis ska
tino rašytojus domėtis tik kūri
nio forma, o i turinį žiūrėti 
tik kaip į neišvengiamą balastą 
kūrinyje. Dėl to daugelio litera
tūrinių kūrinių turinys labai su
menkėjo.

Praėjus keletui dešimtmečių, 
ypač vokiečių fenomenalistinės 
filosofijos įtakoje, atėjo atsikvo- 
šėjimas ir šioje srityje. Buvo su
siprasta, kad be turinio net for
ma neturi galimybės savo tobu
lumą apreikšti. Šiuo metu vis la
biau garsėjanti Roman Ingarden 
studija "The Literary work of 
Art” atsisako literatūriniame kū
rinyje skirti turinį nuo formos ir 
'nemano, kad literatūrinė vertybė 
būtų įmanoma be turinio. Si (be
sikeičianti pažiūra į literatūrinį 
kūrinį atidaro mums priėjimą ir 
prie Maironio “Kame išgany
mas?” Į jį dabar mes galime 
žvelgti be visų tų trijų suvaržy
mų, kurie kliudė mums prie jo 
priėjimą ligi šiol.

“Kame išganymas” turinys

Vaikų žaidimas ir tėvų tikėji
mas sudaro foną, kuriame reiš
kiasi pagrindinio personažo Zda
nio kankinanti tikėjimo abejonė. 
Jo žmogaus prasmės jieškojimas 
susiduria su kito personažo Mario 
grubia, praktiška, hedonistine be
dievybe. Į jų dialogą įsimaišo in
diško misticizmo choras. Iš jo iš
siskiria Gražutės meilė Zdaniui.

Antrame veiksme reiškiasi 
maištingas nuskriaustų darbi
ninkų ir bežemių ūkininkų, vyks
tančių laimės jieškoti Amerikon, 
choras. Jam kontrastu pasigirsta 
džiugi studentų giesmė “Gaudea- 
mus igitur”. Zdariis, netekęs savo 
mylimosios, (ją pavilioja Marys) 
bando derinti šias giesmes, ir 
kaip to derinimo išdava atsiran
da populiarioji lietuviška daina: 
“Užtrauksim naują giesmę bro
liai”, kuri jau yra pažįstama 
daugeliui mūsų senesnės kartos 
žmonių.

(Nukelta j 2 psL)

Pranas Čepėnas, NAUJŲJŲ LAI
KŲ LIETUVOS (ISTORIJA, I tomas. 
Išleido Dr. Kazio Griniaus Fondas 
1977 m. Spaudai parengti padėjo Al
bina Sirutytė - Cepėnienė. Library of 
Congress Catalog Card Number 76- 
51155. Leidinys kietais viršeliais, dides
nio formato, 560 psl., kaina 15 dol., 
gaunamas ir “Drauge”.

•
Žvelgiant į Lietuvos istorio

grafiją, galima lengvai pastebėti, 
kad mūsų kaimynai, lenkai ir 
rusai, yra žymiai daugiau rašę 
Lietuvos istorijos temomis negu 
patys lietuviai. Sitai neturėtų mū
sų stebinti, nes lietuvių kalbos 
mokėjimas beveik nepadeda isto
rikui studijuoti Lietuvos is
torijos, nėra jokių pirminių 
lietuviškų šaltinių.Vytautas Didy
sis valdoviškai korespondavo loty
nų, vokiečių, slavų kanceliarine 
kalba, lenkų ir net totorių kalbo
mis, bet ne lietuvių, nes rašytinė 
lietuvių kalba tik žymiai vėliau 
išsivystė. 1967 m. lenkų kalba 
net tapo oficialioji Lietuvos kal
ba, ir lietuvių kalba išliko gyva 
tiktai liaudyje, kuri vis tiek turė
jo rašyti bent kokius prašymus 
ar skundus lenkų kalba. Pirmie
ji istoriniai veikalai lietuvių kal
ba buvo išleisti tik 19-to šimt
mečio viduryje, (Daukanto Bū
das senovės lietuvių, kalnėnų ir 
žemaičių — 1845 m. ir Valan
čiaus Žemaičių vyskupystė — 
1'848 m.) Sis lėtas lietuvių rašy
tinės kalbos išsivystymas turbūt 
ir nulėmė, kad net 1873 m. vo
kiečiai mokslininkai pareiškė, 
jog reikia skubiai registruoti lietu
vių kalbą, prieš jai galutinai iš
mirštam.

Tačiau padėtis pasikeičia su 
lietuvių tautiniu atgimimu. Lie
tuvių kalba Lietuvės istorijai pa
sidaro gana svarbi 19-to šimtme
čio gale ir būtina 20-tame šimt
metyje. Tad, be abejo, šių laikų 
Lietuvos istorija bus geriausiai 
parašyta pačių lietuvių ar sve
timtaučių, pajėgiančių laisvai 
naudoti lietuvių kalbą. Tad rei
kia apgailestauti, kad 1864 — 
1914 m. laikotarpis yra buvęs per 
dažnai pamirštas pačių lietuvių 
istorikų, ypač platesniuose veika
luose, Šapokos redaguotoj Lietu
vos istorijoj 1864-1914 m. duota 
tik 57 puslapiai. O Sruogienės 
Lietuvos istorijoj tik 27. Plačiau
sias tų laikų aprašymas yra Lie
tuvos TSR istorijos antras tomas, 
kuris dėl aiškių priežasčių nėra 
labai objektyvus, ypač lie
čiant Rusiją ir Katalikų Bažnyčią.

Platesnės istorijos reikalingu- 
įas buvo aiškus jau dešimtmečiais, 
bet nieko konkrečiai nebuvo pa
daryta iki to laiko, kol dr. Kazio 
Griniaus fondas nesusirūpino 
tuo reikalu, surasdamas tinkamą 
autorių. Prano Čepėno užsimotas 
darbas parašyti trijų tomų Nau
jųjų laikų Lietuvos istoriją yra 
tikrai girtinas. 1977 m. išėjo pir
masis tomas, kuris apibūdina 
1864-1914 m. laikotarpį. Antras 
tomas lies 1914 - 1920 m., o tre
čias užsibaigs 1940 metais. Pra
nas Čepėnas yra daugiausia žino
mas kaip enciklopedistas, kuris 
nuo 1935 metų dirbo Lietuviš
kojoj enciklopedijoj ir čia išeivi
joj buvo vienas iš pagrindinių

Kompozicija (1973)

SAULIUS GIRNIUS
Lietuvių enciklopedijps redakto
rių. Išėjęs į pensiją, Čepėnas ne
sustojo dirbti ir yra suredagavęs 
Lietuvos universitetą .ir Vlado 
Požėlos Jaunystės atsiminimus. 
Tačiau vis dėlto yra nuostabu, 
kad autorius išėjo su savo pir
mutiniu istoriniu veikalu, jau į- 
žengęs į 78-tuosius metus, ir ža- 
'da parašyti dar du tomus.

Autorius nutarė 1864 -1914 m. 
laikotarpį apibūdinti ne chrono
logiškai, bet tematiškai. Knyga 
yra padalinta į penkiolika skyrių: 
Tauta istorijoj, Lietuvos gyven
tojai, Lietuvos gyventojų lenkini
mas, Lietuva Rusijos valdžioje, 
Rusinimas, Katalikų ir Pravosla
vų Bažnyčios Lietuvoje, Švietimas, 
Spaudos draudimas, Lietusių 
tautinis atgimimas, Lietuvių po
litinės partijos, Rusų japonų ka
ras, 1905 metų revoliucija Rusijo
je ir Lietuvoje, Rusijos valstybės 
dūmą ir Lietuva, Lietuvos ūkis 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir 
Lietuvių kultūrinė veikla prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. Kaip daž
nai atsitinka su tematiniais api
būdinimais, yra visa eilė kartoji- 
jnų, ypačiai ryšium su 1905 m. 
revoliucija, bet iš esmės auto
riaus pasirinktas paskirstymas y- 
ra sėkmingas. Autorius labai 
griežtai laikėsi laikotarpio ribų ir 
tik su retomis išimtimis, kaip po
litinių partijų veikla ir Vilniaus 
universiteto atkūrimas, rašė apie 
įvykius, kurie įvyko vėliau. Visi 
knygos skyriai nėra lygūs, dau
giausia dėmesio buvo skirta švie
timui, 1905 m. revoliucijai ir kul
tūrinei veiklai (Šie trys skyriai 
apima daugiau kaip 40 proc. vi
sos knygos).

Negalime abejoti, kad Čepėnas 
ilgai dirbo, rinkdamas medžiagą 
šiam veikalui, nes jame randa
me minint daug knygų ir straips
nių, išspausdintų Lietuvoj prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, nepri
klausomybės laikais, čia išeivijoj 
ir dabartinėj Lietuvoj, bei gausiai 
knygų lenkų, rusų, vokiečių ir 
anglų kalbomis. Knyga turi 970 
nuorodų, paimtų iš maždaug 
250-300 skirtingų šaltinių. Auto
rius plačiai panaudojo daug 
prieškarinių laikraščių: Vilniaus 
žinias (1905-1907), Lietuvos ži
nias (1914-11915), Lietuvos ūki
ninką (1905-1909), Varpą (1889 
- 1905), Vienybę .lietuvninkų 
(1896-1906) ir po du kartus ci
tuoja Ateitį, Draugiją, Laisvąją 
mintį, Jaunąją Lietuvą ir Darbi
ninko balsą. Tik pasigendama 
platesnio naudojimo katalikiško
sios spaudos: Apžvalgos ar Tėvy
nės sargo.

Tačiau . didžiausią šaltinių 
skaičių sudaro veikalai, išspaus
dinti po Antro pasaulinio karo, 
daugiausia okupuotoj Lietuvoj. 
Išeivijoj išleistų knygų ir straips
nių buvo panaudota apie 40, o iš 
Lietuvos apie 90. Čepėnas ypač 
remiasi A. Tylos, R. Vėbros, V. 
Merkio ir M. Lukšienės sukaup
ta medžiaga, bei Griniaus, Kairio, 
Bielinio, Požėlos atsiminimais. 
Autoriaus kruopštus rinkimas ir 
orientavimasis medžiagoj atsis
pindi tuo, kad yra panaudoti net 
tokie nelaukti šaltiniai kaip 
Problemos ar Psichologija. Jei 
ko pasigendama, tai katalikų at
siminimų, kaip Krupavičiaus «r

Altams Dargis Kompozicija (1971)
Visi čia rodomi dailininko darbai yra paimti IS Šiuo metu Rochesteryje 
vykstančios dail. Alfonso Dargio apžvalginės parodos “Gallery 696” patal
pose, 696 Park Avė. Paroda galerijoje tęsis iki birželio 30 d.

Vaitkaus. Taip pat neaišku, ko
dėl autorius rėmėsi tiek daug 
antraeiliais šaltiniais apie Kata
likų Bažnyčios padėtį, tik vieną 
kartą cituodamas A. Aleknos 
Žemaičių vyskupą Motiejų Va
lančių.

Įvade autorius skelbia, kad jo 
pagrindinis tikslas yra nušviesti 
šį laikotarpį kaip lietuvių tauti
nio atgimimo laikotarpį. Tai at
sispindi knygos anglų kalba pa
vadinime Resurgence af the In- 
dependent Mavement ir pirma
jame skyriuje, kuriame yra ap
žvelgiama tautos rolė Europos is
torijoj. Veikalas iš esmės kultū
rinis. Dalinai tai nenuostabu, 
nes neturėdami nepriklausomy
bės, lietuviai neturėjo jokios už
sienio politikas ar svarbių politi
nių ginčų. Pastebima, kad čia 
tik pirmutinis tomas plates
nės studijos, kadangi dėmesys y- 
ra nukreiptas į įvykius, kaip ko
operatyvų įkūrimą, universiteto 
steigimą, politines partijas, kurie 
pasidaro svarbūs tik nepriklauso
mybės laikotarpyje. Tuo pačiu 
laikotarpis prieš 1864 m. yra be
veik visiškai neliečiamas. Tad, 
ko gero, pats svarbiausias įvykis 
Rusijos istorijoj 19-tame šimtme
ty, būtent - baudžiavos panaiki
nimas, yra vos vos paminėtas, 
nors jo pasekmės nulėmė ne tik 
Rusijos, bet ir Lietuvos politinį ir 
ekonomini gyvenimą. Tikrai pa
sigendama platesnio apibūdini
mo baudžiavos panaikinimo įsta
tų ir jų įvykdymo, ypač visa tai 
buvo paveikta 1863 m. sukilimo. 
Per dažnai užmirštama, kad su
kilimas netiesiogiai palengvino

valstiečių gyvenimą, nes, norėda
mas kiek galima sumažinti lenkų 
dvarininkų įtaką, Muravjovas 
padidino valstiečiams skirtus že
mės plotus (Kauno gub. 44.7 
proc. ir Vilniaus gub. 42.4 proc.) 
ir sumažino išpirkimo mokesčius 
(Kauno gub. 44.5 proc. ir Vil
niaus gub. 67.4 proc.). Aiškiai 
tai buvo daroma ne tiek valstie
čiams padėtį kiek lenkams kenk
ti, bet vis dėlto šitai palengvino 
valstiečių gyvenimą.

Autoriaus bandymas visur ir 
visuomet būti objektyviu pasise
ka, ir nejaučiama, kad jis vieną 
ar kitą pusę remtų politiniuose 
ginčuose. Galima tik pasiskųsti, 
kad per dažnai vengia griežčiau 
pasisakyti įvairiais klausimais ir 
aplamai knygoje pasigendama 
platesnio įvykių verįinrmo. Me
džiaga yra vienoj vietoj labai pa
vyzdingai sukaupta ir knyga 
lengvai skaitoma, c t trūksta a- 
nalizės tokių svarbių klausimų 
kaip Rusijos valdžios nusistaty
mas Lietuvos ir Katalikų Bažny
čios atžvilgiu, lietuvių emigracija 
į Ameriką ir Rusiją. Nebandoma 
pažvelgti į Lietuvą, kaip į dalį 
Rusijos imperijos, ir palyginti ru
sų politiką Lietuvoje su jų poli
tika ir kitose, nerusų apgyvento
se šalyse, kaip Gruzijoj ar Armė
nijoj. Užmirštama, kad Lietuvai 
tada buvo ypač sunku, nes netu
rėjo jokių tautiškai susipratusių 
dvarininkų, kurie būtų rusams 
priimtini, ir rusų valdžia ap
lamai mažai dėmesio kreipė į 
valstiečius visoje caro imperijoje. 
Tik šitame atspalvyje galima fi>-

(Nukedta į 2 pri.)
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Nauji leidiniai.

SĖTOJI PABALTIJO STUDIJŲ KONFERENCIJA

1 rybinė laisvė tikram poetui yra 
didžiausias siekimas ir laimė, 
ir dėl tos laisvės tikras poetas 
gali begaliniai daug ką paauko
ti. Jis sakosi esąs laimingas,
kad pasiryžo viską padary
ti kūrybinei laisvei laimėti.

Kai stebi Tomą Venclovą kal
bantį, jauti, kad jis dabar iš 
tiestį yra laisvas žmogus, ne tik 
politine ar asmenine, bet ir pla
čiausia to žodžio prasme. Atro
do, kad poetas taip pat neturi 
nepasotinamos meilės daiktams 
ir banko knygelėms. O šia mei
le taip suserga svetur atsidūrę 
daugelio tautų emigrantai, ne
išskiriant nė mūsų tautiečių, 
nė mūsų pačių. Daugelis pra
randa saiką ir matą, išmainy
dami kūrybingą ir prasmingą 
gyvenimą į daiktus, šito pas 
Tomą Venclovą visai nesijau
čia.

Užtat jį dabar žavi tolimi pa
sauliai. Turėdamas kūrybinę 
laisvę, jis begaliniai džiaugiasi 
ir laisve, ir galimybe savo fi
zinę būklę pajusti erdvėje. To
limi pasauliai, tolimi kraštai, 
iki šiol tik svajonėse išgyven
ti, jam dabar pasiekiami ir vi
sai artimi.

Šitaip viską išgyvendamas, 
poetas ir sukuria didelio grožio 
ir gilumo eilėraštį apie Hobar- 
to muziejų Tasmanijoje. Eilė
raštį jis susirinkusiems į jo 
knygos sutiktuves su dideliu 
įsijautimu atmintinai padekla
muoja. (O šiandien jį spausdi
name mūsų laikraščio kultūri
nio priedo 3 psl. Red.).

Eilėraštyje Tomas Venclova 
mums perduoda ne vien tik sa
vo, bet simboliškai ir visos mū
sų tautos ir žmonijos pačius 
giliuosius sielos virpėjimus 
šiurpiuose istorijos žingsniuo
se.

Klausantis kalbančio Tomo 
Venclovos, nejučiomis apima 
šiltas jausmas. Poetas išaugo, 
subrendo mūsų tėvų ir mūsų 
tėvynėje, dabar taip niokoja
moje, “didžiojo brolio” dusi
namoje. Tačiau reikia manyti, 
jog ten yra ir daugiau Venclo
vų, Jurašų, Kudirkų. Tikriau
siai — visa daugybė. Ne visi 
tokie drąsūs ir pasiryžę. Ne vi
siems taip ir pasiseka. Pagaliau 
jie visi reikalingi ir gimtajai j 
žemei. Tikim, kad ir tenai yra 
begalinis aruodas intelektualu
mo, erudicijos, didelio išsimoks-1

Prie poeto grįžtant
Paraštiniai įspūdžiai 
iš knygos sutiktuvių
Prieš kiek laiko M. K. Čiur

lionio galerijoje, Jaunimo cent
re, Chicagoje, sutikom naują 
Tomo Venclovos poezijos kny
gą “98 eilėraščiai”. Jau praėjo 
kelios savaitės, bet sukeltos 
mintys ir įspūdžiai vis dar su
grįžta, matyt, verta prisiminti.

Tomas Venclova tada kal
bėjo drąsiai, laisvai, buvo jau
čiamas pasitikėjimas savimi. 
Intelekto ir erudito pasitikėji
mas savimi. Poetas prisipažino, 
kad rašo nėdaug. Jam net ir ne
lengva rašyti. Proga čia prisi
minti ir kai kuriuos pastarųjų 
metų net Nobelio premijos lau
reatus,. kurie taip pat nedaug 
rašė, o visd ėlto pasaulio buvo 
išskirtinai pastebėti.

Tomo Venclovos “98 eilėraš
čiai" taipgi yra ne skubos, bet 
ilgų metų mąstymo ir kūrybos 
knyga.

Labai įdomu buvo išgirsti 
poeto mintis apie dabartinę mū
sų literatūrą. Jam ir kitiems 
šviesuoliams Lietuvoj buvo ir yra 
žinomi ir Aistis, ir Bern. Braz
džioniu ir H. Radauskas, ir 
Bradūnas, Niliūnas, Nagys, ly
giai kaip ir Geda, Degutytė, 
Vaičiūnaitė, Martinaitis ir kiti. 
Visi jie yra bendros visos lietu
vių literatūros turtas. T. Venc
lova labai vertina lietuvius 
poetus, ypač ten, kur poetas 
kenčia dėl kūrybinės laisvės 
varžymo ir yra piktas. Tokioje 
situacijoje išauga dideli poetai, 
išsiveržia gili, dramatiška, tyro
ji poezija. Niekam nėra lengva 
palikti tėvynę. Nebuvo lengva 
ir Tomui Venclovai. Vašingto- 
nietis Vincas Trumpa net jį 
gąsdino, patardamas apsigalvo
ti, nes čia, girdi, kone tuščia 
terba jo telaukia. Dar iš Lietu
vos Tomas Venclova Trumpai 
atsakė, kad jis puikiai žinąs,
kas jo laukia. Draugai ir ne
draugai Lietuvoje taip pat ska
tino poetą apsigalvoti. Visi, ge
rų patarimų nepasigailėję, vis 
dėlto Venclovos nesuprato. Kū-1 linimo. Net neturėdami kūrybi-

ALINA STAKNIENfi

Erdviam Toronto universiteto 
plote išbarstyta daug įvairiausių 
pastatų. Kad kurie jų, kaip Ro- 
barts biblioteka, “ultra” moder
niški, kiti “istoriški”, su tamsaus 
akmens bokštais bokšteliais, se
noviškai' didingi. Vienas tokių, 
britiškos gotikos stiliaus pastatas 
— tai University College, kuria
me gegužės 1'1 - 14 d. vyko 6-toji 
AABS (American Association for 
the Advancement of 'Baltic Stu- 
dies) Pabaltijo studijų konferen
cija.

Gotiškas stilius išlaikytas ir 
pastato viduje - storos viduram
žiškos sienos, siaurais, giliais 
langais, ilgi pliko akmens korido
riai, klasės lyg pilies kambariai, 
sunkiom medžio durim, o di
džiosiose salėse aukšti “skambūs” 
vitražai. Visur viešpatauja susi
kaupimo rimtis ir darbo atmosfe
ra. (Pastatas statytas 1856 m.)

Čia suvažiavo šimtai moksli
ninkų, pabaltiečių ir nepabaltie- 
čių, ne vien iš Amerikos ir Kana
dos, bet ir iš kitų kontinentų, 
skaityti savo darbų ir padisku- 

i tuoti Pabaltijo studijas liečiančių 
temų. įskaitant ir klausytojus, 
iper tris dienas konferencijoj užsi
registravo 620 asmenų. Buvo pa
skaityta apie 130 mokslinių dar
bų iš įvairių sričių.

Konferenciją .rėmė Toronto u- 
niversitetas, Tarptautinių studijų 
centras, Rusijos ir Rytų Europos 
Studijų centras, Ontario Daugia- 
kultūrinė istorijos draugija ir vi
sa eilė pabaltiečių akademinių ir 
ekonominių organizacijų.

Aktyviai konferencijoj dalyva
vusių lietuvių (vadovavusių sesi
joms, skaičiusių pranešimus, dis
kusinių grupių ir simpoziumų da
lyvių) buvo apie 20. Buvo maty
ti daugelis tų pačių veidų kaip ir 
pereitoj AABS konferencijoj. 
1976 metais, Columbijos univer
sitete, New Yorke. Iš viso šitoj 
konferencijoj lietuvių užsire
gistravo turbūt ne daugiau kaip 
60.

AABS draugijai šįmet suėjo 10 
metų. Konferencijos dabar ren
giamos kas 2 metai.

Pabaltijo studijų apimtis plati, 
taigi visada būna progos pasi
reikšti įvairių sričių mokslinin
kams, tiek geografams ir inžinie
riams, .tiek ir meno ar literatū
ros kritikams, nekalbant jau apie 
sociologus ir istorikus, kalbinin
kus ir bibliografus. Ir šioj konfe
rencijoj buvo skaitoma įvairybė 
temų: ir apie energijos šaltinius 
Pablatijy ir apie Balį Sruogą, ir 
apie veiksmažodį "turėti”, ir apie 
naujas meno sroves.

Mokslininkai šioj konferenci
joj atstovavo dvylikai įvairių 
mokslo sričių. Kiekviena jų buvo 
suskirstyta į sesijas, kuriose buvo 
paskaityta po keletą pranešimų 
su gimininga tematika, arba gru- 

nės laisvės, mūsų poetai ir ra
šytojai sunkiausiomis sąlygomis 
kuria ir turtina lietuvių litera
tūrą. Galima žemę užimti, bet 
negalima tautos sielos pavergti.

Zigmas Umbraiūnas

pinėse diskusijose buvo pasvars
tytas koks bendresnis klausimas. 
Taip pat buvo ir simpoziumų, 
liečiančių Pabaltijo studijas.

Sesijomis gausiausia buvo so
cialinių mokslų sritis. Jai buvo pa
skirta net 11 sesijų, po 3-4 į die
ną. Vienai tų sesijų, pavadintai 
“Tautiškumo pasireiškimai Pa
baltijy ir Sovietų Sąjungoj”, va
dovavo Vytautas Vardys (Okla- 
homa Univ.), buvęs AABS pre
zidentas, visad aktyviai dalyvau
jąs konferencijose ir į organizaci
jos veiklą daug darbo įdėjęs. O 
sesijoje, kurios tema buvo “Nau
jos galimybės tyrinėjimo me
toduose ir šaltiniuose”, įdomų 
darbą skaitė Juozas Kazlas (Yale 
Univ.) Jis svarstė informaci
nę medžiagą, kuri dabar suplau
kia į JAV per naujus imigrantus 
iš Sovietų Sąjungos.

Jis pabrėžė, kad pasitraukian
čiųjų iš Sovietų Sąjungos banga, 
kuri prasidėjo 1971 metais, 
paskutiniu laiku smarkiai padi
dėjo. Per pereitus dvejus metus į 
JAV imigravo tūkstančiai asme
nų, kurių užpildytos anketos bei 
liudijimai jau yra tapę vertingais 
medžiagos šaltiniais.

Toj pat sesijoj estė Marju Rink 
Parming iš Washingtono kalbėjo 
apie Pabaltijį liečiančią spausdin
tą medžiagą, randamą kompiu
terių informacijos bazėse (on - 
line bases). Ji minėjo bibliogra
fams gerai pažįstamas bazes, kaip 
ERIC, pradėtą 1969 metais, ir 
komercinius informacijos “dalin
tojus”, kaip New York Times In- 
formation Bank ir Lockheed DIA 
LOG sistemą, kuri savo kompiu- i

Pabaltijy (medžio raižinys)

vių kilmės sovietų teisininko Ev-terio telefoninėm linijom patei
kia visą eilę informacijos 'ba
zių.

Tokiu būdu dabar automatiš
kai per kelias minutes prieinami 
įvairių sričių "abstraktai” — 
straipsnių santraukos ir bibli
ografiniai duomenys, liečią Pa
baltijį. Pavyzdžiui, Histori- 
cal Abstracts talpina santraukas 
Sovietų moksliniuose žurnaluose 
pasirodžiusių straipsnių ir ten ga
lima .rasti nemaža mums įdo
mios medžiagos, (ten galima 
rasti ir AABS leidžiamo žurnalo 
Journal of Baltic Studies straips
nių santraukų.)

Disertacijų abstraktuose, kurie 
pradėti '1961 m., ji rado 95 sant
raukas, liečiančias Pabaltijį, o 
Science and Technology Abs- 
tracts, kurie pradėti 1969 m., 
net 250 straipsnių duomenų. 'La
bai naudinga taip pat yra Kong
reso informacijos bazė, su Kong
reso rezoliucijų abstraktais ir taip 
pat valdiška National Agricul- 
ture Library bazė, kurioj randa
ma apsčiai sovietinių mokslinin
kų straipsnių apie Pabaltijo miš
kus, augmeniją ir t.t. (Vakarų 
mokslininkų straipsniai gimtąja 
kalba čia daug rečiau .talpinami).

Kitos socialinių mokslų sesijos 
apėmė teisės, ekonomijos, ge
ografijos ir sociologijos sritis, o 
taip pat politinius mokslus ir de
mografiją.

Teisės srity buvo svarstoma 
naujoji Sovietų konstitucija, o 'ki
toj sesijoj Dietrich Leeber (Kiel 
Univ.) skaitė darbą apie lietu- 

geny Pashukenas gyvenimą ir 
mirtį.

Ekonominiai klausimai Pabal
tijy buvo svarstomi diskusinėj 
grupėj, kurioj dalyvavo Tomas 
Remeikis (Calumet College, III). 
Geologijos sesijoj buvo kalbama 
apie Baltijos jūros taršos kontro
lę.

Sociologijos sritis apėmė ir et
ninio identiteto klausimus, Vie
noj sesijoj, pavadintoj “Pabaltie- 
čiai kaip imigrantai”, Aleksand
ras Gedmintas (New York Statė 
Univ. — Delhi) svarstė etninio 
identiteto sąvokų dinamiką. Ki
toj —pavadintoj “Etninės soci- 
alizacijos ir asmenybės aspektai”, 
dalyvavo du lietuviai mokslinin
kai. Antinas Musteikis (D’Youvil- 
le College) svarstė temą “Nau
jasis sovietinis vaikas”, o Ginutis 
Procuta (Ottawa Ūniv.) skaitė 
apie politinę socializaciją Lietu
voj.

Istorijos sritis irgi buvo gausi 
sesijomis. Jų buvo septynios, be to, 
dar viena skirta viduramžių isto
rijai, o kita senovės istorijai kar
tu su archeologija.

Pirmojoj istorijos sesijoj, pava
dintoj “Bolševizmas ir Pabaltijo 
tautos” dalyvavo pabaltiečių 
draugas Stanley W. Page (City 
University, N.Y.), kuris parašė 
knygą The Formation of the 
Baltic Statės, (Howard Fertig, 
1970). Jis diskutavo sesijoj skaity
tus darbus. O ketvirtajai sesijai, 
“Pabaltijo sritis nuo 12-18 šimt
mečio” vadovavo ir jos darbus 

diskutavo Romualdas Misiūnas 
;(Williams College).

Tiesiogiai Lietuvą liečiančių 
.temų istorijos srity beveik nebu
vo. Tebuvo tik vieno mokslinin
ko, Juliaus Slavėno (Statė Uni
versity College at Buffalo) pra
nešimas apie Generolą Raštikį, 
kaip kariuomenės vadą, kurį jis 
skaitė sesijoj, pavadintoj "Trečio
jo dešimtmečio krizė ir Antras 
pasaulinis karas”. Julius Slavė
nas yra aktyviai dalyvavęs ir ki
tose AABS konferencijose su pra
nešimais iš naujųjų laikų istori
jos .

Gaila, kad šioje konferencijoje 
daugiau Lietuvą liečiančių isto
rinių temų nebuvo. Ar be Slavė
no ir Misiūno neturim daugiau 
jaunų istorijos profesorių, kurie 
domisi Lietuvos istorija? Penkto
joje konferencijoje net du nelie
tuviai profesoriai skaitė darbus iš 
Viduramžių istorijos — apie Di
džiąją Lietuvos Kunigaikštystę.

Daugiausia lietuvių dalyvavo 
literatūros srityje, bet prie jos ir 
kitų sričių grįšime vėliau.

Dabar reikia paliesti kontro
versinę ir labai plačiai šioje kon
ferencijoj svarstytą tematiką — 
tai Pabaltijo žydų klausimas, ku
riam buvo paskirtos net keturios 
sesijos.

Pirmojoj sesijoj “Pabaltijo žy
dų bendruomenė tarpukario lai
kais” F. Bruce Ashkenas ‘(US 
Archive Service) skaitė .temą 
“Lietuvos žydų ekonominiai var
gai JAV diplomatų akimis”, o es
tas Tonu Parming (Maryland 
Univ.) labai teigiamai vaizdavo 
žydų padėtį nepriklausomoj Es
tijoj, pabrėždamas jų turėtas sa
varankiškas auklėjimo ir kultū
ros institucijas, žydiškų studijų 
fakultetą Tartu universitete, žydų 
dalyvavimą profesijose ir preky
boje ir t.t

Antroji sesija buvo pavadinta 
“The Holocaust and Baltic Jew- 
ry”. 'Ji susilaukė labai plataus dė
mesio. Didžiulė salė penktadie
nio rytą buvo pilna klausytojų. 
Taip pat atvyko vieno Toronto 
laikraščio reporteriai ir televizi
jos atstovai.

Sesijai vadovavo Romualdas 
Misiūnas, kuriam buvo pavesta 
sudaryti ir visą programą šiuo 
kontroversiniu klausimu. Pirmą 
pranešimą skaitė Emanuel No- 
del (West Michigan Univ.) — 
apie pabaltiečių rolę žydų naiki
nime. Savo žodžius, stipriai pa
brėždamas, jis kelis sykius karto
jo, jog netiki į kolektyvinę Pa
baltijo tautų kaltę žydų genoci
de ir kad, jo žiniomis, tik visai 
mažas procentas pabaltiečių prie 
jo prisidėjo. Bet skaičiai, kuriuos 
jis davė, ir kai kurie jo sakiniai 
implikavo kaltės užmetimą.

Gertrude Schneider (City 
Univ., N.Y.) išsamiai ir šaltai 
išdėstė Rygos geto istoriją, o Da
vid M. Crowe Jr. (Elon College) 
skaitė temą “Pabaltijo kraštai žy
dų naikinimo literatūroje”. 
Pranešimų diskutuoti buvo pa
kviesti trys mokslininkai: Helen 
Fagin (Miami Univ.), Antanas 
Musteikis ir Julius Slavėnas. Po 
to diskusijose dalyvavo ir labai 
daug klausytojų.

(Nukelta į 2 psl.)



I

EKUMENINĖS IDĖJOS DOBILO "BLŪDEŠiame pumery:
Kokia yra šiandien literatūra? 
Ekumenines idėjos Lindės-Dobilo 
“Blūde”.
Sigito Gedos eilėraščiai.
Tyro pirmavaizdžio besiilgint: 
nauja Gedos poezijos knyga, 
šeštoji Pabaltijo studijų konferencija. 
Jonui Žmuidzinui 80 metų. 
Čiurlioniecių koncertas Rochesteryje. 
Mirė dailininkas Kazys Šimonis. 
Kompozitorių Chačaturianų 
Drisimenant I

Kokia yra šiandien 
literatūra?

Visuomet buvo ir bus {vairių 
teorijų literatūroj. Kai kurios yra 
linkusios užgriebti daugiau išra
dimo, fikcijos, kitos — daugiau 
realybės. Bet toks W. J. Harvey 
(“Charakter and the novel” 65) 
sako, kad vis tiek retas pripažįsta, 
jog menas neimituoja, neseka 
gamtos ir žmogaus natūros. Dėl 
šito daugiausia ir kyla nesusi
pratimų bei {vairių teorijų, ku
rtuose rašantis gali lengvai pa
klysti, ypač jei griežtai laikysis 
bent jų vienos, sako W. J. Har
vey.

Anglas E. Mulr (“The struc- 
ture of thė novel” 63) skirsto ro
manus i veiksmo, charakterio, 
dramatiškus, kronikos ir periodo 
nupiešimo romanus. Jam atrodo, 
kad dramatiškas yra pats geriau
sias. O baigia pastaba, kad apra
šydamas gyvenimą, rašytojas tu
ri jj transformuoti { pozityvų ir 
reikšmingą vaizdinį. Jei to nėra 
romane, jis tampa konfesija, iš
pažintim. Periodo romanas — vi
suomenės keitimosi piešėjas — 
jam yra žumalizmas. O nauje
nybių jis net neliečia. Net 
Praustas jam atrodo yra nepa
kartojamas, nesektinas. Ameri
koj R. Scholes (“Structuralism in 
literature” 74) šneka apie kalbi
nes ir literatūros formas. Mini 9 
aiškias formai: legendą, sakmę, 
mitą, slaptažodini dvylipumą 
(riddle), hipotetišką pasakojimą, 
patarlę, memuarini pasakojimą, 
pasaką ir net anekdotą.

Rašoma ir apie herojus ir he
rojiškumą. Ar reikalingas tas, ku
ris nebijo mirties? Šiandien jau 
atsiranda net antiherojiškos lite
ratūros. Žmogus net nenori nuga
lėti mirties baimę, apsireikšda
mas herojiškai. Po Darvino ir 
Freudo herojizmas literatūroj ta
po daugiau narcizismu, savęs ver
tinimu ir darėsi vis nesupranta
mesnis. Kam stengtis, plėštis? At
sirado herojizmas, besistengian
tis nugalėti save, savo gėdą, kal
tę ir slaptąsias represijas.

Atsirado naujas žmogus _•— he
rojus su kitokiais jausmais, lais
vas nuo baimės. Sis jo kelias taip
gi nėra lengvas. Reikalauja tam 
tikros asmeniškos ekspansijos, 
iliuzijų, kitokių siekimų, kurie 
yra daugiau meilė, kaip estetinė 
romantiška jėga, arba kūryba, 
kaip išliekanti, pozityvi jėga.

L. Trilling (“Sincerity and 
authentlcity” 71) jieško atviru
mo ir autentiškumo romane. G. 
Lukacs ("Realism in our time” 
64) narplioja modernizmo ideo
logiją, o M. Weitz (“Philosophy 
in’literature” 63) randa apsčiai 
filosofijos Šekspyro, Voltairo, Tols
tojaus ir Prausto raštuose. Jau
čiama, kaip paliekamos senesnės 
idėjos ir struktūros, o artėjama vis 
kažkur arčiau žmogaus ir jo gyve
nimo. Atrodo, kad anglai su sa
vo 18 šm. biografijom ir Russeau 
su savo “Confessions” yra tarsi 
“kalti” dėl to šiandieninio žmo
gaus atviro vaizdavimo, išpažini
mo ir neformalizmo.

Bet žmogus juk vis dar įpintas 
{ visokias dogmas, papročius, jis 
dar formalus. Jis turi tai matyti, 
jeigu jis išverčiamas ir parodomas 
toks, koks yra. Jis turi rasti sųeiką 
egzistenciją, net išprotėdamas. 
(R. D. Laing). R. Scholes sako: 
Sartre kaltina struktūralistus. 
Sartre galvoja, kad žmogus gyve
na istorijoj, bet jaučiasi geriau 
mite, mitologijoj. Levi — Strauss 
sako: žmonės gyvena mite ir sle
piasi nuo jo istorijoj; jam istorija 
yra mitas, kurią žmonės padaro 
savo pačių pasitenkinimui; kiek
vienas supranta istoriją kitaip, ją 
tempia ant savo kurpalio. Su
mišimas atsiranda ir žmogaus su
pratime.

Aplamai atrodo, jog žmogus 
vis dėlto yra svarbus, bet ir labai 
komplikuotas objektas literatūroj. 
Jis turi savo natūrą ir natūralų 
ritmą egzistencijoj. Ritmas, kaip 
sako R. Scholes, yra žmogaus tri
umfas prieš paprastą chronolo
giją. Pakartojimai, periodišku
mas ir atomazga duoda formą ir 
reikšmę {vykių eigai: kaip gyve
nime, taip ir fikcijoj, dviejų as
menų suartėjimas, kontaktas ar 
meilė reiškia jam priešingų po
lių susitaikymą, nes visi esame 
skirtingi. Gale R. Scholes klausia: 
ar galima šiandien ir politinė 
vaizduotė literatūroj? Atsako tei
giamai. Bet reikia ne tik struktū
rinės politikos, bet ir žmonių 
meilės politiko®.

{vadinės ir preliminarinės pastabos

Kadangi nuo kun. Julijono Lindės- 
Dobilo gimimo jau yra praėję dau
giau kaip šimtas metų, o nuo jo 
mirties eina keturiasdešimt ketvirti; 
kadangi jis buvo Panfevėžio, tegu 
daugeliui labai mielo, bet vis dėlto 
provincijas žmogus, tai jj mačiusių 
ir pažinusių skaičius ir dėl metų, 
ir dėl vietos yra ribotas. Visa tai ver
čia įvade bent trumpais bruožais su

pažindinti su jo gyvenimu ir sumi
nėti bent svarbesnius jo raštus.

Antra. Taip jau mūsuose įprasta, 
kad, minėdami kitus, labiausiai pa- 
siminime patys save; keldami kitų 
nuopelnus, dar labiau išsikeliame 

savo pačių. Nuo tos ydos nesu lais
vas ir aš, todėl įvade turėsiu pasi
sakyti, kokie ryšiai riša mane su 
kun. Lindę Dobilu, kodėl aš čia apie 

jį kalbu. ■ i ■ _
Po dviejų įvadinių pastabų bus 

pagaliau prieita prie temos.

Kun. Julijonas Lindė, prieš 66 

metus išleisdamas savo romaną 
“Blūdą”, ■ prisidengė Dobilo slapy
vardžiu. Dengėsi ne nuo rusų val
džios, nes spaudos draudimas jau 
aštunti metai buvo panaikintas; 
dengėsi labiausiai nuo brolių kon- 
fratrų, kurių gyvenimą, veiklą ir 
elgesį gal net aštriau ir neigiamiau 
romane pavaizdavo, negu po 20 me
tų tai padarė V. Mykolaitis-Puti-

Senųjų Varnių parapijos bažnyčia. Gyvendamas Varniuose, J. Lindė-Dobilas 
kaip tik baigė rašyti čia aptariamą romaną “Blūdą”.

Čia suminėjom keletą knygų U 
autorių kalbančių apie charak
terius, įvairias literatūros formas, 
atvirumą — autentiškumą rašte, 
realizmą, filosofiją literatūroj ir 
kt. Gal jau vien jų vardai sako, 
kad literatūra gali būti paprasta

JUOZAS MASILIONIS

nas “Altorių šešėly”. Bet tai neįei

na į šio pranešimo temą ir nuo to 
'preliminarinėse pastabose atsiribo
jame. Dengėsi slapyvardžiu, nes 
“Blūde” buvo pareikšta daugybė 
naujų ir drąsių minčių, nesutin
kančių su tada beveik visuoti
nai įsigalėjusia opinija, minčių, ku
rias dabar, daugiau kaip po pusės 
šimto metų, pavadintume ekume
ninėmis. Tai ir bus šio straipsnio 

centras.

Biografiniai .duomenys

Julijonas Lindė gimė 1872 m. 
lapkričio 17 d. Dofydų kaime, Gru
žių parap., Joniškėlio valsčiuje, Bir

žų apskrityje. Jo gimtinė beveik 
viduryje tarp šių didesnių mieste
lių: vakaruose Linkuva, šiaurėje 
Vaškai, rytuose Pasvalys, pietuose — 
Joniškėlis. Iš pietų ir rytų didžiu
liu vingiu supa Mūšos upė, kuri 
Latvijoje, prie Bauskės, susiliejusi 
su Nemunėliu, gauna Lielupės var
dą. Tai Lindės gimimo metų pakur- 
šč, Kauno Kuršo gubernijų pasie
nis, o Nepriklausomybės laikais — 
Lietuvos — Latvijos pasienis, turįs 
Lietuvos pusėje šiek tiek latvių, o 
Latvijos ■ pusėje šiek tiek lietuvių, 
ši biografinė smulkmena vaidina di-

■r-' '—------------------ir--------------------
ir įvairi, gali kelti įdomiausių 
ginčų, būti įvairių pažiūrų. Ir 
mums geriau apie tai bent šį tą 
žinoti, negu sėdėti literatūros vi
dudienyje užmerktam akim.

P.. Mln.

delį vaidmenį jo “Blūde”, jo eku
meninėms nuotaikoms ir pažiūroms 
susidaryti.

Pradžios mokyklą baigė Joniškė
lyje, o tolimesniam mokslui buvo 
nuvežtas į Kuldingą, kur klebonavo 
jo dėdė kun. Tomas Paltarokas. Čia 

įstojo į vokiečių gimnaziją. 1891 m. 
baigė 4 klases. Porą metų po to 
gyveno Panevėžyje ir mokėsi loty
nų kalbos. 1893-1898 m. mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje. Pus
metį pavikaravęs Raseiniuose, 1898 
m. gale buvo nukeltas į Mintaują, 
paskui Skaistkalnę ir Feliksbergą 
(Pilbergą), Latvijoje. Pastarajame 

bažnytkaimyje praleido 1905 m. re
voliuciją.

Apie šį laikotarpi turime du pasa
kojimus, iš dalis sutampančius, iš 
dalies skirtingus. Pirmasis yra Dau
manto Cibo, kur{ jis girdėjęs iš kal
bininko Petro Būtėno, Lindės-Dobi
lo giminaičio: Susipažinęs su tuome
tinėmis socialinėmis idėjomis, kun. 
Lindė “pradėjo ir iš sakyklos skelbti 
toleranciją, žmoniškumą ir brolybę. 
Kad latviai paklusniai dėjosi { širdį 
tuos gražius pamokymus, paaiškė
jo 1905 metais. Tuo laiku visoj 
Latvijoj gaivališkai plėtėsi riaušės 

prieš ilgus amžius trukusią vokie
čių baronų priespaudą. Dvarai bu
vo deginami, o savininkai išžudomi. 
Rusų valdžia dažnai buvo bejėgė. 
Bet Pilberge kaip niekur nieko — 
ramu. Parapiečlai susilaikė nuo ne
žmoniškų veiksmų.
t Rudeniop klebonas išvažiavo į 

tolimą parapiją talkininkauti trijų 
dienų atlaidų šventėje. O kai tre
čią dieną grįžo, savo parapijoj iš
girdo raudojimą. Tuoj paaiškėjo: 
jam nesant namie, kažkas jo para- 
piečius sukurstė. Minia nuėjo j dva
rą, viską sudegino, sunaikino, iš
žudė. Bet netikėtai atskubėjo rusų 
kariuomenė, riaušininkus apsupo ir 
tuoj pat 60 vyrų sušaudė. Klebo

nas rado juos visus ant šventoriaus 
suguldytus.

—Klebonėli, jei būtum buvęs na
mie, nebūtų visa tai įvykę. §is įvy
kis jaunam kunigui buvo baisus 
smūgis. Sunku vaizduotis, kiek 
skausmo turėjo iškęsti, kol visus 60 
palaidojo, kol visas našles aprami
no” '(Daumantas Cibas, Tylusis 
mąstytojas, "Mūsų Vytis, 1971 m. 
Nr. 1, 13 psl.).

LE XVI tome, 222 psl. sakoma: 
“(Lindė) Nelaimingai patikėjęs, 
kad rusų valdžiai pasidavę revoliu
cijos dalyviai nebūsią šaudomi, už
tikrino jų gimines, kad tie dalyviai 
pasiduotų. Kai iš pasidavusiųjų 
apie 60 buvo sušaudyta, Lindė 
vėl susirgo nervais”.

Matome, kad pasakojama kažkas 
panašaus, bet, kaip jau minėjau, ir 
labai skirtinga. Jeigu būtų teisin
gas pirmasis pasakojimo variantas, 
tai kun. Lindės atsakomybė būtų 
labai maža, jei antrasis variantas 
būtų teisingas, tai kun. Lindės at
sakomybė milžiniška.

Nepaisant, kuris iš šių pasakoji
mų yra tikras, viena yra tikra, kad 
1905 - 1906 m. revoliucija kun. 
Lindės sieloje įbrėžė gilius rėžius, 
nes Žinoma, kad pačioje 1907 m. 
pradžioje jis išsikėlė į Livenberzeną 
ir ten pradėjo kurti “Blūdą”, roma
ną iš 1905 m. revoliucijos. Ar kūry
ba, ar revoliucijos prisiminimai jį 
nualino, kad jis, atsisakęs parapijos, 
nusikėlė pas savo draugą kun. A.

I JuHJonaa LtadMtobitas (1872-1M4)

Juozapavičių į Varnius ilsėtis. Čia 
būdamas, baigė rašyti ir 1912 m. 
išspausdino savo “Blūdą”. Kilus 
triukšmui kunigų tarpe dėl “Blū- 
do”, 1914 m. nusikėlė vėl į Latviją, 
j Alūkstą vikaru ir miesto mokyklos 
kapelionu. Karo metu su mokykla 
nusikėlė į Jelęaterinoslavą (dabar 
Dnepropetrovskas). Grįžo 1918 m. 
vasarą ir vėl kunigavo Latvijoj: pra
džioj Kurmenės filialistu, o paskui 
Skaistkalnės klebonu. Abi šios vie
tovės yra prie Nemunėlio Radviliš
kio. Dr. Jono Yčo, tuometinio Pa
nevėžio gimnazijos direktoriaus, 
kviečiamas, 1922 m. vasarą atsikėlė 
j Panevėžį, kur iki 1925 m. buvo 
lietuvių k. ir literatūros mokytojas, 
1925-27 inspektorius, 1927-34 direk
torius. Mirė 1934m. gruodžio 2 d. 
Pr. Naujokaitis savo “Lietuvių li
teratūros istorijos” II t. (296 p.) sa
ko: “Palaidotas naujuosiuose Ka
tedros kapuose greta G. Petkevičai
tės - Bitės”. Kai Lindė - Dobilas mi
rė, G. Petkevičaitė tebebuvo gyva. 
Ji mirė 1943 m. ir ji buvo kaip ra
šytoja palaidota greta rašytojo kun. 

J. Lindės - Dobilo.

Mano ryšiai 
kun. J. Lindė-Dobilu

J Lindę-Dobilą pirmą kartą pa
mačiau, kai ėjo trylikti metai po jo 
“Blūdo” išleidimo. Aštuonerius 
metus jis buvo mano inspektorius, 
direktorius ir mokytojas. Tiesa, kla
sėje temokė tik vienerius metus, bet 
maždaug nuo ketvirtosios klasės 
klausiau jo paskaitų Liaudies uni
versitete, kur tą ‘liaudį” sudaryda
vo tik beveik vieni gimnazistai; jo 
paskaitų maždaug nuo to pa
ties laiko klausiau “Meno kuopoje”,

tai kuopai pirmininkavau. Tada ir 
J. Lindė-Dobilas mane pažino. Kai 
mirė, iš Kauno nuvažiavau į jo lai
dotuves. Kai “Meno kuopa” 1935 m. 
kovo mėn. surengė Panevėžy jo mi
nėjimą, vėl atvažiavau skaityti pa
skaitos. Tai buvo pirmas įsigilini
mas į Dobilą ir jo kūrybą. Tuo pa
čiu metu parašiau straipsnį apie 
Dobilą “Ateityje”. Universitete 
skautai, vyčiai suruošė Dobilo pa
minėjimą, vėl turėjau skaityti pa
skaitą. Tos paskaitos santrauką 
red. prof. I. Tamošaitis įdėjo į "Vai
rą”. Taip krovėsi medžiaga apie ma
no buv. direktorių ir mokytoją. Kai 
atėjo laikas rašyti universitete se
minaro darbą, j>rof. V. Mykolaičiui 
pasisiūliau rašyti apie Lindę-Dobi
lą. Vėliau tą patį darbą išplėšiau 
į diplominį darbą. Tuo pačiu laiku x 
studijavo Rapolas Šaltenis, tą pačią 
Panevėžio gimnaziją baigęs 1927 m., 
bet dėl ligos anksčiau pradėtas stu
dijas turėjęs nutraukti. Jis irgi buvo 

didelis Dobilo gerbėjas. Jis apvaži
nėjo Dobilo tėviškę bei jo gyventas 
vietas ir parašė diplominį darbą — 
apie kun. J. Lindės Dobilo gyveni
mą. Mes abu sudarėm Dobilo raštų 
bibliografiją ir 1935 m. “Naujosios 
Romuvos” 6 ir 9 nr. paskelbėme. Iš 
grožinės kūrybos buvo žinomas ro
manas “Blūdas”, 4 apysakaitės, dvi 
dramos ir apie 50 straipsnių, spaus
dintų įvairiuose laikraščiuose ir 
žurnaluose.

Senieji ir dabartiniai “blūdat”

Artėjant prie Dobilo "Blūdo”, 

reikia išsiaiškinti to žodžio reikšmę. 

“Lietuvių k. vadovas” sako, kad

(Nukelta i 2 pel.)
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