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Vilniaus universiteto metus pradedant. 
Pasikalbėjimas su inž. Jurgiu Gimbutu, 
perduodant Lituanistikos instituto pir
mininkavimu naujam pirmininkui. 
Palikęs neišdildomu įspūdį.
Adomas Varnas pasakoja.
Vertingas tautosakos ir 
senosios literatūros vadovėlis.
Simono Stanevičiaus odė
“Šlovė žemaičių”.
Didelė auka gyvenimo grožiui.
Nauji leidiniai.

Vilniaus universiteto metas pradedant

LITUANISTIKOS INSTITUTO VADOVYBEI KEIČIANTIS

Mačiau Vilnių šaunų miestą, 
Seną mokslų gyvenimą, 
Nuo žemaičių beapsėstą 
Ir jų tikrą sutarimą.
Šlovė visus sujudino 
Gera tėviškei daryti, 
Ir, ką amžiai pagadino, 
Čėaaa yra sutaisyti

Simonas Stanevičius

Pradėdami Vilniaus universi
teto 400-tuoius metus, grįžkime 
i tuos laikus, kai Vilniaus uni
versitetas gyveno tragiškų laikų 
išvakares. Įdomus yra to laiko
tarpio liudininkas, vieno šio uni
versiteto studento eilėraštis “šlo
vė žemaičių””. Jo autorius yra Si
monas Stanevičius (1799-1848). 
šiame eilėrašty krinta 1 akis tai, 
kad jame nėra jokio liūdesio ar 
rezignacijos. Eilėraštis alsuoja 
veiklos polėkiu, o ne nusivylimo 
dvasia. Jis ne elegija, bet odė.

Mes savo mąstymą apie Vil
niaus universitetą dažnai prade
dame praradimo dvasioje: šis u- 
niversitetas buvo svetimųjų, ne 
mūsų; jis buvo atšlijęs nuo lietu
vių tautos; jo mokslai buvo ne 
mūsiški; jo lotynų ir vėliau 
lenkų kalba darė šį mokslo židi
nį mums nesavu. Ne tokios yra 
Simono Stanevičiaus nuotaikos. 
Jis, kaip ir mes, džiaugiasi sena 
Vilniaus universiteto garbe, ap
tardamas jį kaip ‘‘seną mokslų 
gyvenimą”, tačiau tokį gyve
nimą, kuris yra “žemaičių apsės
tas”. Ir reikia manyti, kad šį že
maičių “apsėdimą” poetas su
pranta ne vien tik kaip jo laiko
tarpio reiškinį, bet kaip visų 
šimtmečių reiškinį.

šalia savo entuziazmo poetas 
žino, kad amžiai šiame universi
tete daug dalykų yra pagadinę. 
Tačiau pasitikėdamas savo veik
lia dvasia, jis kviečia taisyti “ką 
amžiai pagadino.” Jis žino, kad 
pasaulis jau buvo susitaikęs su 
mintimi, jog lietuvių tauta yra 
praradusi save, užsimiršusi, kas 
j« yra.

šis eilėraštis buvo parašytas 
1823 metais, išleistas Vilniuje 
1829 metais. Tai buvo išvakarės 

1831 metų sukilimo, kuris pakir
to ir Vilniaus universiteto egzis
tenciją. Eilėraštis tačiau prana
šauja ne grėsmę, bet prisikėlimą. 
Jis žino, žemaičių garbė ir kalba 
atgijo, ir kad ta garbė “visus su
judino gera tėviškei daryti”. 
Tarp lietuvių pasklido tarpusa
vio meilė, ir lietuvis pasijuto lie
tuviu esąs. Trumpais žodžiais pa
minėjęs keletą didžiųjų kuni
gaikščių, poetas palaipsniui ug
do savo veiklos polėkį, pradedant 
išsivadavimu iš priešų ir bai
giant nepaprastu įvykiu šiaurėje, 
sušvitimu tokios šviesos, ku
ri nuplieskė visus Lietuvos paša
lius. Deja, kaip daugelio pra
našysčių išsipildymui, taip ir 
šios, reikėjo kur kas daugiau lai
ko. Ir pats poetas geresnių laikų 
jau nesulaukė. Jam teko išgyven
ti tik nepasisekusio sukilimo pa
sekmes. Bet jo pranašauta šviesa 
nušvito, nepraėjus nė šimtui 
metų, Lietuvos nepriklausomy
be. Teisus dėl to yra Maironis, 
kai jis savo poemoje “Tarp skaus
mų į garbę rašo: "Idėjos, jei di
džios, nemiršta kaip žmonės, jos 
tveria per amžius ilgus...” Ta
čiau vien laiko slinkties idėjų gy
vybei išlaikyti nepakanka. Joms 
reikia žmonių pastangų. Dėl to 
Maironis savo posmą baigia: “Bet 
(idėjos) neina kaip saulė, ra
miai be karionės; tai audra, ką 
mėto žaibus” (5 giesmės pra
džia).

Simonas Stanevičius buvo ne 
tik pranašas, bet ir aktyvus vei
kėjas. Siame jo eilėrašty yra 
užuominų, kad Vilniaus univer
sitete buvo ir žemaičių studentų 
organizacija, o ne vien filo
matai ir filaretai, kalbėję lenkiš
kai. Viena šių organizacijų yra 
išugdžiusi didįjį Lietuvos kuni
gaikštijos entuziastą, rašiusį len
kiškai, Adomą Mickevičių. Kai 
kuriuos šio Simono Stanevičiaus 
eilėraščio pasakymus, sudėjus 
juos greta ir paėmus veikliame 
šio kūrinio fone, galima įtarti, 
kad autorius čia kalba apie bu
vusią žemaičių studentų organi-
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Pokalbis su inž. dr. Jurgiu Gimbutu, 
perduodant Lituanistikos instituto 
vadovavimą naujam pirmininkui

Kai šiuo metu ištiviškoje mū
sų visuomenėje bauginančiai pra
siveržia įvairūs nesutarimai, kai 
grumiasi tarpusavyje dėl tuščio 
nieko arba tik dėl įsivaizduotos 
garbės bei pirmavimo, tai litua
nistinių mokslų žmonės savo or
ganizacijoje tvarkosi kultūringai 
ir demokratiškai, vienas kitą su
prasdami, vienas kitą respektuo
dami, kūrybinėmis nuotaikomis 
ir savo darbu galbūt labiausiai 
įprasmindami šiandieninę išeivi
ją. Čia turima minty Lituanisti
kos instituto veikla ir jo narių 
pozityvus kūrybinis, bet ne ar
domasis nusiteikimas.

Su naujais metais pasikeitė ir 
Lituanistikos instituto vadovybė. 
Šia proga užkalbiname daug šir
dies Institutan įdėjusi buvusį jo 
pirmininką inž. dr. Jurgį Gim
butą, teiraudamiesi aplamai apie 
Lituanistikos instituto struktūrą, 
veiklą ir ateities, planus.

— Dėl ko dabar keičiama LI 
vadovybė?

— Pasibaigė trejų metų statu
tinis laikas. Buvau išrinktas pir
mininku 1972 metų gruodžio 
mėn. ir vėl perrinktas po trejų 
metų. Vicepirmininkas Simas Su
žiedėlis ištesėjo taip pat šešerius 
metus. Kiti prezidiumo nariai 1973 
-75 metais buvo: Vladas Kulbo
kas, dr. Tomas Remeikis ir dr. 
Aleksandras Plateris, o 1976-78 
metais: dr. Ina Užgirienė, dr. Ro
mas Misiūnas ir Vincas Trumpa. 
Skyrių vedėjai renkami ir kartais

perrenkami trejiems metams, tik 
jų kadencija nesutampa su pre
zidiumo.

— Kas bus naujajame Institu
to prezidiume?

—Pirmininku išrinktas Rimvy
das Šilbajoris iš Columbus, Ohio. 
Kiti keturi dar nepasiskirstė pa
reigomis: Ilona Maziliauskienė iš 
Montrealio, Janina Rėklaitienė iš 
Chicagos, Julius Slavėnas iš Bu- 
fallo, N.Y. ir š dabartinio prezi
diumo R. Misiūnas iš Williams- 
town, Mass. Jie visi daktarai, 
universitetų ar kolegijų profeso
riai. Rinkimai atlikti korespon
dentiniu būdu. Balsavo 65 proc. 
visų LI narių. Naujasis prezidiu
mas perėmė pareigas nuo sausio 
pradžios.

— Girdėti,-*^1 išrinkta nau
jų Instituto narių. Kas jie?

— Taip, gruodžio mėnesį In
stituto taryba atliko narių rinki
mus, balsavo visi 13-ka. Naujieji 
nariai yra: istorikai dr. David 
Fainhauz, dr. Saulius Sužiedėlis 
ir kun. Vincas Valkavičius; litera
tai Violeta Kelertienė, Tomas 
Venclova ir dr. Jonas Zdanys: 
psichologai daktarai Vytautas J. 
Bieliauskas ir Romualdas Kriau
čiūnas. Įrašytas į sąrašus praė
jusiais metais išrinktas psicholo
gas dr. Algis Norvilas.

Pagal statutą ir 28 metų prak
tiką, LI nariai renkami slaptu 
balsavimu, dviem trečdaliais tei-

Inž. dr. Jurgis Gimbutas, pirmininkavęs Lituanistikos institutui 1972-1978 
metų laikotarpyje.

giamų balsų. Ne visi kandidatai 
surenka tiek balsų, bet šį kartą 
praėjo visi. Kandidatus parenka 
ir pristato Instituto skyrių vedė
jai. Tvarkomės kitoniškai, kaip 
kitos draugijos: negalime priimti 
pasisiūlančių įstoti ar įsirašyti 
nariais, o tik pakviečiam išrink
tuosius.

•— Kaip kito Instituto narių 
sudėtis per pastaruosius 6 metus?

— 1973 metais buvo 68 na
riai, iš jų 56 proc. jaunesni, kaip 
65 metų, moką nario mokestį. 
Dabar turim 120 narių, iš jų 69 
proc. jaunesni kaip 65 metų. Šiek 
tiek atjaunėjome, bet brangia kai
na: mirtis pasiėmė net 12 vyres
nio amžiaus narių. Jų tarpe nu
stojome žymių lituanistų, buvu
sių Lietuvos universitetų profeso
rių: Antano Vasio, Prano Skar- 
Ižiaus, Leonardo Dambriūno, Alf
redo Senn’o ir taip neseniai Jo
no Puzino.

—Kas reikšmingesnio atlikta 
Jūsų kadencijoje?

— Instituto veikla reiškėsi 
dvejopai: suvažiavimais ir litua
nistinėmis knygomis. Instituto 
suvažiavimų buvo trys, kas dve
ji metai, visada lietuvių visuome
ninėse patalpose, su paskaitomis 
lietuvių kalba. Tuose trijuose su
važiavimuose 50 LI narių skaitė 
69 paskaitas ir dar turėjome ke
lis svečius prelegentus. Suvažia
vimuose dalyvaudavo apie vie
nas trečdalis Instituto narių. Su
važiavimai būna atviri lietuvių 
visuomenei.

Išleidome 6 knygas. Lituanisti
kos Darbų II tomą redagavo dr. 
Vincas Maciūnas, o tris suvažia
vimų darbų tomus redagavo iš 
eilės dr-ai R. Šilbajoris, B. Ma- 

čiuika ir J. Rėklaitienė. Penkeriu 
metų išeivijos bibliografijos 300 
puslapių tomą parašė Povilas 
Gaučys, redagavo Jonas Damaus
kas ir T. Remeikis. Vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus šimtmetinę 
sukaktį atžymėjome, išleisdami 
jau nebegaunamos kun. Antano 
Aleknos 1923 metais Klaipėdoje 
išleistos knygos antrą laidą su 
V. Trumpos įvadu ir J. Damaus
ko dokumentų priedais. Tos kny
gos mecenatas buvo dr. Myko
las Morkūnas. Jo spaustuvėje 
Chicagoje spausdinome visas 
knygas, išskyrus Lit. Darbų m to
mą.

— Iš kur gavote lėšų tiek 
knygų išleisti?

— Ne iš 10 dolerių metinio 
nario mokesčio. Nebuvom pavel
dėję kapitalo iš praeities. Gelbė
jo daugiausia Lietuvių fondas, 
šiek tiek Liet Bendr. Kultūros 
taryba (tada pirm, buvo Anato
lijus Kairys), Devenių fondas 
(prof. Vacį. Biržiškos knygai), 
— reikėjo nemaža tūkstančių do
lerių, kurių dalis grįžta, parduo
dant knygas. Tad suvažiavimų 
darbus išleidome be subsidijų. 
Dar gavome tūkstantinę iš Vy
dūno Jaunimo fondo Lietuvos isto
rijai rašyti, šia proga ačiū vi
siems mecenatams ir kun. dr. 
Prunskiui už pirmąją tūkstanti
nę lituanistikos premiją, kuri te
ko dr. V. Maciūnui 1977 metais.

— Minėjote Biržiškos knygą, 
o jos dar nematėm? Kas dar 
rengiama spaudai?

— Vaclovo Biržiškos knyga 
apie studentus iš Lietuvos užsie
nių universitetuose XTV - XVIII 
amžiuje jau renkama spaustuvė
je. Be to, spaustuvėje baigiamas 

Lituanistikos Darbų IV-sis tomas, 
redaguotas to paties Vinco Ma
ciūno. Rašomos keturios svarbios 
knygos, kurias išleis Lituanisti
kos instituas. Tris finansuoja Lie
tuvių fondas: tai akademinė Lie
tuvos istorija, rašoma aštuonių 
istorikų; Lietuvių literatuos isto
rija anglų kalba, rašoma A. Vai
čiulaičio ir V. Maciūno; išeivijos 
bibliografiją nuo 1975 metų — 
rašo P. Gaučys. Dar neturim 
mecenato kitai prof. Vaclovo Bir
žiškos knygai: lietuvių išeivių 
spaudos bibliografijai anglų kal
ba, “American—Lithuanian Press, 
1875-1910”. Tą komplikuotą 
rankraštį tikrina ir redaguoja 
Stasė Vaškelienė.

— Kodėl Lituanistikos L Sto
tas nepasireiškia Amerikos uni
versitetuose ir angliškai kalban
čioje visuomenėje?

— Dėl to, kad tą jau sėk
mingai atlieka AABS — Baltų 
mokslinių studijų draugija, o jo
je dirba ir lituanistai — tie pa
tys LI nariai. Būtų nereikalingas 
dublikavimas, jei ir LI vykdytų 
savo suvažiavimus universitetuo
se angly..kalba. AABS yra gau
sesnė ir turtingesnė tokiai veik
lai, o LI yra reikalingas lietuvių 
visuomenei, ką įrodo gausus at
silankymas į mūsų suvažiavimų 
paskaitas ir pusėtinai gausus Ins
tituto leidinių pirkimas. Jei jau 
LI tikslas yra ugdyti lituanisti
kos mokslus išeivijoje, tai dalis 
to uždavinio yra perdutotj to 
ugdymo ir kūrybos rezultatu? sa
va lietuviu kalba. Tatai labai ak
tualu jaunesniesiems mokslinin
kams, kurie gal ir neturėtų kito
kių progų paskaityti savo specia
lybės paskaitų lietuviškai. To pa
ties siekia ir mūsų Mokslo ir kū- 
tybos simpoziumai, kurių dalį su
darydavo LI suvažiavimai.

— Ar tai neturite jokio ryšio 
su kitataučiais mokslininkais?

— Kaipgi — juk ir mūsų na
rių yra nelietuvių bent šeši, o 
galėtų jų būti ir daugiau. LI lei
diniai parduodami ar dovanoja
mi mokslinėms bibliotekoms šia
me ir kituose kontinentuose. Ins- 
institutas įregistruotas keliuose 
mokslinių organizacijų kataloguo
se. Pirmininko arba Illinois įga
liotinio adresais gauname laiškų 
iš kitataučių mokslininkų ir šiaip 
jau žmonių, jieškančių bibliogra
finių ar kitokių informacijų. 
Man teko atsakyti, arba nukreip
ti skyrių vedėjams gal po dešim
tį tokių laiškų kasmet. Keli 
tarptautiniai knygynai užsisako 
mūsų leidinių. Amerikos ir Eu
ropos. Žinoma, šitokius ryšius 
reikia plėsti. ' ->

— Skaitėme apie sekantį LI 
suvažiavimą New Yorke. Kokia 
jo programa?

— VH-sis Instituto suvažiavi
mas įvyks 1979 metų gegužės m. 
26-28 d. Brooklyne, N.Y. lietu
vių Kultūros židinyje. Paminėsim 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktį. Jau susitarta su šiais 
paskaitininkais: Simu Sužiedėliu, 
Vincu Trumpa, Stase Vaškelie- 
ne; dr-ais St. Goštautu, Juozu 
Jakštu, Ramūnu Kondratu, Vin
cu Maciūnu, Jonu Račkausku.
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Siame numery:
'Magiškas ir* žydintis aktoriaus žodis. 
Ilgai laukta Zenono Ivinskio 
Lietuvos istorija.
šimto metų gyvenimas: 
dailininkas Adomas Varnas pasakoja. 
Prof. J, Eretas įspėja Europą: 
Sovietų Sąjunga turi polėkį 
pasiekti Atlantu.
Mitologija ir propaganda: 
apie “buržuazinius” ir “tarybinius” 
tautosakininkus.

Magiškas ir žydintis žodis
Įvadines mintys akt. Jano Kelečiaus spektakliui

Ke/ifyvė,

ILGAI LAUKTA ZENONO IVINSKIO ISTORIJA

Sugužėjome šiandien į Naujo
sios parapijos rengiamą lietuviš

kojo žodžio puotą. Nenusteb
kite, kad šį renginį taip vadinu. 
Mat, šioje popietėje žada būti 
daug žodžiu (nors juos ir išsa
kys tik vienas žmogus) — todėl, 
kad susigaudytume šitų žodžių 
žodyne, noriu jus perspėti, kad 
žodis yra lyg gėlė, kuri žydi gra
žiausiais žiedais. Bet jis ir svai
gina. Kaip geras, senas vynas. 
Kaip lietuviškas midus.

Linkiu Jums visiems šį vakarą 
pasigerti šiuo lietuviškuoju žo
džiu ir išgyventi ekstazę. Juk gy
venant po svetimu dangumi, vi
suomet yra malonu apsvaigti 
gimtuoju žodžiu — juoba, 
kad jis, būdamas savas, vis daž
niau darosi toks retas, toks,* sa
kyčiau, nekasdieniškas kai kurių 
jau čia gimusių — jaunų žmonių 
lūpose.

Tačiau džiugu, kad mūsų lie
tuviškas žodis yra g y v a s.

Štai ir šiandien šioje vietoje 
jis pražys savo paslaptingais žie
dais ii suplastės sugestyvios ga
lias sparnais.

Žodis žmogaus gyvenime vai
dina svarbų vaidmenį. Pirmiau
sia, tai bendravimas tarpusavy
je, susižinojimo ryšys, jungiąs as
menį su asmeniu, kiltį ar gentį 
su gentimi, tautą su tauta. Žo
dis — tai išsisakymas. Asmeny
bės, individualumo ginklas. Sa
vo rūpesčių, savo jausmų ir viso 
to, ką jaučiame, kuo gyvename 
ir ką išgyvename atskleidimas. 
Savo vidaus išsakymas.

Žodis yra daugiaveidis, tarsi 
tomėnų dievaitis Janus. Pagal rei
kalą ir sąvoką jis atpažįstamas. 
Ir žmogus savąjį žodį daugerio
pai naudoja. Kartais jis aštriu,, 
kaip skustuvasl Toks žodis palie
ka kito sieloje žaizdas ir randus. 
Kartai- žodis yra švelnus, kaip 
motinos pabučiavimas! O kartais 
žodžiui atimama siela: jo tikroji 
prasmė. Ir jis palieka beveidis, 
kaip minia. Kaip nevaisingas me
dis. Ir kartais jis veidmainingai 

apvelkamas melo skraiste ir jį 
panaudoja apgaulei.

Tai diplomato ir sukto politi
ko žodis.

Bet yra nuoširdus ir jausmin
gas žodis. Tai poeto. Toks žodis 
žėri, kaip deimantas, sukelia gra
žiausius vaizdus, duria ilgesiu, 
kaip adata, verčia virpėti širdį 
meile ir yra kupinas kerinčių iliu
zijų. Jis atveria vartus į grožio 
ir burtų pasaulį. Jis padaro tave 
turčiumi! Staiga tavo vidaus pa
saulis tampa — kaip pilna bran
genybių kraitinė skrynia. Tu kvė
puoji idėjomis, galvoji spalvin
gais vaizdais, pasineri į nuosta
biausius įvykius.

Tai rašytojo žodis. Ir tokį žo
dį dažnai pavadiname grožiniu 
žodžiu. Arba poetiniu įvaizdžiu.

O gyvena pasaulyje dar vie
nas žodis — tai aktoriaus žodis. 
Kitaip dar nusakomas vaidy
binio žodžio sąvoka.

Mat, žmogus mėgsta imituoti 
gyvenimą. Jį išgyventi kito žmo
gaus jausmais, kito žmogaus kai
lyje. Mėgsta nuduoti, apsimesti 
ir įsijausti į kito išgyventus įvy
kius, sava valia ir fantazija juos 
pakeisti. Tai vadinamasis teatras. 
Nuo Aischilo ir Sofoklio laikų 
teatras yra magiškas žodis, o 
žmonija tebesižavi aktorium, nu- 
duodančiu kito žmogaus būtį, 
nes jis sugeba — ir yra vienas 
iš nedaugelio — kuris gali pa
keisti ūkanotą kasdienybę į spal
votą pasaką. Aktorius gali pasi
juokti iš kito silpnybių, ir mes 
neįsižeisdami pritarsime tam juo
kui.

'Kai aktoriaus lūpoše žodis ver
kia, kartu verkiame ir mes. Kar
tais net nežinodami kodėl. Tik, 
rodos, kažkas gražaus atsivėrė 
prieš tavo akis — ir tavo siela 
tapo tyra, kaip šventykla, jaut
ri — kaip smuiko styga.

Aktoriaus žodis atveria gražų 
ir nematytą pasaulį, kurį tu kar
tu su juo išgyveni. Jis tau paro-
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VINCAS TRUMPA

Zenonas Ivinskis, LIETUVOS IS
TORIJA Ud Vytauto Didžiojo mirties. 
Išleido Lietuvių katalikų mokslo 
akademija Romoje 1978 m. Spaus
tuvės išlaidos apmokėtos Lietuvių 
fondo ir L. K. Mokslo akademijos 
lėšomis. Veikalas 410 didesnio for
mato puslapių, kaina — 20 dol., 
gaunamas ir “Drauge”.

•

Pagaliau pasirodė pirmasis Z. 
Ivinskio Lietuvos istorijos tomas. 
Jį išleido Lietuvių katalikų 
mokslų akademija Romoje, Lie
tuvių fondo padedama (1978 m., 
411 p.). Kaip žinia, pats prof. Z. 
Ivinskis mirė 1971 m. gruodžio 
24 d., nespėjęs visiškai užbaigti 
net šio pirmojo tomo iš projek
tuojamo Lietuvos istorijos trito
mio. Pirmasis tomas turėjo baig
tis su Kazimiero Jogailaičio mir
timi (1492 m.). Iš tikrųjų Ivins
kis nespėjo net užbaigti Vytauto 
Didžiojo gadynės, palikdamas 
savo rankraštyje ir kitas spragas. 
Jas turėjo užkaišioti ir rankraštį 
spaudai paruošti vienas iš mūsų 
darbščiųjų Romos istorikų, kun. 
Paulius Jatulis, šio tomo redakto
rius. Be abejo, jis kartu su a. a. 
Ivinskiu dalinasi šio tomo nuo
pelnais ir kai kuriais trūkumais, 
kurių galbūt būtų nebuvę, jeigu 
pats Ivinskis būtų visiškai ir ga
lutinai šį tomą parengęs spaudai.

Nors labai gaila, kad mūsų is
torikas per anksti mirė (vos te
sulaukęs 63 m. amžiaus), nespė
jęs užbaigti visų trijų tomų, ta
čiau, iš antros pusės, vargu toks 
užmojis ir viso buvo realus. Lie
tuvos istorijos mokslas per daug 
išsiplėtė, kad jį visą sugebėtų ap
rėpti vienas žmogus. Ivinskis ne
abejotinai buvo vienas žymiau
sių mūsų mediavelistų, labai 
nuodugniai išstudijavęs istori
nius šaltinius ir literatūrą, api
mančią. Lietuvos istoriją maž
daug ligi XVI a. pabaigos (jo 
monografija apie Žemaičių vys
kupą Merkelį Giedraitį dar te
belaukia redaktoriaus ir leidėjo). 
Naujųjų' ir naujausių amžių Lie
tuvos istorijai jis skyrė tik pripuo

X

lamo dėmesio, ar skaitydamas 
bendrą Lietuvos istorijos kursą 
universitete, ar specialiai tyrinė
damas vieną kitą istorinę prob
lemą. Turime galvoje ypač ver
tingą jo studiją apie Vasario 16 d. 
akto genezę, atspausdintą 1938- 
1939 m. “Židinyje”. Jau ir mūsų 
universitete buvo dalinamasi 
Lietuvos istorijos mokymu: vieni 
profesoriai koncentravosi jos Vi
duramžyje, kiti — XVI-XVIII a., 
treti — pačioje naujausioje Lie
tuvos istorijoje.

Žinoma, tai nereiškia, kad vie
nas istorikas negalėtų parašyti 
gero visos Lietuvos istorijos va
dovėlio. Lenko Jurgio Ochmans- 
kio ir vokiečio Manfredo Hell- 
mano vadovėliai gali būti neblo
gas čia pavyzdys. Kol kas blogiau 
sekėsi mums patiems. Berods dar 
niekam nepasisekė pralenkti ku
nigo Antano Aleknos Lietuvos 
istorijos vadovėlio, nors nuo jo 
platesniosios la.dos pasirodymo 
praėjo jau daugiau kaip 50 metų 
(1923 m.). Tačiau Ivinskio užsi
motas tritomis nebūtų tik pap
rastas istorijos vadovėlis. Tai ma
tytis iš jo pirmojo tomo. Dėl to 
mes truputį ir abejojame, ar jis 
būtų sugebėjęs tą darbą atlikti, 
jeigu jam būtų buvę lemta ties 
juo pasidėti dar kokį dešimtmetį.

Ką pasakytų svetimieji

Prisiskaitant ligi soties prastos 
istorinės literatūros, tikras malo
numas imti į rankas rimto ir są
žiningo praeities tyrinėtojo vei
kalą. Prisipažinsiu, aš jį skaičiau, 
nuolat vedamas minties, kaip to
ji Ivinskio Lietuvos istorija atro
dytų, jeigu ją skaitytų svetimtau
tis. Ir ne bet koks svetimtautis, 
kuris nieko apie ją neišmano, 
bet koks lenkas, vokietis ar rusas, 
gerai susipažinęs su savo krašto 
ir savo kaimynų istorija. Norė
čiau spėti, kad jis Ivisnkio istori
joje neras beveik nieko, kas jį į- 
žeistų arba užgautų. Supranta
ma, jis vieną kitą faktą ar įvykį 
galbūt interpretuos kiek kitaip,

bet jis negalės pasakyti, kad Ivins
kis nesistengė būti objekty
vus ne tik Lietuvos, bet ir jos kai
mynų istorijos atžvilgiu. Gal tik 
rusas ar ukrainietis skaitytojas 
nusistebės, kaip iš Maskvos kuni
gaikščio Jono sūnaus Dimit- 
rijaus Doniškio staiga pasidaro 
Dimitrijus Jonaitis (p. 266), ar
ba kaip iš Smolensko kun. Svia
toslavo sūnaus Jurijaus gimsta 
Jurgis Sviatoslovaitis (p. 319). 
Lenkas skaitytojas taip pat tru
putį nustebs, kaip iš jų žinomo 
istoriko Juozapo Puzynos pasida
ro J. Puzinas (p. 374).

Nesinorėtų tikėti, kad šios 
klaidelės priklauso paties Ivins
kio plunksnai. Ar tik redakto
rius nebus nuėjęs per toli, lietu- 
vindamas svetimus vardus. Kaip 
lygiai per toli nueina dabartiniai 
Lietuvos istorikai, bijodami lie- 
tuvinti visokių Maskvos kniazių ir 
aarų vardus, palikdami savo ra
šiniuose visokius Ivanus, Pave
lus ir Nikolajus, tuo tarpu kai 
vakarietiškus vardus negailestin
gai lietuvindami.

Tačiau aplamai Ivinskio labai 
daug pasiekta, lygiu objektyvu
mu traktuojant savo ir savo kai
mynų istoriją. Reikia tikėtis, kad 
jo pavyzdžiu paseks ir kiti, ypač 
rašydami Lietuvos istoriją sveti
momis kalbomis.

Mokslinė aparatūra

Iš kiekvieno istoriko reikalau
jama trijų dalykų: gerai pažinti 
istorinius šaltinius, būti gerai su
sipažinusiam su istorine literatū
ra ir mokėti rašyti. Šaltinių ir is
toriografijos pažinimu vargu kas

Prof. Zenonas Ivinskis (1908-1971) pirmaisiais pokario metais Vokietijoje 
Nuotrauka Vytauto Maželio

galėtų su Ivinskiu konkuruoti. 
Vien tik dažniau cituojamų šal
tinių ir literatūros leidinių san
trumpų sąrašas apima 9 pusla
pius. Kiekvieno skyriaus gale pa
teikiama labai kruopščiai, li
gi laikraštinių straipsnių imti
nai, paruošta bibliografija. Gai
la tik, kad knyga visiškai be 
iliustracijų ir tik su vienu (!) že
mėlapiu.

įvadinėje, dalyje ypač verti dė
mesio du poskyriai: Lietuvos is
torijos periodizacija (p. 25-42) ir 
Lietuvos istoriografijos apžvalga 
(p. 42-92). Šalia tradicinės pe
riodizacijos bandoma svarstyti ir 
kitokios periodizacijos galimybės, 
pavyzdžiui, pagal žmonių santy
kius su žeme. Šiuo atžvilgiu pri
artėjama prie dabartinių Lietu
vos istorikų periodizacijos: į feo
dalinį, kapitalistinį, buržuazinį 
ir socialistinį laikotarpį. Gal 
prieš šitokią periodizaciją daug 
ko ir nebūtų galima pasakyti, jei
gu joje nebūtų per daug nu
skriaustas pirmasis laikotarpis, ir 
per daug iškeltas — paskutinis. 
Kažin ar ne geriausia būtų Lietu
vos istoriją skirstyti į tris laiko
tarpius: kunigaikščių Lietuvą, 
ponų Lietuvą ir tautinę Lietuvą.

Galbūt pats vertingiausias viso 
šito tomo poskyris (apie 50 pusla
pių) pašvęstas Lietuvos istorio
grafijai. Čia skaitytojas ras ne tik 
beveik viską, ką Lietuvos istorijai 
davė patys Lietuvos istorikai, bet 
ir pagrindinius mūsų kaimynų 
istorikų darbus. Gaila, kad Ivins
kis neištesėjo dar Lietuvoje užsi
moto darbo — parašyti Lietuvos 
istorijos šaltinių ir istoriografijos 

istoriją. Jis tikrai čia buvo labai 
kvalifikuotas. Reikės gerokai pa
laukti, kol kas nors (greičiausiai 
kolektyvas) sugebės tą darbą et* 
likti.

Istorijos pagrindas — valstybė

Pats veikalas suskirstytas į tris 
didžiulius skyrius: (1) Lietuvos 
proistorė ir pirmosios žinios apie 
lietuvius (p. 93-148); (2) Vals
tybės iškilimas ir jos sustiprėji
mas (p. 149-300); (3) Valsty
bės suklestėjimas Vytauto Didžio
jo laikais (p. 301-381). Pirma
sis skyrius iš tikrųjų tėra tik 
įvadas į tikrąją Lietuvos istoriją, 
kuri prasidėjo su Lietuvos vals
tybės susiformavimu XIII a. vi
duryje. Valstybė yra pati tobu
liausia kiekvienos tautos indivi
dualybės arba identiteto išraiš
ka. Dar daugiau — valstybė yra 
vienintelė tautos laisvės išraiš
ka.

šituo atžvilgiu Lietuva savo 
apogėjaus pasiekė XIII - XIV a. 
Niekas tada negalėjo ginčytis, 
kad Lietuva buvo savarankiška 
valstybė, savo teritorija gerokai 
pražengusi etnografines Lietuvos 
ribas. Niekas taip pat negalėjo 
ginčytis, kad Lietuva tada turėjo 
visiškai nepriklausomus suvere
nius valdovus, nesvarbu ar juos 
būtume vadinę kunigais, didžiai
siais kunigaikščiais ar karaliais. 
Gal dar geriau jiems tiko Impe
ratoriaus vardas, nes jie savo val
dose apėmė ne vieną kraštą ir ne 
vieną tautą. Gal užtat nebe pa
grindo prof. Leonas Karsavinas 
savo Europos kultūros istorijoje 
Algirdo valstybę vadino impe
rija. Žinoma, Algirdas neturėjo 
jokio formalaus imperatoriaus ti
tulo, kaip lygiai jis ir jo tėvas 
Gediminas neturėjo jokio forma
laus karaliaus titulo, nesvarbu 
kiek kartų juos kiti ar jie patys 
save vadino karaliais.

Žiūrint valstybingumo prasme, 
truputį kelia abejonių trečiojo 
skyriaus, kuriame aprašoma Vy
tauto Didžioji gadynė, pavadini
mas “valstybės suklestėjimu”. 
Tiesa, Vytautas stengėsi visomis 
jėgomis atstatyti Lietuvos valsty
bingumą, bet jam šios pastan
gos nevisiškai pasisekė. Nei Luc
ko suvažiavime (1429 m.), nei 
Vilniuje (1430) Vytautui nepa
sisekė karūnuotis Lietuvos kara
liumi ir tapti visiškai savaran
kišku Lietuvos valdovu. Atrodo, 
tam priešinosi ne tik ano meto 
lenkų politikos vairuotojai, bet ir 
pats Jogaila. Negalima pamiršti 
ir to fakto, kad po Kriavo akto 
ne tik Vilniuje, bet ir kitose Lie
tuvos pilyse pradėjo atsirasti len
kų kariuomenės įgulos. Ir Vytau
tui nepasisekė tų įgulų pašalin
ti. Ivinskis to fakto neslepia, nu
rodydamas, pavyzdžiui, kad XV 
a. pradžioje žemaičių žemėje ties 
Šušve netoli Josvainių pastaty
toje Koenigsburgo pilyje buvusi 
apie 400 lenkų karių įgula (p. 
332).

Užtat Vytauto laikus vargu 
galima pavadinti valstybės su
klestėjimo gadyne. Nežiūrint pa
ties Vytauto ir kai kurių jo įpė
dinių milžiniškų pastangų išlai
kyti Lietuvos valstybinį savaran
kumą, Lietuva tiek politiškai,

(Nukelta į 3 pusi)
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Jury komisijos kėdė/e 
Įspūdžiai ū "Draugo" vomano konkurso 

Aštuoni rankraščiai. Kiek čia 
sukaupta jausmų, kiek išgyveni
mų! Juos perskaičius, į mano gal
vą suplaukia prieštaringos min
tys: kur mes stovime pasaulio li
teratūroje, kur mes esame savo 
lteratūros keliuose, kur einam, 
kuo liudijam savo kultūrą, žmo
gaus^ vietą, jo atsakomybę prieš 
save, prieš savo tautą, prieš is
toriją? 

Ar galime lygintis su Lietuvo
je gyvenančiais rašytojais, kur 
kaip stebuklas iškyla vis nauji ir 
nauji talentai, toje sistemoje jau 
gimė ir išauklėti, o tačiau visa 
savo būtybe įsikibę į savo žemę, 
į savo tėvynes neprarandamumo 
viziją 

Ir dingojas man, kas gi rašė 
šiuos aštuonis kurinius, ir plo
nus ir storus, ir gal daugelio il
gų metų darbus, šeimų kronikas, 
banalias meilės istorijėles, istori
nius traktatus? 

O kaip norėjosi rasti šviežio 
vėjo, jaunatviškos dvasios, naujų 
jauno žmogaus išgyvenimų! 

Gi radau daugiausiai vis pra
eitimi tebegyvenančių autorių 
kūrintus, gal jau ir daug laiko 
turinčių, viskuo apsirūpinusių 
pensininkų, šalčio ir sniego ap
suptuose nameliuose, prie židinio, 
arba su plačiabrylėm skrybėlėm 

DR. AUDRIUS PLIOPLYS 

Kai spaudoje apibūdinau M. 
K- Ciuriionio darbų eksponavi
mą 1910 metais Paryžiuje ir 
1912 metais Londone (žiūr. 
"Ciuriionio darbai 1912 metais 
Londone", "Draugo" kultūri
nis priedas, 1977 m. rugpjūčio 
6 d. ir "M. K. Čiurlionis 1910 
metais Paryžiuje", "Draugo Į 
kultūrinis priedas, 1977 m. rug-
piūčio 27 d ) , man buvo priei
nama tik archyvinė medžiaga, 
laikoma Kongreso bibliotekoje, 
Wasbingtone. Neseniai man te* 
ko šias temas toliau tyrinėt 
"British Library" patalpose 
Londone. Tenai atradau aps
čiai iki šiol nežinomų recenzi
jų, liečiančių anas dvi parodas. 
Jų tarpe pora jų toliau apibū
dino išstatytuosius Ciuriionio 
darbus. 

Pirmiausia — apie akstyves-
ne Paryžiaus parodą. "Le Figa
ro" 1910 m. birželio mėn. 18 d, 
p. 1 apibūdino rusų teatrą ir 
šią parodą, het atskirai meni
ninkų pavardžių neminėjo. "Le 
Temps" 1910 m. birželio mėn-
21 d, psl. 3 Pierre Lalo savo 
straipsnyje minėjo tik Bakstą. 
O "LUustration" 1910 m. lie
pos 2 d , psl. 11 šalia Faureto 
"L'Oiseau de FĮeu" tapybos re
produkcijos minėjo tik Bakstą 
ir Gotoviną. 

Londono paroda dienraščiuo
se ir savaitraščiuose buvo pla
čiau bei detaliau aprašyta negu 
Paryžiaus paroda. Labai pozi
tyvi recenzija pasirodė dien
raštyje "The Standard" 1912 
m. spalio 7 d , psl. 5 pavadini
mu ^ostimpresionistų nuošir
dumas; puikūs dekoratyviniai 
darbai". Recenzija niekieno ne-

ČIURLIONĮ VAKARUOSE ! 

pretenzingas ir nereiklus skaity
tojas. Ar galima tokį skaitytoją 
už tai kaltinti, jei jis nesupran
ta Vydūno, Maceinos, Elie Wie-
sel, Škėmos, nepažįsta Beethove-
no, arba jam tolimas ir nesu
prantamas Picasso? 

Ar tikėjausi rasti šimtaprocen
tinę knygą? Ar galima iš viso 
tikėtis stmtfciprocentiskumo mū
sų išeiviškoje literatūroje? Ar 
kartais vidutiniškumu nepasižy
mi ir geriausi pasaulio rašyto
jai? Ar jie vienodai dideli visuo
se savo kūriniuose? Kokia yra 
šiandien ta vertybių gradacija? 
Žiūrėkim, Graham Green, jau se
niai vis nominuojamas Nobelio 
premijai, o, štai, pemai ją lai
mėjo žymiai silpnesnis Isaac Ba-
shevis Singer. Jis net pareiškė pasirašyta. Ji taip apibūdino 
korespondentams: "Aš labai dė- parodos rusų grupę, kurios są-

no sąvokų, kad negali sužadinti 
gilesnio susidomėjimo, nebent 
tik praeinančią nuostabą" 
(Vertimas A. P.). 

Atrodo, kad ši recenzija at
spindi daugumos anuometinių 
meno kritikų nuomonę apie 
rusų grupę- "The Daily Gra-
phic" 1912 m. spalio 4 d, psl. 
6 nepasirašytoje recenzijoje tik 
šitaip ją paminėjo: "Vienas ru
sas, Von Anrepas, turi prama 
tymo (vision)". Dauguma r«v-
cenzentų visai nutylėjo šios ru
sų grupės eksponuotus parodo
je darbus. Nekartojant praeity 

įminėtų recenzijų, štai dar pa
pildomas šaltinių sąrašas, kur 
recenzijose bei parodos aprašy
muose rusiškoji grupė buvo nu-

! tylėta: 
; The Art Chrcmicle, 1912 m. 
spalio 18 d , psl. 514, 

Doūy Chromcle, 1912 m. spa
lio 5 d., psl. 6, 

Doūy Expresa, 1912 m. spa
lio 2 d, psl 6, 

Doūy Mirror, 1512 m. spalio 
d, psl. 8, 

Ddūy Mirror, 1912 m. spalio 
3 d, psl. 11, 

Doūy News and Leader, 1912 
m. spalio 4 d, psl. 7, 

The Evenmg Nevm, 1912 
m. spalio 5 d , pel. 2. 

The Fine Art Trade Journal, 
1912 m. spalio mėn., psl. 358, 

The Globė, 1912 m spalio 
8 d, paL 4, 

Pdū Mdū Gazette, 1912 m. 
spalio 4 d., psl. 10, 

langas, bet kartu man ir gaila, 
kad daug geresni autoriai tos 
premijos negavo..." O garsus no-
velistas Kurt Vonnegut neiškel
tas jokia žymesne premija vien 
dėl savo aštraus liežuvio!... 

Ir Štai, sustoju prie Spenglos 
— Juozo Kralikausko, prie jo sun
kai įsivaizduojamo ryžto parody
ti vėl naujus, dar jokio novelis-
to nepaliestus istorijos laukus, tą 
nelabai įdomų ir literatūrai ne
dėkingą, be jokio legendarinio 

statė ir Ciuriionio darbai buvo 
parodoje eksponuoti: 

"Galingas išradingumas. Ru
sų grupė yra nepaprastai įdo
mi. Bendros jos ypatybės yra 
stiprus išradingumas, geras 
spalvų derinys, komplikuotos 
kompozicijos ir stiprūs etniniai 
atspindžiai, kurie išnyra naudo
jamuos bizantiniuose elemen-

Mflnlojn K. čhsttoofe (1878-1911) Rec (190S, drobe, ) 

1912 m- spalio 8 The Star, 
d, psl. 4. 

Cituotoji P. G. Konodžio re
cenzija yra labai svarbi, lie-

(137); Ciuriionio "Raitelis" taip pat pozityviai minimi! lizmą yra meną iš archainių Į čianti įvairius punktus, suriš-
(143) ir "Rex" (240) — tapy-1 "Morning Advertiser" 1912 m. j formų nuvedęs nauja kryptimi. į tus su ne tik Ciuriionio darbų 
ba, primenanti W. Blake dar- i spalio 4 d, psl. 5 recenzijoje, į Savo jaunystėje rusų menas bu- j eksponavimu, bet ir su jo reika-
bus, angelų ir kometų kompo- j Tačiau ne visos recenzijos \ vo bizantinis, tai ir dabar rusu I me meno istorijoje. Dvi mano 

po amžinai žaliuojančiomis pal-1Į patrauklumo, silpnam Zigman
tui Vazai valdant, laikotarpį, 
sunkių kovų su švedais, vidaus 
netvarkos, bajorų nesantaikų bei 
katalikų su protestantais pešty
nių fone. 

Tai šitokiam chaotiškam is
torijos laike, ant įkaitusių Vil
niaus akmenų, vyksta likiminė 
kova už Lietuvą, už mokslo švie
są, už lietuvišką knygą, už tikė
jimą... Kova savų su savais, anot 
Petro Skargos pamokslo: "21ugs 
valstybė, jei bajorai nesusi
pras..." Mūsų kraujuje ta kova 
tokia likiminė, tartum pati isto
rija būtų kalta, kad esame da
bar tokie... neršsipildę, neišba
lansuoti, nevieningi, tačiau su 

memis... įsivaizdavau, kaip sėdi 
jie ten, vienumoje mąstydami sa
vo tremtinišką kelią, kaip staiga 
sušunka: "Juk mano gyvenimas 
tai irgi romanas!" Ir kaip rašo 
tą romaną, ir kaip siunčia jį kon
kursams. Žinoma, greičiausiai jie 
ir nesiveržia į literatūrines aukš
tumas, tik šiaip bando savo lai
mę. Gal ir gerai, kad rašo, nes 
romanų rašymas, mano many
mu, tikrai yra geresnė terapija, 
negu užsiiminėti nepagrįstais ar
timo Šmeižtais, arba ardyti bend
ruomenę... 

Šitokius saldžių ir skaudžių iš
gyvenimų siūlais išraizgytus, jo
kios literatūrinės vertės neturin
čius romanus godžiai skaitys ne

buvo palankios rusų grupei bei' pcatmipresionizrnas yra ištisai j bos: 
Čiurlioniui, P. G. Konody savo i nuspalvintos bizantizmu. Tai j ^ Konodis turbūt buvo pir-
straipsnyje "The Observer" sa-ir Stelleckio keturios dekoraty- j j^ m e n o a t i k a s , pastebėjęs 
vaitraštyje 1912 m. spalio 27įvinės lentelės yra iš tikrųjų b i - i a r t i m ą ^ tarp Roericho ir 
d- psl. 10 štai ką rašė: izantinės. Tai pačiai tendencijai tturlionio į^^ų _ rygyg, ku-

«Jei rusų menininkų atvež- C ^ į * * 1 ^ ™ ^ j £ ! * ** * ^ ^ "*" Wl°Čng' 
tieji darbaTiš tikrųjų atspindi ^ ^ ^ ^ * £ * *•* ištyrinėtas. B kelių Roe-
p o s t o p r e s i o n i z m o ^ a c i j ^ U ^ T ^ ^ T ^ L r . r ^ ^ l ^ 0 darbų reprodukcijų, ku-
^ v a l d o s e , tai neišvengiama ^ f * * 0 " * ^ f ^ j rias man yra tekę matyti. Ciur-
- - - . - . . . T T . ; Čiurlionio meną. Išskyrus ne- U ^ 0 , ^ a ^ ^ r^ Roe-

tuose, Stelleckio '•Keturios d e - ; ^ fc^&vįennam išradingo m e - ;
l š v a d a ' k a d R u s , W k a i P i r j užginčijamą dekoratyvinį e fek- | r i c n o Į į į į j «nM0 šauksmas 

koruotos lentelės" (135); Gi-j no mėgėjui" (Vertimas A. P.) I visuose kituose kraštuose, pasi-tą, ši rusų tapyba yra taip nu-j ( L e serp^t crie)" ir "Prakeik-
riendo "Hommage š Gauguin"| Roerich ir Stelleckis buvo j priešinimas prieš modemų rea- tolusi nuo Vakarų Europos m e - j ^ miestas (La ViUe condam-

nėe)", abu nutapyti 1914 me-

zicija, apsupa baltai degantį 
altorių, kuris, atrodo, išreiškia 
šių žodžių mintį: "Kai ryti
nės žvaigždės drauge dainavo"; 
Roericho "Šventasis miestas" 
(238) ir "Dovanos" (239): Von 
Annapo "Fi«a, grojantis savo 
arfa" (232); ir keletą Koma-
rovskio darbų pagal Giotto ta
pybą, tai paveikslai, kurie pa-

dideliu patriotiniu instinktu bet 
kokia kaina išlikti... 

J. Kralikausko knyga iš karto 
mane pradžiugino stipriais dialo
gais, kurių reta mūsų knygse, ku
rie taip svarbūs geram literatū
riniam kūriniui. Knyga pradžiu
gino gera kalba, nauju, sodriu 
žodžiu, idiliniais bei sadistiniais 
knygos momentais taip, kad per 
daug neužkliuvo nė didesni iš
tęsimai, aprašinėjimai, kartais 
veiksmo stoka. Autorius pajėgia 
neatsieti istorijos nuo gyvenimo, 
pristatydamas faktus ir bandyda
mas juos suderinti su ssvo vaiz

duote, nuotykiu, legenda. 
Knygos pagrindinis veikėjas — 

Jonas Jaknavičrus, mažai moky
tas jaunuolis — Sirvydo giminai
tis, po motinos katalikės mirties j būdinga jausmingam ir lėtam 
(tėvas kalvinistas) keliauja į Vii- lietuvio charakteriui per am-
nių. Sirvydas jį moko ir išugdo žius... Autorius, atrodo, sąmonin-
taip, kad Jonas vėliau tampa žy 
miu jėzuitu intelektualu, Sirvy
do darbų tęsėju. Per Jono patir

tais ir reprodukuoti 1915 m. 
vus, gailestingas, sentimentalus Į J. Kralikauskas ir su pagarba mi- "Apolono" penktame numery-
(tačiau tėvo išmokytas gerai ni Dievo tarnybai pasišventusių je, yra iš tikrųjų tik papildymai 
muštis), bet gyvenimiškas savo vienuolių darbus, savo romane Čiurlionio "žalčio sonatos" cik 
persilaužime net į herojus, kas j vis dėlto neatsilaiko šių dienų 

praktiškai pagundai, kai kur 
įterpdamas ir ankstyvesnių laikų 
cenzūrų nepraleidžiamus termi-

tį, jo dialogą su savimi, su ap- į 
linka, per jo vidinę įtampą, fi
losofavimą, jieŠkojimą tiesos 
dviejų tikėjimų kryžkelėje, įeina-; 
me į Sirvydo "Punktus sakymų", 
į jo pirmąjį Žodyną. Jonas — nai-

gai ir pasirinko Joną Jaknavičių 
(kuris 37 metus ilgiau išgyveno 
už Sirvydą), nes paties Sirvydo 
veikla būtų sunkiai įvelkama į 
romano rūbą. 

Negaliu iškęsti neprasitarusi ir 
apie autoriaus užsiangažavimą 
šio laiko romano dvasiai. Nors 

nus... 
Tai tokie mano įspūdžiai, per

skaičius aštuonis romanus ir su
stojus prie vieno, paties geriau
sio, o jį įvertins tikrieji knygos 
kritikai. 

Julija Svabaitė-Gylienė 

lo darbų, nutapytų 1908 me
tais. Istoriškai žiūrint, tai nėra 
nuostabu, nes su Čiurlioniu 
Roerichas gyvenime artimai 
draugavo ir net pats sakė jog 
ne kartą vaikštąs gatvėmis, ap
suptas čiurlioniškos dvasios. Re 
to, Roerichas kaip "Meno pa
saulio" draugijos pirmininkas, 
nuo 1910 metų aktyviai popu
liarino Čiurlionio darbus. Jis 

(Nukalta į 2 psl) 
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| Kai ir tautiniai šokiai virsta 
tik sovietiniais 

Mielas Kazy, 
Per pastaruosius metus ir pra

ėjusią vasarą mūsų spaudoje ir 
susirinkimuose buvo labai gyvas 
svarstymas žydų klausimo. Mane 
kiek stebino ir tebestebina tų 
svarstymų du momentai: kad Lie
tuvoje buvo neapykanta žydams 
ir kad mūsų tauta kalta už ma
sinį žydų naikinimą Lietuvoje. 
Darosi kartais net liūdna, kai 
tuos kaltinimus meta vėliau gi
mę, anų laikų nepažinę, ir, atro
do, net nepasistengę pažinti, jau 
čia mokslus išėję ir mokslo titu
lus įsigiję jauni žmonės. 

Dėl pirmojo kaltinimo, Kazy, 
lengva susimaišyti visiems, ku
rie nesugeba įsigilinti į ano me
to mūsų krašto socialinio bend
ravimo struktūrą. Didžiuma su
ėjimų turėjo religinį atspalvį: ves
tuvės, krikštynos, laidotuvės, at
laidai. Ir net visas visuomeninis 
susigrupavimas ėjo ne tiek tauty
bių, kiek religijų skirtingumu. 
Lietuvis, dėl geresnės tarnybos 

Lig šiol partiniai pareigūnai 
ir jų patikėtiniai Lietuvoje vis 
mėgdavo deklamuoti, kalbėdami 
apie kultūros sritį, jog čia reikia 
vadovautis formule: socialistinis 
turinys ir tautinė forma. Dabar, 
atrodo, jau nė to socialistinio tu
rinio, juo labiau tos tauti
nės formos nebeliko. Viską pa
keitė žodis sovietinis. Žinoma, 
partijos taktika ir tikslai buvo ir 
yra tie patys. Keičiami tik žodžiai, 
už kurių slepiasi ta pati pastan
ga. Dabar linksniuojamas žodis 
sovietinis (tarybinis). O ateityje 
gal ir visai nuogai sovietinis bus 
pakeistas tikruoju, šią pastangą 
labiausiai atitinkančiu žodžiu, 
būtent — rusiškasis. Bolševiki
niame tautų suniveliavimo pro
cese, arba kaip partiniame žody
ne sakoma 'tautų suartėjimo 
procese", visi tautiniai bruožai 
turi išnykti kažkokioje blogo sko
nio mišrainėje. Ir jeigu dar ką 
nors šiame patiekale ir būtų ga
lima rasti, tai tas spirgutis tegali 
būti jau tik rusiškas. 

Tik pažiūrėkim, kas beliko iš 
mūsų lietuviškųjų tautinių rūbų. 
Ir ne tik iš mūsų, bet ir iš kitų 
rusų pavergtųjų tautų. Jie taip 
"sustilizuojami", kad šimtme
čiais susiklosčiusių elementų rū
buose visai nebelieka. šiaip 
jau, stilizavimas nėra blogybė, 
jeigu jis yra atremtas į gilias et
nografines ir liaudies meno stu
dijas. Bet kas šiandien daroma su 
mūsų tautiniais rūbais Lietuvoje, 
yra tik siaubingas jų darkymas 
išsigalvotom keisčiausiom geo
metrinėm išmonėm, nieko bendro 
neturinčiom su mūsų liaudies 
menu. Merginų galvos papuoša
lai vėl tokie, jog jie gali būti ly
giai kokio kniaziaus ar caricos 
vaininkas, arba aplamai niekas. 
I taip aprengtą lietuvaitę tiesiog 
gaila žiūrėti: su visais tais išgal-
votiniais rūbais ir galvos katili
niais papuošalais ji darosi pana
ši į Užgavėnių karnavalo morę. 
Šitaip yra niveliuojamas tautos 

etnografinis jutimas ir šimtme
čiais susiklostęs estetinis skonis. 

Tautiniai rūbai labiausiai re
gimi ir labiausiai reprezentuoja 

te. Ji pas Briedienę ir gyvenusi, 
o viena net į miestelį bijojusi iš
eiti, kad žydai nepasigautų. Ir tas 
tikrai nėjo iš kokios neapykantos, 
bet iš noro neprarasti savo. Ar 
ir mūsų laikais panašaus jausmo 
nepergyvenam dėl vedybų su sve
timais. Žydams irgi buvo sunku, 
kad jų mergaitė nuėjo pas "go
jus". 

Iš visų suėjimų viešiausios bu
vo vestuvės. Į jas eidavo ne vien Į 
kviestiniai, bet visi, kas tik no
ro turėjo, nors iš tikrųjų į jas 
rinkdavosi tik pagal religijas: ka- | 
talikų — katalikai, evangelikų — 
evangelikai, pravoslavų — pra
voslavai, žydų — žydai. Kartais 
ateidavo ir kiti, bet tik iš tolo, 
tik pažiūrėti, neįsisukdavo į bend
rą sriautą. O žydams maišytis 
tarp ne žydų buvo dar ir kita, 
grynai religinė kliūtis — tai ko-
šer. Iš vaikystės labai gerai at
simenu, kai gana turtinga kaimy
nė šnekėjo motinai, kad į duk
ters vestuves norėtų pasikviesti 
Kaplaną, mūsų apylinkės turtin perėjęs į pravoslavus, buvo lai- į 

komas tapęs rusu ir tuoj išskiria- giausią miško pirklį, bet nega
nias iš savo bendruomenės, o žy-1 linti, nes jis nesės prie to paties 
das ar žydė, perėjęs į katalikų j stalo. "Viskas, ką mes valgom ir 
tikėjimą, žydų bendruomenės bū- į iš ko valgom, yra ne košer". To-
davo smerkte pasmerkti. Tuos ji siena tarp religijų ir neleido 

. ,_ du atvejus miniu, kad man be-1 arčiau žmonėms susibendrauti, 
mi tautiniuose šokiuose. Apla-1 augant vienas kitas tokių atsiti- j bet tai nebuvo kokia neapykan-
mai rūbai yra tiek baleto, tiek'kimų buvo čia pat pašonėj, ir j ta, o tik skirtingos gyvenimo tai-

dar tokį, kuris dėl ko nors buvo 
su žydu susiėdęs. Jeigu būtų į 
lietuvių širdis taip įsėdusi toji 
žydų neapykanta, tai vos atsi
darė pirmos lietuviškos krautu
vės, būtų visi pulte į jas ir su
puolę, kad tik išsigelbėtų nuo 
sukčių žydų. Bet taip nebu
vo. Vertėsi lietuviai, bet ir žydų 
prekyba klestėjo, kaip klestėjusi. 
Žmones traukė seni ryšiai, senos 
pažintys, net savotiškos senos bi
čiulystės. Tie patys kooperatyvai 
ne vienoj vietoj vertėsi labai men
kai, nes tarnautojai buvo nepa
žįstami, šalti, nesugebą užmegzti 
su žmogum šiltesnių ryšių, o 
įprastoj žydo krautuvėj žmogus 
jautėsi, kaip savas pas savą. Dau
gelį, ypač kovojančius už savos 
lietuviškos prekybos augimą, tai 
stebino, bet taip buvo, ir tas 
buvimas tikrai ėjo ne iš neapy
kantos saviems (jau nebe žy
dams), bet iš normalaus papras
to kasdieninio ryšio žmogaus su 
žmogumi. Pagaliau, jeigu jau bu
vo tokia didelė ir tokia gyva toji 
neapykanta žydams, kodėl nie
kas nedžiūgavo, kai vokiečiai 
ėmė juos naikinti? Mačiau nusi
minusių, mačiau sukrėstų, ma
čiau verkiančių, bet nė vieno ne
mačiau džiūgaujančio. Kur nors, 
koks nors lietuvis nekentė žydo, 
ar kuris nors žydas nekentė lie
tuvio, ir koks nors lietuvis ne
kentė (ir dabar nekenčia) lietu
vio, o žydas — žydo, bet tuos 
atskirus momentus primesti vi
sai tautai yra ne tik siaura it 

nemoksliška, bet ir nežmoniš
ka. 

Dabar, Kazy, žodelis dėl kal
tės, taip apibendrintos, taip iškel-

tautinių šokių choreografijos ne
atskiriama dalis. Ir ši gana sudė
tinga choreografija gali būti gera 
arba bloga, gali būti griežtai kla
sikinė arba moderni, o taipgi tu
rėti tos ar kitos tautos etnografi
nį bruožą. Bet šokio choreogra
fija kokio nors sovietinio judesio 
ar sovietiniai rūbai jau yra tikra 
nesąmonė. 

Tačiau partinėse galvose tai 
naujas išradimas, turįs ir savo 
"prasmę". Tautinio šokio sąvoka 
okupantui gali būti pavojinga 
kaip ir kiekviena tautinė apraiš
ka, frazė ar žodis. Viso to nive
liavimui šiandien jau griebiamasi 
šokio sąvokoje jokio konkretumo 
neturinčio sovietinio žodžio, ku
ris kada nors saulėtoje bolševiki
nio komunizmo ateityje turi virs
ti tik rusiškojo kazoko trinkte
lėjimu. 

Kad okupuotoje Lietuvoje eg
zistuoja tarybines (sovietinės) 
choreografijos, liudija išskirtinis 
jau šių metų pavyzdys. Vilniuje 
leidžiamo "Literatūros ir meno" 
sausio šeštos dienos laidoje ran
dame apdovanojimo įsaką, pasi
rašytą paties Brežnevo. Ten skai
tome: "Už nuopelnus vystant ta
rybinį choreografijos meną ir 
šešiasdešimtųjų gimimo metinių 
proga apdovanoti Lietuvos TSR 
valstybinio akdeminio dainų ir 
šokių liaudies ansamblio 'Lietu
va' vyriausiąjį baletmeisterį TS 
RS liaudies artistą Juozą Lingį 
Tautų draugystės ordinu". 

Taigi už tarybinę (sovietine) cho
reografiją, ne už tautinę, nacio
nalinę ar kokią nors kitą formą 
čia teikiamas ordinas. Džiaugia
mės kiekvieno lietuvio kultūri
niais nuopelnais savoje ar tarp
tautinėje plotmėje, ypač kai dė-

visos kalbos apie juos tebėra gy-1 syklės. 
vos atminty. Kai mano paties 
motina, dar būdama jauna, mo
kėsi Baisiogaloje pas Briedienę 
siūti, pas tą pačią Briedienę mo
kėsi ir į katalikes perėjusi žydai-

no būdingais bruožais. Tik šiuo 
atveju džiaugsmą drumsčia ir 
rūpestis^ kai ordinas teikiamas 
už tarybinę (sovietinę) choreo-

Seniau amatininkai buvo žy
dai, bet mano atminimu didelę 
daugumą amatų jau buvo per
ėmę lietuviai. Pirmiausia bene 

Mare Chagall Besimeldžiantis žydas (Chicagos Meno institutas) 
Spausdindami čia rašytojo Jurgio Jankaus lietuviškai žydiškos temos straips
nį, jį pailiustruojame Lietuvoje gimusių ar su Lietuva bei lietuviais kokių 
nors kontaktų turėjusiu garsių žydų dailininkų darbais. Vitebske (Rusijoj) 
gimusio Mare ChagaiTo vardas yra tarp pačių rinktiniausių dabarties daili- i ' " r . * Intmp ioe atrodo 
ninku. Gausiose jo monografijose ir biografijose vis neaplenkiamas faktas, 1 o s * v , , . • '• \ „<>; 
kad 1922 m. iš bolševikines Rusijos jam pasitraukti padėjęs nepriklausomos ' 'K a d ^ ^'^ lietuviai neDuyo nei 
Lietuvos pasiuntinys Maskvoje poetas Jurgis Baltrušaitis: jo iniciatyva bu
vo surengta Kaune ChagaiTo darbų paroda: Baltrušaičio rūpesčiu buvo gau
tas leidimas nuvykti dailininkui j Kauną, į parodos atidarymą. 2inoma, iš 
Kauno Rusijon ChagaU'as jau negržo, o patrankė j Vakarų Europą, į Paryžių. 

sąvoka kaime dar labai tebuvo j vardu, o paskui pernuomodavo 
bus išnykę žydai kaimų siuvėjai, j menka, galima sakyti, visiškai jos | lietuviui. To, žinoma, irgi neda-
kurie seniau eidavo siūti per na
mus Dar net atsimenu, kai mū
sų apylinkėje atsirado lietuvis 
siuvėjas, kurį visi vadino Kriau-
čiuku. Toks jaunas, žvalus. Visi | 

nebuvo. Džiaugėsi, kad nebus I rydavo iš geros širdies, bet už 
vargo su valgymu. Iš tikrųjų, ro-'penkiasdešimt ar šimtą litų. Bū
dos, dar niekas neaprašė, kiek j tų neteisinga galvoti, kad žydai 
šeimininkės turėjo vargo, kai šei-1 tą darė iš neapykantos lietu-

kaiinami, nei tremiami, o be lie
tuvių niekas nebūtų atsitikę žy
dams. Lyg lietuvių naikinimas 
būtų tebuvęs tik žydų sąmokslas, 
o žydų — tik pačių lietuvių pla
nas. Kaltintojai užmiršta stabte
rėti ties vienu paprastu klausi
mu: ar maža tauta gali įtakoti 
ar bent įtaigoti ją užgrobusios 
didelės galybės planus? Juk ru
sai, užimdami Lietuvą, atsinešė 

mininkas savaitei kitai parvež-i viams. Ne. Jie tik žiūrėjo savo j savo planus,^) vokiečiai savo, ir 
UIUKU. įuRb jaunas, /.v-.u* . . « | u .u im«« « " " ' " ""«» fa<»«•-•* —— ^ - >«= — - ' " * - j - — ~ j " , , * . v J • n e į lietuviai, 
apsidžiaugė. Ne dėl to, kad lietu-idavo žydą siuvėją į namus. Dėl | reikalo. Ir kiekvienas žiurėjo sa- j nieKas,, nej zy . . , , , . ^ a r 

brd. į vis. Tada tautybėmis skirstymosi to į namus einą siuvėjai pirmieji 
ir pranyko. Manau, kad to pa
kitimo ir patys žydai nelabai te-
pajuto. Vėliau žmonių apšvietai 
kylant, ir lietuviai ėmė eiti į vi
sokias verslo sritis. Būtų juokin
ga, jeigu kas sakytų, kad jie ėjo 
į amatus, į prekybą iš neapykan
tos žydams. Ne, jie ėjo tik geres
nio pragyvenimo {ieškodami. Juk 
ir čia vadinamų dypukų daugu 

vo reikalo. Ir vieniems ir kitiems 
reikėjo gyventi. 

Sako, kad lietuviai iš žydų juo
kėsi todėl, kad nekentė. Jeigu 
kas gerai padirbėtų, galėtų pri
rinkti gana šmaižių juokų lietu
vių evangelikų apie lietuvius ka
talikus ir atžagariai, rusų apie 
lietuvius ir atžagariai, lietuvių 
apie žydus ir atžagariai. Per gy
venimą ir pažinau, ir turėjau 

mas vaikų neliko prie eilinių dar- j draugų žydų. Dar ir dabar atsi-
bų fabrikuose, bet ėjo mokslus ir Į menu jų juokus apie žydų rabi-
visiškai kitaip įsikūrė. Niekam'ną ir katalikų kunigą, kuriuose 

visada kunigas lieka pajuoktas. 
Pasidrąsinęs net savo pažįs
tamiems kunigams tuos iš žydų 

Mare Chagall Baltaita Kructf lnuit (Chlragm Meno ln*tfruta< 

\pi« Nukryžiuotąjį čia panikUku turmultu nukasi 
Kalrfie pasirodo raudono* volia\rx ir jrlrtkruoti raudonarmiįViai r w n«-:e 
virtum d<-RarVI»v; *v«*ntvklo* plevėsuoja \eliavos. v i«»n.i iŠ IU 

mesys laimimas gimtojo kamie- • *»», raudona. 

nė į galvą neateina tvirtinti, kad 
jie tą padarė iš neapykantos 

| amerikiečiams. Kai kuriose eko
nominio gyvenimo srityse, ypač; kilusius juokus esu pasakojęs, ir, 

! prekyboje, žydai iš pradžių vi- žinai. Kazy, kad ir kunigai kartu 
siskai dominavo. Pradėjus ir lietu- juokėsi. O tai todėl, kad jie pa-
viams domėtis prekyba, žinoma, Į tys netvinko neapykanta ir ne
atsirado baimė konkurencijos ir j galvojo, kad kitoje pusėje yra ne
kartu mėginimas išsilaikyti savo į apykantos. Žmonės prekiavo, de-
pozicijose. Tai normali kiekvie- j rėjosi, barėsi, prasivardžiavo, 
no krašto ekonominio gyvenimo į mainikavo, bet negriebė vienas 
eiga. Savotiška kasdieninė kova. į kitam už gerklės. Kam neaiškūs 
Kaune didžiosiose gatvėse dau-įanų dienų lietuvių ir žydų san-
gumas namų buvo žydų nuosa- Į tvkiai, tegu pasiskaito Vaižgan-
vybė. Apatiniuose aukštuose bu-j to "Pragiedrulius". Jis pažino 
vo didesnės ar mažesnės krautu-j anų dienų gyvenimą, nes tame 
vės. Jeigu kuri krautuvė užsida- gyvenime gyveno, o siu dienų, 
rydavo, tuščią patalpą teišnuo- kad ir kokių mokslų daktarai, 

kone kosmine maišatis, modavo tik žydui. Lietuviui bu- j sprendžia pasiskaitę kieno nors 
vo nepaprastai sunku įsisprausti, j propagandinę brošiūrą arba iš-

geltona, ža-1 Bet ir tai atsirasdavo žydų, ku-1 crjrdę šnekant tokį, kuris ir pats 
i rie išnuomodavo patalpą savo j nežino, ką šneka, o gink Dieve, 

neturėjo jėgos jų suspenduoti ar 
net modifikuoti. Rusai rengėsi 
karui. Jie nenorėjo pakartoti ca
ro 1914 metų klaidos ir pradėti 
ne laiku. Jiems dar reikėjo bent 
dvejų trejų metų. Tą mėgino lai
mėti sutartimis su Hitleriu, o per 
tą laiką planavo išvalyti Vokie
tijos pasienį (kuriame, deja, bu
vome ir mes) nuo galimo diver
sinio elemento ir juo papildyti 
pigaus darbo bazes. Vokiečiai 
planavo apvalyti pasaulį nuo 
neariško elemento ir nuo visų tų, 
kurie galėjo būti nors kiek linkę 
į internacionalinio komunizmo 
pusę. O kad tuo metu žydai So-

I vietų Sąjungoj buvo gana domi
nuojantis elementas, ant jų pe
čių vokiečiai vertė dvigubą naš
tą: kaip ne arijams ir kaip tarp
tautinio komunizmo simpati-
kams. Pirmoji teko todėl, kad to
kie buvo gimę, antroji, kad da
lis jų tautiečių buvo žymūs var
dai Sovietų Sąjungoje arba bu
vo veiklus komunistai už jos sie
nų, čia už dalį kaltė buvo ver
čiama visumai, lygiai kaip dabar 
"veiklūs" žydai ir net kai kurie 
mūsų intelektualai (net ir ne in
telektualai) vokiečių veiksmus 
verčia visai lietuvių tautai. 

Krašto užgrobikas visada įieš
ko užgrobtame krašte talkinin-

(Nukelta į 2 psl.) 
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Šiame numery:
Autorių diskriminacija. 
Lūžiai Klaipėdos krašte.
Rašytojas Jurgis Jankus 
apie lietuvių ir žydų santykius. 
Thomas Steams Eliot ir jo poezija, 
šimto metų gyvenimas: 
dailininkas Adomas Varnas pasakoja. 
Išeivijos rašytojai “Tarybinėje 
enciklopedijoje”.
Nauji leidiniai. 
Kultūrinė kronika.

GEDIMINAS GALVA

Didžioji tautos tragedija taip 
išblaškė mūsų visų išeiviją po vi
sus penkis kontinentus, kad nei 
radijo bangomis, nei televizija 
(kurios jau nė nebeturime) ne
galime visi susisiekti, kultūriniais 
laimėjimais pasidžiaugti. Beveik 
vienintelė plačioji mūsų kultūri
nės cirkuliacijos priemonė pasi
lieka savoji spauda, užtat jai ten
ka skirti didįjį dėmesį.

Šiandien nelengva lietuviškam 
spaudos žodžiui išeiti į išeivijos 
mases. Ir sąlygos kaskart labiau 
sunkėja. Todėl visų pirma pagar
ba leidykloms, kurios imasi rizi
kos atverti vartus lietuviškam 
spaudiniui. Netgi galime pasi
džiaugti, kad mūsų išeivijoje iš
leistos knygos, žurnalai, laikraš
čiai, nors ir mažesniais tiražais, 
būna net mažiau brangūs negu 
pvz. amerikiečių.

Kitados Helen Keller džiaugė
si, kad kiekviena nauja knyga y- 
ra kaip laivas, kuris neša mus iš 
nuolatinio mūsų ribotumo į ne
aprėpiamo okeano judesį ir grožį. 
Dar svarbesnė knyga, spaudinys 
yra mums, į svetimas žemes at
blokštiems.

Užtat mūsų visa išeivija turi 
parodyti reikiamą dėmesį vi
siems, prie spausdinto žodžio pa
sirodymo prisidedantiems. Gaila, 
bet vis dėlto tiesa, kad čia ne visi 
vienodai traktuojami. Gauna de
ramą atlyginimą rankraščio tai
sytojas ir perrašinėtojas, užmo
kama rinkėjui, ofseto fotografui, 
spausdintojui ir kitiems prie 
techniško knygos atsiradimo priL 
sidedantiems. Ir gerai. Taip ir 
reikia. Daugeliui tai jų pagrindi
nis pragyvenimo šaltinis.

Tačiau, deja, daugeliu atvejų 
yra diskriminuojamas autorius. 
Jis nesulaukia tokio atsiteisimo, 
kaip raidžių rinkėjas, spaustuvi
ninkas ar kitas techniškas darbi
ninkas. O knygos autorius turi 
įdėti daug darbo ir talentą J.J. 
Rousseau kitados kalbėjo, kad 
vargu ar užtenka pusės amžiaus 
geros knygos parašymui, o kitos 
pusės reikia jos ištaisymui. Žino
ma, čia gal daugiau poezijos,

kaip aritmetinio tikroviško laiko 
apskaičiavimo, bet vis dėlto tai 
pabrėžimas, kad knygos sukūri
mas, suredagavimas autoriui ati
ma labai daug laiko, medžiagą 
renkant, ją išmąstant, klasifikuo
jant ir galutinai perkeliant į 
puslapius. Poeto Fausto Kiršos 
antkapyje Bostono kapinėse yra 
įrašas: “Aš liudiju keliaujančią 
per žmones kūrybos aistrą, laimę 
ir Golgotą”. Kūrybos aistros ve
damas, autorius išgyvena laim 
bet turi ir savo Golgotą, kuri vi
suomenės nega'li būti ignoruoja
ma.

Žinoma, yra autorių, kurie ko
kį leidinį sukombinuoja tik 
savam pasitenkinimui. Tai lyg 
jo toks asmeniškas užmojis, atlie
kamas jo paties interesui ir pa
ties lėšomis. Bet kai kūrinys turi 
■visuomeninės reikšmės ar kultū
rinės svarbos mūsų tautai, kodėl 
visi kiti turi gauti finansinį įver
tinimą, o mokslinės ar grožinės 
knygos autorius turi ne tik ilgus 
mėnesius knistis 'bibliotekose, 
pirktis šaltinius, rymoti prie ra
šomojo stalo ir dar kartais pats 
užsimokėti už išleidimą, o pas
kiau išdalinti, net ir tokiems, ku
rie kartais neranda reikalo nė pa
dėkos laiškučiu atsiliepti. Kodėl 
visi kiti, prie knygos gimimo pri- 
sidedantieji, susilaukia atsiteisi
mo, tik pats autorius dažnai iš 
to išskiriamas? O jeigu tokiam 
talentingesniam žmogui susida
rytų šiokios tokios pajamėlės, jis 
gi galėtų dar ir dar daugiau mū
sų tautai duoti, būdamas ma
žiau nublokštas į pašalinius dar
bus kasdienei duonai. Jeigu tad 
knyga kokiu pusdoleriu ar dole
riu pabrangtų, norint ir auto
riaus darbą įvertinti, argi tai ne
būtų teisinga?

Dabar dar pasitaiko šioks toks 
autoriaus įvertinimas ir atsiteisi
mas, skiriant premiją. Čia ateina 
į talką mecenatai. Tai jų dova
na mūsų kultūros darbuotojams. 
Kai kuriems autoriams tokiu at
veju beveik ir lieka vienintelis 
honoraras ta premija. Užtat — 
kuo daugiau bus mecenatų, tuo"

Dr. Jut. Martynas Amysaa, 
KOVA DftL KLAIPĖDOS. Atsimi
nimai 1927-1939. Spaudai paruošė 
dr. M. G. Slavėnienė. Įvadą parašė 
dr. Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai remti draugija Chicagoje 1978 
m. Kalbą lygino Antanas Mustei
kis. Leidinys kietais viršeliais, 426 
psl., kaina — 10 dol., gaunamas ir 
“Drauge".

•

Pragiedruliai ir sutemos
Klaipėdos kraštą liečiantys at

siminimai vargu gali būti su
prantami, neužsiminus veržlios 
lietuvių tautos didybės ir skau
džių smūgių, grėsusių jos gyvybei. 
Lyg meteoras iškilusi istorinė 
Lietuvos valstybė, daugelio prie
žasčių lemiama, ėmė trupėti, pa
teko svetimon įtakon ir priespau- 

„don. Trys didieji kaimynai ver
žėsi į lietuviškas žemes ir rovė 
lietuvius iš šaknų. Dalis lietu
viškų žemių rytuose ir pietuose 
buvo suslavintos, o vakaruose su
vokietintos. Siauras Klaipėdoj 
krašto ruožas 670 m. liko vokie
čių valdžioje.

XIX a. antroje pusėje žymi da
lis lietuvių buvo suvokietinti. 
Klaipėdos krašto žymi dalis 
miestiečių pateko į vokiškąjį 
srautą, o kaimiečiai, nors išlaikę 
lietuvių kalbą, plūduriavo vokiš
koje jūroje. Vokietijos valsty
bė, jos skirtinga visuomeninė ir 
ūkio organizacija, saviška kul
tūros ir civilizacijos srovė, kitas 
tikėjimas ugdė skirtingą lietuvy
bės sampratą, kurią buvo sunku 
sutapatinti su esančia lietuvių 
‘tautos branduolyje, patekusiame

Vyriausiu Mažoalo* Lietuvai gelbftjlmo komitetas Ir Jo artimi bendradarbiai 1923 m. sausio 9 <L Slluteje. SMI 
ii kairte i deiinę: V. Saulinakaa, J. Lėbartas, Martynas Jankus (pirm.), J. Vanagaitis. Stovi iš kairės J dešinę: 
Steponas Darius, A Ivaškevičius, A. Marcinkevičius ir Juozas Pronskus. (B Br. Kviklio archyvo)

geriau. Tuo gausiau mūsų auto
riai susilauks įvairiopo įvertini
mo.

Kiekviena premija yra mece
nato dovana, auka, atsisakant 
nuo kokio nors malonumo ar pa
ilgumo sau. šitokiu atveju telie
ka tik padėkoti, jaučiant, kad gal 
būtų ir nemandagu kelti dides
nių reikalavimų, nebent tik ska
tinant, kad mecenatų “luomas" 
vis gausėtų.

Tačiau gal kitokį mastą būtų 
galima taikyti stambiam vi
suomeniškam mecenatui. To
kiam kaip mūsų milijoninis fon
das. Jau kuris laikas Fondas 'kas
met skiria tūkstantinę Rašytojų 
draugijos premijai. Šioje draugi
joje telkiasi mūsų talentingiausi 
kūrėjai. Ir jie verti išskirtinio dė
mesio. Bet šiandieninė kasmeti
nė 1000 dolerių premija už ge
riausią metų knygą nebėra tas 
pats, kas buvo prieš keliolika me
tų, kai infliacija nebuvo dolerio 
praskiedusi. O ir Lietuvių fondo 
kapitalas per pastarąjį dešimt
metį turbūt padvigubėjo. Tad 
šiandieninėse sąlygose visai būtų 
logiška ir Rašytojų draugijos pre
miją išeivijoje dolerine prasme 
padvigubinti.

Žodžiu, kai metai po metų už 
viską čia jau įpratome kloti vis 
daugiau ir daugiau dolerių, turi 
būti nediskriminuoiamas ir lietu
viškos knygos autorius.

J. Pr.

slaviškon įtakon.
Pravartcr prt&rdriti dr. J. 

Jakšto veikale įdėtą šią pastabą: 
“Istorinio vyksmo sudarytas skir
tumas tarp Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos išliko iki naujau
sių laikų. Nors tautinis sąjūdis 
praeitame šimtmetyje įvyko abe
jose pusėse, tačiau jis buvo skir
tingas rienur ir kitur. Didžiojoje 
Lietuvge jis buvo nukreiptas 
prieš msiškos imperijos tautinę 
ir poliinę priespaudą, Mažojoje 
Lietuvge jis tiesiog vergišku 
nuolantumu derinosi prie kraš
to vakbvų ir jų įvestos santvar
kos** (įl p.), šios dvi srovės buvo 
ryškios ir po I pasaulinio karo.

Lietiva nepaprastai sunkiose 
sąlygos ir dideliu ryžtu stengėsi 
atgauti Klaipėdos kraštą, kuria
me vyivo skirtingos ir net prie
šiškos įuomonės. Jos vyriausy
bei rpėjo kraštas, bet ypač 
Klaipėos uostas, laisvas ir atvi
ras larfas į pasaulį. Ir dėl uosto

vyko nepaprastai sunki kova, nes 
Lenkija stengėsi ten įkelti savo 
koją. Prancūzijos ir Lenkijos su
keltos politinės painiavos vertė 
Lietuvą imtis nepaprastų priemo
nių, daryti sukilimą, prijungti 
Klaipėdos kraštą ir pakelti ne
paprastai sunkius politinių de
rybų išbandymus Paryžiuje ir 

Genevoje. Tuo metu tebuvo ne
daugelis Klaipėdos krašto lietu
vių, ryškiai stojusių Lietuvos pu
sėn.

Žymi Klaipėdos krašto gyven
tojų dalis tarėsi lietuviais, bet sei
melių rinkimų metu balsavo už 
vokiečius ar jiems palankius są
rašus. Čia glūdėjo pagrindinė 
politinės veiklos nesklandumų 
priežastis, nustelbusi Lietuvos iš
svajotus pragiedrulius. Sutemos 
slinko iš Vokietijos, ypač nacio
nalsocialistams ėmus valdyti. 
Tuo metu prasidėjo aštrios var
žybos dėl Klaipėdos krašto. Jos)

baigėsi Klaipėdos krašto atplėši- 
mu nuo Lietuvos.

Atsiminimų apimtis

Nors antraštėje minima, kad 
autoriaus atsiminimai liečia 
1927 - 39 melų tarpsnį, tačiau 
jie iš tiesų apima 1934 - 39 m. 
laikotarpį. Iki 1934 m. autorius 
buvo Užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnu Vokietijoje. 1929- 
34 m. būdamas Lietuvos konsulu 
Hamburge, neturėjo sąlyčio su 
Klaipėdos krašto politine raida 
ir tegalėjo būti tik tolimų įvykių 
stebėtoju. Žinoma, jis, klaipėdiš
kis, galėjo įvykius vertinti, bet 
tai jau nesutampa su atsiminimų 
rašytojo užduotimi.

Knygos redaktorė sako: “Savo 
atsiminimuose jis nebandė rašyti 
istorijos, o užrašė tik tai, ką jis 
tiesiogiai matė, patyrė... Jei jis 
gynė Klaipėdos krašto auto
nomiją, tai ne dėl to, kad jis bu
vo autonomistas, bet dėl to, atro-
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do, kad visų pirma jis vadovavosi 
praktiškais ir realpolitiškais su
metimais” (15 p.).

Tie praktiškieji ir tikrovinės 
politikos sumetimai, deja, redak
torės nutylėti. Svarbesnis prie
kaištas darytinas redaktorei dėl 
atsiminimų pirmosios dalies, ku
rioje pasigendama bet kurios 
tvarkos, nuosekliai susietos su 
veikėju. Ten rašoma apie M. A- 
nyso darbo pradžią gubematūro- 
je 1934 m. vasarą, šokama į 1918 
m. padėtį Klaipėdos krašte, kal
bama apie direktorijas iki 1934 
m. ir užsimenami kai kurie to 
meto gubernatoriai.

Pirmojoje veikalo dalyje pla
čiai aptariama gubernatorių A. 
Merkio ir V. Gylio veikla. Tuo 
metu autorius dar nedirbo gu- 
bematūroje. “Žinios apie guber
natorius Merkį ir Gylį yra paim
tos iš pasakojimų jų buvusių tar
nautojų ir gubernatoriams arti
mų asmenų bei sluoksnių” (64 p.) 
Tokios žinios, nors jos būtų au
toriaus perkoštos, nepriklauso jo 
atsiminimams.

A. Merkys ištvėrė Gubematū- 
roje 4 metus, 8 mėnesius ir 18 d. 
Prieš jį ir po jo gubernatoriai 
buvo trumpalaikiai. Jo valdymo 
metu krašto vokiečiai dar nebu
vo įsisiūbavę. Tai būta palyginti 
ramaus meto. Lietuvos valstybė 
tuo metu neturėjo ryškesnių po- 
litkos polėkių Klaipėdos krašte, 
o Vokietija tesirūpino savo ša
lies negalavimais. A. Merkiui pa
vyko sustiprinti gubernatūros 
veiklą. Jis gal būtų dar ilgiau li
kęs tose pareigose, jei ne direkto
rijos pirmininko O. Boetcherio 
kelionė į Berlyną 1931 m. pra
džioje vesti ūkiniams pasitari
mams. Tik 1932.11.6 gubernato
rius jį atleido iš pareigų, bet ir 
A. Merkys netrukus turėjo iš 
Klaipėdos išvykti. Tų pat metų 
rugpjūčio 11 d. Tarptautinis tei
singumo teismas visais požiū
riais pateisino O. Boetcherio at
leidimą iš eitųjų pareigų. Sis teis
mo sprendimas paskatino Lietu
vos vyriausybę imtis griežtesnių 
priemonių. 1933 m. pradžioje į- 
vykęs politinis lūžis Vokietijoje 
netrukus pajustas ir Klaipėdos 
krašte. Berlyno nusistatymas 
Lietuvos žemės ūkio gaminių j- 
vežimą varžyti ir politinę veiklą 
stiprinti vertė gubernatorių V. 
Gylį 1933. XI. 20 pasitraukti iš 
pareigų.

Tik pradedant knygos 95 pus
lapiu, prasideda autoriaus atsi
minimai, nes autorius jau veikė 
gubematūroje Ir 1934. XII. 4 J. 
Brūvelaičio sudarytoje direktori
joje, kurioje veik metus buvo na
riu.

Triukšmingiausias 
gubernatorius

Knygos keturios dalys gana 
keistokai pavadintos: A. Merkio 
ir V. Gylio gubernatūros, J. Na
vako gubematūra, V. Kurkausko 
ir J. Kubiliaus gubernatūros ir 
V. Gailius - paskutinis guberna
torius.

Antroji veikalo dalis, liečiant 
gubernatorių Joną Navaką, turi 
net 155 psl., taigi daugiau treč
dalio visų atsiminimų. Ten apta
riama daugelis klausimų: guber
natoriaus siekimai, dviejų direk
torijų veikla, labai platus J. Brū
velaičio direktorijos veiksmų nu
švietimas, Klaipėdos krašto ne
darbas, ūkiniai reikalai ir 1935. 
1.28 ministerio pirmininko 
sprendimas J. Navaką atšaukti iš 
gubernatoriaus pareigų.

(Nukelta į 2 pal.)
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* Problemos, susijusios su Vilniaus 
universiteto minėjimu.
Pultinevičinę istoriją baigus,

--apie ją rašo Jurgis Gliaudą 
ir Kazimieras Barenas. 
šimto metą gyvenimas: 
dailininkas Adomas Varnas pasakoja. 
J. Savojo apybraiža “Nėra 
vietos užeigoje”.
A. Radžiaus lietuviškieji haiku.

•*’ Saulės užtemimo belaukiant. 
Vilniaus kamerinis Amerikoje.

susijusios su 
Vilniaus universiteto minėjimu i •Viluaus universiteto sukaktis 
ielia mums didesnių problemų, 

egū’ffifes šiandien įstengiame jas 
spręsti. Vilniaus universitetas 

fra :arptautinio susidomėjimo ob
jektas, o mes į jį žiūrime kaip į r teik vien tik mums priklausan- 

lietuvišką reikalą. Tai nereiš
kia, kad šis mūsų požiūris būtų 
Išteisėtas. Neseniai ir Lenkijoje 
Šiyo suorganizuotas Vilniaus 
iniversiteto minėjimas. Girdėti 
taipgi, kad kai kurie jėzuitų uni
versitetai net Amerikoje domisi 
Vilniaus Universiteto 400 metų 
sukaktimi, kaip jų universiteti
nės veiklos pradininku. Taigi, do
mėjimasis Vilniaus universite
tu yra.' didelis Vakaruose. Bet dar 
labiau pagrįstas tas dėmesys bū- 
(ų rytuose: Gudijoje ir Ukraino
je, jei šios tautos galėtų laisvai sa
vo nuotaikas ir pretenzijas pa
ukšti.

.' Tačiau kitą Vilniaus univer- 
siteto problemos pusę iškėlė Ham
burgo laikraštis Die Welt, apie 
ktirią mus painformavo “Dirvo
je” Meškauskas gruodžio 14 ir 21 
d/ Die Welt iškėlė lenkams klau- 
Sfitr.ą, ko jie kišasi į Vilniaus uni- 
v^niteto įsteigimo minėjimą, nes, 
kai, universitetas Vilniuje buvo 
Steigiamas, ten nė vieno lenko ne
būvu. Šis vokiečių žurnalo reaga- 
vįrrris užmena patį jautriausią 
Šios problemos bruožą. Tiksliau 
BsirėiŠkiant, jis iškelia skirtumą 
tarp tautiškumo ir tarptautišku- 
mo, kalbant apie Vilniaus univer
sitetą. Aišku, kad vokiečių laik
raštis Die Welt yra teisingas, 
perspėdamas lenkus, kad jie ne
laikytų Vilniaus universiteto sa
vo nuosavybe. Tačiau problema 
Čia nesibaigia.

.' Kyla klausimas, kokia prasme 
Vilniaus universitetas yra lietu
viškas. Vilniaus universitetas, bū
damas Lietuvos širdyje, buvo pa- 
sidar^3, (jeigu kas nesipiktintų 
tokiu išsireiškimu) tarptautinio 
lietuviškumo ugdytoju. Užtenka 
tijc prisiminti apsčiai rašytojų,

Hi jtt-
-/T

išaugusių Vilniaus universiteto 
įtakoje, kurie, nors ne lietuviškai, 
rašė apie lietuviškumą taip šil
tai ir net entuziastingai, kaip tik 
būtų galima pageidauti. Tik pri
siminkim Adomą Mickevičių, 
Kraševskį, Slovackj, Sirokomlią ir 
kitus. Ir to fakto mes, ryšium su 
šiuo minėjimu, negalime pra
leisti iš akių. Mums reikia ji 
kaip nors apdoroti. Tačiau jo ap
dorojimas nėra lengvas.

Teisūs yra lietuvių literatūros 
kritikai, kad jie nuo šių rašyto
jų arsiribojo, kaip nuo nepriklau
sančių lietuviškai literatūrai. 
Tačiau negalima nuo jų atsiri
boti kaip nuo nepriklausančių 
Vilniaus universitetui ir Didžio
sios Lietuvos kunigaikštijos pali
kimui.

Turint tai prieš akis, iškyla 
bent dvejopo lietuviškumo sąvo
kos klausimas. Viena lietuvišku
mo sąvoka yra tokia, kuri susikū
rė ant lietuvių kalbos saugojimo 
ir puoselėjimo pagrindo, ir kita, 
kuri rymo ant Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos pagrindo. Šią 
problemą gerai suprato prof. Z. 
Ivinskis, sakydamas, kad nepri 
klausomoji Lietuva yra visai skir
tinga sąvoka nuo Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos. Tai yra tei
singas klausimo išryškinimas, 
bet nėra atsakymas | ji. Tačiau šis 
atsakymas, ar greičiau išsiaiškini
mas, yra reikalingas. Jo nesant, 
mes ne kartą klaidiname patys sa
ve. Taip pvz., mes dažnai kalba
me apie Didžiąją Lietuvos kuni
gaikštiją, bet {dedame jon ne
priklausomos Lietuvos sampratą. 
Ir, antra vertus, kalbėdami apie 
nepriklausomą Lietuvą, jai nori
me panaudoti Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos nuopelnus.

Negalima sakyti, kad tarp šių 
sąvokų nėra ryšio, bet taip pat 
negalima sakyti, kad jos yra ta- 
patiškos. Gal būt ryškiausiai šių 
sąvokų skirtumą išgyveno Mai
ronis savo poemoje “Tarp skaus
mų j garbę”, šitaip išsitardamas

JURGIS GUAUDA

Albinas Baranauskas, RUDENYS 
IR PAVASARIAI arba Užplynių 
Pultinevičius namie ir svetur. 
Romanas, m dalis. Išleido Lietu
viškos knygos klubas 1978 m. Chi
cagoje. Viršelis dail. V. O. Virkau. 
Leidinys 390 psl., kaina — 8 dol., 
gaunamas “Drauge”.

•
Puošniu epopėjos vardu šaukia

me eilę žymių jvykių, susijusių 
su didvyriškais žygiais.

Taip Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas stengiasi nusakyti 
epopėjos prigimti. Vadiname Al
bino Baranausko trijų dalių ro
maną “Rudenys ir pavasariai” 
epopėja. Išsamus ir dalykiškas to 
tritomio apibūdinimas. Veikalo 
masyvumas — 1088 puslapių — 
pastato tą romaną už mums eili
nio ir įprasto romano formato. 
Per 1000 puslapiui Tai jau erd
vė užsimotil Tai jau platus lau
kas sėjai ir... derliui!

Nuotykių čiurkšlės, kuklaus 
minoro ir saikingo mažoro okta
voje, čiurlena kas mielas žings
nis, kas pasūkis piečiausiame tri
tomio plotyje. Tiesa, tie nuotykiai 
nėra plakatiniai didvyriški, jie 
nėra vadovėliškai istoriniai. Tai 
“comedie humaine” sfera, pati ar
timiausia žmogaus dvasiai, aštun- 
kojo čiulptukais apsupusi žmo
gaus širdį. Tie nuotykiai, labai 
vingiuotų takų, barokiškai įman
trios išvaizdos, pagauna savo ne
sibaigiančiais bangavimais. Tai 
eilinio žmogaus gyvenimo odisė
ja, gyvas jo gyslų pulsas, auto
riaus šyptelėjimai ir melancho
lija, stebint savo nelabai jau di
namiškus, kūnu ir siela, herojus. 
Ir, nedrąsu tarti, pagaunamai sa
vo herojų identifikuojant su sa
vo psichės potekste.

Toks, tikrai toks Albinas Bara
nauskas atėjo į literatūrinę areną 
1958 metais su savo “Sniego pla
tumomis”. Tada pavadinau savo 
recenziją, skirtą “Sniego platu
moms”, aliuziniai į autorių: nau
jas ir švytintis vardas. Taip — 
Albino Baranausko vardas, epi- 

nio, lyrinio, filosofiškai — buiti
nio ir juvelyriškai realaus pasako
jimo meistro vardas — švytintis 
vardas! Ar neužims jis dailioje lie
tuvių raštijoje autonomišką, j 
Gogolio poziciją panašią vietą?

Kazys Bradūnas enciklopedi
niame Baranausko aptarime va-

apie lietuvius, nekalbančius lietu
viškai:

Ir gėda pamislyti, savo liežuvio 
Senai jau vartot nevartojai
Ir tarsi ant juoko tik vardą 

lietuvio
Lig šiolei nešiot nenustoja

(V giesmė).
Nedaug Maironis turi pagar

bos ir unijinei valstybei. Jis tik 
juokiasi iš tų, kuriems “sapnavos 
tos valstybės liuosybė”.

Maironio nusiteikimus ir mes 
didžia dalimi esame pasisavinę. 
Me nesuvokiame lietuvio, kal
bančio nelietuviškai. O apie uni
jinės valstybės seimus esame įpra
tę kalbėti tik su pajuoka.

Tos pajuokos būtų šiek tiek 
mažiau, jeigu mes patyrinėtume, 
kokiais keliais ir iš kokių šalti
nių mes kai kurias dabartines są
vokas gavome. Pajuoka būtų ma
žesnė, jei mes išsistudijuotume, 
kad panieka unijinei respublikai 
kilo absoliutistiniuose karalių

Nuotrauka K. DaugėlosLietuvos keliais

rūmuose Prancūzijoje, persimetė 
i seimų bijančias Austrijos ir Prū
sijos sostines ir, su jų pritarimu, 
ta “įtartina sąranga” buvo leista 
sunaikinti Maskvos carui. Mes čia 
jokiu būdu nenorime atstatyti nei 
unijinės valstybės, nei jos seimų, 
bet manome, kad yra atėjęs lai
kas ją kritikuoti, atsižvelgiant tik 
į visas aplinkybes.

Vilniaus universiteto sukaktis 
toms studijoms sudaro ne tik pro
gą, bet ir neapeinamą uždavinį. 
Prof. dr. P. Rabikauskas kaip tik 
yra susidomėjęs šio klausimo stu
dijavimu. Jis Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos š. m. rugsėjo 
pradžioje Chicagoje įvykstančia- 
me suvažiavime ir Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakties mi
nėjime kalbės tema: “Lietuvišku
mo apraiškos Vilniaus akademi
joje”. panaudodamas naują, dar 
neskelbtą archyvų medžiagą. Lie
tuviškumą, tačiau, jis paims pla
tesne prasme, ne vien lietuvių 
kalbos prasme. V. Bgd.

bi savo veikėjus, kiaurai juos per
mato ir, juos stebėdamas, nere
tai, čia švelnumo, ten nostalgijos, 
ten ir prakilnaus gailesčio paveik
tas, nejučiomis nubraukia ašarą. 
Tada vaizdo nuotaikos sujaudin
tas pusibraukia ašarą ir skaityto
jas. Toks stambus žingsnis čia 
pirmyn nuo karklupėniškos Ar
kadijos...

“Rudenys ir pavasariai” tris
kart prisidengė mįslingu daili
ninko V. O. Virkau viršeliu. Ro
manas ir savo pavadinimu mįs
lingas, lyg laikydamas tą pavadi
nimą kauke, be jo realaus ryšio 
su siužetu, su idėja. Faktiškai tai 
donelaitiškų “Metų” apimties 
veikalas. Romane kaupas simbo
liškų bei alegoriškų žiemų ir 
vasarų. “Rudenys ir pavasariai”, 
konfrontacinės sąvokos nenusako 
didžiulės fabulos sudėties.

Veikalas neturi laiko ašies, nė
ra įprastinio siužeto. Tuo auto
rius ir nesisieloja. Jis pateikia skai
tytojui uždavinį su keliais neži
nomaisiais ir, siužetiškai jo nesu
sumavęs logiško pareinamumo 
koordinatėse, stato reikšmingą 
sprendimams užkardą: pabaiga. 
Epizodai visaip kunkuliuoja tūks
tantyje su viršum puslapių. Nė
ra čia tradicinės idėjinės evoliu
cijos. Nėra čia tragedijos ar ko
medijos zenitų. Ir tas tūkstantis 
puslapių lengvai galima plėsti

dina jį giedriu ir spalvingu realis
tu. Vertindamas jo “Karklupė- 
nus” (Draugas, 1965. IV. 10) va
dinau veikalą pastorale. Vadinau 
romano gyvavietę Arkadija (ne
ribotos laimės šalimi). Tikrai, Al
binas Baranauskas turėjo ir tebe
turi savo permanentinę Arkadi
ją su jos bekintančiais peizažais. 
Savo kūrybinės prigimties gelmė
mis jis išlieka prarastų ir atrastų 
Arkadijų kolumnistas. Meist
ro mostais autorius paverčia jo 
Arkadiją supančias jūras ežerė
liais, ežerėlius gi geba paversti au
dringomis jūromis. Čia sugauna- 
me Pulgio Andriušio metodą: jo 
nuotykingiausią kelionę į Berža- 
tiltį “Anoj pusėj ežero” rinkinė
lyje. Palyginti “Rudenys ir pava
sariai”, tomas III, psl. '170 - 171.

«
Lietuviškojo Gogolio vakansi- 

ja lietuviškame Parnase tuo tar
pu atvira. Sarkazmo taiklumu ir 
atlaidos švelnumu Albinas Bara
nauskas viena ranka, lyg ir tingė
damas, demaskuoja į pusinteli
genčių luomą prasiveržusių tau
tiečių lėkštumą, kita ranka jis 
nuglosto to demaskavimo įdrėski
mą. Autorius nenori rieužlygin- 
to disonanso. Ir tas geraširdiškas 
metodas nenuveda veikalo į so
cialinio kovingumo rubriką. Au
torius olimpietiškai atlaidžiai ste- 

toliau epizodų ir protagonistų 
invazijomis. Galima ir nukirsti 
perpus. Skaitytojas to nė nepajus. 
Epizodai neturi pareinamumo. 
Nėra laiko ašies, nei geografinio 
tikrumo elementų. Taip Andre 
Malraux, įdomios literatūrinės 
mokyklos pradininkas, kaleidos
kopiškai keitė prsonažus ir geo
grafinius elementus savo “Anti- 
memuaruose”.

Itin drasko tas vaizdavimo me
todas skaitytojo dėmesį, gniuždo 
jo pastabumą, neleidžia jam re
gistruoti įvykių pareinamumo 
ašies, kurią taip įnoringai visaip 
lanksto autorius. Prisimename J.
L. Proust’o “A la recherche du 
temps perdu”, kurį kritika sutiko 
su priekaištais dėl juvelyrinės įvy
kių reinkarnacijos mozaikos. Prie
kaištai yra naujovės šlovė. Mū
sų autorius, mobilizavęs tuzinus 
herojų ir aibes jų nuotykių, 
plukdo tą medžiagą pakaitomis 
atkuriamoje praeityje, pro nuo
lankaus sarkazmo šydą apgyven
dina juos dabartyje. JungdamM 
du elementus: gogoliškąjį ir 
Proust’o, jis užtikrintu žingsniu 
priėjo prie prarasto laiko reinkar
nacijos dabartyje, prie tos visad 
reikalaujančios didelio talento 
prarasto laiko gaivinimo alche
mijos.

Net keista, kad matome polin
kį į herojų pavardžių hibridiza
ciją. Tai gal sarkazmo, pašaipos, 
dalis. Lietuvių pavardes autorius 
praleidžia pro lenkinimo hibridi
zacijos malūną. I tritomio pusla
pius, į visą jų tūkstantį, įsiver
žia įPutinevičiai, Makrickai, Siau- 
rusevičiai, Mezlaveckai, Zubavi- 
čiai, Karunkevičiai, Šulinskai, Li- 
tinskai, Kalasauskai, Kvietinskai, 
Mazurkevičiai, Zagrabskai, Ka- 
rapavičiai, Burinskai, Taradavi- 
vičiai ir kiti. Netgi Rimvydavičiai. 
Tų hibridų pavardžių invazi
joje paskęsta reti romano herojų 
lietuviškų pavardžių nešiotojai. 
“Rudenys ir pavasariai” turbūt 
pirmas mūsų romanas, kuriame 
tiek veikėjų su hibridizuotomis 
iš lietuviško kamieno pavardė
mis. Ar tai buvo viena iš pastan
gų sugauti pašaipūnišką kolori
tą didingai epopėjai? Ar tai buvo 
besąlyginis atsidavimas realybei, 
nes (turime gi taip galvoti) tie 
Užplyniai, kurie yra pagrindas 
romanui, buvo paskendę savo gy
ventojų pavardžių abrakadabro
je?

Ir toks beviltiškas Užplynių 
vardas reikšmingai susišaukia su 
Petro Cvirkos beviltiško skam
besio “Saulėlydžiu Nykos vals
čiuje”. Plynė yra vieta, kur dyka, 
tuščia, kur gamtovaizdis nykus.

*

Albinas Baranauskas parinko 
savo herojumi vyrą "ne tokį kaip 
kiti” (tomas I, psl. 159). Toks pa
rinkimas palengvino autoriui san
tykius su savo herojumi. Jis pa
rinko, galima tarti, tipą, kurį per 
tris storus tomus visaip ryškino 
čia vos pagaunamu štrichu, ten 
gi stambiu teptuko patepimu. 
Nors Pultinevičius veikalo slink
tyje nesikeitė, neevoliucionavo,

(Nukelta | 2 pal.)
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5/a/ne numery: 
Nesugriaunamas pasitikėjimas. 
Vilniaus universiteto šimtmečiai. 
Žmogus siu dienų literatūroje. 
Heinrich Boell: novele 
"Mano liūdnas veidas". 

ilbert Keith Chesterton. 
"Drakono medžiokle". 
Įspūdžiai iš Grandinėles viešnages 
Australijoje. 
Vasyliūmj kamerines muzikos 
plokštele. 
Jurgio Račkaus paroda Chicagoje. 

VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIMTMEČIAI 
A. ZUBRAS 
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Nesugriaunamas pasitikėjimas 
savo jėgomis 

Brandžiai tautai, turinčiai sa
vo istoriją ir kultūrą, natūralu 
yra suorganizuoti nepriklausomą 
valstybę, kuri sprendžia savo rei
kalus pati, tegul ir atsižvelgda
ma į kaimynų ir tarptau
tinės bendruomenės intere
sus. Šiandien nepriklausomy
bę gauna netgi tautos, kurįoms 
istoriją dar tik reikia susikurti. 
Lietuvai jos kurtis nereikia. Lie
tuva buvo nepriklausoma jau du 
kartus: nuo Xffl ligi XVIII am
žiaus ir nuo 1918 metų vasario 
16 ligi 1940 metų. Pirmoji nepri
klausomybė paliko mums tokius 
europinio masto reiškinius, kaip 
Vilniaus Universitetas ir Vilniaus 
architektūra. Antroji, nors ir ne
palyginti trumpesnė, buvo nema
žiau reikšminga. Lietuviai tada 
įr.odė, jog dvidešimtojo amžiaus 
sąlygomis sugeba tvarkytis savo 
žemėje patys. Ir valstybinės staty
bos, ir ekonomikos, ir kultūros 
srityje ir jie tvarkėsi visai neblo
gai, bent jau •geriau už savo di
džiuosius kaimynus — Tarybų 
Sąjungą ir Vokietiją. O juk čia 
dar reikia turėti omenyje laiko 
stoką ir sunkią tarptautinę padė
ti. Tragedija, ištikusi kaimynus, 
pagaliau užgriuvo ir Lietuvą. Jos 
pasekmes5 regime ir šiandien. Ta
čiau liko nesugriaunamas pasiti
kėjimas savo kalba, kultūra, savo 
jėgomis, troškimas gyventi sava
rankiškai. Liko nepriklausomy
bės impulsas, kuri galėtume pa
vadinti Vasario 16-tos tradicija. 

Vasario 16-tą Lietuvos žmo
nės prisimena įvairiai. Vienaip 
ją prisimena tie, kurie patys ma
tė nepriklausomybės laikus su vi
somis jų teigiamybėmis ir trūku
mais. Kitaip mini mokinių būre
lis, kuris tą dieną, gerokai rizi
kuodamas, rengia vaikišką slap
tą sueigą. Dar kitaip — saugumo 

Akademinių institucijų pobūdis 
Šiais metais Vilniaus universi 

tetas švenčia 400 metų jubiliejų. 
Tai mūsų tautos istorijai ypatin
gai svarbus įvykis. Universitetas 
gyvas ir šiandien, todėl šis jubi
liejus labai prasmingas ir dabar
čiai, ir ateičiai. Mokslo ir techno
logijos civilizacijos amžiuje, — 
tokj dabar gyvename, — univer
sitetai ir mokslų akademijos yra 
virtę gyvenimui vadovaujančio
mis institucijomis. Jų laboratori
jose kyla išradimai bei naujų ga
limybių atidengimai, iš jų ka
tedrų, seminarų ir leidinių sklin
da naujos pasaulėžvalginės idė
jos, formuluojančios žmonių gal
voseną, filosofines, politines, eko
nomines ir sociologines pažiūras. 
Pasaulio pirmaujantieji universi
tetai moko žmogų kritiškai bei 
empiriškai galvoti, metodiškai 
spręsti — atskirti pelus nuo gru
dų. Jei kuriamos teorijos, tai pa
gristos patyrimu, pažinimu. La-

Vflnbras miesto senojo universitetinio kvartalo detale sJamHen 

bai dar svarbu, kad daugeliu at-raugančią kartą geru maistu, te-. starasis nuo 1641 m.). Astrono-J Caro Aleksandro I-jo 
vejų parodo ir gyvenamojo į tarnaujant tik tiesai. Jei taip nė- mijos observatorija buvo įkurta į 1803 m. universitetas pavadintas 

, ribotumą, tu.o saugodamiesi! 
darbuotojai, kuriems Vasario 1 6 | n u k l v s t i | ū k e l i u s bei klampy-1 
yra padidinto budrumo diena.!nes . 'Neatmeta, žinoma, ir įsiti 
Beje, visos dienos jiems jau daro
si padidinto budrumo dienos. Su
naikinti tautos atmintį yra bevil
tiškas uždavinys. Manau, kad 

tarpsnio žinojimo bei patyrimo | ra, tai turėtų būti 
Universiteto praeities- etapai 
Vilniaus vyskupo kviečiami iš j 

kinimų, bet neguldo galvosjtol | * ^ ™ ? ™ ^ S ^ f ^ l l 
nėra savęs pateisinę. Humanitari
nius mokslus, be abejo, įtaigoja 
ic idealogijos, pasaulėžiūros. Uni-

1753 m. Jėzuitams vadovaujant, į "Vilniaus imperatoriškuoju uni-
universitetas — akademija jų < versitetu —Imperatoria Univer 
globoje buvo 200 metų. į šitas Vilnensis" (1803 -1832; 

studijavo 1066 studentai. Biblio
teka turėjo 60.000 tomų knygų 
bei rankraščių. Greta lotynų 
kalbos paskaitos ir pratybos vyk
davo dar lenkų ir rusų kalbomis. 
I pabaigą raštinės bei adminis-

Įtracijos kalba buvo jau tik rusų. 
I universitetą atskira fakultetu 
buvo įjungta ir Vilniaus vyriau
sioji katalikų kunigų seminarija. 
Po 1830 — 31 m. sukilimo, — 
svarbiausia dėl to, kad studentai 
jame dalyvavo, — 1832. V. I d. 
caro įsakymu universitetas buvo 
uždarytas. Medicinos fakultetas 
liko veikti iki 1842 m., pavadinus 
Vilniaus Medicinos akademija. 
Liko veikti ir katalikų teologijos 
fakultetas, Vilniaus Dvasinės 
akademijos vardu. Ir ši 1842 m. 
buvo iš Vilniaus perkelta į Pe
terburgą. 

Po I-jo pasaulinio karo Lietu
vos Valstybės taryba 1918. XII. 
5 d. įsaku paskelbė atkurianti Vil
niaus universitetą. Bolševikams 
užėmus Vilnių, V. Kapsukas 
1919. m . 13 d. dekretu paskelbė 
"Vilniaus Darbo universiteto" 
atidarymą. Lenkams okupavus 
rvtinę Lietuves dalį ir Vilnių. 
1919. VIII 28 d. buvo atkurtas 
Vilniaus universitetas ir pava
dintas Stepono Batoro vardu. Iš
silaikė iki 1939 m. Dėstyta, žino-

1570 m. Lietuvos valdovų sosti 
nėję įsteigė kolegiją. Po devyne-1 
rių metų, 1979 m. balandžio 

I U J m o k u IAJCVV^ | — 

ordinas. Vii- gubernijų mokyklos 
.maus universiteto administravi- ^ i ^ 0 . Minsko, Mogiliavo, Podo-
'mas tada atiteko naujai sukurtai i lės> Vitebsko, Volimjos. Veikė D 
1 institucijai — Edukacinei komisi- '• fakultetai: fizikos ir matemati^ 

Lietuvą. Toje Lietuvoje turėtų 
viešpatauti demokratija ir tikras 
socialinis teisingumas. Joje nie
kas nebūtų viešai ar slaptai dis
kriminuojamas dėl savo tautybės, 
religijos, įsitikinimų. Ta Lietuva 

i ma, t:k lenkų kalba ir tamau-1773 m nnni^iaiK račt7i l?Wr»' m.) Jo priežiūrai pavesta ir kitų ' . 7 ,. . 
/_ ... Q J- į ta lenkų nacionaliniams intere

sams. 
Naujausieji laikai 

1939. X. 10 d. Vilniui grįžus 
perė-
a. E 

pavyzdžio to meto Europoje ne-1 teratūros ir laisvųjų menų, įskai- į K a u n 0 b u v o a t k e l t i humanitari-
apskritai moralei. Leidžiama i r .kolegijai buvo suteiktasuniv-ers i - L ^ Q a l i m a ^ p ^ ^ i s a k y_ 
skatinama nuomonių skirtumai. teto vardas — Academia et L m-Į ̂  ^ D L i e t u v o s kunigaikšti-

Sovietijoje, rusiškos komuni J S ų ^ S j f - ^ f e ^ ė pirmoji valstybinė švie-
nės ir politinės diktatūros rėmuo-luitikrinimas' 2inTma jų i n t e r ' f e ^misterija. Visur tuo_n, 

pas i tu r in t į ^ u n i v e r s i t e t a i ^ tos_min- \ p r e t a c i j a anais laikais priklausė \ ^ £ ^ £ £ £ ? £ 

, . , , . | 11 i u i . a i u į i j v j , ^ra.jciiA »<_«.! i*i \^ j . ^ i » » J T 1 •• 1 1" - T ' * - ' " " " l u t i a i ! J U U l \ a i . l l l t l iv<_»l in .» i - — 

daug kas tą dieną galvoja ne tik | versitetų plotmėje tačiau į tai i įjLenkuos karaliaus ir Lietuvos; T(^įa k o m i s i j a t a i m m ^ į k o s , medicinos, moralinių ir po-Į prie Lietuvos, universitetą t 
apie buvusią, bet ir apie būsimą ž i ū r i m a k a i p j a t r a m o s b a z e ! didžiojo kunigaikščio Stepono • g i e $ š v i e t i m o m i n į s t e r i j a , kuriai! litinių mokslų (čia ir teisė), Ii-1 mė mūsų švietimo ministeriį 

venamo laiko elgsenos normoms, | Batoro (vengrų kilmės) raštu į 
tant kalbas. 1829 m. universitete (Nukelta į 2 p«L) 

gyventų normalų, 
XX amžiaus gyvenimą," nevaržy- į ties ar tyrimų laisvės, kurią su-1 nuo Katalikų bažnyčios, o kal
tų savo piliečių kūrybos ir ini-! tinkame didžiojoje dalyje libera- į barnu atveju nuo Jėzuitų ordino, 
ciatyvos. Ji būtų atvira visoms j li™U demokratijų kraštuose. Ka- j Dėstomoji kalba, kaip ir visuo-
idėjoms, neužsisklendusi nu.o pa-jiro universitete dar labai neseniai \ x to meto universitetuose, buvo 
šaulio, užtikrintų neribotą infor- j viską lėmė Mahometas ir jo kny-, ]0tynų, Ji tais laikais buvo moks-
macijos, kritikos, kelionių laisvę, i gos Korano puslapiai. Sovietijo- j i0 įr apskritai tarptautinio ben-
Joje nebūtų baimės, cenzūros, je gi iki šiol pažinimui rėmus nu- j dravimo kalba. Steponas Bato-
veidmainystės. Pagaliau — tai Į sako dialektinio materializmo j r a s nemokėjo nei lenkiškai, nei 
irgi svarbu — ji būtų apsupta j dogmos, Markso ir Lenino raštų lietuviškai, o kraštui valdyti ir su 
demokratinių kaimynų ir gerai 
su jais sugyventų. 

Nors taip gyvena ir turi gyven
ti normalios šalys, kai kas pasa
kys, jog Lietuvai ta galimybė la
bai tolima. Aš, priešingai, ma
nau, kad toji Lietuva atsiranda 
jau šiandien. Kur žmonės rimtai 
žiūri į savo teises, nebijo dėl jų 
aukotis, kaip Viktoras Petkus ir 
Balys Gajauskas, kaip Komitetas 
tikinčiųjų teisėsms ginti, kaip ne
žinomi "LKB Kronikos" ir "Auš
ros" leidėjai, ten jau yra toji Lie
tuva. Be to, kiekvienas pozityvus 
darbas kultūroje, moksle, ekono
mikoje, kiekviena gera knyga, 
kiekvienas atviras žodis irgi yra 
tos būsimosios Lietuvos pusėje, 
net jei mes to šiandien nesuvo
kiame. Ar ta Lietuva pavirs iš ga
limybės tikrove, priklauso ne tik 
nuo bendrosios pasaulio raidos, 
bet ir nuo mūsų. Pirmiausia nuo 
mūsų. 

Tomas Venclova 

citatos, kurių interpretaciją pa
keisti tegali tik partijos sprendi
mai. Bet tai mus dar labiau pa
skatina domėtis viskuo, kas vyks-

didikais susikalbėti užteko jam 
lotynų kalbos. Akademijoje kas
met studijuodavo tarp 500 — 1200 
studentų. Veikė šie skyriai bei 

ta mūsų tautos senojoj alma ma- į fakultetai: kolegija (parengiama-
ter — motinoj maitintojoj, kuriai sis kursas, atitinkąs gimnaziją), 
lauktumėm maitinant naujai pri- : filosofijos, teologijos ir teisių (pa-

vienuolynai. Edukacinė komisija 
pertvarkė universitetą: įsteigė me
dicinos ir hirurgijos katedras, 
įvedė architektūros, braižybos ir 
meno kursus, c taip pat gamtos 
mokslus. Prie universiteto atida
ryta mokytojų seminarija paruoš
ti mokytojams vidurinėms mo
kykloms. Architektūros kursas ir 
mokytojų seminarija tai buvo 
naujanybė anų laikų universite

tams. Edukacinei komisijai mat 
buvo pavesta priežiūra ir visų 
kitų Lietuvos kunigaikštystės mo
kyklų. Pakeistas ir universiteto 
vardas — "Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Vyriausioji mo
kykla — Schola Princeps Magni 
Ducatus Lithuaniae (1781 — 
1797 m.) . Veikė 2 fakultetai: fi
zinių mokslų (čia tilpo ir medi
cina su gamtos mokslais) ir mo
ralinių mokslų (humanitarinių 
disciplinų). Profesorių daugu
mas buvo eksjėzuitai. Dėstyta lo
tynų kalba. 

Po trečiojo Lenkijos —Lietu
vos padalijimo (1795 m.) univer
sitetas priklausė jau rusų valdžios 
administracijai. Tapo pakeistas 
vardas: "Vilniaus Vyriausioji mo
kykla — Schola Princeps Vilnen
sis" (1797 — 1803 m.). Veikė trys 
fakultetai: moralinių —juridi-

DHmug. i Irtortnh moimntu: 1M0 meti, mule rr«n. pirma kartą rto- n i ų , fizinių ir medic inos moks-
dentai ISvysta lietuviškąja V ilniats universiteto Bcabą. D kalrta į dešinę j lų- Oficialioji dėstomoji kalba 
atpažinti: Prane Aukštikalnytė-Joklmaitien*. K. Podokkytė-BradOnienft, Ja- į buvo lotynų, bet kai kurie pTO-
dz* LagūnavKiūte, Bron* Valiulytė-Kazlauslden* ir J. Kazlauskas | fesoriai ė m ė skaityti ir lenkiškai. Smuglevičiau* vardo MHJ sergame VUnfuus u-: «-< ••" 
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Riebieji knygų metai* 
Pokalbis ant neatvėsusiu akmenų 

jsa ''Draugo77 romanų konkurso M 

laureatu Juozu Kralikausku. 
incyclopedia Lituanica užbaigta. 

i - Nakvyne karčemoje: ištrauka 
iš premijuotojo romano "Įkaite 

99 B Vilniaus akmeny v". 
Prano Visvydo eilėraštis. 
Iš Lietuvių rašytojų draugijos veiklos. 
Nauji leidi: iai. 
Kultūrine kronika. 

POKALBIS ANT NEATVĖSUSIU AKMENŲ 
Kai '"Draugo" romanų kon- Į mums lemtingiausias, fimiau 

kurse premijuotasis Juozo Kra- Į skaudžiai jausti savo ryšį su 
likausko veikalas "Įkaitę Vti-Įanuo kankinystės šimtmečiu. 
niaus akmenys" spaustuvėj jau j Štai Eiliuotinė kronika, paties 
surinktas, kai pats autorius jau | vokiečio lūpomis sako: "Dzinte-
skaito atspaudų korektūras,! rės pilį paėmę, kryžiuočiai ją 

ii'!:-:::: 

Riebieji knygų metai 
Kaip ir aplamai gamtoje, ta ip | mirtinį istoriko Zenono Ivins-

*ir mūsų kultūriniame gyveni
me būna gero derliaus ir tušto
kos sausros metai Bibliškai 

kio veikalą — Lietuvos istoriją 
iki Vytauto Didžiojo mirties. 
Tai kapitalinis ano laikotarpio 

ant tu. galima sakyti, dar neat
vėsusių Vilniaus ir kūrybinio 
darbo nuolaužų susėdę, čia grei
tosiomis mezgame pokalbį su 
autoriumi. 

— "Įkaitę Vilniaus akmenys", 
kiek teko nugirsti, vėl yra nau
jas Jūsų istorinis romanas, iŠ 
septynioliktojo šimtmečio pra
džios kultūrinio Vilniaus gyve
nimo. Pirmais savo romanais 
prieš gerus trisdešimt metų, 
buvote ano laiko išeivijos gy
venimo vaizduotojas. Įdomu, 
kokie nusiteikimai, kokios prie
žastys ir kokios aplinkybes lė
mė, kad pasukote istorinių ro
manų kryptimi ir jau tapote 
mūsų literatūroje turbūt pats 
produktingiausias istorinių ro
manų autorius? 

— "Nes kaipgi aš galėčiau 
pakęsti išžudymą ir mirt] savo 
tautos?" (Es t 8,6) 

Netekęs savo žemes, gimto
sios atramos, svetur ėmiau dus-

uždegė; ir išžudė vyresnius 
kaip vienuolika metų įgulos vy
rus, o sužeistuosius sumetė į 
ugnį". Kryžiuočiai nuolat ir sis
temingai degino baltų kaimus, 
mantą, priešpilius (ten grūdai 
—duonelė ir sėkla). Dėl to daž
nai užeidavo badas, o iš paskos 
ir maras. 

Šitaip siaubingai per vieną 
nepilną šimtmetį Livonijos ka
lavijuočiai išžudė ir išdegino 
sėlius bei kuršius ir pavergė 
latgalius bei žemaičių Klaipėdą. 
O kryžiuočių ordinas žiauriau-! 
siu būdu galabijo prūsus, visai 
išnaikino nadruvius, visa Na
druvos žemė virto dykra. Pas
kutiniame XTTT a. ketvirtadaly
je buvo galutinai iškapoti ir iš
deginti jotvingiai. 

Iš tolybės įsižiūrėjęs, su šiur
puliu supratau: lietuvių egzis
tencinės problemos tebėra ir 
šiandien tos pačios... Juk esu 
dalyvis didžios aisčių tragedi-
ioft !YTji.Tif> ^i t ė v i š k e tpyiiti — 

ti ir skęsti. Gelbėdamasis stvė-i ' ,. Trs i . . _ . , _, 
___, _ * _ , _ , «_»_ _____ į netoli Vilniaus ir Trakų. Trem-

jbei meninės priemonės. Būsi
masis privalo būti pakankamai 

i išnešiotas dvasios įsčiose. Ne-
| valia gimdymo prievartos būdu 
į paankstinti, juo labiau negali-
i ma tik dar vos vaisiui užsimez

gus. Nei laumė praneš, nei kau
kas pašnabždės, kada ši išvidi
nė būtinybė prinoks: dar geru 
laiku prieš jubiliejų, ar jau po 
laiko? Mano rūpestis buvo pa
rašyti kuo geresnį romaną, pra
nokti savo jau parašytuosius, 
užkopti aukščiau Sunkesnė te
ma, didesnės kliūtys, begu tau 
pasiseks? Velniop abejonės, juk 
tu privalai! Jaugi tau nevalia 
sustoti ir apsigręžti! I r arba 
tu užmigsi amžino poilsėlio prie 
savo rašomojo stalo, arba dar 
kartą ištversi. Trečio kelio, ži
nok, t a u nėra jokio... 

Ne, da r ir tokio tikslo nebu
vau pramatęs. Tačiau jeigu 
skaitytojas ar vertintojas tar
tų šį romaną esant jubiliejiniu 
paminklu, autorius tik džiaug
tųsi. Nūdie ir man regis — tam 
Į bene būtų ir pagrindo. Romanui 
i tai būtų aktualumo padažas, su
teiktų daugiau šiuolaikiškumo. 

• tad gal daugiau ir kultūrinio 
I poveikio. 

_ tariant, riebieji ir liesieji me- j Lietuvos istorijos veikalas viso-
tair-išleistųjų knygų atžvilgiu j je mūsų 

* praėjusieji 1978 metai išeivijoje 
. tikrai stovi tų riebiųjų metų 
., rikiuotėje, šitai ypač tinka pri-

doje. 
Ta pati 

riausi gyvybinių šaknų: mūsų 
, istorijos ir kalbos bei kultūros, 

istorijos mokslo nu- Uettlvių ^nto6 y ^ ^ y m ^ 
j ji atrama, kuri gali (bent laiki-

katalikų '• n ai ) pavaduoti net ir žemę. Mū-Lietuvių 
, mokslo akademija išleido tur- i gų istorijoje tvyro pagrindinės 

siminti Vasario 16-tosios pro- Į j ^ t vieną reikšmingiausių prof. j mūsų problemos tiesos, teisės 
ga. Prisimintina ir tai. kad ne-! Antano Maceinos knygų "Filo- j h- idėjos. 
priklausomybės metais didžioji J ̂ f ^ k i l m ė į. p r a S mė" . Tai! Juk ne tik nepaprastai įdo-
valstybinė literatūros premija 
kaip tik būdavo įteikiama Va-
sario 16-tosios išvakarėse iškil-

! didžiulės apimties darbas, kurio m u , bet ir ypač svarbu žinoti: 
išleista dar tik pirmoji dalis. kas gi apgynė tautos gyvastį 

mingame literatūros vakare 
Valstybiniame teatre. Tuo bū
davo pabrėžiamas kultūros, 
;ypač literatūros, vaidmuo mū-
;sų tautos laisvės kelyje. Speci
finėse, knygų leidybos sąlygo
se ©ei vi joje vargu ar galima 
būtų suspėti mūsuose reikšmin-

• 
gijos premiją įteikti Vasario 
l*-to» proga. Tačiau šioje mū-
musią laisvės šventėje visą dė
mesį ir visus kreditus skirti 
vien tik politiniam aspektui yra 
labai vienašališka ir prieš da
bartį ir prieš istoriją. 

Todėl Vasario 16-tos proga 
bent laikraščio puslapiuose 
džiaugiamės išskirtinai geru 
praėjusių metų išeivijoje išleis
tų knygų derliumi. 

Juk pernai buvo baigtas tie
siog paminklinis darbas — iš
leista šešių tomų lituanistikosi Human 
enciklopedija anglų kalba "En-Įcupied 

tyje su metais tvinko manyje 
skausmas, gėla. Tiek XHI, tiek 
XVLXVTJ a. lietuvių tauta bu
vo sunkiose apsigynimo pozici
jose (juo sunkesnėse XX a. vi
duryje). Tos pačios egzistenci
nės, moralinės, psichologinės 
bei kultūrinės problemos. 

Girdėjome, kad premijuo
tasis romanas "Įkaitę Vilniaus \ 
akmenys" sukasi apie septynio-; Aplamai istorijos mokslo vei-> šimtmetinėje istorijos slinkty 

kalų 1978 metais nepagailėta,:^? per ilgus šimtmečius prieš į liktame šimtmetyje jau egzista-1 

jau tik prisimenant A. Rūgytės! t r is dideles karalystes? Kas lė-' vusį Vilniaus universitetą, to į 
redaguotą "Zanavykijos" pir- Į m£_ lemia ir lems mūsų tautos \ universiteto profesorių, mūsų 
mąjį tomą, A Šešplaukio "Lin-1 titanišką kovą dėl savo egzis- raštijos pradininką Konstantir 
kuvą", J. Kregždės "Lietuvos: tencijos? ną Sirvydą ir ano meto univer-
reformatų raštiją", J. Narbuto i Baltų istorijoje visų krūvi- siteto studentą Joną Jaknavir 
dvitomį "Sportas nepriklauso- į niausiąs buvo XIII a. J is per-' čių. Turint mintyje, kad šiemet 

t moję Lietuvoje" ir k t O kur Į tekęs pasibaisėtinu mūsų gen-\ švenčiame Vilniaus universite-' 
Igjausią metinę Rašytojų drau-1 d ^ išleistieji šių dienų Lietu-'aių naikinimu pilnas nuolatinių! to IfOO metų sukaktį ir paties' 

vos pogrindžio spaudos "LKB j i r masinių žudynių. Dėl to man K. Sirvydo IfOO metų gimimo! 

Kronikos" ir "Aušros" komp- ėmė atrodyti, kad XIII a. buvo sukaktį, sakykit, ar, rašant ro-; 

—Išeivijoje tiesiogiai nepriei-
Sv. Jono bažnyčios fasadas ir varpinž prie Vilniaus universiteto. Šioje Sv. damas prie ano meto istorinių 
Jono bažnyaoje lietuviškuosius pamokslus sakė ir Juozo Kralikausko P™~ šaltinių, kaip išsprendėte epo-
mijuotojo romano "Įkai* Vilniaus akmenys" storiniai J ^ ^ J 1 * * * chos pažinimo, charakterių ir 
literatūros pradininkai — Jonas Jaknavičius «r jo dėdė Konstantinas Sir-; f _ . > . , . 

^ įvykių kūrimo bei vaizdavimo 
problemą? 

maną, ir šios sukaktys turėtos' gali iš anksto žinoti, kada bus \ — Istorinio romano rašytojui 
galvoje? Tada romanas būtų šitai prinokę? Istorinis (ypač Į nėra būtino reikalo prie pačių 
lyg ir paminklas abiems jubi- biografinis) romanas pirmiau istorinių šaltinių originalų pri-
liejams. turi tapti autoriaus širdies ir eiti. Yra labai sąžiningų ir 

dvasios dalimi, o begu tam nu- kruopščių studijų tų autoritetų. 
~ ^ f P r af e d a m a s rašyt1- S p r ę s i datą? Rašyti pradėsi ta- kurie savo akimis skaitė origi-

tokio tikslo nebuvau p r a m a t ę s . , ^ ^ ^ ^ v e r ž t e n a lus , pageltusius pergamentus 
Martynas Mažvydas, Mikalojus P Į ^ i š r a i š k o n K o I š i t o nė_ ^ o ^ laikydami. Skaityda-
Dauksa ir Konstantinas širvy-1 w ^ ^ ^ ^ n e a t ė j o p r a ^ k o š i u p r o 8 a v o s t u d i j ų i r 
das.jau seniai.manestebino ir ^ ^ ^ ^ rašyt{ y n ^ ė įsijautimo koštuvąj čia - ne-

klaida ir nelaimė. Darbas nesi- abejotina tiesa, čia — hmm. 
seks, klius kojos už visų slenks- galbūt (reikės dar kitur pasi-

lektai ir Amerikos Lietuvių 
bibliotekos Chicagoje leidžia
mos daugiaklodės knygos. 

Ir skaitytojas anglų kalba 
nebuvo užmirštas, šalia jau su-

ratūros teorija). . du ir poeto Jurgio Blekaičio pa-
Tačiau bene didžiausią ir la-, baigos žodžiu. Stasys Santva-

bai pagrįstą džiaugsmą kelia ras atėjo su stambiu rinkiniu 
minėtos šešiatomės "Encyclo- j p r aėjusių metų grožinės litera- "Rubajatei". Iš jaunųjų minė-
pedia Lituanica', pateikta taip- tūros derlius lietuvių kalba. Ir t inas Australijoje gyvenančios 
gi Vytauto Vardžio stambus j ^ j ^ j ^ ^ išeivijoje nėra jau Šimkutės debiutas, Chicagoje 

traukė. Romanus rašydamas, 
neturėjau rūpesčio pataikyti į 
atitinkamą sukaktį ar jubiliejų. Į J ^ t a l a ^ ^ į s ^ n ^ ^ m e t e s j tikrint^ ogi čia - - tai kad nu 
Tai tik likimo lemtas sutepi- ( m e n i n i u požiūriu tas smauglys šnekėta. Ir taip gilmies į epo-
mas. Kas bus romane parašy- gjjį yjgą kūrinį pasmaugti), chą, i r nėra galo, vis įdomiau ir 
ta. turi būti pažinta, išmąstyta. Neišgelbės nei romanisto įgu- regi, dar negana... 
pergyventa, pribrendę, o bene dimas, nei beletristo technika Dvejus metus esu dirbęs auk

so kasyklose; tenai buvau pri-
. ^ — — — j glušintas regėjimo, kaip giliai 

slypi auksas kietame kvarce, 
kaip gilu prie jo prieiti, ir kaip 
sunku iš didžios gilybės iškelti 
į saulės šviesą Betgi nūnai ge-

cyclopedia Lituanica". Dabar 
viso" pasaulio ir visų mokslo 
institucijų bei universitetų bib
liotekose bus lengvai angių kal
ba prieinama plati įvairiausio
ji lituanistika kiekvienam Lie
tuva ir lietuviais besidomin
čiam, 
našiai 

veikalas "The Catholic Church, 
Dissent and Nationality in So-
viet Lithuania", taipgi Tomo 
Remeikio 'The Violations of 

Rights in Soviet Oc-
Lithuania" (A Report 

for 1977). anglų kalba leidžia
mi "LKB Kronikos" atskiri są
siuviniai, Jono Zdanio parengta 
ir Stepo Zobarsko Manyland 
Books leidyklos parūpinta 
stambi dvikalbė mūsų poezijos 

taip dažni. išleistas rinkinys. Puošnios 
Štai poezija. "Ateities" l e i - - k n v « o s pavidalu pasirodė A. 

dykla išleido naują Londone Kairio kudirkinė poema "Lais-
gyvenančio poeto Vlado Šlaito v e s sonata . 
poezijos knygą "Nesu vėjo ma-! Prozos derlius irgi svarus, 
lonėje". Algimanto Mackaus "Ateities" leidykla išleido roū-
knygų leidimo fondas pateikė s u o e e S**13- naujo sukirpimo 
Montrealyje gyvenančio Henri-! Jurgio Jankaus romaną 

antologija "Selected Post-war 
Pasaulyje tik žydai pa- Lithuanian Poetry", tos pačios 
yra padarę ir išleidę į leidyklos išleista Alg. Lands-

anglų kalba savo "Encyclope- bergio komedija "The Lašt Pic-
dia Judaica" O kur dar ir kiti nic" ir k t 
lituanistinio ir kitokio pobūdžio j§ vadovėlių minėtinas V. Au-

. veikalai! Igulytės ir Juozo Masilionio 
Lietuvių katalikų mokslo Į "Lietuvių literatūra" 5 klasei 

akademija Romoje išleido po-, (tautosaka, sen lipt. lit. ir lite-

ko Nagio naujos poezijos rin
kinį "Prisijaukinsiu sakalą". 
Cikagietis Vytautas Saulius, 
ankstesnių Henriko Radausko 
knygų leidėjas, išleido pomirti-

Ana-
pus rytojaus", o Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas 
Kazimiero Barėno novelių rin
kinį "Kilogramas cukraus". 
Lietuviškos knygos klubas Chi-

nę poeto Henriko Radausko cagojė užbaigė Albino Bara-
knygą "Eilėraščiai". Knygon nausko, gyvenančio Waterbury-
sutelkta po Radausko mirties * • t r ' : tnr"1 ' a< ifi " ! ' 
1970 meteis paliktas naujau- romaną "Pavasariai ir rudenys, 

arba Užplynių Pultinevičius na
šios kūrybos lobis, rinkinyje mie i r g v e tur" . Išleidus romano 
dar plačiau pakomentuotas poe- trečiąjį tomą. yra mūsuose da-
to Alfonso Nykos-Niliūno įva-1 bar tokia knyga, kurioje įsiam

žina Suvalkijos buitis, peizažas i knyga, pakankamai verte pre-
ir žmogus gimtinėje ir sveti- mijos. 
muose pasviečiuose. Tas pats Dieve duok kad taip būtų ir 
Lietuviškos knygos klubas išlei-'toliau. Tačiau, stebint bendrą- r _ 
do ir Jurgio Gliaudos ameriki- šias mūsų kultūrinio gyvenimo d g d u s a k v d a m a 8 . i s t o r i n i a m ro-
nės ir išeiviškos dabarties ro- slinktis bei nuotaikas, neap- m a n u i ^ . ^ reikia ^ ^ ^ 
maną "Narsa gyventi". Minėti- lenktmas ir tam tikras rupes- ^ ^ d&rho l a i k o i r k a n t r y . 
nas taipgi "Draugo" konkursą tis, kai išskirtinį pabrėžimą ^ a u k g < > ^ p a g &_ 
laimėjęs A. Kairio romanas "Po vienur ar kitur lemia ne turi- ^ ^ fr n u o g t a b u : 'čxtbo p r o . 
Damoklo kardu". Tai vis kny- mas po ranka konkretaus dar- c e s a g ^ metodBS b e m a ž t o k s 
gos, kurių didžiąja dalimi 1978 bo rezultatas, o labai platus ir R o n e a ^ ^ 
metai gali didžiuotis. bendri dalykai: jaunatve, se- ^ ^ a u k s a k a s y a tiek i r ra. 

Iš pačiam jaunajam skaityto- n a t v ė ' j
y i s o . , a m ž i a u s u ? i ė m i - šytojas už savo darbo valandą 

jui skirtos grožinės l i t e ra tū ros ; m a s f d a r t l k F«™apradi8 jau- ^ ^ k a g m a ž i a u n ^ u 
pabrėžtina Mirgos Gimiuvienės natviskas spragtelėjimas. Ne- valytoja.. 
"Senojo bokšto paslaptis". s a k o m e > kad už tei žmogų ne- ^ ^ ] ų ž e m v j e _ 

šiuo metu visą tą pasigėrė- ™ k ^ Pagerbti, neišskiriant ir s a k ^ k i m e čffVyniohk^me a u k š . 
tina derlių seikėja Lietuvių ra- h tera t<> * rašytojo. Visuomene ^ „ k . į ^ o j . a t n u o paviršiaus 
šytojų draugijos premijai skir- ^ ė t ų tam rasti^ a t i t inkamų ; _ m a ž d a u g k a i p m ū s ų i s t o r i j o s 
ti komisija Tai sunkus, bet ir formų ir progų. Tačiau metines 

X m amžiuje: tyliausia tyla, 
malonus darbas, kai gerų kny- premijos atveju uz geriausią tų t a m s i a u s i a ^ „ ^ _ i r ^ 
gų ne viena, ir ne dvi. Bent ligi ^ ^ ^ sprendimą turėtų nuskendusi didinga 
_. , , .. . . , . . . lemti tik patį rankose turima šiol kasmetiniai komisijų spren- , L.. , , • , . praeitis... knyga, jos vertė, o ne kokie k i - n . « , . , . . , - — 
dimai dėl tos ar kitos knygos tokie b e n d r i 

nuopelnai ar pa- ,, . . . . ., ___. 
premijavimo didesnių audrų ne- UeA a u toriaus norai. a l k a n i m d e n ų ^ ^ t l 6 8 d a V O 

sukėlė, vis būdavo atrenkama k. brd. (Nukelta į 2 psl.) 
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-^Grybinis genocidas Lietuvoje 
! (tebevyksta.

Antanas Maceina apie dieviškojo 
juodžio kenozę.

Dešimtmetis be Benedikto Babrausko. 
Nakvyne karčemoje: ištrauka 

K8įš premijuotojo romano “Įkaitę 
umiitVilniaus akmenys”.
,fto'Elerašaai is kalėjimo.

Elenos Kepalaitčs skulptūros 
*New Yorko galerijoje.
Įspūdžiai iš Jurgio Račkaus parodos, 

ei

■ i». a

Kūrybos genocidas Lietuvoje
K
tebevyksta
1,
Stdakeijoi pastaba, 

■ttfcta aateaita nitas yra atspausdii^ 
taii Ltotmoa Katalikų Bažnyčios Kzo- 
a*oa 35-tame naneryfe. Stnfcmtfe 
MmmeutuoOl farformnojama apie 
Tano Veodom knygų SModmų ii 
Maiotitų lr kaygų prekybos tfarido

Tano 
karte radijo 
ir J Uetavų.

Nuo pat pirmųjų sovietinės oku
pacijos metų Lietuvoje viso- 
kaausiais būdais yra draskomos, 
pjaustomos, deginamos ir kitaip 
taikinamos lietuviškos ir krto- 
ifomis kalbomis knygos, kurios 

savo turinių, atskiromis mintimis 
bei idėjomis trukdo okupantui ir 
vietiniams kolaborantams jgy- 
Mįndinti pragaištingus jų planus 
Lietuvoje — lietuvius moraliai 
palaužti ir po to visus juos nu- 
tkutinti.

Toks 'lietuviško žodžio perse
kiojimas ir jo fizinis nflBcjnimas 
tebevykdomas ir dabar. Tiesa, 
nė visada tas spausdintas žodis 
būna okupantui “nusikaltęs” Jis 
gali praeiti ir pro trigubos (au
toriaus, redaktoriaus ir valstybi
nio cenzoriaus) cenzūros filtrus. 
Tačiau ir po to jis gali būti su- 
ajAmtas. Sunaikintas specialiais 
įsakymais, jei autorius vėliau 
kįo ncyj valdžiai nusikalto ir iš 
vfto nepatinka. Taip šį kartą at- 
sftiko ir su rašytoju ir poetu T. 
VJmclota, drąsiu Žmogaus teisių 
Lietuvoje gynėju, KGB persekio
jimų priverstu emigruoti j JAV.

■ žemiau pateikiame gėdingus 
dakumentus, išsiuntinėtus bib
liotekų 1 direktoriams ir knygynų 
vedėjams, atskleidžiančius nelo
giškumą ir “kultūrą” bei mora
lu tų, Kurių iniciatyva panašūs 

bei patvarkymai yra lei-

f
•Pridedamų dokumentų Ssiun- 

tbMK-datą, jo numeri, isakymo

egsemplioriaus numeri ir gavėjo 
adresą praleidžiame.

Naudotis tarnyboje 
egz. Nr.

Vyriausioji valstybinių paslap
čių spaudoje saugojimo valdyba 
prie Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos (LTSR Glavlitas)

(rašto ir įsakymo 
gavėjas)

Dėl T. Venclovos knygų išėmi- 
mo iš bibliotekų ir knygų preky
bos tinklo.

šiuo siunčiame Jums Vyriausios 
valstybinių paslapčių spaudoje 
saugojimo valdybos prie Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 1978 
m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 
1-nt dėl T. Venclovos knygų išė
mimo iš bibliotekų ir knygų pre
kybos tinklo.

Prašome duoti atitinkamus 
nurodymus, kad Jūsų žinioje e- 
sančios bibliotekos nedelsiant iš 
savo fondų išimtų ir nusta
tyta tvarka nurašytų Įsakyme iš
vardintas knygas.

Priedas — Įsakymas Nr. 1-nt 
egz. Nr.___

B. Gurvičius
Vyriausios valdybos
Viršininko pavaduotojas

Vyriausioji valstybinių paslapčių 
spaudoje saugojimo valdyba prie 
LTSR Ministrų Tarybos

Nr. 1-nt
įsakymas

1978 m. gegužės 10 d.

Dėl T. Venclovos knygų išėmi
mo iš bibliotekų ir knygų preky 
bos tinklo.

Išimti iš bibliotekų ir knygų 
prekybos tinklo sekančias T.

(NukelU į 2 paL)

ANTANAS MACEINA

Recenzijos

vietoje

Praėjusiais metais pasirodė 
kun. Antano Rubšio knyga. 
RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTA
MENTĄ (Putnam 1978, 11, 394 
p.), išleista serijoje “Krikščionis 
gyvenime” (Nr. 16) ir norinti 
bent iš dalies užpildyti egzegeti
nės mūsų literatūros spragą, nes 
“esame ne tik neturtingi raštija 
apie Dievo žodį, bet ir atsilikę 
nuo kitų krikščioniškųjų tautų” 
(p. 10). šventraščio tyrinėjimai, 
tokie gausūs, kaip rodo knygoje 
esančios išnašos, vokiečių ir ang
lų kalbomis, mums yra beveik 
nežinomi. Tuo tarpu tai šie ty
rinėjimai yra atskleidę tikrąjį 
Naujojo Testamento pobūdį: 
Naujasis Testamentas yra “y- 
patinga knyga” (p. 15), todėl 
“sudėtingesnė, negu daugelis ki
tų knygų” (tp.). Jis yra, “iš pa
viršiaus žiūrint, kaip ir kiti žmo
nijos raštai” (tp.), vadinasi, pri
einamas tyrimui, o tuo pačiu ir 
mokslui (filologijai, istorijai, eg
zegezei...). Sykiu betgi jis yra ir 
“Dievo įkvėpti ir norminiai raš
tai” (tp.), vadinasi, tikėjimo da
lykas, nebeprieinamas jokiam 
mokslui. Mokslo ir tikėjimo susi
tikimas Naujojo Testamento pus
lapiuose kaip tik ir sudaro jo y- 
patingumą. Kun. A. Rubšio už
davinys buvo šį ypatingumą at
skleisti ir savo studija Naująjį 
Testamentą tarsi ‘atrakinti’, kad 
galėtume pažvelgti į jį tokį, koks 
jis iš tikrųjų yra.

Imdamasis nūn rašyti apie šią 
kun. A. Rubšio knygą, norėčiau 
būti suprastas iš pat pradžios: 
nesu nei egzegetas, nei įprastine 
prasme teologas. Tai reiškia: ne
galiu šios knygos nei vertinti eg
zegezės mokslo šviesoje, nei jos 
išvadų derinti su Bažnyčios pa
žiūromis į šventraštį apskritai. 
Kodėl tad apie ją kalbu? Ogi to
dėl, kad ji man atrodo esanti di
džios svarbos religijos filosofijai, 
būtent: kun. A. Rubšio studija 
patPirtina ir praplečia Dievo ke
nozės sampratą. Jau anksčiau e- 
su minėjęs (plg. Religijos filosofi
ja, L297-319; “Aidai” 1978, nr. 
8, p. 349-351), kad kenozės idėja 
yra vienintelė, kuri mus įgalina 
Dievą pažinti, prasmingai apie jį 
kalbėti ir su juo santykiauti, šios 
idėjos esmę sudaro Dievo veiki
mas pasaulyje būtybės būdu ar
ba jo nusileidimas iš neprieina
mos transcendencijos į mūsojo 
būvio plotmę ir prisiėmimas 
šio būvio veiksenos. Daugelio pa
sipiktinimui Dievas, bent krikš
čioniškasis, atrodo esąs “suvis 
kaip žmogus” (D. Hume). Ir 
štai, kun. A. Rubšio knyga pa
tvirtina kenozės idėją visu plotu. 
Pagrindinė šios knygos mintis y- 
ra nusakyta trumpučiu sakiniu: 
Naujasis Testaipentas — f “lai

v v . v

žodžiais” (p. 15). Apie šiuos 
žmonių žodžius kun. A Rubšys 
ir kalba. Čia tad ir slypi jo kny
gos vertė bei reikšmė religijos fi
losofijai — juo didesnė, kadangi 
pats autorius nė negalvojo rašy
ti savo studijos kaip kenozės įro
dymo: knygos vardyne žodžio 
‘kenozė’ iš viso nėra. Ir vis dėlto 
ši kun. A Rubšio knyga yra ne 
kas kita kaip didžiulė dieviškojo 
žodžio kenozės sklaida, štai ko
dėl ji man krito į akį. ir štai ko
dėl norėčiau apie ją šiuo atžvil
giu truputį pažibėti.

1

Amžinąjį Logos arba antrąjį 
šv. Trejybės asmenį prel. A 
Dambrauskas - Jakštas regėjo 
apsireiškusį trimis pavidalais: įsi- 
medžiaginusį pasaulyje, įsikūni
jusį Kristuje ir įsiraidinusį 
Šventraštyje. Palikime čia šali
mais pasaulį arba įsimedžiaginu- 
sįjį Logos: Dievo kenozę jis, tie
sa, atskleidžia pirmų pirmiausia,

tologijai, todėl neliečia nei kun. 
A Rubšio studijos, nei mūsų 
minčių apie šią studiją. Tuo tar
pu abu tolimesnieji pavidalai — 
įsikūnijęs Logos Kristuje ir įsirai- 
dinęs Logos šventraštyje — sie
jasi su mūsų svartymais jau tie
siog. Dar daugiau: tik šios lygia
gretės šviesoje galima suprasti, 
ką reiškia kun. A Rubšio teigi
nys, esą šventraštis yra “Dievo 
žodis, išreikštas žmonių žo
džiais”. Nes kaip Kristus yra ir 
tikras žmogus, ir tikras Dievas, 
taip šventraštis, mūsų atveju 
Naujasis Testamentas, yra ir tik
ras raštas, ir tikras apreSJdmas.

“Naujasis Testamentas yra 
raštų rinkinys” (p. 16), kurį su
daro 27 skirtingi rašiniai; skir
tingi “savo kilme, laiku, sąlygo
mis ir autoriaus turėtu tikslu” (t 
p.). Tai kun. A. Rubšio yra iš
vystoma visu egzegetiniu 
kruopštumu, išpainiojant, pasak 
jo, sampyną, “kurios lopšyje gi
mė Naujojo Testamento raštai, 
sąvokos, religinės ir bendruome
ninės išraiškos” (p. 21). Trum

tas ir yra “ne vientisa knyga”, 
o “skirtingų raštų rinkinys” (p. 
16).

Tačiau ką tai reiškia? Ką 
reiškia tarti apie Naująjį Testa
mentą, kad jis yra raitų rinki
nys ir kad šie raštai yra litera
tūriniai kūriniai? Pirmu žvilgiu 
mūsų klausimo prasmė nėra aiš
ki. Bet keliant ir sklaidant jį mi
nėtos A Dambrausko - Jakšto 
lygiagretės šviesoje, ši prasmė iš
eina aikštėn visu ryškumu, at
skleisdama mums ir kenozės idė
ją, glūdinčią kun. A Rubšio stu
dijos pagrinduose.

Tiek Kristaus kaip įsikūniju
siojo Logos, tiek šventraščio kaip 
įsiraidinusiojo Logos atžvilgiu 
mes, tikintieji krikščionys, visa
dos linkstame į doketizmą, vadi
nasi, į žmogiškojo prado nuver
tinimą dieviškojo prado naudai 
Mums gana lengva — arba bent 
lengviau — tikėti, kad Kristus y- 
ra tikras Dievas, kadangi, šio ti
kėjimo atsisakius, visa Krikščio
nybė virstų gana plokščia, o 
praktikoje net fariziejinė etikos 
sistema. Krikščionybės didybę ir 
jos svarbą žmogaus būviui pa
saulyje sudaro kaip tik tai, kad 
Dievas tapo žmogumi ir buvojo 
bei tebebuvoja tarp mūsų. 
Tačiau mums sunkoka ligi galo 
sutikti, kad šisai įsikūnijęs DTė- 
vas yra ir tikras žmogus — lygtai 
toks pat, kaip ir mes, išskyrus 
nuodėmę, kadangi nuodėmė 
žmogiškumo ne tik nepapildo, 
bet jį ardo bei gadina; sunkoka 
todėl, kad tiek Naujasis Testa
mentas, tiek visų amžių liturgija, 
tiek askezė yra susiklostę Prisikė
lusiojo šviesoje, kuri tiek per
skverbia Jėzaus asmenį, jog jo 
žmogiškosios prigimties savybės 
lyg ir išnyksta anos šviesos žėrė
jime. Kristaus kūnas spindi ir ža
dina. mintį, esą jis tik rodosi (gr. 
dokein) esąs kūnas, iš tikro gi e- 
sąs dievybės atšvaita, vadinasi, 
anaiptol ne toks, kokį mes nešio
jame, ne kartą juo net skųsda
miesi; taigi — tik išvaizda ar 
kaukė, o ne tikrovė.

Žinoma, retai kada šis pergy
venimas susiklosto teorija ir 
virsta erezija. Paprastai Kristaus 
žmogiškumą teoriškai laikome 
tikru. O vis dėlto jo veikmenis 
dažnai tiek susiauriname, jog su
vedame juos tik į galingus, gar
bingus, iškilmingus, dieviškumo 
pilnus Kristaus darbus. Tuo tar
pu kasdienos veiksmai, kylą iš 
žmogiškumo pilnatvės ir ją regi
mai išreiškia, kažkaip praslysta 
pro mūsų dėmesį, tarsi Kristus 
būtų jų nevykdęs: jie mums at
rodo esą neverti jo dieviškumo. 
Sakysime: mums sunku įsivaiz
duoti, kad Kristus būtų žindęs 
savo motinos krūtį ir verkęs alk
damas; kad jis būtų buvęs reika
lingas pervystomas bei apvalo
mas; kad jam būtų reikėję moky
tis vaikščioti, kalbėti, laikyti ran
koje šaukštą; kad jis būtų žai
dęs su kaimynų vaikais ir su jais 
pešasi s; kad būtų galėjęs persi
šaldyti, sirgti, užsikrėsti, susižeis
ti, susipurvinti; kad jam būtų rei
kėję mokytis skaityti bei rašyti; 
kad jis būtų nežinojęs to, ko ne
simokė, pvz. graikų ar lotynų 
kalbų, anuo metu taip madinių,

—ir tt ir tt Tai Ir yra doke- 
tizmas, su kuriuo kovojo jau šv. 
Jonas apaštalas, vadindamas ap
gavikais tuos, “kurie nepripažįs
ta, kad Jėzus Kristus yra atėjęs 
kūne” (2 Jo,7). Si atgrasą Kris
taus kūnui kaip tikro bei pilnu- 

(Nukelta į 2 psL)

pai tariant, Naujojo Testamento 
knygos yra “literatūriniai kūri
niai' (p. 26). Be abejo, "pasau
linės raštijos fone” šie kūriniai 
“alsuoja gyvu tikėjimu, kad jų 
skelbiamasis Jėzus, nugalėjęs mir
tį, sėdi Tėvo dešinėje” (tp.). Ta
čiau tai nė kiek neneigia litera
tūrinio jų pobūdžio. Priešingai, 
įvairios literatūrinės formos kaip 
tik esti naudojamos tikėjimui į 
Prisikėlusįjį reikšti bei skelbti. 
Užtat kun. A Rubšys ne be rei
kalo klausia: “Kas tie evangelis
tai: raštininkai ar rašytojai?” (p. 
137), vadinasi, ar jie tik surašė, 
kas buvo skelbiama, ar ir inter
pretavo skelbimo turinį? Atsaky
mas skamba: “Atidus evangelijų 
tyrimas aiškiai rodo, kad jie bu
vo kūrybingi rašytojai” (tp.) ir 
kad todėl jų raštai yra ne kokie 
tik buvusiųjų istorijos įvykių ap
rašai ar, kalbant autoriaus žo
džiais, “tikėjimo kraičio”, tai yra, 
tradicijos nuorašai, bet tikri kū
riniai: “Kiekvienas savaip pa
naudojo tuos pačius Šaltinius” 
(tp.). Todėl Naujasis TestamenDievo žodis, išreikštas žmonių tačiau jis priklauso kūrimo on-
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epochą, magnetinių įrašų am
žius irgi tinka jos apibūdinimui, 
įrašais (kopijuojame gyvenimą. 
Kur tik neprikiši ausi — kopijos, 
kopijų kopijos... Krauname i juos
ias visokį. balastą, tarsi be jo pa
saulio ateitis bus blanki. Jei yra 
laiko, pasiklausome. Bet dažniau
siai laiko trūksta. Juostelių rin
kiniai mėtosi pakampėse. Laukia 
Ateities.- ...

Kai kas mėgsta jrekorduoti lie
tuvių atlikėjų rečitalius. E to 
įvairiopa nauda. Pavyzdžiui, vai
šių metu, gali įjungti magneto
foną ir nustebinti svečius: “Pa
siklausykite, dainuoja Pakalniš
kytė’- A'

Pasitaiko, jog ruošdamiesi ko- 
r ai paskaitėlei ar vestuvinei pra
kalbai, ilgas valandas su savo 
balsu kafhbojarnės prie magneto
fono. Kalbame iš špargalkų, iš 
atminties, po to klausomės ne
patenkinti, nes balsas, kur] gir
dime, yra toks jau bespalvis, sau
sas, ir pati kalbos išraiška labai 
netapSnubfanti.

Bet ką darysi — juk ne visiems 
l imta gimti oratoriais.

Šnekant apie oracijas, reikia 
paminėti mūsų kultūriniuose po
būviuose prigyjančią madą — 
kaųsytis kalbų iš magnetofono 
juostelių. Kalbėtojas dėl visa ko 
padaro trumpą jžangėlę: paaiš
kina, kad įrašo pagalba jis galis 
kalbėti irTaisviau, ir sklandžiau. 
Tada įjungia aparatą. Kaip visuo
met, pataiko ne nuo pradžios, 
bet iš vi Airio. Atsiprašo. Atsuka 
atgal. Tuomet pradeda kaip rei
kia. Svetainėje susibūrę kultūri- 
ninjtai sėdi su stiklais ar kavos 
puodeliais. Rimti. Atidūs. Ką jie 
galvoja, neatspėsi. “Kalbėtojas” 
šypsosi, draugiškai ieškodamas 
pritarimo savo prakilnioms min
timi V&a padėtis spinduliuoja 
kažkokiu jaukiu modemiškumu. 
Visi tai be žodžių supranta. Nie
kam nereikia nei jaudintis, nei 
prakaituoti.

Pa/ucufas

Būna tokių poezijos vakarų, ku
riuose scenoje girdime iš juostos 
skambančią poeziją. Rengėjai pa
aiškina, kad pagarbus ir itin jaut
rus lyrikas tik tokiu būdu sutiko 
pasidalinti su savo nuožmia kū
ryba. Kai juostelės diskas sukasi, 
tas nuožmus kūrėjas sėdi šalia. 
Filosofiškai ramsto smakrą, ar 
spokso j lubas. Kiek daug lakios 
išminties glūdi šitokiame dai
niaus sėdėjime. Magnetofonas 
prakaituoja, o jis, išrinktasis, ty
li, lyg būtų nebylys ar visiškas 
analfabetas.

Manau, jog ateis metas, kada 
ir mūsų iškiliųjų dainininkių re
čitaliai vyks magnetofono juos
telių būdais. Koncertų metu vo- 
kalistės ir akompaniatoriai susi
glaudę sėdės pirmoje eilėje ir 
klausysis savosios, labiausiai pa- 
vykusios interpretacijos. Auditori
jai, savaime suprantama, nerei
kės ploti. Pasibaigus numeriui, 
rengėjai spustels mygtuką, ir 
griausmingos ovacijos pasigirs iš 
garsintuvų. O kad koncertas iki 
galo išliktų kopijos stiliuje, at
likėjams bus įteikiamos tik dirbti
nių gėlių puokštės. Koks sterilus 
grožis! Apie ji kadaise svajojo ty
riausieji simbolistai.

O kaip su chorais? Be abejo, 
ir chorai neatsiliks nuo laikme
čio poslinkių. Jau dabar išeivijo
je yra tokių chorų, kurie egzis
tuoja tik {rašuose ar plokštelėse, 
kurias pavyko išleisti gyvavimo 
metais. Kai kurie senesni choris
tai dar pastoviai lanko repetici
jas, bet jau nepajėgia pasiruoš
ti gyvam koncertui. Jų chorve
džiai gyvena praeitimi. Protarpiais 
prie židinio, ugnelei jaukiai 
spraksint, pasiklauso skambių įra
šų. Padūsauja. Viskas liko juos
telėse.

Juokas juokais, o vis dėlto {ra
šai yra naudingas žmogaus at
minties pratęsimas. Todėl išnau
dokime visus magnetofonų priva
lumus. Pasistengime jrekorduoti 
ne kokį eilinį balastą, bet savo

Vytauto 0. Virkau darbai Kalifornijoje
DANA VASILIAUSKIENĖ

Dvi valandos kelio nuo Los 
Angeles egzotiškoj Kalifornijos 
dykumoj tūno erdvūs, balti na
mai. Šiuose namuose yra turbūt 
vienas iš išsamiausių čikagiečio 
dailininko Vytauto O. Virkau 
tapybos rinkinių.

Įžengęs i vidų, svečias lankyto
jas apstulbsta: nesijaučia atsidū
ręs tarp mūrų, bet daug plates
nėj erdvėj. Tarp kambarinių au
galų sukabinti paveikslai lyg ma
giškai praveria sienas ir išstumia 
žiūrovą j vaizduotės pasaulį. Da
bar ne tik dykuma su savo skulp
tūriniais Jošua medžiais, ne tik 
ją supą snieguoti Big Bear kal
nai skleidžiasi prieš akis: visai 
jau kitas pasaulis pradeda žiūro
vui egzistuoti. Jauki, šilta namų 
aplinka — kilimai kilimėliai, gė
lės gėlelės, beplepantis pu
šų medis ugniavietėj leidžia lan
kytojui gėrėtis estetiniais objek
tais be įtampos ir be dirbtinu
mo, kuriuos juntame muziejuo
se bei galerijose, kur tave skro
džia sargo ar savininko žvilgsnis. 
Gal todėl net ir tie, kurie buvo 
matę Virkau darbus parodose, 
čia jaučiasi lyg pirmą kartą juos 
išvydę.

Rinkinys apima ilgą Virkau 
kūrybos laikotarpį, nuo 1960 iki 
1977 metų. Čia štai ramios tema
tikos ir kolorito mažas peizažas, 
tapytas turbūt, dar Virkau stu
dijuojant Chicagos Meno institu
te, jau vaizduoja tačiau pagrin
dinį dailininko motyvą —van
dens lelijos lapą — kuris bus be 
paliovos moduliuojamas ir pereis 
per aibę kaitų. Kaip neišdildoma 
artisto asmenybės dalis, ar ne
simbolizuoja tik ši gamtinė te
matika — lapai, šakos, žiedai, 
debesys — jo amžiną meilę die
vaitei Florai? Kažkur buvo saky
ta, jog gimnazijos laikais Vytau
tas rengėsi būti botaniku. Jei ne
klystam, ir konkrečiam gyveni
me Virkau liko Floros pavaldi
niu, ištikimai sodinąs ir prižūrįs 
savo ūkyje, Wisconsine, medžius 
ir gėles.

Salia šio tik ką paminėto alie
jaus šliejasi didelio formato, ryš
kių raudonų, violetinių ir gelto
nų spalvų 1969 metų akrilis (3/ 
69). Vandens lelijos motyvas 
čia yra pavirtęs iriso žiedais. Ru- 
žavi ir “realistiški” vienoj plokš
tumoj irisai tampa visiškai abs
trakčiu atgarsiu kitoje. Nepaisant 
išmaningų optinių ir kompozici
nių efektų, vyrauja apgaunančiai 
primityvus artisto žvilgsnis. Vi
suma daro atvertos pasakų kny
gos įspūdj. Gal ir teisingai, ne 
vienas yra šį paveikslą pavadi
nęs “Pop Art”. Tikra tai atrodo 
priešingybė 50—52 colių “Van
dens peizažo”, tapyto dar 1962 
metais. Si pastaroji žalių vandens 
lelijų drobė yra klasiška, patin-

gyvenimo gražiausiąją dali. Mū
sų ainiai pasiklausę pasakys: 
“Kaip gražiai ir įdomiai jie gy
veno”. Pr.V. 

kanti be išimties visiems, net ir 
labai tradicinių pažiūrų asme
nims, ir yra savo laiku laimėjusi 
premiją Chicagos miesto parodo
je. Ne veltui tada Chicagos “Dai
ly News” kritikas, Franz Schul- 
tze, pavadino Vytautą Cėzan- 
ne’o Įpėdiniu.

1966 metų "Upės duktė” yra 
bene paskutinis Virkau aliejaus. 
Tuoj po to dailininkas griebsis 
akrilinių dažų, kurie padės jam 
išplėtoti stiprią individualią 
techniką jo artistiniams užmo
jams. Gal ir būtų galima “Upės 
dukterei” prikišti tam tikrą sto
ką originalumo: savo sąranga ši 
drobė primena Alberso litografi
jas. Antra vertus, jaučiasi taipgi 
Virkau būdinga dinamika ir ap
valdytas spontaniškumas. Tai jis 
čia ypač gerai išgauna su krei
vėmis (šakomis, kurios veržiasi 
pro vis didėjančių kvadratų rė
mus.

Mažas 1967 metų akrilis, (4/ 
67), vienas iš Virkau pirmųjų, 
yra ypač nusisekęs kompozicijos 
ir spalvų atžvilgiu, bet nėra dar 
techniškai tobulas. Priešingai, 
1968 metų (11/68) darbe, kuria
me Virkau meistriškai sklaido 
dviejų milžiniškų lapų motyvą 
(tai tematika, kuri vyraus ilgą 
laiko trukmę) viskas — sąranga, 
spalvos, atlikimas — dingsta 
jautraus žiūrovo žvilgsnyje. Pa
veikslas yra tas tikrasis pastovus 
ir nuolatinis išsirealizavimo 
centras, kuris įgalina žiūrovo są
monę buvoti vaizduotės plotmėj 
ir apčiuopti artisto numatytą 
grožį. Sakome tai, turėdami 
minty Sartro suformuluotą me
no teoriją, kurią jis išvysto savo 
paskutiniam filosofiniam veikale. 
Aplamai, taip būtų galima ap
tarti ir daugiau šio rinkinio dar
bų: 2/71, 6/72, 7/72, 9/72, 1/73, 
9/73, 3/75, 1/77.

Jau 1970 metų akrily (12/70) 
balti, dekoratyvūs debesys veržė-

si iš paveikslo apačios, lyg ban
dydami užgožti centre besisu
kantį kosminį skritulį. Nuo se
kančių metų, jie užvaldys artisto 
vaizduotę, tapdami jo būdin
giausia tematika. Dažniausiai 
rausvi, vėliau pilki, jie įveda vi
sai naujus koloritus. Esam pri
pratę žiūrėti į pilkas ir juodas 
spalvas, kaip išreiškiančias dva
sinį slogutį ir primenančias tam
są. Pas Virkau tačiau spalvų pa
sirinkimai yra tik tapybinių 
problemų sprendimai. Jo paveiks
lai, net ir pilkiausi, visad lieka 
giedrūs, be jokio slegiančio jaus
mo. Nėra nė sentimentalumo, 
kurį, atrodo, lengvai galėtų iš
šaukti jo vartojamos saldžios ru- 
žavos splavos. Priešingai, subti
liai jungdamas paprastai nederi
namas spalvas, Virkau išgauna 
staigmenos efektus, kurie kaip 
tik ir prisideda prie žiūrovo es
tetinio pergyvenimo.

Vyraujanti tematika — lapai, 
šakos, debesys, virpantis nuo vė
jo vanduo — rodo, jog Vytauto 
kūrybinė asmenybė buvo giliai 
paliesta įvairių gamtos pergyve
nimų. Todėl ir jo kūryboj ne-

VytantM O. Virte 4/1972 (akriMa) 42" X 40"

Vytautaa O. Virkau S/lt71 (akrilis) 42" X 40”

trūksta tikro autentiško jausmo. 
Sakyčiau, jog geometrinių plokš
tumų žaismas atspindi intelek
tualinę Virkau pusę, o gam
tos motyvų moduliavimas emo
cinę. Kaip ir kiekvienas būdin
gas mūsų dienų menininkas, Vir
kau darbuojasi dviejose plotmė
se: vaizduotės ir intelekto. Pas 
Vytautą Virkau abi jos ypač gra
žiai viena kitą papildo. Todėl 
ir jaučia žiūrovas tą didelę har
moniją, kuri išplaukia iš daili
ninko kūrybos.

E techninio kampo žiūrint, 
Virkau be dvejonės priklauso 
“hard edge” dailininkų grupei: 
jo plokštumos, jo geometrinės fi
gūros, net ir lapų bei debesų mo
tyvai yra vienspalviai, be jokio 
perėjimo iš vieno tono j kitą. 
Tam akriliniai dažai ypač yra 
tinkami. E esmės, jie ir buvo šios 
meno srovės, ty. “Hard Edge”, 
šaltinis.

Tad iš vienos pusės, Virkau 
pažangus, einąs su mūsų am
žiaus meno tendencijom: vien
spalvių plokštumų stumdymu, 
skaldymu erdvėje, remiantis 
spalvų efektais ir jieškojimu ab
soliutaus objektyvumo. E kitos 
pusės, Virkau negali susilaikyti 
neišliejęs tam tikro jausminio 
polėkio —* labai asmeniško, tik
ro, nuoširdaus — kiekvienam 
savo darbe. Ir kaip tik čia gal ir 
glūdi Virkau stiprybė: būti visiš
kai būdingu savo laikotarpiui 
kartu išreikšti savo vienkartybę, 
dar giliai įsišaknijusią tradici
niam romantizme. Mokėijmas 
jungti tuos du negiminingus ele
mentus — "realistiškus” moty
vus su sausa geometrine figūra 
— yra, be abejo, vienas iš sva
riausių išraiškos įrankių šio dai
lininko rankose. Jeigu būtų gali
ma kalbėti apie Virkau’s message 
ir bandyti jį pamatyti iš tokios 
perspektyvos, tai vadinčiau ji 
environmental artist. Nors jo 
menas nesukelia jokių su kasdie
nybe surištų jausmų, yra be jo
kių "fotografinių” nuorodų i 
konkretų pasauli, Virkau darbai 
atskleidžia tačiau tam tikrą 
sprendimą mūsų laikotarpiui 
svarbios problemos. Dabar, kai 
grįžimas į gamtą ir jos konserva

vimas yra viena iš pagrindinių 
ideologijų Vakaruose, Virkau ak- 
riliai atspindi gamtos esmę ir sta
to ją i pasaulio centrą: artisti
nio ir tuo pačiu konkretaus. Tuo 
būdu Virkau iškelia gamtos svo
rį ir reikšmę. Turint tai galvoj, 
Virkau yra ir pilna sartriško žo
džio prasme un artiste engagė. 
Bet pabrėžiu dar kartą, kad ne
suklaidinčiau jo darbų nemačiu
sių skaitytojų: Virkau gamta ne
realistiška; nematys jos, kas žiū
rės į akrllius, nepersikeldamas į 
kūrybinės vaizduotės plotmę. 
Nors reiktų pridurti, jog ir visiš
kai konkrečiai nusiteikęs asmuo 
atpažins nepaprastą paveikslų 
puošnumą.

Kad Virkau žengia su mūsų 
laikotarpio dvasia ir žino, kas 
vyksta aplink jį ir jo profesiniam 
gyvenime, liudija ir šitoks reiš
kinys. Jo darbuose rasim gimi
ningumo pėdsakų su tokiais dai
lininkais kaip Josef Albers, Vic- 
tor Vasarely, Bridget Rilley, 

Frank Stella, Claes Oldenburg, 
ar Sam Francis. Toli gražu Vir
kau jų neimituoja. Aišku tik, kad 
jis yra anuos matęs ir į juos įsi
jautęs, kad vienas kitas elemen
tas, būdingas aukščiau Išvardin
tiems dailininkams, yra palikęs 
ir Vytautui Virkau neišdildomą 
įspūdį.

Pabaigoje primenam, jog, žiū
rint į šiuos 1960-1977 metų dar
bus, jaučiasi absoliuti tematinė 
visuma. Menininkas nenukrypo 
nuo savo pirminių kūrybinių už
mojų, tik vis jieškojo taiklesnės 
išraiškos. Nėra blaškymosi, bet 
aiški kūrybinė plėtotė. Kaip ne
abejodami atskiriem tokio Mo- 
zarto ar Bacho muziką (kur vis
kas “tas pats”!), taip būtų be
veik neįmanoma neatpažinti 
Virkau akrilių tarpe kitų daili
ninkų.

Gal tik su savo ex-libris, kurie 
irgi sugrupuoti ir įrėminti kabo 
ant sienų, Virkau vaizduoja iki 
šiol dar mūsų nepažintą savo pa
saulį, kur yra greta vienas kito 
ne tik gamta ir augalai, bet Ir 
žmogaus figūra, gyviai Ir pasta
tai. Dažnai asmenų, kuriems tie 
ex-libris yra skirti, dailininkas 
nėra net nesutikęs, Virkau spren
džia apie anuos iš jų pomėgių ar 
veikmės, tuo parodydamas gilų ki
to žmogaus pajutimą. Kartais, 
tiesa, jo ex-libris tėra tik estetinis 
plokštumų ir jam būdingu moty
vų sklaidymas.

Paminėtina, jog Virkau darbai 
yra tapę tikru dailės meno, taip 
mažai Amerikoj suprasto, at
skleidimu žiūrovui. Toks Theo- 
dore Labrenz, dramų rašytojas, 
pasidarė ištikimas Virkau akri
lių rinkėjas. Aplamai Kalifornijoj 
yra nemažai Virkau paveikslų. 
Marija Gimbutienė, didelė Vir
kau kūrybos mylėtoja, turi jų 
taįpgi gerokai, pradedant nuo 
1962 metų “Ramybės centro” ir 
baigiant vienu jau iš 1977 metų. 
Turi jo darbų ir daug jaunų lie
tuvių šeimų: Avižieniai, Kaupai, 
Navickai, Petrošiai, Trečiokai ir 
kiti. Ir tikrai dabar, kai esam 
gniaužiami technologinių ir ma
terialinių problemų, kai pamirš
tam gamtą, pamirštam meną ir

(Nukelta į 2 psl.)
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Stalino kulto apeigos 

Orį Literatūroje ir mene”.
Naujoji Kazimiero Barėno 

-e^inoveliŲ knyga.
Prisiminimai iš Petrapilio 

nelietuvių kultūrinio gyvenimo.
V. Oselienes novele “Atostogų 
nuotykis”.
(joetano Donizetti ir jo opera

2 Atida di Lammermoor”.
Chicagos koncertine naujiena.

tllMK Koncertas — dovana iš Vokietijos.
sss

Stalino kulto apeigos 
"Literatūroje ir mene "
Amerikoje besilankant Sondec

kio kameriniam ansambliui, ‘'Li- 
teratūit>| ir meno” puslapiuose 
išgirdome skirtingo pobūdžio 
kvartetą — Areška. Guščius, 
Meškauskas ir Zimanas ten rez
gė savas melodijas kritikos ir li
teratūras klausimais. Kamerinio 
ansamblio muzika buvo daug 
gražesnė, bet lietuvių kultūrai 
šiandien aktualesni marksistinio 
— lenininio kvarteto garsai. Jame 
pirmuoju smuiku grojo Genrikas 
Zimanas, kurio virtuoziškumas 
pasie]pp;tokio laipsnio, jog atrodė, 
kad laikrodis sukasi atgal, ir Lie
tuva, kaip prieš trisdešimt metų, 
tebesiilsi Stalino tėviškajame glė- 
gyje.

Trumpai apžvelkime, ką Zima
nas bylojo apie lietuvių literatū- 
rą.Jis pasakojo, kad Antanas Vie
nuolis atseit nebuvo prievartau
jamas, kaip rašytojas; jam esą, 
tebuvo teikiami “geranoriški pa
tarimai*. Kaip senais, gerais Žda- 
novo laikais, Zimanas reikalavo 
iš literatūros "idėjiškumo”. Jis 
reiškė nepasitenkinimą, kad po
kario literatūra nuolat "spardo
ma”, ir liaupsino stalininę rašti
ją^ lygindamas jos atstovus su 
"kariais mūšio lauke” ir tvirtin
damas, kad jie sukūrė “novato
rišką” formą. Dabartinėje jau
nimų poezijoje Zimanas atrado 
nemaža “varlių kvarksėjimo”, 
nes jų eilėraščiuose negalima 
rasti žodžių “komunizmas” ir 
"partiją!’. Kaip prošvaistes šian
dienos lietuvių literatūroje jis iš
kėlė, pasak jo, “gilų, turiningą” 
Požėros romaną “Šalnos”, vaiz
duojanti pokario partizanines ko- 
vas,ir pasigėrėjo Sirijos Giros me
tamorfoze ; “tikrą tarybini rašy
toją-ir patriotą”.

‘Koksai yra Zimano meninis ir 
idėjinis pasaulis? Ką jis turi bend
ro ‘ Sil''Autentiška lietuvių kultū
ra? Olandų žurnale "Intema- 
tionale Spectator” pernai išspaus
dintame straipsnyje, neseniai iš

NAUJOJI KAZIMIERO BARĖNO NOVELIŲ KNYGA

VYTAUTAS A JONYNAS

Lietuvos išvykęs žurnalistas Bud- 
reika (slapyv.) prisimena, kaip 
Zimanas puldavo bet kokį tauti
nių jausmų pasireiškimą lietu
vių literatūroje bei moksle ir 
kaip, drauge su profesoriumi Jo
nu Žiugžda, jis vaidino pirmau
janti vaidmenį lietuvių istorijos 
klastojime. Zimano redaguojamo 
“Komunisto” puslapiuose nese
niai buvo užpultas Justas Palec
kis už tokius "nusikaltimus” — 
savo atsiminimų knygoje jis pa
vadino Vincą Kudirką "pažan
giu”, pagyrė Basanavičių už tau
tinio išdidumo puoselėjimą, ir ne
rado blogo žodžio trečiajam Ne
priklausomos Lietuvos prezidentui 
Kaziui Griniui. Visa autentiška 
lietuvių kultūra Zimanui yra 
“suteršta”, "buržuazinė”, ideolo
giniai pavojinga. Net ir jo filoso
finės pozicijos negalima pavadin
ti marksistine plačiąja to žodžio 
prasme, šis marksistas — leninis- 
tas primena kraštutini slavofilą, 
ar pan-slavistą, nes jis ribojasi ru
sų autoriais, be perstojo cituoja 
Leniną, Plechanovą, Cemiševs- 
kj, Pisarevą ir nuolat perspėja 
savo kolegas saugotis "pavojin
gų” Vakarų įtakų. Pavyzdžiui, 
“Literatūros ir meno” pokalbyje 
jis reiškė nepasitenkinimą, kad 
ankstesnėse diskusijose buvo re
miamasi Vakarų filosofais, kaip 
Kantu ir Hume’u. Tokio profilio 
asmuo šiandien nurodo lietuvių 
literatūrai, kokia ji turi būti.

Stalininio laikmečio pseudo- 
literatūrą ir rašytojų persekioji
mą yra pasmerkę žymesnieji Lie
tuvos Rašytojų sąjungos nariai. 
Apie to laikotarpio žaizdas anks
čiau jautriai kalbėjo Justinas Mar
cinkevičius. Zimano idealizuoja
mų pokario metų “vulgarų so- 
ciologizmą ir dogmotizmą”, kai 
tam atėjo laikas, pasmerkė kriti
kas Jonas 'Lankutis, Eduardas 
Mieželaitis dar prieš penkerius 
metus savo paties nutildymą Sta
lino laikais palygino su Puškino

Barėnas, KILOGRA
MAS CUKRAUS. Iėleido AM&M 
Publicationa/Algimanto Mackaus 
Rnygij leidimo fondas 1978 m. Chi
cagoje. Aplankas ir titulinis pusla
pis Vlado Žiliaus. Knyga 269 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 8 dol. 
gmmama ir “Drauge”.

•
Kazys Barėnas, ta mūsų burė 

vieniškoji ūkanotuose D. Brita
nijos horizontuose, yra įrėžęs gi
lią vagą išeivijos kultūriniame 
gyvenime. Ilgametis “Europos 
Lietuvio” redaktorius, “Nidos” 
leidyklos vedėjas, jis buvo taipgi 
ilgai ėjusio, vienintelio mūsų li
teratūros almanacho “Pradal
gės” redaktorium.

Pradėjęs rašytojišką darbą iš* 
eivijoj knyga "Giedra visad grįž
ta (1956), jis yra novelių rinki
nių — '^Karališka diena (1957), 
"Atsitiktiniai susitikimai” (19 
58), “Dvidešimt viena Veroni
ka” ir romano, laimėjusio Vin
co Krėvės premiją, “Tūboto gai
džio metai” (1969) autorius. Iš
skyrus tą platesnės apimties ro
maną, kuriame vaizduojamas 
pirmosios vokiečių okupacijos 
laikmetis ir ideologinė diferen
ciacija Nepriklausomybės kovų 
išvakarėse, visumoj Barėno nove
linė medžiaga apsiriboja kaimo 
buitim ir išeivijos odisėjos peri
petijų aprašymu.

Neseniai pasirodžiusi naujoji 

Medžių raftaa vandenyje Nuotr. Algirdo GrigaKio

ištrėmimu. Jis kaltino "vulgarią
ją” to meto kritiką, “kaip kirviu” 
nukirtusią jo bendravimą su savo 
aplinka ir visai izoliavusią jo “vi
dinę esybę”. Mieželaitis tada tvir
tino, jog stalininių literatūros 
sargų siautėjimas jam įkvėpęs di
delę pagarbą kūrybos laisvei.

Šiandien tie stalinizmo kriti-

kai stebi Zimaną, tempiantį Sta
lino statulą į Rašytojų sąjungos 
rūmus. Ar išgirsime Marcinkevi
čiaus, Lankučio, Mieželaičio bal
sus, protestuojančius prieš stali
nizmo reabilitaciją Lietuvoje? O 
gal, kaip vienas jų išsireiškė 
1972-jų metų šalnai užėjus, jie 
smarkiau “susiverš savo dvasi-

K. Barėno knyga — “Kilogramas 
cukraus” parodo, kad autoriaus 
liekama tos tematikos ,perimet
ruose, Ji, tiesa, įvairoka. Knyga 
talpina 15 maždaug vienodo il
gio novelių. Kai kurios jų skaity
tojui pažįstamos, nes buvo spaus
dintos savo laiku “Pradalgės” 
metraščio skiltyse. Persvarą gal
būt sudaro kūrinėliai, vaizduoją 
lietuvių emigrantų rūpesčius bei 

.vargus Anglijoj. Bet 'protarpiais 
dar užgriebiami ir karo įvykiai, 
kaip, sakysim, novelėj “Geltonieji 
jazminai”, ir ši apybraiža prime
na karo vinjetes “Atsitiktiniuose 
susitikimuose". Autoriaus taip 
pat nuklystama į įbarakynų ga
dynės slogią buitj (“Klaidos”) 
arba antrosios vokiečių okupa
cijos laikotarpi (“Kęstutis ir Al
girdas”). Teisybę pasakius, gim
tosios žemės vaizdai sutavaruoja 
prieš akis beveik kiekvienoj rin
kinio novelėj, bet ypač jie vais
kūs paskutiniose dviejose — 
“Pievos” ir ‘^Kilogramas cuk
raus”, kur BarAnM grįžta į toli
mus vaikystės horizontus. Jose 
praskamba pilniausiai būdingas 
Barėnui lyrinis tonas. Nes, tenka 
pripažinti, ne visada autoriui, 
vienodai sekasi apvaldyti turimą 
dokumentinę medžiagą. Tik
riausiai ilgametis redaktoriaus 
darbas bus palikęs savo pėdsakus.

Aplamai Barėnas pasakoja 
sklandžiai, nuosaikiai, dėsningai

galbūt už vis labiausiai pasigen-ir gal kiek sausokai. Jis nesivaiko 
ypatingų,įmantrių stiliaus išrai
tymų, neprasimano kalbos rai
bumu priblokšti skaitytojo. Tar
si jo rūpesčiu būtų likti skaityto
jui suprantamu. Deja, tas žur
nalistinis polinkis "išdėti vis
ką kaip buvo” ilgainiui ima skai
tytoją varginti. Juo labiau, kad 
įsivelia jo tradicinian pasakoji- 
man daug ištęstumų, kurie a- 
naiptol nepagyvina piešiamojo 
personažo portreto. Taip, saky
sim, noveliukėj “Geltonieji jaz
minai” autorius užmeta toli, to
li meškerę, žadėdamas paaiškin
ti, kodėl kažkoks Cepuma nega
lįs pakęst jazminų žydėjimo vaiz
do. Į novelės gailą paaiški, kad va, 
prie tokių gėlynėlių kažkada jo 
draugą Gervę sumalė bomba. Bet 
pusę tos novelės sudaro ilgi pra
eities prisiminimai. Ir ar jie rei
kalingi, ar jie padeda skaitytojui 
perprasti Gervės psichologiją — 
abejotinas dalykas. Užbėgdami į 
priekį, pastebėkim, kad didžiau
sią nusivylimą skaitytojas pajun
ta apsakymuose — “Klaidos” ir 
“Kęstutis ir Algirdas”, nes čia fa
bulos rėmai, situacijų painumas 
leido autoriui išsitiesti visu ūgiu, 
jei jis būtų drąsiau komponavęs 
scenas, bent kiek įžvarbiau pa
žvelgęs j psichologinius refleksus, 
savo personažų sieloj tūnančius 
konfliktus ir pagaliau brūkštelė
jęs stipriau laikmečio foną, ne
pagailėdamas aštresnio, grotes
kinio dažo ar bent humoro, šio 
paskutinio prieskonio skaitytojas

nius korsetus” ir pasirinks saugią 
tylą? Jie žino, kad Zimanas ne
kelia Stalino iš numirusiųjų. 
Lietuvoje, kaip ir visame sovieti
niame pasaulyje, Stalino dvasia 
klestėjo ir tebeklesti visa apiman
čioje cenzūroje, istorijos klastoji
me ir priverstinėje vienintelėje 
ideologijoje. K. Ž. 

da, nors kartais Barėnas lyg ir 
bando juo savo piešini pagyvin
ti išeiviškojo gyvenimo vinjetėse 
(“Pensininkų klubas”). Deja, per
nelyg nedrąsiai.

Nėra jokios abejonės, kad Ba
rėnas puikiai pažįsta vaizduoja
mąją buitį. Nesunku atspėti, kad 
ilgamečiam savo redaktorystės 
darbe jis turėjo eibę progų sekti 
iš arti išeiviškojo gyvenimo įvy
kius. Ir tą buitį piešia jis be eg
zaltacijos, nedailindamas, neįsi- 
veldamas į sentimentalizmą. Są
žiningai, tiksliai, santūriai. Pa
žintine prasme todėl "Kilo
gramas cukraus” tikras “cinėma 
vėritė”, laibai realistinis, doku
mentinis filmas, atskleidžiąs vi
sus naujakurystės vargus nesve
tingoj, feodalinėj Anglijoj. 
Ten gyvenantieji atspės ir be 

Scotland Yardo pagalbose, apie ko
kią koloniją, kokius tekstilės fab
rikus, jei ne pavienius asme
nis sukas autoriaus kalba. Tikrai 
negalima būtų Barėno kaltinti 
tikrovės iškraipymu, personažų 
šaržavimu. Nelaukta, bet kai 
kurie tų personažų siluetų pri
mena ir čia Amerikos kontinente 
sutiktus žmones, (įvairias mū
sų visų kepurines pažintis. Bet, 
nežiūrint to, autoriaus rašymo 
būdas vis vien kažkaip jei ne se
namadiškas, tai primenantis siu
vinėjimą kryžiukais.

Juo laibiau, kad Barėno nove
lės struktūra dažnai labai vieno
da. Pasakojimas prasideda neiš
vengiamai kažkur ties kapinių 
siena: “Palaidojom tautieti Povi
lą Grigalių, ir tuomet atrodė, 
kad visos jo sąskaitos su gyveni
mu taip ir baigėsi trumpa žinute 
lietuviškame laikraštyje”, “Pa
maldų metu Teresė išklūpojo ka
tafalko gale, ir niekam neatėjo į 
galvą pasidomėti, ar ji ten ver
kia, ar tik meldžiasi už savo uoš
vį”, “Savo mažojo Smalltowno 

miestelyje vakar palydėjome Vy
tauto Medzioko palaikus, ir ma
no batuose dar teberuduoja ap
džiūvusio molio žymės”.

Be abejo, ši technika išvynio
ti pasakojimą iš kamuolio buvo 
ir liks technika, bet nelaimei ji 
suteikia rinkiniui tam tikrą nek
rologų vėrinio pobūdi. Gal visa 
tai būdinga mūsų laikams. Juk 
nepaslaptis, kad mūsų periodikos 
skiltys įlinkę nuo baisaus nekro
logų, įvairiausių prisiminimų 
svorio, tarytumėm būtų gyvena
ma vien praeitim. “Kilograme 
cukraus” tos gailėjimosi savęs, 
niekais einančio gyvenimo nuo
taikos itin apstu. Bet nekrologi
nis novelių charakteris čia kaž
kaip išryškėja dar labiau, įgyda
mas net moralizuojančios litera
tūros aspektą jau vien todėl, kad 
didesnę dali apsakymų (Vaivaris, 
Garbės narys, Ko Teresė raudojo, 
Grigaliaus relikvijos, Paskutinis 
paradas) turinio atžvilgiu suda
ro pasakojimas, kaip toks ar a- 
noks pilietis buvo žmonių nesu
prastas, suniekintas.

Knygą skaitant, kažkaip savai
me atsišaukia M. Katiliškio "Ap
sakymai”. Labai panaši vaizduo
jamais charakteriais, nes ten irgi 
vyrauja visokie buvę žmonės, gy
venimo aukos. O tačiau Katiliš
kio prozoj to pabrėžtinio taurini
mo, to moralizuojančio tono nė
ra. Kaip bebūtų, šis kompozicinis 
novelių panašumas bei sunkių 
atodūsių reverberacija suteikia 
Barėno rinkiniui tam tikrą mono
toniją.

Gal kitaip ir būti negali. K 
Barėnas yra savo kartos žmogus. 
Išmirštančios, kitur jau išmiru- 
sios. Kupinos užuojautos gyveni
mo ujamiesiems, pilkam žmogui. 
Stojantis jo pusėn, kai jį kapoja 
visokios “Žvėrys — vištos” savo 
prietarais, suktybėm, menkyste. 
To prastuolėlio — Grigaliaus, 
Motiejaus, Vaivario, Aleliūno, 
pagaliau net trenktosios Karutie- 
nės dalia yra jo foto - objek
tyvo centre. Visa tai kilnu ir aki
vaizdu mūsų raštijos tradicijoj, 
jei ne lietuvio charakteryje.

Bet lieka kampo parinkimo, 
kadnavimo, priemonių taupumo 
dalykai... Ir čia Barėno prasikals- 
tama. Daug būtų buvę laimėta, 
jei autorius būtų paįvairinęs sa
vo priemones, pakarpęs karts 
nuo karto pasakojimo siūlus, su
raišiojęs juos įvairiau, sukaitalio- 
jęs pasakojimo planus, daugiau 
rūpesčio parodęs scenų kaitai, u- 
žuot ramiai sau riedėjęs vienkin- 
kio, vienlinkmio paskojimo riste
le. Taip pat mažiau kartojęs ką 
kartą pasakęs. Sunku, sakysim, 
dovanoti autoriui, kad vykusiai, 
efektingai pradėtoj novelėj 
“Klaidos”, įvedęs vaizduotę pa- 
gaunanatį charakterį, kontūzytą 
kareivį Motiejų, (kiek primenan
tį Lenie iš Steinbeck’o “Apie pe
les ir žmones”), sukūręs pora ge
rų scenų, jis vėliau be atodairos 
kartoja bitinėlio ir gėlelės alego
riją, ir iš viso taip uzurpuoja ko
mentuotojo rolę, kad neleidžia 
išsižioti nė vienam savo perso
nažų. Išdavoj jie blankūs. Jų fi
gūros neapšviestos. O būkim at
viri, skaitytojui kur kas įdomiau 
sužinot, kas jų viduj, kaip jie — 
ir Motiejus, ir Motina, ir tas pats 
užguitas Jezusiukas — išgyveno 
savo buitį, savo gyvenimą. Jų vi-

(Nukelta į 2 psl.)
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V & lame numery: 
Brangiejį nesi jaudinkite; 
Kompozitoriui Juliui Gaideliui 
septyniasdešimt metų. 
Tylioji scenos jubiliate 
Veta Oleka-Žilinskiene. 
Prano Visvydo eilėraštis. 
Pokalbis su komp. Aloyzu Jurguciu 
apie "Emiliją Plateryte". 
V. Oselienės novele 
Solisto Vaclovo Daunoro 
sunkumai Lietuvoje. 
Manigirdo Motekaioo piano rečitalis. 
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Brangieji, nesijaudinkite • * 

Ką nors perskaityti ir dėl to ne
sijaudinti — tai turbūt geriausia 
laikysena, santykiaujant su mūsų 
kai kuriais gruoblėtais raštais. Ki
taip sakant, pravartu neimti į gal
vą, jei kas spaudos žodžiu, kaip 
basliu, užvožia per tą pačią gal
velę. 

įsidėmėkime — rašančiojo sti
liaus aršumas nieko bendro ne
turi su neapykanta. Tai greičiau 
{gimta meilė rupiam spaudos žo
džiui. Kitaip nepatrauksi skaity
tojų dėmesio. 

Todėl, brangieji, nesijaudinkite 
ir dėl mano pastabų. Nieko ne
noriu įskaudinti. Nei sukritikuo
ti. Nei Įtikinti. Juo labiau nuste
binti, šneku su savimi apie eili
nius gyvenimo reiškinius, šiek tiek 
paanalizuoju, pajuokauju. Dėl fa
sono pakeliu balsą. Bet jokio pik
to tūžmo čia nėra. 

• 
Reta tauta turi tiek daug mu

zikos mylėtojų kaip mmų. Kon
certai, rečitaliai, koncertai ir vėl 
rečitaliai šviečia lietuvių savait
galių rampose. O ką jau sakyti 
apie operas, operetes... Ir jos pa
stovios. 

Ypač dieviname dailiai atro
dančių dainininkių pasirodymus. 
Negalima atsigėrėti jų kilnia lai
kysena prie fortepijono. Jų reper
tuaro pločiu. Džiaugiamės, kai 
po visko scenoje primadonos yra 
užverčiamos gėlių puokštėmis, 
lyg tai būtų jų paskutinis reči
talis. Savotiškas areviderči pub
likai. 

Tik choro koncertai šiandien 
yra retenybė. Todėl keliame ne
paprastas ovacijas, jei toks pasi
taiko. Vieni kitiems įrodinėjame 
gerai susidainavusio choro reikš
mę lietuviškai buičiai. 

O vis dėlto, jei koks chorvedys 
paprašo įsijungti i chorą, daž
niausiai atsakome: "Mielai lan
kyčiau, deja, neturiu klausos". 

Ak, toji klausa! Ilgainiui jos 
deficitas pasidarė toks didelis, kad 
reikia stebėtis: ar nėra tai mūsų 
laikmečio simptomas, o gal pap
rasčiausias būdas išsisukti nuo 

polifoninio bendravimo. 
Neseniai po viešnios solistės 

rečitalio užkalbinu vieną iš tokių 
tariamų klausos netekusių: **Na, 
kaip patiko dainininkė?". Kaip 
paprastai, susilaukiu pernelyg ži-
noviškos kritikos: "Dainavo nuo
širdžiai, bet didelio įspūdžio ne
padarė. Ne visi registrai vieno
dai išmiklinti, arijose šiek tiek de
tonavo, o liaudies dainų interpre
tacijose trūko liaudiško virpe
sio". 

Kaip matote, įvyko stebuklas 
— žmogus staiga atgavo prarastą 
klausą, dargi pavirto muzikos pro
fesorium. 

KOMPOZITORIAUS JULIAUS GAIDELIO SUKAKTIS 
STASYS UEPAS 

Lietuvių išeivijos moterimis 
skųstis negaliu. Nei vaišingumu 
nei patrauklumu jos niekam ne
nusileidžia. 

Svarbiausia — besisveikinda-
mos jos nedaro jokių atrankų. 
Net ir mane draugijoje pasitinka 
kaip ir kiekvieną seniai nematy
tą bičiuli — su didžiausiu glėbiu. 
Užmeta rankas ant kaklo, pri
glaudžia, cmakteli į žandą. Taip 
sakant, sveikina pagal visas šian
dienines tradicijas, atkeliavusias 
iš karštakraujo Oriento. 

Tačiau kiekviename glėbyje yra 
ir pavojų. 

Neseniai kultūrininkų vaišėse 
buvau iš eilės draugiškai glėbes
čiuojamas kelių išsikvėpinusių 
ponių. Nesigyniau. Juk man mo
teriškų emocijų proveržiai nepa
kenks. Deja, taip manydamas, 
klydau. 

Sugrįžęs namo pajutau, kad 
kaklo užpakalis kraujuoja. Atbu
las žvilgterėjau į veidrodį: o ten, 
ant kaklo, tarp mano plaukų li
kučių raudonavo du stambūs 
įdrėskimai. Kad tave kur bakūžė! 
Kas įdrėskė? Nejaugi vampyras? 
Katė? Spygliuota viela? Pagaliau 
nusprendžiau, jog tikriausiai kal
ta viena iš tų kvapnių ponių 
su ilgais sidabriniais nagais. Kuri? 
Supaisyk tu man. 

Po šio įvykio atvirai patariu 
kultūringoms ponioms: "Meskite 

Bostono plačiai išsidraikiusių 
priemiesčių atošakose Holbroo-
kas yra jų tolimiausia periferija 
pietuose. Riedėdamas pakalnėn 
jo idiliškąja Saulėgrąžų gatve 
link Juliaus ir Felicijos Gaidelių 
vienaaukščio namo, kaskart pa
galvoju: šitokios žalumos ramu
mėlis — ideali gūžta kompozito
riui kontempliuoti. Ovalais ir kū
giais išvirtę dekoratyvūs krūmai, 
it pilvoti sargai žaliom unifor
mom, driekiasi visu namo pasie
niu. Jin įkalnėlėje įžengiama ke
lių akmeninių pakopų laiptais. 
Tuos laiptus gražiai išgaubia pa
vasarį tarsi ugnelėmis žėruojan
tis apvalus raudonų rožių krū
mas, sakytumei, vyriausias di
džiūnas puošnioj gėlių karalystė
je 

Kartu su šeimininku svetainė
je mane pasitinka dar ir trečias 
pilnateisis jų šeimos narys — bi-
zoniškai nukarusiu, beveik pa
žeme velkamu pilvuku katytė. 
Viduje sienos nukabinėtos mūsų 
dailininkų paveikslais, kur roži
nių motyvų taip pat nestinga. Jų 
centre neseniai dail. V. Jonyno 
anglimi darytas šeimininko 
portretas žvelgia nuo sienos jo 
autentiškai giedriu žvilgsniu. 

Taigi šitokioj rožinėje aplin
koje, glostydamas savo katytę, š. 
m. balandžio 5 d. lietuvių komp. 
Julius Gaidelis užsklęs savo kū
rybingo gyvenimo septynių de
kadų skląsti. Nors mūsų kompo
zitorių elito šeimoj jis užima itin 
ryškią vietą, bet jo kūrybinų ap
linkybių vaizdas kai kur dar 
skendi tirštoj migloj.Tad būčiau 
laimingas, jei man pavyktų šia 
proga bent vieną kitą jo 
bruožų paryškinti. 

Užvedus kalbą apie kūrybą, 
mane, žinoma, labiausiai traukia 
jo gaidų lobynas. Tad paprašau 
parodyti man savo simfonijų 
rankraščių, šeimininkas nusive
da mane į gretimą darbo kam
barį. Kas gi čia? Naminio sola-
riumo modelis? O gal mūsų dei
vei Saulužei skirtoji menė? Dvi 
sienos su didžiulėm durim į dar
želį — beveik viskas ištisai iš sto
ro vaiskaus stiklo, skvarbaus 
linksmiem saulės spinduliam. 
Cia, va, ir pianinas ir patogus ra
šomasis stalas, o vieno pasienio 

plotu įrėminta talpi spinta, už
versta gaidomis ir knygomis. Ir 
tai šičia — miserabile visu! — 
poroje lentynų pageltusios ir nuš
čiuvusios styro jo brangiausiųjų 
rankraščių kupetos! Net šyptelė
jau: kurgi Gaidelio pagarba mu
zikos karalienės — simfonijos 
sostui? Betgi žvilgis į sukrautų 
gaidų stirtą mane jau nukreipia 
į meditacijas apie žmogiškojo fe
nomeno nuostabumą. Juk šiuose 
gaidų hieroglifuose įsikūnijusi 
dieviškoji kūrybos paslaptis. Juk 
šių rašalinių vingių raizgyne į-
šaldytas garsinių stebuklų pa
saulis, kurį simfoninis orkestras 
gali pabudinti audros siausmui 
ar lopšnės liūliavimui, Perkūno 
trenksmui ar vyturėlio čyravi
mui... 

Vartau rankose jo keturių pa
skutinių, jau Bostone parašytų, 
simfonijų partitūras. Pirmosios 
dvi, parašytos dar Lietuvoje, ten 
ir pasiliko, štai IlI-ji simfonija — 
Bostono New - England Konser
vatorijoj Gaidelio diplominis 
darbas muzikos magistrui gauti 
— dar niekad neišvydusi rampos 
šviesos. IV-tosios trečioji dalis 
Scherzo vieną kartą buvo atlikta 
New Yorke, diriguojant V. Ma-
rijošiui, o antrąją jos dalį Alleg-
ro 1958 m. pagrojo Bostono uni
versiteto simf. orkestas po Jeroni
mo Kačinsko batuta. V-toji 
dar tebelaukia premjeros. VT-ji, 
mažesnio sąstato simfoniniam 
orkestrui buvo atlikta, taip pat 
diriguojant V. Marijošiui, 1961 
m. Hartforde. 

— Gilumoj širdies jaučiu, jog 
geriausios savo simfonijos aš dar 
nesu parašęs, — nuoširdžiai pa
sisako jubiliatas. 

Tuo jis, man atrodo, reziu
muoja ir visų mūsų išeiviškųjų 
simfonistų tragiką: beveik be jo
kios vilties savo kūrinį kada nors 
išgirsti — iš kur gi jiem kokia 
paskata bei entuziazmas kurti? 
Kai vidinio potraukio ir meilės 
simfoninei muzikai mūsų visuo
menėje dar apgailėtinai maža, 
bauginančios tūkstantinės išlai
dos simf. orkestrui samdyti, ne
pakankamo surepetavimo, gal ir 

Kompozitorių* Joflus Gaidelis, koriam i. m. hrtandfio S d. sueina 70 meto. 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

reikių panoramoje rūpestis savo 
simfonine muzika — gal labiau
siai apleistas, dykyne virtęs lau
kas. Lig šiol nebuvo girdėti, kad 
tą problemą ar LB Kultūros tary
bos ar Lietuvių fondo kuluaruo
se kam nors rimčiau pajudinti 
knietėtų. Ogi, rodos, taip logiš-

at&odo, gali didžiuotis stambiau
siais kūriniais produktingiausio 
mūsų kompozitoriaus vardu. To
kių kūrinių sąrašą pirmiausia 
puošia jo operos Dana ir Ginta
ro šalyj (po pastatymo 1976 m. 
Chicagoj iš vienaveiksmės jo da
bar išplėsta į pilną 3 veiksmų 

rūksta dailiai išriesta pypkutė. 
Ir jau kuris laikas pilvuziu-
kė meiliai glaustosi prie šeimi
ninko kojų. Jis katytę užsike
lia ant rankų. Pypkutė ar katy
tė? Kuri šių dviejų bičiulių jam 
brangesnė? Į šį klausimą dabar 
jau, atrodo, lengviau atsakyti, 
nes ir energingoji ponia Gaidelie-
nė bandžiusi savo vyrą divorsuo-
ti nuo šios dūminės draugystės, 
jau šioj kovoj irgi supasavo. Juk 
be pypkės kuogi tu, žmogau, be-
užtrenksi tą kasdieniškumą? Y-
pač kai toji kasdienybės letenėlė 
Gaidelio niekad švelniai neglos
to! Va, žiemos rytais dar su tam
sa jis nuveža žmonelę Bostonan 

Į į darbą ir apsisukęs tuoj dumia 
Brocktonan mišių atgiedoti. Vė
liau dienos metu kerpa distanci
jas į piano pamokas. Pirmadie
nių ir penktadienių vakarais la
šina prakaitą vyrų seksteto ir 
mišraus choro repeticijose, šešta
dienių rytais čirškia su lituanis
tiniais žvirbliukais. Sekmadienį 
gi vargonininkui ir chorvedžiui, 
kaip patys žinote, pati karčiau-
sioji darbymetė. 

O jau 27 metai, kai jis be jo
kio pertrūkio pluša su tais Bosto
no ar Brocktono lietuviškais 
chorais. Kaipgi beapskaičiuosi, 
kiek jo šiame darbe Širdies pa
aukota ir išsekinta sveikatos? 
Tik jo geležiniu ryžtu dar ir da
bar tame Brocktone tebedainuo-
ja, meniškai vis progresuodamas, 
visoj Bostono apygardoj vienin
telis lietuvių chorų mohikanas -
šv. Kazimiero par. mišrus choras. 
Bet kai kitose kolonijose spauda 
savo vietinių sambūrių veiklą 
dažniausiai pasitinka net per 
garsiais periiaupsinimo trimitais, 
kažkodėl kai kurie Bostono ko
respondentai, kaip tik priešingai, 
yra apsirgę perdėto rezervuotu
mo ligele, Brocktono pasišven
tėlių darbus traktuodami perne
lyg oficialiai, atkištinai... 

kai demokratiška būtų, kad mū- į operą), 6 simfonijos, baletas Či-
sų ūgtelėjęs Lietuvių fondas kas-1 činskas, 4 simfoninės poemos, 6 
met skirtų taip pat ir simfo- Į didelės kantatos, Dramatinė u-
niniam reikalui kokią pastovią Į vertiūra, 5 simf. šokiai ir jau 
stipendiją, kuri, sakysim, 2-3 me- j sieksninis katalogas mažesnių in-
tų slinktyje kaupdamosi, paga-1 strumentinių bei vokalinių vei-
liau įgalintų mus jau reguliariu 

nepasisekimo rizika mus kone v i - j ^ ^ ^ ^ - į ^ - į ^ 
sada nuo simfoninių užmojų a t - . . i e k u ž k a r s i o t i . 
baido. Tad mūsų kultūrinių po- Į 

Beje, jau labai seniai, taip se-
užmiršom net kada, 

velniop tuos raganiškus nagus. 
Juk nesate katės. Kam draskyti 
savo bičiulius. 

• 
Pagrįstai skundžiamasi, kad 

mūsų spauda pavėluotai pasiekia 
adresatą. Todėl pranešimus apie 
būsimus renginius skaitome irgi 
pavėluotai 

Net ir vietiniai laikraštėliai 
vėluoja su savo informacija. Apie 
šeštadienio ar sekmadienio "bū
simus" įvykius sužinai tik antra
dienį, nes tą dieną spaudos leidi
nys per laiškininko malonę atsi
dūrė dėžutėje. Ar ne pikta? Aiš
kų, kad taip. Pasaulis atžagarėja. 
Ir mes patys prie to prisidedam. 

Kokią išvadą galima būtų pa
daryti dėl tokio apkiautimo? 

Tik ironišką: šiandien laikraš
čių leidėjams jau ir nesvarbu, ar 
ultūrinis įvykis buvo ar bus: svar

bu, kad pareiga atspausdinti žinu
tę tapo ištesėta. 

• 
Austrų poeto ir dramaturgo 

Hugo von Hofmanstahlio dramoje 
""Kvailys ir Mirtis" veikėja Mir
tis taria šitokį užsklandos žodį: 
"Kokie keisti yra gyvieji, vis dar 
įžvelgiantys prasmę neprasmin
guose dalykuose". 

Panašiai ir Kostas Ostrauskas 
savo dramų knygoje "Čičinskas" 
mato prasmę neprasminguose da
lykuose. Ar nebus tai vienas bū
dingiausių XX a. dramaturgi
jos bruožų — bandymas išju
dinti prasmingas tiesas ten, kur 
tų tiesų, įprastu žvilgsniu žvel
giant, nėra. 

Žodžiu projekcija į negirdėtas, 
neregėtas būsenas įmanoma, tik 
vaidinant ar kvailiojant 

Pr. Visvydas 

kalų. 
Mano galva, ypač jo kanta

toms išeivijoj turėtų būti skiria
ma bent dvigubai daugiau de

niai, jog užmiršom net Kaaa, i mesio negu lig šiol. Mum tikrai 
simfoninį lietuvių kompozitorių j jau nedovanotina, kad jo kanta-
koncertą beturėjome. Kiek mano • tos Partizanų motina (J. Aisčio 
žinios siekia, Chicagoje rūpina- j ž.) ir Giesmė apie Gediminą (B. 
masi, kad dar šį pavasarį; Sruogos ž.) dar tebedulka lenty-
čia įvyktų lietuviškos simfoninės; noje, niekur nesulaukusios prem-
muzikos koncertas, kuriame ša- į jerps. Ir pakartotinai statomos, 
lia M.K. Čiurlionio, VI. Jakubė-; jo visos kantatos galėtų gražiau-
no ir J. Kačinsko veikalų būtų 1 šiai atlikti dvejopai palaimingą 

funkciją, keldamos išeivių pat
riotinę dvasią ir kartu prusinda-

atlikta ir Gaidelio FV-toji simfo
nija. Be abejo, tai jo sukaktyje 
būtų bene pati vertingiausioj! mos jų aukštesnį meninį skonį. 
dovana ne tik pačiam jubiliatui, į Juk kaip tik jose stipriausiai iš-
bet ir visai mūsų visuomenei. To
kios savosios kūrybos koncertinių 
išgyvenimų injekcijos gali ge
riausiai atgaivinti simfonisto kū
rybinio kraujo apytaką. Gyvoji 
koncertinė paskata, įžiebianti 
kūrybinį entuziazmą ir leidžian
ti pasimokyti iš savo klaidų, yra 
kiekvienam kūrėjui būtina. Juo 
labiau jau daug sukūrusiam. O. 
Julius Gaidelis dar vis lig šiol, i pozitoriaus burnoj jau seniai 

sikristalizavo Gaidelio lietuviš
kos pasaulėjautos kūrybinė paga
va, jo lietuviškosios dvasios in
tymių elementų pasąmoninis nu
švitimas, ypač per jo savitą, nors 
ir labai panašėjančią į liaudiš
kąją, melodinę invenciją. 

Kompozitorius ir kasdienybės 
fcrumpKai 

Mudviejų pokalbio metu kom-

— O, tas patėviškas spaudos 
šaltumas net ir po sėkmingiau
sių choro pasirodymų, aišku, 
mano choristų akstinamai nevei
kia, — sielojasi kompozitorius, 
raminamas vis tirštėjančių bi
čiuliškų dūmų. 

Kai aš palyginu šį kasdieniš
ko veido Gaidelį šitoj rožiniai dū
minėj aplinkoj su anuo Įritu — 
simfoniniam sūkuryj padangė
mis lekiančiu sparnuočiu, nu
stembu kontrastine to paties 
žmogaus transformacija. Dėl to 
visų mūsų akys jo šioje sukakty
je visų pirma, žinoma, viltingai 
nukrypsta į aną skrajūną, mūsų 
muzikinio Parnaso gyventoją. 
Juk jis yra vienas iš tos mažos 
saujelės mūsų kompozitorių, ku
rių kūrybos rinktiniai puslapiai, 
jei tik mes mokėtume vienodai 
gerai čia organizuotis ir meni
niu ir finansiniu atžvilgiais, ga
lėtų be nuoraudžio mus repre
zentuoti ir amerikietiniame kla
sikinės muzikos forume. Galbūt 
net nemažesniu pasisekimu, ko
kį čia turi, sakysim, jų toks žy
mūnas kompozitorius Roger Ses-
sions. kai kuriais savo kūrybi
niais aspektais netgi labai pana
šus į mūsų modernistą. 

Tad bent mintyje keldami už 
mūsų brangųjį Jubiliatą lietuviš
ko midučio sklidiną taurę, pa-

(Nukelta į 2 psl.) 
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je polemikos su Janu Aniču. 
ojo Antano Vaičiulaičio pokalbis 

su rašytoju Marium Katiliškiu, 
Kodą vienas Obelinis, 
o kitas Jablonskis? 
.Vlado Šlaito naujausieji eilerasetsm 
Praktiškai samprotaujantis poetas, 

I: Studija apie Naujosios Anglijos 
lietuviu parapijas. 
Į Sibirą išvežtųjų sąrašas. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 

Kodėl vienas Obelinis, 
o kitas Jablonskis? 
Mūsų asmenvardžių 

kilmė ir jų raida 
JC. 2YGAS 

Kenti vnZ 
. 

Vietoje polemikos su Jonu Aniču 
Joną Aničą man yra tekę pa* 

žinoti. Sykį Lietuvos Mokslų aka
demijos kavinaitėje net esame gė
rę su juo kavą. Žinojau, kad vie
na iš jo profesijų — skaityti išei
vijos spaudą. Ta privilegija Lie
tuvoje suteikiama nedaugeliui 
asmenų, kurie paprastai turi dar 
ir khų, plačiau neskelbiamų 
profesijų. Tada paklausiau, ko
kiu būdu Aničas gauna Draugą 
ir kitus išeivių laikraščius: ne
jaugi prenumeruoja? Jis manda
giai atsakė, jog prenumeruoti tų 
laikraščių negalįs, tačiau atitin
kami tarybiniai darbuotojai juos 
atsiunčia iš Amerikos į uždarą 
partinę biblioteką. Visa tai buvo 
jau seniai. Nemaniau, kad Jonas 
Aničas toje uždaroje bibliotekoje 
gaus pasiskaityti ir mano paties 
tekstų. Dabar jis parašė ilgą 
straipsnį Literatūroje ir mene, 
kur liečia ir naujausius išeivius. 

Ginčytis su Jonu Aniču būtų 
beprasmiška. Ginčijamasi su sa
varankiškais žmonėmis, tuo tar
pu Aničas yra partijos funkcio
nierius. Partija nutarė kelintą sy
kį įrodyti, jog emigracijos kultū
rinis gyvenimas miršta. Tai įro
dinėjama kasmet. Jau vien iš to 
nesunku suprasti, kad emigracija 
kultūriškai tebėra gyva. Kasmet 
Aničas arba kas nors į jį pana
šus peržiūri išeivių spaudą ir 
prrrankioja kiek galima liūdnes
nių citatų. Jeigu Lietuvos skai
tytojai galėtų, kaip Aničas, nau
dotis uždaromis bibliotekomis, jie 
sudarytų kitokį, žymiai plates
nį ir nevienpusišką emigracijos 
gyvenimo vaizdą. Štai šito funk
cionieriai ir bijo. O juk skaityto
jas vis tiek jais netiki. Jis dažniau
siai supranta jų straipsnius ir 
knygas atvirkščiai. Jis žino apie 
daugybę rimtų išeivijos meninin
kų ir mąstytojų, jais domisi, kar
tais net rizikuodamas karjera ar
ba laisve. 

Taigi aš nesiginčiju su Aniču. 
Savo klaidingų ar vienapusiškų 
tvirtinimų jis vis tiek neatitai
sys. Tai jam nepridera pagal ran-
gąTAntra vertus, daugumos skai-

Retas tebus girdėjęs žodį ari- \ abu vardu. Pvz.: Michael alias 

tytojų Aničas vis vien nepavei
kia ar paveikia partijai nepagei
daujama linkme. Tačiau turiu tei
sę ir net pareigą ištaisyti klai
dingą informaciją, kuri liečia ma
ne patį. Mielai padaryčiau tai 
per Literatūrą ir meną. Bet ka
dangi tatai mažai tikėtina, darau 
tai per radiją ir Draugo kultūri
nį priedą. Jonas Aničas perskai
tys mano atsakymą; ir, be abejo, 
tą atsakymą Lietuvoje sužinos ne 
jis vienas. 

Aničas vadina mane perbėgė
liu. Toks vardas galėtų tikti 
žmogui, kuris buvo komunizmo 
šalininkas ar bent vaidino tokį. 
Panašių atvejų yra daug: šit, 
Arkadijus Ševčenka, buvęs JTO 
darbuotojas, savo metu atrodė 
didesnis komunistas už patį Joną 
Aničą. Tačiau aš, kaip gerai žino
ma, nuo ankstyvos jaunatvės ne
buvau komunizmo Šalininkas ir 
dar Lietuvoje tai pareiškiau vie
šai. Beje, atsidūręs užsienyje ne
prašiau politinio prieglobsčio, 
kol iš manęs nebuvo atimta pilie
tybė. 

Kitas tvirtinimas: "taikydama
sis prie pinigingų emigracijos kle
rikalų, T. Venclova ėmė save 
vaizduoti tikinčiuoju". Savo tikė
jimą (ar netikėjimą) laikau pri
vačiu reikalu ir viešai šio klau
simo nediskutuoju. Pasisakau 
prieš katalikų ir kitų religijų 
persekiojimą. Tai dariau dar Lie
tuvoje. Tačiau tas persekiojimas 
turi piktinti ir dorus netikinčiuo
sius. Vienintelis Aničo įrodymas, 
kad "vaizduoju save tikinčiuoju*', 
yra tas, kad žodį Dievas rašau di
džiąja raide. Bet juk šito papro
čio Vakaruose laikosi ir protingi 
netikintieji, nes jis padeda atskir
ti krikščionių, žydų ir mahome
tonų vieną Dievą nuo graikų, 
indų ar senovės lietuvių dauge
lio dievų. Taigi, mano tikėjimo 
klausimą palikime man pačiam 
ir mano sąžinei. Bendradarbiau
ju daugiausia liberalų spaudo-
ie — Metmenyse ir Akiračiuose, 
bet mielai spausdinuosi ir kitur, 
jeigu tai, ką rašau, spausdinama 

troporumija. O tai dar labai jau
nas mokslas apie asmenvardžių 
(vardų ir pavardžių) kilmę, jų 
raidą ir plėtrą. Jau ima prigyti ir 
lietuviukas pavadinimas—vardoty-
ra (plg.kalbotyra, dailėtyra). As
menvardžiai tiek mūsų, tiek mūsų 
kaimynų (lenkų, vokiečių, ru
sų) prabėgomis buvo tyrinėjami 
ir anksčiau, bet tik su šiuo šimt
mečiu buvo pradėtos gilesnės, iš
samesnės studijos, atliktos kalbi
ninkų K. Būgos, J. Balčikonio, P. 
Joniko, A. Salio, A. Senno, Pr. 
Skardžiaus ir kt. Dabar šio darbo 
ėmėsi ir ok. Lietuvoje jaunosios 
kartos asmenvardžių tyrinėtojai 
J. Kabelka, V. Macijauskienė, A. 
Vanagas, Z. Sinkevičius ir k t 

Mūsų tautiški vardai yra susi
darę per ilgus amžius, ir kai ku
rių prasmė dabar tik spėliojama: 
mat, jau pamiršti, išmirę žodžiai. 
Vytauto D. laikais pavardžių 
dar nebūta — lietuviai vadino
si tik vardais. Pvz.: Asteika, By-
mantas, Dravenis, Eikutis, Gud
rutis, Goštautas, Joteika, Klaus-
gaila, Lašukas, Pamplys, Ragelis, 
Tylenis, Vėžys, Zandenis. 

įvedant krikščionybę, žmonės 
buvo krikštijami šventųjų var
dais (sulenkintais). Suprantama, 
ne svetimi naujieji, o tautiškieji 
vardai dar ilgai gyventojų buvo 
vartojami ir tik taip visoje apy
linkėje pažįstami, prie jų visi bu
vo pripratę. Todėl to meto loty
niškai rašyti dokumentai ir mini 

be iškraipymų. Lietuvos spauda 
to užtikrinti negali, tuo tarpu 
įvairių pakraipų išeivijos spauda 
užtikrina. 

Prie pinigingų sluoksnių ne-
sitaikiau Lietuvoje, nesitaikau ir 
Amerikoje. Gal būt, Jonui Aničui 
sunkoka įsivaizduoti tokį elgesį, 
bet faktai lieka faktais. Net jei 
būčiau kitokio būdo, neturėčiau 
reikalo taip elgtis, nes gerai pra
gyvenu iš akademinio darbo. Čia 
prisiminkime dar vieną Aničo 
tvirtinimą: apie disidentų kultū
rinę veiklą Vakaruose negalį bū
ti nė kalbos, jie užsidirbą duoną 
iš antikomunizmo. Kaip žinia, 
Jonas Jurašas stato spektaklius, 
Vladas žilius tapo, na o aš išlei
dau eilėraščių knygą, atidaviau 
spaudai vertimų knygą ir publi
kuoju amerikiečių moksliniuose 
žurnaluose straipsnius apie Do
nelaitį, Mickevičių ir Puškiną. 
Visuomeninė veikla man neduo
da pajamų. Ji suteikia man tik 
įvykdytos pareigos pojūtį, be to, 
nemažą malonumą. Juk malonu 
sakyti teisybę, visą teisybę, nieko, 
išskyrus teisybę To malonumo 
partiniai funkcionieriai nepati
ria, ir man jų nuoširdžiai gaila. 

Tomas Venclova 

Minegal (Mykolas, kitaip Mini-
gaila) 1387 m., Gregorio alias 
Gedigold (Grigorijus, kitaip Ge-
digaudas) 1411 m., arba: Andrea 
Gaydziun (Andrius Gaidžiūnas) 
1425 m., Joanne Gosztowda (Jo
nas Goštautas) 1452 m. 

Lietuvių pavardės pradeda su
sidaryti tik XV a. Pažymėtina, 
kad jos pirmiausia imta vartoti 
miestuose, kur didesnis gyvento
jų susitelkimas, ten būta jau daug 
ir bendravardžių, tad reikėjo to
kius atskirti, savaip pažymėti. Sū
nus pradėta vadinti pagal jų tė-
avardžius, pridedant priesagas: — 

aius, — ėnas, — ynas, — onis, 
— ūnas, o dukroms: aite, — ūtė, 
ytė. Taip susidarė pavardės Anta
naitis, Petrėnas, Mykoliūnas, Jo
nynas. 

Taip pat, šalia vardų, gyven
tojus imta vadinti ir pagal jų 
amatą. Pvz.: Dailidė, Gelažius, 
Katilius, Kubilius, Kurpis, Melni
kas (malūnininkas), Pyvorius 
(aludaris), Puodžius, Stikliorius, 
Siaučiulis. Iš svetur dėl įvairių 
priežasčių Lietuvon atkilę žmo
nės (amatininkai, pirkliai, belais
viai, kareivos) dažniausiai buvo 
vadinami ne jų turimais asmen
vardžiais (matyt, lietuviams sun
kiau ištariamais), o pravardžiuo
jami pagal jų kilmės kraštą. Taip 
radosi šitokios pavardės: Gudas, 
Kazokas, Latvis, Maskolius, Mo
zūras, Prūsas, Švedas, Totoris. 

Daug pavardžių kilo ir pagal 
gyvenvietes. Pvz.: Girėnas, Krū
minis, Užubalis, Užupis, Vidugi
ris, Kalnėnas, Paberžis, Pakalnis, 
Šilbajoris, šilgalis. Oficialiuose 
dokumentuose valstiečiui, dar ne
turinčiam pavardės (ar pravar
dės), būdavo pažymima jo gim
tinis kaimas: Mikolajūnas ex vil
ią Narbuty (1742 m.) , Jeraytis 
de pago Podziuny (1702 m.). 

Senovėje, dar prieš krikščio
nybės Lietuvon Įvedimą, lietu
viai buvo pratę vienas kitą va
dinti pagal išvaizdą, elgseną ar 
būdo savybes. Šios pirmapradės 
pravardės ilgainiui virto pavardė
mis. Tad pgl. žvėrelius turime 
pavardes: Bebraitis, Briedis, Kiau
nė, Kiškis, Kurmis, Lapė, Semas, 
Ūdra, Vilkas, Zubrys, Plg. paukš
čius: Gaidelis, Gervė, Gulbinas, 
Karvelis, Kregždė, Kėkštas, Pelė
da, Pempė, Sakalas, Strazdas, 
Šarka, Vanagas, Varnas, Vištelis, 
Zusinas, Žvirblis. Net ir pgl. žu
vis: Karosas, Karpis, Šamas, Sapa
las, Lydys, Ungurys, Vėgėlė, Vė
žys. 

Kas be ko, ne visi esame rim-
tuoliai ir šventuoliai. Ir mūsuo
se būta šaipokų, aštrialiežuvių, 
kurie šaipėsi ir net užgauliai pra
vardžiavo savo kaimynus ir apy
linkės gyventojus dėlei jų kūno 
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Rašytojas Martai KatOSkfc Btaoti. Vytrato MažeBo 

Pokalbis su Marium Katiliškiu 
Lemonte prie Čikagos, grumdamasis su 

liga. gyvena jau pensijon pasitraukęs 
rašytojas Marius Kat i l i šk i s . Literatūroje 
pradėjęs reikštis dar gerokai prieš antrąjį 
pasaulinį karą, jis savo beletristika iškilo, 
jau nurimus karo audroms. Marius 
Katiliškis lietuvių literatūroje įsitvirtino 
kaip žvalus žmonių buities stebėtojas, itin 
jautrus ir gaivus gamtos rašytojas, žodingas 
ir taiklus autorius, savo įnašu papildęs 
pačias gerąsias lietuvių grožinės prozos 
tradicijas. Tad pirmieji klausimai rašytojui 
ir buvo apie tai, kaip jis išsiugdė šį savo 
literatūrinį lobyną. — A. Vaič iula i t i s . 

— Dar Vokietijoje išleistoje savo novelių 
knygoje "Prasilenkimo valanda'1, paskuti
niame puslapyje, rašote: "O gal išeitumėm 
pasivaikščioti? Ir pasikalbėtumėm apie 
miškus, apie kaimą, kur mylėjau gražią 
merginą". Merginą tuo tarpu palikim nuoša
ly. Bet kaip su tais miškais, su kaimu? 
Skaitydamas jūsų raštus, tikrai galvoji, kad 
atėjote iš kaimo glūdumos, iš žalių girių, o 
esate miestelėnas, gimęs Gruzdžiuose. Tad 
gal tartumėte žodį kitą apie savo tėviškę, 
apie tėtį ir mamą. apie kitus artimus jums 
žmones vaikystės dienomis, ir kas taip jus 
suvedė su gamta, kaimo buitimi ir Lietuvos 
miškais? Ar jau buvote toks gimęs, argai kas 
pastūmėjo ton pusėn? 

— Devynerių metų buvau, kai išvežė į 
kaimą, t.y. į laukus. Buvo puikus gegužio 
sekmadienis. Senasis ragino skubėti, bet vis 
tiek spėjau prieiti prie pirmosios komunijos 
ir gauti "į žandą" iš Žemaičių vyskupo 
Pranciškaus Karevičiaus. Pusiaukelėj 
sutemo. Pakilau, gerokai įdienojus sename 
viensėdyje, kur dalis šeimos buvo 
prisiglaudę su milžiniška liepa ir vyšnynu. 
Akys apraibo nuo neišpasakytai balto 

žagarvyšnių žydėjimo abiejose pusėse reto 
didumo Stungių ir Veršių kaimų 
vyšnynuose. 

Cia pat švokštė miškas. Turėjau peilį ir iš 
alksnio pasidariau švilpynę. Vasarai 
baigiantis, tėvas nusivedė ir prirašė į 
ketvirtą skyrių. Buvau mažas ir pajuodęs 
saulėje, tad atsidūrus tarp beveik suaugusių 
vyrų ir merginų, kurių krūtinės einant 
liumpavo.darėsi klaiku. Mane vadindavo 
neūžauga ir krupmaušiu ir kaip tik norėjo, ir 
visur stumdė ir varinėjo. Ir tas nenugalimas 
gimtinės ilgesys, kad. eidamas namo tris 
kilometrus, bliaudavau visa gerkle. Kas gi 
tas miestelis? Keturios pagrindinės gatvės, 
susiremiančios į keturkampę turgaus aikštę 
priešais bažnyčią. Bažnyčia buvo verta 
pasižūrėti. Raudonų plytų, didžiulė, dviem 
aukštais gotiniais bokštais. Kaip ją statė, 
buvo ko pasiklausyti. Kunigaikštis 
Nariškinas, aišku. nekatalikas. kelių 
dešimtų dvarų viešpats, atsilankąs tik kartą 
metuose iš rivierų ir paryžių. sužinojęs apie 
žmones ištikusią nelaimę, vietoje sudegusios 
medinės panoro pastatyti mūrinę ir įsakė 
savo dvarų užvaizdoms pristatyti visą 
medžiagą, plytas ir ko tik reikia. Šventorių 
apmūrijo skaldytais ir tašytais akmenimis, 
jog iš lauko pusės, ypač nuo Meškuičių, 
atrodė kaip tvirtovės siena. 

Namas priešais bažnyčia, kuriame gimiau, 
tebestovi ir dabar. Viršuje gyveno ilgus 
metus bajorė Vladislava Vertelytė, 
netekėjusi, mokėjusi daugybę kalbų. Ji buvo 
mano krikšto motina, ir tėvas iš jos neėmė 
nuomos. Ūkininkai suveždavo savo vaikus, 
kad pramokytų rašto. Kada išmokau 
skaityti. neatsimenu. Krikšto močia, 
užsiėmusi vilnonių antklodžių siuvinėjimu, 
man pavesdavo mokymą. Nejauku būdavo 
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Washingtono sutartis religijų 
istorijos atžvilgiu.
Antano Maceinos raštas 
poezijai apginti.

lz, Rašytojo Antano Vaičiulaičio pokaiti 
su rašytoju Marium Katiliškiu. 
M. Dobužinskio teatrinio meno 
penkiasdešimtmetis.
Kazio Bradūno eilėraščiai.

'Idėjinės impotencijos priekaištas mūsų poetams

733

Vilniaus universitetas Chicagoje. 
Laimos Rastenytės rečitalis.

| Muzika ir drama “Emilijoj Platerytej”.

Washrnsstonn sutartis religijų 

istorijos požiūriu

• •

Tokie Įvykiai kaip Izraelio, 
Egipto ir JAV sutartis meta savo 
Šešėlį į ateiti ir galbūt kuria atei- 
ti. Trijų žmonių rankos, sudėtos 
kartu Washingtone, vaizduoja 
trijų didelių religinių kultūrų 
sandermę, kurios tokiame lygyje 
berods niekada nėra buvę. Čia 
krikščioniška, islamiška ir žydiš
ka sąrangos, suvereniniame lygy
je, kaip lygus su lygiu, daro pla
taus masto susitarimą. Žinoma, 
ši sutartis gali būti rytoj sulau
žyta. Tačiau ji gali ir nebūti su
laužyta ir reikštis istorijoje kaip 
nors panašiai, kaip reiškėsi Kons
tantino Didžiojo ediktas, duodąs 
krikščionims laisvę, kaip “Mag- 
na Charta” — sutartis tarp kara
liaus ir visuomenės Anglijoje ar 
dar kaip nors panašiai.

Pamąstykime, ką ši sutartis 
gali reikšti religinės kultūros at
žvilgiu. Šios trys kultūros buvo 
karo stovyje viena kitos atžvil
giu per tūkstantmečius. Tame ka
re ne visada veikė ginklai, bet vi
sada veikė dvasiniai ginklai: kar
tais nesiskaitymas, kartais nepai
symas ar gili neapykanta.

Keistas dalykas, kad visos šios 
kultūros turi vieną bendrą savo 
kilmės dokumentą, būtent — Se
nąjį Testamentą. Tačiau jos jj 
skirtingai interpretuoja. Mes čia 
negalime leistis j visas interpre
tavimo painiavas, tačiau nesun
kiai galime pastebėti pagrindi
nes šių interpretacijų linijas. 
Islamas Šen. Testamentą inter
pretuoja pranašo būdu, t y. la
bai laisvai, labai sugestyviai, ta
čiau savo interpretaciją uždeda
mas tikintiesiems kaip griežtai 
privalomą dienotvarkę. Pranašas 
paprastai yra diktatorius gana 
toli siekiančia prasme. Taip pvz. 
Šen. Testamento pranašą Eliją 
airių poetas J. Joyce savo roma
ne “Odisėjas” vaizduoja kaip lin
kusi apsispręsti už kitus iki smulk
menų.

Žydai Šen. Testamentą inter

pretuoja kaip pozityvų, galiojan
ti įstatymą. Jis išlaiko jų tautą 
iki šios dienos. Gana teisingai 
sau atstovavo Washingtone Begi
nąs, sutarties pasirašymo proga, 
paskaitydamas 126 psalmę. Si 
psalmė dėkoja Dievui už belais
vių grąžinimą ir reiškia džiaugs
mą, kad net pagonys nustebę kal
basi tarp savęs, matydami kokius 
nuostabius dalykus Dievas jiems 
yra padaręs.

Krikščionys į Šen. Testamen
tą žiūri greičiau istoriniu požiū
riu. Jie Šen. Testamentą vertina 
kaip tos dieviškos intervencijos 
pradžią, kurios atstovai jie dabar 
yra. Krikščionių interpretacija 
skiriasi nuo to, kokiai denomina
cijai kas priklauso. Vieni aiškina 
labiau žodiškai, kiti labiau daly
kiškai. Vieni labiau priartėja pra
našiškam S. Testamento aiškini
mui, kiti įstatyminiam. Kat. Baž
nyčioje S. Testamento aiškini
mas įvairuoja šimtmečiais, žiū
rint to, kokias problemas tenka 
spręsti. Taip senaisiais amžiais 
Šen. Testamentui buvo skiriama 
mažiau dėmesio, o naujaisiais 
amžiais to dėmesio atsirado gana 
daug. Salia to visos šios trys kul
tūros: islamas, žydija ir krikščio
nybė yra paliestos dar vieno is
torinio fakto, kurios, jį pripažin
damos ar ne, yra jo veikiamos. 
Tai yra Jėzus Kristus. Pažiūrėki
me, kaip jos į šį faktą reaguoja.

Islamas pripažįstą Jėzų, bet be 
jo tragiško realizmo. Jie netiki, 
kad Jėzus buvo prikaltas prie kry
žiaus. Tai musulmonams yra 
per daug priešinga juos valdan
čiai visagalio Dievo sampra tai. 
Šitokio Kristaus pažeminimo ir 
kartu protingos Dievo apvaizdos 
pažeidimo jie negali pripažinti. 
Jeigu pasak Korano, žydai ką ir 
prikalė prie kryžiaus, tai jau ne
buvo Jėzus, o šiaip kas nors.

Žydų santykis su Jėzumi yra 
labai tragiškas ir kartu labai ar
timas. Jie negali nei jo pripažin-

Praėjusių metų “Draugo” lau
reato — Anatolijaus Kairio — 
žodis, įteikiant jam premiją už 
romaną “Po Damoklo kardu” 
(1978 m. bal. 23 d.), yra būdin
gas keletu atžvilgių: meilinimusi 
dvasiškiams, Maironio aukštini
mu, amerikoniškosios aplinkos 
kritika, pasitikėjimu savimi, o 
svarbiausia — tremties poezijos 
panieka. Praleisdami visus kitus 
šios beveik simbolinės kalbos 
sandus, stabtelėsime šį sykį tik 
prie mūsų poezijos nuvertinimo, 
kurį skaitydamas žmogus tiesiog 
nežinai ką manyti. Ko siekia A. 
Kairys savu žodžiu: pasijuokti iš 
savęs ar pajuokti kitus, laukda
mas atveikos? Lig šiol tokios at- 
veikos nebuvo. Matyt, klausyto
jai aną kalbą iš tikro suprato 
kaip savęs paties patyčią, išreikš
tą, sakysime, kad ir tokiu saki
niu: “Aš pradedu nuo savęs. Sė
du prie mašinėlės, įsuku popierių 
ir tuojau įrašau du žodžius: A- 
iNATOLIJUS KAIRYS. Ir pra
džia jau padaryta. Ir gera pra
džia.” Tai girdint, galima, be a- 
bejo, šypsotis ir nekreipti į tai 
didesnio dėmesio.

Tačiau šalia šios savijuokos 
A. Kairys kreipiasi savo kalboje ir 
į mūsų poetus jau rūsčiai baran
čiu žodžiu: “O ką veikia dabar
tiniai mūsų rašytojai ir poetai, 
leiskite paklausti viešai?... Ar kū
rybinė potencija išteisina idėjinę 
impotenciją, leiskite paklausti 
viešai?” šis pakartotinis viešas 
klausimas reikalauja ir viešo at
sakymo, tuo labiau, kad kaltini
mas idėjine impotencija yra la
bai sunkus: koks gi čia poetas, jei 
yra ‘idėjinis impotentas’? Betgi 
kodėl A. Kairys tokį priekaištą 
yra sviedęs? Kas jis: tikrovė ar iš
monė? O gal noras kreipti mūsų 
poeziją tam tikra linkme? — At
sakyti į šį klausimą bus galima, 
tik apibūdinus mūsų santykį su 
dailiosios literatūros, pirmoje ei
lėje poezijos, veikalais.

1
Poezijai yra reikalinga ne tik 

kritika, vertinanti jos kūrybinį 
svorį, bet ir interpretacija, svars

ti, nei jo visiškai išsižadėti. Pri
pažinti jie jo negali ypač dėl jo 
dieviškumo. Dievo samprata jų 
kultūroje, panašiai kaip ir isla
miškoje, yra labai tvirta ir siau
rai aprėžta. Bet jie negali Jėzaus 
nei išsižadėti, kaip savo tautos 
istorinės apraiškos. Dėl to šian
dien Izraelio mokyklose yra skai
tomos ir komentuojamos trys pir
mosios evangelijos, bet ne ketvir
toji, kuri labai ryškiai iškelia 
Jėzaus dieviškumą.

Buvęs Jeruzalės universiteto 
rektorius ir gilus teologas M. Bu- 
beris, studijuodamas žydijos ir 
krikščionijos teologiją, yra pasili
kęs tik prie labai siauros, šias te
ologijas skiriančios, ribos. Jėzus 
jam yra beveik tobulas Šen. Tes
tamento žydiškumo įgyvendini
mas. Jį esąs sugadinęs tik apašta
las Povilas savo per daug tarp
tautine ir per mažai žydiška in
terpretacija.

tanti jos idėjinį gylį. Šios dvi li
teratūrinės pareigos yra sąlygo
jamos viena kitos: kritika pa
ruošia interpretaciją, nurodyda
ma, kuris veikalas yra tikros kū
rybos išdava; interpretacija at
baigia kritiką, atskleisdama, ko
kioms idėjoms kūrinys yra priei
namas savo atvirumu. Be kriti
kos poezija būtų tarsi iškulti, bet 
neišvėtyti javai: grūdai pro pe
lus būtų sunkiai įžiūrimi. Be in
terpretacijos poezija liktų tik 
smaguriavimas laisvalaikio va
landomis, nežadinąs noro galy
nėtis su autoriumi, padarant jį 
savos pasaulėžvalgos bei pasaulė
jautos arba dalimi, arba priešin
gybe. Be kritikos mus užgožėtų 
eiliakaliai, sugadindami mūsų 
skonį ir nustelbdami kūrėjus. Be 
interpretacijos kūrėjai liktų mūsų 
būvio pakraštyje, tarsi ne jie

Nėra ko kalbėti apie krikščio
nių santykį su Jėzumi. Jis yra jų 
kultūros kertinis akmuo. Verčiau 
kyla klausimas, ką krikščioniš
kai kultūrai reiškia šis teisinis 
susitikimas su savo tūkstantme
čiais priešais. Žinoma, Washing- 
tono sutartis nėra religinė, bet ji 
yra visuomeniška, o tai paliečia 
visas kultūros sritis, religijos ne
išskiriant.

Pagrindinis vaidmuo šioje nau
joje teisinėje aikštėje tenka žy
dams. Jie yra natūralūs ryšinin
kai tarp Vakarų kultūros ir Ar
timųjų Rytų pasaulio. Izraelio 
žydai yra vakariečiai, taigi tos 
kultūros atstovai. Visos moder
nios • Vakarų kultūros idėji
nės srovės yra šiandien kartu ir 
žydiškos visuomenės srovės. Ir 
jeigu jiems pasiseks rasti su sa
vo senais giminaičiais semitais 
teisinį santykiavimą, jie pasida

mums kalbėtų apie būvį pačiais 
giliausiais žodžiais. Poezija pasie 
kia savo pilnatvę tik tada, kai 
stropi bei sąžininga kritika ir ati
di bei pakanti interpretacija iš
laiko pusiausvyrą.

Žvelgdami nūn į mūsąją, jau 
svetur gimusią poeziją, aiškiai 
regime šios pusiausvyros stoką, 
būtent: kritika yra nustelbusi in
terpretaciją. Tiesa, poezijos inter
pretacija niekad nesame buvę 
turtingi, net nė Lietuvoje. Ta
čiau ypač skurdūs šia prasme e- 
same pasidarę tremtyje. Išskyrus 
apžvalginio ir antologinio pobū
džio rinkinius, kaip “Tremties 
metai” (1947), “Žemė” (1951), 
“Lietuvių literatūra svetur” (19 
68), Lietuvių poezija išeivijoje” 
(1971), ir vieną kitą ilgėles
nį straipsni “Aiduose” ar "Met
menyse”, negalėtume pasigirti 

rys Vakarų krikščionijos amba
sadoriais Artimuose Rytuose. Pa
čius žydus šios sutarties įgyven
dinimas skatins atrasti save, kaip 
žmonijos dalį. Tai jiems kyla kaip 
naujas dar jų nenujaučiamas už
davinys. Suvokti save kaip iš
rinktąją tautą yra jau praeitis. 
Dabar žydams reikia atrasti save 
žmonijoje kitu titulu.

Ką ši sutartis žada Vakarų 
krikščionybei? Mąstant apie tai, 
verta prisiminti M. Buberio pada
rytą priekaištą krikščioniškai te
ologijai. Pasak jo, krikščionys iš
keitė Dievo sąvoką į Kristaus są
voką. Kaip beatsakytume į šį prie
kaištą, bet tai ligi šiol dar ne
reiškė bedievybės. Tačiau šian
dien Vakarų kultūra yra pavoju
je prarasti dieviškumą ir Kristu
je. Bedievybė skverbiasi iš visų 
idėjinių kampų: ne tik iš komu
nizmo, bet ir iš liberalios teolo

jokia išsamesne to ar kito poeto 
kūrybinės visumos interpretaci
ja. Net ir stambus dvitomis dr. 
jono Griniaus veikalas “Veidai 
ir problemos lietuvių literatūro
je” (1973-77) eina daugiau vi
suomeniškai istorinės sklaidos, o 
mažiau gelminės interpretacijos 
keliu. Gal tik V. Mykolaičio - 
Putino kūrybai skirta studija (p. 
117-267) padvelkia kiek inter
pretacine dvasia. Manydamas tu
rįs skirtiną metodą arba prieigą 
prie meno kūrinio (“ką autorius 
norėjo pasakyti”) ir šio metodo 
ištikimai laikydamasis, dr. J. Gri
nius savaime tolsta nuo inter
pretacijos, kuri yra ne atspėjimas 
to, kas jau yra, o pratęsimas to, 
kas dar telpa kūrinio atvirybėje. 
Nes kūrinys visados yra daugiau, 
negu kūrėjo noras. Pastūmėti šį 
‘daugiau’ priekin, jį išvystyti ir 

gijos ir pažinimo atžvilgiu už
daros filosofijos. Dėl to krikščio
nijos teisinis santykis su giliai 
Dievą išpažįstančiu islamo žmo
gumi nebus jai dvasiškai nuosto
lingas. Savo santykį su žydija Ka
talikų Bažnyčia pastatė ant po
zityvių pagrindų jau II Vatikano 
susirinkime, pripažindama žydi- 
ją, kaip pozityvią savo pradinin
kę.

Sunku mums būtų aptarti, ką 
iš šios sutarties savo kultūrai lai
mės islamas, giliau jo nepažįs
tant. Bet ir jis, be abejo, turės po
zityvių pasipildymų. Vienu iš jų 
galės būti mokymasis pažvelgti į 
gyvenimą ne vien idėjiniu žvilgs
niu; neužsimerkti prieš jame be
sireiškiančius nukrypimus, t. y. 
prieš kryžių. Būtų jiems laimė
jimas, jei jų pranašiškumas liau
tųsi buvęs jo globojamų žmonių 
varovu. V. Bgd. 

kūrinio atvirybę paversti sąvoki
niu pavidalu yra interpretacijos 
uždavinys.

Interpretacija gali — ir net tu
ri — nustebinti ir patį kūrėją, jei 
tik šis gauna progos su ja susipa
žinti, kaip V. Mykolaitį — Puti
ną yra kartą nustebinusi vieno 
jo kūrinio interpretacija, apie ku
rią jis pats vėliau šitaip atsilie
pė, gražiai nusakydamas ir pa
čios interpretacijos esmę: “Kaip 
kartais aukštos kultūros kritikas 
sugeba pagilinti kūrinio turinį ir 
daug ką savo įdėti į nagrinėjamą 
kūrinįl.. Net nuostabu, kiek turi
nio X... sugeba išspausti iš šio 
mano.... veikalėlio”. (Šie žodžiai 
yra V. Mykolaičio rašyti 1965 
metais; tačiau dėl tam tikrų prie
žasčių praleidžiu čia interpreto 
vardą, interpretuotojo kūrinio 
pavadinimą ir šaltini, iš kurto 
citata yra paimta). V. Mykolai
čio - Putino vartojami žodžiai 
‘pagilinti’, ‘įdėti’, ‘išspausti’ kaip 
tik ir išreiškia — vaizdingai, bet 
teisingai — interpreto santykį su 
literatūros veikalu. Stingant in
terpretacijos, stinga kūrinio pa
gilinimo bei jo praplėtimo ir tuo 
pačiu stinga skaitytojui galimy
bės kūriniu ne tik pasmaguriau
ti, bet ir juo gyventi — teigiamu 
ar neigiamu būdu. Tokiu atveju 
turinys esti paliekamas re
cenzentų ‘malonei’, kuri jį skai
tytojui tik pristato, neakindama 
šiOjo žvelgti į jo gelmę, kadangi 
recenzija paprastai gelmės nė ne
atveria. Tuo būdu praslysta pro 
visuomenės akis ne tik skirtinos 
to ar kito poeto savybės, bet kar
tais ir pats to ar kito meto poezi
jos pobūdis.

Taip yra atsitikę, pavyzdžiui, 
su vad. ‘naująja’ arba ‘nūdiene’ 
mūsų poezija. Kalbant iš esmės, 
toezija nėra nei ‘nauja’ ar ‘sena’, 
nei ‘nūdienė’ ar ‘praėjusi’; poe
zija yra tik arba gera, arba bloga. 
Gera gi poezija visados yra nū
dienė. Kiek metų, sakysime, turi 
šis posmas (vertimas):

"Saulutė gali leistis ir tekėti: 
.Bet mums, kai nusileis šviesa 

trumputė, 
.Reikės miegoti amžinąją

naktį”. 

Žmogaus laikinybė bei negrįžta- 
mybė, palyginus ją su gamtos 
nuolatiniu kartojimusi, yra jau
čiama bei reiškiama ne tik šian
dien. Ji taip lygiai buvo pajausta 
ir išreikšta V.G.Catullo (84-54 
pr. Kr.) prieš du tūkstančiu me
tų nesenstančiais žodžiais (origi
nalas) :

"Sales occidere et redire 
possunt: 

nobis, eum semel occidit
brevis lux, 

nox ėst perpetua una 
dormienda”.

Poezijoje nesensta ne tik moty
vai. Nesensta joje net nė eilėda
ros lytys. Ir šiandien galima ra
šyti hegzametru; ir šiandien ga
lima kurti sonetų, trioletų, terci
nų, rubajatų ir t.t. ir tt Tik rei
kia gerai kurti — kaip ir seniau.

Antra vertus, nė viena poetinė 
lytis neturi ‘monopolio’. Kiekvie
nas istorijos tarpsnis vis ieškosi 
kitokių poetinės išraiškos prie
monių. Nei rimas, nei metras 
nėra poezijai esminiai sandai. Il
gus amžius rimo iš viso nežinota. 
Metro neturi mūsų liaudies dai
nos. Vaizdų sankloda kinta pagal 
kintančią kūrėjo pasaulėjautą. 
rei tad šiandien poezija ieškosi 
kitokios išraiškos, negu seniau,

(Nukelta i 2 pal.)
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Šiame numery:
Išsipildžiusios svajones ir buvimo 
džiaugsmas.
Dr. Adolfas Darnusis ir
dr. Tomas Remeikis apie naujausią 
dr. Vytauto Vardžio knygą 
“The Catholic Church, Dissent and 
Nationality in Soviet Lithuania”. 
Pokalbis su Marium Katiliškiu. 
Danguolės Sadiūnaites eilėraščiai. 
Pokalbis su soliste Gina Čapkauskienė, 
artėjant operos spektakliams. 
Metai be prof. Jono Puzino.

Išsipildžiusios svajonės 
ir buvimo džiaugsmas
Mes žinome ir vertiname kaip 

daug Kristaus prisikėlimas reiš
kia mums asmeniškai ir visai 
žmonijai. Visa žmonija nuo pat 
savo buvimo pradžios ilgisi kito
kias žmogaus gyvenimo išeities, 
negu mirtis. Tai liudija ne tik 
įvairios religijos, bet ir giliai tau
tose pasėtas įsitikinimas, kad žmo
gui yra lemta keltis iš mirties. 
Tą įsitikinimą mes s utinkame 
ne tik vienoje kitoje tautoje, ne 
viename ar k itame kontinente, 
bet visuose kontinentuose ir gi
liausiuose jų padavimuose.

Gal sakysite, kad tai tik pada
vimas, tik legendos, kurioms ne
galima priskirti jokios reikšmės. 
Ko žmogus neprisvajojal Ta
čiau mes neturime mažai vertin
ti ir žmogaus svajonių. Ir per jas 
gali žmogui kalbėti Dievas ir ap
reikšti reikšmingus dalykus. Ne
retai žmonių svajonės išsipildo 
net realiau n egu svajota. Taip 
Julės Veme praėjusio šimtmečio 
pabaigoje svajojo apie povandeni
nius laivus. Taip pat mūsų rašy
tojas V. Pietaris svajojo apie po
vandeninius laivus, kuriais jis no
rėjo gelbėti lietuvių tautą iš carų 
priesp audos, perkeldamas ją į ki
tus kontinentus. O mes šiandien 
matome, kad povandeniniai lai
vai dabar padaro daugiau daly
kų, negu jųjų svajotojai prama
tė. Dėl to m es rimtai turime 
traktuoti žmogaus svaj ones: ar 
jas laikydami žmogaus dvasios 
įžvelgimu, ar Dievo pranašyste 
— kaip norite.

Tačiau sakysite, kad prisikė
limo ir mirties idėja, apie kurią 
žmonija mąsto tūkst antmečius, 
ligi šiol nėra masiškai išsipildžiu
si. Tai tiesa. Kai kurių idėjų įgy
vendinimo reikia laukti ilgiau ne
gu Julės Veme’o ir Pietario idė
jų išsipildymo. Tačiau išsipildo 
ir labai ilgai lauktos pranašys
tės. D augumai mūsų yra žino
mos labai senos legendos apie 
skraidančius žmones. Tų legendų 
senumas tyrinėtojų yra matuo

jamos tūkstantmečiais. T ačiau 
kaip tik mūsų amžiuje sulaukė
me tų pranašysčių išsipildymo 
labai realiai: žmogus ne tik pa
kilo nuo žemės, bet pasiekė ir mė
nulį. Taigi, sena graikų ir kitų 
tautų svajonė išsipildė kaip tik 
mūsų dienose. Kristaus gyveni
mas ir prisikėlimas iš mirties taip 
pat yra išsipildymas tūkstantme- 
mečių pranašysčių, užrašytų Šv. 
Rašte ir žinomų kitose tautose 
bei kultūrose. Taigi ir į prisikėli
mo pažadą žmonijai mes žiūrė
kime rimtai, kaip į tokį dalyką, 
kuris laukia savo išsipildymo.

Koks bus mūsų gyvenimas am
žinybėje? — tai yra klausimas, 
kuris mums kyla, ir mes bando
me įvairiais būdais jį sau atsaky
ti. Deja, to gyvenimo pobūdis 
mums nėra atidengtas ir tikėji
mas sako tik tiek, kad žmogus 
bus asmeniškai laimingas. Bet 
kaip mes galėsime būti amžinai 
laimingi, jeigu didžiausios mūsų 
laimės mums nusibosta? Be to, 
sunku mums įsivaizduoti laimę 
be mūsų darbų, be pažangos, be 
tobulėjimo. Iš tikrųjų mūsų lai
mė danguje bus kitokio pobū
džio. Mūsų tikėjimas ir visi mū
sų darbai ten bus pasibaigę. Mū
sų džiaugsmo pagrindą sudarys 
pats buvimas. Taip kaip pokylyje 
mus džiugina ne mūsų veikimas, 
bet pats mūsų buvimas su kitais 
žmonėmis. Kas nors panašaus 
turės būti danguje, tik didesnia
me laipsnyje, nes dabartinėje mū
sų būklėje, kuri yra tobulėjimo 
ir darbų būklė, be darbų mes 
menkai galime linksmintis. Am
žinybėje mūsų tobulėjimas bus 
užleidęs vietą visiškai kitam mū
sų išgyvenimui, apie kurį dabar 
mes turime menką supratimą ir 
kurį mums šiek tiek primena po
kylis ar kas nors panašaus. Ne
būkime perdaug geros nuomonės 
apie savo sugebėjimą linksmintis. 
Amžinybėje mums pilna prasme 
atsivers buvimo džiaugsmas: bu
vimas, kurį mes jausime patys sa-

ŽVILGSNIAI I TIKINČIĄJĄ LIETUVĄ
Dr. A. Darnusis aptaria dr. Vyt. Vardžio naujausiąją knygą

V. Stanley Vardys, “THE CATH- 
OLIC CHURCH, DISSENT AND 
NATIONALITY IN SOVIET LITH
UANIA. East European Quarterly, 
Boulder, Distributed by Columbia 
University Press, New York. Printed 
in the United Statės of America 1978. 
Library of Congress Card Catalogue 
Number 78-05046. Knyga 338 psl., 
gaunama ir “Drauge”, kaina — 13 dol.

•

Re d. pastaba. Čia spauadi- 
name du atsiliepimus apie Vytauto 
Vardžio knygą ‘The Catholic Church, 
Dissent and Nationality ln Soviet Li
thuania”: dr. Adolfo Damuilo ir dr. 
Tomo Remelkio. Tai jų abiejų prane
šimai, skaityti Chicagos ateitininkų 
surengtame minėtos knygos pristaty
me Jaunimo centre I. m. kovo mfin. 
23 d.

Knyga išleista kaip 'Rytų Eu
ropos monografija Np. XLIII. Šio
se Rytų Europos monografijose 
yra spausdinamos mokslo studi
jos apie Rytų Europos istoriją ir 
civilizaciją.

šis veikalas, sklidinai pripildy
tas dokumentuotais faktais, nag
rinėja du paskutiniuosius labai 
audringus šimtmečius mūsų tau
tos gyvenime. Ypatingas dėme
sys yra skirtas Katalikų Bažny
čios Lietuvoje persekiojimo ir jos 
pasipriešinimo veiksmams pirmo
joje sovietinėje okupacijoje 1940 
— 1941 metais ir antrojoje oku
pacijoje nuo 1944 metų iki 1977 
metų pabaigos. Tokiu būdu čia 
yra aprašytas gana detališkai 34 
metų lietuvių tautos persekioji
mo laikotarpis.

Knyga susideda iš penkiolikos 
skirsnių. Pirmuose dviejuose su
glaustai yra aprašomi caristinės 
Rusijos okupacija XIX šimtmety
je ir Lietuvos nepriklausomo gy
venimo laikotarpis. Keturi sekan
tys skirsniai istoriškoje eilėje na
grinėja sovietinių okupacijų me
tus, kaip pavyzdžiui: pirmoji so
vietinė okupacija, katalikai ir ko
misarai, Stalino metai, destali- 
nizacija — laisvėjimas be reli
gijos.

Tolimesnieji skirsniai svarsto 
bendrines problemas: skirsnys 
7 — konstitucija, potvarkiai ir 
Bažnyčia, skr. 8 — ateizmas, skr.
9 — religinio protesto sąjūdis, skr.
10 — konfliktas su vyriausybe ir 
viešosios nuomonės telkimas, skr. 
11— Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronika, skr. 12 —katalikiš- 

vyje, labiau, negu dabar sugeba 
tai jausti giliausias filosofas; to 
buvimo džiaugsmą mes išgyven
sime ir kituose asmenyse. O to 
buvimo begalinę pilnybę mes iš
gyvensime Dievuje.

Ypačiai mums sunku išmokti 
džiaugtis kitais. Prie to prisipaži
no ir šv. Tomas Morus savo ka
lėjimo užrašuose. “Mes sėdime, 
pasak jo, ant vaivorykštės ir žiū
rime į pasaulį iš aukšto, savo gar
bę gretindami su kitų, lyg anie 
būtų tik vargšai, skruzdės ir vabz
džiai, verti pasigailėjimo”. Būties 
vertybės atradimas kituose yra 
vertinga pratyba, vedanti dangaus 
laimėn. V. Bgd. 

kūmas ir tautiškumas 1970 me
tais, skr. 13—Kremlius prieš Kro
niką, skr. 14 — Sovietų religinės 
politikos Įtaka Bažnyčiai, skr. 15 
— ar įmanoma koegzistencija 
tarp katalikybės ir komunizmo.

Po to seka priedai A ir B. Prie
do A 29 puslapiuose yra sutelkti 
konstitucijos paragrafai bei tei
sės potvarkiai religijos klausimais 
Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje. 
Priedo B 22 puslapiuose yra pa
teikiami dokumentai: memoran
dumai, deklaracijos, protestai, 
pranešimai, liečiantys Katalikų 
Bažnyčios bei kitų religinių or
ganizacijų pasipriešinimus pries
paudai.

Toliau yra pateiktos šaltinių 
išnašos pagal skirsnių temas — 
viso 38 puslapiai.

Bibliografijoje yra samizdato 
ir kitų šaltinių originalūs do
kumentai, vyriausybės dokumen
tai, statistikos sietiniai leidiniai, 
enciklopedijos, knygos, straips
niai mokslo žurnaluose, laikraš
čiuose.

Pabaigoje yra dar vardų in
deksas ir Rytų Europos naudotų 
monografijų sąrašas.

Knygą sudaro 338 puslapiai.
«

Pradžioje autorius planavo ra
šyti dabartinės ideologinės kovos 
studiją už žmogaus teises Lietu
voje. Bet įsigilinęs į lietuvių ka
talikų Bažnyčios pasipriešinimo 
charakterį sovietiniam konformiz
mui, jis pasiryžo šiai studijai duo
ti gilesnę ir platesnę prasmę.

Anot autoriaus įvadinių žo
džių: “Šioje studijoje lietuvių 
katalikų pasipriešinimas yra 
tampriai surištas su tautiniu pa
sipriešinimu ir tuo tampa svar
bia dalimi žmogaus teisių visuo
tinos kovos, kuri plačiai vystosi 
pačioje Rusijoje ir pakraščių res
publikose”.

Trumpu knygos aptarimu yra 
neįmanoma paliesti visų inten
syvių ir žiaurių sovietinės vyriau
sybės išpuolių prieš tikėjimą ir 
tikinčiuosius, taip lygiai drąsių, 
asmenine auka paremtų Katali
kų Bažnyčios pasipriešinimo 
veiksmų.

Čia tepaminimi trys ryškūs 
Katalikų Bažnyčios atsparumo 
ir pasipriešinimo bruožai:

1. katalikiškumo ir tautišku
mo saviveikla kovoje už bendri
nius tikslus.

2. Katalikų Bažnyčios teisių 
laisvai apaštalauti ir mokyti gy
nimas,

3. pogrindžio Bažnyčia ir jos 
grumtynės už žmogaus teises.

Kiekvienam tam bruožui pa
ryškinti imami knygoje aprašyti 
faktai.

1. Katalikiškumo ir tautiškumo 
saviveikla kovoje už 
bendrinius tikslus

Pavėluotai apsikrikštijusi, Lie
tuva šimtmečių bėgyje buvo 
draskoma dviejų kaimynų. Vie
nas siekė lietuvių tautą sulen
kinti, antras gi kaimynas, pasišo
vęs Lietuvą nulenkinti, skubėjo 
ją rusinti. Tiktai istorijos įvykių 
raida ir tvirtos lietuviškos orien-

Vytautas Kaiuba RflpIntoJHla
Skulptūra Adomo Galdiko vardo galerijoje, New Yorke. Nuotr. V. Maželio

tacijos asmenybės grąžino lietu
vių tautą atgal į valstybingumo 
taką.

Ta visa istorinio vystymosi 
eiga yra tampriai surišta su lie
tuvių Katalikų Bažnyčia. Naiki
nantys puolimai buvo į ją nu
kreipti, ir tautinio atsparumo žie
žirba joje gimė ir iš jos išsivystė.

Carienė Katerina II ir carai 
Paulius, Aleksandras ir Nikalo- 
jus lietuviškųjų vyskupijų val
dymo komitetus pirma įkurdino 
Gudijos Mogileve, o vėliau St. 
Petersburge, kad Katalikų Baž
nyčią iš arčiau galėtų geriau pri
žiūrėti ir “globoti”.

Nikalojus I pasikvietęs audien-

cijon vyskupą M. Valančių įtiki
nėjo, kad vyskupas sustabdytų 
ietuvių keliones į Rytprūsius. Va
lančius jo pageidavimus manda
giai išklausė, bet kai caro guber
natorius uždraudė lietuviškąją 
spaudą lotynų alfabetu ir vertė 
vartoti kirilinį alfabetą, Valan
čius per 9avo ryšininkus spausdi
no knygas Rytprūsiuose ir jas 
skleidė po visą Lietuvą. Slaptoji 
mokykla visame krašte prigijo. 
Pagal 1897 metų statistikos duo
menis, raštingų žmonių Kaune 
buvo 54 proc. kai tuo tarpu Mask
voje tiktai 49 proc. Tuo būdu su
sidarė skaitytojai tautinio atgimi
mo spaudai.

Caro valdininkai neleido staty
ti naujų kryžių prie kelių ir 
kryžkelių, bandė naikinti bažny
čias, neleido jų remontuoti. Kra
žiuose kilo kruvinas konfliktas, 
kai žmonės neleido naikinti sa
vos bažnyčios. Nežmonišką ka
zokų žiaurumą, žmonių sukili
mą malšinant, užsienio spauda 
plačiai aprašė.

Valančius ir jo kunigai savo 
veikla ugdė lietuviškumą ir ka
talikiškumą. Autorius daro tokią 
išvadą: “Tos abi jėgos, caro val
džios persekiojamos, pirmoji ryš
kiai matoma, antroji kiek pasi
slėpusi, susipynė į nuostabų reiš
kinį — katalikiškąją lietuvių 
tautą.

Toji katalikiškumo ir lietuviš
kumo jungtinė saviveika nors ir 
blykstelėdavo ankstyvesniuose 
šimtmečiuose, tikrai įvyko tiktai 
devynioliktojo Šimtmečio antro
je pusėje.

Dar 1912 metais Vilniaus 
krašte aiškiai matyti, kad caris
tinės Rusijos antilenkiškos politi
kos metodai lenkų įtakos nesu
mažino. Lietuviškasis identitetas 
gimė pačioje Vilniaus bažnyčioje. 
Lietuvių kunigų grupė, nepakęs- 
dama dalies kunigų ir net hie- 
rarchų lenkiško šovinizmo, krei
pėsi į popiežių Pijų X, kad pa
dėtų apsaugoti lietuvių kalbos 
teises Lietuvos sostinėje. 1914 me
tais popiežius paskyrė Žemaičių 
vyskupystės vyskupu Kaune 
Pranciškų Karevičių. Jam vado
vaujant, baigėsi krizė, kuri slėgė 
lietuvišką Katalikų Bažnyčios 
identitetą ištisais šimtmečiais.

Ryšio tamprumu ir turinio 
vertingumu katalikiškumo ir lie
tuviškumo saviveika pasiekė sa
vo viršūnės nepriklausomos Lie
tuvos laikais.

Lietuvių tautos filosofas Stasys 
Šalkauskis tą visą vyksmą iš
reiškė filosofiškai labai taiklia 
mintimi. Jo tvirtinimu patriotiz
mas yra sveika vertinga apraiš
ka, šovinizmas iškreipta, nesvei
ka apraiška. Jo žodžiais ”... kai 
kartu su religija tauta pasisavina 
katalikiškąją pasaulėžiūrą, įvyks
ta savotiškas asimiliacijos vyks
mas, kuriame tauta įsigyja ver
tingų universalinių pradų, o 
pati katalikiškoji pasaulėžiūra 
įgauna tautinę būdingą išraišką... 
Universalinė pasaulėžiūra plis
dama, pradžioje duoda, o paskui 
gauna. O tauta, įsijungusi į vi
suotinę ideologinę bendruomenę, 
pradžioje gauna, o paskui duoda”.

Tokia katalikiškumo lietuviš
kumo saviveika buvo labai pavo
jinga komunistų linijai. Rusų so- 
cialogų nuomone po tyrinėjimų 
Pabaltyje antrosios sovietinės 
okupacijos metais, religija ir na
cionalizmas vienas kitą remia ir 
sunkina pasiekti internaciona
lizmo... Internacionalizmui rei
kia ateizmo. Ateizmas propaguo
ja dvikalbiškumą, mišrias vedy
bas, asimiliacijos tendencijas, eko
nominį tarppriklausomumą, cent
ralizuotą valdymo sistemą, ku
rioje dominuotų Sovietų Rusija.

Pateikęs tą rusų sociologų nuo
monę, autorius taikliai išryškina 
skirtingumą pusi. 111 tarp lietu
viškojo laisvamaniškojo ateizmo 
ir sovietinio ateizmo. Nei lietu
vių katalikų pasaulėžiūros, nei 
lietuvių laisvamaniškojo ateiz
mo atstovai vieni kitiems nepa
neigė teisės būti. Jų tarpe dau
giau buvo lenktynės išlaikyti savo

(Nukelta į 2 pel.)
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Septintasis Lituanistikos instituto 
suvažiavimas New Yorke. 
Berensonas, Lietuva, apsilankymas 
ir laiškas.
Vilniaus universiteto sukakties 
minėjimas Floridoje.
Linksma erotika scenoje. 
Pokalbis su Marium Katiliškiu.
Stankūnienės paroda prie Padfiko. 
Kultūrinės apraiškos be Kultūros 
židinio.
Vytautas Radžius operos temomis.
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Septintasis Lituanistikos instituto 

suvažiavimas New Yorke

BERENSONAS, LIETUVA, APSILANKYMAS IR LAIŠKAS

Adeno istoriko Bernardo Berensono parodos Washingtone proga

Septintasis Litunaistikos insti
tuto suvažiavimas įvyks 1979 me
tų ^gegužės mėnesio 26-28 die- 
norfijs Kultūros židinyje, Brook- 
lynį,‘ N.Y. Jo išvakarėse, t.y., 
perint- geg. 25 d., ten pat ruošia
mas: susipažinimo vakaras su 
proĮįftfma. Suvažiavime paskai
tas Skiltys J. Dainauskas, S. Goš
tautas, J. Jakštas, R. Kondratas, 
V. Maciūnas, S. Sužiedėlis, V. 
Trumpa, St. 'Vaškelienė ir V. 
Vizgirda. Šių metų suvažiavimas 
skirtas Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai paminėti. Paskai
tininkai, iš įvairių taškų žvelg
dami — vieni plačiau, kiti siau
riau į — apibūdins universiteto 
nuopelnus, fakultetus, biblioteką, 
ankstyvesnio to laikotarpio žy
mesnius asmenis, sustos ir prie 
dabartinės universiteto reikšmės. 
Kitus programos punktus tvar
kys vietinis talkos komitetas, ku
riam pirmininkauja A. Vakselis. 
šio komiteto nariai yra: iš Litu
anistikos instituto —'kun. dr. V. 
Gidžiūnas, kun. dr. iV. Jaskevi- 
čiu$, dr. V. Krivickas ir prof. A. 
Landsbergis; iš Liet. Bendruo
menės —A. Balsys, K. Bačkaus- 
kas, V. Padvarietis ir red. P. Jur
kus. Suvažiavimo metu Bronius 
Kviklys žada pristatyti iš savo ar
chyvo lobių paruoštą Vilniaus 
universiteto praeities ir dabarties 
dokumentinę parodą. Ta paroda 
prieš’ porą savaičių susilaukė di
deliu susidomėjimo Chicagoje. Ir 
rytiėčiai dabar galės susipažinti 
su jos vertingais, retais ekspona
tais,. Jų sutelkta net keletas šimtų. 
Gegužės 27 d. vakare įvyks iškil
mingas minėjimas, kuris rengia
mai drauge *su JAV LB Kultūros 
taryba. Lituanistikos institutas 
dėkoja tai Tarybai ir jos pirmi
ninkui A. Radžiui už visą talką 
ir taip pat už suvažiavimui su
teiktą finansinę paramą. Čia pa
teikiame numatytos VlI-jo su
važiavimo programos projektą.

Gegužės 25, penktadienis
7:30 vakare — susipažinimas. 

Programa rūpinasi Paulius Jur
kus ir vietinis komitetas.

Gegužės 26, šeštadienis
9:00 - 10:00 — registracija.
10:00 - 11:00 — suvažiavimo 

atidarymas. LI pirmininko, Tal
kos komiteto pirmininko, Bend
ruomenės atstovo žpdžiai, ins
trukcijos ir kt.

11:00 -11:45 — paskaita, Vin
cas Trumpa: XIX a. pradžios 
Vilnius Stanislovo Moravskio 
atsiminimuose”.

11:45 - 112:30 — paskaita, J. 
Dainauskas: “Vilniaus akademi
ja edukacinės komisijos veikloje”.

12:30- 1:45 —užkandžiai.
1:45 - 2:30 — paskaita, R. 

Kondratas: “Medicinos mokslai 
Vilniaus univ. XIX a .pradžioje”.

2:40 - 3:25 — paskaita, S. Vaš
kelienė: “Vilniaus univ. bibliote
ka pokario metais”.

3:35 - 4:15 — paskaita, S. 
Goštautas: “Ispanijos humanis
tas Petras Roizijus Vilniuje 1551- 
1571 metais”.

4:20 - 6:00 — paskaita ir skaid
rės: V. Vizgirda: “Lietuvos dai
lės vingiai Vilniuje”.

8:00 — koncertas ir banketas 
(rūpinasi Paulius Jurkus).

Gegužės 27, sekmadienis
Nuo ryto — pamaldos Kult, 

židinyje.
11:00 - .12:00 — LI Tarybos 

posėdis.
12:00 - 1 KM) — užkandžiai.
1:00 - 2:00 — LI skyrių posė

džiai.
2:00 - 2:45 — paskaita, J. Jakš

tas: “Vilniaus univ. vaidmuo į- 
tvirtinant katalikybę Lietuvoje”.

3:00 - 3:45 — paskaita, V. Ma
ciūnas: “Senasis Vilniaus univer
sitetas ir studentų žemaičių ‘Tau
tiška giesmė’ ”.

4:00 — užkandžiai.
7:00 —iškilmingas Vilniaus 

universiteto 400 metų sukakties

ANTANAS VAIČIULAITIS

Paroda

Nacionalinėje Meno galerijo
je, šalies sostinėje, sausio gale ati
daryta pirmoji paroda šio muzie
jaus ribose žmogui iš Lietuvos— 
Butrimonių miestelyje gimusiam 
meno istorikui Bernardui Beren- 
sonui (1865 — 1959), išgarsėju
siam italų renesanso meno žino
vui. Ji suruošta naujajame pa
state, kuris laikomas vienu iš ge
riausiai pavykusių meno muziejų 
pastaraisiais laikais Amerikoja 
Tai architekto Pei kūrinys, kurio 
durys gausiems lankytojams bu
vo atvertos pernai iš Dresdeno at
gabenta meno ir brangenybių 
paroda. Šiemet ten pat minias 
traukė norvego Muncho paveiks
lai, atvežti iŠ Oslo ir Bergeno mu
ziejų.

Kai aš ją lankiau, buvo prisi
grūdę ir Berensono parodoja Jos 
tikslas trejopas: nušviesti Beren- 
soną kaip meno istoriką ir kaip 
'meno paveikslų autentiškumo 
išaiškintoją; apžvelgti tradicijas, 
kuriose jisai išaugo; išryškinti jo 
metodus. Vienas akstinas suruoš
ti šią parodą Washingtone buvo 
meno specialistų konferencija, 
tarp kurios kelių tūkstančių da
lyvių teko pastebėti dailininkę 
Vidą Krištolaitytę.

Apie Berensoną kaip meno is
toriką kalba jo knygos, kurių 
plačioje visuomenėje daugiausia 
pasklido “Italų renesanso tapyto
jai”. Parodoje įdomu pasekti ir 
Berensono metodą, kaip paveiks
lų autentiškumo nustatytojo. 
Italijoje devynioliktame amžiuje 
didžiausias šios srities autoritetas 

FrUnavem (Ufflzl galerija, Florencija)Sandro Botticelll (italas, 1445-1510)

minėjimas —pagrindinė paskai
ta, S. Sužiedėlis: “Vilniaus univ. 
būdingieji tarpsniai”.

Gegužės 28, pirmadienis
105)0 — visuotinis LI narių su

sirinkimas ir LI tarybos posėdis.
Be abejo, visų rytinio pakraš- 

buvo Giovanni Morelli. Jo meto
do pagrindą sudarė tezė, kad kiek
vienas tapytojas turi savo indivi
dualų braižą —savitą potėpio 
detalę, įprastinį ausies, rankos, 
pirštų ar akių pavaizdavimą. Kar
tą nustačius kurio dailininko brai
žą, buvo galima turėti gairę, kam 
priskirti tą ar kitą, dar neišaiš
kintą paveikslą. O tokių neišaiš
kintų paveikslų Italijoje devy
nioliktame amžiuje buvo daugy
bės.

Įvairių meno kritikų ir istori
kų Bernardas Berensonas lai
komas Morelli mokiniu, jo meto
do pratęsėju.

Neseniai baigęs Harvardo uni
versitetą, Berensonas, pritaikyda
mas šį metodą, ano šimtmečio 
pabaigoje iškilo išsyk, sukeldamas 
didelį triukšmą.

O atsitiko taip. 1895 metais 
Londone buvo suruošta Veneci
jos ankstyvųjų tapytojų paro
da. Aštuoniolika paveikslų pa
rodos kataloge buvo priskirti dai
lininkui Giorgionei. Berensonas, 
rašydamas apie parodą, pareiškė, 
kad nė vienas iš tų paveikslų 
nepriklauso Giorgionei. Nors ano
mis dienomis tai sukėlė ištisą au
drą, tačiau Berensono nuomonė 
apie anuos paveikslus tebegalio
ja ir šiandien, išskyrus vieną, 
kuris dabar laikomas Giorgionės 
kūryba.

Taip Berensonui atsivėrė ke
lias į labai retą specialybę —.pa
veikslų autoriaus autentiškumo 
nustatymą. Čia jis iškilo kaip 
tikriausias autoritetas italų rene
sanso dailininkų klausimais. Jo

čio kolonijų lietuviai dalyvaus 
suvažiavimo įvairiose paskaitose 
bei parengimuose. Bet tikimasi, 
kad toks retas iškilmingas, jubi
liejinės temos renginys sutrauks 
svečių iš visur. Tai bus nepakar
tojama proga išgirsti įdomių pa
skaitų, geriau pažinti Vilniaus u-

niversiteto bei miesto svarbią is
torinę reikšmę, o išklausius, pa
sidalinti nuomonėm, pabendrau
ti su senais draugais iš New Yor- 
ko, ir užmegzti naujų pažinčių.

Dr. J. Rėklaitienė, 
L.I. sekretorė

žodis buvo galutinis. Jo nuomo
nės teiravosi bene didžiausias 
anais laikais paveikslų, ypač ita
lų kolekcionierius Joseph Du- 
veen. Po to Berensonas padėjo 

susidaryti italų meno paveikslų 
kolekcijas tokiems Amerikos mag
natams, kaip Melionas .pastatęs 
Washingtono galeriją, kaip Sa- 
muel Kress ir Widener. Ilgainiui 
šie magnatai daugumą savo įsi
gytų paveikslų sudovanojo Ame
rikos muziejams. Sakysim, Mel
iono rinkiniai sudarė branduolį 
Nacionalinei meno galerijai. 
Daug paveikslų jai dovanojo ir 
Kress bei Widener. Tad taip atsi
tiko, kad Berensono patarimų 
dėka Nacionalinė meno galeri
ja Washingtone turi vieną iš di
džiausių bei vertingiausių italų 
renesanso tapytojų kolekcijų — 
Giotto, Bottiicellio, Tiziano, Tin- 
toretto ir daugybės kitų. Yra ir 
keletas Giorgionės drobių.

Būtų galima priminti, kad du 
žinomi Berensono mokiniai yra 
abu Nacionalinės meno galerijos 
direktoriai: buvęs —John Wal- 
keris ir dabartinis — Carter 
Brownas.

Washingtono parodoje ir atsis
pindi šie ir kiti Berensono gyve 
nimo ir darbų etapai.

Berensono atsiminimai 
apie Lietuvą

Parodą suruošė šios galerijos 
italų meno kuratorius David 
Brownas. Savo apžvalginėje pa
rodos knygoje jis rašo, kad Be- 
Tensonas buvo dešimties metų am
žiaus, kai iš Lietuvos atvažiavo į 
Bostoną.

Lietuvą Bernardas Berensonas 
atsiminė ligi savo amžiaus saulė
leidžio —Butrimonis, kur jis gi
mė, Daugų ežerą, rugiapiūčių 
dainas, didelius kryžius pakelėse.

Jau sulaukęs žilos senatvės, sa

vo dienoraščiuose, pavadintuose 
“Sunset and Tivilight’ ‘(“Saulė
leidis ir prieblanda”) jis grįžta į 
anas tolimas dienas dzūkų žemė
je.

“Kaip dešimties metų berniu
kas Bostone , —rašo Bernardas 
(Berensonas savo viloje prie Flo
rencijos, —kone ištisus metus aš 
kiekvieną naktį praleisdavau sa
vo namuose Lietuvoje, patirda
mas tenai pilną ir puikų gyveni
mą” (122 p.).

Štai kita vieta iš jo dienoraš
čių:

“Dvidešimt dveji metai anks
čiau (negu Nieky) aš gimiau ne
toli Vilniaus Lietuvoje”. (287 p.).

Kiek vėliau vėl grįžta į savo 
vaikystės dienas Bostone ir sap
nus apie Lietuvą:

“Būdamas dešimties metų 'ber
niukas Bostone, aš kasnakt mie
godavau sapnuodamas tokiu tvis
kančiu raiškumu, kad aną die
ną tebegyvenu Lietuvoje” (315 
p.).

Taip jis rašė 1953 m. liepos 1 
dieną Romoje, būdamas jau aš
tuoniasdešimt devynerių metų 
amžiaus.

Atsiminė savo dienoraščiuose 
net tokias detales, kaip grybų 
sriubas, “kurias, būdamas dar vi
sai mažas berniukas, aš taip mėg
davau Lietuvoje” (356 p.)p Apie 
lietuvišką grybų sriubą jis svajo
jo Vallombrosoje, kur paprastai 
vasarodavo.

Būdamas Tripolyje, Berenso
nas rašo:

“Pirmą kartą kelių savaičių 
būvyje džiaugiausi ankstyvo šil
tos dienos rytmečio gaivumu. 
Dažnai atsimenu, kaip tai jaus
davau, būdamas .penkių ar še
šių metų vaikas Lietuvoje” 
(388 p.).

Būdamas devyniasdešimt dve
jų metų amžiaus, Berensonas 
prisiminė Lietuvos žiemas:

“Aš atsimenu ne tik tai, kaip 
man patikdavo kur kas žvarbes
nis oras, kai buvau tarp septynių 
ir keturiolikos metų. Atsimenu 
malkų dūmus Lietuvoje, kylan
čius statmenai, kadangi ore ne
buvo vėjo” (405 p.).

Jis svajojo apie Lietuvos žiemas 
savo I Tatti viloje, kur ant sie
nų kabojo tokių dailininkų, 
kaip Giotto, Domenico Venezia- 
no, Jacopo Bellini, Simone Marti
ni ir kitų italų paveikslai.

Apsilankymas ir laiškas

Nors Bernardas Berensonas 
buvo iškilęs į pačias viršūnes Va
karų kultūros pasaulyje, kur jo 
pažįstami ir draugai buvo tokie 
vyrai kaip Bemard Shaw ar Be- 
nedetto Croce, Lietuvoje šisai le
genda virtęs vyras pasiliko ma
žiau žinomas. Bene pirmas skai
tytojus Lietuvoje su juo supažin
dino Zenonas Blynas, tada dir
bęs diplomatinėje Lietuvos tarny
boje Italijoje. Patsai Berensonas 
sakėsi rėmęs lietuvius, kiek pa
jėgdamas, Taikos konferencijos 
metu po pirmo pasaulinio karo, 
buvo susipažinęs iš veikalų su 
Čiurlionio menu ir pažinojo me
no istoriką Jurgį Baltrušaitį iš 
jo knygų.

Mane ant Berensono užvedė
(Nukelta į 2 pal.)
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Šiame numery:

Gelbėkimės iš primityvėjimo.
Žmogaus ir paukščio draugystė: 
apie poetę Henrikę Nagį 
jo naujos knygos proga.
Jurgio Jankaus “Anapus rytojaus” 
romano sutiktuvės Rochesteryje.
Henriko Nagio eilėraščiai.
Aloyzo Barono romano ištrauka. 
Nauja Dariaus Lapinsko opera 
baigta: pokalbis su kompozitorium 
apie operos genezę ir pobūdį. 
Nauji leidiniai.

Gelbėkimės iš primityvėjimo

ŽMOGAUS IR PAUKŠČIO DRAUGYSTE
Henriko Nagio naujos poezijos knygos "Prisijaukinsiu sakalą" proga

Jautresnis skaitytojas čia tur
būt krūptelės iš nustebimo ir pa
klaus: argi mes galime primity- 
vėti, kai turime jau daugiau kaip 
700 metų subrendusį valstybin
gumą, kai minime Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktį, kai 
čia išeivijoje turime netoli šimto 
Rašytojų draugijai priklausan
čių rašytojų, nesuskaičiuojamą 
gausą dailininkų, mokslininkų, 
koncertuojame, statomo net ope
ras, kai tiek įvairių renginių su 
kultūrinėmis etiketėmis.

Turint minty, kad net savo že
mėje gyvenančiose laisvose tau
tose, amžiams slenkant, būdavo 
tai kūrybinio pakilimo, tai nuos
mukio laikotarpiai, tai juo labiau 
išeivijoje nuosmūkinis ir tuo pa
čiu visų sričių primityvėjimo pa
vojus yra šiuo metu labai aki
vaizdus. Sakysim, visuomeninio 
darbo šiandieniniam nesusikalbė
jime, kenkime kitam, tiesiog su
irutėje, nuosmukio terminas -bū
tų net per daug švelnus.

Kad ir kultūrinėje išeivijos 
veikloje nėra viskas taip, kaip tu
rėtų būti, liudija ir situacijos at
skirose kolonijose, ir blaiviau gal
vojančios spaudos užuominos. 
Iliustracijai čia norime pacituo
ti š. m. balandžio 5 d. “Tėviškės 
žiburių” vedamojo kai kurias 
mintis: “Net ir gausiose lietuvių 
gyvenvietėse kultūriniai rengi
niai darosi retesni ir mažiau 
lankomi. Pradeda įsigalėti vaka
rienės, baliai, kuriuose vyrauja 
kąsnis, gurkšnis, šokis, o kultūri
nė programa tampa tik priedu, ir 
tai tik pramoginio pobūdžio. Tai 
ženklas, kad kultūrinis domesys 
mažėja, o pramoginis didėja. Aiš
ku, pramoginiai renginiai taip 
pat reikalingi, ypač vienetų lė
šoms telkti, bet jie neturėtų už
imti viso veiklos ploto ir išstum
ti kultūrinius renginius. Tikrasis 
tautos veidas pasirodo ypač kul
tūriniais renginiais, kuriuose iš
ryškėja kūrybinės jėgos, kelian
čios savąją visuomenę į aukštes
nę gyvenimo pakopą. Be kultūri
nių renginių mūsų visuomenė 
liktų skurdi, primityvi, atsiliku

si gyventojų grupė.
Kad kultūriniai mūsų rengi

niai neišnyktų, visų pirma turi
me sudaryti pastovias sąlygas kul
tūrininkams reikštis. Juk negali
me tikėtis, kad išaugtų poetai, 
muzikai, dailininkai, daininin
kai, aktoriai, šokėjai... ant plikos 
uolos. Jiems visų pirma reikia vi
suomenės dėmesio. Jei seniau 
svarbiausias dalykas buvo doleris, 
tai dabar — doleringa visuome
nė. Jeigu ji nesidomi savo teatru, 
kaip šis gali gyvuoti! Jeigu tau
tiečiai nesidomi daile, kaip gali 
dailininkas rengti parodas! Jeigu 
žmonės neina į koncertus, kaip 
gali dainininkas išeiti į sceną! 
Tik tada, kai menininkas jaučia, 
kad lietuviškoji visuomenė yra jo 
atrama, laukianti kaip sūnaus ar 
dukters savo namuose, ryžtasi 
kurti bei dirbti savajai tautai. 
Dėl to visuomenės nusiteikimas 
saviesiems menininkams yra le
miantis. Tie mūsų tautiečiai, ku
rie moja ranka į kultūrinius ren
ginius ir pasilieka prie televizijos, 
skriaudžia ir savo menininkus, ir 
rengėjus, ir savąją tautą. Jie neug
do savųjų kultūrinių pajėgų ir 
tuo būdu skurdina lietuviškąją 
visuomenę. Jeigu taip visi darytų, 
mes turėtume daug televizijos 
žiūrovų, bet neturėtume jokio 
kultūrinio gyvenimo, iškeliančio 
mus iš skurdaus primityvumo”.

Iš savo pusės galėtume pridėti, 
jog neužtenka vien kultūrinio 
renginio etiketės. Svarbiau yra to 
renginio turinys ir jo kūrybinė 
vertė. Kultūrinių iškabų pasta 
raišiais metais ypač netrūksta, 
įvairios popietės, vakaronės, susi
rinkimai, susibūrimai, jubiliejai 
labai mėgsta prisisegti kultūrinę 
etiketę. Tuo tarpu sukviestieji 
būna tik valgydinami, o jeigu 
dar kas ir pridedama kultūros 
vardan, tai priedas neretai būna 
tokio lygio, kaip 19-tame šimt
metyje mūsų kluoniniuose vaka
rėliuose. Tuo nenorime sumažin
ti reikšmės anų, prieš šimtą me
tų vykusių, lietuvių kluoninių 
vaidinimų bei vakaronių. Kai 
anksčiau ir tokių nebuvo, jų at-

KAZYS BRADŪNAS

Henrikas Nagys, PRISIJAUKINSIU 
SAKALA. Išleido AM & M Publica- 
tions / Algimanto Mackaus Knygų' 
leidimo fondas 1978 m. Chicagoje. 
Knygą apipavidalino Vytautas O. 
Virkau. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. Kongreso bibliotekos 
katalogo numeris: 78-64884. Tiražas
— 700 egz. Knyga kietais viršeliais, 
70 psl., kaina 6 dol. gaunama ir 
“Drauge”.
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Rašyti šiandien man apie Hen
riką Nagi labai sunku, kai kuriais 
atžvilgiais gal ir nepatogu, kaip 
kartais būtų sunku kalbėti viešai 
apie savo brolį. Ar tokiais bro
liais esame? Mano akimis žiūrint
— TAIP. Tegu ir ne kraujo gi
minystės prasme, tegu tik meta
forine prasme. Bet kalbant apie 
poeziją, ta metafora gali būti kur 
kas daugiau negu kraujo gimi
nystė. Bent aš taip jaučiu, jog a- 
budu turime bendrąją motiną 
Poeziją ir bendrąjį tėvą egzilinį 
Likimą. Todėl ir nelengva rašy
ti ar kalbėti broliui apie brolį.

Ypač varžausi dar ir todėl, kad 
brolio įvaizdis Nagio poezijoje 
nėra tik šiap sau atsitiktinis. Tai 
žodis, kuris jo poezijos vizitinėje 
kortelėje yra jei ne visa pavardė, 
tai bent tos pavardės, morfolo
giškai kalbant, šaknis. Iš tikrų
jų visose šešiose Nagio knygose 
brolio sąvokai poetiškai ryškinti 
paskirti bene gražiausieji posmai. 
Be šio, kone apeiginio žodžio ne
apsieina ne tik eilėraščių antraš
tės, bet ir knygų pavadinimai, 
kaip, sakysim, “Broliai balti ait
varai”.

Bet broliautis su lietuviškuoju 
aitvaru, tai kaip graikui Home
rui giminiuotis su dievais. Tačiau 
tai dar nereiškia atsisakyti dva
sinės giminystės su žmonėmis. 
Nagys jos ir neatsisako. Ne vie
nu atveju visos jo knygos tiesiog 
kūpa broliška meile kiekvienam 
žmogui, ypač lietuviui, o dar la
biau žemaičiui. Tad visi galime 
jaustis poeto Henriko Nagio b- 
liai, o tada/ir man bus drąsiau 
čia kalbėti kaip vienam iš visų 
tokių pat.

Proga apie Nagį kalbėti yra 
naujausioji poeto Henriko knyga 
“Prisijaukinsiu sakalą”, išleista 

siradimas reiškė pažangą. Bet kai 
šiandien lipama žemyn į anų 
vakarėlių lygį, tai jau yra ne pa
vojus, bet tikras primityvėjimas. 
Žinoma, žmonių ir primityviems 
renginiams gali netrūkti. Jų gali 
būti net daugiau negu pirmaeilio 
smuikininko ar pianisto koncerte, 
negu pirmaeilio rašytojo rečita
lyje ar jo knygos pristatyme bei 
akademijos ar instituto suvažia
vimų auditorijose. Bet tai ir liu
dija mūsų visuomenės nemažos 
dalies liūdną primityvėjimą, tie
siog dvasinį tingumą, kultūrinio 
intereso atrofiją, neįstengimą kop
telėti aukštyn, o lengvai slysti 
žemyn.

Kultūrinių renginių ir kultū
rinių poreikių menkėjimas nuo 
lietuviškųjų pastogių atbaido ir 
bent kiek šviesesnį mūsų jauni
mą. O toks reiškinys yra lemtingas 
ateičiai, kuri gali likti be jokio 
ryškesnio kultūrinio turinio, be 
kūrybinės dvasios, artėjanti prie 
išeivijos gyvasties karsto.

Tokiame primityvėjimo pavoju
je kultūrinio lygio kilstelėjimas 
šiandien turėtų būti pats didysis 
rūpestis ne tik pavienių šviesuo
lių galvose, ne tik atskirų kolo
nijų veikloje, bet ir bendruome
ninėse pastangose, net ir prama- 
tomo kultūros kongreso planuo
se. į. brd.

kone poeto šešiasdešimtmečio 
sukaktuvėse: kitąmet — 1980- 
-tais Henrikui Nagiui sueis 60 
metų. Išvydę jį kur nor literatū
ros vakaruose ar jo paties rečita- 
liuos, tikriausiai tuo netikėsite. 
Nepražilęs, be barzdos, tiesus ir 
lieknas, skardaus ir sodraus balso, 
gyvastingai visa dvasia atsidavęs 
poezijai, bet nevengiąs ir visuo
meninės kultūrinės veiklos — ar
gi šitoks gali būti prie 60 metų 
slenksčio? Tai labiau atrodo vie
nas iš mūsų jaunųjų poetų!

O su tais jaunaisiais poetais 
čia išeivijoje egzistavo kone a- 
nekdotiška situacija. 1946 me
tais Vokietijoje buvo paskirtos 
keturios pirmosios lietuvių litera
tūros premijos išeivijoje. Visos 
keturios poezijai: Bernardui 
Brazdžioniui ir trims būsimiems 
žemininkams — Henrikui Na
giui, Alfonsui Nykai - Niliūnui 
ir man. Visa trejukė dar buvo 
gana jauna, tad spauda, norėda
ma ją atskirti nuo Brazdžionio 
kartos, pradėjo mus vadinti jau
naisiais poetais. Ir tas vardas taip 
prilipo, kad, net 40 metų slenks
tį visiems trims jau perkopus, dar 
vis mus glostydavo jaunųjų poe
tų epitetu. Ačiū Dievui, kad pa
galiau atsirado bent kiek jaunes
nė Mackaus, Liūnės Sutemos, 
Danguolės Sadūnaitės, Vitalijos 
Bogutaitės poetų karta ir mus 
tris, kaip skraidantį olandą, iš
vadavo iš amžinos jaunystės ma
lonaus prakeiksmo.

Tačiau linksmai kalbant, ne
reikia užmiršti ir Henriko Nagio, 
kaip poeto, egzilėje tragikos. Ką 
tai reiškia poetui, dar 25 metų 
nesulaukus, išvykti iš savo gim
tosios žemės ir svetimuose pa- 
svečiuose prieiti 60 metų slenkstį. 
Juk tai visas gyvenimas svetur. 
Ir beveik be vilties grįžti namo. 
Juk tai gyvenimas didžia dalimi 
be normalaus kultūrinio užnu
gario, be ryškesnio intereso poe
zijai visuomenėje. Tavo kny
goms paštai ir muitinės užtvėrė 
kelius tėvynėn, tavo pavardė ir 
tavo eilėraščiai neminimi nei te
nykštėje spaudoje, nei dedami į 
antologijas, nei aptariami kriti
kos knygose. Tačiau rašančiųjų 
plunksnose ir ten jaučiama tavo

Nuotrauka Vytauto MaželioHenrikas Nagys skaito savo poeziją 

įtaka. Ne vienas tenykčių kriti
kos imamas girti už tą ar kitą at
radimą bei naujumą, o ta naujo
vė, žiūrėk, jau egzistavo išeivijos 
poezijoje prieš keliolika metų. 
Bet eilinis poezijos mėgėjas Lie
tuvoje gal to ir nežino, nes nėra 
rankose turėjęs visų čia išleistųjų 
knygų. Ir taip poezijos bičiulių 
akyse ten darkomas lietuvių po
ezijos raidos veidrodis, lyg įta
kingųjų išeivijos poetų visai ne
būtų.

Normaliose literatūrinio gyve
nimo sąlygose ar bent kultūrin
gos visuomenės tegu ir išeiviško 
gyvenimo kontekste tiek knygų 
išleidęs ir tiek metų pragyvenęs 
pirmaeilis rašytojas turėtų būti 
jau susilaukęs akademinės savo 
raštų studijos ir akademinio įver
tinimo. Taip normaliai turė
tų būti. Taip yra net okupuotoje 
Lietuvoje, kur apie penkiasde
šimt metų besisukioją rašytojai 
jau apžvelgti atskiromis knygo
mis, kūrybinėmis monografijo
mis, kūrybos studijomis. Išeivi
joje tuo tarpu, besigirdami savo 
suvažiavimais ir grandiozinėmis 
šventėmis (tokias sugebėjo su
organizuoti ir mažaraštė senoji 
mūsų išeivija) paliekame net dar 
vyresnės Brazdžionio, Aisčio, Ra
dausko kartos (nekalbant jau a

pie žemininkus), kūrybą neap
tartą, nepastudijuotą, neįrikiuo- 
tą akademiniu žvilgsniu į lietu
vių literatūros raidą. Kai su tais 
išeivijos rašytojais mes čia kas
dien pro vienas kitą skvernais ir 
alkūnėmis brAukomės, atrodo, 
kas čia iš tokių pat, kaip ir mes, 
žmonių begali gero ir būti. Ar 
tik ne lietuviškam charakteriui 
būdinga labiau respektuoti ir 
vertinti tą, kas mums yra sveti
mesnis arba nuo mūsų kasdieny
bės toliau. Todėl ir savo čionykš
čių institutų ir visokių associa- 
tions suvažiavimuos literatūrinės 
paskaitos, liečiančios išeivijos li
teratūrą, gana retos, bent retes
nės negu apie šiandienykščius o- 
kupuotos Lietuvos rašytojus, nė 
sapne nelaukiant, kad okupan
tas vilniečiams leistų atsilyginti 
tuo pačiu. Tokioj situacijoj išei
vijos rašytojas - poetas ir pasilie
ka uždraustas tėvynėje ir igno
ruojamas čia įvairių studijinių 
suvažiavimų katedrose. Nesu gir
dėjęs, kad tokių gražius vardus 
prisikergusių suvažiavimų prog
ramose būtų buvus ir akademi
nio pobūdžio paskaita apie Na
gio kūrybą. Sakau tai todėl, kad 
bent kiek pajustume, kaip turi 
jaustis brandus išeivijos poetas 
— rašytojas šitokiame sąmo

ningame ar nesąmoningame jo 
ignoravime,

Lieka bent viena paguoda — 
prasiskverbti tėvynėn. Kiek tu
riu patikimų ir tiesioginių žinių, 
išeivijos poetų kūryba pasiekia 
skaitytoją įvairiais keliais ir Lie
tuvoje. Ji ten plinta samizdati- 
niu būdu, ištisus poezijos rinki
nius, net čia išleistas antologijas 
tiesiog ranka nusirašant. Žinau, 
kad ten nusirašinėjamas ir Na
gys. Kuo čia tad savo kryptimis 
ir keliais kitokia mūsų egzilės po
etų kūrybos dalia, lyginant su 
prieš pusantro šimtmečio taipgi 
egzilyje klestėjusią lenkų poeziją. 
Ir saldumas ir kartybės tos pačios. 
Tik lenkai šiandien jau žino jos 
vertę, o mes dar ne, neįžiūrime, 
o akinių taip ir nenorime užsi
dėti. Todėl nūdien ir mūsų egzi
lės poetas gali bent dalinai guos
tis tik Adomo Mickevičiaus 1833 
metais Paryžiuje parašyto eilė
raščio žodžiais:

“Ir Lietuvon, kur caro užtvarų 
šimtai,

Gabena žydas mano tomelius 
slaptai”. 

O kur mūsų pačių šiandieniniai 
Valančiai, Sideravičiai ir Bieli- 
niai?

Atleiskite, kad aš čia Nagio 
naujos knygos proga taip ilgai 
neprieinu prie jos aptarimo. Bet 
argi galima aptarti bei interpre
tuoti gero poeto knygą laikraš
tiniame žodyje. Ar negeriau tad 
viena kita su poetu susieta di
gresija atskleisti bendresni jo ke
lio vaizdą, jo buvimą dabarties 
kontekste ir visose kūrybos bend
ruosius bruožus. Ypač kai jau be
veik 60 metų poeto žemiškoji ke
lionė atneša ant mūsų dvasinės 
puotos stalo puikiai prinokusį 
kūrybinį derlių.

Atsimenu pirmuosius Nagio 
eilėraščius 1937 — 1940 metais 
Ateityje, Naujojoje Romuvoje, ir 
Židinyje. Iš karto visa tai buvo 
mūsų poezijoje kažkas labai 
naujo. Su Nagiu mūsų poezijoje 
atsirado geras eilėraštis be mai- 
roniško rimo, bet su pabrėžtinai 
akcentuojama eilėraščio gelme. 
Studentais būdami, skaitėme ta
da tokius jo eilėraščius, jais gro
žėjomės, ir tai buvo didelė nau
jiena tarp tada labai madingų, 
B. Brazdžionio, A. Miškinio, J. A- 
leksandravičiaus — vėlesnio Ais
čio ir Salamėjos Nėries posmų. 
O Nagys, dar būdamas Kėdainių 
gimnazijos gimnazistas,1939 me
tais užgriebė visai ką kitą ir ki
taip. Štai tų metų jo eilėraštis 
“Didžioji naktis”.

Kai jis pravėrė pirmą kartą 
kūdiko akis — 

dangus su žvaigždėmis jose 
paskendo.

Ir jis žiūrėjo:—
kaip Motinos ir Tėvo bailios 

rankos
Jo kūną segė kailiais, nes 

naktis 
buvo šalta ir didelė:

joje sutilpo bokštai 
miegančiais varpais

(Nukelta i 2 psl.)
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Naujas dėmesys Universiteto 
miestui
Kai; švenčiame Vilniaus uni

versiteto 400 metų sukaktį, geru 
kelrodžiu mums gali būti Braz- 
džionjo “Giesmė kunigaikščių 
miestui”. Kartu su poetu ir mes 
galimu sakuti Vilniui: “Kaip dei
mantas brangus krūtinėj tu spin- 
dėjai’J.

Tačiau kyla klausimas, ar jis 
buvo«mūsų pakankamai “kaip 
perlai nuo vagių, nuo svetimųjų 
gintai?” Ir, bent kalbant apie 
patį universitetą, vargiai ar mes 
galėtume su B. Brazdžioniu su
tikti, įkad jis buvo “visos tautos 
skausmais ir meile išaugintas”.

Tiek Vilniaus miestui, tiek 
ypač jjo universitetui daug me
daus nešė ir prinešė kiti. Bet to 
mes neturime priimti kaip nelai
mės. €> jei tai ir būtų buvusi ne
laimėj tai buvo t/ikio turtingo 
žmogaus nelaimė, kuris nesiŽi- 
no ka p gautu turtu naudotis.

Šio. nevisiškai save įvertinan
čio t irtingo žmogaus priekaišto 
mes Begalime daryti nepriklau
somoj Lietuvos žmogui. Jis, ne- 
turėdamas kurį laiką priėjimo 
prie Vilniaus, jautėsi, Brazdžio
nio žpdžiais betariant, “kaip be 
žiedų įgėlė”. Nepriklausomos Lie- 
tuvosjžmogus neturėjo jokio abe- 
jingupao-Vilniui, be jo jam “Taip 
buvo į liūdna, nyku, taip-ankš
ta dvasiai”. Tą liūdesį Brazdžio
nis pavaizduoja tragišku jūrinin
ko išgyvenimu: “Iškeltos mūsų 
burėsjvėl suplaukė į uostą”

Pats Vilnius tačiau savo gyvy
bę išlaikė. “Ir laisvėj ir vergijoj 
vis kįlnus ir didis” jis slėpė sa
vyje prisikėlimo sėklą. “Tu vėl 
gyverįt įj augt ir vest mus pri
sikėlei”. sako Brazdžionis.

Yp|č šių 400 metų Vilniaus 
Universiteto sukaktuvių proga 
“Vėl‘nuaidi tavo vardas per pa
saulį 1 platų”. Iš tikrųjų, girdėti, 
kad Įvairios mokslo įstaigos no
ri mihėti Vilniaus universiteto 
sukaliuves. Ir gerai, — “Tegul 
naktij pikta be atminimo sklai
dos”.:

i •
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Vilniaus universiteto minė
jimas mums kelia visokeriopų už
davinių. Mes turime jį iš naujo 
atrasti. Mes turime jį atrasti ne 
tik kaip kažką savo, bet ir kaip 
vertybę pačiame savyje. Tai nė
ra lengvas uždavinys, turint 
prieš akis įvairius istorinius susi
painiojimus. Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijos ruošiamas 
Vilniaus universiteto 400 metų 
minėjimas š.m. rugpiūčio 31 — 
rugsėjo 3 dienomis Chicagoje tu
ri tikslo pristatyti šią temą mū
sų kultūriniam, visuomeniniam 
ir moksliniam svarstymui-

Svarbu, ikad šis uždavinys bū
tų ne tik teorinis. Jeigu jis pasi
liktų tik toks, būtų padaryta pa
naši klaida, kada 17-18 šimtme
ty Vilniaus universitetas buvo pa
liktas tik jo profesorių ir stu
dentų reikalu. Mūsų visuomenės 
gyvumas Vilniaus universiteto 
reikalu yra tikras ženklas, kad 
daugiau taip neatsitiks. Dauge
lyje miestų jau yra buvę susitel
kimų tuo reikalu. O netrukus, 
gegužės 13 d. LTS Korp! Neo 
Lithuania savo dėmesį Vilniaus 
universiteto temoms parodys Chi
cagoje ruošiamame universiteto 
sukakties minėjime, Jaunimo 
centre.

Vienas iš nelaimingiausių ap
linkybių tiek mokslui, tiek visuo
menei yra jų vienas nuo kitos 
atsiskyrimas. Galima, ir net rei
kia, svarstyti klausimą, kas bu
vo kaltas, kad' istorijos amžiuo
se Vilniaus universitetas nepa
kankamai švietė paprastam žmo
gui. Ar tai buvo visuomenės kal
tė, ar tai buvo universiteto kal
tė? Vilniaus universiteto filosofi
jos įtaką jautė Londono politikas 
(E. Burkė), bet ar ją jautė Lie
tuvos politikas? (E. (Burkė, išmo
kęs prigimties teisės iš Vilniaus 
universiteto prof. M. Smigleckio 
filosofijos vadovėlio, sulaikė 
Prancūzų revoliucijos bangą prie 
Anglijos krantų ir buvo nepaten
kintas dėl prigimties teisės lau-

Gaetano Donizetti, gyvenęs 
1797-1868 m., kūrė laikotarpyje 
tarpe dviejų žymiųjų itališkosios 
operos atstovų — Rossini ir Ver
di. Jis parašė net 67 operas, ku
rių pirmosios buvo beveik ištisai 
Rossini imitacijos.Platesnio popu
liarumo ir tarptautinio pripaži
nimo jis susilaukė tik su trisde
šimt trečiąja savo opera — An
na Bolene, kuri greitai paplito 
po visą Europą. Išsivadavęs iš 
jį dominavusių įtakų, Donizetti 
išvystė savitą stilių ir išplėtė to 
laiko operos formą, tuo padary
damas daug įtakos tolimesnei i- 
talų operos raidai. Donizetti 
reikšmę galima geriausiai įver
tinti, beklausant po jo italų ope
roje ilgus metus karaliavusio 
Verdi. Daugelis jo žinomųjų ope
rų vietų skamba lyg būtų išim
tos iš Donizetti partitūrų.

Nors daugumas Donizetti o- 
perų dabar yra visiškai pamirš
tos, jo geriausieji veikalai tapo 
nemirtingais ir dar vis užima 
svarbią vietą pasaulio operų re
pertuaruose. Jų tarpe, tragiška, 
Sir Walter Scott novele pagrįsta, 
Lucia di Lammermoor yra viena 
garsiausių. Jos libretistas Salvato
re Cammarano, manipuliuoda
mas operose įprastais meilės, ne
apykantos, pavydo ir keršto 
jausmais, panaudojo visus jam 
žinomus sceninės melodramos e- 
lementus. Klasta, žmogžudystė, 
beprotybė ir savižudybės čia ge-

na viena kitą nenutrūkstančia 
srove. Betgi Donizetti muzikinis 
genijus visus šiuos žiaurius įvy
kius sugebėjo įvilkti į jam įgimtą 
paprastą ir nuoširdų lyrizmą. Jo 
melodinga ir įtaigi muzika suža
vi net ir šių dienų racionalų 
klausytoją, priversdama užmirš
ti scenoje vykstančių dalykų neį
tikimumą, dirbtinumą ir naivu
mą. Donizetti savo operoms pa
grindines partijas visada rašyda
vo, turėdamas galvoje žinomus 
ir virtuoziškus to laiko daininin
kus. Todėl jis nesivaržydavo 
technikinėse priemonėse. Ir šio
je operoje, greta komplikuotų ko
loratūrinio soprano ir pagrindi
nio tenoro partijų, gausu polifo
ninių ansamblių, sunkokų arijų 
ir aplamai nelengvos muzikos.

Chicagos Lietuvių opera šiais 
metais Donizetti Lucia di Lam- 
mermoor pastatė balandžio 21, 
22 ir 28 d. Marijos aukšt. mokyk
los auditorijoje. Libretas lietuvių 
kalbon išverstas poeto Stasio 
Santvara. Sklandus ir poetiškas 
lietuviškas tekstas leido lengvai 
sekti painų operos turinį, nors A- 
merikoje įpratęs operas klausytis 
originalo kalba reiklesnis klausy
tojas greitesnėse bei sunkesnės 
muzikos vietose galėjo kiek ir pa
sigesti skardesnio itališkojo ori
ginalo.

Pagrindinį veikalo herojės Lu- 
cijos vaidmenį dainavo kanadie
tė Gina Čapkauskienė. Palygi-

Vlenaa 15 »enojo Vilniaus universiteto kiemų (XVI-XVin amž.)
Nuotr. Algimanto Kunčlaus

kintas dėl prigimties teisės lau- šiuos klausimus bus 
žymo, kuris buvo anglų daromas Į jubiliejinių

Airijoje.). .
Reikia tiVAn i j . , Bent VIenas atsakymas yra aiš-

- JOS klandnJ. iL a SpaSUt ’ k.”S ,!au dabar; būtent> kad atsi‘ 
PaiesKota ribojimo mokslo nuo visuomenės 

ėjimų progomis, reikia vengti visada.

Bent vienas atsakymas yra aiš- 
I atsi-

V. Bgd.

Scena H finalinio “Locija 15 Lammermoor'’ veiksmo. Priekyje Gina Čapkauskienfi — Lucija, nuo Jos Į dešinę Roma 
Mastlene — Lucijos palydovė Alisa, dar dešiniau Jonas Vaznelis — Lammermoor pilies kapelionas ir pačioje deši
nėje Julius Savrimas — Lammermoor sargybinių vadas, už jų Chicagos Lietuvių operos choras — Lammermoor 
gyventojai. Nuotr. Jono Kuprio

nus su ankstesniaisiais jos pasi
rodymais Chicagoje, ji yra pada
riusi dainavime gražią pažangą. 
Jos balsas įgavo daugiau lygu
mo bei našumo, ir ji pradėjo žy
miai aiškiau tarti lietuvišką
jį tekstą. Vieną sunkiausių- kolo
ratūrinio soprano partijų Cap- 
kauskienė atliko muzikaliai, tiks
liai ir be intonacinių ar techni
kinių kliūčių. Ji taip pat sukūrė 
įspūdingą vaidybinį charakterį. 
Garsiojoje pamišimo scenoje ji 
nuosekliai perdavė Lucijos skaus
mą ir jos liguistas klajones, nors 
ir dainuodama neįtikimai sun
kius koloratūrinius pasažus.

Liucijos brolio Enrico rolę dai
navo patikimasis lietuvių operos 
baritonas Algirdas Brazis. Ir šį 
kartą savo partiją jis atliko 
su profesionališku polėkiu bei 
baisingumu. Tenoras Stefan Wi- 
cik sunkoką, herojinių išgalių rei
kalaujančią Edgardo partiją at
liko be priekaištų, nors šį kartą 
ir buvo galima justi, kad jos iš
imtiniai muzikiniai reikalavimai 
viršijo dainininko turimus ištek
lius. Bosas Jonas Vaznelis jam 
pas mus jau tradicija virtusiame 
dvasiškio vaidmenyje buvo į- 
spūdingas Lammermoor pilies 
kajpelionas Raimondas. Jo autori
tetinga sceninė išvaizda bei ge
rai valdomas balsas atitiko rolės 
charakterį ir kompozitoriaus 
muzikinę mintį. Roma Mastienė 
efektingai panaudojo savo platų 
scenininį ir vokalinį patyrimą, 
sukurdama simpatingą ir nuo
širdų Lucijos palydovės Alisos 
vaidmenį. Julius Savrimas parodė 
pažangos kaip dainavime, taip ir 
vaidyboje. Nemažą sargybinių va
do Normano vaidmenį jis sudai
navo sklandžiai ir gerai tiko jam 
savo lanksčia išvaizda. Ar tik ne 
pirmą kartą lietuvių operoje pa
sirodęs losangelietis tenoras An
tanas Pavasaris epizodinėje lor
do Artūro rolėje jautėsi laisvai ir 
partiją atliko patenkinamai.

Chicagos Lietuvių opera, pasi
rinkdama su turimu solistų, ypač 
tenorų, sąstatu šią operą (kurios 
Nepriklausomos Lietuvos opera

nesiėmė), parodė drąsos ir savi
mi pasitikėjimo. Negalėdami vė
liau rizikingo nuosprendžio pa
keisti dėl iš anksto patvirtintos 
Illinois Arts Council 5000 dol. 
pašalpos, jie buvo priversti ište
sėti iki galo. Ir rimto bei kieto 
darbo rezultatu žiūrovo neapvy
lė.

Dirigentas Alvydas Vasaitis 
sudėtingą, daugelyje vietų greitų 
tempų veikalą pravedė stilingai, 
nevaržydamas solistų ir leisda
mas jiems išsamiai pasireikšti. 
Šioje operoje jo dirigavimo tech
nika žymiai patobulėjo; mostai 
pasidarė taupesni ir tikslesni. O 
tai iš karto atsiliepė orkestre. Jau 
nebereikėjo prikaišioti per gar
saus grojimo ir solistų ųžstelbi-

mo. Nors premjeroje dar ir pasi
taikė smulkesnių susidainavimo 
ar muzikinio balanso netobulu
mų, kaip pvz. garsiajame sekste
te ar kiek per triukšmingame 
bendrojo choro dainavime, pa
skutiniajame spektaklyje šie tru
kumai daugiausia buvo išlygin
ti. Aplamai, trečiąjį spektaklį rei
kia laikyti visais atžvilgiais ge
riausiai pavykusiu.

Orkestras, kaip ir paprastai, 
buvo sudarytas iš Chicagos pro
fesionalų muzikantų. Tačiau ne
galima pasakyti, kad jis būtų pa
likęs tobulai susigrojusio viene
to įspūdį, ypačiai stygininkai. 
Pagrindinė to priežastis — nuo
latos besikeičiantys muzikantai.

(Nukelta į 2 pal.)

Aklmlrka H Donizetti "Lucijos IJ Lammermoor” lietuviškojo pastatymo Chl- 
cagoije: Gina Čapkauskienė ir Algirdas Brazis — Lordas Enrico Ashton, Lu

cijos brolis. Nuotr. Jono Kuprio
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Ir kultūrinio priedo jubiliejus. 
Pokalbis su keturiais muzikos 
žmonėmis: Raimonda Apeikyte, 
Gina Čapkauskiene, Andrium 
Kuprevičium ir Arnoldu Voketaičiu* 
Liudmilo Stajanovo eilėraštis. 
Kun. Prunskio naujosios knygos vieta 
bolsevikmeciy istoriografijoje. 
Del "Įkaitusių Vilniaus akmenų". 
Skulptore Elena Kepalaite — 
Dailės premijos laureate. 
Oevelando "Nerija" Chicagoje. 

POKALBIS SU KETURIAIS MUZIKOS ŽMONĖMIS 
"Draugo" jubiliejinis koncer-1 didžiavimą savaisiais kelianti 

tas S. m. gegužės mėn. 20 d. 
(sekmadieni) 4 vai. popiet Ma
rijos mokyklos auditorijoje, 
Chicagoje, savo vokalinėmis 
ir fortepijoninėmis pajėgomis 
šiandieniniame lietuviškosios 
išeivijos kultūriniame gyveni
me yra vienas tų retųjų įvy
kių, kurie aukščiausiu laipsniu 
liudija atlikėjų ir publikos pro
fesinį ir kultūrinį brandumą. 

šventė. Tokios retos muzikinės 
iškilmės kone išvakarėse nema
žiau retas ir čia spausdinamas 
pokalbis arba, tiksliau pasa
kius, pokalbiai su visais ketu
riais jubiliejinės programos at
likėjais. Redakcija pateikė 
kiekvienam iš jų po penkis 
skirtingus klausimus, liečian
čius ir koncertą, ir aplamai 
muzikinio ir specialiai mūsų 

Arnoldo Voketaičio, Grinos čap- \ muzikinio gyvenimo rūpesčius 
kauskienės, Raimondos Apeiky- bei aktualijas. Tebūna šie pasi-
tės ir Andriaus Kuprevičiaus i kalbėjimai lyg ir įvadas į aną 
sutelktinis koncertas yra pasi-1 didįjį koncertą. 

K&lfa y*z 

Ir kultūrinio priedo jubiliejus 
I 

"Draugo" 70 metų leidimo ju
biliejus yra mūsų periodinės 
spaudos istorijoje ir dabartyje ga
na retas įvykis. Todėl visai su
prantama, kad šiemet Chicagoje 
jis m|nimas įvairaus pobūdžio 
renginiais. Yra kuo pasidžiaugti, 
yra kuo net ir pasididžiuoti ne tik 
leidėjams, redaktoriams, bet ir 
dienraštį rėmusiems ir dabarty
je jį gyvai palaikantiesiems skai
tytojams bei visai sąmoningai vis-
suomehei. 

Tačjau šiandien dar norėtu
me atkreipti dėmesį į, galima sa
kyti, dvigubą "Draugo" jubilie
jų: šių metų rugsėjo 24 d. su
eina 3)0 metų, kai buvo pradė
tas lei$ti ir "Draugo" kultūrinis 
priedas "Mokslas, menas ir litera-

nemažėjo, o augo, ir bendradar
bių būrys buvo neišsemiamas, 
nes vyresniesiems pavargus ar pa
sitraukus amžinybėn, dvigubai 
daugiau jų vieton ateidavo raš
tingų ir kultūrinei pastangai en
tuziastingai nusiteikusių jaunų
jų. Nereikia ir aiškinti, kad išei
vijoje šito pasigendame. Todėl 
ir kultūrinio priedo išsilaiky
mą jau 30 metų reikia laikyti 
neeiliniu išeivijos kultūrinio gy
venimo įvykiu. 

Kai šiandien vartai jau pagel
tusius "Draugo" kultūrinio prie
do "Mokslas, menas, literatūra" 
puslapius, pats imi netikėti, kiek 
daug ir kaip detaliai kultūrinėje 
srityje visuomenė čia informuota 
ir kaip ta pati visuomenė formuo 

Arnoldas Voketaitis 
— Kuriuos kompozitorius ir 

ką iš jų operinės kūrybos pa, 
sirvnkote dainuoti "Draugo" 
jubiliejiniame koncerte t 

— Paprastai iš anksto skel
biama tik pasirinktieji kompo
zitoriai, kurie šiuo atveju, bus: 
Donizetti, Carlisle Floyd, Ver
di ir Mozart. Išsamesnė pro
grama nutylima dalinai žingei
dumo dėlei, bet i r paliekant so
listui privilegiją paskutinio 
momento pakeitimams, sieti
niems su sveikata, nuovargiu 
ar tiesiog! su nuotaika. 

— Kas lėmė tokį pasirinki
mą f Ar Jūsų asmeniškas pa
mėgimas tos ar kitos arijos, 
ar Jūsų balso tobulas tinka
mumas pasirinktam dalykui, 
ar įsivaizduojama koncerto 
publika? 

— Savaime aišku, pasirink
tieji kūriniai turi būti tinkami 
balsui, bet nebūtinai patys 
mėgiamiausi. Juos pasirinkau 
dėl vokalinio - dramatinio dau
giapusiškumo ir dėl programos 
balanso išlaikymo. Mano tiks-

nvme. Sakykit, ar artimiausio
je ateityje esate angažuotas 
dainuoti šio krašto publikai f 

— Tuo tarpu esu bebaigiąs 
simfonines gastroles, kuriose 
teko dainuoti su Chicagos, S t 
Louis, St. Francisco ir India-
napolio simfoniniais orkest
rais. Su jais atlikau Prokofje
vo "Ivan the Terrible" ir "Lt. 
Kije" (užrekorduota Vox su 
Louis simfoniniu), šostakovi-
čiaus Simfonija Nr. 13 (Babi 
Yar) ir "Tristan und Isolde". 

Tuoj po "Draugo" koncerto 
turėsiu koncertą Colorado 
Springs. Vasaros festivaliams 
prasidėjus, vėl vykstu dalyvau
ti Colorado muzikos festivaly
je. Ten dainuoju operą "Don 
Giovanni", Bartok "Blue-
beard's Castle" ir Mozarto 
koncertą. University of N. 
Col. esu pakviestas tuo metu 
su "master classes". Po Colo
rado festivalio grįžtu Cbica
gos Grant Park koncertams, 
kuriuose dainuosiu Cbicagos 
premjerą: šoštakovičiaus "The 
Execution of Stenka Razin" ir 

naičio "Jūrate i ir Kastyčiui". 
Tikiuosi ir toliau tarpininkau
ti, kur dalykas bus vertas tar
pininkavimo. 

Pačios operos įvertinimą pa
lieku tos srities profesiona
lams ir kritikams. Mano nuo
mone, veikalo sėkmė yra to
lygi j ° nemirtingumui. O tai 
suteikia veikalo įvertinimas 
neutralios scenos repertuare. 

man, kai baigiau dainuoti Me-
fistą "Fauste". Man buvo aiš
ku, jog mano Mefistas buvo 
įtikinantis. 

Aš esu tikras, jeigu lietuviai 
tokią programą būtų pradėję 
prieš 10 metų, tai dabar turė
tų nemažą dalį jaunos publikos, 
rėmėjų ir net operos dalyvių 
scenoje. 

— Koncertuodamas po visą 
Ameriką, puikiai pažįstate šio 
krašto muzikinės visuomenės 
poreikius bei lygį. Kaip vertin
tumėte, lyginant išeivijos lie
tuvių muzikinį interesą? Ko 
mums Čia labiausiai truktų ir 
ką dar būtų galima padaryti? 

— Taip, tenka dainuoti įvai
riose vietovėse, ir publikos mu
zikinės nuotaikos bei skonis 
vienur bei kitur skiriasi. Vie
nos vietovės labai šiltos, kitos 
labai santūrios. Bet, aplamai 
paėmus, amerikiečių publika 
yra gana imli muzikiniam me
nui. Klauso viską, neapsiriboja 
viena forma (turiu omenyje 
ne vien tik klasikus ir moder
nistus kompozitorius, bet ir 
įvairius instrumentus). Ameri
kos muzikinis gyvenimas yra-
labai išsamus, kas įrodyta 

Kiekviena kompanija turi savo "Community Concerts" plana-
planuose ryšius su mokyklom, į vimu ir jų bilietų išpardavimu, 
generalinės repeticijos vaikams Tokiuos koncertuos publika tu-
atviros, spektakliai paskiriami 
papigintomis kainomis. 

ri progos išgirsti geriausius pa
saulio menininkus ir taip pat 

Vaikai gi yra ateities publi-, supažindina su jaunais, ateičiai 
ka! Prieš atsilankant operonjdaug žadančiais. 
vaikai tur i būti gerai paruošia- i 
mi, supažindinami su muzika 
kad žinotų, ko iš operos tikė-1 
t is ; libretas turi būti išaiškin-

Kalbant apie Chicagos Lietu- į ^ nežiūrint, a r opera dainuo-
vių operą, jos 23 metų gyvavi- j a m a p ^ t a m a k a i b a ar ne! 
mas ir stipri tautiečių parama Q ^ ^ ^ m u z i k o s s u n . 
j au yra savaime aiški išvada! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tikrai, ta i yra stipriausia etni 
nes grupės opera Amerikoje. 

tūra"., Tos dienos bendrajame I ta kultūrinio poreikio kryptimi, 
vedamajame, be kita ko, rašo- j Taigi atliktas didelis darbas savo-
ma: "Neužmirškite ir to, kad į 
Ameriką persikelia daug lietuvių 
tautos; kultūrininkų: rašytojų, 
mokslininkų, menininkų ir t t 
Jiems • turime turėti vietos ir 
džiaugtis, kad galime sudaryti ga
limumus jiems ir čia kurti ir savo 
kūryba kelti tautos vardą", šios 
rūšies 1949 metų pastanga ir pa
žadas "Draugo" buvo ištesėtas 
per trisdešimtį metų. 

Žvelgiant aplamai į mūsų 
kultūrinius leidinius, gana retas 
iš jų . galėtų džiaugtis tokiu 30 
trisdešimties metų tęstinumu, 
turint minty dar ir išeivijos aplin
kos sąlygas. 

Realiai žiūrint, neklystume, 
sakydami, kad "Draugo" kultūri
nis priedas jau tris dešimtme
čius Seiviškoje mūsų visuome
nėje iatliko savaitinio kultūros 
žurnalo funkcijas, vaidino rolę, 
kokią nepriklausomybės metais 
suvaidino Juozo Keliuočio leidžia
ma ir redaguojama savaitinė 
"Naujoji Romuva". Tik "Nauja
jai Romuvai" buvo galbūt leng
viau judinti visos tautos kultūri
nes pastangas, kadangi normalus, 
laisvqs tautos gyvenimas pats sa
vaime kėlė ir ugdė visuomenėje 
kuhūrinius poreikius. Ir "Naujo
sios Romuvos" skaitytojų būrys 

je dabartyje ir dar reikšminges 
nis istorinėje ateities perspektyvo
je, kai mūsų kultūros istorikams 
kada nors reikės ieškoti šaltinių 
dvidešimto amžiaus lietuvių tau
tos kultūriniam egzodui pavaiz
duoti. 

Žinoma, visa tai lengvai nepa
sidarė. Todėl šia proga tenka vie
šai padėkoti visiems plunksnos 
talkininkams: rašytojams, muzi
kams, dailininkams, mokslinin
kams. Dauguma jų jautriai atsi
liepdavo ir atsiliepia į redakto
riaus prašymus parecenzuoti kny 

las šiame koncerte yra ne de- i Rachmaninovo "Spring eanta-
monstruoti savo sugebėjimus,i ta". Abu šiuos kūrinius rudenį 
bet kuo nuoširdžiausiai pateik-! vėl atliksiu su S t Louis simfo-
ti publikai pramogą. Pasirink-! niniu, kuriuos vėl Vox įrekor-
tieji kūriniai bus, daugiau ar j duos. Rugsėjo 8 d. dalyvauju 
mažiau, operetinės scenos, ap- j S t Louis simfoninio orkest ro 
imančios visas nuotaikas: nuo 
linksmų iki dramatinių ir nuo 
familiarių iki dvidešimto am
žiaus kompozicijų. Kiekvie
nam kas nors turėtų įtikti. 

Didžiausias man šio koncer
to malonumas yra proga suves
ti du vertingus menininkus — 
Andrių Kuprevičių ir Raimon
dą Apeikyte. Piano-duo — nau
jas muzikinis įvykis lietuviams 
klausytojams. "Draugas" atne-

100 metų "Galą" koncerte, ku
rį per Public TV bus galima 
ir stebėti. 

Spalio mėn "Sevilijos kir
pėjas" Meksikoje, o kovo mėn. 
Dayton ir Toledo. Lyric Opera 
of Cbicago seka po to. 

Vėl dainuosiu Šoštakovi
čiaus Simf. Nr. 13 — šį kartą 

eą, įvertinti koncertą, aprašyti l y . . . j . , . j •**.!• i i ' š a mūsų visuomenei retą muzi-dailes parodą, pristatyti mokslo | . . , 
knygą, reaguoti straipsniu į vie 
nokia ar kitokią kultūrinę situa
ciją bei apraišką, vesti polemiką, 
kertinėmis paraštėmis kelti kul
tūrines aktualijas, duoti naujos 
poetinės bei prozinės kūrybos ir 
t t. Padėkos verti ir "Draugo" 
leidėjai — lietuviai marijonai, su
pratę išeivijos kultūrinio sekto
riaus reikšmę ir nepabijoję vis 
dėlto tam tikros rizikos dienraštį 
plėsti ir kultūrine kryptimi. 

Taigi, minint "Draugo" subren
dusio amžiaus sukaktį, jon jun
giasi ir palyginti dar jaunatviško 
amžiaus (30 metų) jo sūnus kul
tūrinis priedas su savuoju jubilie-

kinę dovaną. 

— Mums, lietuviams, be ga
lo malonu sekti Jūsų pasiseki
mus Chicagos ir aplamai visos 
Amerikos muzikiniame gyve-

jumi. O jubiliejinis džiaugsmas 
dar padidėja, kai sukaktuviniuo
se renginiuose ypač akcentuoja
ma ir kultūrinė pastanga, ką liu
dija gegužės 20 d. Marijos mo
kyklos auditorijoje, Chicagoje, 
rengiamas išskirtinių mūsų mu
zikos žmonių grandiozinis koncer
tą*. 

I brd. 

su Minmesotoe orkestru. Tuoj 
£ > n t ° ^ ^ , i r 0 d S M f C m e į e ! statynTus' Z "publiką 
Hali, N. Y. su S t Louis simfo
niniu, atliekant "Stenka Ra
ziną" ir Los Angeles "Blue-
beard's Castle" su Pasadenos 
filharmonijos orkestru. 

Publika dabar yra gana so-
fistikuota, savarankaus muzi
kinio skonio ir reikalaujanti 
aukšto lygio. Vietovių muziki
nių programų planuotojai ir 
vykdytojai stengiasi, kad būtų 
pateiktas geras meninis "skers-
piūvis". 

įpratusi į šių dienų TV rea-
jmo nesudaro, ką praktika j a u | l i g t i n ę v a į d y ba, amerikiečių 

Man iš šalies žvelgiant j a u ! a i S k i a i p a r o d ė ' J e i g t t j i e ^ ^ j publika reikalauja ir daininin-
seniai buvo pastebimos kai ku-1 P a r u o ž t i - sugeria viską k a i p | k o n e tik gero dainavimo, bet 
rios artėjančios problemos. Yra. kempinės. i r vaidybos ir net padorios iš-
aiškus t rūkumas lietuvių daini-Į Paruošiamasis darbas pa-ivaizdos! Nebepasitenkina tik 
ninku, kurie galėtų tęsti šiąiprastai atliekamas choristų. | viena dimensija 
puikią tradiciją. Publika ma-jgildos, operos valdybos narių, Rečitaliai, kaipo tokie, be-

ar net jaunų dainininkų, tam i veik nebeegzistuoja, išskyrus 
tikslui suorganizuotų, kurie ap-j universitetus. konservatorijas 
lanko paskiras mokyklas ir pa- ir Carnegie Recital Hali (ma-
ruošia vaikus operai, kurią jie žoji Carnegie Hali salė), kur 
matys. yra didžiausia proga jauniems. 

Lietuviai su savo lituanisti- kylantiems dainininkams pa-
nėmis mokyklomis čia turi į demonstruoti savo sugebėjimus 
idealiausią dirvą (kodėl ne- menedžeriams, agentams ir kri-
įtraukti ir kitas mokyklas?), j tikams. Didesnį pasisekimą jau 

gis proror-:r.ga: pasistūmės j Nors ir viena paruošiamoji pa-^uri koncertai^ arba "pramogi-
' skaitėlė su operos generaline I ^ ^ rečitaliai", 
repeticija būtų didelis daly
kas. Organizuokit! Organizuo
kit! Organizuokit! 

Amerikoje šios programos 

žėja Jaunimo atvedimas į sce
ną ir sales turėtų būti pagrin
dinis rūpestis! 

Kiekvienoje organizacijoje, 
kaip ir visur, turi vystytis pro
gresas. Jei progresas y ra tik 
vos pastebimas, tai organizaci
jos lygis nepakils. Jei progre
sas žymus — organizacijos ly-

priekin. Tai liečia ir operos pa-
Kvalite-

tas nuspręs, ar publika išsilai
kys ar nubyrės. Publikai au
ginti reikia didelių pastangų. 

— Buvo kalbama, kad Jūs 
daug padėjote Vm K. Banaičio 
operos "Jūratė ir Kastytis" 
plokštelei nuskambėti Ameri
kos FM radijo stočių progra
mose. Kaip vertinate šią V. K. 
Banaičio operą ir aplamai Chi
cagos Lietuvių operos veiklą? 

— Pirmoji lietuvių opera, 
kuria pasirūpinau, kad FM 
klausytojai išgirstų ją lietu
viškai, buvo Klovos "Pilėnai". 
Padėjau su malonumu ir Ba-

Lietuviai tam turėjo idealią' pasisekimas yra neapsakomas. 

Lyginant amerikiečių ir lie
tuvių muzikinius interesus, lie
tuviai yra save be galo ankštai 
įsirėminę. 

Kadangi antroji klausimo 
dirvą (ir dar tebeturi, tik gaila i Pastaruoju metu vaikų publiką dalis prašosi kritikos, tad štai 
sugaištų metų, jos neišnaudo- reikėjo net apriboti, tad dau-
jant ) . gelyje miestų vaikai tik nuo 

Pavyzdžiui, prieš 20 metų' 5 skyr. ruošiami ir tik mokyk-
Amerika turėjo tik 35 kvalifi-jlos loterijos būdu tepatenka į 
kuotas operų kompanijas su Į šias programas. 

Ji-
Kaip anksčiau minėjau, lie

tuviai ypač yra nelankstūs 
savo įpročiuose. Pastebimas di
delis objektyvumo trūkumas. 

150,000 metiniu biudžetu Da-I Vaikų publika generalinėse K)au 8 0^ savo menininkų vien 
bar yra jau daugiau kaip 50 repeticijose (jei išgirsti ne vie-
kvalifikuotų operos kompanijų; toje spontanišką juoką) priver-
ir daug mažesnių grupių su biu- j čia atidžiau pažvelgti j režisū-
džetais tarp $50,000 ir $100,000, Į rą ar vaidybą. Jie yra labai 
kurių skaičius vis sparčiai au-i jautrūs: ploja herojui, nušvil-
g a Publikos dalyvavimas visur pia piktadarį, garbina Dievą, 
kyla! 

Visa 

tik su tautiškumo, patriotizmo 
jausmais ir etniniu pasididžia
vimu Tai puiku! Bet tuoj visa 
tai lietuviai pradeda lyginti 
su "svetimtaučiais" (minus su-
perpatriotiniama jausmams). 

į bet vyrauja tyla. kai velnias I T a i Y1* ^^sai tas pat, jei lygin
tai savaime neįvyko, j ateina nusilenkti. Taip atsitiko' (Nukelta \ 2 psl.) 

-
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FORMALISTINE AR INTEGRALINE KRITIKA?•muį k

'"Šiame numery:
laukia poezija.

; ar integraline kritika?
ironio, Vinco Mykolaičio-Putino, 

Jono Aisčio ir Bernardo Brazdžionio 
eilėraščiai apie poeziją ir poetus. 
Iš Vilniaus studentų pogrindžio 
poezijos.
Amerikoje gimusio lietuvio solisto 
įspūdžiai iš “Liucijos” operos 
Chicagoje.
IVĮire lietuvių draugas rašytojas 
Charles Angoff.

Apie D. Valiukėnaitės straipsni „Metmenyse"

*I

DR. JONAS GRINIUS

su

laukia poezija
^Kasmetinės ir jau tradicinės 

Poezijos dienos Chicagoje, ren
giamos Jaunimo centro, šiemet 
įv^ks gegužės 25 ir 26 dienomis, 

ikia pasidžiaugti, kad jos ne- 
ta nei literatūrinės publikos 

osi prasme, nei programų 
trumu bei jų kokybe. Visa tai 
dija* ' šiandieninį išeiviško- 

ų visuomenės dar pakan- 
iltūrinį interesą. Ir inte- 

tolciai sričiai, kuri dabarties 
teriąįjstinėse ir kpmpiuterinė- 
aplbtkos nuotaikose, atrodo, 
iausiai galėtų būti patraukli, 

tokia yra poezija.
iesa, vargu ar žmonijos isto- 
; šimtmečiuose beužtiktume 

ipų,<4cur poezijai būtų buvę 
irta tiek dėmesio, kaip,. saky
ti, šiandien naftai ar energeti

kas klausimams, O vis dėlto žmo- 
nios kultūros istorijoje kaip tik 
tcs epochos liudija žmonijos kū- 
rjjbingnmo viršūnes, kuriose ir ge
rą poezija buvo didelės ir švieses
nes visuomenės dalies pirma- 
rąįkšmis reikalas. Ir ar ne tokių 
epochų” palikimu šiandien di
džiuojasi ir dailės muziejai, ir bib
liotekos, koncertų salės, architek- 

iM' miestai ir aplamai uni- 
ėftj auditorijos. Tai graikų 

‘romėnų antikos laikai, tai di- 
iųjų liaudies epų gimimo šimt- 

iai, Renesanso genijų kūry- 
bfrigiausi polėkiai ir vėlesnių kul- 
tūrinės raidos siūbavimų, aukš- 
čiįtusiųjų bangų keteros. Poezija 

kais tokiais atvejais buvo, yra ir 
bis žmonijos pasiektųjų viršūnių 
pati akivaizdžiausia gėlė, tikras 
kultūrinių aukštumų edelveisas.

JMūsų tautos atveju dar dau
giu-“— daina ir poezija mums 
buvo ir yra ne vien tik asmeniš
kas nusiteikimas, bet ir visos tau
tos kūrybinių galių .palaikytoja, 
tiesiog būtinas insulinas tautos 
gjivybės stiprinimui mirtinos grės- 
~?s metuose ir iš lietuviško žo- 

io paruoštas dvasinis skanės- 
ant laimingųjų dienų puotos 

lo. Tai liudija mūsų bevar
ai liaudies dainų kūrėjai, tai 
diją' ’ Donelaičio, Strazdelio,

ei

sii

Stanevičiaus, Vienažindžio, Ba
ranausko, Maironio, Putino, 
Sruogos, Aisčio, Brazdžionio, Miš
kinio, Radausko, Jasmanto, Ma
černio, Nagio, Nykos-Niliūno, 
Šlaito, Mackaus, Degutytės, Mar
tinaičio ir daugelio kitų pavar
dės. Be jtį mes būtume daug ne
turtingesni, o gal ir be tvirtesnių 
pamatų ateičiai. Todėl ir džiugu, 
kad Poezijos dienų tradicija iš 
Chicagos jau persimeta ir j kitas 
lietuvių kolonijas. Štai, gegužės 
19 d. jos šiemet jau ruošiamos ir 
Clevelande. Manytume, kad ki
tais metais šiuo pavyzdžiu galė
tų pasekti ir kitos didesnės bei 
šviesesnės mūsų kolonijos.

O ko šiemet galime tikėtis Chi
cagoje? Trumpai Poezijos dienų 
programa tokia. Gegužės 25 d. 
(penktadieni) 8 vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje įvyks gyvųjų 
mūsų poetų literatūros vakaras. 
Vakare savo kūrybą rengėjų yra 
pakviesti skaityti čikagiečiai: Alo
yzas Baronas, Kazys Bradūnas, 
Nijolė Jankutė, Alfonsas Tyruo- 
lis, Gražina Tulauskaitė, Liūne 
Sutema, Julija švabaitė ir Rimas 
Vėžys. Jaunajai poetų kartai šie
met atstovaus Vilniaus universi
teto studentai. Tai bus ne oficia
li, kur nors ten spausdinta poezi
ja, o tai bus tenykščio studentiš
ko literatūros pogrindžio posmai, 
prasmingai liudijantys ir šian
dieninio Vilniaus universiteto lie
tuviškąją gyvybę, ir prasmingai 
minintys savo Alma Mater 400 
metų jubiliejinę sukaktį. Studen
tinio pogrindžio eilėraščius skai
tys Daiva Markelytė..

Prie šfos penktadienio progra
mos dar bus pridėtas ir Balio Gai- 
džiūno susuktas filmas, vaizduo
jąs mūsų literatūrinę veiklą bei 
rašytojus pokario metais Vokieti
joje. Tai irgi bus nostalgiškas 
žvilgsnis į ano meto, šiandien jau 
istorija virtusį, lietuvių rašytojų 
stovyklinį egzodą.

Gegužės 26 d. (šeštadienį) 8 
vai. vak. toje pačioje Jaunimo 
centro kavinėje įvyks aktoriaus

(Nukelta į 2 psl.)

"Mūsų literatūros kritika — tai 
ta vargšė podukra, kurią nuolat lu
pa ne tik patėvis, bet ir visi giminės. 
Vadinamojo kritiko verslas pats ne
dėkingiausias, beveik nereikalingas, 
visuomet nuostolingas” — rašė 
prieš 15 metų Bronys Raila savo 
akimirkų “Laumės juostoje” (Lon
done 1964 m., 250 psl.). Tai vaiz
dingas ir teisingas lietuvio kritiko 
dalios tremty aptarimas. Dar jo ne
skaitęs, jaučiau kažin ką panašaus 
ir vis dėlto kritikoj straipsnių nesu 
nei nustojęs rašyti, nei liovęsis do
mėtis kitų kritikų didesniais ar 
mažesniais raštais. Todėl, nors gy
vendamas “už jūrų marių”,
smalsumu skaitau Amerikos lietu
vių laikraščiuose ir žurnaluose pa
stebėtą kiekvieną literatūrinės ar 
meninės kritikos straipsnį, ypač jei
gu jį yra paskelbęs man nepažįsta
mas asmuo, 
slapyvardžiu.

Viltis

Paskiausiu 
mesj sužadino Delijos Valiukėnai- 
tės didelis straipsnis, paskelbtas 
“Metmenų” žurnale, Nr. 35 (46- 
99 psl.) 1978 metais, vardu “Išeivi
jos lietuvių literatūros kritika iš 
anglo - amerikiečių perspektyvos 
pažvelgus”. Tai traukė mane tiek 
šio straipsnio autorės nepažįstamas 
vardas ir giminė (jauna moteris), 
tiek straipsnio antraštės paža
das pažiūrėti didelių tautų žvilgs-

nors jį būtų pasirašęs

ir apsivylimas 

laiku man nemažą dė-

niu į mažos lietuvių tautos mažytę 
skeveldrėlę, kurią galima pavadinti 
lietuvių išeivijos literatūrinė kriti
ka. Nejaugi atsirado tokių jautria- 
širdžių anglų ir amerikiečių, ku
rie būtų susidomėję negrų never
tais lietuviais ir dar jų išeivijos li
teratūrine kritika! — galvojau su
glumęs. O gal draugaudama su tais 
milžinais — anglų liūtais ir ame
rikiečių arais — ana jauna lietuvė 
nori parodyti pasauliui ir mums, 
kad riterių (vyčio) tauto? vaikai — 
ne tokie jau žiopli nykštukai, nors 
iš savų balnų išmušti priešų?

Deja, mano viltis greit sunyko 
tarp abejonių, perskaičius vos pir
mąjį minėto straipsnio puslapį. Ten 
nėra jokių anglų bei amerikiečių, 
kurie būtų domėjęsi laisvų lietu
vių literatūrine kritika; ten ir rite
rių (vyčio) tautos dukra Delija — 
ne tokia jau labai riteriška, nes jai 
patogiau dengtis “liūtų ir arų” au
toritetais, norint parodyti, kad lie
tuvių kritikai tremty sunkiai te- 
vaikšto savomis kojomis, išskyrus 
jų vieną kitą akademiką. Bet kam 
čia tada tie anglo - amerikiečiai, 
minimi straipsnio antraštėje?

Pagal straipsnio autorės prisipaži
nimą pirmiausia jie yra reikalingi 
“literatūros ir kritikos teorijai, kuri 
yra išvystyta anglų — amerikie-

fį/Ylcuronii

POEZIJA

čių kritikos įtakoj” (46 psl.). Ant
ra, yra juk Amerikos kontinente ke
li lietuviai, kurie “Lituanus” žurna
le yra rašę angliškai apie lietuvių 
literatūrą, o prof. R. Šilbajoris net 
yra paskelbęs visą knygą apie 14 lie
tuvių rašytojų tremty anglų kalba 

"Perfection of Etile”. Bet ši knyga, 
atrodo, buvo vienas menkiausių 
pretekstų kalbėti apie anglo - ame
rikiečius, nes, girdama prof. šilba- 
jorį, panelė Valiukėnaitė visur jį lai
ko lietuviu ir net per daug lietuviu, 
nes jis savo tautiečiams poetams 
linkęs pripažinti kai kurių nežy
mių vertinimo nuolaidų, kokių 
nedarytų “arų ir liūtų” paveldė
tojai amerikiečiai. Todėl D. Valiu- 
kėnaitės straipsny anglai - ameri
kiečiai belieka kaip kokie dideli sar

gai — mokytojai, iš kurių literatū
ros tyrinėtoja lietuvė skolinasi lite
ratūrinės kritikos idėjas bei meto
dus laisvųjų lietuvių kritikai ver
tinti.

Bet, kai lietuvių kritikos nagri
nėjimas straipsny vyksta anglo - a- 
merikiečių perspektyvoj, atseit, mil
žinų šešėly, savaime kyla klausi
mas, ar šis per didelis fonas su sa
vais sargais nenustelbia išeivijos 
lietuviškų žiedelių, kokiais čia va
dinu mūsų literatūrinę kritiką. Ki
taip tariant, ar tas fonas ir straips
nio autorė nesumenkina šitos kriti
kos kiekybiškai ir kokybiškai?

Ar tremtinių lietuvių literatūrinė 
kritika nesumenkinta kiekybiškai?

Nors Delija Valiukėnaitė šito, 
kaip atrodo, specialiai nėra siekusi, 
tačiau tikrovėje šitaip išeina. Kai 
palyginame jos straipsny “Išeivijos 
lietuvių literatūros kritika iš anglo 
— amerikiečių perspektyvos pa
žvelgus ” suminėtus ir vienaip ar 
antraip vertinamus lietuvių

IAUNIMO, 
CENTRE

Gegužės'fnėn. 25 d. 8 v.v. 
ir 26 d. 8 v.v.

Poezijos dienų Chicagoje plakatas su M. K. Čiurlionio pietiniu. Plakatas su
kurtas Petro Aleksos.

kus su skaičiumi asmenų, kuriuos 
prieš 12 metų minėjo ir charakteri
zavo VI. Kulbokas savo stambiame 
straipsny “Kritikos skerspiūvy” 
(“Lietuvių literatūra svetur, Chi
cago 1967 m., 395 — 512 psl.), skir
tumas yra labai žymus: VI. Kulbo
kas buvo priskaitęs apie 40 kritikų, 
o p-lė Delija jų terado tik 13 ir tai

Išvydau ją, kai vakarinė 
žvaigždė skaisčiai danguos mirgėjo, 
O marių erdvė begalinė 
Nuo pilno mėnesio tviskėjo.
Gamtos ramumo ir svajonės 
Zefiro nedrumstė dvelkimas;
Ramiai ilsėjos vargo žmonės, 
Padangiais skrido serafimas.
ISvydau ją ant marių krašto: 
Skruostai, kaip marmuras, išbalę;
IS jos akių skaičiau be raSto 
Tylaus ilgėjimos begalę.
Gamtos ramumas neramino 
Jos iškentėjusios krūtinės;
Nuo žemės ašarų vadino 
Sesutę žvaigždės sidabrinės.
IS lūpų skundo negirdėjau, 
Tiktai jaučiau jos Širdį baugią
Ir netikėtai pamylėjau
Našlystės maro liūdną draugę.
O ji, padavusi man lyrą, 
Į tą užburtą vedė Salį, 
Kur takas ašaromis byra, 
Kuriuo retai kas eiti gali.
Gražybių paslaptis nurodžius, 
Ji širdį man jausmingą gvildė; 
Jai stebuklingus davė žodžius 
Ir ausį dainomis pripildė.
Gražus regėjimas prapuolė, 
Ir kraujas gyslose sustingo! 
O vis negal širdis varguolė 
Užmiršti veido paslaptingo.
1913 m.

kriti-

Paminklas Maironiui (1862-1932) prie buvusių jo namų Kauno senamiestyje. 
Namai dabar paversti Literatūros muziejumi. Paminkline skulptūra sukurta 
skulptoriaus G. Jokubonla Nuotr. M. Sakalausko
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pridėdama tris asmenis (Birutę Cip- 
lijauskaitę, Iloną Gražytę ir B. Vaš
kelį), kurių Kulbokas nebuvo mi
nėjęs. Iš kur toks didelis skirtumas?

Pirmiausia jis atsirado todėl, kad 
VI. Kulbokas buvo dosnus, o D. 
Valiukėnaitė per šykšti: pirmasis 
savo straipsny “Kritikos skerspiūvy” 
palaikė kritikais poetus bei kitus ra
šytojus, jei tik jie buvo spausdinę 
kritikos straipsnių bei recenzijų 
nuo tremties pradžios, o antroji (p- 
-lė Delija) beveik visus poetus ir 
rašytojus iš kritikų išbraukė, iš
skyrus du, ypatingą išimtį suteik
dama A. Nykai - Niliūnui, kuris 
savo literatūrinę kūrybą buvo pra
dėjęs lyrika, o ne kritika. P-lės Va-» 
liukėnaitės sąrašas dar šiek tiek su
trumpėjo ir dėl to, kad ji tremties 
— išeivijos kritikai išeities punktu 
pasirinko ne Pasaulinio karo pabai
gą 1945 metais, bet "Literatū
ros lankų” užsidarymą 1959 
metais. Tik neaišku, kodėl jai buvo 
svarbiau literatūrinio laikraščio mi
rimo, o ne gimimo metai. Ir kodėl 
pradinei datai svarbiau “Litera
tūros lankai”, o ne almanachas 
“Žemė”?

Juk literatūrinių naujovių trem
ty pradininkai buvo ne “Literatū
ros lankai”, bet “Žemė”. Juk joj bu
vo pasirodžiusi generacijų skirtu
mo problema, kurią dr. Juozas Gir
nius buvo pastebėjęs tarp Aisčio 
Brazdžionio ir Bradūno — Nykos 
Niliūno kartų. “Žemininkai” sudarė 
nedidelį brolišką būrelį, kokio stigo 
“Literatūros lankams”. Aplink šj 
laikraštį beveik mechaniškai (nes 
jo vardas paimtas iš tipografi
nės mechanikos) buvo susitel
kusi gana marga publika, sakytum, 
be rasės, tautybės, tikybos skirtu
mų (pagal amerikonišką madą) su 
bendra “aversija” (blogai — Red.)

(Nukelta 1 2 pėl.)
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Filosofas popiežiaus soste. 
Is Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos veiklos. 
Žvilgis į naują tapybą. 
Jorge de Sena eilėraščiai. 
Patrick White — žymiausias 
australų rašytojas. 
Jubiliejinis “Draugo” koncertas. 
Muzikos premija paskirta 
pianistui Vytautui Smetonai. 
Dar apie Grandinėlę Australijoje.

Kūrybinio žodžio rečitaliai
Gerų aktorių atliekami poe

zijos, rečitaliai ir puikių solistų 
dainuojami kompozitorių daino
mis paversti eilėraščių tekstai 
yra gana sena, plačiai prigijusi 
kultūros apraiška. Šio pobūdžio 
rečitaliai daug kur jau yra bū
tini kaip ir kamerinės muzikos 
koncertai. Netrūksta jiems ir 
publikos. Kartais tokie rečita
liai pyksta net labai perpildyto
se sajlėse. Ir ne kartą reikia tie
siog 1 stebėtis klausytojų atida 
deklamuojamam ar dainuoja
mam. poetiniam žodžiui.

Rašančiam čia prisimena po
ra pavyzdžių. Pirmaisiais poka
rio ihetais dar beveik griuvė
siais j paverstame Miunchene, 
Vokietijoje, kažkaip stebuklin
gai išlikusioje vieno viešbučio 

I puošnioje salėje vyksta Rainer 
Marią Rilkės poezijos rečitalis, 

atlieka jau vyresnio 
us garai vokiečių aktorė. 

Visa! salė užpildyta publikos. 
Rečiliuojamos Rilkės "Duino ele
gijos!’. Tekstas nelengvas. Net 
pačiam knygą skaitant, reikia 
gerokai pamlnkllnti mintį, kad 
išgvildentum, ką poetas savo 
giluminėmis eilutėmis užgriebia. 
Tačiau rečitalio. publika, kvapą 
sulaikiusi, klauso meistriško ak
torėj žodžio, kiti, atsinešę kny
gas, dar seka tekstą puslapiuo
se. l o siaubingų ir barbariškų 
karo dienų įspūdis buvo nepap- 

vėl gręžėsi į 
pavyzdys — 

oj. Daugiau kaip prieS 
tt penkerius metus Bal- 

tje^ūrėjau progos nueiti į 
Hopkins universiteto di

rsėtas — Europa 
kultūrą. Antrasis 
Amerikoj ~ 
dvidešimt 
timo^ėjei ‘
John!
džiojoj auditorijoj vykusį poeto 
Roberto Frosto kūrybos rečita
lį. ifaniau, jog bilietą lengvai 
nusipirksiu prie įėjimo. Gavau, 
bet jau beveik paskutinį, ir tik 
trečiojo aukšto paskutinėje ei-. 
Įėję, i Publikos daugiau kaip du 
tūkstančiai. Pirmą kartą pama
čiau, kad Amerika yra ne vien 
beisbolo šalis.

į

Mūsuose tačiau aktoriniai po
ezijos rečitaliai ir dainomis pa
verstų eilėraščių ciklų koncer
tai, palyginti, dar gana naujas 
reiškinys. Tai, galima sakyti, 
tik pokario metų apraiška. Be
ne pirmas poezijos rečitalis 
1944 metų rudenį buvo atliktas 
Stasio Pilkos karo niokojamo
je Vienoje, Austrijoj. Aktorius 
Stasys Pilka ir yra mūsuose vi
sam vakarui parengtų poezijos 
rečitalių pionierius, jų neatsisa
kęs ligi pat savo mirties. Ta
čiau Schumanno ar Schuberto 
pavyzdžiu viso eilėraščių ciklo, 
paversto dainomis, mes ligi šiol, 
galima sakyti, kaip ir neturime. 
Pastaruoju metu kultūros pa
saulyje įsipilietina jau ne tik 
vieno aktoriaus poezijos rečita
lis, bet ir daugelio dalyvių reči- 
tuojamos ir vaidinamos poezijos 
spektaklis, šios rūšies gražių 
apraiškų jau buvo ir yra net ir 
mūsų išeivijos scenoje. Atmin
tin čia ypač įsirėžęs kadaise 
Jaunimo centre, Chicagoj, ma
tytas Donelaičio "Metų" spek
taklis.

Į visą tai čia šiandien žvel
giama Poezijos dienų proga. Ir 
proga rečitalio, kuriB šiandien 8 
vai. vak. įvyksta Jaunimo cent
ro kavinėje, Chicagoj. Daugeliui 
čikagiečių tikra naujiena, o vy
resniesiems vėl malonus susiti
kimas yra aktorius Juozas Pa
lubinskas, atvykęs rečitaliui iš 
Baltimorės. Kiekvienam kultū
riniai smalsiam yra tikrai ypa
tingas momentas išgirsti, kaip 
žinomas aktorius interpretuoja 
ir perteikia ryškiųjų mūsų ra- 
šytojų-poetų kūrybą. Iš anksto 
atidengiant bent kiek rečitalio 
programos, aštrus žingeidumas 
dar padidėja, kai, tarp kita ko, 
rečitalyje aktoriaus lūpomis nu
skambės ir Maironio "Nuo Bi
rutės kalno”, ir Putino “Vivos 
plango”, "Mozartas”, ir Aisčio 
"Šilainė”, “Partizano Serme-

(Nukelta J 2 psl.)

FILOSOFAS POPIEŽIAUS SOSTE
VYT. BAGDANAVICIUS

Maždaug tuo pačiu laiku, kai 
buvo paskelbta pirmoji popie
žiaus Jono Pauliaus II enciklika, 
išėjo iš spaudos angliškame ver
time kardinolo Karolio Vojtylos 
studija, pavadinta „Veikiantis as
muo“ (The Acting Person). ši 
studija buvo išleista serijoje, pa
vadintoje „Analecta Husserlia- 
na“, kaip dešimtas fenomenalo- 
ginių studijų tomas. Originaliai 
ši studija buvo išleista lenkų kal
ba 1969 m. ir pavadinta „Osoba 
i Czyn”. Pasirodo, kad popiežius 
nuo seno yra fenomenaloginės 
filosofijos tyrinėtojas. Ir ankstes
niuose šios serijos tomuose yra 
buvę jo studijų. Būtent net prie 
keturių ankstesnių tos serijos to
mų dabartinis popiežius yra pri
sidėjęs savo straipsniais. Taigi Jo
nas Paulius II nėra atsitiktinybė 
husserlinėse studijose, nei jam ši 
filosofinė kryptis nėra naujas at
radimas, bet, matyt, viso jo gyve
nimo studijų kryptis. Dėl to yra 
pagrindo sakyti, kad šiuo atve
ju popiežiaus soste turime tarp
tautinio masto filosofą. Tai nėra 
maža naujenybė. Popiežių eilėse 
mes esame turėję didelių teologų, 
kanonų teisės žinovų, sociologų, 
moralistų, įvairių sričių moksli
nio nusiteikimo žmonių, bet ne
žinia, kiek giliai mums reiktų kas
tis į praeitį, iki ten rastume filo
sofą. Šiuokart tą klausimą pali
kime nuošaly. Mums labiau rūpi, 
kas yra ta filosofinė srovė, ku
riai naujasis popiežius priklauso.

Kas yra fenomenalizmas?
Fenomenalizmo kūrėjas yra 

buvęs Moravijos žydas Edmun
das Husserlis, gimęs 1859 metais. 
Baigęs matematikos studijas, jis 
atsidėjo filosofiniam mąstymui.

Proga dlenl< Chicagoje
us®«uzes 26 d.) 8 vai. vak. Jaunlmo| centro kavinėje.

J filosofines studijas jį pakreipė 
vokietis, dvasingas krikščionis, 
Fr. Brentano. Kaip noapmoko- 
mas docentas Husserlis pradėjo 
filosofines paskaitas skaityti Hal- 
lės universitete. 1887 metais jis 
perėjo į krikščionybę, įsijungda
mas į liuteronų bažnyčią. Sun
kiau būtų atvaizduoti visą jo filo
sofinio galvojimo raidą. Verčiau 
pasitenkinkime jo galutine išva
da. Jis priėjo įsitikinimo, kad 
kiekviena egzistuojanti būtis turi 
ne tik savo medžiagą ir formą 
(taip sakė senieji filosofai) bet ir 
tam tikrą savitą tikslingumą ar
ba kryptį, į kurią ji visa savo 
prigimtimi linksta.

Priėmus šią tiesą galvojimo 
pagrindan, pagal tai rikiuojasi ir 
tolimesnė galvosena. Pvz. filoso
fo dėmesio centre tada atsistoja 
ne medžiaga, bet daiktas. Moder
naus žmogaus gyvenimas ligi šiol 
yra giliai persunktas ne daikto, 
bet medžiagos minties. Medžia
ga skirias nuo daikto tuo, kad ji 
neturi savo prasmės ir paskirties, 
ir yra tik tam, kad iš jos būtų 
kas kito daroma. Ant šio pagrin
do vystėsi tiksliųjų mokslų tech
nika ir materialistinė galvosena 
žmogaus gyvenimo supratime.

Fenomenalizmas yra dar la
bai jauna filosofija ir per anksti 
yra sakyti, kas iš jos liks. Ste
bint vardus, besireiškiančius šio
je filosofijoje, krinta į akis, kad 
jų dauguma yra žydai ar lenkai. 
Taip pvz. Husserlio mokinė ir jo 
asistentė yra plačiai žinoma Edi
ta Stein, žydė, tapusi katalike ir 
karmelite, nacių sunaikinta. Tar
pe gyvų fenomenalistų yra pažy
mėtinas iš Lietuvos kilęs E. Levi- 
nas (jis taip ir rašosi). Jį cituoja 
ir popiežius. (Šia proga galima pa-

Kardinolas Karo! VVojtyla, dabartinis popiežius Jonas Paulius II, skaito pa
skaitą Fenomenologijos konferencijoje, Fribourge, Šveicarijoje, 1975 m. ko
vo 5 d.

minėti, kad Levinas atsiuntė lie
tuviams mokslininkams sveikini
mą per vieną jauną filosofą lie
tuvį praėjusio mokslo ir kūrybos 
simpoziumo proga).

Fenomenalistinė filosofija yra 
būdinga savo dėmesiu konkre
čioms apraiškoms; tačiau ji ap
raiškose mato ne tik tai, ką jose 
mato tikslieji mokslai, bet, bū
tent, tų dalykų tikslingumą. To
kiu būdu ši filosofija atidaro ga
limybę derinti tiksliuosius moks
lus su dvasiniais mokslais. Dva
siniai ir tikslieji mokslai Vakarų 
kultūroje jau kelintas šimtmetis 
yra beviltiškai persiskyrę. Religi
ja negerbia pakankamai tiksliųjų 
mokslų, o tikslieji mokslai nie
kina dvasinį gyvenimą ir jį laiko 
žmogui nenatūraliu dalyku.

Veikiantis ir veikiamas žmogus 
Vojtylos filosofijoje

Kaip šioje filosofijoje operuoja 
kardinolas Vojtyla? Pasigauda
mas fenomenologinės filosofijos, 
jis nauju žvilgsniu žvelgia, J žmo
gų. Analizuodamas žmogų, jis 
kreipia dėmesį į du vyksmus, ku
rie vyksta žmoguje. Vienus veiks
mus daro pats žmogus, bet šalia 
to kai kas vyksta pačiame žmo
guje. Pirmojo atvejo pavyzdžiu 
gali būti pats žmogaus gimimas. 
Jis vyksta be jo veiklos, bet vyks
ta jame. Įvairaus žmogaus vei
kimo pavyzdžių nereikia nė mi
nėti. Autorius pastebi, kad daž
nai žmoguje nėra sąryšio tarp to, 
kas vyksta jame, ir to, ką jis vei
kia. Tai, kas vyksta žmoguje, au
torius vadina subjektyvumu, šis 
terminas yra labai reikšmingas 
Vojtylos filosofijoje. Jis reiškia 
tai, „ką subjektas patiria“ (57 
psl.). Žmogaus subjektyvumas 
paprastai žmogui pasirodo jo sa

vęs sąmonėje. Dėl to savęs sąmo
nė yra labai reikšmingas dalykas 
žmogaus subjektyvumo susidary
mui (57 psl.).

Tai pastebėjęs autorius, tačiau 
atkreipia dėmesį ir į sandermės 
trūkumą tarp žmogaus veikimo 
ir jo subjektyvumo. „Žmogaus 
veikimas ir jo subjektyvumas at
rodo vienas nuo kito atitolę ir 
nesuvienijami žmogiškos patirties 
laukai” (71 psl.). Dėl to žmogus 
išgyvena kontrastą tarp savo sub
jektyvumo ir savo veiksmingumo. 
„Subjektyvumas ir veiksmingu
mas atrodo vienas su kitu nesu
derinami dalykai“ (72 psl.). 
„Tačiau nėra abejonės, kad tas, 
kuris veikia, yra tas pats, kuriam 
kas nors atsitinka“ (72 psl.). 
„Dėl to niekam negali būti abe
jonės, kad tarp žmogaus egzista
vimo ir jo veikimo yra tamprus 
ryšys“ (72 psl.). šie du žmogaus 
pasireiškimai vienas kitą papildo. 
Jie ir sudaro pilną žmogų. Mes 
„neturime praleisti iš akių, kad 
veikimas yra įgyvendinimas eg
zistavimo, arba, kitaip sakant, 
tai yra faktiškas buvimas“ (73 
psl.).

šis galvojimas gali kai kam at
rodyti, kaip laužimasis į atvirus 
vartus. Nes tai yra savaime su
prantama tiesa. Tačiau kas yra 
turėjęs reikalo su tradicine krikš
čioniška filosofija, ar teologija, 
ar su dvasinio vadovavimo teo
rija, tas galėjo pastebėti kad lig- j 
šiolinė filosofija nesudarė gero 
prietilčio, padedančio natūra
liam žmogui būti kartu dvasišku. 
Dvasingumas ir konkreti gyveni
mo realybė vis kažkaip yra lin
kusios reikštis kaip savaimingos 
sritys, nors ir tame pačiame žmo
guje. Galbūt kard. Vojtyla tai bus 
pastebėjęs, išgyvenęs ir save filo

sofiniame mąstyme ieško šios 
problemos sprendimo. Autorius 
šioje studijoje nė neužsimena 
materializmo ar komunizmo, ta
čiau atrodo, kad čia atstovauja
ma galvosena kaip tik turi tikslą 
padėti rasti savo religinę prigim
tį materialistiškai nusiteikusiam 
žmogui.

Žmogaus asmuo yra forumas 
dviejų veiklų: kažkas žmoguje 
vyksta, ir jis ką nors veikia, šių 
dviejų procesų dama ir sudaro 
asmenį — žmogų. Net toks žmo
gus, kuris veikia, kartu pasilieka 
ir veikiamas. Jo patirtis dėl to 
yra dvilypė: ir kaip veikėjo ir 
kaip veikiamojo. Be šio dvipusiš- 
kumo negalima suprasti žmo
gaus. Žmoguje reiškiasi dvi skir-. 
tingos dinamikos. Žmogus nėra 
ir pats save visiškai suprantan
tis, jei jis neturi sąmonės apie dvi 
dinamikas, besireiškiančias jame . 
(74—75 psl.).

Žmogiška struktūra 
šioje filosofinėje sistemoje ypatin
ga reikšmė yra skiriama asmens 
sąvokai. Vojtylos nepatenkina 
tradicinė Boetijaus asmens ap- 
tartis, kuri yra pasisavinta krikš
čioniškos galvosenos. Boetijui 
„asmuo yra protingos prigimties 
individuali substancija“ (73 
psl.). Vojtylos filosofijoje žmo-- 
gaus asmuo yra imamas ne at-1 
skiriamai kartu su jo veikimu. 
Tokiu būdu yra sukuriama struk
tūra, kuri yra vadinama „ vei
kiąs žmogus". Kitais žodžiais be
tariant, čia yra nesvartomas as
muo atskirai be jo veiklos. Pase
kime šioje srityje autoriaus gal
voseną.

Visų pirma asmuo skiriasi nuo 
bet ko kitko, kas yra. Jeigu apie 
viską galima pasakyti, kad tai 
yra “kažkas”, bet asmenį išreikš
ti galima tik žodžiu „kažkuris“. 
Žmogus nėra vien tik savęs są
monė. Žmogus yra ir visa srovė 
veiksmų, kuriuos jis pažadina. 
Veikėjas ir veikimas yra realybė, 
kuri netelpa vien teorinėje savęs 
sąmonėje. Iš to seka vienas as
mens bruožų, būtent tas, kad as
muo yra kažkas neišbaigto ir tebe
siekiančio savęs išsipildymo. Tai 
priėmus, išaiškėja ir kitas asmens 
bruožas, būtent, kad jis yra kaž
kas atsitiktinio. Negalima išleisti 
iš akių, kad žmogaus gyvenimas 
turi atsitiktinumo bruožą (153— 
154 psl.). Atsitiktinumu čia su
prantamas žmogaus istorišku
mas, ar greičiau, jo biografišku
mas.

Žmogus yra labai savaiminga, 
savyje pasiliekanti būtis, tačiau 
vienu atžvilgiu ji peržengia sa
ve. Ji būtent yra priklausoma 
nuo tiesos. Tiesos dėlei žmogus 
išeina anapus savęs. Tai yra Voj
tylos supratimu transcendencija. 
Žodį transcendencija autorius 
vartoja kita prasme, negu jis yra 
įprasta vartoti idealistinės filoso
fijos sluoksniuose. Tuose sluoks
niuose šis žodis yra vartojamas 
išreikšti žmogaus nesugebėjimą 
ar sugebėjimą pažinti dalykus, 
esančius šalia jo. Tai yra paži
nimo problematika, išryškėjusi 
ypač nuo Kanto laikų. Kardino

lui Vojtylai šitoks klausimas, at
rodo, nekyla. Jo supratimu,

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numery:
Vilniečiai prašo grąžinti pavogtas 
vertybes.
Petro Klimo atsiminimų knyga. 
Literatūrinio darbo gretose “Drauge’’: 
pluoštelis atsiminimų laikraščio 
jubiliejų proga.
Prof. Vlado Jakubėno filmas. 
Poezijos dienos Chicagoje: gyvųjų 
poetų vakaras, studentiškoji 
pogrindžio poezija, literatūrinis 
filmas, aktoriaus Juozo Palubinsko 
rečitalis ir Blandyčių dainuotinė 
poezija.

Vilniečiai prašo grąžinti 
pavogtas vertybes

PETRO KLIMO ATSIMINIMU KNYGA

Redakcijos pastaba. Įvairiais 
rusų invazijų ir okupacijų laiko
tarpiais daug brangaus ir istori
nio Vilniaus universiteto turto 
buvo pagrobta ir išvežta į Rusiją. 
Vilniaus universiteto 400 metų 
jubiliejaus proga vilniečių oficia
liai yra paprašyta Universitetui 
priklausantį turtą grąžinti api
plėštam savininkui. Atitinkamą 
dokumentą ir jo komentarą skel
bia pogrindinis Vilniaus univer
siteto leidinys “Alma Mater”, 
1979 m., Nr. 4. Visą tą medžiagą 
iš minėto leidinio čia persispaus- 
dinam, apie vilniečių pastangas 
ir jų komentarus painformuoda
mi ir mūsų skaitytojus.

TSRS Mokslų Akademijos 
Prezidentui — akademikui 

Aleksandrovui A. P.

Giliai gerbiamas Anatolijau 
Petrovičiaul

1979 jn. rudenį Vilniaus Dar
bo raudonosios vėliavos ordino V. 
Kapsuko universitetas, vienas iš 
seniausių mūsų šalies universi
tetų, nutarus TSRS CK švenčia 
savo 400 metų sukaktį.

Ruošiamasi jubiliejui, pažy
mint stiprėjančią tautų draugys
tę, patvirtinant neginčijamą so
cialistinės santvarkos pirmenybę, 
palyginus su buvusiomis visuome
ninėmis formacijomis, kurias uni
versitetui teko pergyventi per sa
vo 4 istorijos amžius. Universite
tas stengiasi stiprinti mokslinius 
ir draugiškus ryšius su šalies uni
versitetais ir moksliniais centrais, 
o taip pat gauna visokeriopą pa
galbą iš jų, sprendžiant princi
pinius mokslo ir specialistų pa
ruošimo klausimus.

Tarybų valdžios metais nema
žą pagalbą, ruošiant aukštai kva
lifikuotus mokslinius kadrus, su
tvarkant universiteto mokslinių 
įstaigų tinklą ir stiprinant jų 
mokslinę bazę, suteikė TSRS 
Mokslų akademija. Visa tai uni

versiteto kolektyve pagimdo įsi
tikinimą, jog TSRS MA įstaigų 
ir Prezidiumo asmenyje Vilniaus 
universitetas turi didelį draugą ir 
pagelbininką. Todėl mokslinės vi
suomenės vardu mes manome, 
jog dera ir tikslinga iškelti se
kantį principingą istorinio plano 
klausimą.

Kaip žinoma, 1832 m. Nikalo- 
jaus I valdymo metu, universite
tas buvo uždarytas, o jo turtas iš
vežtas iš Lietuvos ir išdalintas 
įvairioms įstaigoms. Be to, ir vė
liau, prieš I-jį pasaulinį karą, o 
taip pat ir jo metu, carinė vyriau
sybė tęsė Lietuvos kultūrinių ver
tybių grobstymo politiką. Tarp 
išvežtojo turto ypatingą vertę tu
rėjo retos senos knygos.

Respublikos ir universiteto vi
suomenė teikia didelę reikšmę 
1918 m. Lenino “Dekretui apie 
evakuotas ir išvežtas už Lietuvos 
ribų valstybines, visuomenines ir 
privačias įstaigas...” pagal kurį 
visos carizmo pasisavintos verty
bės turi būti grąžintos Lietuvai.

Iš tikrųjų dalis senojo Vil
niaus universiteto turto buvo grą
žinta dvidešimtaisiais metais, da
lis —po II pas. karo, betgi dar 
daug istorinių vertybių iki šiol 
laikomos įvairiose įstaigose. Taip 
TSRS Mokslų Akademijos fun- 
damentalinėje bibliotekoje (Le
ningrade) yra ypač vertingų kny
gų rinkinys, priklausąs Vilniaus 
universitetui ir pervežtas į Peter
burgo universitetą, universitetą 
uždarius. Tarp jų yra lietuvių 
bibliofilų, pagrindinių Vilniaus 
universiteto fundatorių, knygos, 
kaip Sigismundo Augusto, Geor
gijaus Albiniuso (XVI a.), Leono 
Sapiegos, Radvilų (XVII a.) ir kt. 
Kultūrinė istorinė šių knygų 
reikšmė Lietuvai labai didelė, nes 
jos liudija apie mokslo, kultūros, 
skaitymo paplitimą. Visi šie leidi
niai turi atitinkamus knygos 
ženklus, nurodančius jų priklau
somybę Vilniaus universitetui.

Petras Klimas, IS MANO ATSI
MINIMŲ. Išleido Juozas Kapočius 
1079 m. Spaudė Lietuvių Enciklo
pedijos spaustuvė Bostone. Leidi
nys didesnio formato, kietais vir
šeliais, 416 psl., kaina 12 dol.

*

Neseniai (1979 m. pradžioje) 
Lietuvių Enciklopedijos Leidyk
la Bostone išspausdino mūsų žy
maus diplomato ir Vasario 16 d. 
akto signataro Petro Klimo kny
gą, antrašte „Iš mano atsimini
mų”. Knygoje yra įdėtos trys P. 
Klimo nuotraukos ir knygos pa
baigoje yra išspausdinta pavar
džių bei vietovardžių rodyklė. At
siminimų knyga suskirstyta į 41 
skyrių, kurie apima P. Klimo gy
venimą nuo pat jaunystės, jo vi
suomeninę bei politinę veiklą, 
Lietuvos Nepriklausomą valsty
bę atkuriant, jo dalyvavimą vi
sose svarbesnėse Lietuvos diplo
matinėse derybose ligi jo pasky
rimo nuolatiniu Lietuvos atstovu 
pradžioje į Italiją, o paskui — į 
Prancūziją.

P. Klimas savo atsiminimų 
įžangoje Žmogus istorijoje labai 
kukliai nusako savo atsiminimų 
tikslą ir vertę, rašydamas, kad 
„Kaip smiltelė viena prie kitos 
sudaro krūvą, taip ir kiekvienas 
žmogus yra bendruomenės daly
vis — kūrėjas. Ta prasme ir no
riu čia kelias smilteles padėti 
prie lietuvių tautos istorijos, kaip 
ji su manim ir pro mane nurie
dėjo mano gyvenimo laikotar
piu”.

Trečiame ir tolesniuose sky
riuose autorius glaustai, bet įdo
miai aprašo carinio valdymo me
to Marijampolės gimnazijos 
moksleivių nuotaikas, mokinių 
savišvietos kuopelių veiklą, o po 
1905 m. revoliucijos, truputį pa
sikeitus politinėms sąlygoms — 
lietuvių mokinių būrelių viešą

Apie tai plačiai žinoma kaip res
publikoje, taip ir užsienyje. To
dėl, suprantama, vėl ir vėl išky
la klausimas, kodėl gi iki šio lai
ko pilnai neįgyvendintas Lenino 
dekretas.

Mes įsitikinę, kad Jūs suprasite 
padėties rimtumą. Primygtinai 
prašome Jus peržiūrėti klausimą 
apie paminėtų knygų rinkinio 
grąžinimo galimybę Vilniaus uni
versitetui. Toks žingsnis turėtų 
milžinišką politinę ir propagan
dinę reikšmę. Jis neabejotinai pa
darytų teigiamą įtaką draugys
tės stiprinimui tarp TSRS tautų 
ir suteiktų pagarbą rusų tarybi
nei tautai.

Mūsų kreipimasis pagrįstas 
klausimo svarbumu ir nuoširdžiu 
noru pabrėžti didelius Lietuvos 
pasiekimus Tarybų valdžios me
tais kultūros ir mokslo srityse.

Su pagarba
Vilniaus universiteto rektorius, 

LTSR MA akademikas, 
Socialinio darbo didvyris 

Prof. dr. J. Kubilius
Universiteto partijos komiteto 

sekretorius, nusipelnęs LTSR 
mokytojas 

Doc. K. Poškus

veiklą, pasirodant su vaidinimais, 
chorais ne tik Marijampolėje, bet 
ir tolimesnėje apylinkėje, keliant 
žmonių tautinį susipratimą. To
liau P. Klimas aprašinėja, kaip 
jie — gimnazistai 1908 m. pra
dėjo hektografu spausdinti laik
raštėlį „Mokinių Draugą“, kuris 
skatino jaunimą šviestis, lavin
tis ir dirbti visuomeninį darbą.

Bet netrukus caro žandarai su
sekė apie, jų manymu, „pavojin
gą mokinių politinę veiklą“, nu
kreiptą prieš Rusijos galingąją 
imperiją. P. Klimas su savo drau
gais gimnazistais, leidusiais tą 
laikraštėlį, buvo areštuoti, iš gim
nazijos pašalinti ir 1909 m. visi 
jie buvo teisiami. Bet adv. A. Bu
lotai sumaniai jų bylą ginant, 
teismas visus juos išteisino, o gim
nazija vėl juos priėmė atgal 
mokslą tęsti.

P. Klimas, studijuodamas tei
sės mokslus Maskvoje, buvo vie
nas svarbiųjų „Aušrinės“ žurna
lo redaktorių ir bendradarbių. 
Ligi „Aušrinės“ ir vėliau „Atei
ties“ žurnalų leidimo, lietuvių 
moksleivių savišvietos kuopelių 
buvo ne tik Lietuvos gimnazijose, 
bet ir Latvijos bei Rusijos mies
tų gimnazijose, kuriose mokėsi 
lietuviškas jaunimas. Bet centra
lizuota moksleivių ir studentų 
veikla buvo pradėta tik 1910 m., 
pradėjus leisti ‘Aušrinę”, kuri, 
Klimo nuomone, yra išvariusi 
antrąjį „Aušros“ barą Lietuvos 
jaunuomenėje, nes pvz., 1914 m. 
„Aušrinės“ buvo spausdinama 
3.250 egzempliorių. Greta „Auš
rinės“ 1911 m. buvo, pradėtas 
leisti ir moksleivių žurnalas „Atei
tis“, sujungęs katalikiškąjį jauni
mą.

Atsiminimų dešimtas ir vie
nuoliktas skyrius paskirtas 1915 
m. vokiečių okupacijos pradžiai. 
Tuo metu P. Klimas, gavęs lei-

WU 400-tųjų metų Jubilieji
nio valstybinio komiteto narys, 
nusipelnęs LTSR kultūros — 

švietimo darbuotojas 
Doc. L. Vladimirovas

WU mokslinės bibliotekos di
rektorius, nusipelnęs LTSR kul
tūros veikėjas.

Fil. m. k. J. Tomau
•

Pogrindinio žurnalo “Alma 
Mater” 1979 m. Nr. 1, redak
cijos patsaba. Šis Laiškas, mū- 
mūsų išverstas į lietuvių kalbą, 
yra teigiamas dalykas. Tie, kurie 
jį parašė, šiuo atveju verti pagar
bos. Tik labai keista, kad po šiuo 
laišku nėra paties Jubiliejinės ko
misijos pirmininko, Lietuvos TS 
R Komunistų partijos Centro Ko
miteto sekretoriaus L. Šepečio pa
rašo. Nejaugi L.Šepetys, neseniai 
buvęs kultūros ministru, o dabar, 
užimdamas tokį aukštą postą 
partijos viršūnėje ir tapęs uni
versiteto Jubiliejinės komisijos 
svarbiausia figūra, nesirūpina iš
plėštomis mūsų kultūros vertybė
mis? Nejaugi jam svarbiau ne
turėti jokios “dėmelės” svetimos 
valdžios akivaizdoje ir tuo pre
tekstu aukoti gyvybinius mūsų

dimą iš vokiečių okupacinės val
džios, aplankė dalį Suvalkijos ir 
aprašė iš vos praūžusio karo savo 
įspūdžius ir šiurpulingus vaizdus 
bei vokiečių įvestą administraci
nę tvarką. Greta niūrių pasako
jimų blyksteli ir gražiosios Dzū
kijos gamtos subtilūs aprašymai, 
kurie tiktų dėti ir į mokinių skai
tymų knygas. Savo aprašyme jis, 
kaip istorikas, pateikia istorinių 
duomenų apie aplankytus mies
telius, bažnyčias, piliakalnius, 

ALMA MATER reikalus? Ne
jaugi jam jo trokštama karjera 
svarbiau už viską.

Bet palikime šį klausimą kol 
kas nuošaliai. Grįžkime prie 
Laiško TSRS MA prezidentui. 
Laiške paminėta tik nedidelė ru
sų pagrobta Lietuvos kultūrinių 
vertybių dalis. Lietuvos Metrika, 
neprieinama Lietuvos istorikams 
ir teisininkams, vertingiausi me
no paminklai, šiuo metu netei
sėtai laikomi Ermitaže bei kituo
se Rusijos muziejuose, — toli gra
žu nepilnas sąrašas tų neįkainuo
jamų meno bei kitokių vertybių, 
kurias rusų valdžia grobstė per 
beveik pusantro šimto metų o- 
kupacinį laikotarpį. Ypač dide
li masiniai grobstymai vyko po 
nepavykusių 1831 ir 1863 metų 
sukilimų, kada sukilėliai buvo 
žudomi arba tremiami į Sibirą, 
kada vyko kolonizacija ir rusifi
kacija. Ką nesunaikino, ko ne
nusiaubė, tą išvogė, išgrobstė, 
įdomu, kuo di'džiuotusi, saky
sim, Ermitažas, jei visos pagrob
tos vertybės būtų grąžintos teisė
tiems jų savininkams?!

Lietuva, sudariusi Taikos su
tartį su Tarybų Rusija, kaip jau

dvarus ir tt.
Šių įdomių P. Klimo atsimini

mų dalis apie vokiečių okupaci
jos pradžią Pirmojo pasaulinio 
karo metu, 1935 m. buvo iš
spausdinta žurnale „Naujoji Ro
muva“, o 1969 m. — pakartota 
JAV „Darbininke“.

Kaip žinome, Pirmojo pasauli
nio karo metu daug lietuvių in
teligentų pasitraukė iš Lietuvos į 
Rusiją. Tada Vilniuje pasiliku
sieji lietuviai veikėjai, gyvenimo 

pažymėta ir Laiške, kėlė šį klau
simą. Taikos sutartyje buvo pa
žymėta, kad iš Lietuvos išplėšti ir 
išgabenti į Rusiją kultūriniai is
toriniai ir meno vertybės turi bū
ti grąžinta tikrajam savininkui 
—'Lietuvai. Tiesa tai buvo tik su

tartis, kurias beveik visuomet pa
sirašo Tarybų Sąjunga, bet apie 
vykdymą mažiausiai galvoja... 
Sugrąžinti išvogtas vertybes — 
Tarybų valdžiai buvp pats sun
kiausias dalykas. Čia nepadėjo 
net ir didžiausias Tarybų Rusi
jos autoritetas — Leninas, jo dek
retas. Kai reikia atitaisyti skriau
dą, didžiajai rusų tautai nieko 
nereiškia ir Leninas! Visokiais 
išsisukinėjimais, delsimais ir ap
gaudinėjimais buvo sulaikyta 
Lietuvos Metrika bei kitos verty
bės. Taip atėjo 1940 metai, kada 
buvo pagrobta ir pati Lietuva. 
Prasidėjo ne pavogtų vertybių 
grąžinimas, o naujas vagysčių e- 
tapas....

Bet štai Jubiliejus! Ir dar koks 
—400 metų! Kad Vilniaus uni

versitetas ne seniausias v’soje da
bartinėje Tarybų Sąjungoje, — 
šis sukurtas mitas išsisklaidė kaip 
dūmai: falsifikacija perdaug įžu-

aplinkybių verčiami, turėjo tęsti 
visuomeninį ir politinį darbą ne 
tik už save, bet ir už tuos, ku
rie pasitraukė į Rusiją. O darbo 
buvo per akis — mokyklų stei
gimas, lietuviškų vadovėlių paren
gimas, būtinos politinės literatū
ros ruošimas, įvairių memoran
dumų rašymas ne tik vokiečių ka
rinei valdžiai, Vokietijos vyriau- 

T*v prezidentui W. Wil- 
i šonui ir kt.

S.uose atsiminimuose P. Kli
mas įdomiai aprašo, kaip jis 1916 
m. pradžioje pats vienas parašė, 
išspausdino ir per patikimus as
menis išplatino Lietuvoje pirmą
jį atsišaukimą prieš vokiečius, ku
riame jis pirmukart iškėlė šūkį į 
tautą „Tegyvuoja susipratusi ir 
laisva Lietuva" ir dėl didesnio 
įspūdžio tą atsišaukimą jis pasira
šė „Laisvosios Lietuvos kovoto
jai“.

Be daugelio kitų darbų, 1917 
m., gavus iš vokiečių valdžios lei
dimą leisti laikraštį „Lietuvos 
Aidą“, P. Klimas buvo to laik
raščio faktinasis redaktorius ir 
beveik kiekvienam numeriui jis 
parengdavo labai vertingų 
straipsnių. Deja, tų straipsnių 
daugumą vokiečių cenzūra iš
braukdavo.

Toliau P. Klimo atsiminimuo
se yra aprašyta 1917 m. Lietu
vių Vilniaus konferencija, Lietu
vos Tarybos sudarymas ir kelias 
į Vasario 16 d. Nepriklausomy
bės akto pasirašymą. Čia jis pla
čiai nagrinėja visus sunkumus ir 
kovas su vokiečių karine valdžia 
ir Vokietijos imperine vyriausybe, 
o taip pat — Lietuvos Tarybos 
narių principinius nesutarimus ir 
dėl Vasario 16 d. akto ir vėliau 
— dėl parinkimo karaliumi Ura
cho. Reikia pabrėžti, kad tokio 
ištisinio aukščiau suminėtų įvy
kių aprašymo, iki šiol mes dar 
neturėjome. Todėl, kurie nori są
moningai suprasti Vasario 16 d. 
akto vertę ir pajusti pačių lietu- 

(Nukelta į 2 psl.) 

li — reikia jos norom nenorom 
atsisakyti. O minėti tokį Jubilie
jų labai nesinorėtų... Bet tas pra
keiktas užsienis!... “Tarybų val
džiai Lietuvoje ne tas dabar rūpi... 
Minėti universitetą — tai kažką 
priminti apie jėzuitus... Nebūtų 
jokių minėjimų, bet tas nelem
tas Junesko.

Blogiausia, kad apie šio uni
versiteto sukaktį rašo ne tik už
sienio lietuvių, bet ir ta vadi
nama “didžioji spauda”.... Ir va
gystes mini....

Nenorime būti blogio prana
šais. Bet tai, kad iki šiol reikalai su 
išplėštu universiteto turto grąži 
nimu nepajudėjo iš vietos, kelia 
nesmagias mintis: vargu ar vagis 
atsižvelgs į Jubiliejų,...

Laiške prezidentui išdėstyti ir 
tokie motyvai — propogandiniai, 
kurie atitinka dabar skleidžiamą 
ideologiją. Be to, Lietuva jau ne 
“buržuazinė", minėtos vertybės 
lieka toje pačioje valstybėje... Žo
džiu, nebėra jokių “kliūčių”, jo
kio preteksto neatsižvelgti į Laiš
ko iškeltus reikalavimus. Lieka 
laukti.

Ką gi, pažiūrėsime, kokie bus 
rezultatai.
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Šia •/ame numery: 
• Muz. Aleksandras Kučiunas 
į apie šių laikų muzika. 
: Antanas Maceina kalbasi 
; su recenzentais. 

Pabaltiecivi grafikos ir skulptūros 
paroda New Yorke. 
Vincas Trumpa apie Kusnerio knygę, 
Henrikas Nagys prisijaukino 
sakale Toronte. 
Lietuvis aktorius vaidina 
poetą Rimbaud. 
Nauji leidiniai. 
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ANTANAS MACEINA 

Agente W*t 

Nesuprasti, bet priprasti 
Muziko A. Kuciūno žodis, tartas D. Lapinsko operines 
vakarones metu Jaunimo centro kavinėje, Chicagoį, š. m. 
gegužes men. 4 d. 

Ne visada autoriui dera pačiam 
interpretuoti savo veikalus turinio 
atžvilgiu — jau vien dėl to, kad jo 
interpretacija nebūtinai yra teisin
gesnė, negu skaitytojo: autorius sto
vi arčiau savos minties, bet ne ar
čiau tiesos. Tai tinka tiek poezijai, 
tiek filosofijai. Tai tinka ir šio 
straipsnio autoriui, kurio knyga "Fi
losofijos kilmė ir prasmė" (Roma 
1978) yra sulaukusi įvairiopų ato-
liepių ir net galynėjimosi tarp jos 
vertintojų (plg. dr. K. Girnius, 
"Aidai" 1978 m. nr. 2; Vincas 
Trumpa, "Metmenys" 1979 m., nr. 
37; Dana Vasiliauskienė, "Draugas" 
1979 m., nr. 105; santrumpos: A - Ai
dai, D - Draugas, M - Metmenys. 

Be abejo, kad filosofinės knygos 
kritiko žodis būtų svaresnis, negu 
autoriaus, jis privalo knygą ne sant-
raukiškai atpasakoti ar savo įspū
džius papasakoti, o atkurti jos pa-

tojas stovi šalia anktesniųjų. Argi 
Aristotelio gnoseologinis priekaiš
tas Platonui, esą "idėjos nieko ne
padeda daiktams pažinti", paneigia 
ontoliginį pačių idėjų pobūdį? 
Aristotelio tyrinėtojai net randa šio
je kritikoje "sofistinio prieskonio" 
(L. Duering). 

Vaisinga filosofinė kritika, atro
do, yra galima tik toje pačioje sis
temoje, nes tik čia ji gali tikrai kilti 
iš vidaus. St. Šalkauskis yra kartą 
man prisipažinęs, jog gailįsis, kam 
savos disertacijos (apie pasaulio sie
lą VI. Solovjovo filosofijoje) pabai
goje įrašęs sakinį: Solovjovo pažiū
rų kritika čia pateikta pagal tomis
tinės filosofijos principus. Mat, to
kia kritika yra ne kas kita, kaip 
skirtingų pažiūrų palyginimas iš 
viršaus. Jei betgi kritiškas skaityto
jas randa savo mąstymo sąlytį su 
autoriaus mąstymu, jis gali iškelti 

šių dienų kompozitorius turi 
tokią dilemą: rašyti muziką sena
me, tradiciniame stiliuje ir tuo 
būdu patenkinti daugumos klau
sytoju skonį arba eiti su laiko dva
sia ir, naudojant naujesnę muzi
kos rašymo techniką, ieškoti kūry
binio individualumo, savitos mu
zikinės kalbos. 

Pirmuoju atveju publika tik
riausiai uždėtų štai tokią etiketę: 
malonu, pasiklausyti, bet kažin 
kaip nereikšminga, nes visa jau 
girdėta ir pažįstama. Muziko, 
trokštančio sukurti ką nors naujo 
ir originalaus, laukia liūdnesnis 
likimas '•'•— jo kūrybinių pastan
gų iš viso nenorima klausyti. 
Dažnai juk ir girdime: "Nesu
prantu ir tiek!" 

Dėl to "nesuprantu" norėčiau 
keletą žodžių tarti. (Kadaise pats 
perėjęs modernaus meno pažini
mo protesą, manau turįs čia šiek 
tiek patyrimo-) • 

Pirmučiausia siūlyčiau žodį 
"supratimas* pakeisti pripratimu, 
nes supratimo daugiau reikalin
ga praeities, o ne dabarties muzi
kai. — Štai, pvz., klausomės Beet-
hoveno; sonatos. Jos muzikos kal
ba ir stilius pažįstami, priprasta 
ritminė; slinktis* melodijos ir har
monija neerzina ausies, bet .ar 
tikrai veikalą suprantame? Ar 
dauguma publikos, rasi, supran
ta tokią logišką Beethoveno te
mų ekspoziciją ir tų minčių vys
tymo būdą? Arba štai, ar tikrai 
suprantame komplikuotą, įmant
rią Badho kompozicijų konstruk
ciją?.- ^Kažin, bet kadangi šios 
rūšies muziką esame daug kartų 
girdėję, tad nesipriešindami, nors 
kartais IT nuobodžiaudami, klau
some. * 

Šiuolaikinė muzika reikalauja 
ne supratimo, bet atidos ir atvi
ro, neitai goto klausytojo. Ji vei
kia tiesiogiai: be analitinio, be 
atmintinio klausymo, jinai tie
siai spontaniškai veržiasi į klau
sytoją. 

• 
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Nenagrinėdamas plačiau šios 
temos (mūsų vakaronės tikslas 
juk yra nauja opera), norėčiau 

grindus, tuo įžvelgdamas bei a t - j a i k S t ė n i r t o k i^ įžvalgų, kurių 
skleisdamas, kur yra likę plyšių arįPa t s autorius net nenujautė. Inter-
padaryta nepateisinamų šuolių. I P^tacija filosofijoje yra lygiai tokio 
Tačiau tai esti paprastai įmanoma Pa t pajėgumo, kaip ir poezijoje. Štai 
tik tada, kai autoriaus ir skaitytojo įkodel autoriui ir nedera galynėtis su 
išeities taškai sutampa ar bent | s a v a i s interpretais, kadangi šiuo ga-
glaudžiai susiliečia. Esant pagrin- lynėjimusi jį, tik pastotų kelią kitų 
dams kitokiems ar net priešingiems, 
nyksta galimybė savo 'priešininką' 
suprasti. Sakysim: jei sutiktume su 
V. Trumpa, kad "filosofuoti reiš-

primygtinai pabrėžti, kad mo- j kia... mokėti gyventi ir mirti ne tik 
dernus muzikos menas yra kažin s u 0 ^ bet ir be Dievo" (M,p. 
kaip primityvus, pirmapradiškas, 176), tai juk savaime būtų aišku, 
turįs net vaikiškai žaismingų ele- jog 'mokėjimas' gyventi ir mirti su 
mentų. (Čia bene rastume ana- Dievu vargiai ar susiliestų su 'mo-
logiją su šių laikų tapyba, skulp-1 kėjimu> gyventi 5r m i r t i ^ r^vo: 
tūra, o gal ir poezija?...). Į55ų d v i e j u «molcsiu> pagrindai bū-

Kalbant pro domo sua, prieš tų priešingi ir todėl prasilenktų 
keletą savaičių, va, šiuose na
muose girdėjome Dariaus La
pinsko dainų ciklą '"Balyvera". 
Sis kūrinys galėtų būti geru pa
vyzdžiu mano čia pareikštoms 
mintims: parašytas naujoviška 
komponavimo technika, jis stai
giai ir betarpiškai pagavo klausy
toją savo liaudišku primityvumu 
bei liūdna, tragiška gaida. Stip
rus ir jaudinantis šios muzikos 
efektas dar tebėra gyvas atminty. 

Dabar — naujoji Dariaus ope
ra "Amadar". Mačiau ją tik rank
raštyje, todėl galėčiau gal tik pa
viršutiniškai savo bendrą įspūdi 
pasakyti. Manau, praverstų man 
pasiskolinti įžymaus amerikiečių 
kritiko I. Kolodino modernios 
operos aptarimą. Žodis opera, ra
šė jis "Saturday Review" B. Brit-
ten'o operos *T)eath in Venice" 
premjeros proga, iš tikrųjų te
reiškia "darbą", bet paprastai tai 
suprantame kaip muzikinį spek
taklį —"musical entertainment"; 
šiuo atveju, girdi, tas terminas tu
rėtų būti praplėstas į "opera om-
nia — operatic all". Visumos 
opera. 

vienas su ldtu. 'Mokėjimas' mirti su 
Dievu negalėtų būti mastas vertin
ti 'mokėjimui' mirti be Dievo ir at
virkščiai. 

Bet net jeigu pradėtume ir pojū
čių sugaunama apraiška (fainome-
non), greitai pastebėtume, kad, pa
vyzdžiui, 'fenomenas' Platonui turi 
kitos prasmės, negu Heideggeriui: 
pirmajam jis yra priedanga bei ap
gaulė, antrajam — rodymasis ir švi
tėjimas (Sichzeigen, Scheinen). Re
tai tad vieno mąstytojo vykdoma 
kito mąstytojo kritika iš tikro pa
taiko į šiojo silpną vietą. Paprastai 
ji tik parodo, kiek paskesnis mąsty-

įžvalgoms, kurios ne kartą jo veika
lą pagilina bei praturtina. 

Vis dėlto autorius gali ir net pri
valo pasiaiškinti, kai kritikai tariasi 
pastebėję tokių dalykų, kurie, nors 
ir būdami savyje antraeiliai, šia ta
riamybe neigiamai jtaigauja skaity
toją ir jį tarsi klaidina. Tokių daly
kų ryšium su 'Tilosofijos kilme ir 
prasme" yra tuo tarpu iškilę kele-

j tas: kai kurių žodžių abejotinumas, 
knygoje esančių citatų gausa, per 
didelis dėmesys P. Wustui, J.P. 

V. K. Jonynas Industrija (alumlnis) 
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filosofavimą kaip svarstybas, į ku- giau filosofinių sąvokų (terminui) 
rias jis savo kritikų esąs pakviestas. 

1. Abejotini žodžiai 

V. Trumpa, kaip anksčiau ir dr. 
Sartre aplenkimas ir dar vienas ki- j K Skrupskelis su dr. K. Girniumi 
tas. Juos tad autorius čia ir norėtų j (plg. A, p. 70,80), pagiria auto-
truputį paaiškinti, pergyvendamas į riaus pastangą, "kaip galima dau-

ša į modernios operos sąvoką: 
muzika yra neatskiriama tos visu
mos dalis, atskirtai beveik neeg
zistuojanti... Bijau, ar nebūsiu 
skeptiku klaidingai suprastas?... 
Tad gerai, kad Sį vakarą turime 
čia patį operos kompozitorių, ga
lėsiantį duoti tikslesnį savo kūri
nio aptarimą. 

Linkėdamas sėkmės Dariaus 
i Lapinsko naujajai operai, turiu 

Tikrai nesuklysiu, sakydamas,! tokį mažą post seriptum: kai mi 
kad Lapinsko "Amadar" yra taip 
pat tokia visumos opera, čia pa
naudoti visi dainininkų balsų re
sursai, įvairios muzikinės, o ypač 
orkestrinės priemonės operos vei
kėjų bei veiksmo iliustracijai. Žo
džiu, visas kompozitoriaus muzi
kinis arsenalas veikia su teatrine 
visuma. 

Bet kaip su muzika, paklausit? 
—Taigi čia atsakymas ir atsimu-

rė K. V. Banaitis, apgailestavau, 
kad mūsų visuomenė (tiesa, tuo 
metu neturtinga) nesugebėjo pa
dėti vienam didžiųjų mūsų mu
zikos kūrėjų; gerai žinau, kad ne
išnaudojome Vlado Jakubėno kū
rybinio talento ir leidome jam 
paskęsti pilkoj kasdienybėj, dabar 
nuoširdžiai norėtųsi, kad ateity
je nepamestumėme kelio dėl dau
gybės takelių 

semtis iš lietuviško žodyno" (M, 
173). Vis dėlto kai kurie "Filosofi
jos kilmės ir prasmės" Žodžiai jam e-
są abejotini. Visų pirma V. Trum
pa nenorėtų sutikti, kad vokiškasis 
žodis Holzweg galėtų būti nusaky
tas lietuviškuoju šuntakiu, šunke
liu ar klystkeliu. Giliau betgi įsi
žiūrėjus, aiškiai regėti, kad šuntakis 
ar šunkelis visiškai atitinka Hol»-
weg prasmę. Mes, lietuviai, daug ką, 
kas netikra bei apgaulu, nusakome 

Trumpa, M, p. 175). Heideggeris 
tik pastebi: "Malkakirčiai ir eiguliai 
žino šiuos kelius — Holzmacher 
und Waldhueter kennen die Wege" 
(Holzvvege, Frankfurt / M. 1950, p. 
3). šie keliai, pasak Heideggerio, 
"dažniausiai esti užžėlę ir staiga 
baigiasi neišeinamybe (im Unbe-
gangenen)" (tp.) Pastaruoju posa
kiu, man atrodo, Heideggeris ir api
būdino - sąmoningai ar nesąmonin
gai — savą filosofinį kelią. Ar jo 
knygos pavadinimas MHolzwege,, 

nėra kartais nuoroda į šį kelią? Kas 
juo eis, nieko neprieis, nebent skin-
tųsi šio kelio tęsinį per jį sulaikiu
sią minties tankynę, vadinasi, klyst
kelį paverstų aiškiu keliu. 

Kodėl žodis būsmas V. Trumpai 
'visiškai gremėzdiškai skamba" (M, 
p. 173)? Kalbiškai jis taisyklingas, 
o skamba — bent mano ausiai — 
net maloniau, negu bėgsmas, keiks
mas, šauksmas, trenksmas, verks
mas, kuriuose priebalsių "gs' ar 
les' sanbėga slopina skambesį. To
kios sanbėgos būsmas neturi. Pras-
miškai gi tik būsmas yra tapsmo 
priešingybė, ne būtis, kaip norėtų 
telkti V. Trumpa (tp.), nes taps
mas taip pat yra ir būna: tapsmas 
yra būtybės būsena kaip ir būsmas, 
tik priešinga prasme. Lietuvių kal
bos vediniai, turį priesagą '-smas\ 
reiškia nebe gryną vyksmą, pvz. bė
gimas, gaudimas, šaukimas, verki
mas, o daugiau konkretesnį veiksmą 
ar net veiksminę padėtį, pvz. per
versmas. 2odį būsmas esu vartojęs 
jau "Kultūros filosofijos įvade" 
(Kaunas 1936, p. 95-99), ir nė vie
nas kalbininkas nėra jo papeikęs. 
Net nė St Šalkauskis, kuris skaitė 
Sos knygos rankraštį. Būsmas lie
tuviui yra savaime suprantamas žo
dis, todėl D. Vasiliauskienei jis ir 
"pasirodė kaip žinotas jau vaikystė
je, tik niekad nevartotas" (D, p.3). 

Katras žodis geresnis: ištarmė ar 
ištara? Savo knygoje vartoju ištarą. 
V. Trumpa pataria: "Gal geriau 
vartoti ištarmė" (M, p. 173). "Da
bartinės lietuvių kalbos žodynas" 
(Vilnius 1972) teikia abu žodžiu ta 
pačia dvejopa prasme: tarimo ir 
sprendimo (plg. p. 255). Vis dėlto 
man atrodo, kad teisinis sprendimo 
atžvilgis jau tiek yra ištarmėje įsi
tvirtinęs, jog grynam tarimui nusa
kyti šis žodis nebetinka. Tuo tarpu 
ištaroje sprendimo, ypač teisinio, 
negirdėti. Ja nusakome tik tai, kas 
ištarta, kaip ir kitais šios rūšies ve-

sudurtiniu žodžiu, kurio pirmasis į diniais: kas išdegę, yra išdaga; kas 
sandas yra šuo: šunadvokatis (ne- j išdrožta, yra išdroža; kas išduobta, 
tikras advokatas), šunbajoris (nu- yra išduoba; kas iškirpta, yra iškar-
sigyvenęs bajoras), šunbaravylds j pa; kas išnerta, yra išnara; kas iš-
(netikras baravykas, gal net nuo- j vesta, yra išvada ir t.t Todėl vargu 
dingas), šundaktaris (apgaulingas ar būtų galima vietoje ištaros var-
gydytojas), šungrybis (nevalgomas i toti ištarmę ten, kur kalbama ne a-

pie sprendimą, o tik apie tarimą. Sa
kysime: "Garsiažodis (onomatope-
ja: čirenti, kukuoti, žviegti') F 3 

gamtos balsų pergyvenimo ištara". 
Pakeitę Ha ištarą ištarme, aptem
dintume sakinio prasmę. Todėl, 
mano nuomone, ištarmę reiktų pa
likti teisinei kalbai, o filosofijoje 
vartoti ištarą, ypač nagrinėjant kal
bą, kadangi žodis visad yra ištara, 

grybas), šunponis (nevykęs pone
lis), šunramunė (netikra, nekve
pianti ramunė) ir t t Lietuvoje var
tojome jau ir naujadarą šunmenis 
vietoje vokiškojo Kitsch. Nūn, vo
kiškasis Holzweg kaip tik ir yra tok
sai netikras bei apgaulus kelias, ku
ris prasideda tartum aiškiai, o bai
giasi nežymiai kažkur girios tanku
myne. Taip jį supranta Heideggeris, 
taip jis vartojamas ir šnekamojoje į bet retai kada ištarmė. Gal tik logi-
vokiečių kalboje: "Auf dem Holz-jkoje ištarmė galėtų pavaduoti 
weg sein" yra tas pat kas ir "auf j spresmą. 
falschera Wege sein, sich irren", va-1 Ką reiškia žodis kūryba? S| klau-
dinasi. klysti (H. Paul, Deutsches «mą keliu todėl, kad jo prasmės 
Woerterbuch, Halle / S. 1936, p. svyravimas yra pažadinęs didelį ne-
262). O kad Hobweg pirmykšte susipratimą. V. Trumpa klausia, 
prasme yra malkakirčių išmintas "kaip toji būtis tuo pačiu metu yra 
ar išvažinėtas keliukas, tai jam nė ir Dievo kūryba... ir pats Dievas" 
kiek nekliudo turėti ir klystkelio (M, p. 179). S} gi klausimą jis grin-
prasmę, nes kas anuo keliuku eitų džia mano sakiniu: 'Tarp būties Ir 
kaip tikru keliu, pasiklausytų, nie-; I*evo kūrybos... esama visiškos ta
ko nepriėjęs, kadangi jis niekur nė ' patybės" (knygos p. 249). Ką tad 
neveda. M. Heideggeris anaiptol ne-;Siame sakinyje reiškia kūryba? Nes 
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o^fcuklus pasiūlymas”, kalbant apie 

literatūrą, cenzūrą ir Stalino laikmetį.
a.’ifPokalbis su dail. A, Valeška 

Sibiro kankinėm vitražo proga. 
Kam turime būti dėkingi 
už Vilniaus universitetą? 
Ruslanas — sovietinis karžygys.

asįPavergtos Lietuvosi studentiškos 
parodijos ir interpretacijos.

—Dr. P. Jonikas apie Kušnerio knygą. 
—Telesforo Valiaus apžvalgine paroda. 

Nauji leidiniai.

„Kuklūs pasiūlymai", kalbant
jį

apie literatūrą, cenzūrą ir
Stalino laikmetį

Kai aštuonioliktame šimtme
tyje anglų okupuotą Airiją siau
bė badas “Guliverio kelio
nių” autorius Jonathanas Swif- 
tas išreiškė savo pasipiktinimą 
kandžia satyra. Airijos problema 
lengvai išsispręs, rašė jis, nupe
nint airių kūdikius ir parduodant 
juos, kaip skanėstus, turtingiems 
anglų smaguriams — tuo būdu 
ir airiai pasipinigaus ir sumažės 
maitintinų bumų skaičius. Swifto 
satyra pavadinta "Kuklus pasiū
lymas”.

Sis Svifto kūrinys vėl pasibel
dė j atminti, besiklausant kai ku
rių Amerikoje apsilankiusių Lie
tuvos rašytojų, mpnininkų bei 
žurnalistų. Štai Vytauto Sirijos 
Giros “kuklus pasiūlymas”, per
nai pasirodęs Amerikos lietuvių 
spaudoje. Užuot kritikavę kultū
rini gyvenimą Lietuvoje, kalbėjo 
jis, išeiviai turėtų pažvelgti i ji ob
jektyviomis akimis ir pamatyti, 
kaip jis klesti komunistinės sant
varkos dėka. O kaip jis klesti? 
Paimkit kad ir mane, aiškino Si
rijos Gira — nors aš ir nesu vie
nas iš stambiųjų lietuvių rašyto
jų, net ir mane verčia į vokiečių 
kalbą ir leidžia Rytų Vokietijoje. 
Pasiūlymas ne tik kuklus, bet tie
siog dramatiškas, ypač atsižvel
giant i padėti Rytų Vokietijoje. 
Tai kas, kad komunistinė cenzū
ra išstūmė i Vakarų Vokietiją 
Kunzę, Biermaną, ir daug kitų 
gabių rašytojų; nesvarbu, kad 
cenzūra nepraleidžia naujų Be- 
ckerio, Loesto, Schneiderio ir Ja- 
kobso knygų; nieko nereiškia, 
kad veteranas partietis rašytojas 
Stefanas Heymas aprauda “prū
sišką stalinizmą”. Visa tai, kaip 
ir literatūros darkymas ir slopi
nimas Lietuvoje nublanksta 
prieš faktą, kad Sirijos Gira lei
džiamas Rytų Vokietijoje!

Itin grakštų “kuklų pasiū
lymą” padarė kino režisierius

Žebriūnas, neseniai lankęsis A- 
merikoje. “Gimtojo krašto” ko
respondentui jis pasipasakojo 
taip švietęs savo tautiečius išei
vijoje: Jūs be perstojo skundžia
tės apie cenzūrą Lietuvoje, o ne- 
pamėginat suprasti, jog toji cen
zūra” iš tikrųjų atlieka “huma
nistinę” funkciją, saugo “huma
nistinę” kultūrą. Kuklus pasiū
lymas, vertas giliausio dėmesio. 
Lietuvoje cenzoriai pluša išsijuo
sę, kuria šviesesni rytoju, kovoja 
už "humanizmą”, o čia juos der
gia, kaltina meno žalojimu. Pa
siklausius Žebriūno, panūsta at
siliepti savu “kukliu pasiūlymu”. 
Ar ne laikas nustot slėpus tuos 
cenzorius, nudavus, kad jie ne
egzistuoja? I dienos šviesą juos, 
ant garbės pjedestalų! Pats laikas 
viešai juos pavadint “humanis
tais” ir jų centrinę buveinę — 
“humanizmo rūmais”!

Tačiau aukso medalio už rink
tinius "kuklius pasiūlymus” nu
sipelno Vytautas Kazakevičius, 
partinis emigrantologas. Brook- 
lyno “Laisvėje” išspausdintame 
straipsnyje jis piktinasi, kad Lie
tuvoje ir kitur jvairūs žmonės vis 
dar perdaug “negatyviai* žiūri j 
Stalino laikmetį, ar, jo žodžiais, į 
“sunkius sudėtingus pokario me
tus”. O ką su tais metais daryti. 
Kazakevičius tvirtina, jog tų me
tų “reiškinius” “mes” — t.y. jis 
ir jo bendraminčiai — “katego
riškai pasmerkėme”, jų "ryžtin
gai atsisakėme”, ir kalbėti apie 
tai “moralinę teisę” turime "mes, 
tų negerovių pašalintojai, o ne 
visokie socializmo priešai ar ‘di
sidentai’.”

Stulbinančiai kuklus Kazake
vičiaus pasiūlymas! Tiesa, jį ne
lengva bus įgyvendinti. Atsiras 
priekabių žmonių, kurie pri
mins, kad “sunkiais, su
dėtingais pokario metais” Kaza
kevičius ir jo bendraminčiai

SIBIRO KANKINĖM VITRAŽO PROGA
Pasikalbėjimas „Gulag Archipelago' temomis sudail. A. Valeška

Lietuvių tautos genocido pra
džia 1940 metų birželio mėnesy
je kiekvieną pavasarį siaubingu 
krūptelėjimu primena dar vis ne
sibaigiančią tragediją. Visų vie
nas po kito sekusių trėmimų 
kankinius nauju savo kūriniu 
šiandien mums primena ir daili
ninkas Adolfas Valeška —• vitra
žu “Lietuvės — Sibiro kankinės”. 
Apie šį vitražą ir aplamai apie 
sovietinės santvarkos košmarą 
kalbamės čia su dailininku Adol
fu Valeška.

— Kas paskatino Jus imtis 
žmonijos kankinimo tematikos 
savo kūriniui "Lietuvės — Sibi
ro kankinės”, ir kodėl Jūs tai 
įvykdėt vitražo technika?

— Solženicinas savo veikale 
“Gulag Archipelago” pasiskundė, 
kad dailininkai savo kūryboje re
tai pavaizduoja didžiuosius žmo
gaus kankinimus. Tai ir buvo ma
no pagrindinė inspiracija. Kanki
nių temą vitražui aš pasirinkau, 
veikiamas grynai psichologinės si
tuacijos. Kaip dailininko, mano 
pagrindinė vaizdavimo sritis yra 
tapyba. Vitražas, mozaika ir kiti 
vaizdavimo būdai vis vien išplau
kia iš mano tapybinių patyri
mų, bet aš norėjau sukurti ob
jektą daugiau simbolinės nuotai
kos, o vitražo medžiaginė kon
cepcija labiau atitinka simboliką 
ir siužeto mistifikaciją.

— Koks buvo Jūsų kūrybinis 
procesas, kuriant šį vitražą?

— Vykdant minėtą darbą, aš 
turėjau du lygiagrečiai pagrindi
nius uždavinius: pirmas — sti
lius, forma ir spalva; antras — 
psichologinis momentas ir kom
pozicinė išraiška. Yra uždavinių, 
kuriant vieną ar kitą objektą, kai 
negali apsiriboti vien tik kompo
zicija, linijų ir spalvų žaidimu. 
Tokiu atveju bendra meninė 
struktūra turi būti inkorporuota 
į istorinę situaciją, objekto cha
rakterį, psichologinį ir drama
tinį momentą. Visi šitie elemen
tai negali būti dirbtinai pagamin-

liaupsino Staliną ir savo pečiais 
ramstė jo konclagerinę sistemą. 
Kiti prisimins, kad pokario "reiš
kinių” Kazakevičius ir jo bendri
ninkai niekad “kategoriškai” ne
pasmerkė, o teprasitarė puse bur
nos, tiktai Chruščiovui davus 
ženklą 1956-ais metais, — ir be
matant nutilo, Brežnevui nuro
džius, jog apie Stalino nusikalti
mus negalima kalbėti. Bet vi
sa tai smulkmenos. Kazake
vičiaus “kuklų pasiūlymą” įgy
vendinus, apie nacių nusikalti
mus Vokietijoje teturės teisę kal
bėti Hitlerio partijos nariai ir 
konclagerių sistemos kūrėjai, o a- 
pie Stalino darbelius — jo iš es
mės nepasikeitusios sistemos bu
vusieji ir dabartiniai rėmėjai. Su
grįš tvarka ir ramybė, žmonės 
nusikratys "neigiamo” požiūrio į 
“sudėtingą laikmetį”.

Kokia gausi kukliais pasiūly
mais "brandaus socializmo” era!

P.A.P

Adolfas Valeika Lietuvis — Sibiro kankinte (vitražas)

jos sukurtų tradicijų, mano tas 
darbas pirmiausia yra mūsų epo
chos politinių įvykių fragmen
tas, bet iš kitos pusės» jeigu tas 
mano vitražas yra meno kūrinys, 
tai kaip toks jau įsijungia ir į 
kultūros orbitą. Pasaulio civiliza
cijoj meniniai objektai yra anali
zuojami tik iš kultūrinio ir me
ninio taško, nesvarbu tematika 
ar paskirtis. Politinėj ir sociali
nėj analizėj meno objektų kaip 
tik tematika ir paskirtis vyrauja.

Tūkstančių metų slinktyje pa
saulyje kultūra pergyveno įvai
rių politinių, religinių ir socia
linių pasikeitimų. Tuose laiko
tarpiuose pergyventa daug bar
barizmo, bet kad mūsų amžiuje 
egzistuotų toks primityvus žmo
gaus poreiškis kaip tarybinėj 
santvarkoj, tiesiog neįtikėtina. 
Rusijoj revoliucijos metu ir vė
liau barbariškai buvo naikinami 
architektūros ir meno šedevrai, 
bažnyčios ir kiti objektai. Juos 
plėšė, tyčiojosi ir profanavp. Ir 
daugeliui metų praėjus, vis tiek 
populiarus bolševikų — rusų 
lozungas yra neigti Vakarų kul
tūrą, persekioti menininkus, li
teratus ir muzikus, nustelbiant 
jų laisvesnį kūrybinį pasireiški
mą. Štai neseniai sovietai at
šventė šešiasdešimt metų revo
liucijos sukaktį, ir ką mes mato
me? — izoliaciją nuo pasaulio, 
meninę ir kultūrinę tuštumą.

— Jūs sakote, kad sovietinėje 
santvarkoje menas yra stagnaci
joj, bet Vakarus yra pasiekę aps
čiai ypatingų literatūrinių vei
kalų, kaip Solženicino ir kitų ra
šytojų. Ar Jūs nemanote, kad ir 
Lietuvoje menas yra pasiekęs 
aukšto lygio?

ti. Kuriant kankinėm paminklą, 
aš panaudojau autentiškos situ
acijos medžiagą. Man truko tre
ji metai, kol susikristalizavo vaiz
davimo idėją, kadangi reikėjo at
sipalaiduoti nuo eilinių iliustra
cinių vaizdavimo būdų. Kom
ponuodamas aš vengiau judesio 
ir dinamikos, bet siekiau kompo
zicijos pastovumo, architektoniš- 
mo. Taip pat reikėjo visus vaiz
duojamus objektus palenkti vie
ningam stiliui ir charakteriui, 
pvz. ritminga linijų kalba suda
ro rėmus spalviniams niuansams.

Spalva vitraže yra dominuo
jantis elementas. Per spalvotą gumą, figūrų priekyje sukompa-

stiklą pereinanti šviesa ne tik su-1 navau neramiose linijose, lyg ko- 
kelia mistinę, bet ir magišką nuo-1 kio slibino, nukirsto medžio ša- 
taiką. Šitą vitražą spalviniai su- kas, o medis su palenkta šaka, lyg 
kūriau daugiau tapybiniu prin
cipu, pavartodamas keturiasde
šimt septynis spalvų niuansus. 
Horizonte saulėleidis — drama
tiškame, rausvai — violetiniame 
dangaus fone stovi dvi išdidžios 
moterys. Jų galvos apvainikuo
tos oranžinės spalvos aureolėmis 
— debesėliais. Jų rankose sun
kūs kirviai, kančios ir prievartos 
simboliai. Tų sunkiai dirbančių
jų moterų rūbus charakterizavau 
linijų pagalba. Pabrėžti siaubin-

arka, dar tebevainikuoja figūras. 
Tai yra mano liudijimas, koks 
siaubingas likimas ištiko šimtus 
tūkstančių mūsų tautiečių, no 
tik suaugusių, bet ir vaikų, kan
kinamų šėtoniškoj santvarkoj.

— Apie dabartinę meninę 
plėtrą Lietuvoje aš turiu susida
ręs vaizdą iš gaunamų leidinių 
ir reprodukcijų. Specifiniai kal
bant apie dailę ir turint omeny
je situaciją Lietuvoje, turėtume 
ją vertinti rimtai ir aukštai. Ma
tot, Lietuvos ir Rusijos būklė yra 
dvi skirtingos situacijos. Tuojau 
po Rusijos revoliucijos ir kelioli
ka metų vėliau, anų laikų me
nininkai ten buvo vertinami pa
lyginti normaliai, nors paties Le
nino pažiūra į meną buvo labai 
naivi. Apie 1922-trus metus par
tijas pažiūra į intelektualus ir 
menininkus pasikeitė. Masė Ru
sijos meno ir kultūros puoselėto
jų, didelis skaičius jų buvo pa
saulinio masto menininkai, ne
matė reikalo dalyvauti naujoj po
litinėj santvarkoj. Jiems visiems 
užnerti kilpą ant kaklo būtų bu
vę per didelis skandalas. Tuomet 
jiems buvo pasakyta “lauk visi iš 
šio krašto”, ir čia prasidėjo masi
nis egzodas. Intelektualai, muzi
kai, dailininkai, baleto viršūnės, 
teatralai, rašytojai ir kitų sričių 
kultūros puoselėtojai apleido sa
vo kraštą, ir daugiausia įsikūrė— Kaip klasifikuoti šį Jūsų 

vitražą istorinėje perspektyvoje,! Vakaruose. Tad po šitos marksis- 
pvz. ar tai būtų pagrindinai me- tinės operacijos Rusijoj pasidarė 
no objektas, ar Jūsų socialinių didelė kultūrinė tuštuma. Pasi- 
pažiūrų išraiška?

— Aš manau, jeigu mes laiky- Į 
simės aplamai pasaulio civilizaci-'

likę visokio plauko amatininkai, 
užėmė išvarytų kultūrininkų

(Nukelta I 2 psl.)
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Šiame numery:

Nelegalizuokime savo muzikinio 
nebrandumo.
Kunigo Pijaus Brazausko atsiminimai 
apie Vincą Krėvę-Mickevičių, 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus laiškų 
pluoštas kun. Pijui Brazauskui, 
Balio Augino eilėraščiai 
iš spaudai paruošto rinkinio.
Bruno Markaičio naujas muzikinis 
veikalas “Sonatos ir fugos”.

^Nauji leidiniai,
—I-----------------------

Nelegalizuokime savo muzikinio

KUNIGO ATSIMINIMAI APIE VINCĄ KRĖVE

nebrandumo
-4* t 
■Iv*. v

Taurioj visų menų šeimoj mu
zika yra "gal pats dvasingiausias 
jos narys.; Intensyvus aukštesnių
jų muzikinių vertybių prigijimas 
tautoje ip.jos muzikinės kultūros 
kyl^ntjs standartas yra vienas ge- 
riausių""T<fiterijų jos kultūringu- 
mtff“ dįfe]5resti. Iš primityvumo 
žengianuaukštyn, liaudies dainų 
bei šo^į® išsvystymas apreiškia 
pirmojo1 dvasingumo žiedo pražy- 
dimą tautoje ir kultūringo žmo
gaus užuomazginę genezę. Bet 
jei XX-jo amžiaus gale 'lietu
vių masėse muzikos vertybių 
sampratos ir pajautimu bendroji 
raida sustojo, sustingdama Išgė
riau septynias bei Lenciūgėliu 
aprėžtame pasaulyje —, tai jau 
reiškia IKm tikrą aliarmą mū
sų kultūrinių indeksų kalendoriu
je. '

Atsigręžę savon aplinkon, 
Šiam liūdnam konstatavimui 
randame bemaž visuotinį patvir- 
tirilmą.' Mūsų sumaterialėjimo ir 
gomurinio hedonizmo siautulys 
višffip persveria ir stelbia mūsų 
muzikinio potencialo plėtotę- 
Kai entuziazmas baliams mūsuo
se ū»r a»js tebedidėja, jis propor
cingai mažėja mūsų meninei 
veikiai "(chorų nykimas, rimtų 
koncertų nelankymas etc.). Apsu
kresnių rengėjų jau įvedama ma
da publiką į solisto rečitalį, pa
vyzdžiui, pritraukti net ir epiku- 
rietiškiLmasalu, prižadant ją,be 
dainų dar ir kavute su skanėstais 
pavaišinti... Vadinas, dar ir šian
dien mum tebėra aktualus 
klausimas; kiek gi mes iš viso 
esa‘fne’,nmtajai muzikai pribren
dę?

Tiesa, mes vis save teisinami 
es$f nclynkom amerikiečių klasi
kinių "koncertų, nes jie brangiai 
kaštuoją. Vis dėlto gyvenant di
desniuose centruose ir turint 
bent standartinį FM radijo apa
ratą, mum jau praktiškai kas
dien tampa prieinami beveik visi 
pasaulinių kompozitorių muzikos 
mantFlSBtlevrai (operos, simfoni

jos, oratorijos, dainos...), dažsiau- 
siai parašyti didžiųjų poezijos bei 
dramos korifėjų kūrybos pagrin
du.

Brangieji mūsų šviesuoliai, 
nuoširdžiai prisipažinkite: jei jau 
iš viso tų šedevrų pasiklausote, 
ar daug kas iš jūsų kiekviename 
tokių kūrinių išgirstate jus sukre
čiančią didingą neišsemiamą 
žmogiškų dvasios gelmių sakmę, 
gaudžiančią vis nauja subtiliau
sio prasmingumo garsų kalba? 
Ar daug kas iš jūsų, beklausyda
mi kad ir nemirtingųjų Beetho- 
veno simfonijų, giluminiai išjau- 
čiate tą naujo estetinio būties su
vokimo genialiame garsiniame 
apreiškime įvairovę? —Nema
nau, kad tuo reikalu pravestos 
anketos rezultatai mum būtų di
džiai džiuginantys...

Tad nenuostabu, kad tarp mū
sų visuomenės, dar tebegyvenan
čios beveik primityviais muzikos 
standartais, ir tų mūsų kompozi
torių, kurie bando žygiuoti šiuo
laikinės muzikos gretose, iškyla 
dvasinio atokumo siena, truk
danti spartesnei mūsų muzikinės 
pažangos plėtotei. Taip pat dar 
vis tenka niūriai konstatuoti, jog 
mūsų muzikiniam nebrandumui 
užkonservuoti dar šen bei ten pa
talkina ir mūsų spauda. Užuot 
auklėjusi skaitytojų rafinuotesni 
muzikos skonį, ji dažnai, kaip 
tik atvirkščiai, juos dezorientuo
ja ir aptemdo. Joje vis dar išlen
da “recenzijų” su viską “nuza- 
latijančiomis” pagyromis net pa
vyzdinio nemuzikalumo ir inter
pretacinio bei vaidybinio impo- 
tentiškumo čempionams arba 
dar žaliai spindinčioms, bet jau 
sau leidžiančioms burleskiniais 
priedais darkyti mūsų liaudies 
dainas, jaunoms žvaigždutėms 
etc. etc.

Tokių ir visos eilės panašių 
reiškinių sindromą galima būtų 
pavadinti mūsų muzikinio ne
brandumo legalizacija. Tačiau, 
ypač rūpinantis tinkamu mūsų

KUN. PIJUS BRAZAUSKAS

Redakcijos pastaba. 
Šių metų liepos mėn. 7 d. sueina 25 
metai nuo mūsų literatūros klasiko 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus mirties. 
1944 metais pasitraukęs nuo atplūs
tančius rusų - bolševikų okupacijos j 
Vakarus, pokario metais Krėvė gy
veno lietuvių stovykloje prie Salzbur
go, Austrijoje. 1947 metais atvykęs 
j Ameriką, profesoriavo Pennsylvani- 
jos universitete, Phlladelphijoje. Ten 
mirė, ten lr palaidotas. Lietuvių li
teratūroje pasiliko šios nepraeinan
čios vertės 'jo knygos: “Šarūnas”, 
“Dainavos šalies senų žmonių pada
vimai”, “Šiaudinėj pastogėj”, “Skir
gaila", "Raganius”, "Dangaus ir že
mės sūnūs” Ir kt Nepamirštamas 
Vincas Krėvė ir kaip universitetų 
profesorius, kaip tautosakininkas, 
kaip daugelio literatūros žurnalų re
daktorius bei bendradarbis, net kaip 
politikas. Minėdami artėjančią 25 me
tų sukaktj nuo jo mirties, spausdina
me artimai su Vincu Krėve ryšj pa
laikiusio kun. Pijaus Brazausko atsi
minimus ir Vinco Krėvės pluoštą 
laiškų kun. P. Brazauskui.

•

1945 m. rudenį Austrijoje da
lis išsklaidytų lietuvių tremti
nių pradėjo burtis bendram sto
vyklos gyvenimui šiaurinėje Salz
burgo miesto dalyje Maria Plain. 
Gavęs vyskupo Vincento Brizgio 
laišką iš Vokietijos su paskati
nimu apsigyventi prie lietuvių 
tremtinių Salzburge, atvykau į 
Maria Plain. Tą pačią dieną ten 
buvo atvykęs ir prof. Vincas Krė
vė, ieškodamas sau prieglaudos. 
Rašytojas Česlovas Grincevičius 
supažindino mane su bepaei
nančiu prof. Vincu Krėve. Jis bu
vo susirūpinęs ir, padavęs man 
ranką, nieko nesakęs, nuėjo link 
lagerio, ieškodamas patalpos...

Netrukus Maria Plain stovyk
la buvo perkelta Į kitą pusę Salz
burgo miesto, į Gasenbachą.

Stovyklos komendantas pasky
rė man kambarį šeimoms skirta
me barake. Gretimai mano kam
bario pastebėjau prie durų priseg
tą užrašą: “Rezervuota prof. Vin
cui Krėvei — Mickevičiui”. Oho, 
pamaniau sau, nepaprastas kai
mynas — vienas žymiausių mū
sų rašytojų, profesorius, buvęs 
ministeris. Tai tu, prastas Pajevo
nio vikarėli, paprakaituosi, kai 
pakliūsi šiam "Raganiaus” auto
riui ant dantų. Geriau, manau, 

jaunimo dvasios suformavimu, 
mum reikia padaryti viską, kad 
bent jį išplėštumėm iš svaigali- 
nio hedonizmo ir menkavertės 
komercinės muzikos bučiaus, vi
sapusiškai išplėšdami jo muziki
nės kultūros akiratį.

Man atrodo, tik planingos 
jungtinės tėvų, mokyklų, spau
dos, mūsų organizacijų (ypač 
jaunimo) ir aktyvistų muzikų pa
stangos šioje pagalbos jaunimui 
akcijoje tegalėtų tą dekadansinį 
prietemį nušviesti naujomis mu
zikinio renesanso prošvaistėmis.

Ar nevertėtų artėjančiam Jau
nimo Kongresui ir šią problemą 
pasvarstyti, diskusijų keliu sau pa
veikiausių būdų bei priemo
nių pasiieškant?

Stasys Liepas

kad mano kambarys jau būtų 
buvęs kitame barako kampe.

Po kiek laiko rašytojas Vincas 
Krėvė pasibeldė į mano kambario 
duris.

— “Tai labą dieną, kunigel Pa
sirodo būsime kaimynais. Atėjau 
aplankyti, bus malonu pasikalbė
ti ir turėti tamstą savo kaimynu, 
bus ramiau gyventi. Tai iš kurio 
gi Lietuvos krašto tamsta būsi
te kilęs? Aukštojoj Panemunėj 
pažinojau vieną labai gerą daini
ninką, vyriausiąjį Panemunės 
miškų inspektorių Joną Brazaus
ką ir jo žmoną daktarę Albiną 
Bielskaitę. Ar kartais nebūsite jo 
brolis? Tai labai malonūs, vai
šingi žmonės. Su jais dažnai su
sitikdavome A. Panemunėje. Ti
kiuos dabar ir su tamsta — jo 
broliu—susitiksime dažniau. Pra
šau ir pas mus atsilankyti. Bus 
labai malonu turėti tamstą savo 
svečiu, pasikalbėti įvairiomis te
momis, bei pasiguosti mūsų ne
dalia. Kur gi daugiau rasi paguo
dos, jei ne pas kunigą. Štai ir mu
du su žmona, kai atsiradome 
tremtyje tuščiomis rankomis ir 
nerasdami kur prisiglausti, krei
pėmės į kleboniją.Tačiau klebonas 
atsiliepė, kad mes tuo reikalu tu
rėjome kreiptis į valdišką įstai
gą, besirūpinančią butų reika

Krfvfi-Mickevičlus pastaraisiais savo gyvenimo metaisVincas Nuotrauka Balio Raugo
♦

lu. Atsiprašydamas kleboną, sa
kau: pas mus Lietuvoje yra toks 
jau senovės paprotys, kad kai 
žmogus turi kokių skausmų ar 
džiaugsmų, visuomet eina pas 
kunigą — kleboną pasitarti ar pa
siguosti. Taip ir mes, čia patekę į 
tremtį, laikydamiesi savo šalies 
papročių, kreipėmės į Tamstą, 
klebone, prašydami patarimo ir 
nurodymų, kur būtų galima ras
ti šiokią tokią pastogę apsigyven
ti. Po to klebonas mielai mums 
padėjo laikinai įsikurti.

Rašytojas Vincas Krėvė laikas 
nuo laiko užeidavo pas mane ir pa
sikviesdavo pas save kavutei, ku
rią skaniai paruošdavo jam visu 
nuoširdumu atsidavusi jo žmona 
Marija Krėvienė.

Pokalbiuose pradėjome paliesti 
ir religines temas, juo labiau, kad 
rašytojas kūrė “Dangaus ir žemės 
sūnus”, veikalą iš Kristaus laikų. 
Norėdamas būti arčiau tiesos ir 
“neparašyti kokių erezijų”, pro
fesorius prašė mane parūpinti 
visą šv. Raštą lotynų kalba. Jį 
gavau iš Goldensteino vienuoly
no bibliotekos. Be Šv. Rašto Krė
vė dar pasiskolino iš manęs vys
kupo Bučio knygą “Jėzaus Kris
taus gyvenimas.”

Netoliausiai nuo tremtinių sto

vyklas buvo austrų katalikų baž
nyčia — Elsbethen ir Goldenstein 
augustijonių vienuolynas. Ten 
lietuviai turėdavome savo pa
maldas. Rašytojas V. Krėvė veik 
kiekvieną sekmadienį ir šventa
dienį laiku ateidavo į bažnyčią, 
atsisėsdavo viename iš pirmųjų 
suolų ir giliai susimąstęs išklau
sydavo šv. Mišias ir neiškalbaus 
klebono pamokslus.

Kartais rašytojas V. Krėvė net 
pagelbėdavo kapelionui palaikyti 
lietuviškus religinius papročius 
stovykloje, savo žodžiu ir pavyz
džiu paremdamas kapeliono žo
džius. Vieną kartą gavėnioje, lai
ke lietuvių arbatėlės stovykloje, 
buvo kilęs noras dainomis išblaš
kyti slegiančią nuotaiką. Kapelio
nui paprašius dalyvius nepamirš
ti gavėnios laiko ir susilaikyti 
nuo dainų šiuo metu, rašytojas 
V. Krėvė tuoj atsistojo ir savo 
gražia švelnia kalba pritarė ka
peliono mintims ir skatino trem
tinius nepami-šti ir laikytis gerų 
lietuvių religinių papročių, kad 
Dievas pasigailėtų mūsų Tėvy
nės ir grąžintų jai laisvę.

Vasario 16 proga rašytojas Vin
cas Krėvė savo paskaitai pasirin
ko temą: “Kunigų nuopelnas 
Lietuvos nepriklausomybės atga
vime”. Savo ilgoje kalboje profe

sorius nurodė visus iš jaunų die
nų jam žinomus kunigus, dirbu
sius Lietuvos laisvės atgavimui 
ar šelpusius ir leidusius į mokslą 
lietuvius studentus ir juos paruo
šusius tolimesniam darbui — lai
mėjusiam Lietuvai nepriklauso
mybę.

Kalbantis apie tikėjimą, rašyto
jas V. Krėvė pareiškė, kad “nie
kados negalima pamiršti to, ką 
motina vaikystėje yra įdiegusi. 
Vaiku būdamas, įsikabinęs į mo
tinos sijoną, sekiau jos pėdomis į 
bažnyčią ir klausiausi jos nuro
dymų. Visa labai giliai įsmigo 
širdin ir tai niekuomet nebus iš 
Jos išrauta. Ir šiandien, kada 
Jau pasenau, po tiek metų, aud
rų ir kovų bei nusivylimų gy
venu ir guodžiuosi tik tuo, ką jau
nystėje gavau iš savo pamaldžios 
motinos. Labai norėčiau dar su
grįžti į Lietuvą, ten numirti ir bū
ti palaidotu šalia savo tėvų”.

Vieną Vėlinių dieną, eidamas 
į bažnyčią pamaldoms, prisivijau 
pirma manęs išėjusį ir lazdele 
pasiramsčiuojantį rašytoją. Atsi
sukęs į mane, sako: “Tai einame 
melstis už kitus, iškeliavusius pirm 
mūsų, bet ar kas kada melsis 
už mus, tai nežinia. Šių dienų 
jaunimas nenori melstis. Jiems ki
tokie dalykai galvoje. Dievas ži
no, ko mes sulauksime”.

Kai bažnyčioje buvo paskelb
ta, jog iš Sv. Tėvo popiežiaus Pi
jaus XII yra atsiųsta tremtiniams 
dovanų — rožančių su Jo palai
minimu, tai rašytojas V. Krėvė 
pats pirmutinis atėjo į mano kam
barį pasiimti tos dovanos. Paėmęs 
į rankas rožančių tarė: "Tai 
brangi dovana, kunige, neduok 
Jo tiems, kurie jo negerbia ir ne
brangina”.

Vėliau atsitiktinai ryte užėjau 
į prof. kambarį. Radau jį ką tik 
atsikėlusi ir besirengiantį praus
tis — ant jo kaklo kabojo gauta
sis rožančius.

Vieno pokalbio metu prof. V. 
Krėvė pasipasakojo iš savo pergy
venimų Maskvoje. Rusams jėga 
užėmus Lietuvą, prof. V. Krėvė 
kaip įtakingas ir visų lietuvių 
gerbiamas asmuo, buvo Stalino 
iššauktas j Maskvą. Stalinas rei
kalavo, jog prof. ministeris V. Krė
vė panaudotų visą savo įtaką, 
kad Lietuva pasiduotų Maskvai 
be jokių pasipriešinimų, nes ki
taip būsią pralieta daug kraujo. 
Prof. prisipažinęs, kad jis yra pat
riotas, giliai mylįs savo krašto 
laisvę ir negalįs sutikti su jo rei
kalavimais ir atsižadėti savo tau
tos laisvės. Stalinas tvirtinęs, kad 
nėra kitos išeities, kad jie Antrojo 
pasaulinio karo metu užimsią ne 
tik Lietuvą, bet ir visą Europą. Gi 
Trečiasis pasaulinis karas atiduo
siąs į jų rankas ir Ameriką. Prof. 
atsiliepęs, kad į Ameriką neįma
noma pasiųsti kariuomenę. Sta
linas nusijuokęs ir pasakęs, kad 
jiems nėra reikalo siųsti kariuo
menę į Jungtines Amerikos vals
tybes, jų pinigai atlieką tą darbą 
Amerikoje, jiems reikalinga tik 
laiko.

Po to profesoriui V. Krėvei bu
vo pakištas raštas ir liepta pasira-

(Nukelta J 2 pal.)
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POETO JONO AISČIO LAIŠKAI VAIČIULAIČIUI 
R e d a k c i j o s p a s t a b a , jstulpu ir lūpos apneštos (dažnai 
Poetas Jonas Aistis, jeigu būtų buvęs ji man tatai pasakojo, o pasako-

A ^ #te 

Ar knygų apie M. K. Čiurlionį 
išleidome jau per daug? 
Išeivijos spaudoje pasigirdo 

balsas (AL Vaškelio, balandžio 
mėn. "Akiračiuos"), kad leidinių 
apie Čiurlionį išeivijoje jau ne
reikėtu. Ir tai dėl to, kad Lietu
voje "Čiurlionio reikalu padaryta 
labai daug, ir gana gerai". Ar to 
"daug" ir to "gerai" jau užtenka 
tokio dailininko kaip Čiurlionis 
atveju, tektų labai abejoti. Šim
tai naujų knygų kasmet visomis 
pasaulio kalbomis leidžiama ir 
leidžiama apie Picasso, Matisse, 
Roualt, Chagallį, taipgi durski-
ninkietį Lipchitzą, Munchą ir 
kitus, galima sakyti, Čiurlionio 
amžininkus. Bet nesigirdi balsų, 
kad knygų apie juos jau yra per 
daug. Mūsuose yra kitaip. Turi
me savo kultūroje beveik tik vie
ną žmogų, kurio vardu galėtu
me išeiti be gėdos į pasaulinės 
kultūros areną, o palyginti pa
čios pradžios žingsnius" jau ban
dome stabdyti savo naiviu skep
ticizmu, grindžiamu neva "svar
besniais reikalais". 

Tiesa, kad Lietuvoje pasiliku
sių pastangomis yra nemažai pa
daryta, akcentuojant Čiurlionį. 
Bet šiandien tarti, kad jau to ga
na, būtų labai neprotinga, kai 
Čiurlionis pasauline prasme vis 
tiek dar pasilieka didelis nežino
masis. 

Dailininkui tapti pasauline fi
gūra neužtenka vien tik išleisti 
spalvinguosius jo kūrybos albu
mus. Reikia ir išsamių, akademi
nių šios kūrybos monografijų. O 
Lietuvoje šioje plotmėje šian
dien dirbančių dėmesys ligi #šiol 
ir buvo sukauptas labiau į albu
mine Čiurlionio kūrybos repre
zentaciją. Todėl dar nepri
klausomoje Lietuvoje vokiečių 
kalba išleistoji Vorobjovo Čiurlio
nio monografija ir P. Galaunės 
redaguota lietuviškoji monografi
ja ligi Šiol vargu ar yra kieno 
nors pralenktos- Tik Šiandien jos 
lengvai ir. nebesurandamos ir 
pasauliniam meno istorikui be
veik neprieinamos. 

gyvas, tai šiais metais liepos 7 d. bū 
tų sulaukęs 75 metų amžiaus. Mirė 
1973 m. Dirželio 13 d. Washlngtooe, 
D. C, kur jis ir palaidotas. Jonas Ais
tis yra viena stambiųjų figūrų naujo
joje lietuvių literatūroje. Subrendęs 
nepriklausomoje Lietuvoje, už poeziją 
apdovanotas anksčiausia valstybine 
premija, yra iileidęs šiuos savo poe
zijos rinkinius: Eilėraščiai 1932, Ima
go mortis 1933, Intymios giesmes 
1935, Užgesę chimeros akys 1937 (vals
tybine literatūros premjia), Poezija 
1940 (sutelktine- jo poezijos knyga), 
Be tėvynes brangios 1942, Nemuno il
gesys 1947, Pilnatie 1948 (rinktines 
jo poezijas knyga), Sesuo buitis 1951 
(Aidų žurnalo premija) , Kristaliniam 
karste, Poezija 1981 (visos Aisčio ly
rikos sutelktine knyga). Dideles lite
ratūrines, publicistines ir Istorines 
vertes turi ir jo kitos rūšies knygos, 
straipsnių forma liečiančios daugiau
sia taipgi kultūrines temas: Dievai ir 
smūtkeUai 1935, Apie laiką ir žmo
nes 1954 m. (Vinco Krėves vardo 
premija), MUfordo gatves elegijos 
1989. Yra rašęs ir periodinėje spau
doje paskelbęs savo prozos — no
velių. Buvo užsimojęs sukurti tragiš
kosios prūsų tautos epop&jinj roma
ną, kurio tačiau tesuspeio parašyti 
tiktai kai kuriuos fragmentus. Reiškė
si taipgi kaip antologijų redaktorius, 
bendradarbiavo kultūriniuos periodi
nes spaudos puslapiuos. Pastaraisiais 
savo gyveninio metais daugiausia ra
šė kaip tik 'Draugo* kultūriniame 
priede. Šiandien, minėdami poeto Jo
no Aisčio 75 metų gimimo sukaktį. 
spausdiname pora jo būdingų laiškų 

iš ne
baigto romano apie prūsus ir charak
teringų jo eilėraščių pluoštą. 

Cossey-sur-Claix, 1940. VI. 5, 
11 vai. vak. 

Mielas Prieteliau, 
aš norėčiau parašyti kažką la

bai juokingo - iki šiol nematyto, 
kas, jei taip galima būtų išsi
reikšti, pereitų juoko ribą ir į-
žengtų į pati skausmą. Greičiau
siai tai būtų mano paties gyveni
mas, nes kame gi tu pajusi taip 
tragiškumą ir juoką iki pačių jo 
gelmių, jei ne žmoguje, o jį, žmo
gų, gali pažinti tik savyje. Kar
tais ateina man, lyg kalnais traš
kus griaustinis, tasai juokas, ir 
prisipažinsiu, mane ima, it ka
daise - kūdikystėje, sergant kaž-

Kas vėliau kitų parašyta, nė
ra jau, kaip Al. Vaškelis linkęs 
manyti, grynųjų specialistų dar- į Antanui Vaičiulaičiui, ištrauką 
bas. Iš tikrųjų nei Gyčio Vaitkū-
no Dresdene 1975 metais išleis
toji vokiškoji Čiurlionio mono
grafija, nei "Vagos" leidyklos Pa
ryžiuje 1977 spausdintas ir Lion-
ginio Šepečio įvadiniu žodžiu 
palydėtas Čiurlionio kūrybos al
bumas nepadarė to, kad jau bū
tų galima sakyti visko užtenka. 
Gal labiausiai Čiurlionio kūrybos 
branduolį liečia Vytauto Lands
bergio Lietuvoje parašytos ir iš
leistos, labai populiarios knygos. 
Tačiau jos Čiurlionio kūrybos su
pratimo kryptimi auklėja tik Lie
tuvos visuomenę. 

Kad Vakarų pasaulyje pokario 
metais Čiurlionis tapo tarptauti
ne dailės problema, galime būti 
dėkingi visai ne lietuviui, o estui 
Aleksiui Rannitui. Jis prancūziš
kai parašė, ir 1949 m. Unesco 
Paryžiuje išleido jo studiją "M. 
K. Čiurlionis — pionnier de P-
art abstrait", vokiškai paskelbė 
savo straipsnius apie Čiurlionio 
kūrybą kultūros žurnaluos "Das 
Kunstwerk", 1947 m., Nr. 8-9 ir 
"Das Goldene Tor" 1951 m., Nr. 
1. Ir, galima sakyti, šie trys Ran-
nito išėjimai į pasaulinę spaudą 
padarė tai, kad Čiurlionis Vaka
rų dailės gyvenime pasidarė dar 
neužmirštas vardas. Dailės en
ciklopedijos ir dailės leksikonai 
bei dailės istorinės raidos leidi
niai, jeigu tik mini Čiurlionį, lig 
šiol vis beveik vieninteliu Šalti
niu nurodo čia suminėtą Rannito 
knygą ir straipsnius. 

Todėl prieš kiek laiko Chica-
goje susidaręs ir spaudoje ne kar
tą skardenęsis Čiurlionio mono
grafijai angly kalba leisti komi
tetas angažavo jai parašyti kaip 
tik Aleksį Rannitą, čiurlioniško
sios temos prasme dailės pasau
liui jau žinomą vardą. Monogra
fija jau parašyta, su leidykla su-

(Nukrtta I 2 psl ) M K. C luriioni. 

davo patetiškose valandose, pri
simindama, kad aš, vos pradėjęs 
vaikščioti, per bulviakasį marš-1 
kinelių sterblėj atnešiau jai paro
dyti keturis cypiančius žalčiu
kus, sakydamas: — Mama, paus-
ciukai, — arba kai gražų pava
sario rytą, manimi ant rankų ne
šina ir broliu vedina, rodė Ne
muną varant) ; man pasirodyda
vo spalvoti taškai, lyg žvaigždės 
giliame danguje, tr tolydžio jie 
artėjo ir augo, ir virė stumdyda-
miesi, neišsitekdami, o ausy
se skambėjo kažkoks garsas, pa
našus į garsą x, kuris taip pat 
prasidėdavo kažkur toli, vos vos 
įgirdimas ir artėdamas augo 
drauge su tuo regėjimu, bet ne 
tai mane gąsdino o gąsdino kaž
kur giliai mano sąmonėje (kiek 
jos man tada buvo) nujau
timas, kad tatai artėja prie kaž
kokios ribos, kad ta riba yra ir 
kad jei tasai mano regėjimas ir 
tasai mano girdimas balsas pa
siektų tą ribą, tai ne tik kad aš, 
bet visas pasaulis pavirstų į dul
kes, į kažkokį spalvingą rainavi-
mą... Ir prisiartinęs, rodos, jau 
prie tos ribos, lyg nusprūsdavo 
ir vėl nugarmėdavo kažkur užu 
žvaigždžių, bet ir vėl grįždavo 
tuo pačiu keliu, ir kiekvieną kar
tą vis arčiau ir arčiau prie tos 
nežinomos, bet jau many paty e-
sančios ribos prisiartindavo, ta
čiau vis dar jos pačios nepalies-
davo... O mane ėmė nuovargis, 
mano akys merkėsi, bet užsimer
kus buvo dar baisiau, nes rodės, 
kad dėl mano tos valios visa tai 
nusistumdavo nuo tos lemiamo
sios ribos, tai aš dėjau visas pa
stangas atmerkt kaip galima pla
čiau akis ir įtempus visą valią 
žiūrėt, bet ta mano valia, lyg pa- jas Karvelis, kurio pati buvo ną iš Rusonių (motinos tėviškė) 
lytėtas sėmenų kalnas, bėgo ir j mano krikštamotė, mirusi dar | sugrįžti. Po to, sako, aš užmer 
kad galop jos man liko tik kaip mums dvare esant, atseit, aš jos kęs akis ir užmigęs. Rytojaus die-
aguonos grūdas, bet tada pasi- j neatsimenu, nes dvarą palikau I ną, apklausus kaimynę ir įsitiki-
girdo kažkeno geras ir pažįsta- j dar dvejų neturėdamas. Motina,; nus, kad niekas durų nedarinėjęs, 
mas balsas, šaukiąs mane, ir aš, tris naktis akių nesudėjusi, budė- j buvo nutarta, kad liga išeida-
neturėdamas jėgos atsišaukti, j jo prie manęs su vaškine žvake, ma duris suvarsčiusi. Po to 
užmerkiau akis... o tėvas stalą apsikniaubęs klūpo-

Mažas aš kelis kartus buvau \ damas meldėsi. Tik staiga, atsi-
marinamas. Ir vieną kartą tris į darė pačios durys ir vėl užsidarė 

aukojęs dėl kitų ir nieko sau ne-
I palikęs, pamatė, kad jojo gyve-
i nimas tuščias, ir tasai, gali saky
ti, už mūs esančios tuštumos ne-
pakentimas jį išstumia scenon. 

Kad tai būtų nelabasis ar kas 
kitas, kuris neštų prieš mus veid
rodį, kuriame mes galėtume įžiū
rėti save ir visus mūs veiksmus. 
Visa keičiasi, ir nei akimirksniui 
visuotinė kaita nesustoja, o žmo
gaus žvilgsnis, priėjęs tam tikrą 
ribą, sustoja, suakmenėja, o visa, 
kas tame akimirksny buvo gera, 
gražu, dora - amžinai mumyse 
pasilieka. Negana to, žmogaus ir 
jo matomas pasaulis galima su
lyginti su gamtos vaizdu, mato
mu iš olos, vadinasi, juo mes 
nuo angos gilyn traukiamės, juo 
mūs vaizdas tolydžio dingsta 
(mes savęs nematome) — juo ki-
topus angos matomas vaizdas 
grožėja... Sit kodėl žmogus prie
šingas naujumams, mat, jis m? 
no, kad tai, kas yra nauja, esti 
ne tik pragaištinga, bet ir kvai
la, ir nedora... Pragaištinga ne 
man, nes kas aš, bet žmonijos a-
teičiai. 

Ir šit jis, tas žmogelis, išeina 
kovot prieš tariamą pasaulio 
pražūtį, norėdamas jį išgelbėti, 
bet čia ir prasideda visas jo veiks
mo komiškumas, o jei nori - tra
giškumas, nes niekas, taip iš pa
žiūros priešingas, negali eiti taip 
ranka rankon, kaip tragiška ir 
komiška... 
(Laiškas nepasirašytas. Red . ) 

1 

Aistis (1994 VTL 7 — 1973. VL 13) Naotr. Vytauto Maželio 

paras agonija tęsės. Mes tada gy- \ pačios. Tai girdėjo abu, ir tėvas, 
kokia vaikų liga - gal tada, kai,! venome Kampiškių dvaro kūme-; pasak motinos, net atsisuko į du-
sako, mane marino, kai mane iš- į tinėje, kuri buvo dviem galais, j rų pusę. O motina manė, kad tai 
pildavo šaltas prakaitas ir kai -
motina pasakojo - akys jau buvo 

vadinasi, per priemenę gyveno ki- į jos brolis, kurs tada pas tėvą gi
tas, jei nesumeluosiu, pono vežė-1 želiu buvo, sumanė tą pačią die-
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i C 1997) M. K_ Čiurlionis Vasara, m (tempera, 1997) 

pradėjau sveikti ir stiprėti. 
Štai tau atminimas ir legenda. 

Ir taip aš noriu išvesti žmoge
lį: vidutinio ūgio, net gal žemą; 
pilkų pilkiausių sąlygų — nepa
stebimą; greičiausiai amatininką 
arba šiaip kokį nežinia ką, nie
kuo iš kitų neišsiskiriantį- Ir jis 
pats deda visas pastangas neiš
siskirti, neišsišokti nei savo do
rybėmis, nei ypač savo ydomis. 
Švarutėlis, net ir nuo mados ne-
atsilikęs, tačiau nuošalus — jis 
pats ir jo namelis už miestelio 

j prie kapinių. 
Ir šit jis gyvena nuošaliai -

nežinia nei kaip, nei ką, tik kartą, 
praėjus vienai mergaitei ar šiaip 
kam nors kasdieniškam ir pil
kam atsitikus, jis išeina iš 
to kiauto, kuriame be valios ir 
pastangų jis atsirado, ir galbūt 
būtų ir numiręs — taip jis išei
na ir auga, bet auga ne savy, 
nes jis ir nedrąsus ir slapukas, tai 
yra gyvenimo užguitas, bet auga 
žmonių akyse. Ir kai tas jo prasi
laužimas pradeda grįžt, tarytum 
jo paties balso aidas, jam visa tai 
tampa labai svarbu, svarbiau nei 
pats gyvenimas. Taip tasai žmo
gus, kuris tramdė visus savo 
polinkius, gali pasakyti, visa pa-

Villefranche a/M. 17. 8. 1942 

Mielas Antanai, 
Tavo laiškas man Tmvo didelė 

ir maloni staigmena. Du laišku 
drauge atėjo: vienas pereitų metų 
lapkričio mėn., kitas — šių, lie
pos pirmosios. Kaip smagu! Aš 
laukiau, bet maniau, kad ir laukt 
neprasminga. O šiandien dar atė
jo perlaida iš N. York'o, p. Jo-
seph Lancka (turbūt — Lauč-
ka) verta 2155 f r. Pabiro man 
čia taip viskas netikėtai, it iš lai
mės rago! Kaip gaila, kad per
laida atėjo man, o ne p. Geru
čiui, man dešimteriopa nauda 
būt buvusi. Parašysiu jam, tam 
ponui, padėką. Ar nebuvo tik už 
Be tėvynės brangios? Man bus 
šiokia tokia paspirtis žiemai, o 
žiemot, matau, reikės dar čia — 
ne tėvynėje. Kaip gerai, kad Tu 
parašei. Ak, kad būčiau žinojęs 
būčiau pasiėmęs paskutinius ei
lėraščius, kurių šešetą, atsiminęs 
iš atminties, perrašiau ir pridedu. 
Būsiu čia iki vėlesnio rudens ir 
man bus tai nepasiekiama, o ten 
buvo dar ir K Binkiui rašytas 
nekrologas. Pažiūrėsim, kai dug
ną dėsim. Svarbu, kad sužinojau, 
kad laiškas prasmunka. Pamė
ginsiu pasiųsti, ką turėsiu para
šęs, ir pabandysiu naują parašy
ti. Taigi, rašai, kad manp kny
gelė pasirodysianti. 2inai, aš jos 
nekantriai lauksiu. Nuorašai pa
sklido net po tris žemynus, o gir 
džiu, kad ir kiti nuorašais pasi 
dalina, patys nusirašydami. 
Man jau nusibodo perrašinėti- Tu 
gali leidėjus padrąsinti, nes ga
lės ji kada nors Lietuvą pasiekti, 
o ten jai vietos yra keliolikai šim
tų. Skaito jos, kas galima, Kau-

(Nukelta į 2 psl.) 
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