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TARP KRĖVĖS IR BALIO TAUTOSAKOS SAMPRATOS
j - Šiame numeryje:

Kai tautiniai šokiai virsta apeigomis. 
Tarp Vinco Krėvės ir Jono Balio tau-

• tosakos sampratos.
i -b Šokis mūsų poezijoje: liaudies daina, 
I Jono Aisčio, J. Augustaitytės- 

Vaičiūnienės ir Kazio Bradūno eilė- 
{ b raščiai.
Į .u Nauji baltų dramos planai.

Nauji leidiniai: “Aidų” gegužės - bir-
i ,;--želio mėn. numeris, Bronio Railos 
I 8 „Vaivos rykštė“ ir kt.k
• __ Mūsų kalba: dėl dalelyčių skyrybos.
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Kai tautiniai šokiai virsta 
apeigomis
Šokį, jeigu jis nėra sceninis ba

letas, paprastai laikome buitinio 
pasilinksminimo dalimi, jaunimo 
it šiaip dar kojas pakeliančių 
pgtrepsėjimu gegužinių, vestuvių 
it kitomis linksmo įsisiūbavimo 
Progomis. Dažnai atrodo, jog 
Jokio funkcija ir prasmė visada 
»kia ir tebuvo: pastraksėti ir 
linksmai pasiausti, kad kasdieni- 
ųiai vargeliai momentui užsi- 
tnirštų. Atrodo, kokių kitokių 
Jokio prasmių ir šaknų bejieš- 
IM
£ Tačiau, kai šj savaitgali iš vi- 
so laisvojo pasaulio lietuviškasis 
jaunimas suskrenda i Chicagą 
kaip tik ne dėl ko kito, o dėl šo
kio, kai tas jaunimas metų me
tais tam sąskrydžiui ruošėsi, daug 
daug valandų sunkiai repetuoda
mas, kai mūsų tautinių šokių 
Šventės žiūrovų skaičius pasiekia 
net keliolika tūkstančių, yra ge
ra proga žvilgterėti j šoki trupu
ti ir kitokiu, gal net neįprastų 
tampu.
- šokio amžius toks pat kaip ir 
žmonijos, kaip religijos, kalbos, 
Jftjnos, kaip sukurto žmogaus pir
mojo žingsnio ar aplamai bet ko- 
ktos kultūros. Kokią jam vertę ir 
prasmę dar neistorinis ir jau isto
rinis žmogus teikė, aiškiai liudi- 8 tūkstančių metų senumo To- 

mųjų Rytų, Indijos, Egipto, 
jp-aikų, etruskų ir kitos antikinės 
įįiltūros. Jų šventovių barelje
fuose, skulptūrose, sienų tapybo
je ir vazose šokantis žmogus ne 
tįk linksminasi, bet ir atlieka Ii tikrą daug kur tiesiog reli- 

ę’iar bent pagarbą reiškian- 
apeigą. Žmogus čia šoko, kai

■ net ir dabar šoka ne vien sau, 
ir Dievui ar dievams, Didžia- 
Dvasiai, Motinai žemei, sau- 
ugniai, dangui. Ir tai darė ir 

o, pradėdamas kurį nors reikš- 
įgą darbą ar visos genties, tau- 
ir savęs bendrojo pajautimo 

Ivasioje apsijungimo šventę.
>ia rašančiam yra tekę prieš 
ą dešimtmetį vasaros atosto- 
metu užsukti indėnų šajanų 

genties rezervatan Montanoje 
ir ten atsitiktinai pakliūti į bend
rąją Amerikos ir Kanados indė
nų. vasaros pabaigos ir rudenio 
pradžios šventę. Palapinių bū
riais apsuptame prerijų plote pa
vakare prasidėjo jų šokiai, užsi- 
tęsę iki išnakčių. Pakeliui jokių 
reklaminių kvietimų į šventę 
(kaip Amerikoje įprasta) nepa
stebėjome. Užkliuvę jon, sužinojo
me, kad indėnai iš to čia jokio 
biznio nedaro ir nenori daryti, 
jokių turistų nevilioja, tačiau 
užklydusius taipgi neišprašo. 
Dundant gausybei būgnų, aidint 
balsiniam pačių būgnininkų pri
tarimui, tūkstančiais indėnų ap
suptame plote pakaitomis šoko 
bent po tūkstantį šokėjų. Šoko 
be išankstinio pasiruošimo, be 
repeticijų, šoko iš karto visi, 
pradedant dešimtmečiais vaikais 
ir baigiant aštuoniasdešimtme
čiais seniais, šokančius stebinčių 
minioje tebuvome tik kelios bal
tųjų šeimos. Vaizdo pritrenkti, 
tuoj pat pradėjome kalbėtis ir da
lintis neįprastais įspūdžiais. 
Bet tuojau pat susigėdę ir nutilo
me. Tūkstančiai šokius stebin
čių indėlių buvo tylūs, susikau
pę ir be žodžių. Baltieji čia pasi- 
jutom lyg prakalbėję bažnyčioje 
per pakylėjimą. Šokantis jauni
mas, vyrai ir merginos, ir visi ki
ti taipogi jokių išdaigų neišda- 
rinėjo. Būgnų takto pagauti jie 
visi atrodė atlieką labai svarbų, 
labai rimtą, tiesiog šventą savęs 
ir visų genčių vienumos apeigą.

Ar netampa tokiu šventu, apei
giniu darbu ir mūsų tautinių 
šokių šventės! Ar nekelia jos 
mūsų dvasioje pasididžiavimo 
jausmą būti lietuviu net ir tokių 
širdyse, kurių lietuviškosios są
monės ugnis buvo kiek prigesusi! 
Be jokios abejonės, mūsų tauti
nių šokių šventės išeivijos ir 
pavergtos Lietuvos šių dienų 
kontekste yra virtusios giliai apei
ginėmis. Jos ir šokėjus ir žiūro
vus atveda prie tų versmių, ku
rios jau netelpa vien tik buitinėse

Prisimenant žymaus mūsų rašy
tojo Vinco Krėvės dvidešimt pen- 
kerių metų mirtį, buvo iš prof. dr. 
Prano Skardžiaus palikimo išspaus
dinti prisiminimai, tikriau jų nuo
trupos (Draugo kultūriniam priede 
1979. X. Nr. 250 (39); juos kiek 
patikslino dr. Jonas Balys (tp., 
1979. XII. 15, Nr. 290 (46), ku
riems sava pastaba prisijungė ir dr. 
Vincas Maciūnas (t.p., 1980.IV.10, 
Nr. 92 (16) ), kartu pajudindamas 
ir visokias senas tikslaus tauto
sakos užrašo kirsmes bei kitus tau
tosakos mokslų skirtus, jų pažiū
ras J tautosaką, taigi atskiras, pasa
kyčiau mokyklas, pasišaukdamas ir 
dabarties tautosakininko Stasio 
Skrodenio (g. 1938) pažiūras (Per
galė, 1964, Nr. 10) tiek į V. Krėvę 
ir jo rinkinius bei dr. J. Balį ir šio 
tautosakines pažiūras aplamai... V. 
Maciūno straipsnis Įdomus kai ku
riais senesniais priminimais ir dali
nėmis išvadomis, bet kartu ir vėl 
murktelėjimu tautosakos klrsmynėn, 
todėl ir vertokas vienos kitos nuobi
ros ir prof. dr. Pr. Skardžiaus pasa
kojimų bei šiandienos, okupuotos 
Lietuvos, tautosakos žmonių raštų, 
kurie paryškintų ir š| tą iš vadina
mų “priešakinių marksistinių 
leninistinių pozicijų” dr. J. Balio 
tautosakos darbų Įvairias vertini
mo priežastis ir kt

Prof. Pr. Skardžius tiek Vokietijo
je (kurj metą gyvenome kartu ma
žame miestelyje — Kirchentellins- 
furte), tiek iš šiame krašte (vienais 
metais kartu vasarojant Cape 
Code), yra pasakojęs daug apie 
prof. V. Krėvę ir okupacijų dienas, 
taip pat lietęs ne kartą ir dr. J. Balį: 
tautosakos tyrinėtoją ir žmogų. Kai 
vaikščiodavome pajūriu, kur buvo 
Įvairių žmonių, tai pasakodamas 
vadindavo juos vardais ar vieną — 
Šarūnu, kitą — Kirstuku, kad atsi
tiktiniai klausovai nesusigaudytų.

Rašytoją prof. V. Krėvę pats prof. 
P. Skardžius labai gerbė, bet papa
sakodavo, kaip šis kalbininkus pra
vardžiuodavo “blusininkais”. Jis kal
bininkams nuolat priekaištavęs, kad 
šie suradę kokią “blusą” (svetimy
bę, ją sugriebę, — “prigirdo ir jau
tį” (gražų pasakymą, stilistinę pri- 
monę). Prof. Pr. Skardžius yra tai
sęs V. Krėvės raštų kalbą ir pasa
kodavo, kaip dažnai ilgai derėdavęsis 
Krėvė dėl atskirų žodžių, kaip nu
mesdavo ir jam “blusinlnko” žodį, 
o vėliau korektūrose kartais vieną ar 
kitą taisymą saviškai sugrąžindavęs. 
Taip Krėvė gynęs "radzynas”, “su-

sąvokose, ir prie tų šaknų, ku
rios rausiasi kur kas giliau už re
alistinį dirvožemi.

Šiandieninėje tautos pavergimo 
nelaimėje ir tautos laisvės sieky
je tautinių šokių šventės mums 
yra virtusios savęs pajutimo ir 
apsijungimo su kitais apeigomis, 
paliekančiomis dvasioje neištri
namus pėdsakus. Tautiniai šo
kiai mums sukelia kone tautinio 
ir bendruomeninio jausmo eksta
zę, tokią būtiną bent keleriems 
metams iki sekančios šventės ir 
iki laisvosios Lietuvos triumfo. 
Tautinių šokių šventės jau yra 
tapusios, metaforiškai kalbant, 
tuo mūsų liaudies pasakų ak
meniu, po kuriuo skriaudžiama
sis brolis randa amžinosios gyvy
bės šaltinį. jį. brd.

Jaunieji tautinių Šokių šokėjai nepriklausomoje Lietuvoje 1937 metais.
Nuotr. A. Naruševičiaus

kęs dėl kitų savaitės dienų, arba 
vėl “balaną”, “dziedą” ir kit skoli
nius, kurie taip dažni dzūkų kalbo
je. Nemažiau gynęs ir kai kurias so
dybos bei jos aplinkos dzūkybes, vi
sai supylęs ir daugelj kartų blusi- 
ninku išvadinęs tą patį vakarą, kad 
jis Krėvės “klupstį” ištaisęs j “keli”, 
laikydamas klupstj autoriaus pra
manu, o pasirodė, kad tas žodis gy
vas ne tik Subartonyse, bet ir pla
čiau. Taip šis žodis iš Krėvės buvęs 
panaudotas jau ir žodžių darybos 
pavyzdžiams...

Taip pat ne vieną kartą dar Vo
kietijoje pasakojo, — ypač kada ga
vo iš V. Krėvės laišką ir veik tą pa
čią savaitę dar iš Vienos ir Ant. 
Venclovos laišką su leidiniu apie M. 
Mažvydą, kur A. Venclova prisispy
ręs kvietė grįžti, nes Vilniuje nėra 
kam kalbos kūnų skaityti, ir apie 
pirmąsias posukilimines dienas ir dr. 
Prano Germanto (Meškausko) grį
žimą...

Taip vieną vakarą, ką tik atvež
tas iš Vokietijos dr. Pr. Germantas 
(Meškauskas) užėjęs ir prakalbėję 
apie daug ką -Mik visą naktį. Tada 
dr. Germantas pasisakęs, kad turė
jęs įsakymą suimti prof. V. Krėvę, 
jei šis laisvas ir nesunaikintas. Bet 
Kaune jau pakeitęs nuomonę, nes 
visi Krėvę gynę, nelaikę jo komunis
tu ir tt Jis kalbėjęsis su einančiu 
min. pirm, pareigas Juozu Ambra
zevičiumi, — tas Krėvę gynęs. Pa
našiai gynę ir kiti Laik. vyriausybės 
žmonės... Ir patyręs, kad Krėvė lais
vas, nebuvo nė suimtas, kaip ir dau
gelis dar kitų, kurie vokiečių nuro
dymu turėtų būti sunaikinti, pvz. 
prof. VI. Kuzma, prof. Stp. Kolupai
la..., kuriuos vėl gynęs tas pat J. 
Ambrazevičius, dr. Z. Ivinskis ir kt. 
Prof. Pr. Skardžius irgi gynęs tiek 
Krėvę, tiek Biržiškas, prof. Lašą, 
prof. Pr. Mažylį, prof. B. Sruogą ir 
kt. Ir rytą dr. Germantas išeidamas 
Skardžiui maždaug taip pasakęs:

— Pasakyk prof. V. Krėvei, kad 
šis be reikalo žmonėse nesirodytų 
ir kad kas nors neįskųstų vokie
čiams, jį laisvą pamatęs.

Tuo metu prof. V. Krėvė buvęs ar

Šokėjai, pavirtę liepsnom!*, Antrojoje tautinių tokių «vent«)e IMS metalą Chicagoje. Nuotr. Jono Garlos

ne Aukšt. Panemunėje, todėl pats 
Skardžius palikęs netaisytas Lietu
vos kalbos darybos korektūras (ji 
tada buvo pradėta rinkti, nors kny
ga pasirodė tik 1943, bet apgaulinga 
1941 m. data; taip buvo iš dalies 
apeita vokiečių cenzūra), nuskubė
jęs į.A. Panemunę... Taip pat prof. 
Pr. Skardžius nevengdavo papasako
ti, kaip buvo prof. V. Krėvė iš Liet, 
mokslų akad. laikinai nurašydintas, 
neišskiriant ir jo paties, kaip ne vie
nas Vilniaus prof. buvo nustumtas 
į antraeiles pareigas, kada atskiri 
karštuoliai valė ir brovėsi į nustum
tųjų vietas; taip pat vėl buvę daug 
pakeitimų ir grynai tik taktinių, vi
sai ne asmeninių. Ir kartais kalbė
damas nevengdavo aštresnio žodžio 
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kai kurių Vilniuje buv. Komiteto 
žmonių adresu, kurie savo nuožiū
ra labai lengvai "perstumdydavo”, 
pvz. prof. P. šalčių, jį (Skardžių) 
“trėmė” j Kauną, nors Vilniuje buvo 
jau atvežti ir Lietuvių k. žodyno 
rinkiniai ir t.t. Kai ką iš tų dienų 
ir pats prof. Pr. Skardžius yra pa
skelbęs (Lietuvos universitetas, 19 
72, p. 733).

Ne vieną kartą yra pasakojęs ir 
apie savo žygį 1941 m. pas V. Krėvę 
dėl dr. J. Balio. Tada jis užėjęs kaip 
tik pas V. Krėvę pasikalbėti, kai Lie
tuvių tautosakos archyvą priskyrė 
Liet, mokslų akademijai, kur Aka
demijos prez. ar pirm, buvo paskir
tas ar išrinktas prof. V. Krėvė. 
Taip kalbantis su prof. V. Krėve 

dėl dr. J. Balio, pats Krėvė pabrė
žęs, kad dr. J. Balio iš Liet, tauto
sakos archyvo neatleis, nes laikąs jj 
vieninteliu ir gerai pasiruošu
siu tautosakos mokslui, o vėliau ir 
abu suvedęs pasišnekėti — susitai
kinti. Paprastai prof. Pr. Skardžius 
visados kartojo tuos V. Krėvės žo
džius, kurių mintį esu tik čia atpa
sakojęs. Ir kiekvienu kartu, kada tik 
paliesdavome dr. J. Balio tautosaki
nius darbus, visados prof. Pr. Skar
džius juos gerai vertino, nors turėjo 
visada ir pastabų, kur dr. Balys pa
liesdavo dievų vardyną, kurį laikė 
dr. J. Balio silpniausia vieta. Taip 
pat vieną kartą pasakė, kai vokie
čiai kreipėsi dėl kažkokio straipsnio 
iš lietuvių mitologijos ar tautosa
kos, tai jis nurodęs jiems d.' J. Balį, 
jau atvažiavusį dirbti į Washlngto- 
ną.

Ir kada vieną kartą prof. Pr. 
Skardžiui papasakojau apie prof. V. 
Krėvės šermenis Philadelphijoje, kai 
atvažiavęs dr. J. Balys ilgai stovėjo 
sustingęs prie V. Krėvės atdaro 
karsto, vėliau pasilenkė ir pabučia
vo Krėvės ranką, tai visi drauge bu
vusieji pajutome, kad senoji asmeni
nė kirsmė tikrai baigta. Ir šis pasa
kojimas prof. Pr. Skardžiaus nenu
stebino, pabrėžė man, kad jo krašte 
taip visi daro: mirusiojo atsiprašo, 
jei būtų kas susikirtęs ar įžeidęs. 
Taip padaręs ir dr. J. Balys, nors sa
vu metu ir pasikarščiuodavęs.

Paliesdamas 1940-41 m. bolše
vikmetį, prof. Pr. Skardžius yra ne
mažai pasakojęs apie mūsų įvairias 
gyvenimo įtampas, svetimųjų 
skundimus, savųjų trigrašius... Jis 
pasakodavo kaip pro užpakali
nes duris užeidavęs arkivysk. M. 
Reinys (Marija Krygerytė - Skar- 
džiuvienė buvo su arkivysk. M. Rei
niu gerai pažjstama dar nuo 1918 m. 
iš Vilniaus dienų, kuomet Ji buvo 
mokinė,o Reinys kapelionas, kai ši 
dalyvavo įvairioje lietuvių mokslei
vių ir kt. veikloje), pasiguosti ir pa
sikalbėti, kartais ir gana slaptais 
veiklos reikalais. Taip pat dažnai, 
bet pro didžiąsias duris, užeidavęs ir 
komunistų partijos gen. sekr. Kazys 
Preikšas pasikalbėti lietuvių k. rei
kalais. Tuomet K. Preikšas labai ne
sutaręs su Henriko Zimano įvai
riais siūlymais vis keisti lietuvių ra
šybą, išmetant ilgąsias bei nosines, 
kad “liaudžiai” būtų lengviau, kad 
spaustuvininkams ir korektoriams 
palengvėtų ir pan. Taip pat buvę 
H. Zimano pasiūlymų dėl vietovar
džių, kurie būtų visaip suniokoti, 
maždaug laikytis Vilniaus krašto 
vietovardžiams senųjų rusų ir len
kų lyčių, teprldedant galūnes — 
taip pat lengvumo liaudžiai sumeti
mais... Prof. Skardžius su Preikšu 
aptardavę būdą kaip tuos siūlymus 
nustumti ir suniekinti, ką K. Preik
šas nuostabiai mokėjęs H. Zimanui 
atsakyti ir tuos reikalus palaidoda
vęs įvairiuose komunistų partijos 
ar komisijos posėdžiuose. Ir kai 
maždaug prieš 25 m. Lietuvoje iški
lo graždankos reikalas, tai tas pat 
K. Preikšas iš Varšuvos aliarmavo 
ir prof. Pr. Skardžių ir kt, kad su
keltų lietuvių nerimą svetur... 
Šiaip daug pasakodavo tr apie dr. 
Pr. Germantą, visokį šio vokiškų
jų reikalavimų sabotažą.

1950 m. rugpjūčio mėn. prof. Pr. 
Skardžius apsisprendė jau emigruoti 
iš Vokietijos j JAV, Į Clevelandą. 
Kiek iš jo pasakojimų (lr a.a. jo 
žmonos) žinau, vien tik dėl savo 
žmonos baimės pasilikti n a u J o ka
ro metu Vokietijoje (tuomet visi

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Paminėti ir parecenzuoti.
Apie Dariaus ir Girėno skrydį metinės 
sukakties proga.
Literatūrinė rašytojo kelionė: pokalbis 
su poetu Bernardu Brazdžioniu. 
Prano Visvydo eilėraščiai.
Pirmoji išvyka į 1980 metų Stratfordą 
Kanadoje.

ą

Nauji leidiniai: Juozo Brazaičio raštų 
pirmasis tomas ir kt.
Skelbiamas trisdešimtasis „Draugo“ 
romanų konkursas.

Paminėti ir parecenzuoti
Išleidžiamų knygų, sureng

tų koncertų, dramos spektaklių 
ir kitų kultūrinių renginių re
cenzijos bei vertinamieji apra
šai yra visos pasaulinės spaudos 
kultūrinių puslapių rėikšminga- 
dalis. Šio pobūdžio raštai ugdo 
menininkus ir juos priimančią vi
suomenę. Todėl yra susidariusi 
net'tam tikros rūšies tradicija ar 
net' etiketas konkrečiuose perio
dinės spaudos ir visuomenės san
tykiuose, kuriuos primena ir šios 
dienos Kertinės paraštės antraš
tė. :

“Paminėti ir parecenzuoti” 
paprastai užrašoma ant naujos 
knygos, leidyklos ar leidėjo siun
čiamos laikraščiui ar žurnalui. 
Taip su recenzijai skirtomis kny
gomis visada (visų tautų ir visa
me pasaulyje) yra daroma. Nes
gi redaktorius, angažuodamas 
recenzentą, beni jau tą knygą 
turi recenzentui dovanoti. Tai 
būtino etiketo reikalas.

Deja, mūsuose ne visi knygų 
leidėjai šito paiso. Išleistos kny
gos laikraščiui neatsiunčia. Po 
kiek laiko net redaktoriui prie
kaištauja, nerasdami jos pami
nėtos “Naujų leidinių” skyriu
je ir nesulaukdami jos recenzijos. 
Jeigu leidėjai palyginti tik retai 
naujų knygų "paminėti ir pare- 
certzuoti” neatsiunčia, tai naujų 
plokštelių redakcija beveik kaip 
ir visai negauna. Ogi recenzen
tui redaktorius taipgi turi duoti 
bent jau norimą parecenzuoti 
plokštelę.

Analogija panaši ir su koncer
tų, vaidinimų ir aplamai kultū
rinių renginių recenzijomis bei 
aprašymais. Džiugu, kad lietu
viškoje Amerikos provincijoje, sa
kykim, kur nors Los Angeles, 
koncerto ar spektaklio rengėjai 
įprasto spaudos etiketo net la
biau laikosi negu sostinės Chica
gos kultūrininkai. Los Angeles ir 
kitur, jeigu yra vienokios ar kito
kios rūšies koncertas, vaidinimas, 
studijų dienos ar literatūros va
karas, tai rengėjams yra savaime 
suprantamas dalykas — bilietas 
I pageidaujamą recenzuoti įvykį. 
O labiausiai šitai yra pamiršta

ma Chicagoje, kurios kultūriniai 
renginiai, bent savo gausa, ne 
kartą yra panašūs j nepriklauso
mybės laikų Kauno.

Vyresniųjų turbūt dar prisi
menami ano meto kultūrinio sa
vaitraščio “Naujosios Romuvos” 
puslapiai. Redakcijai ten visada 
būdavo prisiunčiami teatro, kon
certų bilietai ir visi leidiniai 
“paminėti ir parecenzuoti”. Re
daktorius Juozas Keliuotis paskui 
gautas knygas ir bilietus skirsty
davo žurnalo bendradarbiams, 
kad jie, kiekvienas savo srityje, 
tartų recenzijinj žodį. Tik šito
kiai atmosferai isigalėjus, tada 
ėmė šuoliais kilti ne vien Kauno, 
bet ir visos Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo lygis, nes jau nebuvo 
tenkinamasi vien tik pačių leidė
jų ir rengėjų lėkštu apsiraši- 
nėjimu. (Nukelta j 2 pal.).

U-md, MM, „B,
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Steponas Darius (dešinėje) ir Stasys GMnas savo "Lftuanlcoje”.

Su kultūrinio priedo redakto
rium sutarėme, kad šią vasarą, 
Dariaus ir Girėno žygio sukakties 
proga, pažvelgsime i tą 1933 me
tais tragedija pasibaigusį laimėji
mą. Redaktorius pasirodė galvo
jęs, kad kultūriniame “Draugo” 
priede galėtų ir dažniau tilpti 
technikinio pobūdžio straipsniai 
arba šiaip straipsniai iš griežtų
jų ar bent "griežtesnių” mokslų 
srities, pritaikyti' mūsų skaityto
jams. Sitai besvarstant, užkliuvo 
mintis apie "lietuviškumo inži
neriją”, kurią pagvildensime dar 
kita proga. Dabar gi, 1933 liepos 
15 d. 6 vai. 24 min. ryte pradėto 
LITUANICOS skridimo proga, 
žvelgsime į LITUANICOS lėk
tuvą, l pilotų pasiruošmą ir į kai 
kuriuos avarijos duomenis.

Taigi pradedame su stipriai i 
lietuvišką pasauli šaknis įleidu
siu įvykiu, kuris stovi ant ne
ginčytinos technikinės bazės. Pra
dedame akcentuodami, kad šis 
įvykis yra puikiai suprantamas ir 
jauniems ir vyresniems, jis su
prantamas ir svetimtaučiui. Pra
dedame su kito pasaulinės avia
cijos įvykio palyginimu, nes tą 
pat rytą, iš to paties aerodromo, 
tik viena valanda anksčiau paki
lo amerikietis lakūnas Willie 
Post, be sustojimo laimingai nu
skridęs į Berlyną.

šios dramos scena Atlanto pa
krantėje atsidengė 1933 m. gegu
žės 7 dieną, kai abu lakūnai su 
LITUANICA pasiekė Newark,
N. J. miestą, iš kurio sekančią 
dieną perskrido į prie Brooklyn’o 
esantį Bennett aerodromą, šian
dien vadinamą Navai Air Station, 
Floyd Bennett Field vardu. Ben
nett aerodrome prasidėjo pasku
tiniai pasiruošimai skridimui. Iš 
Bennett aerodromo Lituanica pa
kilo žygiui į Lietuvą.

Amerikon iš Lietuvos grįžęs 

Steponas Darius apsistojo Chica
goje ir 1929 — 1931 tarnavo oro 
susisiekimo bendrovėje, skraidan
čioje iš šiaurės vakaruose nuo 
Chicagos esančio Pal — Waukee 
aerodromo. Išmokęs skraidyti Ne
priklausomos Lietuvos aviacijoje, 
Darius pasirodė kompetentingu 
lakūnu ir skraidymo instrukto
rium Amerikoje, šiose pareigose 
Darius susidūrė ir su busimąja 
Lituanica, kurią vėliau, kartu su 
Stasiu Girėnu, savomis santaupo
mis nusipirko skridimui per At
lantą. Tuo šešių vietų “Bellan- 
ca” tipo transporto lėktuvu St. 
Darius išskraidė apie 1,000 va
landų. Be to, kaip antrasis pilo
tas — pagelbininkas, Darius 
skraidė tai pat bendrovei priklau
siusiu trimotoriu Fordo transpor
tiniu lėktuvu. Sėkmingai skraidė 
ir kitais lėktuvais. Kitas įdomus, 
su Dariaus tarnyba surištas fak
tas glūdi čia: tais laikais lakū
nas gyveno Chicagos pietuose, 
3239 S. Halsted Stebėt, o dirba už 
23 mylių (tiesia žemėlapio lini
ja) esančiame aerodrome. Kaip 
jis vykdavo į darbą ir grįždavo 
namo, 'kiek laiko užtrukdavo ke
lionėje siauromis miesto gatvė
mis, keliais — be dabartinių 
greitkelių?... šiandien tas 3239 S. 
Halsted namas tebestovi: baltas, 
jau senokas, dviejų aukštų mū
ras. Pirmajame aukšte dabar įsi
kūrusi maisto krautuvė.

Darius tarnybiniais reikalais 
plačiai skraidė po JAV, nelaimių 
neturėjo, savo bendrovei jokių 
nuostolių nepadarė. Žinant, kad 
tais laikais aviacija tik tik lipo iš 
savojo lopšio, kad tik buvo pra
sidėjęs komercinis susisiekimas 
oru, tai yra ypač graži lakūno 
atestacija.

Stasys Girėnas buvo aviacijos 
mėgėjas, skraidęs savo malonu
mui ir įdomumui net nuosavu 
lėktuvu. Jo patyrimas ore ir visa lakūno erudicija toli gražu nepri

lygo Dariaus asmenybei, šiandien 
tegalima spėlioti, kodėl Darius 
rinkosi Girėną skridimo partne
riu. Manytina, kad šį sprendimą 
įtaigojo bent trys motyvai: bend
ras abiejų lakūnų patriotinis nu
sistatymas, pasiryžimas bei drąsa; 
Dariaus noras tolimam skridi
mui turėti antrą pilotą, bet nepa- 
sekliauti vien instrumentais, sa
vąja ištverme bei nuo miego gi
nančiais vaistais; ir trečia — Gi
rėno turimos santaupos, kurių 
dalis panaudota perkant lėktu
vą. Neskaitant paties skridimo į 
Lietuvą, Girėnas atliko svarbią 
misiją dar Amerikoje, Lituanicą 
perstatant tolimam žygiui: Dari
aus pavedimu, jis prižiūrėjo lėk
tuvo perstatymo darbus.

Pažymėtina, kad Lituanicos žy
giui ruošimos! laikais JAV-ės bu
vo bebrendančios iš žiaurios eko
nominės krizės — depresijos, tad 
pinigų klausimas visą laiką bu
vo labai opus. 1932 m. birželio 
mėn. 18 d. iš Pal-Waukee aero
dromo bendrovės Dariui ir Girė
nui perkant lėktuvą, Darius iš 
vieno Chicagos lietuvių banko 
išsiėmė 500 dol. savo santaupų; 
sekanč'ą dieną tas bankas visiš
kai užsidarė...

Už Bellanca J-6 modelio CH 

lėktuvą, tą patį, kuriuo Darius 
tris metus skraidė, lygiomis dali
mis susidėję žygio partneriai su
mokėjo 3,200 dol. Lėktuvą reikė
jo pagrindinai perdirbti, paruoš
ti transatlantinei kelionei. Tas 
darbas buvo atliktas Amerikos 
lietuvių suaukotais pinigais. Per
statymas kainavo 8,143 dol., 
taigi pustrečio karto daugiau ne
gu pats lėktuvas. Darbą atliko 
lėktuvų konstruktoriaus Laird 
dirbtuvės. Svarbiausi pataisymai 
ir pagerinimai buvo šie: pagrin
dinis struktūros perdirbimas, su
stiprinant liemenį, dedant dide
lius benzino tankus ir pailginant 
sparnus — 3,250 dol.; naujas 
motoras su propeleriu —3,214 
dol.; nauji ratai, padangos ir kt.; 
smulkesni įtaisai; instrumentai 
bei navigacijos prietaisai.

Transatlantiniam skridimui 
perstatyta Lituanica buvo mažai 
panaši į buvusią keleivinę, 6 vie
tų Bellancą. Tuščia ji dabar 
svėrė 2,663 svarus. Specialiai 
įtaisytuose tankuose tilpo 800 
gal. benzino ir 35 gal. alyvos. 
Lėktuvo ilgis — 27 pėdos ir 9 
inčai, sparnų ilgis 50 pėdų, ma
žiausias leidimosi greitis — 35 
mylios per valandą, didžiausias 
skridimo greitis — 155 mpv, vi
dutinis skridimo greitis — 121 

mpv, didžiausias skridimo aukš
tis — 20,000 pėdų, nors į Kauną 
planuota skristi apie 6,000 pėdų 
aukštyje. Su bakuose telpančiu 
benzinu galėjo skristi apie 47 — 
52 valandas, arba iki 6,000 my
lių. Skaičiuota, kad tarp New 
Yorko ir Kauno teoretiškai išei
na 4,466 mylios: vidutiniškai, 
esant palankiam orui, 37 valan
dos skridimo. Taigi skridimą pla
nuojant, imta dėmesin gan dide
lė, galima navigacijos paklaida 
bei blogo oro galimybės: lėktu
vas ruoštas 30 proc. tolimesnei 
distancijai, negu skaičiavimai ro
dė. Lemtingąjį rytą Lituanica 
pakilo sverdama 8,300 sv., pasi
ėmusi 779 gal. benzino.

Pažymėtinas naujas, 9 cilinde- 
rių, žvaigždinis motoras Nr. 
12733, Wright Aeronautical Co. 
produktas. Motoras buvo J-6 mo
delio nominaliai 365 arklio jėgų, 
taip pat galintis išvystyti 388 a.
j. maksimumą.

Autopiloto Lituanica neturėjo, 
bet, skrendant dviese, jo būtinai 
ir nereikėjo. Dariaus navigavi- 
mas skridimo metu buvo stebėti
nai tikslus. Radijo priimtuvo ne
turėjo, bet virš vandens jis irgi 
būtų turėjęs mažai reikšmės. 
Radijo priimtuvo nebuvimas, o

(Nukelta į 2 psl.)
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Justino Martinkevičiaus 
„ Dienoraštis be datų "

PASAULINIUOSE MENO FORUMUOSE
Pokalbis su Tomu Venclova, poezijos festivaliui Rotterdame pasibaigus

“Emigracijos šaka džiūsta, o 
sotims po daugelio mėty vėl teks 
svarstyti, kiek Justinas Marcin
kevičius, tas nuolat nusidedantis 
ir vėl lyriškai atgailojantis da- 
barties klasikas, kiek jis yra lietu- 
vilkas ir kiek sovietiškas” — rašo 
iavilaidinė "Pastogė” (2 Nr.)

Ištraukos iš Justino Marcinke
vičiaus "Dienoraščio be datų” 
“Pergalės” kovo numeryje tai 
savotiškas Marcinkevičiaus atsa- 
kymas j šį klausimų. Svarbus lie
tuvių poetas ir dramaturgas pa
sisako atviriau, kaip {prasta, ap
nuogina kai kuriuos savo skaudu
lius ir mėgina paliesti tautos žaiz
das. Sis Marcinkevičius brandes- 
ttis už mūsų anksčiau pažinotą
jį Kadais pagal užsakymą pa
rašęs konformizmą ir paklusnu
mą garbinančią apysaką, "Pušis, 
kuri juokiasi”, poetas dabar sten
giasi nekartoti oficialiojo žargo
no — atmeta naivią progreso są
voką, nenukreipia akių nuo 
"žmogaus aklavietės” bei “blogio 
galybės” ir žavisi ne konformis
tais, o žmonėmis, stojančiais i 
'žūtbūtine kovą su nenugalimo
mis pabaisomis”. Vienąsyk “Tie
sos” skiltyse piktinęsis savo tau
tiečiu, kuris reikalavo, kad auto
buso konduktorė Lietuvos sosti
nėje kreiptųsi { ji lietuviškai, o 
ne rusiškai, Marcinkevičius da
bar su nepaprastu pamaldumu 
klaupiasi prieš lietuviškąjį žodį 
Ir sielojasi dėl ji supančių pa- 
jįojų. "Dienoraštis be datų” 
dažnai suskamba kaip meilės 
giesmė lietuviu kalbai ir tėvynei 
S- ne “didžiajai tėvynei”, bet 
Lietuvai.
i’’ Tai gražūs ir geri žodžiai, ko
kiu Lietuva šiandien yra pasiil-
gusi. Tačiau tarp tų žodžių ple
čiasi didelės tylos ir tūno smul
kūs nutylėjimai. Marcinkevičiaus 
dienoraščio idėjos, {vykiai, var- 

užuominos pasilieka oficia
liai aprobuotos teritorijos ribose. 
Didžiulė Lietuvos ir visos Rytu 
^Europos patirties teritorija — 
cenzorių ištaigos, lageriai, kalė

jimai, politinės psichiatrinės, 
Taškento rezoliucijos, kitataučiu 
persekiojimas, oficialiųjų melu 
epopėja, nutildyti poetai, pa
vergtos tautos — visa tai Mar
cinkevičiaus dienoraštyje neeg
zistuoja, lyg to iš viso nebūtų 
buvę.

Tie nutylėjimai ir praleidimai 
nėra jau toks nepaprastas daly
kas — daug padorių rašytojų 
Rytų Europoje stengiasi kaip 
nors išsitekti oficialios literatūros 
ribose ir jas praplėsti. Bet Mar
cinkevičius neiškenčia nepasigy
ręs. Kai kažkas jam pasiūlęs im
tis "pavojingos” temos, nes “tau 
leis”, jis atsakęs: “Niekas nieko 
niekada man nėra leidęs. Už da
lykus, kurie lyg ir buvo drau
džiami, kovojau”. Ir priekaištin
gai priduria: "Nenorime ir bi
jome rizikos”.

Taip konkreti cenzūros insti
tucija, kurios veikla kiekvienam 
rašytojui ir menininkui intymiai 
pažįstama, sutraukiama i sąlygi
nę užuominą: "lyg ir draudžia
ma”. Kažin ar kam imponuos ir 
Marcinkevičiaus “kova”. Tikrai 
"pavojingų”, uždraustu temų 
jis niekad nėra lietęs. O Lietuvo
je buvo, tebėra ir vis gausėja žmo
nių, kurie tikrai kovojo prieš ofi
cialiuosius draudimus. “Drąsių
jų garbei mes giedam giesmes”, 
rašo Marcinkevičius. Bet drąsių
jų nėra specfondų sąrašuose ir 
priespaudos apeigų tribūnose; 
drąsieji neteko darbo ir duonos, 
rizikavo savo laisve ir gyvybe, 
atsidūrė Sibire ar buvo išstumti i 
užsieni. Kad ir kukliausias savilai- 
dinis eilėraštis savo drąsa toli 
pralenkia Marcinkevičiaus "drą
są”.

E kur ir kaip i “Dienorašti be 
datų” susirinko tos tylos ir tuš
tumos? Atsakymui pasiklausyki
me Savilaidinės “Pastogės” pil
no numerio vedamojo: "Būti lais
vu meno žmogumi — tai ne tik 
mesti iššūki išorinei cenzūrai, 
bet visu svarbiausia nugalėti sa
vyje klastingiausią menininko

Mūsų skaitytojus jau iš anks
to buvome informavę apie kas
metini Tarptautini poezijos fes
tivali Rotterdamo mieste, Olan
dijoj. Buvo pasidžiaugta, kad šie
met i birželio 16—21 d. ten 
vykusią pasaulinio garso poe
zijos šventę rengėjų buvo pa
kviestas ir mūsiškis poetas 
Tomas Venclova. Dabar, Poezijos 
festivaliui pasibaigus, čia užkal
biname jame dalyvavusi poetą 
Tomą Venclovą, norėdami, kad 
jis tenykščiais įspūdžiais pasida
lintu ir su mūsų skaitytojais.

— Su kokiais jausmais priėmė
te kvietimą pasauliniu poezijos 
festivaliu Rotterdaman?

— I ši klausimą atsakyti tur
būt lengviausia. Buvau pradžiu
gintas ir kiek sumišęs. Rotterda
mo Poetry Intemational yra aukš
to prestižo susibūrimas: i ji kas
met kviečiama po 10—15 poetų 
iš {vairiu pasaulio šalių. Papras
tai kvietimo susilaukia tik pirmo
jo rango autoriai. Sakysime, to
kiai didelei šaliai kaip Rusijai 
ligi šiol atstovavo tik keturi žmo
nės. Trys iš jų — aktyvūs disi
dentai, emigrantai, ir jų kūryba 
šiandieninėje rusų poezijoje yra 
svarbiausias reiškinys. Tai velio
nis Aleksandras Galičius, Nata
lija Gorbanevskaja it Josifas 
Brodskis. Ketvirtasis poetas — 
Andriejus Voznesenskis — gyve
na Maskvoje: ką apie ji besaky
tum, jis yra labai populiarus ir 
tikrai ne be talento. Nei Lietuva, 
nei kitos Baltijos valstybės, nei, 
pavyzdžiui, Ukraina dar nieka
da nebuvo atstovaujamos. Taigi, 
vykdamas i festivali jaučiausi 
atliekąs ne tiktai poetinę, bet ir 
pilietinę pareigą. Pasirūpinau, 
kad visuose festivalio dokumen
tuose, laikraščiuose ir kitur bū
čiau vadinamas lietuviu (o ne 
„Soviet-in-exile“). Be abejo, yra 
geresnių už mane lietuvių poetų, 
ir tai, kad buvau pakviestas aš, 
yra veikiau susidėjusių aplinky
bių pasekmė. Rotterdame išgir
dau, kad mane rekomendavo ke
li ankstesnieji festivalio dalyviai, 
be to, rengėjus sudomino ir ma
no savotiška biografija. Tačiau 
kvietimas šiaip ar taip rodo du 

tomas Venclova 
litauwen

priešą — vidinį cenzorių, dau
geliui mūsų jau įdiegtą, kontro
liuojantį kūrinio gimimą dar pa
sąmonėje... Vidinė cenzūra — 
pavojus pačiai kūrybos esmei, jos 
gyvybės ištakoms... Kompromiso 
kultūra, tai pseudotvarinys, po 
ryškiom spalvom besislepiantys 
bergždumas ir yda. Ir taip mūsų 
karta jau daugelis metų iš kul
tūros žmonių girdi melą arba pu
siau tiesą, kuri taip pat yra me
las. Taip žalojama tautos siela, 
vardan kurios ir buvo daromas 
kompromisas”.

Ar tokį vidinį cenzorių Mar
cinkevičius turėjo omenyje, kai 
jis rašė, kad “nieko nėra tragiš- 
kesnio už nebylius mūsų klausi
mus ir už nebylius mūsų atsaky
mus”? Vardu neminimas vidinis 
cenzorius yra vienas svarbiausių 
dramatiško “Dienoraščio be da
tų” veikėjų. Sk.

Gedicht

Als in een foto, het is uitgestrekt ėn gevaarlijk. 
De luchten trekken tėrug van de daken der huizen. 
Nu zij hebben verteerd de witte pešt van de stad.
De vroege vorst dringt door in onze woorden, 
Verzengt onze moqden en longen
In het rijk door de gevangen zeetn.

Het verleden geeft geen tekens
De verdutsterde zon slaat tegen de grond, 
En onze reizen gaan voorgoed ten einde 
Waar onze geboorteplaats, impasse. en laat 
Onherstelbaar streng worden.
En de zuilen van het Paestum verzinken in het moeras.

Dinsdag. Helder weer. Bijna winter.
De laaglanden drukken tegen de Finse kusi
En omgeven de haven.
Misschien dan of misschien vroeger 
Het uur breekt boven de rivier
En tijd wordt herschapen in gebaar.

naar de Engelse verialing door Jonas 
Zdanys

gramatica. die het voor mij censoudi- 
gcr maakt gchruik te maken van een 
woord voor woord-vcrtaling. Maar 
mįįn l.itauwse vocahulaire is heel 
pover. Ik vertaalde zijn ‘Dialogus in 
Wintcr’ op basis van een dergelijke 
lettcrlijke verialing door mijn collega 
in Berkeley. profcssor voor Griekse 
geschiedenis. Raphacl Sealey. Hoe 
het mogclijk is dat een Amcrikaanse 
geleerde op het gehied van het Oude 
Griekcnland l.itauws kent? Wel. er 
zijn van die dingen in de wereld. 
Tocn ik aan deze verialing werkte. 
week ik af van het prijzenswaardige 
Poolse gebruik om te rijmen wanneer 
er in het origineel gebruik gemaakt is 
van rijm. Om de een of andere reden 
schecn het rijm mij in dit geval niet 
geschikt. Misschien was het niet in 
overeenstemming met de kilte en de 
melancholie van die drukkende en 
ongetwijfeld symbolische Baltische 
winter. De verialing verscheen in mei 
197.1 in de 'Kultūra' in Parijs. Enkele 

jaren later kreeg ik de gelegenheid dit 
gedicht met de auteur te bespreken. 
Joseph Brodskij was niet de enige die 
een hoge dunk had van Tomas 
Venclova als dichter en als mens. 
Venclova verwierf zich ook vrienden 
in Polen. Om de waarheid te zeggen 
hoorden wij weinig over hem en over 
zijn wederwaardigheden met de auto- 
riteiten en het was slechts bekend dat 
zijn situatie verslechterde en-dat hij 
Litauwen wilden verlaten. Door een 
gunstige samenloop van omstandig- 
heden kreeg hij een uitnodiging voor 
de Verenigde Staten (wat dat betreft 
werd hij geholpen door zijn semi- 
otiek Tomas bereidde een disserta- 
tie voor onder leiding van Lotman 
van de ‘Tartu School'). precies op 
het moment dat hij zijn schepen 
achter zich had verbrand door zijn 
‘Brief aan het Centrale Comitė van 
de Litauwse Communistische Partij', 
waarin hij vroeg om toestemming om 
te emigreftn omdat hij, bekend 
staand als niet-communist, in feite 
zijn werk niet kon publiceren. Tege-

Vlenas U Tomui Venclovai įkirtųjų festivalinio 1 elitinio “Poetry *80 Intemational Rotterdam** puslapių, au poeto gy
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svarbius dalykus. Pirmiausia, Lie
tuva ima traukti pasaulio kultū
rininkų ir plačiosios visuomenės 
dėmėsi nemažiau už daugeli ki
tų šalių (ir ji traktuojama bū
tent kaip šalis, kaip valstybė, te
gu ir laikinai ištrinta iš žemėla
pio). Tai daugelio mūsų žmonių

nuopelnas; ne vienas už tai su
mokėjo gyvybe ar kalėjimo ter
minais. Antra, lietuviai šiandien 
yra visiškai pajėgūs reikštis pa
sauliniuose meno (ar mokslo) 
forumuose, pasaulinių standartų 
lygmenyje. įrodymų pastarai
siais metais nestinga — visų ir

nesuminėsi. To pasiekėme sunkio
mis mūsų tautai sąlygomis, bet 
vis dėlto pasiekėme.

— Ar teko panašia proga kur 
nors nuvykti, gyvenant Lietuvo
je? Koldu mastu ir kokiu spindu
liu gali Lietuvoje bekuriantys 

Algimantas Koaųn, S. J. F*. 17 — KMootalMamo vmiamoborga, Virginijoj, 1871

mūsų poetai susitikti su užsienio 
pasauliu ir jo poetais?

— Ne tik nesu buvęs kokiuo
se nors festivaliuose užsienyje, 
bet ir pačioje Lietuvoje niekada 
nebuvau kviečiamas skaityti savo 
eilių literatūros vakaruose, pa
vyzdžiui, „Poezijos pavasario“ 
parengimuose. Mat vyresnybė 
gerai žinojo, kad galiu perskaity
ti ar nuo scenos pasakyti ką nors 
„nepriderančio“. Tačiau ir tie 
poetai, kuriems panašūs apribo
jimai netaikomi, nedaug teturi 
vilčių pabendrauti su kolegomis 
iš anapus. Privaloma bendrauti 
su Rusijos ir kitų vad. broliškų 
tautų poetais — dažniausiai la
bai prastais oficialiais eilėkaliais 
(ir rusai, ir kitos tautos turi ir 
geresnių, tačiau tie geresnieji po 
literatūros vakarus, dekadas ir 
tt. paprastai nevažinėja). I gy
vesni bendravimą su latviais aT 
estais jau žiūrima kreivokai. Na, 
galima dar su bulgarais, rytų vo
kiečiais, bet su lenkais ar veng
rais — kažin; mat, lenkai ir veng
rai pernelyg prisigėrę „negero 
raugo“. Porą tokių „broliškų“ 
renginių esu matęs, ir galiu pa
liudyti, kad jie sumuša nuobo
dybės ir nenuoširdumo rekordus.

Autentiški Lietuvos poetai —- 
sakysime, Geda, Vaičiūnaitė, Mar
tinaitis — nuvykti j tokią vietą, 
kaip Rotterdamo Poetry Intema- 
tional, deja, praktiškai neturi jo
kios galimybės, nors tikriausiai 
sužadintų tenai susidomėjimą. 
Kelionei i užsienį reikalingas ne 
talentas, o pirmiausia nuopel
nai komunistinei sistemai (ligi 
pačių nešvankiausių nuopelnų 
imtinai), aukštas visuomeninis 
rangas, pabrėžtas lojalumas. Ži
noma, į Rotterdamą ar panašų 
susitikimą būtų mielai nusiųstas, 
pavyzdžiui, Mieželaitis. Jeigu ji 
ten kas kviestų...

— Kas buvo Jums staigmena ir 
kas nestaigmena Rotterdame?

— Čia gal reikėtų apie Poetry 
Intemational kiek plačiau papa
sakoti. Jis yra kasmetinio Olan
dijos festivalio (Holland Festi- 
val) dalis. Vasaromis į Olandiją 
— ne tik Rotterdamą bet ir Ams
terdamą, Haagą — sukviečiami 
žymiausieji pasaulio teatrai, mu
zikiniai ir šokio kolektyvai; vyks
ta taip pat ir įdomios meno pa
rodos. Viso to pasižiūrėti suguža, 
kaip sakoma, pusė Europos ir gal 
ketvirtis Amerikos. Sunku tik ap
sispręsti, kur eiti — ar J vokiš
ką Mozarto „Stebuklingosios flei
tos" pastatymą Haagoje, ar į 
Bhutano karališkojo baleto pa
sirodymą Rotterdame; į viduram
žių muzikos koncertą Amsterda
me, ar gal { bolivišką karnava
lą „Diablada dėl Oruro" Utrech
te; gal verta pasiklausyti Hin- 
demitho, kurio veikalą diriguoja 
neseniai iš TSRS pabėgęs Kiri
las Kondrašinas, o gal geriau 
Aischilo, kurį rodo Vakarų Ber
lyno trupė... Be to, atvažiavo 
dar visa puokštė superavangardi- 
nių teatrų, kurie gatvėse ir ne 
tiktai gatvėse rengia alternatyvi
nį „Klounų festivalį“. Žodžiu,

(Nukalta į 2 psl.)
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Kalinamų rašytojų komiteto 
pranešimas
Pasaulinės rašytojų organiza

cijos — Tarptautinio PEN Klubo 
—- rėmuose įveikia Kalinamų ra. 
šytojų komitetas, kurio tiklas pa
dėti (kalėjimuose ir lageriuose 
vargstantiems rašytojams bei 
pdblicistams. Neseniai išleista
me šio Komiteto pranešime ran
dame ir dvi lietuviškas pavardes. 
Tarybų Sąjungos skyriuje mini
ma “daug rūpesčio kelianti” An
tano Terlecko byla* rašoma, kad 
jo reikalu daroma žygiu ir siun
čiami protestai. Taip pat prane
šama, kad škotų PEN klubas 
išrinko Viktorą Petkų savo “gar
bės nariu”. Tokių “gambės na
riu” jau yra beveik keturiasde
šimt — juos priglausdami, {vai
rių valstybių PEN centrai tie
sia pagalbos ranką savo kalina
miems kolegoms.

įvade { savo pranešimą Ko
miteto pirmininkas MichaePas 
Scammel’as piešia niūru vaiz
dą: praėjusiu metu laikotarpyje 
kalinamų rašytojų padėtis ne
pagerėjo, Tarybų Sąjungoje jų 
skaičius pašoko iki 38-nių. Scam
mel’as pasmerkia “pasibjaurėti
ną” tarybinę praktiką — sveikų 
asmenų grūdimą | psichiatrines 
— kuriu aukomis tapo ir keli ra
šytojai.

'Pranešimo 'Rytų Europos sky
riuje rašoma, kad “blogiausias 
klimatas rašytojams ir išraiškos 
laisvei” šiuo metu Čekoslovaki
joje*, Ten (persekiojamas kiekvie
nas, kas drįsta net švelniausiu 
būdu nesutikti su vyriausybe. 
Oeknslovaku rašytoju bylos daž
nai susijusios su 77-ųju metu 
Chartos organizacija. Pasaulinio 
garso dramaturgas Vaclovas Ha
velas buvo nuteistas keturiems 
su puse metu už “diversyvinę 
veiklą prieš valstybę” — taip Če
koslovakijoje šiandien vadinama 
bet kokia valdžios kritika.

Rytų Vokietijoje teismo lau
kia rašytojas Manfredas Bartz- 
as, suimtas 1979 m. lapkričio 
mėn. už valstybės apšmeižimą, <t 

y., už kritiškas idėjas. Rumuni
joje suimtas rašytojas Rėmus 
Radine už savo lageriniu me
muarų išspausdinimą Kanado
je. Keli rašytojai kalinami Ju
goslavijoje.

Negeresni dalykai ir Pietų 
Amerikoje. Argentinoje, .tarp 60 
ir 70 rašytojų yra “be pėdsako 
dingusiu” asmenų sąraše. Ne
paisant praėjusiu mėtų amnes
tijos, Kuboje itebehalinami poe
tai Armando Valladaires ir An- 
gel Cuadra Landrove. Ilgą laiką 
persekiotam .poetui Hebertui Pa- 
dillai buvo leista emigruoti į 
Ameriką.

PEN Kalinamųjų rašytojų 
komitetas kreipia ypatingą dė
mėsi i Tolimuosius Rytus. Danu 
ir švedų PEN centrai stengiasi 
patirti apie padėti Vietname, 
kur daugelis rašytoju ir žurna
listų uždaryti i vadinamus ‘‘per
auklėjimo lagerius”. Nors per
auklėjimo laikotarpis oficialiai 
tęsiasi trejus metus, kai kuriuos 
rašytojus jau .penkeri metai kaip 
gaubia tyla. Neseniai Prancūzi
joje politinio prieglobsčio papra
šęs buvęs vietnamiečiu kom
partijos pareigūnas Hoang Hun 
Quynh praneša, kad Vietname 
šiuo metu yra 700,000 politka
liniu, ju tarpe keturiasdešimt 
rašytoju-

Komiteto pastangos davė vai
sių Indonezijoje, kur .praėjusiems 
metams baigiantis buvo paleisti 
visi kalinami rašytojai; tačiau 
kai kuriems ju uždrausta spaus
dinti savo raštus. Pietų Korėjo
je amnestija pasinaudojo beveik 
700 disidentų, įskaitant grupę ra
šytojų, bet poetas Kim Chi Ha te
bėra kalėjime. Rašytojai- už 
grotų ir 'Malaju salyne, Taiva- 
ne bei kituose Tolimųjų Rytų 
kraštuose.

Rašytojo dalia suniki ir Afri
koje. 14 Pietų Afrikos rašytojų 
yra vyriausybės “uždraustujų” 
sąraše — jiems uždrausta užsi
imti literatūra ir ju negalima

DVIEJU POETU SUSITIKIMAS
Vaičiulaitis atkuria Milašių

VIKTORIJA SKRUPSKELYTE

O. V. Milašius, SEPTYNIOS VIE
NATVĖS. Vertė Antanas Vaičiulaitis. 
Išleido Lietuviškos knygos klubas 1979 
m. Chicagoje. Viršelis: V. O. Virkau. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Leidi
nys su vertėjo pratarme ir su Fran
cis de Miomandre straipsniu apie O. 
V. Milašiaus kūrybą. Knygos užsklan
dai pridėti vertėjo parengti teksto pa
aiškinimai bei Milašiaus gyvenimo ir 
kūrybos reikšmingosios datos. Leidi
nys 152 psl., iliustruotas, kaina — 
4 dol., gaunamas “Drauge”.

•

Lietuvių Eciklopedijoje dr. J. 
Grinius pastebi, kad Milašiaus 
kūryba, perausta filosofinėmis ir 
mistinėmis temomis, racionališ- 
kai nusiteikusiuose prancūzuose 
nebuvo populiari. 1) Ji vis dėlto 
patraukė svetimtaučių dėmesį, ir 
gerieji poeto kūriniai buvo iš
versti i kitas kalbas, jų tarpe lie
tuvių. Dr. J. Griniaus pastaba, 
turbūt taikyta prieškario metams, 
nevisai tiksliai nupiešia šiandie
ninę Milašiaus situaciją, nes dė
ka atkaklaus .poeto draugų, jo 
leidėjo ir kitų jo kūrybą pami
lusių darbo Prancūzijoje susido
mėjimas Milašium yra gerokai 
ūgtelėjęs. Milašius dar nėra pa
siekęs tokių klasikų rango kaip 

Antanas Vaičiulaitis, Oskaro V. Millilaua kūrybos vertėjas lietuvių kalbon. 
Nuotr. V. Maželio

net cituoti. Komiteto pranešimas 
taip pat mini kalinamus rašyto
jus Libijoje, Maroke ir Tunizijo- 
je.

Savo pranešimą Kalinamų ra
šytojų komiteto .pirmininkas už
baigia viltingai, pabrėždamas, 
kad vis daugiau PEN centrų įsi

Apolinaire ar Valėry, tačiau jo 
poezijos gausiai {traukiama į an
tologijas, poetą nagrinėja aka
demikai kritikai, jam taikydami 
pačius naujausius literatūrinės 
analizės metodus, jo renommė 
rūpinasi žinomieji prancūzų po
etai. Ištraukų, pastabų, kartais 
ilgesnių Milašiaus poezijos api
būdinimų esu pastebėjusi net 
populiariuose žurnaluose, pvz. 
madų. Lietuviai tačiau Mi
lašiaus kūrybos tiesiogiai nepa- 
pažjsta. Mes žinome, kad jis lie
tuvis — poetas ir diplomatas. 
Mes Milašių prisimename ir jo 
vardą viešai minime, juo di
džiuojamės, bet vis dėlto jo raš
tų neskaitome. Tiesa, kai kurie 
esame skaitę ar girdėję jo poezi
jos ar dramos ištraukų, tačiau 
manau, kad tesurinktume sauje
lę Milašiaus žodžio mėgėjų, spe
cialistų, plačiau su jo raštais su
sipažinusių. Ir tai nenuostabu. 
Praėjus 80 metų nuo Milašiaus 
pirmo rinkinio, 41 m. nuo jo 
mirties, jo kūrybos vertimų lie
tuviškai turime labai nedaug: 
Mačernio išverstą "Karalienę Ka- 
romamą”, Aiduose 1949 m. pa
sirodžiusią ištrauką iš romam 
L’Amoureuse Initiation, rodos

Oskaras V. Milaihis Bronzos biustas. Skulptoriaus Leon Vogt, 1923 m.

jungia i Komiteto veiklą ir sten
giasi visokiais būdais padėti savo 
nelaisviems kolegoms. Egzilų 
PEN centras šiuo metu daro žy
gių i kalinamų rašytojų bei 
publicistų sąrašą įtraukti Vytau
tą Skuodi ir Algirdą Stankevi
čių. kž

vieną kitą Milašiaus straipsnių, 
kiek eilėraščių periodikoj ir, ži
noma, du stambius Vaičiulaičio 
vertimus, 1937 m. misteriją Mi- 
guel Maftara, perspausdintą su
kaktuviniais 1977 metais, ir ei
lėraščių rinkini Poeziją. Iki šiol 
ši 1931 metų knyga tebuvo vie
nintelė, prancūziškai neskaitan
tiems prieinama Milašiaus lyri
kos rinktinė. Ją tad pačiu laiku 
pakartoja ir naujais eilėraščiais 
papildo paskutinysis A. Vaičiu
laičio darbas, Septynios vienat
vės, kurios pateikia 23 kūrinius ir, 
nežiūrint šios kuklios apimties, 
mums žymiai plačiau atveria du
ris i Milašiaus daugiaveidę, nuo
stabiai savitą, užburiančią ir iš
liekančią poeziją.

Pavadinimas Septynios vienat
vės gal kiek klaidina, nes čia su
telkta ne to pat vardo — Les 
Sept Solitudes — rinkinio lyri
ka, bet labai skirtingi, įvairių 
laikotarpių kūriniai, pradedant 
pirmaisiais, {prastinęs faktūros 
eilėraščiais ir baigiant paskuti
nio, 1923 — 37 metų laikotar
pio psalmėmis, kuriose atsisklei
dė Milašiaus mistinis bei meta
fizinis polėkis, nusistojo jo poezi
jos prozoje forma. Nors rinkinys 
nedidelis, jis yra reprezentacinis 
— pjūvis per svarbiuosius Mila
šiaus kūrybos klodus, nušvie
čiantis poeto ilgą kelią, ji vedusi 
nuo romantikų bei simbolistų 
poveikyje sukurtų eilėraščių iki 
mistinės įžvalgos aukštumų, nuo 
niūrių, Milašiaus sielą dažnai 
laužiusių nevilties ir netikrumo 
emocijų iki Milašiui — pranašui 
ir regėtojui — būdingo susitel
kimo .pasitikėjimo, gilios dvasinės 
ramybės. Eilėraščius Vaičiulaitis 
parenka labai gerai,, atsižvelgda
mas i keletą kriterijų — j skaity
toją ir i Milašiaus poezijos ypa
tumus. Septynios vienatvės pa
teikia tai, kas įdomu lietuviams, 

tai, kas Milašiui būdinga, tai, kas 
jo lyrikoje ypatingai vertinga. 
Tiesa, kitas vertėjas gal būtų su
stojęs ties kitais kūriniais. Man, 
pavyzdžiui, būtų idomu skaityti 
lietuviškai tą išskirtinio grožio, 
Milašiaus sielos gelmę atverian
čią "Ryto Žvaigždės psalmę**. 
Kitas poetas mėgėjas ar mėgėja 
gal pasiges hipnotiškų kadenci
jų "Dans un pays d’enfance” ar 
neįprastų, sardoniškų tonų ba
ladės “Une rose pour”. Tačiau 
visumoje, užsimojęs sudaryti re
prezentacinę rinktinę, atrankos 
problemą Vaičiulaitis) išsprendė 
puikiai ir mums pateikė tai, kas 
ir Milašiaus specialistų yra pri
pažinta stipriausiais ir būdin
giausiais jo eilėraščiais.

Pirmuoju kūriniu Septyniose 
vienatvėse eina prozos gabalė
lis, ištrauka iš Milašiaus 1919 
metų paskaitos — "Lietuva”, 
kuris lietuvi skaitytoją turėtų su
dominti savo šiltais, prisiminimų 
ir meilės magika nuspalvintais, 
tai svajingais, tai realistinio kolo
rito Lietuvos vaizdais. "Lietuva” 
turėtų ne vieną paskatinti lietu
viškumo žymių paieškoti ir ki
tuose rinkinio skyreliuose. “Lie
tuvą" seka Milašiaus jaunystės 
eilėraščiai, kiek sentimentalūs, 
kintančių ritmų posmeliai, at
kuriantys poeto jausmų kužde
sį, įlietą i sakinius, kurie {domiai 
suderina ir sulydo dėsningumą ir 
laisvą eiliavimą, įprastinius ir vi
siškai naujus rimus bei ritmus. 
Šias formos variacijas Vaičiulai
tis atrodo sąmoningai išlaiko, ir 
todėl mes pakartotinai stabtelim 
tai ties naujais, tai ties mums fa
miliariai skambančiais žodžių de
riniais. Su Simfonijomis praside
da Milašiaus brandumo laiko
tarpis. Jose poetas dar daugiau 
pasuka į laisvą eiliavimą, { sub
tilias, sudėtingų bangavimų fra
zes; jis slysta nuo autobiografi

nių elementų i apibendrintas ar 
net kosmines temas. Čia Mila
šius jau stovi ant mistinės medi
tacijos slenksčio. Gal atsižvelgęs 
i tai, kad Milašius Simfonijas 
ypač vertino, Vaičiulaitis mums 
išverčia penkis šio rinkinio ei-. 
lėraščius — visą Simfonijų cik
lą. Septynių vienatviy, gal net 
visos Milašiaus lyrikos viršūnę 
sudaro Adramandoni ir Lemue- 
lio išpažinties eilėraščiai (du Le- 
muelio išpažinties kūrinius Vai
čiulaitis talpina Andramandoni 
skyrelyje). Šiuose eilėraščiuose, 
pavyzdžiui “Dirvonuos”, “Talita 
Kurni”, ypač "Pažinimo gies
mėje”, pro Vaičiulaičio stropiai 
išaustą lietuviškų žodžių tinklą 
mums prasimuša Milašiaus re
gėjimų suformuota refleksija, jo 
minties vidinė būtinybė, kartais 
jausmo energija, eilutes pripil
danti poezijos švitesio. Rinkini 
užsklendžia ištrauka iš Laiško 
Storgei. Laiškas Storgei aprašo 
Milašiaus 1914 metų mistinį 
pergyvenimą — viziją, kuri atra
kino poeto dvasios ir tuo pačiu 
jo poetinių išgyvenimų gelmę. 
Vaičiulaičio parinkta ištrauka 
neilga, bet ji skaitytojui padeda 
suprasti kai kuriuos Milašiaus 
ypač hermetiškus ivaizdžius ir 
pajusti jo metafizinės — misti
nės įžvalgos šaknis.

Lietuviškąjį Septynių vienat
inių tekstą išlukštenti nėra leng
vą, nes Milašius, sudėtingas ir 
užsidaręs poetas, čia į mus taip 
pat kalba nuotrupomis, atitrauk
tomis nuo to natūralaus kon
teksto, kurį sudaro visą vieno ku
rio laikotarpio lyriką jungianti 
rinktinė. Eilėraščiai, parašyti tuo 
pačiu laikotarpiu, vienas greta 
kito duodami, paprastai vienas 
kitą paremia, išryškina, j pavir
šių iškelia potekstėje pasislėpu
sias užuominas. Vaičiulaičio rink
tinė, selektyvi ir mums atsklei
džianti visos, ne vieno kurio pe
riodo Milašiaus lyrikos aukštu
mas, mus pastato ties labai sun
kiu uždaviniu — įsigilinti i Mi
lašiaus be galo greitai kitusią ir 
todėl nevieningą, nuoseklią, bet'“ 
mums tik šykščiomis atskalomis 
atsiveriančią poeziją tarsi vienu 
šuoliu; ją suprasti ir pamilti, pa-'11 
siskaičius tik vieną, kitą pavyz
di, ne visus tos pačios krypties kū
rimus. Skaitytojui, tiesa, tik tam, 
kuris pasiryžęs Septynių vienat- 
vių knygą peržiūrėti nuo pra
džios iki galo, talkina vertėjo stro
piai sudaryta kritinė aparatūra. 
Rinktinės pradžioje randame 
vertėjo įvadą ir Milašiaus drau
gų, turbūt pirmojo Milašiaus ly
riką pamilusio ir ją tinkamai 
įvertinusio Fransis de Mioman
dre trumpoką, bet itin toli įžvel
giančią apybraižą. Knygos pabai
goje Vaičiulaitis, Milašiaus kū
rybos specialistas ir matyt ilgus 
metus sekęs lietuvių ir prancū
zų kalba parašytas Milašiaus 
studijas, mums paberia pluoštą la
bai naudingų pastabų, citatų, 
komentarų bei paaiškinimų ir, 
pasiremdamas ne vien savo pa
ties įžvalga, bet ir kitų Mila
šiaus specialistų — jų tarpe poe
tą ypač atidžiai išstutijavusio 
Jean Bellemin-NoSl nuomonėmis, 
išriša ne vieną Septynių vie- 
natvių mįslę. Septynias vienatvės 
galima laikyti pakopa, iš kurios 
jau galime pažvelgti i Milašiaus 
kūrybą.

Vaičiulaiti priskirčiau prie tų 
vertėjų, kurie ypač stengiasi ne
pažeisti lietuvių kalbos ir kartu 
nenutolti nuo originalo. Jis ver-

(Nukelta į 2 psl.)
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Ši įame numeryje: 
Knygų leidyklos neatostogavo. 
Marija Stankų vienė-Saulaitytė apie 
Kristijono Donelaičio saules. 
Kaip rašoma Lietuvoje apie okupantų 
sunaikintą Mindaugą Tamonį? 
Iš Lietuvos pogrindžio poezijos: Min
daugo Tamonio eilėraščių pluoštas. 
Čiurlioniškoji tema 1980 metų teatro 
festivalyje Chicagoj: pokalbis su dra
mos autoriumi rašytoju Jurgiu Gliau
dą. 

KRISTIJONO DONELAIČIO SAULĖS 

Knygų leidyklos neatostogavo 
Išeivijos kultūrinio gyvenimo 

sektoriuje vasaros mėnesiai pa
prastai yra tam tikro poilsio bei 
atoslūgio laikotarpis. Kultūrinės 
intencijos bent kiek dar reiškia
si įvairių vasaros stovyklų prog
ramose, o visur kitur poilsiauja
ma. Žinoma, pasitaiko ir čia be 
galo malonių ir beveik nuosta
biu išimčių, šiemet tokia staig-
meninė išimtis yra intensyvus 

•knygų leidyklų darbas kaip tik 
šių metų vasaros mėnesiais. 
Trumpoj Kertinėj paraštėj be
veik neįmanoma tiksliai visko su
registruoti. Tačiau greitosiomis 
ir gal ne visai pilnai surinkta in
formacija liudija labai gausų ir 
labai reikšmingų leidinių paruo
šimą, o kitų jau ir Išleidimą pa
čiuose vasaros karščiuose. Žodžiu, 
ateinantį rudenį ir žiemą bus ką 
paskaityti, o kartu ir pasidžiaug
ti mūsų knygos gyvastingumu. 

Sių metų knygų leidybos vasa
ros darbymečio rezultatai jau 
šiandien yra tokie. Amerikos Lie
tuvių bibliotekos leidykla Chica-
goje išleido Broniaus Kviklio 
milžiniško užmojo „Lietuvos baž
nyčių" pirmąjį tomą, skirtą Tel
šių vyskupijai. Tomas didelio for
mato, 400 psl., pateikiama visų 
bažnyčių aprašai, nuotraukos, 
piešiniai. Viso užmanymo bus 
šeši tomai. 

Ta pati Amerikos Lietuvių bib
liotekos leidykla išleido ir kitą 
jau tiesiog tarptautinio dėmesio 
vertą knygą, būtent — Vitolio 
E Vengrio „Lietuvių ekslibriai" 
— „Lhhsuanian Bookplates". 
Knygos tekstas pateikiamas lie
tuvių ir anglų kalba. Didelio for
mato liuksusiniuos pv slapiuos 
duodama lietuviško;', ekslibrio 
istorija, supažindinama su ekslib
rį kūrusiais ir kuriarxiais daili
ninkais tiek išeivijoje, tiek Lietu
voje, akį džiugina šimtai gražiau
sių lietuviškųjų ekslibrių pavyz
džių. 

Prie pačių stambiųjų leidinių 
priklauso ir jau M. Morkūno 
spaustuvėj, Chicagoje, dorojamas 
kolektyvinis veikalas, leidžiamas 
serijoje „Studia Lituanica" ket
virtuoju tomu — „Rytų Lietuva". 
Jo leidėjas —Vilniečių sąjunga. 

Redaktorius — Alg. Budreckis. 
Knygoje pa.eikiami studijiniai 
straipsniai prof. J. Puzino, prof. 
J. Ochmanskio, prof. M. Roeme-
rio, prof. M. Biržiškos, prof. Z. 
Ivinskio, prof. D. Krivicko, dr. J. 
Gimbuto ir kit 

Pradėtas realizuoti reikšmin
gas užmanymas išleisti mirusio 
prof. J. Brazaičio raštus. Į lais
vę fondas lietuviškai kultūrai ug
dyti išleido jų stambų pirmą
jį tomą, kuriame sutelkti profe
soriaus raštai, liečiantys atskirus 
mūsų rašytojus. Tomas redaguo
tas A. Skrupskelienės br Č. Grin-
cevičiaus. Spausdintas „Draugo" 
spaustuvėje. 

Mykolo Morkūno spaustuvėje 
baigiamas spausdinti prof. dr. P. 
Čepėno „Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos" antrasis tomas. Vei
kalas svarbus tuo, kad liečia tą 
mūsų tautos laikotarpį, kuris dau
geliui mūsų istorikų dar atrodė 
per arti, kad būtų galima jį at
skiru veikalu ir istorišku žvilgs
niu aprėpti (1914 - 1920). 

Taipgi šių metų vasaros lei
dybinio derliaus vaisius yra To
mo Remeikio veikalas anglų kal
ba "Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania 1945 - 1980". Kny
ga apžvalginė ir dokumentinė, 680 
psl. Joje pasauliui pateikiama lie
tuvių tautos pokario dešimtmečių 
rezistencijos autentiškas vaizdas. 
Veikalą išleido Institute of Lithu-
anian Studies Press, Chicago. 

O koks brandus grožinės lite
ratūros vasarinis derlius! Lietu
viškos knygos klubas Chicagoje 
jau pabaigė spaustuvėje rinkti ir 
pradeda spausdinti Antano Vai
čiulaičio poezijos knygą „Ir atlė
kė volungė" ir „Draugo" kultū
riniam priede nemažai nuotai
kingos beletristikos spausdinusio 

MARIJA STANKUVIENĖ — Į 
S A U L A r r m 

Kristijonas Donelaitis yra pripa
žintas lietuvių grožinės literatūros 
rimčiausiu pradininku ir taipgi jos 
milžinu. Nagrinėjamas jo stilius, po
etinės priemonės, mintys. Lietuvių 
literatūros nagrinėtojų Donelaitis 
dažnai yra pamokslininkas, kuris ne 
vien pamokslais, kaip liuteronų pa
storiui pridera, bet ir poezija savo 
parapijiečius ir ateinančias kartas 
mokė gero, doro gyvenimo. Tokiam 
nagrinėtojų Donelaičiui pasaulis ir 
tai, kas įvyks po pasaulio, buvo gan 
aišku: geriesiems bus atlyginama, o 
blogieji bus nubausti. Jam net buvo 
aišku, kas tie gerieji: geraisiais gali 
vadintis dorieji, taupieji, darbštieji 
ir nuolankieji. Norėdamas savo 
klausytojus bei skaitytojus visais 
būdais įtikinti, Donelaitis kūrė pa
sakėčias ir poeziją. Kadangi Done
laitis, nors aiškiai neeilinių gabu
mų žmogus, vis tiek nebūtų galė
jęs su savim kalbėtis 2968 eilu
čių poemoje, jis užsidėjo Pričkaus, 
Seimo, Krizo ir Lauro kaukes ir 
kalbėjo jų burnomis. Čionykštėje 
Prano Naujokaičio Lietuvių litera
tūros istorijos (Chicaga, 1975) pir
mam tome rašoma: "Moralinių pa
mokymų, pasakytų Pričkaus, Sei
mo ar Lauryno lūpomis, Kristijonas 
Donelaitis duoda įvairiausiomis 
progomis" (psl. 107). Kaip Naujo
kaitis, taip ir Lietuvoje Ginei
čio ir k t išleistos Lietuvių literatū
ros istorijos (Vilnius, 1957) Metų 
veikėjus skirsto į "viežlybuosius" ar
ba teigiamus ir "nenaudėlius" arba 
neigiamus. Pirmon kategorijon vi
sur patenka kaip tik Seimas, Lauras, 
Krizas ir Pričkus (Naujokaitis, psl. 
113; Gineitis ir kiti, psl. 264). "Jų 
lūpomis", kaip ši Istorija tei
gia, "pats Donelaitis reiškia savo 
mintis bei pamokymus" (pusi. 264). 
Tos keturios burnos nagrinėtojams 
gan panašios — būk doras, taupus, 
darbštus ir nuolankus. Nors kriti
kams didelės problemos nesudaro 
pirmos trys dorybės, jiems yra nera
mu ar nemalonu dėl ketvirtosios: 
būk nuolankus. Jie ima atsiprašinė
ti už Donelaitį. Kodėl jo poemoje 
ponams nesipriešinama? Tiek oku
puotos Lietuvos, tiek tremties lite
ratūros vadovėliuose aiškinama, jog 
Donelaitis vis tiek buvęs savo 

V. J. Jonynas 

laiko žmogus, supratęs socialinę pa
dėtį tik kaip savo laikų žmogus, ne
galėjęs nieko kito įsivaizduoti... o 
be to, jis tikėjo Dievo valia. JAV 
išleistoje Istorijoje rašoma: 
"Tačiau Kristijonas Donelaitis bau
džiavos problemos nesiūlo spręsti 
kuria nors socialine reforma. Nei 
būrams, nei pačiam poetui, atrodo, 
nebuvo net kilusi mintis pakeisti 
baudžiavą geresne, teisingesne sant
varka. Socialinės lygybės mintis dar 
ir kitur tuo metu nebuvo pribrendu
si. Dėl to Kristijonas Donelaitis šią 
problemą mėgina spręsti moralinėje 
plotmėje (psl. 109). 
Vilniuje išleistoje istorijoje ta pati 
mintis, žinoma kitaip, irgi išreikšta: 
"Tokie poeto pamokymai, užtrinan-
tieji klasinius prieštaravimus ir mig-

Krlstijono Donelaičio "Metą" ffiastra cfla a "Pavasario linksmybių" 

saulėžiūros ir moralės išdava: (psl. 
259-60). 

Naujokaitis randa tik vieną prie
šingą pasisakymą Donelaičio Me
tuose, tai Dočio "sporadiškas, vien
kartinis drąsos prasiveržimas" (psl. 
109); neatsižvelgta ar užmiršta, kad 
Dočys jau nagrinėtojų nuskirtas j 
nenaudėlių grupę. 

Sutapatindami Donelaitį su jo| 
personažais, lietuvių literatūros kri
tikai savo straipsnių skaityto
jams daugiau mažiau sugadina Do
nelaičio poeziją. Koks malonumas 
skaityti beveik 3000 eilučių pa
mokslą, nors tame pamoksle ir ran
dame gražių gamtos apibūdinimų 
ar vieną kitą riebesnę frazę. Tiesa, 
ir už tą frazę kritikų atsiprašoma. 
Sutapatindami Donelaitį su jo per-

dantieji baudžiauninko sąmonę, ei- sonažais, kai kurie komentatoriai 
na iš Donelaičio kaip dvasininko, net ima patį Donelaitį nagrinėti pa-
profesijos, yra krikščioniškos jo pa-' gal jo sukurtus veikėjus — vienas 

J. Savojo apybraižų rinkinį „AtoJ baigiama susidoroti su Aleksand-
togų laisvė", o taipgi Povilo 
Gaučio paruoštą ir išverstą ispa
nų novelių antologiją. 

Londoniškė „Nidos" leidykla 
skaitytojo vasarai padovanojo 
įspūdingą literatūros metraštį 
„Pradalgė". Tai apvalus dešim
tasis šio leidinio tomas. Tuo pa

čiu kartu leidykla išleido ir Jur
gio Gliaudos novelių rinkinį 
„Bausmė". 

„Ateities" leidyklai „Draugo" 
spaustuvėje jau surinkta Antano 
Jasmanto (Antano Maceinos) 
poezijos knyga„Ir niekad ne na
molei", o M. Morkūno spaustuvė
je Aleksandro Radžiaus eilė
raščių rinkinys „Priimk mane, 
mėnuli". 

Algimanto Mackaus Knygų lei
dimo fondo šios vasaros naujie
nos: M. Morkūno spaustuvėje 

ro Dičpetrio novelių rinkiniu 
„Trys dienos pasauly", o taipgi 
smarkiai dirbama prie I. Mero 
romano „Sara", prie Ed. Cinzo 
romano „Trys liūdesio dienos" ir 
prie naujos Alg. Landsbergio 
dramų knygos. 

To paties Mykolo Morkūno 

spaustuvėle praėiusios vasaros 
pradžioj buvo jo išleistas Lietuvos 
kūrybinio pogrindžio eilėraščių 
rinkinys Kazio Jakubėno „Ei
lėraščiai iš Vilniaus kalėjimo". 

Tai tik šių metų vasaros lei
dyklų ir spaustuvių darbai. Argi 
negalima džiaugtis! Tačiau brau
nasi ir rūpestis: ar nepritruks 
skaitytojų ir leidimui pinigų? 
Skaitytojų dar yra. Bet jų reikė
tų ir daugiau paieškoti. Ypač 
tarp gerai įsikūrusios vidurinio
sios lietuvių kartos. Taipgi jau 
reikėtų visiems įsisąmoninti, kad 
lietuviškasis leidinys čia, išeivi
joje, savo tiražu ir savo pirkimu 
kaip ir nepadengia leidybos išlai
dų. Bet argi dėl to turėtume tap
ti tik pilka ir nekultūringa, be 
knygos ir be rašto mase. Todėl 
pats laikas būtų susirūpinti lietu
viškąja knyga ne vien tik pagar
bos vertiems skaitytojams, bet ir 

bendruomeninėms institucijoms, 
fondams ir išliekančiųjų darbų 
mecenatams. Knygai daugiau 
dėmesio turėtų skirti ir pe
riodinė spauda bei kitos mūsų 
komunikacijos priemonės. Negi 
koks nors Arafato ar Begino žo
dis, ar lėktuvo Kubon pagrobi
mas mums yra didesnės svarbos 
žinia negu naujos lietuviškos 
knygos, naujo lietuviško veikalo 
pasirodymas? O dažnai taip yra. 

Žodžiu, žvilgterėjus tik į besi
baigiančios vasaros gal ir ne visai 
pilną leidybinę statistiką, mato
me, kad nei leidyklų, nei rašyto
jų, nei veikalų mums dar netrūks
ta. Tačiau skaitytojais, pinigais 
ir dėmesiu knygoms jau reikia 
labai labai susirūpinti, kad ati
dėliojamas rūpestis nebūtų pa
vėluotas visiems laikams. 

k. brd. 

jį nuskiria į sangvininkų linksmą, 
paviršutinišką kompaniją, kitas per
kelia į karštų, staigių cholerikų ei
les. Taip ne vien Donelaičio kūry
ba, bet pats Donelaitis tampa leng
vabūdiško jo darbų skaitymo ir 
choleriško jų interpretavimo au
ka. Tik Donelaičio saulė išlieka 
aukšta, skaisti, gyvybinga. "Pagrin
dinės slinkties judintojas", rašo 
Naujokaitis, "yra saulė" (psl. 105). 
To negalima ginčyti. Tikrai saulė 
judina gamtą, metų laikus, žmo
gaus — ypač neturtingojo — gyve
nimą. Donelaičio saulė jau du šim
tus metų išliko šviesa, neaptemusi 
ir neaptemdyta. 

Šiemet galima švęsti ne vien Do
nelaičio mirties sukaktį, bet irgi 
penkiasdešimtmetį nuo vadinamo
sios "naujosios kritikos", patikslinu
sios literatūros skaitymą. įsitikinta, 
kad literatūrinis veikalas skaitytinas 
labai atsargiai. Kiekvienas žodis 
svarbus; svarbu ne tik kas pasakyta, 
bet kaip ir kieno pasakyta. Dėme
singai skaitant Donelaičio raštus, 
galima atskirti, kas ką sako; galima 
atpažinti balsus, kurie ne visi yra 
Donelaičio balsai; galima įžvelgti, 
kad Donelaitis nebuvo toks naivus 
nr nuolaidus, kaip apie jį teigta; ne
begalima jo skirstyti pagal jo veikė
jų tariamą kraujo apytaką. Tik 
moksliški, atsargūs ir pagarbūs Do
nelaičio raštų nagrinėjimai gali pri
statyti jo kūrybą, kurioje būtų aiš
ku, kas ir ką sako. Tuo keliu toliau 
einant, atrandamas naujas Donelai
tis — pilnas humoro, šviesos: pa
stabus, draugiškas, stiprus. Toks 
Donelaitis labai skiriasi nuo Prič
kaus. Seimo, Krizo ir Lauro ne tuo, 
kad jie būtų anų dienų šventieji, 
o jis ne, bet tuo, kad jis įuos sukūrė 
ir, kaip kūrėjas, savo šviesa juos 
nušvietė taip, kaip jis norėjo, paro
dydamas jų viltis ir baimes, jų ge
rąsias ir blogąsias puses. Donelai

čio Metuose nėra nė vieno veikėjo, 
kuriam Donelaitis visai pritartų, 
kuris už ji kalbėtų. Priešingai, pats 
Donelaitis dalyvauja Metuose, api
būdindamas gamtą, papasakodamas 
įvykius, dalyvaudamas diskusijose. 
Galima tad Donelaičio balsą leng
vai atskirti nuo kitų veikėjų balsų. 

Šiuo tikslu pažvelgtina pirma į 
Donelaičio kitus raštus, į tiesiogi
nius pasisakymus, kurių dauguma 
rašyti vokiečių kalba: "Visokios pa
tikimos žinios mano įpėdiniui", 
"Tolminkiemio žemių separacijos 
bylos dokumentų nuorašai", "Pa
stabos Tolminkiemio krikšto netri-
kų knygose" ir "įvairūs dokumen
tai". Po to žiūrėtina į jo du laiškus 
— vieną lietuviškai rašytą, kitą 
verstą iš vokiečių kalbos. Perei
nant j jo kūrybą, panagrinėtini jo 
du eilėraščiai vokiečių kalba, jo še
šios pasakėčios ir "Pavasario links
mybės", "Vasaros darbai", "Rude
nio gėrybės", "Žiemos rūpesčiai". 
Metai, žinoma, svarbiausia medžia
ga Donelaičiui atrasti. 

Donelaičio gyvenimo bent pasku
tinieji penkeri metai buvo sunkūs 
ir kartūs dėl žemių separacijos by
los. Amtmonas — karališkojo dva
ro valdytojas — Ruhig - Ruigys, 
nuo 1766 m. valdęs dvarą, sava
naudiškas, savavalis ir suktas žmo
gus, norėjęs įsigyti geresniąsias že
mes, tuo nuskriausdamas bažnyčią 
ir kaimą. Ši byla tiksliai pristatyta 
ir dokumentuota Raštų antrojoje 
dalyje "Archyvinė medžiaga". (Kris
tijonas Donelaitis "Raštai". Red. K. 
Korsakas ir kt. Vilnius, 1977). By
loje už teisingą sprendimą Donelai
tis rašė Gumbinės karo ir domenų 
rūmams, Jsruties teismo kolegijai ir 
Karališkajai valdžiai Karaliaučiuje. 
Dieną prieš Donelaičio mirtį Kara
lius nusprendė siūlyti separaciją. Ta 
žinia nepasiekė Donelaičio. Dešimt 
metų po Donelaičio mirties byla 
buvo baigta su Donelaičio siūlyto
mis sąlygomis. "Taigi", pažymi re
daktoriai, "drąsi ir atkakli Donelai
čio kova su amtmonu pasibaigė jo 
pergale" (psl. 409). 

Koks Donelaitis pasirodo susira
šinėjime su valdžios įstaigomis ir 
pastabose j Ruhig - Ruigio raštus? 
Visuose raštuose Donelaitis reika
lauja teisingumo: kad kiekvienas ga
lėtų už save kalbėti, kad visi būtų 
išklausyti, kad sprendžiant nė vie
nas nebūtų nuskriaustas. "Antra
jame debate" Donelaitis rašo: 
"Kiekvienas turi būti išklausytas, ir 
leista jam kalbėti už save" (psL 
444). Toliau jis reaguoja: "Teismo 
kolegija, matininkas ir p(pnas) 
ffonj ekfonomijosj komisaras, visi 
pūtė į vieną dūdą. Ir aš visiškai 
vienas turėjau gintis" (psl. 465). 

Visus argumentus jis tiksliai pri
stato, paremia, jrodydamas, kad jis 
pažįsta savo žmones ir savo žemę, 
kuria jis daug metų rūpinęsis. 
(Naujokaičio teigimas, kad Donelai
tis nemėgo ūkio darbų ir kai ku
rios kitos pastabos greičiausiai pa
imtos iš Ruhig - Ruigio ar Lorino 
raštų —abu nepatikimi šaltiniai). 
Dažnai Donelaičio raštuose minima 
sąžinė, sąžiningumas, teisingumas, 
Dievo teisybė. Jo cituojamos šv. 
Rašto vietos, ypač Senajame Testa
mente, rišasi su teisingumu - ne
skriausti silpnesniųjų, neimti kito 
nuosavybės, neapgaudinėti. Ruhig 
- Ruigį jis dažnai vadina nesąži
ningu (pvz. "Pastabos", psl. 451). 
Beviltiškose situacijose, kuriose ne
sąžiningieji atrodė stipresni už sąži
ninguosius, Donelaitis savo ar 5v. 
Rašto žodžiais meldė Dievo pagal
bos ir Dievo teisingumo: 
"O širdžių žinove, tu vienatinis 
Dieve! Tu pažvelgei į širdį šio žmo-

fNukeJta i 2 pri.) 
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Ši įame numeryje: 
Kova už savo kalbą — Airijos ir Lietu
vos pavyzdžiai. 
I negrįžimo uostą išplaukus: netekom 
rašytojo-redaktoriaus Aloyzo Barono. 
Kairieji — o ne komunistai: rašo Bro
nys Raila Kazio Jakubėno pogrindinės 
poezijos proga. 
Kazio Jakubėno eilėraščiai. 
V. Maciūnas ir J . Balys tautosakiniais 
klausimais. 
Stovyklinių metų šypsenos: Pr. Visvy
das apie pastarąjį Albino Baranausko 
romaną. 
Nauji leidiniai. 
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Kova už savo kalbą • Airijos 
ir Lietuvos pavyzdžiai 
"Prašome palikti iki šiol buvu

sią tvarką: darželiuose nemoky
t i lietuvių vaikų rusų kalbos, vi
sose mokslo įstaigose lietuvius ir 
toliau mokyti lietuviškai, nema
žinant mokslines, grožines ir vai
kų literatūros leidimo lietuvių 
kalba". Tokiais žodžiais — kaip 
praneša LKB Kronika — į Mas
kvos ir Vilniaus kompartijos 
centro komitetus pernai kreipėsi 
1310 lietuvių 

Panašia gaida "Pergalės" žur
nalo kovo numeryje nuskamba 
poeto Justino Marcinkevičiaus 
žodžiai: "Mūsų literatūra visą 
laiką turėjo laikyti glėbyje, sau
goti ir ginti brangiausią — sa
vo kalbą... Aš renkuosi lietuvių 
kalbą. Aš jau seniai ją pasirin
kau. Nesuprantamas man išėji
mas iš tautos likimo". 

Tie pasisakymai, susisiekian
tys per prarają, kuri skiria sa-
vilaidą nuo oficialiosios spau
dos, rodo gilų rūpestį, apėmusi 
visą sąmoningąją lietuvių tau
tos dalį po Taškento rezoliucijų 
sukeltos naujos "nulietuvinimo" 
bangos. Kaip jau ne syk} lietu
vių tautos istorijoje, jaučiama, 
kad pavojaus smaigalys nukreip
tas į gimtosios kalbos šerdį. 

Kas bus, jei "nutautinto j ai" 
ir lietuvių kalbos slopintojai pa
sieks savo tikslo, jei lietuvių kal
ba priges savo gimtinėje? Ir apie 
tai istorija duoda pavyzdžių — 
lietuves ir kitų tautų patirties. 
Airijoje per kelis šimtmečius 
anglų viešpatavimo airių kalba 
susigūžė, išbluko ir pasitraukė į 
provincijos užkampius; ji tapo 
baudžiauninkų kalba. Airijos 
"tautinio atgimimo" metu de 

NEGRĮŽIMO UOSTA IŠPLAUKUS 
Netekome rašytojo - redaktoriaus Aloyzo Barono 

• 

tis Airijos gyventojų — tebekal
ba airiškai visą laiką, kaip savo 
gimtąja kasdiene kalba. 

Gimtosios kalbos praradimo 
patirtis skausmingomis raidė
mis išrašyta airių literatūroje. 
Angliškai rašantis airių poetas 
John Montague savo eilėse tiria 
fizinę ir dvasinę žaizdą, kurią ait
rių tautai paliko jų kalbos išro-
vimas. Poemoje "Nupjauta gal
va" jis rašo: 

Vistu gamtovaizdis— 
tai rankraštis, 

Kurio nebemokam skaityti, 
Pagrobta mūsų praeities 

dalis; 
Kaip aklas stengiuos ji 

apčiuopti 
Instinkto piritų galais. 
Kitoje poemoje, "Prisiūtas 

liežuvis", Montague kalba: 
Prisiauginti 
antrą liežuvį, tai 
toks orius paiernvnvmas, 
kaip dusyk gimti. 
Savo "Dienoraštyje be datų" 

Marcinkevičius mini, kaip Jean 
Paul Sartre jam netiesiogiai 
patarė rašyti viena didžiųjų — 
anglų, prancūzų arba rusų kalba. 
Taip galvoja daugelis Vakarų 
Europos intelektualų, kuriem 
ištikimybė mažos tautos kalbai 
tėra nesuprantamas užsidary
mas siauram rately. Su šia dile
ma šiandien susiduria ir Airijos 
rašytojai. Airiškai rašantis 
Mairtin o Cadhain taip kalba 
apie savo pasirinkimą: "Airių 
kalba yra nauja, nors ir siaura, 
išraiškos priemonė, ir man tai 
iššūkis. Ji mano, ko aš negaliu 
pasakyti apie jokią kitą išraiš-

Liūdnas atsisveikinimo su ra
šytoju vakaras laidotuvių koply
čioje, Ciceroj. Didžioji Chicagos 
lietuvių kolonija lenkia galvas 
prieš žmogų, su kuriuo buvo 
tris dešimtmečius gyventa kartu. 
Kraupi žinia sklinda po visą iš
eiviją, pasiekia ir pavergtą Lie
tuvą. Mirė rašytojas, kuris buvo 
su' visais ir buvo visų. Mirė kūrė
jas, kuriam savo raštais ir asme
niškuoju savo gyvenimu karų ir 
tremtinių epochoje, parafra
zuojant vienos jo knygos pavadi
nimą, ne kartą reikėjo eiti liep
tais ir bedugnėmis. Ir dar negali 
tikėti, kad štai jisai čia guli jau 
nepabudinamas amžinai. Vis at
rodo, kad tik prisnūdo ramiam ir 
trumpam poilsiui po vieno savo 
gyvenimo etapo, po naujos kny
gos parašymo, po kurio nors sa
vo kūrybos rečitalio ar po vargi
nančios darbo dienos dienraščio 
redakcijoje. Bet ne... Po aštuo
nių savaičių sunkios ligos rašyto
jas Aloyzas Baronas rugsėjo 7 d., 
tą vėjuotą ir lietingą sekmadienį, 
kada debesys per Chicagą tikrai 
plaukė pažemkt, užgeso jau neį
žiebiamai. Tačiau jo paties įžieb
toji šviesa — jo parašytos kny
gos išeivijos ir visos tautos pa
starųjų dešimtmečių ūkanose 
spindi ir spindės, jokių per lygu
mas lekiančių vėjų neužpučia-
mos. 

Netekome bene produktin-
giausio išeivijos rašytojo. Vargu 
ar klystume, sakydami, kad kny
gų rašymas buvo jam kasdieni
nis nugriebtojo laisvalaikio dar
bas. Sunkus, kietas, bet ir grei
tas. O skubėta, lyg nujaučiant, 
kad rašymui duotų metų virtinė 
vis trumpėja ir trumpėja. Tad ir 
knygų eilė išsirikiuoja tokia, jog 
turbūt niekas iš atminties nega
lėtų bent jų pavadinimų tuoj pa
kartoti. Todėl tebūna visos jos 
čia akyliau prisimintos. 

Žvaigždės ir vėjai, novelės, 
1951 m. 

Debesys plaukia pažemiu, no
velių romanas, 1951 m. 

Užgesęs sniegas, romanas, 
1953 m. 

Šviesa ir kelias (Prel. I. Albavi-
čiaus monografija), 1954 m. 

Antrasis krantas, novelės, 1954 
metais. 

Valerijono lašai, (humoristi
niai eilėraščiai dr. S. Aliūno sla-
pyv., 1954 m. 

Sodas už horizonto, romanas, 

vynioliktame šimtmetyje ir v ė - 1 k o s Priemonę šioje žemėje". Aš 
' toksai senas, rašo jis, kaip se 

nieji airių mitai: "Du tūkstan-
liau. atgavus nepriklausomybę, 
airiai suskato atgaivinti savo 
kalbą. Nežiūrint visų pastangų, 
Airijoje ir šiandien tebedomi-
uuoja anglų kalba. Nors dauge
lis airių dar šiaip taip susigra-
bstioja savo protėvių kalboje, 
tik 30,000 — arba vienas nuošim 

čiai Airijos metų sukasi mano 
ausyse, mano gerklėje mano, 
burnoje, mano akyse, mano gal
voje ir mano sapnuose". Jis ci
tuoja kitos mažos tautos poetą, 
škotiškai rašiusį Hugh Mac 

Diarmid'ą, kuris taip kalbėjo: 
Ne man didžioji pasaulio 

ro$ė, 
Mana baltoji Škotijos roželė, 
Nuo kurios saldaus kvapo 

plyšta Širdis. 
Didžiųjų ir galingųjų tautų 

piliečiams kartais sunkiai su
prantama ta nepaprasta aistra, 
su kuria mažosios tautos gina 
savo gimtąją kalbą. Bet lietu
viai lengvai supras airių jaus
mus, kaip ir airiams bus supran
tamos dabartinės lietuvių kalbi
nės problemos ir jų pastangos 
išvengti dvikalbės Airijos liki
mo, ai 

Rašytojas Aloyzas Baronas, nriręs Chlcagoje S. m. rugsėjo mn*. 7 d. Nuotraukoje matome autorių. autografuojant| 
savo knygą "Abraomas h- sunūs" viename « daugelio Jo rečitalių bei Uteratūros vakaru. 

1955 m. 
Mėnesiena, romanas, 1957 m. 
Mėlyni karveliai, apysakaitės 

vaikams, 1958 m. 
Valandos ir amžiai, religiniai 

pasakojimai, 1958 m. 
Vieniši medžiai, romanas, 

1960 m. 
Trejos devynerios (humoristi

niai eilėraščiai, dr. AS. Aliūno 
slapyv.) 1961 m. 

Lieptai ir bedugnės, romanas, 
1961 m. 

Šv. Antano parap. apžvalga, 
1961 m. 

Saulės grįžimas, novelės, 
1964 m. 

Trečioji moteris, romanas, 
1966 m. 

Pavasario lietus, romanas, 
1968 m. 

Diena prie ežero, poemėlė vai
kams, 1969 m. 

Išdžiūvusi brika, novelės, 

1970 m. 
Vėjas lekia lyguma, romanas 

iš partizanų veiklos, 1971 m., 
antroji laida 1973 m. 

Abraomas ir sūnus, romanas, 
dvi laidos, 1973 m. 

šilko tinklai, pasakojimai, 
1974 m. 

Alijošiaus lapai (humoristi
niai eilėraščiai, dr. S. Aliūno 
slapyv.) 1975 m. 

Laivais ir uostai, romanas, 
1979 m. 
Anglų kalba vertimai: 

Three Stories, novelės (kny
goje "Lithuanian Quartet) 1962 
m., antra laida 1963 m. 

Footbridges and Abysses, ro
manas, 1965 m. 

Third Woman, romanas, 1974 
metais. 
Latviu kalba vertimai: 

Celi un pėdas, noveles, 1971 m. 
Paaudzu MezgZos, roma

nas, 1974 m. 
Mana sieva? Mans dels?, ro

manas, 1975 m. 
Taigi kone 30 knygų! Ir dabar 

pro šermeniniu žvakių mirgėjimą 
ir pro trisdešimties viršeliu spal
vas bei pavadinimus akimis ir 
mintimis siekiuosi į praeities me
tų tolumą, norėdamas atspėti, iš 
kur tas mano vienmetis (buvo 
gimęs 1917 m) sėmėsi tiek ener
gijos? Tikriausiai iš to sveiko, 
amžiais nesumaitoto mūsų liau
dies kamieno, užsigrūdinusio kie
tuos ^irbuos ir pasitikinčio savo 
jėgomis. Velionio tėvas buvo kai
mo mūrininkas, vabalninkėnas, 
ir savo amatu ne ką sūnui galėjo 
padėti. Tačiau kaip kadaise 
Daukantas į Vilnių, taip Baronas 
į Kauną iškeliauja kone tuščio
mis rankomis siekti mokslo ir 
šviesos. Atmintyje ryškiai išliko 
1938 metu žiemos mudviejų susi

tikinėjimai romantiškai apsnig
toje Laisvės alėjoje, Kaune. Alo
yzas tada dienomis dirbo papras-; 
tu darbininku metalo dirbtuvėse 
Šančiuose, o vakarais lankė suau
gusiųjų gimnaziją. Buvau tada 
pirmųjų metų studentas, redaga
vau moksleivių žurnalą "Ateitį'' 
ir šį tą rašinėjau. Aloyzas taipgi 
kūrė noveles ir eilėraščius. Tad ., 
susitikdami tik ir tekalbėjome a-
pie literatūrą. Ši bičiulystė su juo 
nenutrūko ir okupacijų metais 
Lietuvoje, ir pokario metais Vo- -
kietijoje, ir pagaliau čia Ameriko
je, juk beveik dvidešimt metų 
dirbome čia pat greta "Draugo"< 
redakcijoje, kur buvo proga iš ar
čiau stebėti jo darbštumą ir kietą 
principingumą, bekompromisinj 
jo plunksnos neatlaidumą oku
pantui. Todėl ir visi okupanto 
kvislinginiai tarnai rašytojui 
taipgi buvo neatlaidūs: Aloyzas 
Baronas buvo vienas iš labiau
siai ten puolamų išeivijos rašy
toju. Ir rašytojas ne kartą galė
jo tuo tik didžiuotis. Bolševikinis 
pyktis buvo juo labiau beatodai-
rinis, nesgi Baronui kilmės ir tur
to atžvilgiu nebuvo galima pri
kišti nei dvarų, nei ministerijų, 
nei milijonų. Būdamas tikru liau
dies žmogum, jis kartu buvo kie
tas riešutas bolševikiniam kūjui. 
Buvo taipgi aštri ašaka, kurioš_; 
okupantas nuryti negalėjo. 

šiaipgi, kas nepažinojo Aloyzo 
Barono! Visur jo buvo pilna. Su 
visais jis buvo tarškus šnekoje, nė 
nuo vieno jis nesišalino ir nebė
go. Laisvai su juo galėjai kalbė
tis ir prie bažnyčios po sekmadie- , 
ninės sumos ir parapijos salėje 
per kokį nors bendruomeninį mi
nėjimą ar susirinkimą, galėjai jį 
nuolat rasti Jaunimo centro ir vi
sos plačiosios Chicagos įvairiose 
vakaronėse, koncertuose, simpo
ziumuose. Visur jis ne tik būda
vo, bet viską ir aprašydavo 
„Draugo" puslapiuose. Ir tai da
rė jau pasiekęs aukštą ir pagar
biai matomą rašytojo pakopą. 
Kelias kadencijas buvo net Lie
tuviu irašytojų draugijos pirmi
ninku. Bendravimas ne vien tik 
su kuria nors prasme rinktiniais, 
bet lygiai su visais žmonėmis ir 
kone savo darbu tarnavimas jų 
interesams Baroną ne tik kad 
nežemino, o atvirkščiai — visi 
jautė meilę, o kartu ir pagarbą 
rašytojui. 

Būdamas visur ir su visais, Ba
ronas savo kūryba yra ir pasiliks 
tikru šios pokario metų išeivijos 
gyvenimo veidrodžiu. Jo belet
ristikos knygų ir linksmų eiliuo
tų posmu temos juk visos yra pa
imtos iš gyvo ir konkretaus šių 
dienų mūsų pačių gyvenimo. Nė
ra ten kokios nors painios siur-
realistikos bei vaivorykštinės ro
mantikos, nėra nepasiekiamo 
idealo viršūnių, bet nėra ir 
dumblo, po kurį žmogus kapno-
tusi be jokios vilties. Barono kny
gose esame mes patys ir mūsų 
pačių gyvenimas, prabėgęs ir vis 
dar tebeinąs pavojingais lieptais 
ir bedugnėmis. Dėl to Barono 
knygos daugeliui yra labai savos, 
dėl to Baronas yra vienas iš la
biausiai skaitomų čionykščių mū
sų rašytojų. 

Ir kiek jisai dar būtu parašęs^ 
| kiek jis dar mūsų išeivijos vie
nokių ar kitokių bruožu būtu 
įamžinęs, jei ne per daug anks
tyba mirtis. Ankstyba labai neti
kėtai, nesgi Aloyzas Baronas vi
su savo dvasiniu ir fiziniu stotu, 
atrodė, turėtų gyventi šimtą 
metų... 

-

(Nukelta j 2 psL). 
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Šiame numeryje:
Spinduliuojantis žmogus.
Pokalbis su Bronium Kvikliu „Lietuvos baž
nyčių“ pirmajam tomui išėjus.
A. Kučiūnas apie muziką Tabor farmoje.
Šių metų Santaros-Šviesos suvažiavimas: 
pabrėžtos Lituanistikos katedros steigimo 
galimybės.
Iš Konrado Weisso poezijos.
Japoniškoji grafika Londone.
Jono Jurašo pastatymas Amerikos spaudoj. 
Medžiai Algimanto Kezio nuotraukose. 
Kinijos meno turtai Chicagos muziejuje. 
Serbų antkapių menas Čiurlionio galerijoje. 
Muzikės Alice Stephens sukaktys.
Nauji leidiniai.

Spinduliuojantis žmogus

NORĖJAU PARODYTI JU PRASME IR GROŽI
Pokalbis su Bronium. Kvikliu „ Lietuvos Bažnyčių " pirmajam tomui išėjus

Jie sukūrė pakeltagalvio žmo
gaus mitą. Tegul jis žvaliai žvel
gia i ateiti, tegul nemato niekin
gos dabarties. Toks žmogus apie 
save turi puikiausią nuomonę.Pa- 
sak poeto E. Mieželaičio: „Mano 
galva apskrita kaip saulės 'ka
muolys, / iš kurio gelmių spindu
lys / i visas keturias puses spin
duliuoja / ir žemėje visa gaivi
na / ir (kvėpia žemei gyvybę...”

Pakeltagalviui herojui festiva
liuose šokama ir dainuojama. 
Grojamos simfonijos, kantatos. 
Poetai rašo poemas. Rašytojai — 
storokus romanus. Skulptoriai iš 
granito kala stambius pamink
lus. žinoma, už tai gauna ir 
stambias pinigines premijas su 
pavydą keliančiomis privilegijo
mis. Žodžiu, kai kam pakeltagal
vio mitas yra naudingas. Apie tai 
savo naujausiame romane „Pil
naties valanda” rašo Vytautas 
Bubnys.

Nuo pakeltagalvio iki papras
to žmogaus kelias yra labai 
trumpas, kadangi abu priklauso 
tam pačiam gymiui. Neilgai rei
kia laukti, kol vienas iš tų pa
šlovintų „žemės gaivintojų" kur 
nors ką nors nugalabija. Tada 
jau sakoma, kad žmogus pasiel
gė žvėriškai. Nusikaltimo metu 
jis buvo ne žmogus, bet žvėris.

Mane visuomet suerzina išsi
reiškimas „žvėriškas žiauru
mas“. O jis pernelyg jau dažnas 
spinduliuojančio žmogaus garbin
tojų raštuose. Pavyzdžiui, šian
dien vartydamas Lietuvoje išleis
tą „1980 Poezijos pavasario" al
manachą, Juditos Vaičiūnaitės 
eilėraštyje randu frazę "sužvė
rėjusiuos miestuos".

Pagaliau ką reiškia „žvėriškas 
žiaurumas"? Nežinau, nežinau. 
Argi žmogaus žiaurumas būtinai 
turi būti apibūdinamas žvėrišku
mu? Juk žvėris žudo tik instink
tyvios būtinybės stumiamas. Tik 
besigindamas ir medžiodamas 
grobį. Žmogus tuo tarpu dažnai 
žudo be jokio pagrindo, dažnai 
su aistra tik žudyti, dargi sadis
tiškai. Žiaurumo sąvoka turi bū
ti ’-'tyta ( tikruosius rėmus. Jei 
žmogus pasielgia žiauriai, jo 

žiaurumas yra žmogiškas, o ne 
žvėriškas. Kam j žmogaus nuo
dėmių pragarą traukti niekuo dė
tus sutvėrimus. Jie to nenusipel
nė.

Nuostabu, kad toks švelniasie- 
lis poetas Justinas Marcinkevi
čius „Pergalėje" atspausdintame 
„Dienoraštyje 'be datų" (tarp 
kitko, čia nuvainikavęs žmogaus 
garbinimą) rašo: „Prie žvėriško 
žiaurumo mes jau tarytum pri
pratinti". Iš tiesų Marcinkevi
čiui derėjo pasakyti: „Žiaurumas 
tebelieka baisia žmonių yda".

Supykina ir kitas Justino saki
nys, kur jis tradiciškai kelia kny
gos reikšmę: „...ne kuo gi mes 
ginamės nuo tamsos ir smurto 
žvėrių, jei ne knyga“. Tuo ir vėl 
užgaunami žmėrys: jie apkaltina
mi smurtu. Tiesa pasakius, švefl- 
niasieliai poetai nėra ypatingi 
mąstytojai. Susijaudinę jie vaiko
si metaforų, simbolių, tradicijų, 
eufonijos... Todėl nepataiko i 
tiesos centrą.

Suprantama, geraširdis Just. 
Marcinkevičius galvoja tik apie 
geras, žmogų auklėjančias kny
gas. Nenori prisiminti, kad žmo
nijos raštijoje yra daug knygų, 
kurios skatino ne gėri, o blogi. 
Piktos knygos stūmė žmones i 
smurtą ir neapykantą. Gink- 
die, ne į žvėriškumą, bet j žmo
niškų nusikaltimų liūną. I nepa
sitikėjimą. Baimę. J politinius 
prietarus. I persekiojimą. I žiau
riausių bausmių sistemas. J geno
cidą. Į kruviną revoliuciją. Į veid
mainiavimą ar besaikų galingųjų 
liaupsinimą. Taip pat j malo
numų orgijas. Ir j XX amžiaus 
apraišką — valstybinį melą, me
lą, dar kartą melą ir tuo melu 
tikėjimą. Tai bent sąrašėlis! Mat, 
prie kokių tamsybių pakeltagal
vio žmogaus sukurtoji knyga stu
mia eilini žmogų. Kada ne kada 
reikia pagerbti knygas, bet su 
tam tikrais rezervais.

Kai skaitai (laikraščiuose diena 
iš dienos spausdinamus žmonijos 
nusikaltimus (dabar olimpiniu 
mastu vykdomus Afganistane) 
mielai pritari apie žmogų rašan
čiam poetui:

Nedaug išeivijoje turime tokių 
daugiatomių leidinių kaip Bro
niaus Kviklio keturiomis „Mūsų 
Lietuva" ir dabar jo paties dar
bu ir rūpesčiu pradėtasis šešia- 
tomis „Lietuvos bažnyčios". Ži
noma, čia tuoj pat mintyje iš
kyla 36 tomai „Lietuvių encik
lopedijos“ ir 6 tomai „Encyclo- 
pedia Lituanica". Bet vis dėlto 
aniedu išeivijos paminkliniai lei
diniai buvo viso redaktorių ko
lektyvo (tegu ir labai negausaus) 
ir viso būrio jų raštingų talkinin
kų darbas. Pagaliau enciklopedi
joms buvo paskirta ir nemažai 
išankstinio dėmesio spaudoje ir 
aplamai visuomenėje. Tuo tarpu 
Broniaus Kviklio „Mūsų Lietuva" 
ir dabar pradėti leisti „Lietuvos 
bažnyčių" tomai savo didžiausia 
dalimi yra, galima sakyti, vieno 
žmogaus užsispyrusiai kietas ir 
kone tyloje atliktas ir atliekamas 
darbas. Analogija čia galėtų būti 
nebent dr. Tomo Remeikio di
džiausia dalimi kasmet parengia
mi „The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lithu
ania" tomai. Gi Broniaus Kvik
lio tik ką pasirodžiusi, Amerikos 
Lietuvių bibliotekos leidyklos iš
leistoji serijos „Lietuvos bažny
čios" Telšių vyskupija yra tokio 
didelio darbo įspūdinga pradžia, 
kad negalima praleisti progos, 
neužkalbinus paties kaltininko.

—< Kiek jaučiame iš Jūsų įva
do knygos pradžioje, šiandieninė 
barbariška bažnyčių naikinimo 
akcija Lietuvoje ir visos tautos 
nepalaužiamas ryžtas jas išlai
kyti buvo bene pati didžiausia 
priežastis ir paskatas paruošti ir 
išleisti tokią knygą čia — išeivi
joje. Dabar smalsus ir dėkingas 
skaitytojas bei žiūrėtojas, nuste
bintas viso užmojo gigantiška ap
imtimi, nori sužinoti ir kai ku
rias smulkmenas, be kurių tačiau 
vargu ar būtų atsiradęs šis pa
minklinis leidinys. Taigi pir
miausia: kada ir kaip stuktelėjo 
pirminiai impulsai imtis šio lei
dinio rašymo ir jo medžiagos or
ganizavimo darbo?

— Yra keletas priežasčių. Pir
miausia šioje srityje buvo lyg ir 
tuštuma. Nei nepriklausomybės 
metais, kada buvo reikiamos są
lygos, nei išeivijoje, kur galimy
bės labai ribotos, niekas nesiryžo 
tokią knygą paruošti ir ją išleis
ti. O dabar reikalas, galima sa
kyti, labai skubus. Laikas greitai 
bėga, o okupacinio meto aplin
kybės negailestingai naikina lie
tuvių kultūros, ypač religinius 
paminklus. Pačioje Lietuvoje ne
buvo, nėra ir, atrodo, greitai ne
bus sąlygų tokias knygas išleisti. 
Ten religiniai pastatai naikina
mi, sunkiai teduodami leidimai 
ir medžiagos jiems remontuoti,

dcleisdamas saulėtos šypsenos 
spindulius 

( visas keturias žemės puses — 
aš komunistas, 
aš žmogus (E. Mieželaitis) 

ir visai nereikia šmeižti šalia 
tokio žmogaus palyginti švelnių 
žvėrių. Pr.V. 

tikintieji persekiojami. Taigi ne
mažai okup. Lietuvos kultūrinin
kų, ypač dvasininku, prašė tokias 
knygas išleisti išeivijoje. Jų prašy
mas ir paskata man buvo parei
ga, sukėlusi vidinį impulsą. Pa
galiau norėjau mūsų išeivijai, o 
gal ir svetimtaučiams parodyti 
Lietuvos religinius paminklus — 
jų prasmę ir grožį,

— Sunku net įsivaizduoti, kad 
išeivijos sąlygose buvo galima su
telkti tiek informacinės bei iliust
racinės medžiagos apie kiekvieną 
Lietuvos bažnyčią. Ar galima bū
tų sužinoti, kaip visa tai buvo 
įmanoma padaryti?

— I šį klausimą ištisai atsaky
ti gal dar kiek per anksti. Visas 
aplinkybes bus galima paskelbti, 
kai išleisime paskutinį tomą. Ga
liu tiek pasakyti, kad medžiagą 
renku jau 30 metų ir savo archy
ve esu sukaupęs apie 10,000 Lie
tuvą ir lietuvius liečiančių foto
grafijų. Iš jų teko pirmiausia iš
rinkti bažnyčias, kryžius, varpi
nes ir panašius objektus. Susida
rė gera šūsnis. Bet reikėjo dar 
daugiau, negu turėjau. Čia ir te
ko suorganizuoti pagalbą iš Lie
tuvos. Bet ir išeiviai padėjo. Be 
to, teko dar daugelį nuotraukų 
perfotografuoti iš įvairių knygų, 
žurnalų, laikraščių, albumų. Kai 
kurių parapijų nuotraukų turėjau 
per daug, kitų per mažai, šis ne
lygumas dažnai ir knygoje jau
čiamas. Bet skaitytojas žino dar
bo sąlygas ir, tikiu, bus atlaidus.

— Rankose jau turime pirmą
jį viso užmanymo tomą — Tel
šių vyskupiją. Kas lėmė, kad iš 
šešių pirmąja pasirinkta kaip tik 
senoji Žemaičių vyskupija? Ir 
kokia eilės tvarka numatoma 
leisti kitas?

— Pradėti šį serijinį veikalą, 
be abejo, būtų tikę chronologine

Rabkojų bažnyčia, statyta 1869 metais. LuokCs bažnyčios didysis altorius, 1976 m.

Bronius Kviklys

tvarka. Taigi I-sis tomas turėjo 
būti Vilniaus arkivyskupija. Bet 
nulėmė kitos aplinkybės: Jei Vil
niaus miesto bažnyčių nuotraukų 
pakankamai turime, tai ir dabar 
labai stokojame Vilniaus krašto 
bažnyčių. O Telšius turėjau be-

Nuotr. Vytauto Maželio 

veik visus po ranka. Čia daug 
padėjo telšiškiai kunigai išeivijo
je su jų ryšininku kun. Petru Pat- 
laba. Žemaitis Paulius Jurkus 
dargi parašė senosios Žemaičių 
vyskupijos istoriją. Ir kiti telšiš
kiai talkino informacijomis, nuo

traukomis, rėmė pinigais. Visos 
šios aplinkybės ir iškreipė chro
nologiją. Ir ateityje jos negalėsiu 
laikytis. Savo kartotekoje jau tu
riu visas ar beveik visas Vilkaviš
kio, Panevėžio, Kaišiadorių vys
kupijų bažnyčių nuotraukas.

Maža ekskursija į šalį. Ilgai 
galvojau, ką daryti su vargše Kai
šiadorių vyskupija. Ji yra pati 
mažiausia, neturtingiausia, baž
nyčios skurdžiausios; vyskupija 
atsirado lyg ir per nesusipratimą, 
lenkams užėmus Vilnių ir Lietu
vai palikus tik dalį Vilniaus vys
kupijos. Galvojau ją prijungti 
prie kitos vyskupijos, neduoti at
skiro tomo. Bet vieną naktį įvy
ko lyg ir stebuklas. Galima sa
kyti, kad lyg iš “dangaus ange
lai“ atnešė puošniausią albumą 
— visos Kaišiadorių vyskupijos 
nuotraukų (apie 600 egz.) rinki
nį. Vartau. Nuotraukos darytos 
gerų foto menininkų, religiniai 
objektai be galo gražiai nufotc . 
grafuoti. Ir štai, ši skurdžiausia 
vyskupija mūsų serijoje atrodys 
kone gražiausiai. Čia prisųijen#- 
me liaudies priežodį, pagal kurį 
Ponas Dievas kartais esąs „štu- 
korius“...

— Kaip toli yra pažengusi ki
tų vyskupijų paruoša? Kokiais 
laiko tarpais būtų galima tikėtis 
ir kitų tomų pasirodymo?

— Darbo pažanga, tiesą pasa
kius, nedidelė. Medžiaga beveik 
surinkta, bet knygos dar nepara
šytos. Dabar mėginsiu rašyti Vil
kaviškio vyskupiją vien todėl, 
kad turiu nuotraukų beveik pil
ną rinkinį. Tada rašysiu kitą — 
gal Panevėžio, gal Kaišiadorių?

— Aprašant ir iliustracijomis 
parodant tos ar kitos vietovės 
bažnyčią, j ką labiausiai kreipiat 
dėmesį: į jos religinį, istorinį ar 
meninį - architektūrinį aspektą? 
Ar pasakoma ir parodoma ir da
bartinė aprašomos bažnyčios si
tuacija? Ar neaplenkiamos ir tos, 
kurias įvairūs negandai jau nu
šlavė nuo lietuviško peizažo pa
noramos?

— Kiek sąlygos ir turima me
džiaga leidžia, stengiuosi atkreip
ti dėmesį į visus Jūsų minėtus 
aspektus. Deja, ne visur ir ne vi
sada man pavyksta. Pirmiausia, 
aš vis dar „nesiekiu kojomis že
mės“, t.y. rašau, būdamas išei
vijoje, ne Lietuvoje gyvendamas. 
Naudojuos literatūra, renku 
žmonių pasakojimus, o dažnai 
bažnyčias aprašau tik iš nuotrau
kų. Geras žinovas, žiūrėdamas į 
nuotrauką, gali daug ką apie ją 
pasakyti. Bet aš toks, deja, nesu. 
Nesu ir architektas. Bet ko neži
nau, pasiklausiu kitų. Mano ar
chitektūrinius aprašus, kurie yra 
labai svarbūs knygos turiniui, 
patikrina, pataiso, patikslina ir 
papildo, o kartais ir visiškai nau
jus paruošia šios srities didelis 
žinovas dr. Jurgis Gimbutas. Esu 
jam labai dėkingas.

Kiek medžiagos leidžia ir kiek 
turiu medžiagos, aprašau ir bu
vusias, sunaikintas, sudegintas, 
bolševikų iš katalikų atimtas baž^

(Nukeltas i 2 psl.)
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Amerikiečių literatūrinės 
problemos, į kurias ir mes

DAUGIAU POKALBIO BAŽNYČIOJE!

įklimpstame
Atokus, Jei galima sakyti, šven

tadieninis literatūros supratimas 
yra geras tik iki tam tikro laips
nio. Kasdieniniame, kuris vyrau
ja, autorius susiduria su tiek įvai
rių problemų, klausimų, net 
smulkmenų. Aišku, Jis Jas kaip 
nors išsprendžia, spaudžiamas sa
vo bendro sumanymo ar idėjos, 
bet vėliau užmiršta , ir kitąkart 
vėl su tuo pačiu kūrybos nelygu
mu ar kalvele susiduria. Dėl kai 
kuriu įkyrių galvosūkių, net 
mažų (kur jam geriau rašyti, so
de, kambary prie stalo, triukšme 
ar visiškoj tyloj) jis gali prarasti 
nemažai laiko. Jo sumanymas be
svarstant gali net išblėsti ir nuo 
autoriaus pabėgti. Jam reikia, 
kaip rašantieji gal gerai žino, kaž
kokio ramaus balso, jo proble
mėlės analizės, dažnai įvairių 
praktiškų patarimų, apsvarsty
mų, ir tuomet jis lyg geriau pasi
junta, kažkas jį pastumia kurti. 
Nors, aišku, ir tai gal ne visiems 
ir ne visada atsitinka. Ir ne vi
siems analizės padeda. Bet “The 
Writers Digest”, ar “The Writer” 
žurnalas čia Jau nuo 1887 me
tu tai vis mėgina ir savo plonuo
se sąsiuvinėliuose kas mėnesį šne
ka beveik apie tuos pačius rašy
mo klausimus, nors vis kitaip, ki
tokiu kampu. Tuo žurnalai lyg 
palaiko savotišką dialogą su ra
šančiais bei uždegdami entuzi
azmu tuos, kurie rankas nuleido.

Ir ko ten neprirašoma, kaip 
karštai stengiamasi įdiegti entu- 
ziazmof kurio ir mums, nesigin- 
kime, įtartais reikėtų. Skaityto
jų laiškuose, straipsniuose šne
kama apie vidinę, kūrėją spau- 
džiančM jėgą ir kaip jai jis turė
tų duoti visišką valią bei laisvę. 
O kai jėga ateina, kaip nevar
žyti kūgajo viduje tūnančios bran
gios paslapties. Rašytojas turė
tų ją vi® išnaudoti — ji yra di- 
džiausia’dovana. Užmetęs juod
rašty jos pėdsakus, jis gali vė-
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liau ramiausiai duoti jai tikslesnę 
linkmę, patvarkyti, kiek pataisyti. 

“The man in the gray flannel 
suit” autoriaus S. Wilson nuo
mone, gerai rašantis turi dažnai 
ne tik žodinį laisvumą, stiprias 
emocijas, nepaprastą uolumą ir 
norą rašyti, stiprų “ego” su įgim
tu kuklumu, bet ir norą suprasti 
gyvenimo šešėlius ir šviesulius, 
kuriuos dažnai išgirstame iš kal
bių moterų, drąsą rašyti apie sa
vo pasaulio vizijas savuoju sko
niu. Jis turi nepaisyti atlyginimo 
už raštus, už teikiamą pagarbą 
ar priešišikumą jo raštams, kas 
dažnai pasitaiko, bei nesaugią eko
nominę padėtį. Jis turi turėti tik
rą rašymo ir proceso meilę, ne
žiūrint pasiekiamų rezultatų.

Proza pvz. nėra lengva rašy
tojui — ji lengva tik skaitančiam. 
Rašantis susiduria su problema: 
kiek jau pirmame puslapyje in
formuoti skaitytoją apie paimtą 
į rankas kūrinį. Iš karto viską iš
plepėti? Ar tik dalį? Gal aliuzija, 
užuomina, netiesioginis užsimi
nimas apie temą ar didžiausią 
įvykį veikalo pradžioje suintere
suos skaitytoją, ir jis vers pusla
pius vieną po kito? O gal leis skai
tytojui ką nors žinoti, bet visą at
sakymą kiek atidėti? Gal būtų 
gera, kad visi charakteriai veika
le turėtų nors ir mažas paslaptis, 
kurios vis palaipsniui būtų ati
dengiamos? Bet klaida būtų svar
biųjų paslapčių niekad neati
dengti.

Novelių ir romanų rašymas 
turi savų problemų. Tai matyti 
ir minėtame straipsnyje apie te
mą. Didžiausia klaida, ten rašo
ma, kad kūrinio tema gali būti 
paprasčiausiai duota (priklijuo
ta) charakteriams ir veiksmui, ir 
visa tai veikalą jau padarys rim
tesniu kūriniu. Bet dažnai tokiu 
būdu tema ir veikalo istorija ei
na atskirais keliais. Tema niekad 
netaps kūrinio istorija, nes kuri-

A. RUBIKAS

Prašom šią antraštę teisingai 
suprasti. Ne vien pokalbio su ki
tomis Bažnyčiomis, ne vien po
kalbio su ateistais. Pokalbio ir 
pačioje Bažnyčioje! Kaip jis yra 
svarbus, rodo viena šv. Rašto 
vieta. Lukas štai ką pasakoja 24- 
tam evangelijos skyriuje:

Pirmąją savaitės dieną „du mo
kiniai keliavo J kaimą už šešiasde
šimties stadijų nuo Jeruzalės, vadi
namą Emausu. Jie kalbėjosi apie vi
sus tuos Įvykius (apie Viešpaties 
mirtį, tuščią kapą, Marijos Magda- 
lietės lr jos draugių kalbas apie 
Prisikėlusi, bei mokinių netikėjir 
mą). Jiems taip besikalbant ir besi
ginčijant, prisiartino pats Jėzus ir 
ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla 
aptrauktos, ir jie jo nepažino. O Jė
zus paklausė: Apie ką kalbate ir 
ginčijatės, eidami keliu?* Tie nuliū
dę sustojo. ,

Vienas iš jų, vardu Kleopas, at
sakė Jėzui: ,Nejaugi tu būsi vienin
telis žmogus, buvęs Jeruzalėje, kuris 
nežino, kas joje šiomis dienomis atsi
tiko!* Jėzus ramiai paklausė: ,O kas 
gi?* Jie jam tarė: ,Su Jėzumi iš Na- 
aaretppkuri* buvo pranašas, galin
gas darbais ir žodžiais Dievo ir vi
sos'tautos akyse. Aukštieji kunigai 
ir mūsų vadovai pareikalavo jam 
mirties bausmės ir atidavė jj nu
kryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis 
atpirksiąs Izraelj. Dabar po viso to 
jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be 
to, kai kurios mūsiškės moterys 
mums uždavė naujų rūpesčių. 
Anksti rytą jos buvo nuėjusios pa
žiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos 
sugrjžo ir papasakojo regėjusios 
apsireiškusius angelus, kurie sakė 
Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mū
siškių buvo nuėję pas kapą ir rado 
viską, kaip moterys sakė, bet jo pa
ties nematė“.

Dabar atsiliepė Jėzus!
„Jėzus jiems tarė: , jūs, neišma- 

nėliail Kokios nerangios jūsų širdys 
tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai! 
Argi Mesijas neturėjo viso to išken
tėti ir įžengti į savo garbę?* Ir, pra
dėjęs nuo Mozės, primindamas vi
sus pranašus, jis aiškino jiems, kas 
visuose Raštuose apie jj pasakyta".

Kaip matyti, Kristus leidžia sa
vo mokiniams išsikalbėti, visą 

nys yra gyvas, alsuojantis gyve
nimo fragmentas, o tema yra lyg 
dvasia, kuri jieško savo kūno ko
kiame nors gyvenimo atsitikime. 
Tik ši temos dvasia, susijungusi 
su įvykio kūnu, padaro kūrinį gi
lesnį.

A. Vivante pvz. svarsto senas 
problemas: rašyti pirmuoju ar 
trečiuoju asmeniu? Kaip geriau? 
Pirmuoju — veikalas bus dau
giau įtikimas, atrodys išpažinti
mi. Bet trečiuoju — bus matoma 
geresnė perspektyva, bus objekty
vesnis atokumas nuo asmens. Pa
sakotojas gali būti ir minorinis 
charakteris, bet jis visuomet bus 
labai svarbus stebėtojas kūriny. 
Jis svarsto, kaip vartoti ir mišrią 
techniką. Ar sunkiau yra, ra
šant "aš herojus”, ar “aš niek
šas”? Panašią temą svarsto G.

Godwin: kaip rašantis gali pa
lįsti po visų savo kūrinio veikėjų 
oda ir žinoti, ką jie esamu momen
tu gali galvoti? Patariama kreip
ti dėmesį į charakterių išvaizdą, 
balsą, mostus, apsiėjimą, kurie iš
duoda žmogaus vidų. Popieriuje 
jiems reikia viso to tiek, kad jie 
"iššoktų” iš puslapių, ir visas 
piktžoles reik rauti iš šio darbo.

Neaplenkiamas ir dialogas ir 
kokį tikslą jis turi turėti kūriny. 
Dialogas be tikslo yra tik plepėji
mas. Geram dialoge charakteriai 
matomi tarsi veiksme, jie girdimi, 
ir dialogas padeda autoriui stum
ti veikalą į priekį. Dialogo atpa
sakojimas (kartais vartojamas) 
nėra vizualinis. Tik scenos ir di
alogas kuriį piešinį skaitytojo 
mintyse. O geras konfliktas dia
loge kyla iš veikėjų skirtingų

Jacob Jordaeni (flamas, 1503-1678) Jėzus tarp raito žinovų (Louvre)

savo širdgėlą išlieti, išsipasako
ti nusivylimą jiuo pačiu — Kris
tumi. Jie Kristų buvo laikę at
pirkėju, pranašu. Gi dabar jau 
trečia diena po mirties, o apie 
atpirkimą nieko negirdėti. Jų aky
se Kristus toks pat žmogus kaip 
ir visi kiti, — nelaimingai savo 
gyvenimą užbaigęs. Tiesa, yra 
moterų, kurios kalba apie jo pri
sikėlimą, bet negi kiekvieno 
klausysi.

Kristus jų nepertraukia. Jis nuo 
jų nesišalina. Priešingai, jis eina 
kartu su jais, Jis eina ne savo, o

jų keliu. Ne jo mokiniai prisiarti
no prie jo, o jis prie jų, bėgan
čių iš Jeruzalės, nusivylusių visu 
tuo, kas Jeruzalėje buvo skelbta, 
kas Jeruzalėje buvo atsitikę. Bė
gimas iš Jeruzalės, perkėlus jį į 
mūsų laikus, reiškia bėgimą iš 
Bažnyčios — vienokį ar kitokį. 
Taigi Kristus keliauja kartu su 
netenkančiais tikėjimo. Jis ieško 
jų, jis artinasi prie jų, jis prisi
taiko prie jų kalbos. Jis eina kar
tu su jais keliu, vedančiu tolyn 
nuo atpirkimo vietos. Jis klauso
si jų abejonės, jų priekaištų. Jis 

norų, jų būdo, skirtingo praei
ties patyrimo, iš jų bendravimo, 
ar kolizijų.

J. Leggett atveria paslaptis apie 
autobiografinius, vadinamus **ro- 
man a clęf” romanus (The Wri- 
ter 1980. II), kuriuose literatūri
niai yra aprašomi tikri persona
žai ar vietos. Tai romanai apie 
įvykusius nuotykius, įvykusį gy
venimą. Geras romanistas juk 
visuomet jieško tiesos ir nori ži
noti, kas dedasi po žinomų da
lykų ir įvykių paviršium. Si sri
tis yra rizikinga, nes įvelia vi
siems pažįstamus, žinomus asme
nis, bet ji tiek sena, kiek ir pats 
romanas, kilęs iš autobiografijų. 
Šiandien atsiranda vis rimtesnis 
šios srities traktavimas. Tai dėl 
to, kad pradedama naujai supras
ti, jog rašytoją veikia faktų ir 

stengiasi juos išklausyti iki galo.
Ar tai nėra tobulo dialogo pa

vyzdys?
Kristus ateina mokinių tarpan 

ne su iš anksto nusistatyta te
ma, ne su iš anksto pasiskirtu 
klausimu. Priešingai! Apie ką bus 
kalbama pakeliui į Emauso kai
mą, padiktuoja patys mokiniai. 
Pokalbio tema yra jų pačių išgy
venimai paskutinėmis dienomis.

Būna bažnytinių susirinkimų, 
kuriuose nagrinėjamos temos yra 
savyje labai geros, — tačiau ne 
tos, kuriomis tą dieną sielojasi 

fantazijų mišinys ir kad skirtu
mas tarp jų yra labai minimalus.

Rašoma šiuose žurnaluose ir 
apie poezijos, satyros ir jaunimo 
literatūros problemas, kurios ir 
mūsų neaplenkia. Nežiūrint psi
chologijos kelio vingiuotumo, net 
sapnai ir atmosfera, kaip rašan
čių teigiama, gali veikale turėti 
savo nišą. Sapnai gali apšviesti 
siurrealistišką charakterio pusę, 
arba praplėsti veikalo temą. Bet, 
perspėjama, sapnuotojas neturė
tų leistis į ilgus sapnų aiškini
mus. Tegu skaitytojas pats randa 
jų reikšmę. Ir ar ne tiesa, kat' 
kiekvienas literatūros veikalas yra 
tarsi keisto sapno išdava arba 
autoriaus fantazijos kūrinys at
virom, bet kažką daugiau regin
čiom akim. P. Min. 

susirinkusieji. Tebūnie tai leista 
pailiustruoti vienu pavyzdžiu dar 
iš prieškarinės Lietuvos.

Vienam bažnytkaimy rekolek
cijos. Atvyksta svečias pamoksli
ninkas. Ir kaip tik tuo metu tej 
pačioj vietoj įvyksta tragedija. 
Vienas lietuvis policininkas, “ma
hometonų religijos, įsimyli lie
tuvaitę katalikę, ši tačiau nori jį 
palikti, nes nesutinka su jo pa
žiūromis į vedybinį gyvenimą. 
Tada jis ją nušauna ir ipats nu
sišauna. Abiejų lavonai guli prie 
namų, pro kuriuos žmonės einą 
į bažnyčią, pastovi žmonės, šiur
po nukrėsti, sujaudinti. Nueina 
bažnyčion persigandę. Visas baž
nytkaimis ąpie tai ir tekalba. Bet 
rekolekcijų pamoksluose apie 
tai nė žodęlio. Tarsi , to .šitame 
bažnytkaimy visai nebūtų . įvykę. 
Pamokslininkas atvažiavo su sa
vo temomis, namie paruoštomis, 
ir nuo jų nenutolo nė milimet
ro. Grįžtant prie ano Kristaus po
kalbio su savo mokiniais, šis pa
mokslininkas buvo vienintelę, 
kuris nekreipė dėmesio į tai, kas 
„šiomis dienomis atsitiko Jeruza
lėje“ (Lk. 24, 18), — kas tomu 
dienomis buvo atsitikę tame baž
nytkaimy.

Apie ką reikės jam kalbėti, 
Kristus sužinojo eidamas su savp 
mokiniais į Emaųsą. Emauso 
Kristui nereikėjo. Bet jam reikėjo 
jo mokinių. O šie ėjo į Emausą. 
Tad ten ėjo ir Kristus, klausyda
masis jų ginčų. Kristui tų temų 
nereikėjo. Bet jam reikėjo jo mo
kinių. Todėl jis kalbėjosi ir jų ter
momis.

Vienas teologijos studentas yra 
pasakojęs, kaip jam karo metu 
buvo tekę kasti apkasus kartu su 
kitais lietuviais, ipetys į petį. Jie 
be jokių ceremonijų išdroždavp 
savo nuomonę apie Bažnyčią, 
apie jos gyvenimą, apie santykius 
joje. Ano pasakojusio nuomonę, 
kitomis aplinkybėmis, susitikę su 
savo klebonu ar vyskupu kokio 
iškilmingo pobūvio metu, apsi
rengę frakais ar smokingais, jie 
toli gražu to nebūtų sakę. Jie bū
tų buvę labai mandagūs, labai 
paslaugūs ir savo nuomonės apie 
Bažnyčią nė trupučio neišdavę. 
Jie būtų savo bažnytiniams va
dams palikę įspūdį, kad bažny
tiniais klausimais jokių pastabų 
neturi.

Iškilmingi pobūviai, gražus 
bažnytiniai paradai su įpuošnio- 
mis uniformomis yra reikalingi. 
Juk gyvenimas Bažnyčioje nega
li būti kitoks, kaip tas už Baž
nyčios sienų: ceremonijos būna 
giminingos. Bet jeigu santykiavi
mas vienų su kitais iškilmingais 
pobūviais ar paradais ir apsiri
botų — kaip tada būtų galimą 
sužinoti, ką kas iš tikrųjų galvo
ja?

Kristus prie mokinių priėjo 
kaip paprastas keleivis, kaip kas
dienos žmogus, jų žmogus. Jis pri
ėjo kaip vienas tų, kuriam gali 
viską išsipasakoti, kuriuo, kaip 
bendrakeleiviu, gali ipasitikėti. 
Jis jokios, ir pačios aštriausios te
mos (juo nusivylusių!) nevengia. 
Ar neapgaudinėja kartais - žmo
nės vieni kitus tikėjimo ar bažny
tinio gyvenimo klausimais, savo 
abejones visai nutylėdami, arba

(Nukeltas į 2 psl.)
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įame numeryje: 
Lietuviškumo inžinerija. 
Europos lietuvių studijų savaitė gra
žiame Austrijos Tirolyje. 
Prof. V. Juodeika apie marksizmo iliu
ziją. 
Valandėlė Alice Stephens studijoje: 
pokalbis su muzike jos 75 metų sukak
ties proga. 
Antano Jasmanto eilėraščiai iš lei
džiamo naujo poezijos rinkinio. 
Nerijos Linkevičiūtės ir Vytauto Pau-
lionio koncertas Chicagoje. 
Nauji leidiniai. 

• . • M • • 

Kerimi PaAJCtčbi, 
Lietuviškumo inžinerija £ * U .-<••• • i 

STUDUŲ SAVAITĖ GRAŽIAME TOLYJE 

Ryšium su 1981 m. įvykstan
čiu Mokslo ir kūrybos simpoziu
mu jau teko matyti ilgoką temų 
sąrašą,, naudojamą organizuo
jant simpoziumo programą. Tos 
temos apima mokslus ir menus. 
Jų rikuotėje yra apsčiai ir tech
nologiniu sričių. 

Pavarčius dabartinius univer
sitetų katalogus, ypač inžineri
jos fakultetuose, krinta į akis 
naujos inžinerijos sritys, prieš de
šimtmetį ar du negirdėtos, o jei 
ir girdėtos tai dar tais laikais ne-
ipilietintos mokslo įstaigų progra
mose. Pvz. šiandien jau daž
nai sutinkame bioinžineriją, ap
linkos inžineriją („Environmen-
tal" terminą verčiu „aplinka", 
nes labiau įprastoji „tarša", pri-1 
jungus prie inžinerijos, skamba 
labai negatyviai) ir kelias kitas. 
Negana to: naujos mokslo šakos 
kunkuliuoja į paviršiu net ir šio
mis dienomis. Štai jau kalbamai 
apie chemometriką, kuri teoreti
nį chemiką, naudojantį kompiu
terius, atves į pramonę, šalia 
chemijos inžinieriaus. Teigiama, 
kad busimoji chemometriką nu
stelbs šiandien žydinčią ir, paly
ginus su kitomis inžinerijos ša
komis, geriau apmokamą chemi
jos inžineriją. 

Šios mintys kelia intriguojantį 
klausimą: ar kokia nors profesi
nė sritis, gal kelių sričių sintezė, 
negalėtų būti bent kiek nuosek
liau pajungta platesniems mūsų 
lietuviškosios visuomenės intere
sams? 

Jeigu atsakymas būtų „taip" 
ir jeigu ta profesija ateitų iš tech
nikinių, sakykime,griežtuju moks
lų šeimos, tai tada turėtume lie
tuviškumo inžineriją. 

Savaime suprantama, kad su 
šia nauja vizitine kortele tuoj 
pat nebandytume steigti lietu
viškumo inžinerijos katedros 
Harvarde, tačiau visai rimtai 
kalbant aiškiai suformuluo
tas profesijos patarnavimas lietu
vių visuomenei būtų naudingas, 
o gal net ir reikalingas. Prieš 10 
m. apie panašią profesinę socio
logų, filosofu, pedagogu ir visuo
menininku jungtį lietuviškiems 

reikalams tyrinėti bei formuluoti 
kalbėjo Vytautas Volertas. Iš tų 
pastangų, kaip kad „Aidų" Nr. 
4, psl. 229 skaitėme, nieko neiš
ėjo. Labai gaila. 

Žvelgiant į tiesiogiai iš lietu
viškumo, lituanistikos ir t t . ne
išplaukiančias profesijas, bet ko
kio profesinio pasireiškimo gali
mybės mūsų visuomenės labui 
yra labai ribotos. Štai lietuviai 
gydytojai savo profesine prasme 
lietuvių visuomenei ypatingiau 
pasitarnauti negali. Jie tačiau, 
kaip profesinė grupė, yra labai 
stipriai užsiangažavę visuomeni
niu darbu ir piniginiais įnašais. 
Žvelgiant toliau, sustojame prie 
lietuvių architektų, statybinin
kų, kurie irgi turi tik labai ri
botas galimybes projektuoti ar 
statyti vieną kitą pastatą mūsų 
visuomenei. Vėl pabrėžiame, kad 
jų profesinio pasireiškimo gali
mybės lietuvių visuomenėje yra 
labai mažos. Kitos profesijos to
kiu pasireiškimo galimybių turi 
dar mažiau. 

Taigi ar aplamai yra techno
logijos sritis, kuri tiktu jei ne 
šimtaprocentiniai, tai bent ap
čiuopiamai panaudoti (čia vėl 
pabrėžiame: profesine prasme!) 
lietuvių visuomenės reikalams? 
Kitais žodžiais sakant: ar yra, ar 
gali būti profesija technologijo
je, kurios darbuotojai lietuviu vi
suomenei galėtų talkininkauti ne 
vien savo pinigais, ne vien „vi
suomenine veikla", bet tiesiogiai 
savo profesiniu išsilavinimu, pro
fesinėmis žiniomis, profesine eru
dicija? 

Šiuo metu tokios profesijos, rei
kia pripažinti, nėra, bet turime 
duomenų, kad ji gali būti išvys
tyta ateityje. Tik pažiūrėkime: 

Georgia Institute of Technolo
gy profesoriaująs Pranas Zunde 
jau kelis kartus mums viešai kar
tojo, kad sistemų mokslas ir in
formacijos technologija galėtų 
lietuvių kultūrinėms bei visuome
ninėms užmačioms labai pozity
viai ir apčiuopiamai pasitamau-

Jis net dviejų paskutiniu Moks
lo ir kūrybos simpoziumų metu 
pasiūlė lietuviui doktorizuotis 

Jau septyneri metai, kai Lietuviš
kųjų studijų savaitės keliauja po 
Eruopos kraštus, šią vasarą rugpjū
čio 9 - 16 dienomis dvidešimt sep
tintoji savaitė įvyko Austrijoje, gra
žiojo Tirolio sostinėje Insbrucke, ku
ris lietuviams pažįstamas nuo se
niau. Juk Innsbrucke kadaise savo 
aukštuosius mokslus yra ėjęs ant
rasis Lietuvos prezidentas Aleksand
ras Stulginskis ir poetas kun. My
kolas Vaitkus. Tuoj po II-jo Pasau
linio karo Innsbrucke studijavo arti 
150 lietuvių studentų. Jų tarpe 
buvo ir mūsų poetas Henrikas Na-
gys, kuris Insbrucko universitete ga
vo daktaro laipsnį (Teko taip pat 
nugirsti, kad prelegentu jis buvo 
kviečiamas į šią Studijų savaitę, 
bet teigiamai neatsiliepęs). 

Šiuo metu Austrijoje tėra tik keli 
lietuviai. Jei netoli Innsbrucko negy
ventų Irena Naudžiūnaitė - Joer-
gienė, gal , ir Lietuviškųjų studijų 
savaitė čia nebūtų galėjusi įvykti. 
Ši mūsų tautietė, turinti gerą var
dą ir geras pažintis tarp austrų, bu
vo šios Studijų savaitės pagrindis 
ramstis. Nors technikinėje srity jai 
talkino A. Grinienė ir dr. A. Kušlys, 
tačiau ja rėmėsi visa savaitės kas
dienybė su 120 dalyvių reikalais. 
Tik paskaftine dalimi rūpinosi dr. 
Jonas Norkaitis, Vincas Natkevi
čius ir dr. Kęstutis Girnius. 

Šioje paskaitmėje dalyje šią sa
vaitę labiau negu kitais kartais bu
vo išryškintos politinės ir visuome
ninės problemos dėl dviejų priežas
čių. Viena, šios savaitės progra
moje su paskaita dalyvavo Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas inž. Vytautas Kamantas (jis 
taip pat turėjo atskirus posėdžius su 
lietuvių bendruomenių pirminin
kais Europoje) ir, antra, šiemet rei
kėjo ryškiau prisiminti 40 metų 
nuo didžiosios Lietuvos nelaimės — 
nepriklausomybės netekimo. 

Politinės temos 

Po įprastinio Savaitės atidarymo 
su /ienų antru sveikinimu paskai
tos ir prasidėjo lietuviškos politikos 
klausimais. Pirmasis kalbėjo dr. Al

sioje srityje ir prof. Zundės glo
boje, tezei renkantis rimtą, moks
linę temą, kuri kartu būtų tie
siogiai naudinga ar bent įdomi 
ir lietuviškiesiems interesams. De
ja, iki šiol tokio suinteresuoto 
studento neradome, tad ir šis 
daug žadantis, praktiškas moks
lininko pasiūlymas, kuris, tarp 
kitko, buvo pasaldintas galima 
amerikiečių įstaigų stipendija, te
belaukia kandidatu. 

Taigi informacijos technologi
ja ir sistemų mokslas gali būti 
pradžia lietuviškumo inžinerijos 
sričiai. Tai intriguojanti mintis 
ne tik išeivijai, bet ir anapus 
dirbantiems mokslininkams. Pin
gant ir plintant kompiuteriams, 
ši sritis informacijos apdoro
jimas lietuviškiems tikslams 
ateis ir Į lietuviu kalbotyros 
mokslus, informacijos bankus, 
mokymo sistemas, demografijos 
studijas, spaudos techniką ir ži
nių tarnybą. 

Reikia tikėtis, kad ši lietuviš
kumo inžinerijos mintis ras at
garsio mūsų tolimesniuose svars
tymuose bei visuomeninių užda
vinių planuose, 

Antanas Dundzila 

Paskaitininkas kun. pęrf. P. Rabikauskas praėjusios va
saros Europos lietuvių studijų savaitėje Innsbrucke, 
Austrijos Tirolyje. 

bertas Gerutis, kurį PLB pirminin
kas V. Kamantas per sveikinimus 
buvo pristatęs kaip Diplomatijos še
fo paskirtą Jgaliotą ministrą. Jo pa
skaitos tema buvo „Lietuva žlugi
mo pavojaus akivaizdoje". Tai pati 
liūdniausia savaitės paskaita, nes jo
je vaizdžiai buvo priminti 1939 - 40 
metų įvykiai (pradedant Ribbent-
ropo - Molotovo paktu) , kurie pri
vedė prie Sov. Sąjungos ultimatumo 
ir Raudonosios armijos invazijos į 
Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. Liūd
niausia tai, kad šitokios okupacijos 
pavojų tuometinė Lietuvos vyriau
sybė jautė, bet, lyg užhipnotizuota, 
nepadarė jokių radikalių apsigy
nimo sprendimų. Nors paskutinę 
valandą (1940.VI.15) kai kurie mi
nistrai reikalavo Sovietų S-gos ar
mijos invazijai pasipriešinti ginklu, 
nors prezidentas Smetona iki galo 
laikėsi šito nusistatymo, tačiau jis 
nerado pritarimo nei generoluose, 
nei vyriausybės didžiumoje. Jis tu
rėjo paskubomis palikti Lietuvą, nes 
kai kurie ministrai norėjo sutrukdy

ti jo išvykimą. Šiems pasipriešin
damas, A. Smetona išvengė to žiau
raus likimo, koks netrukus ištiko 
tuometinį Latvijos prezidentą Ul-
mani ir Estijos prezidentą Paetsą. 

Viltingesnė buvo dr. Kajetono 
Čeginsko paskaita "Lietuvių lais
vės kovos 1940 - 1980 metais". Jos 
pradžioje prelegentas statėsi užda
vinį ne tiek aprašyti lietuvių pasi
priešinimą nuo sovietinės okupaci
jos pradžios, kiek jį įstatyti į Lie
tuvos istorijos eigą, nes dabartinio 
pasipriešinimo 40 metų jau sudaro 
trečdalį ano 125 metų pasipriešini
mo caristinei Rusijai. Bet tarp ano 

t cijoje „miško broliai" kovojo apie 
j dešimtį metų, belaukdami pagalbos 

iš Vakarų. Tai kolektyvizacijos ir 
kelių deportacijų metai. 

Po Vengrijos sukilimo 1956 m.. 
kada pavergtieji lietuviai aiškiai pa
matė Vakarų abejingumą, rezisten-

j tai pasuko į naują (prisitaikymo) 
fazę, kuri truko iki Čekoslovakijos 
pavasario 1968 m. Kad šio užgniau
žimas nenugąsdino lietuvių tylaus 
pasipriešinimo, parodė Romo Ka
lantos ir kitų lietuvių susidegini
mas 1972 metais. Šie gyvieji degla: 
atskleidė pasipriešinimą per auką. 
Šią naują rezistencijos formą — rei
kalauti žmogiškų teisių pripažįs
tamame sovietiniame režime — 
liudija gausi pogrindžio spauda su 
„L-K. Bažnyčios Kronika" priešaky 
Tačiau už tos slaptos spaudos slypi 
ir savos laisvos valstybės sąmonė, 
kurią liudija 42 drąsių pabaltiečių 
raštas (1979 .m.) , reikalaujantis pa
naikinti Molotovo - Ribbentropo 
paktą su jo slaptais protokolais. 

Per diskusijas prie paskaitos dr. 
K. J. Čeginskas pažymėjo, kad už-

Poete Eglė Juodvalkė Studijų dienose skaito Ištraukas j sįCnio lietuviai taip pat gali padėti 
iš Kristijono Donelaičio "Metų", minint 200 metų sukak- ; , d e d a s a v o t a u t i e c į a m s N, Sur^ 
t| nuo poeto mirties. , . . , *-« z . , . . 

kioje kovoje del žmogaus teisių ir 
Lietuvos laisvės, 

kruvinų kovų ir sovietinių depor- Trečią politinę paskaitą „Lietu-
tacijų nuostolius. Caristinėje oku- vos okupacijos 40 metų" turėjo 
pacijoje lietuvių idėjinis bendrumas j skaityti Valteris Banaitis. Bet jis j 
su rusų biurokratija buvo nežymus,! paskaitą neatvyko, nes gulėjo ligo-
daugiau atsitiktinis. Tuo tarpu so- į 
vietinės santvarkos vaidiniame apa- i 
rate lietuvių kolaborantų ir ko- j 
munistų yra daug. 

Šie yra sovietinio režimo žymūs | 

ir dabartinio pasipriešinimo maty- nuo 1940 metų. Tada dėl Lietu 
ti žymių skirtumų. Rusų caristi- vos vyriausybės nedrąsos pasiprie-
nės okupacijos pradžioje lietuvių sinti atslenkančiai okupacijai gink-
tautos sąmoningumas buvo silpnas, Į lu nusivylęs jaunimas sukilo su 
bet palaipsniui stiprėjo. Dabar lie- ginklais 1941 m. birželio mėn. Sov. 
tuvių sąmoningumas stiprus, bet S-gos ir Hitlerinės Vokietijos karo 
dabar lietuvių tautoje yra nusilpęs į pradžioje. Nors hitlerininkai nelei-
biologinis potencialas: natūralus; do pasinaudoti sukilimo vaisiais, ta-
prieauglis toks mažas, kad reikėjo] čiau 1941 - 44 metų pasyvus pa-
daugelio metų, kol tas prieauglis i sipriešinimas subrandino žmones 
padengė karo metų, rezistencijos' tiek, kad antroje sovietinėje okupa-

ninėje sunkiai sužeistas sunkveži
mio gatvėje. Jo paskaitos trečdali iš 
rankraščio perskaitė moderatorius 
V. Natkevičius. Svarstydamas oku
pacijos nuostolius Lietuvai, prele-

ramsčiai. Nors daugelis jų sakosi, gentas taip pat prisiminė nepriklaa-
esą patriotai, tačiau tarp kolabo- į somybės nuopelnus. V. Banaičio 

skaičiavimu nepriklausomoji Lietu
va nuo mirties išgelbėjo apie tris 
ketvirčius milijono lietuviškų gyvy
bių, kurias būtų sunaikinę komu
nistai, jei Sov. S-ga būtų pajėgusi 
Lietuvą okupuoti 1918 m. 

rantų tikriausiai oportunistų yra 
daugiau negu „konradų Valenro
dų". Šie nematomi, gal ir negausūs 
vadai Įkvepia tautinį pasipriešinimą, 
kuris nėra vienodas, nes banguoja 

Vysk. A. Deksnys sako pamokslą Studijų dienų Žolinės 
pamaldose. 

Studijų dienų paskaitininkas 
Girnius. 

ir moderator' dr. K. 

7 
Studijų savaitei^ d,<;k"utuo<aj min. dr. A. Gerutis Otai-
rf̂ je). kurv K Senkus ir prof. dr V rti"Iiau.ska.s 

Dr. K. J Čeginskai skaito paskaitą Studijų savaitėje 
Innsbrucke Moderuoja dr J. Norkaitis. 

Žvilgsnis į savą visuomene 

Lietuvio visuomeninio gyvenimo 
išeivijoje temoms buvo skirtos dvi 
paskaitos. Pirmoji buvo atlikta ko
lektyviai (simpoziumo forma) stu
dento K. Ivinskio, S. Kubiliaus, M. 
Lando ir J. Podvoiskio, vadovau
jant dr. K. Girniui, ir skirta dar
bams ir užmojams per metus po 
IV-jo lietuvių jaunimo kongreso. 
Tik, deja, iš anų keturių praneši-

| mų ryškesnio vaizdo nepavyko su
sidaryti. 

Visai kitokia buvo PLB pirmi
ninko inž. Vytauto Kamanto pa
skaita apie dabartinę PLB veiklą 
ir apie tai kaip ją vykdo centriniai 

Į organai. Paskaita buvo gerai pa
ruošta ir vaizdžiai išdėstyta pagal 
planą, surašytą lentoje. Norėdamas, 
kad Studijų savaitės dalyviai gerai 
įsigyventų į nelengvą PLB veiklą, 
jos pirmininkas dar prieš savo pa
skaitą daug kam buvo davęs pla
tų (19 psl.) pranešimą raštu pa
siskaityti. Todėl po paskaitos išsi
vystė gyvos ir netrumpos diskusijos. 
Tarp kitų dr. J. Grinius, pripa
žindamas PLB gražius užsimojimus, 
manė, kad kai kurie jų yra per 
platūs ir neįvykdomi išeivijos sąly
gomis. 

Pvz., sumanymas įsteigti lituanis
tikos katedrą viename JAV uni
versitete yra neįvykdomas. Pirmiaa 
negu būtų sulaukta tą katedrą bai
gusių asmenų, jau būtų išsemtos 
visos lėšos visuose turimuose fon-

(Nukeltas į 2 psl. 1 
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Ši įame numeryje: 
Literatūrinis ruduo Chicagoje. . 
Jeronimas Kačinskas — žmogus ir 
kompozitorius. 
P o k a l b i s su rašytoju Algirdu 
Landsbergiu. 
Emily Dickinson poezija. 
Ar Slavočinskio giesmynas nėra Koje
lavičiaus? 
Kiniečių dailės turtai Chicagoje. 
Premija už religinį veikalą paskirta 
kun. prof. Antanui Rubšiui. 
Dirvos novelės konkursą laimėjo Vy
t au ta s Alantas . 
Parodos, parodos! 
Nauji leidiniai. 
Nuomonės ir pastabos. 

JERONIMAS K A ČINSKAS'ŽMOGUS IR KOMPOZITORIUS 
ST. SANTVARAS 

Literatūrinis tcagoje 
Praėjusį mėnesį Kertinėje pa

raštėje džiaugėmės mūsų leidyk
lų vasarine veikla, dideliu šių me
tų įvairių literatūrinių sričių der
liumi. Šiandien, jau rudeniui įsi
bėgėjus, verta pabrėžti šio sezono 
literatūrinės veiklos kryptį ir pa
stangas. Tai metas, kada iš lei
dyklų knyga ateina į skaitytojo 
rankas, kada rengiamos knygų 
sutiktuvės, literatūros vakarai, 
organizuojamos literatūrinės pa
skaitos, net ištisos jų serijos, su
daromos sąlygos rašytojams nu
vykti iš kolonijos į koloniją išėju
sios knygos ar kokia kitokia pro
ga ir pan. Visa tai reiškia mūsų 
literatūrinio sektoriaus gyvybę ir 
bendrąjį leidyklų, rašytojų ir vi
suomenės susipratimą. 

Pavyzdžiu šiemet čia galėtu bū
ti lietuviškoji Chicaga. Rugsėjo ir 
spalio mėnesiai čia tiesiog kupi
ni dėmesio mūsų literatūrai, iš
ėjusiai knygai, rašytojui. Supran
tama, mažesnėse kolonijose gal 
ir negalima išvystyti tokio šios sri
ties intensyvumo, bet bent dali
nai Chicaga pasekti vis dėlto, ne
trūkstam geru noru, įmanoma. 
Antra vertus, pati Chicaga ne 
vienu atveju gali kai ko pasimo
kyti ir iš" „provincijos". 

Pačiai Chicagai šiemet litera
tūrinio rudenio naujiena yra 
kiekvieną trečiadienį, ištisus rugsė
jo ir spalio mėn., besitęsianti pa
skaitų serija apie lietuvių grožinę 
literatūrą šio miesto bibliotekoje, 
6120 S. Kedzie. Ir visa tai vyksta 
miesto bibliotekos projekto rė
muose, paskaitos skaitomos ir po 
to diskusijos vedamos angly kal
ba. Auditorija mišri: amerikiečiai 
ir lietuviai. Suprantama visa tai 
padaryta ne be mūsų pačių rū
pesčio. Ir vargu ar be Illinojaus 
universitete (Chicago Circle) li
tuanistiką dėstančios Marijos 
Stankuvienės - Saulaitės tos pa
skaitos būtu įvykę. Ji bibliotekos 
buvo šiam projektui angažuota, ji 
suorganizavo visą šių paskaitų se
riją ir Joms dabar vadovauja bei 
jas moderuoja. Šiose trečiadieniu 
paskaitose (jos prasideda 7 vai. 
vak) ligi šiol jau buvo pažvelg
ta į lietuvių liaudies dainas išei
viu gyvenime (Elena Bradūnai-

te), į Amerikos įvaizdžius lietu
vių išeivių prozoje (Rimvydas Šil
bajoris), į lietuviu literatūros ver
timus (Nijolė Gražulienė), į vai
kų literatūrą Amerikoje ir Lietu
voje (Daiva Markelytė ir M. 
Stankuvienė-Saulaitė), į literatū
rą lietuviu periodikoje (Antanas 
Saulaitis, S.J.). O tolimesnė šių 
paskaitų serija yra tokia: spalio 
15 d. bus svarstoma, ar lietuvių 
išeivių literatūra yra akligatvis? 
(Marija Stankuvienė - Saulaitė), 
spalio 22 d. tema „Ginant egzi-
lę (Kostas Ostrauskas), o spalio 
29 d. bus vertinama visa ši pa
skaitų serija. Beje, dr. Rimvydo 
Šilbajorio ir dr. Kosto Ostrausko 
paskaitos "ketvirtadieniais 12 vai. 
15 min. popiet dar yra pakarto
jamos ir miesto centre, senuo
siuos bibliotekos rūmuos, dabar 
vadinamam Kultūros centre. Vi
sa ši lietuvių literatūros paskai
tų serija yra bene pirmas toks 
bandymas su lietuvių literatūra 
išeiti iŠ savuotės auditorijų į ap
lamai šio krašto kultūrinį klodą. 
Ir bandymas, atrodo, gana sėk
mingas. 

Šiaip jau Chicagoje yra paste
bimas turbūt kiekvienos vertin
gesnės grožinės literatūros ar 
*iarp lituanistinės knygos išėji
mas ir jis čia atitinkamai akcen
tuojamas. Jaukiose Jaunimo cent
ro kavinės kultūrinėse vakaronė
se po vasaros karščių jau suskub
ta surengti itin reikšmingos Bro
niaus Kviklio knygos „Lietuvos 
bažnyčios" I tomo (Telšių vys
kupija) sutiktuves. O toliau buvo 
ar bus dar šių knygų prista
tymai: J. Brazaičio „Raštų" I t.; 
kolektyvinio veikalo „Rytų Lietu
va" spalio 11 d., 7 vai. 30 min. 
vak, Jaunimo centro kavinėje 
(šios knygos sutiktuvėse rengėjų 
yra pakviestas skaityti savo Vil
niaus temos eilėraščių poetas Ka
zys Bradūnas). spalio 17 d., 7 
vai. 30 min. vak, (penktadienį), 
premijuotosios Algirdo Landsber
gio knygos "Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus" Jaunimo centro 
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Reikia nors valandėlę atsigrįž
ti į praeitį, tą nesugrąžinamą ir 
nepagaunamą paukštę, kai nors 
vieną kitą akimirką nori pakal
bėti apie Jeronimą Kačinską, 
kaip atskirą asmenį, muzikos kū
rėją ir mokytoją. Praeities sute
mose žmogus dar vis pamatai šir
dį šildantį žiburėlį, sugrįžti į mie
lų susitikimų valandas, vėl išgy
veni bendrų siekimų rūpestį, ap
sivylimų kartėlį ir tikro ar įsi
vaizduoto laimėjimo džiaugsmą. 
Taip jau seniai atsitiko, taip ir 
dabar yra, kad mudu su komp. 
Jer. Kačinsku vienas kitam nu
garų neatsukom, žmogiškoj kelio
nėj dar vis susitinkam ir pasikal-
bam. 

Klaipėdos Muzikos mokykloj, 
kurią visi vadinom konservatori
ja (savo mokslų programa bei ei-
namom muzikos disciplinom ji 
ir buvo konservatorija), Jer. Ka
činskas skyrėsi iš kitų studentų 
tarpo ne tik įgimtu talentu, bet 
ir kolegas pralenkiančiu muziki
niu išsilavinimu. Mat, jo tėvas 
buvo muzikas, tai du savo sū
nus — Henriką ir Jeronimą — 
iš mažens pradėjo mokyti skam
bint fortepijonu, vargonuoti, ap
lamai —mokė savo vaikus mu
zikuoti. Kai mūsų dauguma vos 
pajėgdavom pianino klaviatūra 
pažerti vieną ar kitą garsų gamą, 
šiaip ar taip surankioti kokį nors 
akordą, Jer. Kačinskas jau tada 
mūsų akyse vaidenosi kaip for
tepijono virtuozas (kitas toks 
„maestro" tada buvo ir Vyt. Ma-
rijošius, kurio tėvas taip pat bu
vo muzikas). Toki Jer. Kačinską, 
tada jauną ir žvalų vaikiną, lem
tis man leido pažinti, su tokiu su 
simezgė šilti bičiuliški ryšiai, ku
rių šilima ir nūdien dar nešblė-
so. 

Klaipėdoj, po pamokų konser
vatorijoj, dažniausiai jau pava
kare mudu su Jer. Kačinsku mėg
davom užeiti į kurią nors gerė
lesnę miesto smuklę (beveik visa
da eidavom į Šaulių namus) iš
gerti alaus bokalą. Jeronimas 
niekad nebuvo stiprių gėrimų 
mėgėjas, toks ir iki šiol jis išliko, 

bet po įtempto ir tikrai neleng
vo darbo mokykloj (konservato
rijos direktorius komp. St. Šim
kus ne juokais savo studentus kin
kydavo į darbą) neatsisakydavo 
alum atsigaivinti. Žinoma, ne 
kasdien mudu tuos „pobūvius" 
rengdavom, bet per mėnesį du; 
tris kartus prie didelio alaus bo
kalo tikrai pasėdėdavom. Ir pa-
sikalbėdavom. Tada gi buvo sva
jonių ir iliuzijų laikai, siekimai ir 
tikslai švytėjo ne ant ledo kalno, 
kartais rodėsi, kad kalnus per-
kopsim ir marias perbrisim, va
dinasi, būdavo apie ką pafanta
zuoti, dėl ko svajonių smilkalais 
pasisvaiginti. Deja, daugelis tų 
Jeronimo ir mano svajonių bei 
sapnų dabar jau tik pelenai!.. 

Neįtikėtini ir perdaug dailūs 
būtų mudviejų santykiai, jeigu 
nebūtų buvę ir susikirtimų. Klai
pėdos konservatorijoj, berods, 
I°°,6 m., buvo suorganizuota stu
dentų „revoliucija", nes St. Šim
kaus disciplina ir mokymosi pa
žangos reikalavimai kai kam pa
sidarė nebepakeliami. Tame su
kilime aš su negausiu studentų 
būreliu, žinoma, rodydami nepa
prastą narsumą, stojom direkto
riaus St. Šimkaus ginti, o Jer. Ka
činskas su dauguma atsidūrė ki
toj barikadų pusėj. Grumtynių 
įtampos nestigo, nestigo ir asme
ninių pasibarimų bei grasinimų, 
bet kovą, kaip dažniausiai tokių 
mūšių metu atsitinka, laimėjo 
dauguma. Tik to sukilimo pabai
ga buvo beveik tragikomiška: kai 
po metų iš Amerikos į Klaipėdą 
atplaukė komp. St. Šimkus, ab
soliuti dauguma jo „priešų" ir 
draugų nuėjom į uostą grįžtan
čio direktoriaus pasitikti... Atseit, 
ir šie susikirtimai su Jeronimu 
asmeninių mudviejų santykių ne
sugriovė. 

Laikui bėgant ir ardant mūsų 
gyvenimo krantus, komp. Jer. 
Kačinskas su žmona Elena ap
sigyveno Vilniuje. Ten jis buvo 
ne žemų krūmų paukštis, o Fil
harmonijos ir Vilniaus operos te
atro vyr. dirigentas. Deja, tada 
išgyveiKMn nelemto ir baisaus 

certų kaip solistų akompaniato-
rius, lietuvių jaunimą mokė mu
zikos ir, savaime suprantama, 
kūrė savo originaliąsias kompo-

i zicijas. 
Prieš keliolika metų Bostono 

Berklee muzikos kolegija komp. 
Jeronimą pakvietė į savo dėsty
tojų eiles. Toj aukštojoj muzikos 

I mokykloj komp. Jer. Kačinskas 
' iki šiol tebedirba ir, kaip Ameri-
| koj sakoma, yra „pilnas fakulte
to narys" (mūsiškai —profeso
rius). Cia jis dėsto paskutiniųjų 

: kursų kompoziciją, sonatos ir 
j veikalų orkestrui rašymo technir 
| ką, orkestrinių kūrinių dirigavi-
į mą. Kaip regim, visa tai yra su

dėtingi ir aukšti muzikos moks-
[ lai. Ne pagyrimas ir ne reklama, 
į o tikra tiesa, kad Berklee muzi

kos kolegijoj ir profesūros, ir stu-
; dentų tarpe komp. Jer. Kačins-
j kas yra gerbiamas ir mylimas 
; mokytojas, jau galįs eiti poilsim 
Į bet vis dar kviečiamas pasilikti 
Į ir kolegijoj dirbti. 

Taigi, tie įpročiai ir papročiai! 
Nors ir ne dažnai, bet ir Bos-

S tone mudu su komp. Jeronimu 
i susitinkam tik dviese. Neinam 

dabar į alines ir j karčemas, bet 
> tfurim tokią gan švarią kavinę So. 
; Bostone, kur vienas pusryčius 
| kerta, o kitas — kavą girkšnoja. 

Na, ir kalbamės, kalbamės!.. 
Komp. Jeronimas nemėgsta hu-

I moro ir tuščių slidinėjimų, jam, 
' daug artimesni rimtieji žmogaus 
j reikalai. Tad ir su juo praleista 
į valanda niekad nebūna tik apie 
j šį bei tą pasigraibymai. Be abe-

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas, kurio kūrybos grandiozinis koncertas, 
rengiamas Lietuvių fondo, dalyvaujant pačiam kompozitoriui, įvyksta Marijos 
aukštesniosios mokyklos auditorijoje, Chicagoje, spalio 25 d., 7 vai. vak. 

Nuotr. V. Maželio 

karo metus, slegiančią ir veid-n'r tą nejaukų lėktuvų hu-hu-hu... 
mainingą Hitlerio patikėtinių į Pats negalėdamas to drąsumo ir 
okupaciją. Jeronimas su žmona į sau išaiškinti, bombardavimų 
retkarčiais atvykdavo į Kauną 
mus aplankyti, pas mus ir nak
vodavo. Vilniuje jie jau buvo iš
gyvenę ne vieną sovietinių lėk
tuvų antskrydį ir bombų mėty
mą į miestą, tad į kiekvieną nak
tinių paukščių subirzgimą reaga
vo su rūpesčiu ir nerimu. Vieną 
kartą, kai Kačinskai viešėjo pas 
mus, apie vidurnaktį pradėjo 
kaukti sirenos, netrukus išgirdom 

jo, tai jau žmogaus būdas. Ir toks 
būdas, kad Jer. Kačinsko niekuo-' 
met negalėsim rasti tų gaivalų 
tarpe, kurie pro savo snapą ne
mato kito žmogaus ir jo darbų. 
Jis ir mūsų visuomenės, ir ypa
čiai kultūros gyvenime be at-1 

vangos ieško tik pragiedrulių. 
Džiaugiasi savo kolegų darbais, 
pokalby juos analizuoja, bando 
ginti bei teisinti net ir aiškiai ne
vykusį eksperimentą. Ta gilaus 
humanisto ir tauraus menininko 
siela ne šiandien gimė — komp. 
Jer. Kačinskas toks pat buvo ir 
savo jaunystėje. 

1930 - 1940 m. laikotarpy su
brendo ir pradėjo viešumon išei-

rią lengvai galėjo nugrimzti tri-Įti lietuvių muzikos novatoriai, 
jų ar keturių aukštų mūro na- J Grupė nebuvo didelė, ją sudarė 
mai. Kai kitą rytą pamačiau j jauni kompozitoriai Jer. Kačins-
sproginio galybės padarinius, ne- > kas, Vyt. Bacevičius, J. Nabažas, 
sunkiai supratau dėl ko bičiulis 

anuomet aš beveik tobulai ne
bijojau. Kai išgirdom lėktuvus, 
tuoj išbėgau į kiemą pažiūrėti, 
kur bombos kris, o Jeronimas pro 
langą man šaukė, kad aš elgiuo
si beprotiškai... Ir tada į Kauno 
ąžuolyną, visai netoli nuo Sporto 
rūmų, rusai numetė bombą, ku
ri į orą išmetė milžiniškus molio 
blokus, išrausė tokią duobę, į ku-
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i; kftryH.* • ikarp ChicagojeJHa-
Nuctr. L. Tamošaičio 

Jeronimas tą naktį nelaikė ma
nęs perdaug protingu... 

Senų įpročių bei papročių šili
mą iš tikro nelengva užgesinti. 
Klaipėdoj su Jeronimu Kačinsku 
eidavom į alinę alaus išgerti ir 
bendrom jėgom į ateitį žvilg
terti, Kaune kurį laiką abu dir
bom Valst. operos teatre, čia jis 
man padėjo į galvą įkalti net ke
letą operinių vaidmenų (pvz., 
Demono Kniazių ir Radvilo Per
kūno vyskupą Merkelį Giedrai- j 
tį), susitikdavom Vilniuje, o pas
kui, bjaurių viesulų iš tėvų žemės 
išblokšti, ir švabų Augsburge... 

Taip gražiai atsitiko, kad ir 
Amerikoj, iš anksto nesitarę ir 
nesusitarę, abu apsigyvenom šio 

i krašto Atėnuose - Bostone, čia 
Į komp. Jer. Kačinskas netrukus 
įsijungė į lietuvių šv. Petro para
pijos veiklą, ilgus metus buvo tos 
parapijos vargonininkas, buvo 
suorganizavęs šiunų mišrių bal
sų chorą, dalyvavo daugelv kon-

prie jos glaudėsi VI. Jakubėnas 
ir Jul. Gaidelis. Veikliausi ir 
drąsiausi buvo du — Kačinskas 
ir Bacevičius. Tačiau kiekviena 
menų naujovė (jeigu iš viso to
kių yra), kaip žinom, beveik nie
kuomet nėra sutinkama su prie
lankumo ir draugiškumo šypse
nom. Juk net ir genialusis M. K. 
Čiurlionis savo tautos šviesuome
nėje to dvasinio šilumos dvelki
mo nepajuto, tik paprastas kai
mo žmogus, jo darbų parodą 
kartą apžvelgęs, ištarė: „Tai pa
saka, nuostabiai graži pasaka"... 

Nelengva anuomet buvo ir 
mūsų muzikos novatoriam. Gy
vai prisimenu tokį nejaukų įvy
kį: Vyt. Bacevičius parašė Elektri
nę poemą simfoniniam orkestrui, 
poema buvo įtraukta į koncerto 
programą, pats autorius turėjo 
tą veikalą diriguoti. Turbūt taip 
yra visame pacauly: kai naujas 
dirigentas atsistoja prie pulto, or
kestrantai jam surengia egzami-
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Šiame numeryje:
Nelabai šaunios pastraipos.
Neramios mintys skaudžiais reikalais: 
Bronys Raila apie mūsų archyvų ir 
archyvinės medžiagos rūpesčius.
Pokalbis su kompozitorium Jeronimu 
Kačinsku, laukiant jo kūrinių kon
certo.
Czeslaw Milosz — Nobelio literatūros 
premijos laureatas.
Jono Jurašo „Savižudis“ įžengia į 
Broadvvay’ų.
Amerikiečiai apie Audrių Plioplį.
Šeši veikalai Teatro festivalyje. 
Nauja studija apie išeivijos vaidmenį. 
Nauji leidiniai.

Nelabai šaunios pastraipos

I

Mūsų spaudoje būdvardis „šau
nus“ zulinamas iki nesąmonės. 
Beveik kasdien smagiai rašome: 
šaunus balius, šaunios vestuvės, 
šaunios krikštynos, šaunios vai
šės, šaunūs choristai, šauni re
zidencija, šaunūs valgiai, šau
nus sumanymas, šaunus susirin
kimas ir pan.

Susilaukėme dienu, kai visi esa
me ir šaunūs, ir bendraujame 
tik su šauniais tautiečiais. Tad 
visai pagristai (kartą buvo laik
raštyje išsireikšta: šaunūs šau
liai šauniai šaudė j šiaudus. Ki- 
tą sykį: šaunūs šokėjai šoko Jus
tą.

•
Neseniai buvo reklamuojama 

gegužinė (piknikas): nusipirkus 
loterijos bilietą galima bus 'lai
mėti gražų rankšluostį su įaustu 
Lietuvos himnu.

Kas pirmas sugalvojo įausti 
Lietuvos himną į rankšluostį, 
nežinau. Bet man Šis sumany
mas nepatinka. Tai lyg ir ne
pagarba mūsų tautos giesmei. 
Linksmai kalbant — jeigu žmo
gus nusimaudys ir savo visa nuo
gą kūną šluostys su tuo ypatin
gu rankšluoščiu — reiškia, sluos- 
tysis su Lietuvos himnu. Gal ge
riau tada tolkį audinį su himnu 
vadinkim ne rankšluosčiu, o kaip 
nors kitaip, kad nebūtų jokios su
gestijos šluostytis.

•
Kartais akademinių straipsnių 

autoriai, gvildendami moksli
nius dalykus, ima skirstyti moks
lus: į tiksliuosius ir netiksliuo
sius.

Mano supratimu, toks skirsty
mas yra klaidingas. Net ir ko
miškas. Jei, sakykime, fizika, bio
logija, geologija ir pan. yra pri
skirtini prie tiksliųjų mokslų, tai 
filosofija, teologija, literatūros >ty- 
ryba ir pan. įsirikiuoja į netiks
liųjų mokslų grupę. Taip išeina 
minėtų autorių samprotavimuo
se.

Bet būdvardis „netikslus“ vi
siškai paneigia tokio netikslaus 
mokslo moksliškumą. Taip sa
kant — tikrumą. Jei bet kuri 
rųokslinė veikla yra netiksli, tai 

tada iš viso ji nėra mokslas.
• •

Dažnai mane kamuoja klausi
mas: ar okupuotos Lietuvos filo
sofai rašo lietuviškai?

Neatrodo. Pavyzdžiui, nese
niai „Kultūros baruose“ marksis
tinis filosofas Jokūbas Minkevi
čius straipsnyje „Epochos drama 
ir kultūros filosofijos kolizijos” 
rašo: „Šitie eskiziniai filosofinių 
peripetijų bei kolizijų kontūrai 
pažymi generalinę dabarties dva
sinės kultūros alternatyvą, at
spindinčią pagrindinį epochos 
antagonizmą, buržuazinės ir so
cialistinės kultūrų konfrontaci
ją.

Kokie riebūs svetimžodžiai! 
Koks sunkus jų krūvis! Bet kokia 
skurdi, be galo nuvalkiota min
tis, be jokio lietuviško oro. Ir 
toliau Jokūbo Minkaus straipsny
je knibžda: „formuoja“, „akumu
liuoja“, „bazinis", „komplikuo
tas“, „įsikomponavusios", „paci
fistinės akcijos“ „konceptualiai 
fokusuoja“ ir t.1

Siūlyčiau tarybiniam galvo
čiui įsigyti Pr. Skardžiaus kny
gą „Lietuviški tarptautinių žo
džių atitikmenys“. Ji išleista iš
eivijoje, 'kaip daugelis kitų ver
tingų knygų. Skardžiaus žodyną 
pavarčius, Minkaus mąstymas tik
riausiai taptų skaidresnis.

•
Grįžkime į savo kiemą. Čia kar

tais iš kelių šiaudų sukraunamas 
vežimas. Bent taip atrodo.

štai, surengia žmonės sueigą 
lauke — gegužinę ar pikniką. 
Sėdi už stalų. Užkandžiauja. 
Girkšnoja dievų užraugtus gėri
mus. Šviečia saulė. -Malonu, gra
žu. Ko daugiau ir 'betrokšti.

Po kelių savaičių randi spau
doje to įvykio aprašą. Nustem
bi — viskas taip kruopščiai dė
mesingai aprašyta, lyg nuo to 
priklausytų mūsų istorijos eiga. 
Piknikas pavirsta enciklopedijos 
vertu reiškiniu. O šeimininkių 
paruošti gardūs valgiai —bibli- 
ne mana, ir dabar jau išgelbė
ta visa mūsų tauta.

Pr. Vsd.

BRONYS RAILA

Prieš su viršum dvidešimt metų 
Juozas Bačiūnas, kuris, kaip visiem 
žinoma, buvo ne tik geras ūkinin
kas, bet nuoširdžiai, daugiausia iš 
praktiškos pusės, domėjosi lietuvių 
kultūros ir jos ūgių išlaikymo rei
kalais, kartą paprašė manęs patari
mų ir sugestijų (kaip jis vadino 
— „idėjų“) dėl vieno keistoko su
manymo. Jis žinojo, kad ir daug ki
tų tuo sielojasi, bet Juozo būdas bu
vo ne vien padejuoti, o ir mėginti 

ką nors įgyvendinti.

Mat (kaip jis laiške rašė) kilęs 
sumanymas įkurti Chicagoje ar ap
link Chicagą stambesnio masto 
„Lietuvių Fondaciją“, kuri turėtų 
įsigyti tinkamas patalpas, ar „rū
mus“, įvairiom lituanistinių tikslų 
institucijom išlaikyti ir taip pat pa
gal išgales mūsų tautinės kultūri
nės kūrybos apraiškom paremti. Iš
kart nepatikėdamas tokia gėrybe, 
beveik nustebau. Tad nedelsdamas 
surašiau, kiek turėjau, visokių „idė
jų“ apie būsimos Fondacijos užda
vinius ir sritis, kuriom ji galėtų ir 

turėtų rūpintis.
Pati paskutinė sunumeruota ma

no „idėjų" konspekto sugestija su
sidėjo tik iš vieno žodžio ir be jo
kių paaiškinimų, nes man atrodė 
savaime aiški: — Archyvas...

Bačiūnas sakėsi išdrebėsiąs Fon- 
dacijai steigti mažiausiai porą de
šimčių ir gal žymiai daugiau tūks
tančių dolerių, jeigu po tiek pat ar 
ir žymiai daugiau sutiks prisidėti ki
ti už jį daug turtingesni bankininkai 

ir bičiuliai biznieriai Chicagoje 
(toks buvo žinomas J. Bačiūno me
todas „lėšom sukelti“). Čia ne juo
kai: Fondacijos nuosavybei įsigyti ir 
jai tinkamai administruoti net ir 
anais laikais reikėjo visiškai stam
baus kapitalo.

Ar iškart mano romantiškom 
„idėjom“ nepritardamas, ar norėda
mas turėti jų išdėstymą labiau 
praktiškoje plotmėje, mano memo
randumą Bačiūnas davė pasverti 
vienam jaunam, bet nemenko prak
tiško patyrimo veikėjui. Pagaliau 
reikėjo kam paruošti ir teisiškai 
tikslesnį bei išsamesnį būsimosios 
Fondacijos statuto projektą.

Jaunasis veikėjas uždavinį atliko 

gana rūpestingai ir ta proga savo 
ruožtu surašė ir kai kurių mano 
pasiūlymų komentarus. Papunkčiui 
pagal mano projektą išdėstęs savo 
pastabas, apie paskutinę sugestiją, 
jis atsiliepė taip pat tik vienu žo
džiu: .Archyvas?..“

Skirtumas buvo tik toks, kad jis 
čia nieko nekomentavo, pridėjęs 
vien klaustuką ir tris taškus. Vadi
nasi, jam buvo neaišku, ką tuo 
žodžiu norėjau pasakyti. O gal ir 
nesuprantama, ką čia siūliau Fede
racijai, kodėl ir kaip. Koks čia bus 
archyvas, kol dar pačios Fondacijos 
nėra?...

Ir iš tikrųjų Fondacija nesurado 
reikiamų fondų, nebuvo įsteigta, ir 
visas sumanymas po kelių metų 
buvo galutinai pamirštas. Bačiūnas, 
pravažiuodamas pro Los Angeles, 
kartą susitikęs gana karčiai nusi
skundė: jis mėginęs savo draugus 
milijonierius Chicagoje ir kitur 
kviesti stambesnėm sumom prisidė
ti prie Fondacijos steigimo, bet nie
ko nepešęs, neįtikinęs, nusivylęs, tai 
pats vienas irgi visko neišgalėtų.

Adomas Galdikas UM'3-lMi))

Tad sudiev Fondacijai ir mano 
neaiškiajai „archyvo?“ idėjai.

Tiesą sakant, anuomet išvydęs 
prie to žodžio klaustuką, nenuste
bau. Rodos, tik šyptelėjau, bet ne 
iš džiaugsmo. Juk tai ne naujiena. 
Nagi tai jau daugelio šimtmečių la
bai tvirta tradicija mūsų būde ir 
elgsenoje.

Ir prieš karalių Mindaugą ir la
bai ilgai po jo, mes lietuviai ir kiti 
aisčiai, arba baltai, iš tikrųjų ir 
teturėjom vien baltus mūsų istori
jos puslapius, nes į juos savo kal
bom, savais žodžiais maždaug nieko 
nerašėm ir tokių pėdsakų nėra li
kę. Per šimtmečius mes buvom tie
siog alergiški raštui savąja kalba. 
Nei Gediminaičių kilmės karaliai, 
nei kunigaikščiai, nei valstybės kan
cleriai, etmonai, senatoriai, net ir 
joks Žemaičių patriotų seniūnas 
valstybės kanceliarijose ar kultūros 
įstaigose (jeigu tokių buvo...) jo
kių veikalų, metraščių ir šiaip jau 

tautinės - valstybinės reikšmės ak

Ruduo Nuotr. V. Maželio

tų lietuvių kalba nepaliko. Gal 
klystu, bet apie tai dar nesu girdė
jęs, nieko nemačiau.

Egiptiečių hieroglifai, dantiraščiai, 
finikiečių raidynas nebebuvo varto
jamas. Prieš tūkstantį su viršum 
metų civilizuoto pasaulio šviesuo
liai puikiausiai rašė graikų ir loty
nų kalbom, kai Mindaugas vaini
kavosi Lietuvos valstybės karaliu
mi. Bet mūsų praeities — o tai 
reiškia anų laikų dabarties — nuo
tykiai ir dokumentai buvo rašomi 
tai lotyniškai, tai vokiškai, tai se
nąja bažnytine slavų kalba, tai vėl 

rusiškai arba kiek vėliau daugiau
sia jau lenkiškai, retkarčiais ir ko
kia kita Vakarų Europos kalba. Ir 
dažniausiai surašyti ne mūsų pa
čių, o kitataučių skribų, kroniki
ninkų ar prakeleivių plunksnom.

Apie ką geresnio galėjom svajoti? 
Tokiom aplinkybėm lietuvių tautos 
apgyventi ir šimtmečius valdyti plo
tai, valstybės sienos ir pati valsty
bė juk būtinai turėjo virsti skied
rom ir šipuliais. Kas kita galėjo būti, 
kas patvaresnio atsirasti ir išlikti?

'■ Ruduo Nuotr. V Maželio

Ir tik retas anos gadynės doku
mentų bei rašytosios kultūros pa
minklų teišliko mūsų šalyje ir mū
sų rankose. Ką per anuos ilgus 
valstybinės nepriklausomybės am; 
žius (1200 - 1797) buvom sukaupę 
Vilniuje bei kitur Lietuvos teritori
joje, tai vėliau okupantų buvo iš
grobta ir svetur išvežiota. Taip pat 
buvo išgrobstyta, kitur išgabenta ar 
be pėdsakų dingo daug Lietuvos 
dvarų sodybose buvusių didžiai 
vertingų kultūros turtų.

Jei rimčiau pagalvotumėt — argi 
ne keista, ar ne tiesiog tragiškai ko
miška? Kur mes šiais laikais ieško- 
davom ir surasdavom daugumą 
svarbiausių savo istorijos ir kultū
ros dokumentų bei aprašymų? Ogi 
anksčiau Karaliaučiaus kryžiuočių 
ordino archyvuose (dabar atgaben- 
tuos į vakarinę Vokietiją), Lenkijoje 

(ypač Krokuvos archyvuose), Rusi

joje (ypač Petrapilyje ir Maskvoje), 

iš dalies vienoj kitoj Ukrainos bib

liotekoje, jų saugojamuose rankraš

tynuose, ir pagaliau amžinojoje Ro- 

moję, t.y. Vatikano turtinguose ar
chyvuose...

Vėl klausčiau: ar vienas tik tų 
vietovardžių ir svetimų kraštų iš- 
minėjimas nesukelia mumyse nuste
bimo, susirūpinimo, mažne šiurpo? 
Turėtų sukelti... jeigu mes tokiais 
keliais turim ieškoti savo praeities, 
išblaškytos po svetimas šalis, kita

taučių skribų rašytos, o jei ir sa
vųjų, tai dažniausiai svetimom kal
bom.

Be abejo, čia įvedu patetiškus 
motyvus iš liūdnosios giesmės gai
dų. Bet atsvarai mum nestigdavo 
ir pozityviosios, linksmosios pateti
kos.

Be abejo, mes stengdavomės gin
tis nuo šio baugaus jausmo, sau
gojomės kelti tokius klausimus, vis 
ramindavomės, paguodai grieb
damiesi kad ir už šiaudo. Tebeat
menu daugelio dar nepamirštą prof. 
Mykolą Biržišką. Kaip Los Angeles 

pąĮmių tremtyje, jau, savo gyveni- 
mo saujėlęįdžjų, jis dažnoj, prakal
boj ar paskaitoj su jaudinančiu 
pietizmu aukštindavo Vilniaus uni
versitetą, šios seniausios mūsų 
aukštosios mokyklos praeityje ieš
kodamas vertingų įnašų lietuvių 
tautos dvasiai ir kultūrai! Ir kokių 
pražiūrėtų šviesulių surasdavo, 
juos glamonėjo, džiaugėsi, visus mus 
ragino j tą praeitį įsigyventi, stip
rintis, didžiuotis, „iš praeities stip
rybės semtis“! Tai basanavičinės 
Auszros romantikos palikimas mū
sų dvasiai budinti — pirmas tikra
sis savaimingo patriotizmo pabudi
mas, davęs pačių geriausių vaisių.

O ar tik tiek ana Aukštoji Lietu
vos mokykla, vėliau jau Universite
tas, kurio 400 metų sukaktį ką tik 
minėjom, tegalėjo ir tenorėjo duoti 
Lietuvos valstybei, lietuvių tautai ir 
josios kultūros raidai? Išskyrus Do
nelaitį Mažojoj Lietuvoj ir vieną ki
tą Didžiojoj, ar savosios kalbos puo
selėjimas nebuvo pradėtas ir lydė
tas daugiausia vien tikybinių, o ne 
tautinių ir valstybinių interesų?

Šaunusis Vilniaus universitetas 
per kelis pastaruosius dešimtmečius, 
jau po Lietuvos - Lenkijos valsty
bės žlugimo, visai aiškiai tarnavo 
ne lietuvių tautos ir mūsų tautinės 
kultūros labui, o lietuvių tautos pa
spartintam lenkinimui. Nepaisant 
vienos kitos nesėkmingos pastangos, 
čia niekas ir niekaip negalėjo įsteig
ti lietuvių kalbos ir literatūros ka
tedros, ne kaip kokio išmaldauto 
įnamio, o kaip pagrindinės lituanis
tinio mokslo šakos Lietuvoje, jos 
širdyje ir sostinėje...

Tokių aplinkybių prisiminimas 
šiandien labiau skamba kaip fanta
zijos, nesuprantamybės, absurdai. 
Bet taip buvo.

V •

Bene per ilga įžanga. Bet man at
rodžiusi labai reikalinga, kaip atga
linė problemos perspektyva.

Metas atkeliauti dabartin — Lie
tuvon ir svarbiausia Amerikon.

Kiek priešiškas būtų mūsų nu
sistatymas dėl dabartinės Lietuvos 
okupacinio statuso ir kraštui pri
mestos santvarkos, turėtume sutikti 
ir dargi pasidžiaugti, kad lituanis
tinės paskirties reikalais tėvynėje la
bai nuoširdžiai rūpinamasi ir dirba
ma, kiek tik leidžia smaugiančios 
sąlygos.

Ne mažiau teigiama naujovė, kad 
lietuviai tėvynėje pagaliau suprato

(Nukelta, į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Jono Jurašo „Savižudžio“ pastatymo 
reikšmė.
Lietuviškam darbui negailėjo nei lai
ko, nei jėgų: muziko Jono Zdaniaus 
penktųjų mirties metinių proga. 
Darbuojantis Prezidento komisijoj. 
Karaizmas, karaimai ir Lietuva. 
Poetui Henrikui Nagiui 60 metų. 
Rašytojo Juozo Kralikausko sukaktis. 
Gražumo kupina paroda.
Ginklo draugo tapyba. 
Kazio Sajos vakaras.
Mokslo ir kūrybos simpoziumo ruoša. 
Lietuviai ekslibrių parodoje.
Nauji leidiniai.
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Jono Jurašo „ Savižudžio " 
pastatymo prasmė

*761 -Jįl'kt

LIETUVIŠKAM DARBUI NEGAILĖJO NEI LAIKO, NEI JĖGŲ
Muziko Jono Zdaniaus penktųjų mirties metinių proga

Kai sovietiniame pasaulyje yra 
aktuali žmogaus žudymo prob
lema; tai su ja turi ryšio ir sa- 
vižudystės problema. Jeigu žmo
gui gyvybę gali nutraukti kitas, 
tai gali padaryti šitaip žmogus ir 
sau pačiam.

Kad ši problema ne dažnai iš
kyla, tai turime būti dėkingi svei
kai psichofizinei žmogaus pri
gimčiai. Savižudybės pavojus 
žmogui graso, kai jis pradeda iš
gyventi save kaip nesėkmę, kaip 
griuvėsius, kaip beprasmybę, šis 
pavojus kartais aštrus net krikš
čioniškai religingam žmogui. Jis 
kartais taip stipriai išgyvena sa
ve, kaip su mirtim nesibagian- 
čią būtybę, kad neberanda savy
je jėgos save išlaikyti šiame, trū
kumų pilname gyvenime.

Su šiomis problemomis mes su
sitinkame Jurašo Brodway‘juje 
pastatytame Nicolay Erdmano 
veikale „Savižudis“. Veikalas bu
vo parašytas kada nors apie 
1930 metus. Nenuostabu, kad šis 

veikalas buvo sukurtas komu
nistinio teroro pasaulyje ir kad 
jo pastatymo ėmėsi Jonas Jurašas, 
išaugęs tame pasaulyje. Veikalas 
nėra nei plokščias, nei vienaša
liškas. Laisvajame pasaulyje sa- 
vižudystės problema neiškyla to
kiame aukštame lygyje. Savo ne
sėkmes žmogus čia neišgyvena ir 
tokiame aštriame lygyje, kaip ko
munistinėje priespaudoje. Ir iš ki
tos pusės, čia nebūna nė reikalo 
savo gyvybės kaina liudyti ko
kią nelygstamą vertybę. Čia sa- 
vižudystė iškyla greičiau kaip 
jaunuoliško meilės apsivylimo 
išdava, kaip tai praėjusią savai
tę atsitiko Mary Tylor Moore 
sūnui.

Erdmano savižudystė nėra 
vien išorinis savęs sunaikinimas. 
Ji yra ir kažkas iš pasisakymo 
už vertybę, o kartu dėl to pasisa
kymo už vertybę, pasikėsinimas 
prieš save kaip prieš egzistuo
jančią būtybę.

J Nikolai Erdman komedijos 
„Savižudis“ pastatymą Broad- 
way‘juje, režisuojant Jonui Jura

ALGIS ŠIMKUS

šui, turime žiūrėti ne tik kaip i 
amerikietišką režisieriaus laimė
jimą, bet ir kaip j lietuvišką lai
mėjimą. Egzistencinio gyvenimo 
konfliktą su vertybiniu gyveni
mu lietuvių tauta šiandien išgy
vena ne tik kaip vienas ar kitas 
asmuo, bet ir kaip ištisa visuo
menė. '

Erdmanas savižudybės proble
mą pastato tame kultūros fone, 
kuris yra susidaręs Europoje tar
pe dviejų revoliucijų: tarpe pran
cūziškos revoliucijos ir tarpe ru
siškos revoliucijos. Prancūziška 
revoliucija, sukurta apšvietos fi
losofijos, technišką pažinimą pa
statė kaip pagrindinę žmogiško 
gyvenimo atramą, kaip išsigel
bėjimą iš konkrečios gyvenimiš
kos tikrovės. Šios dramos prota
gonistas savo išsvajotą muzikinę 
karjerą kuria ant vadovėlio pag
rindo. Jam trūksta ir insturmen- 
to ir muzikinės harmonijos dva
sios, tačiau vadovėlio jam atro
do užtenka, kad jis save suvok
tų kaip sėkmingą muziką. Ir, kai 
pagaliau jam atsiranda išsapnuo
ta triūbajr kai jis pradeda kur
ti muziką, iš jos nieko neišei
na. Pagaliau ir pats instrumen
tas yra gyvenimo suardomas. Šis 
epizodas yra kartu ir visos dra
mos simbolis. Iš kontrasto tarp 
vadovėlio ir tikrovės seka ir sa
vęs sugriovimas.

Pragyvenimo trūkumai, ku
riuos išgyvendamas protagonis
tas yra skatinamas nusižudyti, 
perkelia savižudybės problemą iš 
prancūzų revoliucijos j sovietiš
kąją. Žmogus ne tik neturi kuo 
pragyventi, bet jj gąsdina ir ma
sės žmogus. Tačiau jis pradeda 
suvokti, kad nusižudydamas ir 
prarasdamas savo individualybę, 
jis save perveda tik j masę. Moks
las asmeninio išlikimo jam ne
žada. Religija jj žada, bet gyve
namoji tikrovė apsunkina šiai 
žiniai pasidaryti psichologine re 
alybe. Pasilieka dar dorinis žmo
gaus gyvenimas. Ar jis žada ne
mirtingumą? Jr gana tiksliai au
torius atsako, kad nežinia, ar ant

Lietuviškosios išeivijos muziki
niame gyvenime Jonas Zdanius 
buvo žinomas net trijuose konti
nentuose. Lygiai šakota buvo ir 
jo pastangų apimtis. Šis elegan- 
riškos išvaizdos, giliai kultūrin
gas ir nuosaikaus charakterio vy
ras domėjosi visais lietuviškosios 
muzikos aspektais. Ji matėme cho
rų ir plataus masto muzikinių 
švenčių organizatorių tarpe. Jis 
yra ne kartą dusiai pareiškęs sa
vo apgalvotą, gal kartais ir ne 
visiems patinkančia nuomonę 
jam rūpimais muzikos klausimais 
spaudoje. Jonas Zdanius taip pat 
buvo žinomas kaip muzikos kū
rėjas — kompozitorius. Galiau
siai, bet toli gražu ne mažiau 
reikšmingai, panaudodamas gai
dų grafikos srityje išvystytą ta
lentą, jis savo neilstančiu darbu 
užfiksavo ateičiai apsčiai reikš
mingų lietuviškosios išeivijos mu
zikinės kūrybos darbų, kurie be 
jo būtų tikrai likę nespausdinti, 
o gal būtų ir visiškai prapuolę 
greitai bėgančio laiko sūkuriuo
se.

Negailestinga mirtis Joną Zda
nių pakirto 1975 m. spalio 23 d. 
dar darbingame 62 metų amžiu
je. Jo palikta spraga lietuviška
me mūsų muzikos judėjime dar 
ir šiandieną aiškiai jaučiama.

Asmeniškai Joną Zdanių pa
žinti man teko dar nepriklauso
moje Lietuvoje. Po studijų Kau
no konservatorijoje, jis ėmėsi va
dovauti choriniams junginiams. 
Dirbo su žinomuoju mūsų mar
šų kompozitorium — arahžiruo- 
toju Bronium Jonušu prie Kauno 
policijos orkestro, kuris buvo pa
sidaręs ypačiai populiarus skam
biais popiečio koncertais Palan- 

1 gos kurorto pušyne. Vadovavo 
savo suorganizuotam policijos 
pramoginiam orkestrui. Vėliau sa
varankiškai vedė karinį pulko 
orkestrą. Okupacijos metais gro
jo viola Kauno radiofono orkest
re.

J. Zdanius, greta praktikinio 
darbo muzikoje, visada domėjo
si ir teoretiniais, muziką liečian
čiais dalykais. Jis tvarkė ir orga
nizavo radiofono gaidų bibliote
ką ir rekordavimo skyrių. Ruo
šiant koncertų ar panašių mu
zikinių renginių programas, ne 
kartą teko j jj kreiptis. Jis jau

dorinio žmogaus tobulumo gali
ma pagristi jo asmeninį nemir
tingumą.

Rusiškas inteligentas bando 
skatinti savižudybę, kaip heroiz
mo išraišką. Jis stengiasi suteik
ti savižudystei romantinę skrais
tę. Jis tikisi sukurti būsimą vi
suomenės gyvenimą ant savižu
džio herojiško liudijimo. Tačiau 
šis pažadas savižudžio savęs bu
vimo neišgelbsti. Jis neįtikina jo, 
kad galėtų jisai tokiu būdu iš
laikyti savo sielą. Jis nenori mir
ti ir dėl to, kad išgelbėtų ištvir
kėles.

Šiame veikale ne kartą žmo
gaus samprata yra suprantama 
platoniškai, būtent: žmogaus sie
la yra kūno narve. Dėl to jos 

tada pasižymėjo neeiliniu muzi
kinės literatūros pažinimu, suge
bėjimu ją konstruktyviai vertin
ti, o reikalui esant ir taikliai pa
kritikuoti. Jis ypatingai domėjosi 
visų pakraipų lietuviška muzika 
ir kiek galėdamas stengėsi suda
ryti sąlygas ją išvesti viešumon, 

j Tos meilės ir pagarbos savai kū
rybai jis neprarado iki pat pas
kutinių gyvenimo dienų.

Karo pabaigoje, atsidūręs „dy- 
pukų“ Vokietijoje, Jonas Zdanius 
taip pat nenurimo. Memminge- 
no ir Dillingeno stovyklose jis 
greitai suorganizavo lietuviškus 
chorus, pats jjepis vadovavo ir 
kūrė reikalingas, choristams 
įkandamas dainas. Išeivijai besi- 
skirstant iš Europos, atsidūręs 
Australijoje, jis tenai suorganiza
vo dvigubą balsų kvartetą, kuris, 
jam vadovaujant, pasiekė tpkio 
lygio, kad buvo ne kartą kviečia
mas pasirodyti australų radiofo
ne. Po to Jonas Zdanius buvo 
pakviestas to radiofono progra
mos vedėju. Iš čia Jonas tęsia 
lietuviškosios muzikos propaga
vimo misiją. Jis prikalbina Aust
ralijoje tada pagarsėjusi dainos 
ansamblį „Adelaide Singers“ at
likti apsčiai jo anglų kalbon iš
verstų lietuviškų dainų. Jo pa
stangomis vyriausias Adelaidės 
radiofono muzikinis direktorius 
dr. A. Perkins tiek susižavi lie
tuviškomis liaudies melodijomis, 
kas pasiryžta pats suharmonizuo
ti jų net 25. J. Zdaniaus dėka 
Adelaidės radijo programose gau
na progos ne kartą pasirodyti lie
tuviai solistai ir lietuvių choras 
„Lituanica“.

1955 m. vedęs JAV gyvenusią 
Juliją Sakaitę, Zdanius persikelia 
į Chicagą. Ir čia jis neatitolsta 
nuo muzikos. Gerai suprasdamas 
šio didžiulio krašto neribotą 
konkurenciją ir naujakurio sun
kumus, jis dabar pasiryžta, pasi
naudodamas savo teoretiniu mu
zikos žinojimu ir įgimta gražia- 
raščio dovana bei meniniu sko
niu, nukreipti savo pastangas į 
kiek skirtingą muzikos sritį. Jis 
stoja gaidų graviruotoju į vieną 
žymiųjų amerikiečių muzikos lei
dyklų.

Ir šioje jam naujoje profesijo
je Jonas Zdanius sugeba ne vien 
užsitikrinti pragyvenimą savo 

išlaisvinimas iš narvo būtų žmo
gaus išgelbėjimas. Tačiau visa 
šios dramos išeitis yra šios žmo
gaus sampratos atmetimas, šios 
dramos protagonistas, atsisakyda
mas nusižudyti, ir, nepaisant to, 
išlaikyti savo sielą, pasisako la
biau ne tik už žmogaus sielą, bet 
greičiau už realią žmogaus visu
mą. Šitokia žmogaus samprata 
yra kartu ir žydiškos, ir krikš
čioniškos tradicijos žmogaus 
samprata.

Šis veikalas, kaip jis yra su
voktas Jurašo, yra giliai antiko
munistinis. Jis aštriuose kontras
tuose pastato mūsų šimtmečio 
žmogaus savęs sampratos prob
lemą. Kartu savo atsakymais jis 
nurodo į šios kultūros nepajėgu
mą išspręsti žmogaus problemos.

Jonas Zdanius (1913. XI. 1 — 1973. X. 23)

šeimai, netrukus pagausėjusiai 
sūnumi Almiu, bet ir aiškiai iš
kyla negausių šios srities specia
listų tarpe. Jis žymiai patobuli
na tada vartojamus gaidų gravi
ravimo metodus ir tampa net 
dviem atvejais (1969 ir 1972 m.) 
JAV muzikos leidėjų sąjungos pa
gerbtas jų aukščiausia Paul Re- 
vere premija už savo darbų gra
finį tobulumą.

Užsitikrinęs kasdieninę duoną 
ir jau net nebepajėgdamas išpil
dyti visų jam siunčiamų daubų, 
Jonas Zdanins vis vien dar atran
da laiko bei jėgų lietuviškam 
darbui. Jis aktyviai dalyvauja 
JAV ir Kanados lietuvių dainų ir 
šokių švenčių rengimo komite
tuose, eidamas muzikos reikalų 
vadovo, o dviem atvejais ir or
kestro dirigento pareigas. Jis ne
pasitenkina, vien pakalbėdamas 
posėdžiuose ar padiriguodamas 
estradoje. Jonas Zdanius dar pa
švenčia daugelį nakties valandų, 
ruošdamas tokiems masiniams

šiam pastatymui Jurašas yra 
išnaudojęs visokeriopas moder
nios teatro technikos galimybes. 
Daugybė išorinių efektų ir pokš
tų palengvina žmogui Erdmano 
veikalą sekti net tada, kai žiū
rovas gilesnės šio veikalo pras
mės neįstengia apžvelgti. Gali 
tačiau kilti klausimas, ar tų 
pokštų čia nėra per daug. Ir ar 
jie 'kartais neaptemdo to, ką Jura
šas nori parodyti. Kai kurie na
tūralizmai šiame pastatyme gali 
režisieriui daryti net skonio trū
kumo priekaištą. Tačiau mums 
tenka sveikinti Jurašą, išėjusį į 
Amerikos teatrinį gyvenimą su gi
lios problematikos drama (kuri 
yra vadinama komedija).

V. Bgd. 

parengimams reikalingas gaidas 
ir orkestruodamas dainų bei šo
kių akompanimentus. Dar ir 
šiandieną ne vienas prisimena
me jo efektingai, be nuobodžių 
pasikartojimų ir meniškai simfo
ninio orkestro sąstatui orkestruo- 
tus 3-iosios šokių šventės lietu
viškus šokius. Svarstant švenčių 
repertuarus, jo rami kompetentin
ga nuomonė daug lėmė, įvedant 
nemažai lietuviams naujesnių 
dalykų, išvengiant nuvalkiotų, 
nors publikai ir patinkančių, tra
faretų.

Jonas Zdanius jau nuo mo- 
mokyklos dienų bandė savo jė
gas ir kompozicijoje. Dar Lietu
voje jis sukūrė dalykų pučiamų
jų orkestrui ir harmonizavo liau
dies dainų chorams. Vokietijoje 
parašė net keliasdešimt dainų 
chorui, jų tarpe didesnį veikalą 
„De Profundis“ (Bem. Brazdžio
nio žodžiai), išleistą Minties lei
dyklos. Australijoje paruošė lie
tuviškų liaudies žaidimų ir šokių 
rinkinį „Suk į ratą“ (išleido 
Kultūros fondas) ir suredagavo 
muzikinę dalį ikun. P. Jatulio iš
leisto giesmyno, kuris dar ir da
bar naudojamas Australijos ir Ka
nados lietuvių parapijose. JAV 
parašė variacijas smuikui ir for
tepijonui, liaudies melodijų rin
kinį fortepijonui „Tautosakines 
bagateles“ (išleistą J. Karvelio), 
muziką “Dainavos” ansamblio 
'statytam muzikiniam veikalui ir 
apsčiai kitų kūrinių. Komp. Vla
das Jakubėnas Jono Zdaniaus mu
zikinę kūrybą apibūdino taip: 
„Jis gerai valdo harmoniją, yra 
puikus orkestratorius, o taipgi 
įdomiu, kiek naujesniu, ne pro- 
publikai prieinamu būdu aran- 
žiruoja liaudies muziką“. Jono 
Zdaniaus muzika pasižymi pa

trauklia melodine slinktimi ir ap
valdyta kompozicine technika. Jo 
dainos, kaip „Siūbau, lingau 
paukštelis“, „Batsiuvėlis“, „Mer
gaitė“ ir kitos, mūsų chorų bu
vo greitai pamėgtos, įtrauktos į 
dainų švenčių repertuarus ir pa
kartotinai įrekorduotos plokšte
lėse. „De Profundis“ 1958 m. bu
vo atliktas Kansas City universi
teto choro su orkestru. J. Zda
niaus aranžiruota lietuviškų dai
nų pynė „Suskyniau skynimą“ 
1954 m. buvo atlikta Brazilijoje 
San Paulo miesto 400 metų sukak 
ties festivalyje net šimto akorde
onistų orkestro.

Greta muzikinės kūrybos J. 
Zdaniaus vienas svariausių ir iš
liekančių įnašų lietuviškon mu
zikos istorijon neabejotinai iliks 
jo, spaudai paruošti , lietuviškos 
muzikos leidiniai. - Neskaitant 
gausiy Jonb Zdaniaus įgraviruo- 
tų' ‘ Smulkesnių lietliMškų lęidi- 
nių — leidinėlių, pirmąją vietą 
jų tarpe aiškiai užima meistriš
ka foto-graviūros technika : pa
ruoštas K. V. Banaičio operos 
„Jūratės ir Kastyčio“ klavyras/ 
Be J.. Zdaniaus pasingų ši ope
ra tikriausiai dar ir šiandieną te
begulėtų klenb nors stalčiuje, gal 
net ir be vilties kada nors ją pa
statyti. Ačiū Jonui Zdaniui, kad 
šis pagrindinis mūsų žymiojo 
kompozitoriaus kūrinys, vėliau 
Chicagos operos pastatyme gero
kai kaitaliotas, išliks ateičiai pil
noje autoriaus originalo formoje.

Stambesniųjų J. Zdaniaus pa
ruoštų lietuviškos muzikos leidi
nių tarpe dar paminėtini B. Mar- 
kaičio kantata „Vilniaus varpai“ 
bei LB Kultūros fondo išleista 
„Lietuvių fortepijono muzikos 
rinktinė“ ir „Dainos chorams“, 
išeivijos lietuvių kompozitorių 
chorinių kūrinių rnkinys. Sis pas
tarasis, rinkinys liko Jono Zda
niaus paskutiniu žymesniu dar
bu. Ruošiant „Dainas chorams“,
J. Zdanius buvo ne vien tik jų 
gaidų graviruotojas, bet ir viso 
darbo judintojas ir jury komisi
jos pirmininkas. Komp. Vlado Ja
kubėno žodžiais, čia Zdaniaus 
„darbas buvo meistriškai organi
zuotas. Kiekvienas jury komisi
jos narys gaudavo pluoštą gaidų, 
grafuotą lapą nuomonėms pa
reikšti ir dar užadresuotą, pašto 
ženklais aprūpintą didelį voką, 
tolimesniam gaidų persiuntimui. 
Šis leidinys yra puikus dokumen
tas mūsų emigracinių kompozi
torių kūrybos chorams“. Deja, šis 
svarus Jono Zdaniaus įnašas lie
tuvybei atėjo jau kiek pavėluo
tai. Rinktinę atspausdinus, mūsų 
tarpe greitai nebebuvo jau ne tik 
jos iniciatorius ir graviruoto
jo, bet taip pat nė vieno kiek pa
jėgesnio lietuviško choro, suge
bančio rinktinėje atspausdintas 
dainas padainuoti. Taip jau bu
vo lemta, kad šiuo leidiniu ne
pailstamai lietuviškosios muzikos 
dirvonuose veiklusis Jonas Zda
nius pastatė negriūvantį pamink
lą ne vien savo prašmatniai iš
tobulintai gaidakalystei, bet ir 
kadaise judriai ir gaivalingai tė
vynės išsiilgusių išeivių chorinei 
veiklai.
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Šiame numeryje:

Nemirtingas Čičinskas.
Gili vaga lietuviškos kultūros baruose; dr. 
Antanui Kučui 80 metų.
Serijos „Lietuvos bažnyčios premjera — „Tel
šių vyskupija“.
Pokalbis su dr. Marija Gimbutiene, Baltiškų
jų studijų puoselėjimo draugijos pirmininke. 
Rafaelio Alberčio poezija.
Prano Gailiaus grafika —- pieno baltumo 
išarti lakštai.
Kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko kūrybos 
koncertas.
Lapkričio mėnesio planetos.
Nauji leidiniai.

Nemirtingas Čičinskas

Istorijos raidoje ir istorijos 
mokslo knygose paprastai susitin
kame tik, galima sakyti, su hero
jinio air šiaip jau didėlio masto 
žmonėmis, su žmonijos nemir
tingaisiais. Ir istorija rašančiam 
nėra sunku juos tokiais nemir
tingais rodyti: jų bruožai ir jų 
atlikti dideli darbai padeda jų ne
mirtingumui. Tai beveik papras
ta istorinė kasdienybė, o ne koks 
stebuklas.

Kone tikrą stebuklą šia pras
me su žmogum daro grožinė li
teratūra. Ji amžinybę gali suteik
ti net paprasčių paprasčiausiam 
žmogui. Sakysim, visi tie Done
laičio aprašyti ir tikriausiai Tol
minkiemio aplinkoj regėti pilkie
ji būrai — Pričkus, Lauras, Sei
mas, Dočys, net ir Slunkius — 
“Metų” puslapiuose jau tapo ne
mirtingais. Nemirtinga yra ir ne
laimingoji Vienuolio Veronika 
ar Biliūno Juozapota. Turbūt ir 
patys didžiausi mūsų istorijos he
rojai nepragyvens Krėvės sker
džiaus Lapino ar Vaižganto-dė
dės Mykolo. Visi jie didelio /ar
go, tolimų užkapių, daugelio ne
matomi žmonės, tačiau rašytojo 
pastebėti ir padaryti nemirtin
gais. Tai grožinės literatūros ga
lia ir stebuklas.

Dar daugiau: vaizduodama pil
nutini ir visapusišką žmogų, gro
žinė literatūra amžinumą gali 
suteikti ne vien dorajam ir gera
jam, bet ir gerokai ydingam, net 
kuriam nors niekšui ar niek
šeliui. Pavyzdžių tiek pasaulinėje 
literatūroje, tiek mūsojoje galėtu
me prisirinkti apsčiai. Bet šj kar
tą stabtelsime, artėjančio spek
taklio proga, tik prie vieno — 
prie Čičinsko.

Tiesa, Čičinskas yra vis dėlto 
istorinis asmuo. Lr iš gana tolimų 
laikų — iš 17 amžiaus. Bet ne
pamirštas, ypač grožinėje litera
tūroje, ligi pat šių dienų. Šiaip jau 
istorinis Čičinskas savo gyvenime 
nei ypatingu gerumu, nei ypa
tingu blogumu nepasižymėjo. 
Buvo vienas Upytės pavieto ba
jorų — bajorėlių, kurie triukš
mingai tame amžiuje rinkdavosi 
į seimus ir seimelius, o ten įsi

karščiavę šoblėmis kapojo vieni 
kitiems ausis ir nosis ąrba kaip 
nors kitaip triukšmavo. Ir Čičins
kas nebuvo nei pirmutinis, nei 
paskutinis, bendrajame Respub
likos seime užrikęs priimtiems 
nutarimams veto. Tašau groži
nė literatūra, pasigriebusi jo var
dą, padarė iš Čičinsko kone tikrą 
nelabojo Įsikūnijimą. Pirmiausia 
jis išniro Adomo Mickevičiaus 
baladėje “Popas w Upicie” 
(1825). Bet mūsuose labiausiai 
Čičinską nemirtingu padarė Mai
ronio garsioji baladė “Čičinskas” 
(1920).

Bet šito dar neužteko. Ir šian
dien apie Čičinską grožinės litera
tūros ir kitokių menų veikalų mū
suose jau yra prirašyta, linksmai 
kalbant, gal net daugiau negu 
apie Vytautą Didįjį. Ir prisime
nam tai ne vien kokia blogąja 
prasme. Skaitytojui net darosi j- 
domu, kaip tą patį personažą 
traktuoja vieni ir kiti autoriai, 
kokias idėjas ir situacijas iš jo iš
veda, kokioms paties savo min
timis reikšti pasinaudoja Čičins
ku kaip įrankiu. Po Maironio 
štai greitosiomis galima būtų pri
siminti dar ir šiuos čičinskinius 
autorius bei veikalus: išeivijoj — 
Kosto Ostrausko drama “Cčins- 
kas” (1977), Lietuvoj — Juozo 
Marcinkevičiaus draminė poema 
“Čičinskas” (1975). Jau neišsi
tekdamas vien literatūroje, Či
činskas peršoko ir j kitų menų 
valdas. Štai kadaise Lietuvoje Ba
lys Sruoga buvo parašęs libretą 
baletui “Čičinskas", o muziką 
jam sukomponavęs kompozi
torius Julius Gaidelis. Neišdilus 
iš atminties ir Algio Šimkaus mu
zikinė baladė “Čičinskas”. Pats 
autorius ją dirigavo 1964 metais 
Chicagoje; veikalas atliktas su 
orkestru, mišriu choru ir solistais, 
tekstui naudojant Maironio bala
dės žodžius, o įvade Antano Rū
ko posmus. Gi dabar štai visa tri
jų veiksmų Aloyzo Jurgučio ope
ra (libretas Anatolijaus Kairio) 
taipgi “Čičinskas”.

Na argi po to viso dar galėtu
me abejoti, kad Čičinskas nėra 
nemirtingas! Tik arčiau tiesos

Sukaktuvininkas dr. Antanas Kučas

Profesoriui, mokytojui, rašytojui, 
istorikui, akademikui, daktarui An
tanui Kučui (Kučinskui) šių metų 
spalio 14 d. suėjo 80 metų am
žiaus. Per tą netrumpą gyvenimo 
tarpą jis atliko daug darbų, išva
rė gilią vagą, lietuviškos kultūros 
baruose, iškęsdamas nepriteklių ir 
nemalonumų, o taip pat pasidžiaug
damas savo laimėjimais. Pažvelki
me, ką jis į tuos 80 metų sukrovė, 
kuo jie žiba.

Vaikystės dienos. Gimė jisai Juš
kų kaime, Lekėčių valsčiuje, šakių 
apskr., prie Žemosios Panemunės, 
paskutiniu kūdikiu šešių užaugu
sių vaikų šeimoje, valdiškų miš
kų tarnautojo namelyje. Graži tai 
vieta — iš vienos pusės per tūks
tančius metų ramiai sau plaukia 
Nemunas, lyg primindamas busi
majam istorikui nesustojančią laiko 
juostą, kuri klosto praeitin nesu
skaitomas daugybes įvykių įvykė
lių, palietusių atskirus asmenis, 
šeimas, bendruomenes ir tautas. Iš- 
kltos pusės dunkso žalias miškas, 
didžiausi Lietuvos miškų pušynai. 
Kas mokės Išskaityti nuo amžių 
ošiančią miško pasaką, kas pajėgs 
įžvelgti žemėn neįspaustų kojų 
pėdsakus tų, kurie, tėvynės meilės 
kurstomi, iki paskutinio kraujo la
šo gynė Nemuno šalį ir sulaikė 
tuos, kurie, susitelkę iš visos Euro
pos, varė Drang nach Osten (verž
tis į Rytus). Ta neapčiuopiama 
gimtojo kampelio dvasia atsiliepė 
jubiliato pasąmonėje, pasirenkant 
gyvenimo kryptį ir einant darbo bei 
kūrybos keliu.

Ne turtingo šimtamargio platūs

čia vestų priminimas, kad nemir
tingu ne jis pats sava nuopelnais 
pasidarė, ne istorija įamžino, bet 
amžinybę jam užtikrino menai. 
Jie mat kartais pasirodo galinges
ni negu pati tikroji istorija.

Tad šitokioj potekstėj reikėtų 
dabar pabrėžti, kad nemirtin
gasis Čičinskas netrukus vėl vaik
štinės mūsų tarpe Chicagoj. Ir 
dar net operoj, Marijos aukštes
niosios mokyklos auditorijoj š.m. 
lapkričio 8 d. (8 vai. vaik.) ir 
lapkričio 9 d. (3 vai. popiet.

k. brd 
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vienuolyne, Chicagoje. Kairėje — kalba pats autorius dr. Antanas Kučas, dešinėje — dr. Antanas 

Kučan autografuoja skaitytojam, naująją Uvo knygą. Nuotr. kun J. Duobe.

namai ar dvaro rūmai, o tik kuklus 
valdiškos pasodos namelis ir nedi
deli tėvų resursai lėmė jo vaikys
tės ir užsiėmimus. Tėvas pats iš
mokė Antanuką skaityti ir rašyti, o 
iš motinos, nepaprastai gabios ir 
darbščios raštuotų puikių drobių 
audėjos, atėjo jam gero skonio pa
jautimas ir viliojantis tvarkingumas.

Kai vyriausias Antano brolis Jo
nas gavo darbą Rudondvaryje ve
žioti grafo paštą į Kauną, pas jį 
persikėlė ir jo tėvai su visa šeima. 
Netrukus pasitaikė darbelis Kaune 
ir jauniausiajam šeimos nariui pa
siuntiniu pirklio Levino maisto pro
duktų parduotuvėje. Jo darbas bu
vo padėti pačioje krautuvėje ir iš
nešioti, išvežioti užsakymus resto
ranams ir svarbesniesiem klientams. 
Šeimininkas davė Jam kambariuką 
ir maistą. Antanas atsirado mieste, 
pradėjo savo savarankišką gyveni
mą ir j kaimą negrįžo. Tai buvo 
prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą. 
Kai karo aplinkoje rusai evakuavo 
Kauną, pirmiausia jo semitinius gy
ventojus, — Antanas pateko J gar
sųjį Voronežą, per keturis šimtus 
kilometrų į pietus nuo Maskvos.

Mokslo šviesos besiekiant. Voro
neže susispietė daug lietuvių jau
nimo. Aktingesniųjų lietuvių inte
ligentų, ypač Dūmos atstovo Mar
tyno Yčo pastangomis čia veikė ru
sų valdžios išlaikomos kelios lietu
vių gimnazijos. Jų mokiniai gyve
no bendrabučiuose ir buvo visa kuo, 
įskaitant ir aprėdą, pilnai aprūpin
ti. J tą šviesos židinį, pažymėtą 
Martyno Yčo vardu, rado takelį ir 
mūsų Antanas. Tai buvo žingsnis, 
nukreipęs jį j aukštesniuosius kul
tūros horizontus, iš kurių jis neiš- 
klydo.

Būdamas brandesnis už savo kla
sės draugus, jis su didesniu dėme
siu priėmė ir pasisavino mokyklos 
teikiamas žinias ir, eidamas iš kla
sės j klasę, brandino savo asmeny
bę aukščiau paprasto lygio ribų. 
Grįžęs iš Rusijos pačioje Lietuvos 
nepriklausomybės pradžioje, 1924 m. 
pasipuošė Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijos brandos atestatu. 
Jis jau buvo subrendęs tikra to žo
džio prasme: suprato bei žinojo, ko 
jis nori, ir gyvenimo aplinką bei jos 
reikalavimus matė realiomis akimis.

Jam buvo aišku, jog jo ateities 
kelias yra mokytojo darbas. Ženg
damas per universiteto slenkstį) jis 
turėjo kietai susikristalizavusią pa
saulėžiūrą ir jautė, ko Lietuva iš 
mokytojo laukė. Senas lotynų pasa
kymas „historia ėst magistrą vitae“ 
(istorija yra gyvenimo mokytoja) 
jam atrodė taikintlnas atsikurian
čioje Lietuvoje. Tad jis ir pasirinko 
istorijos mokslo studijas Lietuvos 
universiteto Kaune Teologijos-filo
sofijos fakultete, tuo labiau, kad tai 
patarė jo mokytojas ir bičiulis prof. 
dr. kun. J. Totoraitis, taip pat za
navykas. Visu stropumu Antanas 
įniko į studijas, kartu neužmiršda
mas universitetinių studentų pra
mogų ir mieste verdančio visuome
ninio gyvenimo.

Mokytojo darbe. Greitai pralėkė 
universitete trejetas metų ir štai 
matome Antaną Kučą Marijonų kla
sikinės gimnazijos ir Mokytojų se
minarijos mokytoju Marijampolėje. 
Iš pačių pirmųjų dienų jis čia 
jautėsi kaip namie. Mokytojo dar
bas buvo malonus ir sekėsi; moki
niai jį mylėjo ir jo dėstomų daly
kų uoliai mokėsi, o jis nebuvo prie
kabus. Su bendradarbiais mokyto
jais santykiai buvo daugiau kaip 
kolegiški. Metai slinko, vis daugiau 
atsirasdavo laisvo laiko nuo pamo
kų, ir Antanas vis daugiau ir dau-Į 
giau linko j istorines šaltinių ir se
nų raštų studijas.

.-r-.,.;

Neatsitiktinai Antanas Kučas pa
teko Marijonų gimnazijom Jį trau
kė čia didelė arkivyskupo Jurgio 
Matulevičiaus - Matulaičio sukomp
lektuota vienuolyno biblioteka, kur 
buvo sukaupta daug Lietuvos praei
tį liečiančios medžiagos. Kiek žino
jome apie savo praeitį, ji buvo 
mums parodyta beveik vien sveti
mųjų, ir neretai, jų perleista per 
savo prizmę, nukrypdavo nuo tiesos. 
Norėjosi patiems iš pirminių šalti
nių ir senųjų raštų kiek tik gali
ma atskleisti savo krašto senovę.

šalia mokytojo darbo Antanas 
Kučas vis daugiau naudojosi vie
nuolyno biblioteka ir vis rasdavo ką 
nors nauja parašyti Lietuvos isto
rijos klausimais. Čia jis paruošė ke
letą studijų, kurių stambiausioji 
„Kęstutis, lietuvių tautos gynėjas“, 
228 psl., 1938. Joje autorius nagri
nėja Kęstučio valdymo aplinkybes 
bei metodus ir vokiečių pastangas, 
taktiką bei veiksmus jų veržimosi 
į Rytus. Tai jo disertacinis darbas, 
už kurį jo Alma Mater suteikė jam 
istorijos daktaro laipsnį 1936 m. 
Antanas buvo pasiekęs tai, ko troš
ko.

Po vienuolikos metų darbo Ma
rijampolėje dr. Antanas Kučas ski
riamas Šiaulių valstybinės berniu
kų gimnazijos, bene didžiausios 
Lietuvoje, direktoriumi. Naujas 
darbas, nauji rūpesčiai, nauji laimė
jimai. Deja, vos porą metų jam 
teko vadovauti šiai garbingai insti
tucijai. Čia j j užklupo raudonosios 
armijos invazija Lietuvon.

Svetimųjų valdžioje. Rusams 
pastačius sovietinę valdžią Lietuvo
je, nepriklausomos Lietuvos laikai ir 
valdžia buvo apšaukti buržuaziniais 
nacionalistais, o kas nesuskubo gir
ti naujosios valdžios ar kalbėjo 
prieš ją, buvo laikomi „liaudies 
priešais". Jų likimas buvo nepavy
dėtinas. Laimingu atveju dr. Kučas 
buvo tik perkeltas į Kauną V-sios 
gimnazijos mokytoju. Jis suprato 
naują laiko dvasią ir turėjo savo 
metodą tinkamai joje laikytis.

Po 1941 m. sukilimo, pasitraukus 
rusams, Laikinoji Lietuvos Vyriau
sybė paskyrė dr. Kučą Kauno IV- 
sios gimnazijos direktoriumi. Kraš
tą užėmę vokiečiai, j Lietuvos švie
timo reikalus iš pradžių nesikišo,

tik kai fronte pradėjo nesisekti, ėmė 
ieškoti kaltininkų. Lietuviams nesu 
tikus organizuoti SS legioną, gešta- 
pas 1943.3.16 suėmė 46 vadovau
jančius, jtakingesnius intelektualus 
ir išvežė j Stutthofo koncentracijos 
stovyklą. Jų tarpe buvo ir dr. An
tanas Kučas. Vardan Trečiojo Rei
cho gerovės jo kultūrinis darbas bu- ' 
ro nutrauktas. Tada dar niekas ne
galėjo tikėti, kad čia nutrauktas dar
bas pasibaigė negrįžtamai, o kartu 
nutrūko ir visokia jo veikla Lietu 
voje. • i

Per kacetą į Ameriką. Sunku ir 
bepamanyti, kad mūsų kultūrinin
kai buvo paskirti laipsniškam sunai
kinimui, kaip vokiečių tolaikinės 
valdžios priešai. Alkis, paniekini
mas, kankinimai, sunkus darbas, 11-, . 
gos greitai mažino jų eiles. Po pofiC ; 
ros metų buvo aišku, kad Reicho 
galybė eina į galą, bet kacetas laHW i 
kėši. Jų negąsdino pė rusų bom
bos. Tik.kąi besitraukiančiai vokifr 
čių armijai prireikė, kaceto patalpų, 
jis imtas evakuoti. Kolonos kaceti- 
ninkų pėsčiomis, be maisto, be 
vandens, be žiemiško aprėdo, _vot“ £ 
skarmalais apsikarsčiusios, be payė- i 
žinimo pagalbos nustipusiems ar 
ligoniams, buvo kuo skubinusiai 
esesininkų vejamos į vakarus. Išsi
laisvinimas iš kaceto atėjo Pucke, 
kur kacetininkams laikinai sustojus, 
miestą užėmė rusai, o jų palydovai/ I 
esesininkai išbėgiojo. ■ I

Pasirodė laisvės miražas — ir iš
nyko: kai ką pagavo ir parsivežė 
rusai, o kai kam pavyko pasprukti. 
Dr. Kučas po kiek laiko atsirado 
Varšuvoje. Prisiglaudęs pas Marijo
nus, gavo šiokio tokio darbelio — 
vertė monografiją apie arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį - Matulevičių j len-» 
kų kalbą — ir lūkuriavo progos pa
tekti į Vakarus. Per keletą mėnesių 
tokia galimybė atsirado, ir dr. Ku
čas iškeliavo traukiniu j Prancūzi
ją. (Savo pergyvenimus kacete jis 
aprašė slapyvardžiu A. Gervydas 
knygoje „Už spygliuotų vielų", 
211 psl., 1950.)

Vėl praėjo metai Paryžiuje, pasi
tobulinant kalbą ir ieškant progų 
patekti Amerikon. Pagaliau 1946 m. 
rudenį dr. A. Kučas atvyko į J.A. 
Valstybes. Pasisvečiavęs kiek ryti
niame pakraštyje, o čia jis buvo lie
tuvių kolonijose mielas svečias, vi
sur kviečiamas, prašomas pakalbėti, 
gyvu žodžiu papasakoti apie Lietu
vą ir apie pabėgėlius, ir bent kiek 
susipažinęs su Amerikos gyvenimo 
stiliumi, sekančių metų pradžioje 
apsigyveno Scrantone, Pa.

Scrantono universitete. Vietinis 
Jėzuitų universitetas pakvietė dr. 
A. Kučą profesoriauti. Ilgai naujasis 
profesorius dėstė įvairių laikotar- 1 
pių istoriją ir naująsias kalbas — 
prancūzų, vokiečių ir rusų — pe
reidamas visus čionykščius profeso
riaus laipsnius. Po dvidešimt ketu- i 
rių metų universitetinio darbo, ap- i 
dovanotas garbės medaliumi „Pro 
Deo et Universitate“ ir pakeltas F 
aukščiausiąjį laipsnį „professor eme
ritus“, 1970 metų vasarą išėjo į 
pensiją, tačiau dar vis kurį laiką 
tebedirbo universitete tik jau nebe- i 
pilnu apkrovimu.

Universitete jis vėl atrado savęs į 
pilnumą. Dirbo daug, bet su dideliu 
malonumu ir pasisekimu. Dar vie
nos, jau septintosios naujos kalbos,, j 
anglų kalbos, pasisavinimas jam , į

(Nukeltą. į 2 psl.)
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Garantuotas juoko spektaklis

KALBAM SU RAŠYTOJU KAZIMIERU BARĖNU

Per Sovietų Sąjungą perga
lingai žygiuoja lietuvio autoriaus 
pjesė. Pernai ji žybtelėjo Ud- 
murtijos Autonominės Respubli
kos rūsy dramos teatre, šią vasa
rą jai atsivėrė sostinės, Maskvos 
vartai. Apie ją teigiamai rašo 
“Izvestijos”. Ar tai Marcinkevi
čius, Saja, Glinskis, o gal Gru
šas? Ne, mielieji skaitytojai, tai 
Alberto Laurinčiuko pjesė “Pas
kutinis prašymas”.

Laurinčiukas — dramatur
gas? Daugeliui tai bus naujiena. 
Kodėl Maskvos Puškino dramos 
teatre statoma pjesė, o ne iški
liųjų lietuvių dramaturgu me
niniai veikalai? Kodėl Laurin
čiuko draminis perliukas dar ne
pasirodė lietuvių spaudoje ar 
Lietuvos teatruose? Atsakymui 
susipažinkime su jos turiniu.

Anot “Izvestijų”, Laurin
čiuko pjesė pasakoja apie lietu
vius, kurie atsidūrė “toli nuo 
gimtosios žemės”. Vienas jų — 
Jurgis Stiklius, dabar chirurgas 
Džordžas Stikleris. Trisdešimt 
metu jo ieškojo Lietuvoje pasi
likusi žmona Marta. Ir štai ji at
vyksta j New Yorko aerodromą. 
Deja, jau pirmomis dienomis 
Marta susiduria su “antihuma
niškomis amerikinės tikrovės ap
raiškomis”. Netrukus ją pražudo 
“vadinamasis žmogaus teisių 
klausimas”. Kaip dora tarybinė 
pilietė, ji atsako “laisvojo pa
saulio” radijo stočiai “šmeižikiš
ką interviu apie žmogaus teisių 
pažeidimus Sovietu Sąjungoje”. 
Stiklelius bematant užgriūva 
“šmeižtų, grasinimu, šantažo” 
banga. Padėtis verta graikiškos 
tragedijos — išaugusią neišvengia
mai “laisvoj, giliai humaniškoj” 
gulaginėj sistemoj, Martą sukre
čia vis nauji “siaubingi, nežmo
niški laisvojo pasaulio bruožai”. 
Nebeištverdama, ji išgeria mirti
ną migdomųjų dozę.

Laurinčiukas, rašo “Izvestijos”, 
ilgai dirbo Jungtinėse Valstijose 
ir gerai pažįsta šalj, kurioje gy
vena pjesės herojai. Tačiau jo 
pjesės Amerika nepanaši j tą, ku
rioje jis dirbo. Jos nepažintu nei 
Amerikoje gyvenantieji, nei joje 
besilankantieji lietuviai. Laurin

čiuko “Paskutinis prašymas” pri
mena Amerikos karikatūras iš 
Stalino laiku, kurias .galima pieš
ti ir Amerikos nemačius.

O gal pjesės autorius žaidžia 
“ezopinj” žaidimą? Konstanti
nas Simonovas po karo parašė 
pjesę “Rusų klausimas”, kurioje 
jis pavaizdavo, ką jis pergyveno 
stalininėje Sovietų Sąjungoje 
kaip žurnalistas ir karinis kores
pondentas. Žinodamas, kad už 
tokią pjesę jam būtų apmokėta 
bilietu j Gulagą, jis perkėlė jos 
veiksmą j Ameriką. Ar ir Laurin
čiukas, sekdamas Simonovo pa
vyzdžiu, užmaskuoja sovietinę 
buitį, apsiausdamas ją Amerikos 
vėliava? Tai labai abejotina — 
kaip ir kiti stalininio mentali
teto Lietuvos žurnalistai, jis per 
daug nesisieloja dėl tiesos: me
las jiems natūrali, kasdieninė 
funkcija.

Lieka klausimas, kodėl staiga 
toksai dėmesys Laurinčiuko agit- 
propinei pjesei? Prisiminkime 

Stalino laikus. Dramaturgai ir 
teatrai buvo taip disciplinuoti, 
kad, kaip 1949-ais metais, val
džiai vos tik paskelbus kovą prieš 
“kosmopolitizmą”, bematant pa
sirodė visa virtinė pjesių apie 
niekšiškus “kosmopolitus”, su 
nurodymais, kaip prieš juos ko
voti. Tokios Šteino, Simonovo, 
Pogodino ir kitų pjesės būdavo 
bematant padauginamos ir pa
siunčiamos daugeliui teatrų. Te
atrų direktoriai jas paklusniai 
įtraukdavo į savo repertuarą.

Nuo Stalino mirties jau praė
jo 27-ri metai, bet sovietinio te
atro procedūra esminiai nepasi
keitė. Kai tik pablogėjo Rytų — 
Vakarų santykiai ir sušlubavo 
detante, į sovietinius teatrus pra
dėjo keliauti privalomos žurnalis
tinės — grafomaninės pjesės, pa
smerkiančios “kapitalizmą”, “si
onizmą“ bei Carterio žmogaus 
teisiu politiką ir Amerikos "gy
venimo būdą”. Tokia “ideologi
nės kontraofenzyvos” banga at
nešė ir Laurinčiuko “Paskutinį 
prašymą” į Maskvos Puškino te- 
tro sceną. O dabar “Literatūra 
ir menas” mus informuoja, kad 
Laurinčiuko pjesę Henrikas Van-

Literatūros metraščiui „Dešimtoji Pradalgė” pasirodžius
1964 metais Nidos knygų klubas, 

išleidęs penkiasdešimtį knygų, at
spausdino ir literatūros metraštį 
„Pirmoji Pradalgė". Nusakymas. 
„Pirmoji“ žadėjo tų „pradalgių“ 
daugiau. Tai buvo šviežiena išei
vijos kultūriniame klimate. Metraš
tis buvo tradiciniai kuklus išvaizda, 
kaip visos Nidos Knygų Klubo iš
leistos knygos. Ta proga metraščio 
leidėjai prasitarė, jog metraštis nė
ra puošniai išleistas, kaip gal tu

rėtų būti. Jis toks pat paprastas, 
kaip ir visi Nidos knygų klubo lei
diniai, be šventadieniškesnio dra
bužio. Bet ką gi žmogus darysi, kad 
puošnumas kaštuoja pinigą, kurio 

nėra!

„Pradalgių“ puošnumu tapo jų 
unikali rolė — dailaus rašto pri
statymas skaitytojui. Metraščio 
struktūra buvo liberali atrankos po
žiūriu. Tai buvo savotiškas nova
toriškumas supažindinti skaitytoją 
su autoriais, kurie tų metų laidoj 
yra aktyvūs. Tai buvo smulkaus 
žanro (formos atžvilgiu) kūrinių 
estrada. Novelė, romano atkarpa, 
poezijos kūrinys, nagrinėjimas ir at
siminimas — tai „Pradalgių“ me
džiaga. Pirmoj i . Pradalgė''buvo 380 
puslapių. Vėlesnės pradalgės kar
tais pralenkdavo pirmąją puslapių 
kiekiu. Dešimtoji turi beveik 500 
puslapių. Tad vien tik lektūros ap
imtimi yra tikra dovana skaitytojui, 

pateikianti jam jvairiažanrę litera
tūrinę medžiagą.

cevičius statys Vilniaus Akade
miniame dramos teatre. Į kokias 
svaigias viršūnes kyla Lietuvos 
scenai

Šia pjese turėtų susidomėti ir 
išeivijos teatriniai sambūriai. 
Dažnai pasiskundžiame, kad 
mums trūksta komiškų pjesių. 
Laurinčiuko “Paskutinis prašy
mas”, pastatytas su visu rimtu
mu, garantuotų beveik nenu
trūkstamą juoką. Sk.

AlpėSe- Nuotr. dr’ R sidri°
os nuotraukų parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

Lietuvių Enciklopedija (t 
XXXVI) taip aptaria “Pradalges”: 
Dalyvauja tiek žinomieji autoriai, 
tiek tesirodžiusieji periodikoje.

„... argi mūsų skaitytojams ne
būtų malonu bent kartą per metus 
susilaukti knygos, kurioje dalyvau
ja bent kelios dešimtys autorių? 
Tikimės, kad būtų malonu ir kad 
tokius metraščius reikėtų leisti...“ 
parašė metraščio redakcija „Pir
mosios Pradalgės“ pratarmėje j 
skaitytoją.

Su džiugiomis nuotaikomis, rei
kia pasakyti, buvo sutinkamos ir vi
sos kitos, vėlesnės „Pradalgės“. Bet...

Bet įvairūs Nidos spaustuvės dar
bo svyravimai sulaikė reguliarų, 
kasmetinį „Pradalgių“ rodymąsi. 
Ši “Dešimtoji Pradalgė” pasiekia mus 
ne 1974 metais, kaip privalėtų, bet 
su 1980 metų data. Pažįstant žiau
rią mūsų knygų leidybos atmosfe
rą, konkretus klausimas lipa ar.t lie
žuvio: ar tai jau finalinė „Pradal
gė“ ir kuo reikia rūpintis Dešimtą
ją! pasirodžius — ar šampanu, ar 
grabnyčių žvake?

Dešimtoji atrodo patraukliai. 
Dalyvauja per 30 autorių. Gausūs 
savo siužetija raštai. Įvairūs veikalų 
žanrai. Stambūs kūriniai vienoj ri
kiuotėj su miniatiūra. Kaip būtų 
baugiai skaudu šitokio periodiško 
leidinio netekti. „Pradalgių“ nete
kimas būtų dar vienas laiptas že
myn į stagnacijos požemius; dar vie
na kapituliacija prieš gyvenimo dik
tuojamas sąlygas. Taip jau yra: vie
nos, išeiviškai pagrindinės genera
cijos dingimas ir kitos atsiradimas 
— skaudu prisipažinti — dvelkia 
knygos leidybos genocidu. Dešimtį 
kartų rašytojas Kazimieras Barė- 
nas kėlė rašto brolius į talką. Kas 
bus toliau?

Į šį jautrų klausimą niekas tiks
liau neatsakys kaip pats „Pradal
gių” autorius, plačiausia šio žodžio 
prasme, Kazimieras Barėnas. Jūsų

Rašytojas, redaktorius Kazimieras Barėnas

korespondentas ryžosi paliesti šią 
dilemą „to be or not to be?“ Ir K. 
Barėnas atsakė.

KORESPONDENTAS:
Redaktoriau, „Dešimtąją Pradal

gę“ sutikdami, norėtumėm patirti 
daugiau apie šį ištvermingiausią 
lietuvių metraščių istorijoje leidi
nį: kaip sekasi kovoti su sunkumais, 
kaip lengva juos nugalėti, atrasti 
autorių auditoriją, kurie talkino, 
kokios barikados ant kelio prieš vie
nuoliktąją ir ją sekančias „Pradal

ges“? Kaip gimė „Pradalgės“? Ko
kios jų tąsos prognozės? Kas buvo 
redagavime esminio, kas kurjoziš- 
ko?

KAZIMIERAS BARĖNAS:
Kaip gimė „Pradalgės“? Atsaky

mo turbūt kur nors toli ar giliau 
nebūtų nė reikalo ieškoti. Taip iš 
tikro ir buvo, kaip ir parašyta „Pir
mosios Pradalgės" įvadiniuose pus
lapiuose. O to jvadėlio pačioj pra
džioj buvo taip parašyta:

Mūsų rašytojai ir kultūrininkai 
yra ne kartą skundęsi, kad turime 
čia svetur šimtą rašytojų, o ne
įstengiame išlaikyti nei literatūros 
žurnalo, nei leisti pastoviai net li
teratūros metraščių. Teisingai tuo
se nusiskundimuose sakoma, kad tai 
gi būtų mūsų garbės dalykas. Žiū
rėkite, sako, Lietuvoje dabar ir lite
ratūros žurnalas eina, ir metraščiai 
kasmet išleidžiami. O mūsų gi čia 
visas šimtasl“

Tokių skundų buvo ir spaudoje, 
ir mane tai užkrėtė. Iš tiesų Vo
kietijoje leistieji žurnalai tuomet jau 
buvo istorija. Nebėjo nei „Gabija“, 
nei „Literatūros lankai“. Net ir di
dysis literatūros metraštis „Gabija" 
(1954). Taigi, laukas buvo pakan
kamai tuščias.

Sakau, argi tikrai nebūtų galima 
ką nors pozityvaus padaryti? Tada 
ir pradėjau, gavęs savo leidėjų su
tikimą (beje, tuomet ėjau Nidos 
knygos klubo vedėjo pareigas jau 
kelinti metai). Rašytojai, bent dau
guma jų, tą iniciatyvą parėmė raš
tais, tai taip pamažu ir buvo išva
ryta 10 tomelių.

Iš pradžių tas metraštis ėjo tvar
kingai — kasmet vis naujas tome
lis, tik trejetas paskutiniųjų buvo 
nuvilkta iš dalies gal ir dėl to, kad 
buvau jau pasitraukęs iš darbo lei
dykloje, o kai nebesi akyse, nebesi- 

sukioji kasdien tarp žmonių, kurie 
renka ir spausdina, taip sakant, kai 
nebeturi valios ir galios, tai ir nu
sitęsia viskas, jei ne iki nulio, tai 
nors iki begalybės.

Pradžioje patyriau šiokio tokio 
akibrokšto. Buvo tokių rašytojų, 
kurie galvojo: aha, jeigu Barėnas 
imasi daryti, tai jau keps ką nors 
ideologiškai sroviško. Tokia, matyt, 
nuomonė kai kuriose galvose laiko
si apie mane, ir toks įtarimas man 
buvo pareikštas. Imdamasis to dar
bo, pats neturėjau tokios minties. 
Jeigu ir būčiau norėjęs sudarinėti 
kokį srovinį leidinį, manau, nebū
čiau pajėgęs. Rodos, „Pradalgėse" 
neprasiveržė joks šališkumas, nei 
ideologinis, nei kokias literatūrines 
sroves turint galvoj.

Turbūt didžiausias ir ne kartą 
keltas priekaištas „Pradalgėm“ bu
vo tas, kad šalia literatūriškai stip
rių kūrinių pasitaikydavo ir silp
nesnių, kaip rugiuose — skalsių ir 
kūkalių. Redaktorius esąs perdaug 
atlaidus! (Arba neišmanėlis). Žino

ma, dėl to galima būtų muštis į 
krūtinę ir sakyti: mano kaltybė, ma
no didžiausia kaltybė! O galima 
tų ir ilgą kalbą pradėti dėl tokių 
priekaištų. Tik gal užteks ir trum
po pasisakymo. „Pradalgėse“ juk 
dalyvavo daugiausia vis Lietuvių 
rašytojų draugijos nariai, o į ją, ti
kiu, beraščiai nepriimami. Truputį 
gal ir ironiška, kai priekaištaujama 
dėl to ar kito autoriaus, kuris mie
lai išsitenka su kitais ne tik reiklių 

redaktorių tvarkomuose žymiuose 
žurnaluose, bet ir antologijose. Kaip 
tu išskirsi jį „Pradalgėse“ ir tuo pa
žeminsi? Iš kur tu, sakytų, čia toks 

didysis cenzorius atsiradai?
Buvau galvojęs, kad „Pradal

gėms“ redaguoti reikėtų gal suda
ryti kolektyvėlį. Dėl to esu susiraši
nėjęs su kai kuriais rašytojais, bet, 
sakyčiau, jie mane atkalbėjo nuo to
kio žingsnio. Tie visi tolumai, visi 
rankraščių siuntinėjimai keliems 
asmenims! Jeigu visi redaktoriai gy
ventų kuriame nors viename mies
te, tai kita kalba būtų. Susitinki, 
pasikalbi, padiskutuoji.

Be kita ko, turiu pavyzdį komi
sijos, kurios visi nariai gyveno tame 
pačiame mieste. Leidėjai (londoniš- 
kės Lietuvių namų bendrovės val
dyba) buvo sudarę Nidos knygų 
klubo komisiją, kuri turėjo atrinkti, 
kas būtų išleistina. Iš pradžių, tie
sa, komisija parodė entuziazmo: ap
svarstė poros knygų rankraščius, o 
po to pavargo. Greit paaiškėjo, kad 
su tokia komisija sunku dirbti. 
Rankraščiai metus išguli kurio nors 
komisijos nario namuose ir grąži
nami neskaityti. Bet šitiek laukti 
negalima: autoriai nori tuoj sužinoti, 
ką apsispręsl su jų rankraščiais da
ryti, leisi ar neleisi. Po tokio patyri
mo komisija liko, bet vien kaip isto
rinis faktas, kad tokia buvo.

Buvo šiek tiek rašytojų, kurie 
„Pradalges“ ignoravo. Nežinau, gal 
jiems labai artimas buvo anas prie
kaištas, kad tame metraštyje ne vi
si kūriniai yra tobuli, gal kas nors 
kita neleido įsijungti. Pasisakymų 
tuo klausimu neturiu, nes kas ne
bendradarbiavo, tai ir į kvietimus 
nesiteikė atsakyti. Bet tokių ne ka
žin kiek tėra. O kurie dalyvavo, 
man atrodo, atnešė nemažą indėlį. 
Saviti sumanymai, saviti stiliai.

Su dešimtuoju tomeliu turbūt ir 
baigsim. Vienas kitas bičiulis dar

(Nukelta. J 2 pal,)
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ROIZIJAUS JURIDINI VEIKLA
Šiame numeryje:
Kultūros darbuotojų konferencija. 
Roizijaus juridinė veikla Lietuvoje. 
Vinco Krėvės vardo premija paskirta 
poetui Henrikui Nagiui.
Birutė Pūkelevičiūtė apie Nelę ir 
Salomėją.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
Ar Čičinskas liko gyvas Chicagos 
scenoje?
Lietuvių fotografų metinė paroda. 
Edvardo Valaičio akvarelės.
Filosofuojantis dailininkas. 
Nuomonės ir pastabos.
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Kultūros darbuotojų konferencija
Jungtiniu Amerikos Valsty

bių Lietuviu Bendruomenės 
Kultūros taryba per spaudą ir 
laiškais apygardų ir apylinkių 
valdyboms yra pranešusi, kad ji, 
Krašto valdybai pritariant, šių 
metų lapkričio mėn. 22 — 23 
dienomis šaukia pirmąją Kultū
ros darbuotojų konferencija Cle- 
velande.

Kodėl pirmąją? Ar ši konfe
rencija nėra tik kitas vardas Kul
tūros kongresų, kurių šio krašto 
Lietuviu Bendruomenė jau tris 
yra surengusi. Ne. Kultūros dar
buotoju konferencija nebus tas 
pats, kas Kultūros kongresai. Ji 
nuo Kongresų skirsis savo apim
tim, forma ir paskirtim.

Kultūros kongresai būdavo 
rengiami pačios karšto valdybos 
kultūros ir švietimo sričių svars
tytoms. Kultūros darbuotojų 
konferencija yra šaukiama šio 
krašto LB centrinės institucijos 
— Kultūros tarybos išskirtinai tik 
kultūrinei veiklai aptarti ir pla
nuoti.

Kultūros kongresai turėdavo 
du bendruosius posėdžius — ati
daromąjį ir uždaromąjį. Visas 
svarstybų darbas vykdavo, daly
viams pasiskirsčius į įvairias kul
tūros ir švietimo sričių sekcijas. 
Kultūros darbuotoju konferenci
ja ištisai vyks bendrojo posėdžio 
forma. Kultūros darbuotoju 
konferencija savo paskirtim dau
geliu aspektu susilies su Kultū
ros kongresų paskirtimis. Abie
jų intereso objektas tas pats — 
kūrėjas ir jo kūrinys. Tačiau kon
gresu sekcijose šis objektas daž
niausiai būdavo liečiamas specia
liomis vertinimo ir apibūdinimo 
normomis. Mūsų konferencijoje 
bus pažiūrėta į šį objektą kon
krečios jo situacijos atžvilgiu ir 
paieškota sprendimų kūrėjo ir 
jo kūrinio kilimo ir išlikimo sąly

goms pagerinti. Pasiaiškinkim 
kokiu konkrečių pavyzdžiu. Im
kime literatūrą. Kultūros, kongre
su rašytoju sekcijom čia rūpėda
vo rašytojo asmenybė, jos bran
dinimas, idėjinis nuteikimas ar 
jo kūrinio charakteris, o konfe
rencijos dėmesys kryps į kūrybos 
skatinimo galimybes ir kūrinio 
skleidimo priemones (premijos, 
konkursai, literatūros vakarai 
bei vakaronės, spaudos talkos 
mėnesiai).

Ko laukiame į konferenciją at
vykstant? Visų pirma — apy
gardų ir apylinkių valdybų na
riu, kuriems patikėtas vadovavi
mas vietos kultūrinei veiklai. 
Toliau kitu organizacijų ar in
stitucijų kultūrinės srities veikė
jų. Pagaliau visų, kuriems rūpi 
mūsų išeivijos tautinės gyvybės 
šaltinis — lietuviškoji kultūra ir 
jos kūrėjas.

Konferencijos programą suda
rys trys pagrindiniai elementai.

Pirmas: mūsų žymaus poeto 
Tomo Venclovos paskaita tema, 
“Kultūros vaidmuo išeivijos bui
tyje” ir Lietuvių fondo iniciato
riaus, dabartinės tarytos pirmi
ninko dr. Antano Razmos infor
macija apie piniginės paramos 
kultūrinei veiklai galimybes.

Antras: Kultūros tarytos na
rių pranešimai apie savo sričių 
veiklą ir planus.

Trečias: Svarstytos tema,
“Kultūrinė veikla apygardose ir 
apylinkėse” bei visu konferenci
jos dalyvių klausimai, nuomonės, 
siūlymai, informacijos.

Tikėkime, kad šia konferenci
ja .visų pastangomis žengsime į 
vaisingą išeivijos kultūrinės veik
los rytojų.

JAV LB Kultūros taryba

Vilniaus kolegijos atidarymo pro
ga, tarp kitų iškilmių buvo pradė
tas ir jėzuitų teatras Lietuvoje, ku
ris čia paskui klestėjo gerus du 

šimtmečius. Pirmas žinomas suvai
dintas veikalas buvo italų autorius, 
turbūt S. Tucci, alegorinė drama, 
būdingai pavadinta klasikinės mi
tologijos vardu Herkų les. Tai buvo 
1570 m. spalio mėn. 18 d. kolegijos 
kieme. Į spektaklį (be abejo, tai bu
vo vienas iš pirmųjų, skirtų vi
siems, ne vien dvariškiams, kaip bu
vo įprasta iki tol) susirinko nema
žas būrys miestiečių, su Vilniaus 
vyskupu Valerijonu Protasevičium 
ir Vilniaus kolegijos pirmu rekto
rium Stanislovu Varsevickiu prieša
ky. Po šio dramatinio įvykio rekto

rius laiške (relacijoj) jėzuitų gene
rolui aprašė pastatymo pasisekimą 
ir pažymėjo, kad “net teatrinio me
no žinovas Roizijus, Sv. Jono archi- 
presbiteris, garsiai gyrė vaidinimą” 
(Laiškas turi 1570 metų lapkričio 
1 d. datą.)

Nesigilinsime čia į Tucci alegori
nį vaidinimą, kurių tais laikais bu
vo apsčiai italų ir ispanų teatre, 
nei į vaidinimo sąlygas, nei j vaidin
tojus, (atrodo, kad tai buvo pačių 
pirmųjų mokinių darbas), neliesi
me ię, to veikalo reikšmės mūsų vos 
pradedančiam teatrui, bet sustosim 
prie to “teatrinio meno žinovo” Pet
ro Roizijaus.

Apie Roizijaus gyvenimą Ispa- 
joj, Italijoj, Lenkijoj ir Lietuvoj jau 
buvo rašyta lietuviškai ir ispaniš
kai gana išsamiai. Trumpai sakant, 
jis buvo ispanų bajorų kilmės, iš 
sęno Aragono miestelio (Alcaniz), 
gimęs apie 1500. Studijavo Leridos 
univėrsitete (šiaurės Ispanijoj) ir 
1537 metais persikėlė j Boloniją, kur 
1541 metais įsigijo dvigubą dakta
ratą (iure utriusųue doctoris, t.y. ro
mėnų ir kanonų teisės). Tais 
pačiais metais atvyko j Lenkiją, kur 
devynerius metus dėstė romėnų tei
sę Krokuvos universitete. 1551 me
tais su Žygimanto Augusto dvaru 
persikėlė J Vilnių, kur ir mirė lygiai
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Poetas, humanistas, teisininkas Petras Roizijus (anie 1500-1571)

Dail. Rimanto Šakalio grafika
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NICO IUDICATIS, ar dar trum
piau DECISIONES LITUANICAS, 
lietuviškai SPRENDIMAI ŠVEN
TAJAME LIETUVOS TRIBUNO
LE yra ne tik pirmas ir beveik vie
nintelis veikalas apie Lietuvos teisę 
ir jos praktiką, artimai surištą su 
tarptautine teise, kaip ji buvo anais 
laikais suprantama, bet ir įdomus 
dokumentas apie Lietuvos gyveni
mą, pasaulėžiūrą, žmones ir papro
čius. Tautosakininkams bei istori
kams tai nepaprastas aruodas, besi
domintiems XVI amž. Lietuvos teri
torijos gyvenimo būdu. Bet tai dar 
nenupiešia pilnutinio vaizdo. Rei
kia dar pridėti, kad Roizijus, sekda
mas savo mokytojų pavyzdį (And- 
rea Alciato, kuris suteikė teisės stu
dijom daugiau humanistinio apipa
vidalinimo), užuot sausai pristatęs 
teisinį klausimą ir užpildęs su sausu 
Digestū (pagal Bartolus Saxoferra- 
to dialektinį teisės aiškinimą), pa
iliustruodavo jį klasikinės literatū
ros pavyzdžiais (kurių jis buvo di
delis žinovas ir mėgėjas) arba sta
čiai iš gyvenimo paimtu faktu. To
kiu būdu Roizijus sujungė savo gi
lų žinojimą graikų ir lotynų lite
ratūrų su romėnų, Magdeburgo ir 
vietine teise. Už tai SPRENDIMAI 
yra ne vien tik retas dokumentas 
Aukščiausiojo Lietuvos tribunolo 
sprendimų, bet ir įdomi “antologi
ja” klasikinės literatūros tekstų bei 
interpretacijų (PASTABA: nėra čia 
mano tikslas aptarti Vyriausiojo 
Lietuvos tribunolo atsiradimą, jo su
dėtį ir jo veikimą XVI amž. Apie 
tai yra rašęs prof. Augustinas Janu
laitis [Kaunas, 1927], nors jis, atro
do, nebuvo tyrinėjęs Roizijaus vei
kalo) .

SPRENDIMAI išaugo iš Roizi
jaus tarnybos kaip Karaliaus tribu
nolo teisėjo ir patarėjo. Įdomu pa
stebėti, kad jo sprendimai yra su
rišti tik su miestiečių ir valstiečių 
teisėmis, nes, kaip žinoma, bajorai 
turėjo savo teismus, kuriems Roizi
jus nepriklausė, nors ir patardavo, 
kaip antai Radviloms, Sapiegoms, 
Chodkevičiams ir 1.1. Tad jo spren
dimai turi demokratinį atspalvį ir 
yra surišti tik su paprastų žmonių 
bylomis, kas Roizijų padaro savaip 
aktualų.

Nors Roizijus buvo romėnų tei
sės specialistas, gyvendamas Vilniu
je, turėjo susipažinti su to miesto 
teise, kuri jau nuo Jogailos laikų 
buvo surašyta Magdeburgo pagrin
du. Roizijus, nors ir buvo romėnų 
teisės puoselėtojas Lietuvoj ir visur 
bandė įrodyti jos pirmenybę, būda
mas praktiškas žmogus, nors ir bai
siai nemėgo ius teutonicum, pasida
rė jos specialistas iki tokio laipsnio, 
kad, prasiveržus sukilimui Gdanske 
(1568 metais), pats Žygimantas 
Augustas pasiuntė Roizijų išspręs
ti ten gan komplikuotą situaciją, ku
ri baigėsi sėkmingai. Bet savo 
SPRENDIMUOSE jisai lygina ius 
teutonica su romėnų teise, visada 
pripažindamas pastarosios kilnumą, 
pranašumą ir teisingumą: “ŪBI IS- 
TA DEFICIUNT RECURREN- 
DUM ĖST AD LEGES ET CANO- 
NES” cituoja jis patį Sachsenspie- 
gel’į (Lib. II, art. 36), pridurdamas 
pradžioj DICISIO QUINTA: NEC 
AD DEFINIENDUM IN IURE 
THEUTONICO REPERISSEMUS, 
DE QUO IN AUDITORIO RE- 
SPONDERE IMPRIMIS NECES- 
SE ĖST, AD IMPERATORUM ET 
SUMMORUM PONTIFICUM 
HABERE RECEPTUM OPUS 

FUIT QUIBUS THEUTONICUM

STASYS GOŠTAUTAS

20 metų vėliau. Nors nebuvo ku
nigas, tačiau ėjo aukštas bažnytines 
pareigas, kaip Vilniaus katedros ka
nauninkas ir iždininkas, Kražių kle
bonas, šv. Jono archiprezbiteris, 
Varmių vyskupijos dviejų konstitu
cijų autorius, ir t.t. Kai pribrendo 
reikalas steigti Vilniuje kolegiją, jis 
vienbalsiai sutiko su vysk. Protase- 
vičiaus duotom beneficijom jėzuitų 
steigiamajai įstaigai. Taip pat Roi
zijus buvo karaliaus teismo patarė

jas, karaliaus asmeninis patarėjas 
juridiniais klausimais, kanclerio (tuo 
metu Mykolo Radvilos Juodojo) teis

mo patarėjas, prisidėjo prie II lietu- 
vos Statuto redagavimo ir Žygiman
to Augusto buvo pakeltas į Palati- 
nus (vaivadas), ir turbūt nebuvo 
garbės vietos ar beneficijos, kurios 
nebūtų gavęs Roizijus, kaip jis pats 
rašo “suspaustoj ‘ šalčio ir žiemos 
nugairintoj Sarmatijoj”.

Apie Roizijaus ;Jnašą Vilniaus ko
legijai ir iš to ldlusias nesantaikas 
su jėzuitais ( kurių nemaža dalis bu
vo ispanai) jau buvo trumpai kal
bėta Lituanistikos instituto suvažia
vime (Žr. Aidai, Nr. 9, 1979 m.). 
Daug dar galima būtų pridėti prie 
tos Roizijaus - jėzuitų bylos, bet tai 
būtų gana nuobodus aiškinimas 
nes, trūkstant patikimų dokumen
tų, reikėtų tenkintis vien hipote

zėm.
Aptarti visą Roizijaus parašytą 

prozą ir poeziją yra mano ruošia
mos knygos tema, ir čia tik labai 
suglaustai duosiu kai kurias nuo
trupas. Reikia pažymėti, kad jis yra 
parašęs tris prozos veikalus ir vieną 
redagavęs. Visi parašyti jam begy
venant Lietuvoj; Jie visi yra tamp
riai surišti su teise ir kaip tokie ga
lėtų būti atmesti kaip nieko bendro 
neturintys su literatūra. Tačiau vie
nas iš jų, — sutrumpinus pavadi
nimą — DECISIONES DE REBUS 
IN SACRO AUDITORIO LITUA-

, Poetas Henrikas Nagys skaito savo poeziją

I6wco Krėvės vardo premija 
paskirta poetui Henrikui Nagiui

Akademinis Montrealio Lietu
vių sambūris paskyrė Vinco Krė
vės vardo literatūrinę premiją 
poetui Henrikui Nagiui. Vertin- 
tojų komisija, susidedanti iš dr. I. 
Gražytės - Maziliauskienės, R. 
Lukoševičiūtės, A. Staškevičiaus, 
J. Danio ir S. Piečaitienės, atrinko 
H. Nagio poezijos knygą “Prisi
jaukinsiu sakalą” šių metų pre
mijai. Premija yra skiriama kas 
antri metai. Kitos grožinės litera
tūros knygos, kurios buvo atrink
tos iš 1978 -79 m. išleistų leidinių 
ir buvo svarstytos, yra šios: (alfa
betine tvarka) K. Barėno “Kilo
gramas cukraus”, J. Šlekaičio 
“Ruden ritmu”, L. Dovydėno 
“Vasaros vidudienis” ir J. Jan
kaus “Anapus rytojaus”. Literatū
rinės premijos iškilmingas įteiki
mas įvyksta lapkričio mėn. 15 d. 
McGill univeristeto fakulteto klu
be.

Poetas Henrikas Nagys yra ži
nomas ne tik dailųjį žodį verti
nantiems ir lietuviškai skaitan
tiems, bet taip pat ir užsienie
čiams, nes H. Nagio eilėraščių 
yra išverstų į anglų, vokiečių, es
tų ir latvių kalbas. Jo eilėraščių 
galima rasti ir Kanados antologi-

IUS SUPPLERI CONSUEVIT (ci- 
tuosim pagal pirmą DECISIONES 
LITUANICAS laidą, Krokuva, 
1563, p. 497).

Kaip jau buvo užsiminta, DECI
SIONES LITUANICAS nėra vien 
tik romėnų ir miestiečių teisės 
sprendimai. Į kiekvieną sprendimą 
Roizijus įvelia ir kitų miestų bei 
kraštų teisės papročius, kaip pvz. 
Italijos miestų įstatymus, (QUO 
IURE ITALIA UTATUR, p. 67), 
Lenkijos miestų pagal vokiečių į- 
statymus. Ispanijos (ADDUCI IU- 
BERE QUEM MOREM IN CITE- 
RIORE HISPANIA, VNDE MIHI 
ORIGO ĖST, SCIO VULGO OB- 
SERUATUM, p. 92) ir t.t. Tad ne- 

jose. H. Nagys pasirodė su savo 
pirmuoju rinkiniu “Eilėraščiai” 
1946 m. Innsbrucke, už kurį ga
vo lietuvių knygų leidyklos “Pat- > 
ria” literatūrinę premiją. Jo kita 
poezijos knyga “Lapkričio nak
tys” pasirodė sekančiais metais 
Freiburge. Vėlesnės knygos buvo 
išleistos jau Amerikoje: “Saulės ; 
laikrodžiai”, 1952 m.; “Mėlynas 
sniegas”, 1960 metais; “Broliai ; 
balti aitvarai” 1969 metais; pa-; 
staroji knyga buvo premijuota 
Lietuvių rašytojų draugijos pre
mija. Poezijos rinkinį “Prisijau
kinsiu sakalą” išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas 
1978 metais Chicagoje. Šios kny
gas pristatymas montrealiečiams, : 
dalyvaujant pačiam poetui Na
giui, buvo neabejotinai pats neuž- 
mirštamiausias kultūrinis paren
gimas tais metais Montrealyje; Šil
dantis ir džiuginantis, besiklau
sant Henriko Nagio lakaus žodžio 
bei sodraus balso.

Šiemetinis poeto Henriko Nagio 
knygos “Prisijaukinsiu sakalą” 
premijavimas sutampa taipgi su 
jo 60 metų amžiaus sukaktimi.' 
Ir tai yra labai vertas ir teisingas, 
poeto pagerbimas.

perdėjus galima tvirtinti, kad 
SPRENDIMAI tikra prasme yra 
tarptautinis teisės veikalas, paimtas 
iš Lietuvos teisės pavyzdžių. Jau 
Roizijui mirus, šitas veikalas buvo 
ketvirtą kartą perspausdintas, tai 
faktas, iki šiolei nežinomas ispanų 
ir lenkų bibliografams, kur tarp de
vynių Europos SPRENDIMŲ, fi
gūruoja ir Lietuvos. Knyga susida
ro iš trijų tomų, pavadinta

DECISIONVM DIVERSARUM 
I (URI) V (TRIUSQUE) 
DOCTORVM LUGDVNI, 

APUD STEPHANVM 
MICHAELEM, 1588.

Pirmam tome yra trys Prancūzijos

(Nukelta - į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Tepasisako režisieriai: Andrius Ciemi- 
nis, Aldona Dargytė-Byszkiewicz, Da
rius Lapinskas, Laima Lapinskienė, 
Dalia Mackialienė ir Juozas Petraus
kas.
Meninė kūryba krašto ūkyje.
Brolį žemei atiduodant: prie a.a. dr. Jo
no Griniaus kapo.
William’o Shakespeare’o patarimai ak
toriams.
Chicagos stygininkų tradicija tęsiama. 
Amerikos kritikai sveikina Jono Jurašo 
„Savižudį“.
1529 metų Lietuvos statutas išverstas 
prancūzų kalbon.
Nauji leidiniai.

Tepasisako režisieriai
Penktasis teatro festivalis iš

eivijoje jau tik už kelių dienų. 
Spektaklių išvakarėse norime čia 
mūsų publiką painformuoti ir su
pažindinti su statomais veikalais, 
jų pasirinkimu, jų žanrais, temo
mis, kryptimis, forma ir t.t. O kas 
visa tai gali geriau žinoti negu 
festivalyje dalyvaujančių teatri
nių sambūrių vadovai — režisie
riai. Tad smalsumu degdami,

Andrius Cieminis
Rochesterio jaunimo "Teat
ras vienas”. Anatolijaus Kairio 
trijų veiksmų komedija “Ku - kū”. 
Lapkričio 28 d. (penktadienis) 
7 vai. 30 min. vak.

•
Mažiausiai prisidėjau aš prie 

šio veikalo parinkimo. Mano su
pratimu, jaunimas turi mokytis 
patys, daryti sprendimus, pasi
rinkimus. Kaip galima išmokti 
vadovauti, spręsti, būti entuzias
tingu, jei neduodama ar nesuda
roma progų tai patiems padary
ti.!

Kai sambūris buvo pakviestas 
dalyvauti Teatro festivalyje, Chi
cagoje, jis turėjo pirmiausia nu
tarti: dalyvauti ar ne; jei daly
vauti, tai koki veikalą paruošti?

Kvietimas buvo mielai ir vien
balsiai priimtas — kas gi iš jau
nimo nenorėtų pasirodyti sosti
nėje! Tačiau reikėjo išspręsti 
dvi galimybes: kadangi pradėtas 
rengti veikalas negalėjo būti ro
domas festivalyje, tai reiškė ar
ba parengimą naujo veikalo, ar 
ba atnaujinimą jau vaidintos A. 
Kairio komedijos "Ku-kū”. Sam
būris nusprendė pasirodyti su 
"Ku-kū”, nors ir buvo įspėtas, kad 
ir atnaujinimas šio veikalo parei
kalaus ne mažiau darbo, kaip ir 
naujo parengimas — grupėje bus 
4 nauji aktoriai. Kas nulėmė to
kį jų sprendimą?

Kadangi visi anksčiau statytieji 
veikalai buvo rimto, dramatiš
ko turinio, sambūris pasigedo 
ko nors linksmesnio. Toks links
mesnis veikalas ir buvo jau vai

kiekvienam režisieriui pateikėme 
vieną ir tą pati klausimą. Beveik 
visi maloniai atsakė. Atsakymus 
čia ir spausdiname alfabetine pa
vardžių tvarka. O klausimas bu
vo toks:
—Kodėl pasirinkote festivalyje 

vaidinti tą, o ne kitą veikalą, ir 
kuo pasirinktasis gali patraukti 
mūsų publiką?

dintasis "Ku-kū”. Jiems patiko 
komedijos turinys, patiko naujas 
iššūkis vaidinti dar niekados ne
vaidintą žanrą —komediją. Tu
riny jie matė juokingas vyresnio
sios kartos ambicijas, sumateria
lėjimą, savybes, iš kurių jaunieji 
mielai pasijuokia; jaunosios kar
tos atstovėje matė idealizmą -- 
jaunųjų vaidintojų galvojimo 
ir jautimo atgarsį.

Nors 'komedija ir netrumpa, 
bet ir kalbiniu požiūriu veikalas 
patiko: kalba gyva, kasdieninė, 
lengvai suprantama, lengvai kal
bama. Tai privalumai, kurie, dir
bant su jaunimu, labai svarbūs. 
Ne mažiau patiko ir veikalo įvai-

JONAS PABEDINSKAS MENINE KŪRYBA KRAŠTO ŪKYJE
Kartais pagalvojame, kodėl ge

nialūs meno vertybių kūrėjai sun
kiai verčiasi Vakarų pasaulyje, o iš 
kitos pusės žinome, kad kolektyvis- 
tiniuose kraštuose kūrybos pažanga 
yra užslopinama. Materialinės sąly
gos krašte stipriai veikia valstybės ir 
tautos galimybes ugdyti meninę kū
rybą ir ją pristatyti visuomenei. Kraš
to ūkio santvarka, liečianti šią vals
tybinio gyvenimo sritį, pasidaro 
svarbus veiksnys meninės kūrybos 
gerovei.

Kai keičiasi socialinė struktūra, 
ekonominė sistema ar pasaulėžiūra 
politinėje srityje, visos tos įtakos 
veikia į krašto meninės kūrybos au
gimą ir plėtojimąsi. Tai labiausiai 
pastebima pastaraisiais laikais, kada 
politiniame pasaulyje iškilo dvi pa
saulinės galios valstybės: JAV ir So
vietų Sąjunga, abi tačiau labai skir
tingai traktuojančios kultūrinę kūry
bą. Abi tos valstybės turi pamėg
džiotojų ir kietų kritikų, jų siste
mos menuose yra labai dar Jaunos, 
palyginus su kitomis egzistavusio
mis istorijoje. Dar negalima būtų 
tiksliai jų rezultatų gretinti su 
Egipto kunigų, Romos graikų ver
gų, renesanco princų menininkų bei 
vėlesnių kunigaikščių apmokamų 
kūrėjų įnašu į žmonijos kultūrinį 
aruodą.

Šiandien šalia tų dviejų kraštuti
nių sistemų, vienos laissez-faire, o 
kitos kolektyvinės, yra kitų būdų 
traktuoti menus krašto ūkyje.

Įdomu užtat pažiūrėti, kokias 
šiandien ūkines sąlygas meninei kū
rybai klestėti galėtume rekomenduo
ti valstybei. Norint prie tų minčių 
prieiti, reikės pažiūrėti, kodėl ir kaip 
asmenys kuria,kas juos remia ar 
trukdo ir kaip meninė kūryba tvar
kosi bei yra pristatoma viešumai 
kai kuriuose kraštuose.

rių charakterių gyvas veiksmas.
Sprendžiant iš žiūrovų Roches- 

teryje, Clevelande, Montrealyje 
reakcijos, komedija savo įvairiais 
charakteriais, juokingom situaci
jom, entuziastinga jaunų akto
rių vaidyba nuteikia linksmai, 
o giliau galvojantiems bus ir ko

Aldona Dargytė -
ByszkievAcz

Toronto teatras “Aitvaras”. Juo
zo Grušo keturių veiksmų dra
ma “Tėvas ir sūnus”. Lapkričio 
29 d. (šeštadienį) 7 vai. 30 min. 
vak.

•
'Kiekvienas dramos sambūris 

turi savo nustatytą tvarką, kuria 
vadovaujasi savo veikloje. “Ait
varas” taip pat turi galbūt ir kiek 
savotišką tvarką vaidinamų vei
kalų pasirinkime.

Renkantis naują veikalą, kas 
nors pasiūlo šį ar tą. Pasiūlytą 
veikalą kiekvienas aitvarietis per
skaito ir bendrame susirinkime 
pareiškia savo nuomonę —vai
dinti ar ne. Priimdamas ar atmes
damas veikalą, kiekvienas turi 
paaiškinti dėl ko jam tas veika
las patinka ar nepatinka. Savai
me aišku, kyla diskusijos, aiški
nimai, įrodinėjimai ir ginčai. Šie 
susirinkimai yra patys karščiausi

Telesforas Valius Scenovaizdis

Kūrėjas ir kūrybos iniciatyva

Yra daug kūrybingai mąstančių 
asmenų, bet jie nelaikomi talen
tingais tol, kol nepajėgia išreikšti 
savo kūrybingumo tapyboje, muzi
koje ar poezijoje. Yra tokių žmonių, 
kurie stebi gyvenimo įvykius, žmo
nes ir sugeba nepaprastai įdomiai 
papasakoti, arba tokių, kurie turi 
didelį jautrumą formai, spalvoms 
arba klausą muzikai, bet, kol tas jų 
sugebėjimas neįfckūnija į išbaigtus 
kūrinius, mes jų, žinoma, nelaiko- 
rhe meno kūrėjais.

Ar teisingai ar ne, bet Freud’as 
yra išsireiškęs, kad talentingumas 

medijos skraiste padengtų labai 
pamąstytinų minčių.

Ar Chicagos žiūrovai kitokie 
kaip Rochesteryje, Clevelande ar 
Montrealyje? Nemanau. Visi 
mėgsta atsigaivinti gražiu juoku, 
tuo Jabiau, kad tą juoką iššauks 
taip labai visur pasigendami jau
ni scenos darbo entuziastai.

ir įdomiausi. Jeigu turėtume sa
vo tarpe dramaturgą, tai po to
kio susirinkimo jis galėtų para
šyti visai neblogą komediją sce
nai. Veikalą pasirinkus, ginčai 
baigias ir tada jau tik režisierius 
kalba.

“Tėvas ir sūnus” buvo vienin
telis veikalas, kuris buvo vien
balsiai priimtas. Reikėjo daug 
aiškintis, nes kiekvienas veikalą 
savotiškai suprato. Bandysiu ap
rašyti bendrą išvadą.

Daugumai lietuvių žemė bu
vo ir yra brangus turtas. Daugu
ma, nors ir ne visi dabartiniais 
laikais nori prisipažinti, yra kilę 
iš ūkininkų. Veikalas daugumai 
publikos turėtų būti artimas, 
ypač vyresniajai kartai, kuri ir 
sudaro didžiąją publikos dalį. 
Mums buvo mestas priekaištas, 
kad scenoje pateikiame neigiamą

yra liga, o kūrybingumas yra ne
urozė. Freud’as lygino prozą su sva
jojimu. Jam tik nepasitenkinę (un- 
satisfied) žmonės fantazuoja ir sva
joja; laimingi (gyvenimu patenkin
ti) žmonės to nedaro. Tas giliai jau
čiamas noras kurti, nesvarbu dėl ko
kios priežasties, yra būtinas kūrėjui. 
Taip kaip ir nebijoti klysti, nes kaip 
psichiatras dr. Rollo May sako: „kad 
jei mes norime ką nors naujo su
kurti, turime to kietai siekti.../ bet 
tuo pačiu metu turime žinoti, kad 
gal mes galime būti klaidingi (The 
Courage to Create).

Kūrėjui atrodo ne tik reikia drą

ūkininko tipą jaunajai kartai. 
Sutinkame, kad vaizduojamas 
Budrys nėra labai pavyzdingas 
charakteris. Tačiau turime neuž
miršti, kad mūsų jaunimas, ypač 
tas, kuris domisi ir nėra atitrū
kęs nuo lietuviško gyvenimo, 
yra protaujantis jaunimas. Stebė
damas šį veikalą, jaunimas 
supras, kad čia vaizduojama ko
va tarp gėrio ir blogio, gobšumo 
ir idealizmo; juk žmogus nesikei
čia, nesvarbu kokiame amžiuje 
ar kokiame krašte begyventų — 
jausmai lieka tie patys.

Šiame veikale vaizduojama šei
mos tragedija; tėvo ir sūnaus 
skirtingos pažiūros į gyvenimą, 
skirtingi tikslai ir skirtingi būdai, 
tikslo siekiant, gal bus daugiau
sia išryškinti. Tačiau čia taip pat 
vaizduojama Budrio vidinė kova 
tarp meilės sūnui ir turtui, Karo
lio meilė tėvui ir noras sugrįž
ti į namus susikerta su pasibaisė
jimu tėvo darbais, sodininko Ja
nulio kova tarp noro suteikti duk
rai aukštesnį mokslą ir sąžinės 
pardavimo. Jaučiame motinos 
skausmą išvaromam sūnui, norą 
padėti, kurį nugali pareigos jaus
mas — pasilikti prie vyro. Maža
žemio Kybarto skriauda, nusivyli
mas įstatymais, teisingumu. Se
nosios Budrienės meilė ir prisiri
šimas prie žemės pavirtęs gobšu
mu.

Dabartiniais laikai-, pvbh’ka 
yra pripratusi prie kinuose ir te
levizijoje rodomų lengvo žanro 

sos, ištvermės, bet ir kai kuriems sa
vimi pasitikėjimo. William Saroyan, 
vienas žymiausių Amerikos drama
turgų, pradėjo rašyti būdamas 12 
metų amžiaus. Jis jau tada galvojo, 
kad jis pats yra kažkas. Vis dėlto il
gą laiką tie rašinėjimai buvo bever
čiai, nors ir norėjo jais pasirodyti, 
siuntinėdamas rankraščius į leidyk
las ir žurnalus. Dabar, jau garse
nybė, jis tebetiki savimi: „the way 
to write a great play is to be great, 
isn’t it? The way to ivrite a poor 
play is to be thinking of getting 
rich“ (TVGuide 1976.III.6 d.) (Pa
rašyti gerai dramai turi būti iški-

komedijų, kriminalinių filmų. 
Ar mes patrauksime publiką savo 
pasirinkimu ar ne — nežinome. 
Tai parodys šeštadienio vakaras. 
Mūsų veikalas skirtas publikai, 
kuri giliau žiūri į gyvenimą ir ne
bijo pamatyti rimtesnį, gilesnio 
turinio veikalą. Kiek įtikinančiai 
tai pavyks mums atlikti t irgi ne
žinome. “Aitvaras” pirmą kartą 
pasirodys Chicagos publikai, ku
ri yra kritiška, todėl nenuostabu, 
kad truputį prisibijome, kruopš
čiai ruošiamės ir tikimės, kad či- 
kagiečiai mūsų neapvils ir gau
siai atsilankys, jeigu ne veikalo, 
ta nors mūsų pažiūrėti ir mūsų 
darbą įvertinti. Esame tik mėgė
jai, laurų nesitikime išsikovoti, 
nors labai būtų smagu. Tiek ir 
tegaliu atsakyti į Jūsų klausimą.

(Nukelta. į 2 psl.) 

lūs, ar ne? Jei rašysi, galvodamas 
kaip pasidaryti turtingu, parašysi 
prastą dramą).

Kokios sąlygos bebūtų suforma
vusios kūrybingą asmenį, kuris ski
riasi savo išradingumu iš kitų ar 
dėl neurozės ar skirtingų brendi
mo sąlygų, jis yra tas „nenorma
lus", išsiskiriąs nuo kitų, individas, 
sugebąs kurti ką nors naujo. Kon
formizmas ir kolektyvizmas yra jo 
didžiausi priešai. Jau sukūrus ką 
nors vertingo, dažnai susiduriama su 
sunkumais savąją kūrybą pristatyti 
viešumai, nes dažnai būna kūrėjas 
nesuprastas. Tas pats William Saro
yan nusiskundžia, kad parašyti gerą 
dramą nėra problema, bet sunku 
apeiti visus šarlatanus ir grafoma
nus, kurie vien dėl savos ambici
jos užima svarbius postus ir užblo
kuoja, neutralizuoja bei uždraudžia 
pristatymą geros dramos po to, kai ji 
jau parašyta. Visokio plauko biurok
ratai, valdžios pareigūnai, meninio 
puoselėjimo komitetai ir panašūs 
Veiksniai daugiausia reprezentuo
ją masių skonį ir nuomonę, sun
kiai besuvokdami naujas kultūrines 
kryptis. Geriausiu atveju remia tik 
jiems jau lengvai suprantamus ge
nialius kūrėjus.

Meninių vertybių produkcija 
ir pristatymas viešumai

Iš karto pastebėsime, jog žodis 
„produkcija“ meninių vertybių kū
rimui netinka. Kiekviena meninė 
vertybė yra unikumas, tačiau galime 
mes tas vertybes reprodukcijos ke
liu atkurti arba interpretavimu jas 
viešumai pristatyti.. Romanas gali 
būti romanu, tik perspausdinamas 
tūkstantyje knygų; paveikslų re
produkcija iki tam tikro lygio yra 
įmanoma, kaip muzikinių kūrinių 
interpretacija pianistų, solistų ar 
orkestro yra padauginama šim
teriopai. Plokštelės, filmai, televizi
ja perduoda ir pakartoja milijonams 
originalius kūrinius. Net ir amati
ninkai, kurie savo gamyboje kuria 
skirtingus daiktus, priskaitytini prie 
meninių vertybių kūrėjų. Įdomu, 
kad šiandien ispanai kai kuriuos 
jų ir vadina „artesanos“ — nuo žo
džio „arte“ — menas.

Amžiais meninės vertybės buvo 
kuriamos ir pagal užsakymą —už 
pinigus, kartais dėl religinių ar pa
saulėžiūrinių įsitikinimų. Paskuti
niais laikais Vakarų pasaulyje nu
sistovėjo galvojimas, kad tikras me
ninių vertybių kūrėjas gali būti tik 
tas, kuris kuria ( jausdamasis visai 
nepriklausomas, niekam nieko nebū
damas skolingas, niekam nenusi
lenkdamas. šių dienų kultūrinin
kai nenori niekam tarnauti, nuo 
nieko nepriklausyti, šitoks galvoji
mas atitinka galvojimą laissez - fai- 
re kapitalistinių ideologų, ku
rie nieko kūrėjui nepažada, o tik 
visišką laisvę kultūrininkams, ku
rių pasisekimas priklausytų nuo 
paklausos. Komunistai gerai aprū
pina tuos savo kultūrininkus, kurie 
kuria pagal vyraujančios partijos 
nurodymus. Kolektyvistiniuose kraš
tuose, kaip Sovietijoj, apsčiai popu
liarių meninių kūrinių yra kom
petentingai pristatomi, nes ta sis
tema išsiaugina aukšto lygio inter
pretatorius: smuikininkus, baleri
nas, operos solistus. Ten, kol jie pri
stato klasikinius veikalus priimtinus 
valdžiai, jų darbo sąlygos yra labai 
geros. Kada režisieriai arba inter
pretatoriai nori parodyti publikai jų 
pasirinktus, bet partijai nepriimti
nus kūrinius, visa tai pasidaro jau 
nebeįmanoma. Užtat kūrybinga 
proza, poezija, filmai ar drama yra 
ten sunkiausioje būklėje, kada no
rima jas pristatyti viešumai kolek- 

(Nnkelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Visos kūrybos raštų tomai.
Žvilgsnis į prof. Juozą Brazaitį ir jo dar
bus.
Prof. Juozo Brazaičio literatūrinės kri
tikos ir metodai ir kryptys.
Apie prof. Juozo Brazaičio raštų 
rinkimą.
Juozo Brazaičio raštų pirmasis tomas. 
Brazaitis apie baroką Vaižganto kūry
boje.
Žemaičių krašto dailininkas.
Toronto „Aras“ koncertuoja. 
Danguolės Jurgutienės tapybos.
Nauji leidiniai.

PaAOŠtž,

Visos kūrybos raštų tomai

ŽVILGSNIS | BRAZAITI IR J JO DARBUS
V. VAITIEKŪNAS

Kultūringose tautose kiekvie
nam šviesesniam žmogui savo 
namuose ar savo bute i knygų 
lentynas įkelti to ar kito svar
baus ir mėgiamo rašytojo visos jo 
kūrybos tomus yra didelis asme
niškas malonumas, o tuo pačiu 
ir patį šeimininką reprezentuo
jantis vaizdas. Pasauliui ir tautai 
reikšmingųjų rašytojų kūrybos 
tomai, išleisti vieno formato ir 
vienu parinktu apipavidalinimu, 
suredaguoti kruopščiai apsvarsty
tu metodu, su atatinkamais įva
diniais žodžiais ir pan. yra tiesiog 
natūralus ir būtinas reiškinys 
subrendusiose tautose ir bendruo
menėse. Ir tai liečia ne vien tik 
grožinę literatūrą, bet ir literatū
ros krtiikos, kalbos mokslo, istori
jos, filosofijos, menotyros ir kitų 
sričių reikšmingus autorius.

Per daug nesiplečiant šį kartą 
čionykštės užuominos tebūna 
skirtos grožinei literatūrai ir jos 
kritikai, ryšium su pradėtais leis
ti Juozo Brazaičio tomas po tomo 
raštais.

Tokiai serijai knygų laikas pri
bręsta keleriopais atvejais tada, 
kai autorius literatūros kloduose 
jau yra įgijęs ryškią, išliekančios 
reikšmės poziciją, kai paskirų, 
anksčiau išleistų jo knygų jau 
nebegalima lengvai gauti, kai 
įvairios gyvenimo aplinkybės ver
čia paskubinti autoriaus raštų 
sukaupimą parankių knygų to
muose, pagaliau autoriui mirus, 
kai reikia susumuoti visą lig tol 
galbūt padrikai išblaškytą, toliau 
jau nepapildomą kūrybinį pali
kimą.

Šitokia serijinių raštų leidy
ba nebuvo naujiena ir nepriklau
somoje Lietuvoje. Suprantama ne 
visi užsimojimai buvo ištesėti. 
Pradėjus pirmu ar antru tomu, 
toliau (kaip, sakysim, Putino 
raštų atveju) ir nebuvo nuva
žiuota. Tačiau taipgi buvo ir vi
sai pagirtinų pavyzdžių, prisi
menant anuo metu leistuosius, 
Maironio, Antano Smetonos, J. 
Tumo — Vaižganto raštų tomus.

Panašiuose užmojuose išeivi
ja galėtų net didžiuotis kone 
pionieriškais nuopelnais. Mat 

pirmą kartą tokios apimties seri
ja — Juozo Gabrio redaguoti 6 
tomai Vinco Kudirkos raštų, 
spausdintų Mauderodės spaustu
vėje, Tilžėje, 1909 metais, buvo 
išleisti tada Amerikoje gana gy
vai ir plačiai veikusios Tėvynės 
mylėtojų draugystės.

Ir pokario metais Lietuvoje, 
kai po Stalino mirties buvo pajus
tas šioks toks varžtų atleidimas, 
tuoj pat buvo išleisti Žemaitės, | 
Lazdynų Pelėdos, Balio Sruogos 
ir kt. raštų daugiatomiai. Ii 
šiandien ten tokie leidžiami ne 
tik vyresniųjų gyvųjų, bet ir vos 
penkiadešimtmetį perkopusių 
jaunesniųjų, kurių kūryba jau 
yra įgijusi atatinkamą svorį.

Mūsų laikų išeivijoje irgi šis 
tas yra padaryta. Bene didžiau
sias indėlis yra Vinco Krėvės raš
tų išleidimas šešiuose tomuose. 
Buvo šios rūšies darbų ir dau
giau pradėtų, bet dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių nutrauktų, 
kaip, sakysim, Pulgio Andriušio 
raštų leidimas, užgesęs po pir
mojo tomo. Geriau klojasi su An
tano Škėmos raštais, jų leidyba 
greičiausiai netrukus bus užbaig
ta. Jau yra redaktoriai ir pinigai 
taipgi Jono Aisčio visiems raš
tams. Ir visa tai reikėtų ne toly
džio apleisti ir lėtinti, bet suin
tensyvinti ir paskubinti, fondams 
ir mecenatams telkiant pinigus 
ir redaktorius. Pinigų gal bus net 
daugiau ir ateityje, bet redakto
rių jau greit gali pritrūkti. O šios 
rūšies darbų su žiburiu ir nebe
reikia ieškoti. Štai, ar nebūtų 
prasminga išeivijoje (Lietuvoje 
to tikrai šiandien niekas nepa
darys) išleisti mūsų literatūros 
klasiko, išeivijoje mirusio Igno 
Šeiniaus visus raštus keliuose to
muose. Pagaliau nebūtinai tik 
mirusieji. Ir gyvųjų išeivijos ra
šytojų tarpe netrūksta tokių, ku
rių raštai jau surinktini į seriji
nius tomus. O tai vis būtų dar
bai atlikti ne vien šiai dienai, bet 
ir ateičiai. Dabar to nepadarius, 
gali būti nedovanotinai pavė
luota ir daug ko aplamai prarasta.

Todėl šiandien reikia čia pa-

— Žmogus galutinai miršta tik 
tada, kai jis užmirštamas. Mes ne
norime Brazaičio užmiršti. Mes no
rime jį išlaikyti gyvą. Tačiau, norė
dami Brazaitį išlaikyt gyvą ir todėl 
apie jj kalbėdami, susiduriame su 
rimtu uždavinu. Kalbėti apie žmo
gų — tolygu jį teisti. Ogi teisti tą, 
kuris nebegali pasiteisinti, yra labai 
atsakingas uždavinys. Galbūt todėl 
jau senieji romėnai buvo prisiėmę 
moralinį principą, kad apie mirusį
jį tegalima kalbėti arba gerai, ar
ba nieko. De mortuis aut bene, aut 
nihil. Tik mūsų universalusis pre
latas Aleksandras Dambrauskas, 
alias Adomas Jakštas, tą romėniš
kąjį principą pakeitė nauju: de mor
tuis nihil nlsi vertus. Apie miru
siuosius tik teisybę, arba nieko.

Čia rašantis yra už Dambrausko- 
Jakšto principą, nors kartais dėl jo 
praktiško taikymo tenka prisiimti ir 
atitinkamų priekaištų. Matot, ir 
teisybės principo mastas gali būti 
daugiau ar mažiau subjektyvus. Ir 
nebūtinai tyčiomis subjektyvus, bet 
ir todėl, kad žmogus yra perdaug 
sudėtinga būtybė, kad kas iš šalies, 
kad ir kaip glaudžiai bendraudamas, 
bendradarbiaudamas ar stebėda
mas, galėtų ją kiaurai matyti. Oi 
kai kurios asmenybės, kaip ir velio
nio Juozo asmenybė, yra ypačiai su
dėtingos, ir kalbėti apie tokias as
menybes, kad ir teisybės principo 
plotmėje, yra labai atsakingas užda
vinys. Turėdamas tai mintyje, turė
čiau velionį Juozą atsiprašyti, jei 
savo interpretacijos kai kurtomis 
mintimis būčiau skirtingas nuo jo 
paties tikrovinės versijos.

Juozo tėvai, Simonas Ir Ieva Mau- 
rukaitė Ambrazevičiai, turėjo tris sū
nus: Simoną, Antaną ir Juozą, ir 
tris dukras: Mariutę, Magdulę ir 
Kastulę. Ambrazevičiai gyveno Tra
kiškių kaime, Kvietiškio valsčiuje, 
Marijampolės apskrityje, prie plen
to iš Marijampolės į Prienus, apie 
trys kilometrai, t.y. apie dvi my
lios į rytus nuo Marijampolės. Tu
rėjo, kaip suvalkiečiai sako, vienos 
kolionijos apie 16 ha, t.y. apie 40 
akrų žemės ūkį. Juozo vyresnysis 
brolis Simonas seniai miręs, o bro
lis Antanas mirė 1972. Jau yra mi
rusios ir visos Juozo seserys.

Juozas gimė 1903 gruodžio 9. Pra
džios mokyklą lankė ten pat Tra
kiškiuose, tuo metu prisiglaudusią 
rašytojo Vinco Ramono tėviškėje. 
Tik tikyba ir gimtoji kalba buvo 
dėstomos lietuvių kalba, o kiti mo
komieji dalykai buvo einami rusų 
kalba. Atrodo, kad pradžios mokyk
lą Juozas bus baigęs 1914 pavasarį, 
nes I-asis pasaulinis karas jį 1914

sidžiaugti žymiojo mūsų litera
tūros profesoriaus ir kritiko Juozo 
Brazaičio raštų pradėtuoju leidi
mu. Pirmas tomas jau prieš akis. 
Netrukus pasirodys antrasis ir ki
ti. O kad taip leidėju J Laisvę fon
du lietuviškai kultūrai ugdyti ir 
redaktoriais Alina Skrupskelienė 
ir Česlovu Grincevičium pasektų 
ir kiti.

Jvykį akcentuodami, šį "Drau
go” kultūrinio priedo numerį 
medžiagos didžiuma skiriame Juo
zui Brazaičiui ir pradėtiems leis
ti jo raštams. k. brd.

rudenį užklupo Marijampolės 
gimnazijos parengiamojoj klasėj, 
žmonių paprastai iš rusiško vadi
namuose „stupkiuose". Pačią Mari
jampolės gimnaziją jau karo pra
džioj evakavus į' Rusijos gilumą, į 
Voronežą, Juozas pasiliko tėviškėje.

Kai 1917 „Žiburio" draugijai pa
sisekė iš vokiečių okupacinės admi
nistracijos gauti leidimą Marijam
polėje gimnazijai atsteigti, gruodžio 
mėn. vyko stojamieji egzaminai j I- 
ąją, II-ąją, IlI-ąją, IV-ąją ir V-ąją 
klases. Tada drauge su Juozu teko 
laikyti egzaminus j IV-ąją klasę. Ar
čiau susipažinom tik 1918 pradžioje, 
gimnazijoje prasidėjus mokslo me
tam, kurie truko iki liepos 31. Tos 
mūsų IV-osios klasės mokinių žy
mi dalis buvo dar XX amžiaus gi
mimo, nespėję ar nenorėję karo 
pradžioje su gimnazija evakuotis į 
Rusiją ir trejus metus turėję moky
mosi pertrauką. Tie vyrai jau buvo 
po ūsu ir palyginti su jais Juozas su 
savo amžininkais atrodė kaip vaike
liai. Kitais mokslo metais tų bren- 
duolių dalis nubyrėjo. Kas peršoko 
V-ąją klasę, kas tiesiai j Vl-ąją, kas 
išėjo j kunigų seminariją, o kas 
1919 pradžioje savanoriu išėjo į be
sikuriančią Lietuvos kariuomenę 
nuo besiveržiančių rusų bolševikų 
nepriklausomybės ginti.

Apskritai 1919 metai Lietuvos ne
priklausomybei buvo lemtingi. Ir to
je lemtyje gimnazistai yra suvaidi
nę reikšmingą valstybinį vaidmenį. 
Savo mokytojų ir vyresniųjų kla
sių mokinių instruktuojami ir va
dovaujami ir penktaklasiai ėmėsi 
skatinti kaimo jaunimą, kad stotų 
savanoriais į Lietuvos kariuomenę 
nepriklausomybės ginti. Tokiu ska
tintojų tada buvo tapęs ir šešiolika- 
kametis Juozas. Su keleriais metais 
vyresniu savo tėviškės kaimynu iš 
Triobiškių kaimo septintaklasiu 
Jurgiu Steponaičiu ir penktaklasis 
Juozas jau tada pradėjo savo visuo
meninę veiklą savuose Trakiškiuose 
ir aplinkiniuose kaimuose,-daugiau
sia talkindamas kaimo jaunimui or
ganizuotai veikti, dalindamasis su 
juo savo apsiskaitymu ir savo mo
kyklinėmis žiniomis.

Pačių moksleivių organizuotoj

Prof. Juozas Brazaitis (1903-1974)

veikloj, kuri paprastai vyko vaka
rais, Juozas tik retkarčiais dalyva
vo. Gimnaziją lankė iš Trakiškių ir 
vakare vėl kelis kilometrus vykti į 
Marijampolę jam jau buvo per daug. 
Be to, Trakiškiuose ir elektros ne
buvo. Pamokas teko ruošti prie ži
balinės lempos ir dažniausiai, kai 
jau šeima nekliudė.

Mokymosi pažangumo atžvilgiu 
Juozas nebuvo nei prasikišęs, nei at
silikęs. Bet ėjo savomis jėgomis, be 
„suflerių“ ir be „špargalkų“. Kla
sėje buvo tylus, sakytum, užsidaręs, 
bet su klase buvo solidarus. Kai VI- 
oji klasė nusitarė vienu metu nusi
kirpti plikai plaukus, tik vienas 
bendraklasis tam nepakluso, bet tai 
buvo ne Juozas, o Eduardas. Kai 
VH-oji berniukų klasė iš solidaru
mo Vll-ajai mergaičių klasei išėjo 
j streiką prieš labai nemandagų 
mergaitėms fizikos mokytoją, Juozas 

Nuotr. V. Maželio
Abu Jau iškeliavę amžinybėn: dr. Domas Jasaitis {teikia . Lietuvių katalikų mokslo akademijos premiją prof. Juozui 
Brazaičiui, minint Akademijos SO metų sukaktį.

Nuotrauka A. K.

irgi buvo su klase. Kai, gimnazijos 
baigiamuosius egzaminus laikant, 
buvo galima pasirinktinai laikyti ar
ba prancūzų arba vokiečių kalbos 
egzaminą ir klasė, afrontuodama 
nemėgtai vokiečių kalbos mokytojai, 
susibaudę, kad visi laikys tik pran
cūzu kalbės egzaminą, Juozas taip 
pat buvo su klase, nors vokiečių 
kalbą geriau mokėjo negu prancū
zų ir nors vokiečių kalbos moky
toja jam buvo labai palanki.

Per mudviejų bendraklasiavimo 
metus gimnazijos aplinkoj neteko 
Juozo pastebėti gimnastikuojant, at
seit, per pamokų pertraukas nau
dojantis turniku, kopėčiomis, lygia
gretėmis ar kitais sporto įtaisymais. 
Nedalyvavo jis nė karinio pasiruo
šimo pratybose po pamokų su me
diniais šautuvėliais. Nepriklausė nė 
gimnazijos moksleivių šaulių bū
riui. Bet dalyvavo gimnazijos chore.

Taip pat nedalyvaudavo gimnazis
tų vakarėliuose ir mergaičių ne
šokdino. Atrodė, kad apskritai mer
gaitės jam tarsi neegzistavo. Klasė
je sėdėjome po du viename suole/ 
Juozas sėdėjo su Jonu Aleksa, ku
ris jau nuo V-osios klasės buvo ap- 
sigyvenęs ar apgyvendintas pas tė- I 
vus marijonus ir kurį mūsų klasė 
laikė aiškiu kandidatu j kunigus. Jis 
ir tapo kunigu marijonu ir kurį lai
ką buvo Kauno kunigų seminarijos 
klierikų dvasios vadovu. Mirė prieš 
kelerius metus, klebonaudamas Ta
bariškių parapijoj, netoli Kauno, i 
Klasės bendra nuomonė buvo, kad 
Juozas patrauks savo suolo draugo 
Aleksos pėdomis. Dėl to, kai 1922 
pavasarį baigęs gimnaziją tų metų 
rudenį1 Juozas nepasirodė universir 
teto aplinkoj Kaune, buvo aišku,' 
kad jis bus pasirinkęs savo suolo 
draugo Jono tolimesnį kelią. Vis dėl
to po metų Juozas pasirodė univer
sitete. Niekad neteko su juo išsi
kalbėti, kodėl ir kuriomis aplinky
bėmis visa tai įvyko. Taip pat ne
teko su juo išsiaiškinti, kuriomis ap
linkybėmis, tik pradėjęs studentauti,^ j 
1923 įsitaisė oficiozinfo „Lietuvos^ i 
dienraščio redakcijoje.‘*Tjij--rffetu—S 
„Lietuvos“ vyr. redaktorium buvo 
buvęs mūsų gimnazijos direktorius 
ir lotynų kalbos mokytojas dr. Ka
zys Jokantas, vėliau buvęs švietimo 
ministru paskutinėje krikščionių > 
demokratų vyriausybėje dr. Bistro I 
kabinete 1925 - 1926 ir paskutinėje- ! 
tautininkų vyriausybėje Merkio ka
binete 1939 - 1940. Sibiro kankinys. . 
J Lietuvos istoriją, be kita ko, nu- j 
ėjęs ir savo nusistatymu lemtinga- ! 
me I940.VI.14 vyriausybės posėdyje 
prezidentūroje. Jis pasisakė prieš so- ! 
vietų ultimatumo priėmimą, už pa- , 
sipriešinimą sovietų invazijai. Jo- I 
kantas, gatvėje sutikęs savo buvusį 
mokinį, visada pasveikindavo, pa
prašydavo, kad jj palydėtum ir pa
pasakotum, kaip einasi, kuo vertie
si. Galimas daiktas, kad toks atsi
tiktinis Juozo susitikimas su savo 
buv. direktorium bus jam atidaręs 
„Lietuvos“ dienraščio redakcijos 
duris. Anuomet laikraščiai labai sti
go žmonių, turinčių įmanomą sti
lių ir pakenčiamai mokančių rašo
mąją kalbą. Juozo bendraklasis Jur
gis Masaitis taip pat jau buvo įsi
taisęs krikščionių demokratų 
„Laisvės“ dienraščio redakcijoje.

Angažuodamas Juozą oficiozinei 
„Lietuvos“ redakcijai, Jokantas pa
taikė tikrą žurnalistinį talentą. Kai 
po 1926 gruodžio 17-osios pervers
mo respublikos prezidentu tapo 
Smetona ir 1927 dažnai lankydavo
si provincijoje, Juozas jau buvo ofi
ciozo atstovu prezidento anturaže. 
Iš tų gausių kelionių Juozas links
mai prisimindavo vieno Žemaitijos 
valsčiaus viršaičio sveikinamąją kal
bą, sutinkant prezidentą:

— Pone prezidente, — pradėjęs | 
viršaitis, — mes jūsų jau seniai , 
laukėme ir laukėme ir dabar, DEJA, J 
sulaukėme...

Tarp 1922 ir 1942 mudviejų su 
Juozu susitikimai tebuvo atsitik
tiniai ir reti. Vėl susibloškėva tik -! 
1942, jei taip galima išsireikšti, po I 
bendru rezistencijos stogu, rezisten
cijos prieš Lietuvos okupantą.

Kai dabar su Juozu negrįžtamai ! 
atsiskyręs iš kelerių metų perspek
tyvos bandau susumuoti savo su juo > 
arti 40 metų palyginti glaudaus ■ 
bendravimo ir bendradarbiavimo iš-
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Šiame numeryje:
Lietuvių kultūrai laimėtas Pranas 
Domšaitis.
Skatinti bei ugdyti tikrąją kūrybą: po
kalbis su dr. Tomu Remeikiu jo knygos 
išleidimo proga.
Pastangos sušepetinti kūrybinį jau
nimą.
Natūrali mylimųjų kalba: Balio Gai- 
džiūno poezijos rinkinys.
Balio Gaidžiūno eilėraščiai.
Teatro festivalio įspūdžiai.
Dailės premija paskirta Viktorui Viz
girdai.
Salon de Mai paroda Paryžiuje. 
Ekumeninės dvasios puoselėtojas kun. 
Povilas Dilys.

Lietuvių kultūrai laimėtas 

Pranas Domšaitis

SKATINTI BEI UGDYTI TIKRĄJĄ KŪRYBA

Kukliai spaudoje pasirodžiusi 
žinia, kad lietuviu rankosna yra 
atsidūrusi daugiau kaip 60 pa
veikslų Prano Domšaičio dailės 
kolekcija, verta kur kas didesnio 
dėmesio negu anoji kronikinė in
formacija. Tai yra analogiškas ir 
panašios reikšmės įvykis mūsų 
kultūriniame gyvenime kaip M. 
K. Čiurlionio paveikslu išgelbė
jimas ir iparvežimas Lietuvon iš 
Maskvos 1920 metais. Per kažko
kį fatališką mūsų pačiu neapsi
žiūrėjimą Pranas Domšaitis ligi 
pat šių dienų, galima sakyti, bu
vo neįjungtas lietuviškosios kul
tūros orbiton. Ir apsižiūrėta tur
būt pačiu paskutiniuoju momen
tu. Nedaug betrūko, kad Prano 
Domšaičio pasaulinio garso verti 
darbai būtu išsisklaidę įvairiose 
galerijose bei privačiose kolekci
jose, mums jų jau nebeatran
dant ir neįsigyjant

Juk ir M. K Čiurlionio geniali 
kūryba taipgi tik per plauką iš
liko mūsų tautai, aplamai pasau
liui ir meno istorijai. Revoliuci
jos siaubiamoj Rusijoj M. K. 
Čiurlionio paveikslai tūnojo už
kišti nesaugiose patalpose Mask
voj. Šalčio ir neramumų kausto
mam mieste koks nors revoliucio
nierių ar kontrarevoliucionieriu 
būrys galėjo už jų lengvai už
kliūti ir jais pasikurti arbatai 
virti krosnelę, užkimšti išauš
tus kareiviniu langus ar nusiva
lyti batus. Ir Čiurlionio šiandien 
nebūtų. Arba prisimintume jį lyg 
per miglas, tik kaip legendą, be 
jokio regimo kūrybinio palikimo. 
O kaip atrodytų šiandien lietu
vių dailė be Čiurlionio?

Ir tik dviejų žmonių rūpesčio 
dėka Čiurlionis buvo išgelbėtas. 
Jiedu buvo: Čiurlionio sesuo Va
lerija Čiurlionytė ir gilios kultū
ros f Lietuvos atstovas Ma'šk- 
vojfl poetas Jurgis Baltrušaitis. 
Be ju supratimo, veiklos ir rizi- 
kosjlpiurlionį dabar vargiai ar 
beturėtume ir aplamai vargu ar 
jis būtu išlikęs.

O šiandien lygiai lengvai ga
lėjome pasilikti ir be Prano Dom
šaičio, jeigu ne dailininko ir mu
ziejininko Adolfo Valeškos su
bruzdimas ir Lietuviu fondo va
dovybės supratingas dėmesys jo 
mintims, liečiančioms Domšai
čio kūrybinį palikimą. Atrinktų
jų Prano Domšaičio dailės darbų 
kolekcija jau parskraidinta iš Ha
vajų į Chicagą, čia sukataloguo
ta, sumetrikuota, pervesta į skaid
res. Reikia tikėtis, kad kolekci
jos saugojimo ir jos eksponavi
mo darbai nebus atiduoti į kokių 
nors mėgėjų ir šios srities dile
tantišku apsišaukėlių rankas, o 
bus. rasta dailės srityje profesio
nali, patikima, kompetentinga, 
pačiam Domšaičiui ir aplamai 
mūsų kultūrai prasminga, repre
zentacinė paveikslų globa.

Be kita ko, reikia atsiminti, 
kad su Prano Domšaičio laimė
jimu mūsų kultūrai, jos dailės 
raidoje užpildoma kone tuščia 
ekspresionizmo dešimtmečių vie
ta. Juk tai dailininkas, kurio dar
bai, nuo Pirmo pasaulinio karo 
iki Hitlerio įsigalėjimo Vokieti
joje, visur buvo eksponuojami 
kartu su didžiaisiais vokiečiu eks
presionistais, Ir tai buvo lietuvio 
darbai ne tik iš ju autoriaus pa
vardės, bet ir iš ju giluminės dva
sios, atspindinčios mūsų liaudies 
dievdirbių bruožus ir pietistinį 
mažlietuviu religingumą. Pranas 
Domšaitis juk buvo ano Mažo
sios Lietuvos pajūrinio kampo, 
dabar begėdiškai rusų pasisavin
to ir kolonizuoto, sūnus. Kaip 
Donelaitis ir Vydūnas literatūro
je, taip Pranas Domšaitis dailėje 
liudija ir tebeliudys gimtinio 
krašto lietuviškąsias šaknis, nu
sidriekusias iči pat šių laiku. Ir 
ar gali būti didesnis asmeniška
sis Prano Dimšaičio sąmoningo 
lietuviškumo įrodymas, kaip turė
jimas nepriklausomos Lietuvos 
paso tuo laiku, kai Vokietijoje 
siautėjo hitlerinis košmaras ir 
dauguma tenykščių stengėsi pri-

Pokalbis su dr. Tomu Remeikiu 

jo knygos išleidimo proga

Sį rudenį, JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos lėšomis iš
leista, išėjo ilgai laukta prof. dr. 
Tomo Remeikio knyga „Opposition 
to Soviet Rule in Lithunia 1945 - 
1980“. Autorius gimė Lietuvoje, vi
durinius ir aukštuosius mokslus bai
gė Amerikoje, 1963 m. Illinois uni
versitete (University of Illinois) 
įgydamas politinių mokslų dakta
ro (Ph. D.) laipsnį, šiuo metu dr. 
Remeikls vadovauja politinių 
mokslų skyriui ir politinius moks
lus dėsto Calumet College, Ham- 
mond, Ind. Daktaras yra paruošęs 
ir suredagavęs, taip pat JAV LB 
leidžiamus, aštuonis kasmetinius 
žmogaus teisių metraščius „Viola- 
tions of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania“, parašęs daug 
mokslo straipsnių j įvairias knygas 
ir žurnalus, yra „Lituanus“ ir „Aki
račių“ redakcijų kolegijų narys, 
Lituanistikos instituto leidyklos ve
dėjas, PLB Visuomeninių reikalų 
komisijos narys, nuolatinis JAV Lie
tuvių Bendruomenės politinės veik
los talkininkas. Dr. T Remeikis yra 
vedęs ir augina bei lietuviškai auk
lėja dukterį Gintarę ir sūnus Audrių 
ir Petrą. Žmona Nijolė yra dantų gy
dytoja, Illinois universiteto pro^pso- 
rė ir endodontikos skyriaus vedėja.

•

— Nors šį pokalbį užsiprašiau 
Jūsų parašytos knygos išleidimo 
proga, tačiau apie knygą daug kal
bėti nenoriu. Su ja visuomenę su
pažindins spaudos žmonių recenzi-

sitaikyti. Todėl sveikiname ne 
kokį nors Domšaičio sulietuvėji- 
mą, bet mūsų pačių supratimą, 
kad Pr. Domšaitis visu savo as
meniu ir visa savo kūryba buvo 
ir pasilieka lietuviškosios kultū
ros labui tik lietuvis. k. brd. 

Pranas Domšaitis (1880-19*5)

jos bei specialūs gyvo žodžio vaka
rai, ruošiami, kiek girdžiu, net ke
liose lietuvių kolonijose, ir to gal 
užteks. Be to, knyga juk rašyta ne 
tam, kad kas nors apie ją kalbė
tų, bet kad ją skaitytų ir išvadas 
pasidarytų be mūsų pagalbos. Tad 
tegu taip ir lieka. O šį pokalbį no
rėčiau kreipti j Jūsų visuomeninę 
veiklą, Jūsų pažiūras į išeivijos pag
rindines problemas gal daugiau ri
bojantis politine sritimi, kur Jūsų 
įnašą išeivija yra stipriau pajutusi.

Jūs esate vienas iš didoko mūsų 
jaunesnės kartos mokslininkų bū
rio, gerai įsitvirtinusio Vakarų pa
saulio akademinėse viršūnėse, bet 
vienas iš nedaugelio labai aktyviai 
dalyvaujančių lietuviškoje veikloje 
ir tą aktyvumą įrodžiusių konkre
čiais darbais. Gal nuo čia pokalbį 
ir pradėkim Sakykite, kokios trau
kos jėgos J.;s, .daktare, J šį mate
riališkai labai jau nepelningą pro
fesiją bei lietuvišką darbą ati
tempė?

— J šį klausimą atsakyti sunku 
be giluminės savęs analizės. Neži
nau kodėl, bet jau nuo jaunystės 
laikų žmogus — jo psichologinis ir 
socialinis plotas — buvo mano eks- 
ploracijos centras. Žmogus buvo Ir 
yra man didesnė mįslė, negu gam
ta — visata aplamai. Ir iki šios die
nos žmogaus mintis ir elgesys išli
ko kaip moksliškai neištirtas „lau
kinis kraštas”, “frontier”. Todėl 
visuomeniniai mokslai man ir bu
vo natūrali studijų šaka. Kodėl lin- 
kau į šią sritį, kaip sakau, nežinau. 
Galbūt pergyventas Antrasis pasau
linis karas ir staigus kultūrinės bei 
socialinės aplinkos pasikeitimas dėl 
emigracijos neišvengiamai kėlė isto
rinius, politinius ir socialinius klau
simus. Tikriausiai buvo ir daugiau 
psichologinų bei aplinkos veiksnių, 
stūmėjusių mane į politinių moks-

Dr. Tomas Remeikis

lų sritį.
Aišku, kad naujam emigrantui 

negalėjo nerūpėti materialinės gero
vės klausimas, todėl spaudimas 
orientuotis į „praktiškus mokslus“ 
egzistavo plačiai, ir visa tai supran
tama. Galbūt spaudimui atsispirti 
padėjo ne vien palinkimas į visuo
meninius mokslus, bet ir manymas, 
kad ekonominė gerovė priklauso 
ne nuo profesijos, o nuo pastangų 
ir pasiekimų pasirinktoje profesijo
je. Horatio Alger istorijos turėjo ir 
man šiokios tokios įtakos.

Lietuviškame darbe dalyvauju, 
nes iš dalies jis yra mano profesi
jos „praktika“, nes turiu pasitenki
nimą, nes tai neatskiriama ma
no identiteto, kaip lietuvio, dalis. 
Tai ne aukos ar pasišventimo, bet 
mano asmenybės atspindys. Lietu
viškas darbas, žinoma, nėra visai 
sutaikomas su profesiniu ir ameri
kietiškos aplinkos gyvenimu. Ne 
vienas iš mano bendraamžių šią 
problemą yra sprendęs, atsisakyda
mas veiklos lietuviškame gyvenime. 
Man tačiau atrodo, kad galima su
rasti pakenčiamą kompromisą, ne
pažeidžiant nei profesinių, nei lie
tuviškumo interesų. Didele dalimi 
tai yra sąmoningo apsisprendimo, 
o ne sąlygų ir padėties padiktuo
tas reikalas.

— Kaip kiekvienas .lietuviško 
darbo darbininkas, taip ir Jūs, aiš
ku, žinote to darbo nedėkingumą 
ir visuomenės nuotaikas, kuri už jai 
teikiamus patarnavimus dažnai net 
ir kuklaus moralinio atpildo pagaili. 
Tačiau nepaslaptis, kad tam tikra 
visuomenės dalis, daugiau iš poli
tinio sektoriaus, prieš kokį tuziną 
metų bandė Jus net labai smailiais 
ragais pabadyti, o gal ir visai „nu
durti", ypač triukšmingai reaguoda
ma į Jūsų mintis, mūsų „establiš- 
mentui“, rodančias neįprastas ir ne 
taip jau labai palankias kryptis. 
Kaip Jūs visą tai pergyvenote, kaip 
išlikote lietuviškame darbe ir kaip 
į visą tą buvusį pasišiaušimą žiū
rite dabar, kai Jūsų adresu atėjo 
ramesni laikai?

— Kontroversijas, kurias išeivija 
pergyveno per maždaug praėjusius 
penkiolika metų ir kuriose man te
ko aktyviai dalyvauti, pergyvenau 
palyginti ramiai. Niekad nekilo pa
gunda pasitraukti iš lietuviškos 

veiklos, nes tikėjau savomis idėjo
mis (kurios galėjo pasirodyti buvu
sios ir klaidingos) ir, kaip visuojųe- 
nės mokslų specialistas, maniai^, 
kad supratau konflikto aršūrtio 
priežastis.

Jaunystėje daugelis yra linkę būti 
„sukilėliais“, „maištautojais“. Tai 
dažnai atsitinka ne vien dėl to, 
kad jauni žmonės nori būti skirtin
gi, suformuoti „savitą veidą“, bet ir 
dėl to, kad tarp kartų atsu 
randa perspektyvų skirtumai. Bręs
tant ir studijuojant Amerikoje, buvo 
neišvengiama, kad manoji karta mi- 
tytų gyvenimą kiek kitaip, negu 
Lietuvoje subrendusi karta. Manau, 
kad ir mano dažnai kritiškesnė pa- 
žiūra į išeivijos gyvenimą, ypač jos 
politiką, kilo iš perspektyvų skir
tumo. Visuomeninių mokslų „.spe
cialistu būdamas, aš tai labai'Stip
riai jaučiau, todėl reakcija ir puo
limas tų idėjų, kurias aš propaga
vau, man buvo suprantamos ir dėl 
to lengvai pakeliamos.

Ta skirtinga perspektyva susikū
rė amerikietiškoje aplinkoje. Tai 
anglo-saksiško liberalizme- -p?rjpei. - 
tyva. Esu įsitikinęs, kad niekas ne
turi tiesos monopolio. Jo nerasite 
nei moksle, nei religijoje, nei magi- 
koje... Tiesa atsiskleidžia palaipsniui 
idėjų konflikte. Visuomenė, kuri tą 
konfliktą bando malšinti ir jungti 
visus „organinėn vienybėn“, karikų 
jėga ir smurtu (kaip pvz., kone sįmj- 
boliu tapęs plytgalis, metamas per 
Jaunimo centro langą), yra prie
šiška laisvei, tiesai, yra pasmerkta 
stagnacijai. Man atrodo, kad neko'nr 
formistinis, kad ir velnio advokato 
vaidmuo, yra reikalingas kiekvienos 
visuomenės pažangai, tiesos a(si, 
skleidimui, racionalių visuomępi- 
nių sprendimų neišvengiamam da
rymui. Todėl niekad nejutau, kad 
mano kritiškos mintys „establiš- 
mento“ link neturėtų prasmės.

Lietuvių tautos, o taip pat if 
išeivijos, problema yra ta, kad šio 
anglo-saksiško liberalizmo pagrin}- 
dų mes niekad neįsisavinome. DėJ 
to griuvo ir parlamentinė demokra- 
tija, dėl to ir neužlyginami plyšiai 
nuolat ženklino išeivijos visuomenę 
Tik pagalvokime, kad dar nėra; 
sakysim, John Locke ar J.S. Mills 
veikalų vertimo J lietuvių kalbą. 
O tai jau liudija mūsų politinėj 
kultūros atsilikimą. Lietuviškasis li
beralizmas tiek išeivijoje, tiek ir Lie
tuvoje (kiek apie tai įmanoma su
prasti iš mažų užuominų pogrin
džio spaudoje) yra išlikęs organi
nėje Platono - Rousseau tradici
joje, kuri dominuoja Europos kon
tinente. Taip mes ir išeivijoje vii 
tebeieškome organinės vienybės pa
gal Antano Smetonos sukurtą mo
delį, taip ir Lietuvoje nepajėgiama 
deklaruoti sąžinės laisvės. Abejosė 
tautos dalyse pliuralistinis visuome
nės tvarkymo modelis yra neigia
mas. Dėl to mūsų visuomeninis) 
konfliktai įgauna ekstremistiškas 
formas. Jie neišsprendžia problemų 
ir iš pagrindų skaldo visuomenę į 
ideologiškai nesutaikomas stovyklas. 
„Organinė vienybė“ turi labai siaut- 
ras tolerancijos ribas, kurias saugo 
fanatiškai nusiteikę „drausmės sari* 
gai“. Taip aš supratau priežastiš, 
privedusias dalį visuomenės prie tų 
Jūsų minimų bandymų ir mane ir

(Nukelta į ? pal)
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Jonui Jablonskiui 
skirtas numeris:
Prie Jono Jablonskio sukakčių.
P. Jonikas rašo apie tarmių vaidmenį 
jablonskinėje rašyboje.
Petronėlės Orintaitės prisiminimai ir 
kitokie svarstymai apie Jono Jablons
kio paaukotą gyvenimą.
Jono Jablonskio gyvenimo ir darbų 
reikšmingosios dątos.
Jonas Jablonskis moko ir bara rašy
tojus.
Bernardo Brazdžionio eilėraštis.
Ar paseno Jablonskis? — Bronio Railos 
atsiminimų akimirkos nuo J. Jablons
kio kapo ir vėliau.

Prie Jono Jablonskio sukakčių

TARMIŲ VAIDMUO JABLONSKINEJE RAŠYBOJE

Praeities šimtmečiuose daug 
žmonių ir daug kitokių aplinky
bių formavo lietuvių bendrinės 
kalbos susidarymą. Tačiau galu
tiniam jos sucementavimui ir 
paskutinio taško pastatymui rei
kėjo vieno atitinkamo žmogaus. 
Reikėjo žmogaus su įgimta kalbi
nės kultūros nuovoka, reikėjo ne 
vien tik mokslininko, bet ir kas
dieninės šnekamosios kalbos 
praktiko. Reikėjo visus siūlų ga
lus suvesti taip, kad lietuvių kal
ba tiktų (ir jau visiems laikams) 
tiek bendrajam visų lietuvių su
sižinojimui, tiek grožinės litera
tūros kūrimui, tiek šakočiausių 
mokslo veikalų rašymui. Ir kaip 
tik pačiu laiku, labiausiai pri
brendusiu laiku, mūsų tautai 
lemta buvo sulaukti Jono Jab
lonskio.

Jeigu sakoma, kad žydų tautą 
per tūkstančius metų niuo išny
kimo apsaugojo jų religija, tai lie
tuvių tautą nuo pražūties išgel
bėjo tik lietuvių kalba, juodžiau
siais šimtmečiais išsaugota tar
tum šventoji gabija. Juk jeigu su 
Vytauto mirtimi būtų greitai už
gesusi ir lietuvių kalba, kuo šian
dien mes besiskirtume nuo len
kų, turint minty politines jų 
apaštalavimo tendencijas. Ta
čiau kol lietuvių kalba gūžėsi tik 
šiaudinėse pastogėse, visuotinai 
netapdama kultūros sričių kalba, 
kalbos nykimo ir žmonių nutau- 
timo pavojus niekada nebuvo 
atšokęs.

Ir Jonas Jablonskis čia padarė 
tai, ką, vieno žmogaus pastan
gas sveriant, beveik negalima 
nė įsivaizduoti. Kitos tautos, for
muodamos bendrinę savo rašti
jos kalbą ir turėdamos daug fak
tais gausesnę, ilgesnę ir kur kas 
palankesnę savų kalbų vystymo
si patirtį, vis dėlto užtruko šimt
mečius. Lietuvių tauta, didžia da
limi Jablonskio dėka, visa tai tu
rėjo padaryti staiga ir beveik žūt
būtinės kovos už išlikimą ir už 
politinę laisvę aplinkybėse.

Šiemet tad, minėdami Jono 
Jablonskio 120 metų gimimo ir 
50 metų mirties sukaktis, giliai ir 
su pagarba lenkiame galvas prieš 

žmogų, atidavusį į mūsų ran
kas patį patikimiausią tautos iš
likimo laidą — sunormintą, nu
šlifuotą, visas moderniojo gyve
nimo ir visos kūrybos sritis aprė
piančią gimtąja kalbą. Bet tai dar 
nereiškia, kad Jonas Jablonskis 
savo gyvenimu ir savo darbu lie
tuvių kalbai jau užtikrino am
žinybę ir tolimesnį jos vystymą
si. Anaiptol. Tolimesnį rūpestį 
lietuvių kalba jis paliko savo mo
kiniams, mums ir ateities kar
toms. Jis, galima sakyti, visus tik 
užvedė ant kelio, be kurio die
vai žino kur būtų nueita. Jis su- 
smaigstė to kelio gaires, nurodė 
jo kryptį ir tikslą, atnešdamas ir 
pats didžiulį indėlį.

Reikia atsiminti, jog ir kalbos 
mokslas, toliau nepuoselėjamas ir 
apleistas, pradeda nykti, kaip ir 
kiekviena kitų mokslų sritis. 
Menkėja tada ir pats tiriamasis 
objektas — kalba; pradeda nega
luoti ir tą kalbą vartojanti tau
ta.

Ar šia prasme mums šiandien 
jau reikia būkštauti? Ir taip, ir 
ne. Džiaugiamės, kad Vilnius 
šiuo metu yra tapęs ne tik lietu
vių kalbos, bet ir visos baltisti
kos mokslo centru. Netrūksta 
ten ir puikiai pasiruošusių lietu
vių kalbininkų. Tačiau reikia 
baisiai apgailestauti daug pada
riusio ir dar daugiau žadėjusio 
kalbininko prof. Jono Kazlausko 
okupcinę žūtį. Jaučiama okupan
to pastanga lietuvių kalbą iš
stumti iš kitų mokslo sričių, vi
siems brukant vien rusiškus šal
tinius. Rūpestį kelia ir nuolatinė 
tenykščių kova prieš lietuvių 
kalbon besibraunančias rusų kal
bos įtakas. Išeivijoje pavojus ža
lojamai lietuvių kalbai ne vien 
tik kasdieniniam jos vartojime, 
bet ir spaudoje šiurpulingai aki
vaizdus. Tačiau ir čia netrūksta 
pastangų rūpintis kalbos geru
mo lygiu, jo įsisavinimu ir palai
kymu net pačioje jauniausioje 
kartoje. Bet ar tokių yra pakan
kamai, reikėtų labai abejoti. 
Moksline prasme Vakarų pasau
lyje lietuvių kalba domisi dau-

P. JONIKAS

Jonas Jablonskis, mokslą bai
gęs, visą savo amžių rūpinosi mū
sų bendrinės rašomosios kalbos 
puoselėjimu (žr. Didysis mūsų 
kalbos ugdytojas ir normintojas 
— Draugas, 1980.11.23). Tada, 
tautinio atgijimo metu, bendroji 
rašto kalba buvo ir pati svarbioji 
bendrojo mūsų tautinio darbo 
forma, jo jungtis. Tad neišven
giamai Jablonksis turėjo daug dė
mesio skirti ir rašybai, jos tvar
kymui. Faktiškai jis atsidėjęs ja 
rūpinosi per 40 metų, pasirėmęs 
ypač Kuršaičio, Šleicherio, Jau
niaus rašybomis ir to meto mūsų 
rašybine praktika bei jos polin
kiais. Tas rašybos tvarkymas, ge
rinimas, lengvinimas, sistemini
mas buvo ir painus, nelengvas 
darbas. Mat visa tai, kaip ir pats 
Jablonskis pažymėjo, buvo susiję 
su daugeliu dalykų: kalbos moks
lu, tarmėmis, logika, praktika ir 
kt.

Čia tenorėčiau paliesti rašybos 
santykį su tarme bei tarmėmis, 
kaip jį vaizdavosi, suprato Jab
lonskis.

Ankstesnysis tarmių derinimas 
rašyboje

XIX a. antrojoje pusėje, rim
čiau ėmus rūpintis mūsų rašo
mosios kalbos, skiriamos visiems 
lietuviams, tvarkymu, ugdymu, 
norminimu, ryškiau iškilo tos kal
bos tarminio pagrindo klausimas: 
ar rašomąją kalbą reikia remti 
viena kuria tarme, ar keliomis 
(gal visomis)? O jei keliomis, tai 
kaip jos rašte, rašyboje suderin- 
tinos?

Tada ne vienam Didžiosios 
Lietuvos autoriui, besirūpinan
čiam bendraisiais lietuvybės rei

giausia nelietuviai. O kur mūsų 
pačių bent minimalus kalbinin
kų prieauglis?

Viso to akivaizdoje JAV LB 
Kultūros tarybos paskatinti ir pa
remti šios savaitės, dalinai ir ki
tos, “Draugo” kultūrinį priedą 
skiriame kalbininko prof. Jono 
Jablonskio atminimui ir pager

Jonaa Jablonskis, abiturientas, 1881 m. Jonas Jablonskis, baigta universitetą 1884 m.

kalais, atrodė netinkama pasi
rinkti vieną tarmę rašomosios 
kalbos pagrindu, paniekinus ki
tas tarmes. Buvo linkstama rašy
ti arba savo (autoriaus) tarme, 
paliekant (net patariant) skaity
tojui raštą persiskaityti vėl savo 
tarme; arba, kaip tai darė rašo
mosios kalbos teorijos kūrėjai A. 
Baranauskas ir K. Jaunius (abu 
tos kalbos mokę klierikus Kauno 
kunigų seminarijoje), pats raštas, 
skiriamas visiems lietuviams, tu
rėjo remtis įvairių tarmių suderi
nimu. Derinant teko pirmiausia 
kreipti dėmesį į garsyną, kalbos 
garsus, nes tarmės ryškiausiai iš
siskiria garsinėje srityje, ypač bal
sių ir dvibalsių tarimu. Tad deri
nimas labiausiai turėjo atsispin
dėti raidyne: mat atskiros raidės 
turėjo pasidaryti bendrais simbo
liais, kurie turėjo rodyti įvairų jų 
tarimą tarmėse. Ypač Jaunius su- 
painino paprastąjį lietuviškų 
raštų raidyną, įvesdamas ir nau
jų rašmenų, o senuosius apkrau
damas įvairiais diakritiniais (pri
dėtiniais) ženklais, kad tik jie 
tiksliau rodytų . skaitytojui raš- 
mens atstovaujamus tarminius 
garso atitikmenis. Pavyzdžiui, 
Jaunius vartojo trejopą rašmenį 
dabartinės mūsų bendrinės kal
bos dvibalsiui ie reikštis: iė, kai vi
si lietuviai tarė ie (kaip žodyje 
diedas); i su maža viršuje patup
dyta e, kai vienoje tarmėje buvo 
tariama ie, kitoje ei, trečioje i il
gas (kaip žodyje pieva); y ilgą 
(tačiau rašomą kaip u su tiesiai 
pratęsta žemyn kairiosios pusės 
lazdele) su viršuje patup
dyta mažėa e, kai aukštai
čiai tarė ie, o visi žemaičiai i ilgą 
(kaip žodyje priedai). Tokia Jau-

bimui. Dviejų jo sukaktuvinių 
datų proga ryškinam jį čia kaip 
mokslininką, kaip žmogų, kaip 
lietuvi, išėjusį iš lietuviškojo kai
mo ir atlikusį lietuvių kalbos 
bendrinimo ir jos kultūrinimo 
misiją. Jo .pavyzdys tešviečia bei 
tepatraukia ir kitus dabarties ne
gandose. k. brd.

Prof. Jonas Jablonskis (1860. XII. 30 — 1930. II. 23)

niaus rašyba (jos raidynas), kad 
ir buvo teoriškai nuoseklesnė, tik
slesnė, visuotiniam praktikos rei
kalui pasidarė painesnė, sunkes
nė.

Tos tarmes derinančios rašo
mosios kalbos svarbi ypatybė, pa
ties A. Baranausko mokymu, bu
vo ta, kad ji, kalba, bendra tegy
vavo rašte, rašto formoje, o skai
toma ji turėjo subyrėti į tarmes, 
nes mat bendrasis raštas kiekvie
nos tarmės atstovo turėjo būti 
skaitomas pagal savo tarmę. To 
reikalauta todėl, kad, kaip Bara
nauskas teigė, nenorėta nė vienos 
tarmės paniekinti (ypač kad kiek
vienam lietuviui vis savoji tarmė 
atrodė geresnė už kitas); bet, ma
tyt, ir todėl, kad viena kuri tar

mė (kad ir vakarų aukštaičių pie
tiečių), suprantama, visoje Lie
tuvoje nebuvo tada pažįstama, 
nes lietuviška mokykla (beveik 
vien pradinė) ano meto sąlygo
mis negalėjo tokios vienos tarmės 
pažinimo paskleisti įvairiatarmė- 
je to meto lietuvių visuomenėje.

Laikraščiai ir Jablonskis atmeta 
tarmine rašybą

Dėl savo nepraktiškumo tar
mių derinimas visiems lietuviams 
skiriamoje rašomojoje kalboje, 
tuo pačiu ir tarminė rašyba jau 
“Aušroje” (1883 - 1886) buvo at
mesta. “Aušra” mūsų rašomosios 
kalbos pagrindu priėmė vakarų 
aukštaičių pietiečių tarmę, kuri 
apskritai, bent garsyne ir morfo
logijoje, ėjo ir Maž. Lietuvos raš
tų kalbos pagrindu. “Aušra” pa
sekė ir kiti Didž. Lietuvos laik
raščiai. Prieš pradėdami leisti 
“Varpą”, busimieji varpininkai, 
1888 m. susirinkę Marijampolėje, 
Petrui Kriaučiūnui (kuris buvo 
vienas ir “Šviesos” laikraščio kal
bos taisytojų) patarus, “Varpo” 
kalbą nutarė remti Fr. Kuršai
čio gramatika (Grammatik der 
littauischen Sprache, 1876). Ta
tai, matyt, reiškė, kad jie priima 
tos gramatikos (besiremiančios 
Maž. Lietuvos aukštaičių tarme) 
garsyną bei morfologines lytis ir 
jų rašyba, bent iš principo.

Ir Jablonskiui, kuris paskuti
niuoju XIX a. dešimtmečiu labiau 
susipažino su latvių ir kai kurių 
kitų atgyjančių mažųjų tautų ra
šomosios kalbos kūrimosi klausi
mais, tos vienos vakarų aukštai
čių tarmės pasirinkimas, eilės 
laikraščių ir autorių jau prakti
kuojamas, atrodė tinkamas. Šia 
tarme — garsyno ir formų (mor
fologijos) požiūriu — remiasi ir 
jo 1901 m. “Lietuviškos kalbos 
gramatika” (parašyta kartu su 

P. Avižoniu), nors žodyno ir sin
taksės srityje ten leidžiama pri
reikus tą tarmę “suremti” ir ki
tomis tarmėmis. Tad Jablonskis, 
pritardamas anų laikraščių ir au
torių praktikai, atmetė tarmių de
rinimo principą visiems lietu
viams skiriamoje rašto kalboje. 
Atmetė ir tarminę rašybą, kaip 
ją buvo supratę A. Baranauskas 
ir ypač K. Jaunius.

Plėsis rašomosios tarmės 
pažinimas — mažės rašyboje 
atsižvelgimas į kitas tarmes
Tačiau vis dėlto tam tikras tar

minis aspektas paliko ir jablons
kinėje rašyboje.

Kaip matėme,* Jablonskis yra 
pažymėjęs, kad rašybos sudary
tojas turi atsižvelgti į įvairius ją 
sąlygojančius veiksnius, įskai
tant ir tarmes. O pastarasis daly
kas sunkina bendros visiems lie
tuviams skiriamos rašybos suda
rymą, nes kiekvienos tarmės ats
tovas meilytų, kad rašyba jo tar
mei taikytųsi. Vis dėlto atrodo, 
kad Jablonskis nepaneigė visiškai 
ir baranauskinio principo, jog 
reikia rašyti vienaip, o kas para
šyta — tarti savaip, anot Jablons
kio, kaip mokinys ar skaitytojas 
bemoka, sugeba. 1914 m. Jablons
kis rašė: “Reikėtų visada 
kad rašyboje viena yra šiaip ar 
taip rašyti, kita — parašytieji 
žodžiai skaityti. Gimtosios Icalbos 
mokytojas, kuriam ypačiai rūpi 
rašyba, turi savo mokinį išmoky
ti pirmiausia rašyti. Mokinys te- 
tarie, kaip gali, kaip moka, kaip 
yra papratęs” (Jablonskio raštai 
III, 64. Kaunas, 1934). O taip 
Jablonskis siūlė daryti dėl to, 
kad, kaip minėjome, tada pati 
vakarų aukštaičių tarmė toli gra
žu negalėjo būti plačiau kitų tar
mių lietuviams pažįstama.

Tačiau Jablonskiui tas tanki
nis tarimas teturėjo būti perei
namojo pobūdžio, kol mokinys, 
skaitytojas (ar ir rašantysis) iš
moks rašomosios kalbos pagrin
do — vakarų aukštaičių — tarmę. 
Jablonskis sakėsi (1914), kad jis, 
iš įvairių tarmių kilusius moki
nius kalbos mokydamas, pats ta
riąs “taisyklingai” (vad. aukštai
tiškai vakarietiškai), bet nerei
kalaująs, kad ir jo “vabalai” 
(mokiniai) lygiai taip pat tartų. 
Tačiau jie ilgainiui pamažėle 
imą įprasti daug ką tarti taip, 
kaip ir jis, jų mokytojas. Dar 
1893 m. Jablonskis rašė “Varpe”: 
"... jei dabartinė raštų kalba eis 
pilnyn ir tobulyn, nesimainyda- 
ma dialektiškai (=savo formose), 
tad it vėliaus ar anksčiaus 
męs norėsime, kad visi Augštai- 
tšiai ir Žemaitšiai, mokėtų kalbė
ti ir tarti taip, kaip kalbės Lietu
vos pirmuoliai, inteligentai, no
rėsime savo Lietuvoje girdėti vi
sus vienodai ištariant ir kalbant” 
(ten pat, psl. 5).

Bet nors tokios vienos tarmės 
pažinimas ir nebuvo dar tada į- 
vairiose mūsų krašto vietose iš
plitęs, rašybos — kaip ne tik 
Jablonskis, bet ir kiti rašomąja 
kalba besirūpiną autoriai (Bara
nauskas, Jaunius...) reikalavo — 
reikėjo mokytis ir laikytis vienos. 
Jablonskis net prasitarė (1914), 
kad įvairių įtarmių mokinius 
lengviau išmokyti taisyklingai, 
vienaip rašyti, negu svetima 
jiems tarme žodžius tarti.

O kol ipati viena rašomosios 
(Nukelta į 2 psl.)
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Kristaus palaima pasauliui
Kai mes skaitome Senojo Tes

tamento pranašystes apie labai 
laimingus ateinančius Išganytojo 
laikus, mums kyla dvejopas klau
simas. Pirma, kaip galėjo Seno
jo Testamento žmogus tikėti lai
mingomis pranašystėmis, nesu
laukdamas jų išsipildymo savo 
laikais. Ir antra, kaip tomis pra
našystėmis galime tikėti mes, ku
ri®. gyvename jau tais išprana
šautais laikais, po to, kai Dievo 
sūnus yra tapęs žmogumi? Ar 
mes matome tokių gerovės ženk
lų, kuriuos matė regėjime prana
šas Izaijas? Jis vaizdavosi, kad 
mes išvysime Viešpaties Dievo 
garbę ir jo grožį. Mūsų pavargu
sios rankos bus sustiprintos, ir 
atsivers aklųjų akys ir kurčiųjų 
ausys. Visur viešpataus džiaugs
mas ir teisingumas, o skausmas ir 
vaitojimas bus prašalintas.

Iš tikrųjų jeigu mes sugebėtu
me savo laikus palyginti su žmo
gaus gyvenimo sąlygomis apie 
600 metų prieš Kristų, mes turė
tume nustebti, kokioje didelėje 
gerovėje mes gyvename.

Joks Rytų Karalius neturėjo to. 
kių patogumų, kokius turi kiekvie
nas Chicagos gyventojas. Jeigu 
sugebėtume įvertinti visą techni
kos išlaisvintų jėgų pagalbą, ku
ria mes naudojamės, ir visus svei
katos išradimus, mes turėtume 
pripažinti, kad mūsų gyvenimas, 
išoriškai žiūrint, yra labai priar
tėjęs prie rojaus. Pamąstykime 
tik, kokią paramą mūsų pavar
gusioms rankoms suteikia elektra 
ir atominė energija.

Gal kas sakys, kad tai ne Kris
taus nuopelnas, jeigu mes visas 
šias gėrybes turime, tai yra moks
lo nuopelnas. Ne visiškai taip. 
Pasižiūrėkime į pasaulio žemėla
pį ir pamatysime, kad visa ši 
gerovė liečia labiausiai krikš
čioniškus kraštus arba tokius, ku
rie sugebėjo iš krikščionių moky
tis, pvz. Japonija. Taigi ne be 
Kristaus palaimos naudojamės 
šia gerove. Su šio klausimo 
svarstymu prieiname ir prie pir
mojo, pradžioje mūsų iškelto 
klausimo: kaip galėjo Senojo Tes
tamento žmogus tikėti tuo gėriu,

kuris buvo jam išpranašautas, 
bet kurio jis dar neturėjo. Abu 
klausimai, tiek mūsų sugebėji
mas matyti išsipildžiusias prana
šystes, tiek sugebėjimas tikėti į bū
simas, susiveda į tai, kiek žmogus 
yra pajėgus santykiauti su 'Die
vu. Senojo Testamento žmogus 
sugebėjo taip realiai santykiauti 
su Dievu, kad net tolimą pra
našystę apie būsimų kartų palai
mą išgyveno kaip palaimą sau 
pačiam. Mes tuo tarpu, net bū
dami iš visų pusių apsupti nuo
stabios palaimos, nesugebame jos 
privesti iki Dievo. Mes sugeba
me pagerbti radijo, elektros, mo
toro, ar atominės energijos išra
dėjus ir čia sustojame. Nepagal
vojame, kad tų išradėjų, ne tik 
pats egzistavimas, bet ir jų svei
kata, ne tik fizinė, bet ypač dva
sinė priklausė nuo Kūrėjo leidi
mo. Užtektų menkos ligos ar net 
paprasto pakrikimo bet kurio ty
rinėtojo galvoje, kad mes šių iš
radimų neturėtume, ar kad jie 
būtų pavėlinti šimtmečiais.

Verta yra apie tai pagalvoti. 
Mes paprastai domimės sensaci
jomis. Laukiame, kad mums kas 
nors ką įdomaus pasakytų. Tai 
yra natūralu. Tačiau didžiausias 
įdomumas glūdi tuose kasdieni
niuose dalykuose, kurie yra labai 
arti mūsų, bet kurių ryšių vie
nas su kitu mes nesugebame su
prasti.

Nors daug mesijinės palaimos 
turime apie save, tačiau vienos 
palaimos mums visuomet stoko
ja. Ją pranašas Izaijas sumini 
pirmoje vietoje šiais žodžiais: „Iš
minties ir supratimo dvasia, su
manumo ir stiprybės dvasia, ži
nojimo ir maldingumo dvasios“ 
t.y. tokia dvasia, kuri sprendžia 
ne vien apie tai, kas betarpiškai 
matoma ir girdima, bet ir apie 
tai, kaip tie dalykai jungiasi su 
Dievu.

Atraskime ir pasisavinkime tą 
palaimą, kuri yra aplink mus. Jos 
yra tiek daug apie kiekvieną iš 
mūsų, kad ji gali sunaikinti vi
sokį mūsų liūdesį, pesimizmą, 
nihilizmą ir nuobodulį.

V. Bgd.

KULTŪROS VAIDMUO IŠEIVIJOJE
Tomo Venclovos kalba Kultūros darbuotojų konferencijoje,

lapkričio 22 d. 

Clevelande

Emigracija yra laisvo pasirin
kimo reikalas. Mano manymu, 
negalima reikalauti, kad žmogus 
būtinai liktų tėvynėje, jeigu ap
linkybės ar net jeigu jo laisva 
valia reikalauja, kad jis pasi
trauktų. Nesmerkčiau nė vieno 
emigranto ir manyčiau, kad 
emigracija tautai turi ir gali at
likti didžiuli vaidmenį, įskaitant 
ir kultūrinį.

Kartais klausiama, ar iš viso 
galima kultūra išeivijoje. Atsaky
mas labai paprastas. Įrodymas, 
kad ji galima yra tas, jog ji yra, 
ji egzistuoja. Kito įrodymo nerei
kia. Išeivijoje per pastaruosius 
trisdešimt metų lietuviai sukūrė 
labai plačią ir reikšmingą litera
tūrą, kai kuriais požiūriais reikš
mingesnę už tą, kuri kuriama 
Lietuvoje. Beveik tą patį galima 
pasakyti ir apie dailę, ir apie 
muziką, ir apie teatrą, tik jau kiek 
mažiau, nes teatras reikalauja 
daug lėšų, kurių emigrantai ne 
visada gali sutelkti, o kurių sovie
tų valdžia vis dėlto duoda, tikė
dama, kad teatras vykdys jos po
litiką, nors tai ne visada pasise
ka, ne visada Lietuvos teatras 
vykdo sovietų politiką. Lietuviai 
išeiviai sukūrė čia ir mokslo kū
rinių, apskritai, jie čia sukūrė tik
rai labai daug. Lietuvoje tie da
lykai yra žinomi (gal ne tiek 
daug, kiek reikėtų), yra populia
rūs, netgi legendiniai. Vis dėlto 
žmogus, atsidūręs šičia, — o aš 
atsidūriau čia maždaug prieš ket
verius metus, — būna tiesiog 
nustebintas to, kiek daug čia vis
ko yra, kiek daug čia lietuviško 
kultūrinio .potencialo, kiek daug 
čia padaryta ir kiek daug gali
ma padaryti. Lietuvoje aš buvau 
tų tarpe, kurie emigracijos rei
kalais specialiai domėjosi, ir galė
jau prie tų klausimų prieiti daug 
lengviau, negu dauguma kitų, 
kadangi priklausiau tam inteli
gentijos elitui, kuriam daugiau 
ar mažiau buvo prieinama ir tai, 
kas čia Vakaruose leidžiama ir 
rašoma. Todėl savo sąmonėje bu
vau susidaręs tam tikrą emigra
cijos modelį, ją maždaug apytik
riai įsivaizdavau. Bet, kaip jau ne 
kartą įvairiose auditorijose esu1 
sakęs, kai čia atvažiavau, paaiš
kėjo, kad aš žinojau maždaug tik 
ketvirtadalį to, kas čia iš tikrųjų 
vyksta. Jūs pasirodėte keturis kar
tus geresni, negu aš maniau. O 
aš turėjau apie jus visai neblo
gą nuomonę. Čia išleista šimtai 
knygų, šimtai romanų, nemažiau 
šimto eilėraščių rinkinių, kurie 
dažnai yra geresni, už tuos, ku
rie rašomi Lietuvoje. Ir nors 
emigracija natūraliai dezinteg- 
ruojasi, nyksta ir, laikui bėgant, 
išnyks, jeigu neįsilies naujų jė
gų. Vis dėlto tos knygos tebeina, 
ir, kaip man atrodo, tas leidybos 
vyksmas yra beveik nesilpstan- i 
tis. Tarp kitko, — dėl naujų į 
jėgų įsiliejimo, — visko gali būti.1 
Gali susidaryti ir tokia situacija. I

Pranas DomSaltis (1880-1965)

Dabar čia yra maža ir siaura tre
čiosios emigracijos saujelė, tai pa
tys naujausieji, kaip aš, kaip Ju
rašai, kaip Simas Kudirka ir dar 
keletas kitų. Tokių yra vienetai, 
gal apie 10 - 15 žmonių, akty
vesnių, daugiau žinomų. Bet gali 
susidaryti ir tokia padėtis, kad 
ten represijos sustiprės, o galimy
bė išvažiuoti pasiliks ta pati, kaip 
dabar arba net truputį padidės. 
Ir gali atsitikti, kad į išeivijos 
veiklą įsilies naujo kraujo iš Lie
tuvos, kaip ir dabar jau vienas 
kitas lašas įsilieja, kaip ir man 
pačiam, tikiuosi, pavyko šiek tiek 
į jūsų veiklą įsilieti. Tai būtų la
bai naudinga, nes tautai jos da
bartinėje padėtyje emigracija 
labai reikalinga, jos kultūrinė 
veikla ir la'kraščiai, radijas ir 
knygos, muzika, teatras ir dailė 
bei visa kita, kas čia daros, visa, 
ko žmonės negali tenai daryti.

Būna tokių situacijų istorijoje, 
kada tikrą kultūrą galima kurti 
tiktai emigracijoje. Taip, pavyz
džiui buvo Stalino laikais. Ir ki
tų tautų istorijoje rasime panašių 
pavyzdžių. Sakysime, Vokietijoje, 

Hitlerio režimo pačiame įkaršty
je, tikra vokiečių kultūra buvo 
kuriama užsienyje: Los Angeles 
gyveno Tomas Mannas, kitur 
Bertoldas Brechtas ir t.t., jie kūrė 
tikrąją vokiečių kultūrą, o ne tie 
pačioje Vokietijoje. Panašiai bu
vo kurį laiką su ispanais, su len
kais. Lenkų geriausias poetas 
Czeslaw Milosz, ką tik gavęs No
belio premiją, rašė ne Lenkijoje, 
o emigracijoje. Esti tokių situaci
jų, kada krašte viskas būna tiek 
prispausta, kad ten apie kultūrą 
nė galvoti negalima, tada tik 
emigracija išlaiko kultūros deglą 
savo rankose. Dabar jau iš es
mės taip nebėra. Dabar Lietuvo
je, kai totalitarinis režimas šiek 
tiek apsilpo (reikia tą pripažin
ti), praskydo, pasidarė nors ir 
baisus, bet jau truputį ištrupėju
siais dantimis, atsirado tam tik
ra erdvė ir kultūrai. Lietuvoje 
kultūra yra dvejopa. Viena lega
liai leista, oficialiai egzistuojanti 
kultūra. Egzistuoja universite
tas, kuriame dėstoma daugiausia 
lietuviškai, egzistuoja teatrai ir di
delės knygų leidyklos, žurnalai ir 
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laikraščiai lietuvių kalba. Žodžiu, 
egzistuoja tam tikra kultūra, ku
ri toli gražu ne visada atstovau
ja sovietų interesams, o labai daž
nai lietuvių tautiniams intere
sams, labai žmogiškiems intere
sams. Egzistuoja Lietuvoje ir 
antroji lietuvių kultūros srovė, 
kuri mus pasiekia. Pogrin
džio kultūra, kuriai atstovauja 
Lietuvos katalikų bažnyčios kro
nika, Aušra ir daugelis kitų po
grindžio žurnalų, — Alma Ma- 
ter, Perspektyvos, Mūsų pastogė, 
— kurie mus dabar gali pasiekti. 
Todėl jau galima kalbėti apie 
dvi skirtingas lietuvių kultūros 
sroves. Tai ne vien tik lietuviš
kas fenomenas, tai liečia ir uk
rainiečius, ir lenkus, ir čekus, ir 
pagaliau net rusus, ir beveik vi
sas pavergtąsias Rytų Europos 
tautas. Ir rusus skirčiau prie pa
vergtųjų tautų. Jie pavergti ne ką 
mažiau už mus pačius.

Reikia pasakyti kad pogrindžio 
kultūra yra labai sunkioje padė
tyje. Ją plėtoja ir stato žmonės, 
kurie rizikuoja savo laisve ir net 
gyvybe, ir kaip tik tenai yra mū

sų tautos gyvybė ir garbė, jos eg
zistavimo centras. Bet pogrindis 
yra pogrindis. Jis negali išplėto
ti visų kultūros sferų dėl pačių 
egzistencinių aplinkybių, ir kar
tais jame pasireiškia net tam tik-' 
ro siaurumo, tam tikros netole
rancijos.

Gerai žinau, kad ir Lietuvoje 
kai kurie žmonės yra susirūpinę 
dėl netolerancijos ir fanatizmo 
apraiškų, tokių balsų ir čia pasi-: 
girsta. Pogrindžio literatūra Lie
tuvoje turi savo sunkumų, savo 
problemų. Legaliai leistoji kultū
ra yra kitokia. Joje rasime ir sa- 
vikritikos, ir ypatingo įmantru-, 
mo-, sudėtingumo. Lietuvos kul
tūrininkai atidžiai seka, kas vyks
ta Vakaruose, yra gana neblo
gai informuoti. Bet oficialioji 
kultūra visada blaškosi tarp kon-i, 
formizmo ir nekonformizmo. De
ja konformizmas labai dažnai 
laimi. Ir lietuvis kultūrininkas 
atsiduria labai tragiškoje situaci
joje, kai nežino, ar jo darbas nau
dingas artimui ir tautai, ar tiro
niškam režimui. Kai kurie tą dL, 
leminę problemą išsprendžią 
emigruodami. Taip pasielgė Ju
rašas ir Vladas Žilius, taip pasi
elgiau ir aš. Bet tai palyginti tik 
retas sprendimas. Taigi ir ta leis
toji oficialioji kultūra Lietuvoje 
turi savo didžiulių sunkumų, ki
tokių, bet iš esmės didejr.ių, 
gu pogrindinė kultūra. Ir tautos 
gyvybė bei garbė turbūt yra ne 
*enai, toje legaliai leistoje kultū
roje, o pogrindyje. Legaliai leis
toje kultūroje galbūt yra toks 
sveikas tautos išlikimo instinktas, 
galbūt savotiška tautos išmintis 1̂ : 
bet ne jos garbė ir gyvybė.

Ir pagaliau trečioji lietuvių li
teratūros srovė čia, emigracijoje., ! 
Į jos kūrybą jau ketvirtieji metai 1 
ir aš pats esu įsiliejęs. Kai jau' j 
rengiausi iš Lietuvos emigruoti," j 
mane susitikęs vienas Lietuvos | 
akademikas, žinomas veikėjas, li-'! 
tuanistas pasakė: ar tu iš proto 
išėjai, tau ten teks gatves šluoti. 
Aš atsakiau, kad geriau ten gat- i 
ves šluosiu, negu čia būsiu aka- ! 
demiku. Na, ir kaip keista bebū- i 
tų, Amerikoje šluoti gatvių kol. ’ 
kas man dar neteko. Jau ketveri < 
metai dirbu universitetuose, ir ' 
geruose universitetuose, taip pat ; 
dirbu kultūrinį darbą, ir to man j 
visiškai pakanka. Dirbu ir dau- ; 
giau ir geriau, negu teko Lietu- ■ 
voje dirbti, nes čia nereikia rink
tis, ar meluoti, ar tylėti. Gali sa
kyti, ką galvoji, dirbti tautos ir 
tėvynės labui taip, kaip tą la
bą supranti, neprisitaikydamas 
prie nieko, net ir prie kokių emig
racijoje paplitusių pažiūrų, o lai
kydamasis savųjų, ir tai yra ma
no gyvenimo esmė ir tikslas. Ir 
čia, Amerikoje, per tuos ketverius 
metus man nieko tuo tarpu bai
saus neteko patirti, išskyrus laimę 
ir malonumus. Manau, kad gry
nai kultūrinėje veikloje čia, 
emigracijoje, galiu padaryti žy
miai daugiau, negu būdamas. Lie
tuvoje.

Bet koks turėtų būti emigraci
jos pagrindinis uždavinys, ką 
mes turime ir galime daryti? Aš 
esu griežtai už principą, kad visa 
mūsų veikla turėtų būti orientuo
ta į Lietuvą, kad neturėtume tik 
savo sultyse virti.

Neturėtume rašyti, kalbėti, 
statyti pjesių ar muzikių bei ko 
kito, piešti paveikslų tik sau pa
tiems. Visa tai turėtų būti ap-. 
skaičiuota tuo principu, kad tai 
pasiektų Lietuvą. Lietuvą turėtų 
pasiekti mūsų spaudos ištraukos,

(Nukelta į 2 pcl.)



t

*

IHIUGAS
ANTROJI DALIS / 1980 METAI 

GRUODŽIO MEN. 27 D. / DECEMBER 27, 1980 

PART TWO — Nr. 301 (47)

Šiame numeryje:
Lietuvos laisvoji spauda.
Išėjusiems negrįžti: prie Mariaus Ka
tiliškio karsto ir kapo.
Kol esame čia: Aušra Liulevičienė apie 
naują Jurgio Jankaus pasakojimų 
knygą.
A. Rubikas žvelgia į ekumenines gali
mybes, popiežiui Vokietijoje apsilan
kius.

i Jono Prano Palukaičio Mariui Katiliš- 
kiui dedikuotieji posmai.
„Draugo“ kultūrinio priedo 1980 metų 
turinys.

L
a

Tik cenzūros nežalojomą 
spaudą galima vadinti laisvąja 
spauda. Tokia šiandien yra už
sienio lietuvių spauda ir tie neo
ficialūs leidiniai komunistų en
giamoje Lietuvoje, išeiną be cen
zūros leidimo.

Šioje apžvalgoje mums rupi 
šiandieninė Lietuvos laisvoji 
spauda, ypač periodinė. Raitais 
ji vadinama pogrindžio spauda, 
nes jos rėmėjai turi slėptis, val
džios persekiojami. Prispaudėjai 
ją vadina nelegalia —neteisėta 
— spauda, bet iš tikrųjų ji tokia 
nėra, nes spaudos laisvė yra vi
suotinai pripažinta viena pagrin 
dinių žmogaus teisiu ir laisvių. 
Kartais ji vadinama iš rusu kal
bos pasiskolintu madingu “sa- 
mizdato” vardu ar pagal jį nu
kaltu naujadaru "savilaida”. 
Toks pavadinimas netikslus jau 
vien dėl to, kad sudaro klaidingą 
įspūdį, tarsi mūsų laisvoji spau
da būtų rusiškojo “samizdato” 
sekinys.

Nėra abejonės, jog kai kurie 
dabartiniai .pogrindžio leidiniai 
atsirado tiesioginėje ar netiesio
ginėje rusiškoje “samizdato” po
veikyje. Tačiau pats "samiz- 
datas” — tik pastarųjų dviejų de
šimtmečių apraiška, kai mūsų 
laisvosios pogrindžio spaudos is
torija jau turi dviejų šimtmečių 
senumo tradiciją. Jos pradžia sie
kia tuos laikus, kai Lietuva pa
kliuvo Rusijos vergijon ir prasi
dėjo iki šiol nesibaigianti kova 
dėl laisvės su Maskva.

Kosciuškos sukilimo laikų atsi
šaukimai buvo mūsų laisvosios 
pogrindžio spaudos užuomazga. 
Tačiau tikrieji jos pradininkai, 
sukėlę masinį sąjūdį Lietuvoje 
ir padėję tvirtus pamatus šiai 
tradicijai, buvo 1831 m. sukilė
liai, pasitraukę į Vakarus ir Čia 
pasilikę. Tai buvo ano meto Lie
tuvos bajoriškieji patriotai, karš
ti unijos su Lenkija šalininkai, 
siekę atstatyti prarastąją Lietu
vos - Lenkijos valstybinę nepri
klausomybę. Ruošdamiesi nau
jam sukilimui prieš Maskvos jun
gą, Vakaruose jie gamino įvai
rius kurstomuosius raštus, parti

\i-yy-

zaninio karo literatūrą, juos slap
tai įvairiais keliais gabeno į Lie
tuvą, daugiausia per Rytprūsių 
sieną. Tie raštai buvo spausdin
ti lenkų kalba, nes taip anuomet 
kalbėjo visi apšviestieji Lietuvos 
sluoksniai. Bet ši XX-jo amžiaus 
pirmosios pusės pogrindžio lite
ratūra iš esmės buvo lietuviška, 
nes gaminama, gabenama, plati
nama Lietuvos žmonių, siekusiu 
savo gimtojo krašto — Lietuvos 
— valstybinio savarankumo. Si 
spauda gaivino valstybingumo 
idėją, žadino demokratinį sąjūdį 
ir paruošė kraštą sunkiai spau
dos draudimo kovai, kuri prasidė
jo, pralaimėjus 1863-64 m. suki
limą.

Kai Muravjovas Korikas, mal
šindamas sukilimą, 1864 m. už
draudė lotyniškus rašmenis ir 
prasidėjo 40 metu trukusi nuož
mi kova dėl raidyno, prasidėjo ir 
naujas laisvosios pogrindžio 
spaudos laikotarpis, pareikalavęs 
daug aukų, bet ir atnešęs didžiu
lę pergalę: ne tik buvo apginta 
lotyniška raidė — katalikybės ir 
vakarietiškumo simbolis, bet 
spaudos draudimo kovoje galuti
nai atsigavo liaudies išsaugota 
lietuvių kalba, tautos sąmonėie į- 
wko tas lemiamas lūžis, kurį va
diname tautiniu atgimimu.

Vyskupo M. Valančiaus pradė
tas, dr. J. Basanavičiaus į aukš
tesnę pakopą pakylėtas, drau
džiamosios spaudos sąjūdis paža
dino naują tautinę sąmonę, ją 
išvystė įvairiomis srovėmis ir pa
ruošė nepriklausomos Lietuvos 
pagrindus.

Todėl nebuvo joks atsitiktinu
mas, kad 1940 m. vasarą, kai 
Lietuvai vėl buvo išplėšta nepri
klausomybė, pogrindžio spauda 
tapo svarbiausiu laisvės ir pasi
priešinimo ginklu. Šiandieniniai 
leidiniai — tai tęsinys tų lapelių 
ir laikraštėlių, kurie pasirodė pir
mosios bolševikinės okupacijos 
metais. Pirmasis žinomas po
grindžio periodinis leidinys buvo 
"Laisvoji Lietuva”, kurią leido 
mūsų rašomosios kalbos tėvo Jo-
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Artėjančių Kalėdų džiaugsmą 
ir visus laimių linkėjimus praėju
sią savaitę, gruodžio 17 d., ap
temdė žinia, kad Chicagos kai
mynystėje, Lemonte, gyvenantis 
rašytojas Marius Katiliškis, pa
rafrazuojant jo vienos knygos pa
vadinimą, išėjo negrįžtamai. Iš
ėjo labai, labai per anksti: šių 
metų rugsėjo 15 d. sulaukęs dar 
tik šešiasdešimt penktąjį gimta
dienį. Tokiu momentu ir negali 
atsikratyti jo pasitraukimo iš tė
vynės odisėjinės knygos pavadi
nimo — “Išėjusiems negrįžti”. 
Kiekviena negrįžimo situacija 
žmogui yra sunki. Tačiau ji dvi
gubai sunkesnė tirono išstum
tam išeiviui, kai reikia keliauti 
amžinybėn, nesugrįžus žemiškon 
gimtinėn.

Tačiau kaip rašytojas, Marius 
Katiliškis savo kūrybos pusla
piuos tėvynės niekada ir niekur 
nė nebuvo palikęs. Fizinis Lietu
vos netekimas ir iš to kylanti 
kančia, atrodo, tik padėjo Mariui 
Katiliškiui koncentruotis į visa 
tai, kas dvasioje neišdildomai už
siliko iš vaikystės ir jaunystės 
metų, pergyventų šiaurės Lietu
vos giriose ir laukuose. Geografi
niai ir laiko nuotoliai rašytojo 
sieloje neišdildė nė smulkiau
sių peizažo ir žmonių bruožų, 
stebėtų ir įsimintų savo gyveni
mo pradžioje.

Galima būtų Šiandien, rašyto
jo jau netekus, net kelti klausi
mą ir svarstyti: padėjo ar paken
kė jo kūrybai pasitraukimas iš 
tėvynės? Likiminiam savo 1944 
metų apsisprendime pats rašyto
jas tokiomis kategorijomis tik
riausiai nė negalvojo. Tada pap- 
rasčių paprasčiausiai reikėjo tik 
pasirinkti laisvę ar vergiją. Ir Ka
tiliškis, kaip ir didžioji dauguma 
ano meto mūsų rašytojų, pasi
rinko laisvę, įsijungdamas į XX 
amžiaus istorinį lietuvių litera
tūros egzodą, apie kurį kada nors 
jau laisvoje tėvynėje bus rašo
mos literatūros mokslininkų stu
dijos, bus planuojami diplominiai 
darbai ir nagrinėjamos daktara
tų tezės.

Suprantama, Mariaus Katiliš
kio mirtis yra skaudžiai pergyve
nama. visoje išeivijoje. Okupan
tas arba ir kvislinginio tipo lie
tuvis rašeiva tėvynėje vėl galės 
tokia įproga kalbėti apie džiūs- 
tančios šakos įvaizdžius. Iš savo 
pusės galėtume atsakyti: visur 
žmonės miršta, miršta ir rašyto
jai. Miršta gimtojoje žemėje ir 
svetimuos pasviečiuos. Net pa
čiose literatūrų tėvynėse jų rai
dos šimtmečiuose ir dešimtme
čiuose būna ir sausųjų ir derlingų
jų metų bangavimas. Tad ne tiek 
svarbu, kad kiekvienas mirusy
sis tuoj pat būtų pakeičiamas jam 
lygiu, svarbiausia — kiek pats 
kūrėjas, išeidamas amžinybėn, 
paliko gyviesiems ir ateinan
čioms kartoms. Tad ne šakos į- 
vaizdis čia ką nors reiškia, bet 
tos šakos vaisiai. O Mariaus Ka
tiliškio užauginti vaisiai jau ne
įperkami ir neparduodami. Jie 
jau ne vien tik išeivijos, bet vi
sos tautos įgytoji ir niekam kitam 
neperleidžiama nuosavybė.

Ar ji tokia būtų buvus, rašyto
jui pasilikus tėvynėje? Tikriau
siai ne. Jaunam rašytojui grei- 
čiaus'ai būtų reikėję arba visiš
kai nutilti ir plunksną sulaužyti, 
arba pasiduoti partijos beraščių 
dirigavimui. Ir kas ten labai būtų 
kuria nors prasme paisę įprade- 
dančiojo, kai rašyto'ai net su 
klasikų vardais, kaip Vincas My
kolaitis - Putinas ir Balys Sruoga,

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI
Prie Mariaus Katiliškio karsto ir kapo

Marius Katiliškis (1915. IX. 15 — 1980. XII. 17) Nuotr. Algirdo Grigaičio

buvo nemokšų mokomi ir grasi
nančiai pirštais rodomi. Gi išei
vijoje, laisvoje kūrybos ir kritikos 
akistatoj, galėjo niekieno neprie
vartaujama bręsti Mariaus Kati- 
l škio plunksna, mūsų literatū
rai dovanodama šias knygas: 
“Prasilenkimo valanda” (1948), 
“Užuovėja” (1952), “Miškais a- 
teina ruduo” (1957), “Išėjusiems 
negrįžti” (1958), “Šventadienis 
už miesto” (1963), “Apsakymai” 
(1974). Turbūt nesuklystume, 
sakydami, kad tokias knygas Ma
rius Katiliškis galėjo parašyti tik 
išeivijoje, kaip ir kadaise Ado
mas Mickevičius svetimame Pa
ryžiuje “Poną Tadą”. Ir vienam, 
ir antram į prarastą tėvynę ir į 
jos žmones reikėjo pažvelgti iš to
lių perspektyvos ir ipatiems sirgti 
nostalgijos kančia.

Būtų neteisybė, jei sakytume, 
kad Mariui Katil'škiui išeiviška- 
sis gyvenimas amerikinėie aplin
koj buvo malonus ir lengvas. Ir 
šeimai, ir plunksnai, ir kasdieni

nės duonos riekei reikėjo rasti iri 
laiko, ir sveikatos. O nebuvo gi 
nei daktaras, nei inžinierius, nei 
biznierius, nei šiaip koks balta- 
kalnierius. Nebuvo, o gal ir ne
norėjo būti. Norėjo pasilikti to
kiu, koks iš tikrųjų visu savimi ir 
savo plunksna buvo: paprastas 
Lietuvos laukų ir miškų žmogus. 
Ne tik savo dvasia, bet ir savo iš
orine išvaizda. Užtenka pasižiū
rėti nors ir į čia matomą rašyto
jo nuotrauką. Vargu ar kas pasa
kytų, jog tai “amerikonas”. Čiagi 
veidas žmogaus, atrodo, dar tik 
vakar atėjusio iš šiaurės Lietuvos 
platybių, veidas, įdegintas sau
lės ir nugairintas vėjų, vei
das ūkininko, laukų darbininko. 
Toks Marius gyvenime ir buvo. 
Ne miestietis. Kai tik galėjo, kė
lėsi iš Chicagos į prerijas. Ir ne 
iš mandrumo į kokias nors kont- 
raktorių ir architektų išgalvotas 
rezidencijas. Pats savo rankomis 
rentė savo šeimos būsimo namo 
sienas Lemonto apylinkės tada

dar tuščiuose laukuose. Tai bu
vo pionierius dabar jau ten pla
čiai pasklidusios Lemonto lietu
vių kolonijos.

Ką reiškė Mariui žemė, medis, 
daržas, apynys, galėdavai matyti 
iš jo veido ir akių, kai apie tai 
užvesdavai kalbą. Ypač apie Lie-. 
tuvos laukų, kaimo ir miškų die
nas. Šiaip jis būdavo nekalbus. 
Tačiau, užminus žemdirbiškas ir 
kaimietiškas temas, atsiverdavo. 
Ir tada Mariaus tik klausykis! 
Net ir ligoninėje, jau gerokai ap- 
silpusį lankant, veidas nusišvies- 
davo ir akys sublizgėdavo, kalbą 
pasukus ta kryptimi.

Ir kiek jis galėjo papasakoti, 
kiek retų ir gražių žodžių paberti, 
kiek tautosakinių ir buitinių niu
ansų atskleisti iš gana jau tolimų 
dienų. Atsimenu, kartą vasarą 
vykome automobiliu į Dainavos 
stovyklą, į ten ateitininkų ren
giamą literatūros vakarą. Stabte- 
lėjom pasistiprinti ipakelės už
kandinėje. Kaip tik buvome pra

dėję kalbą apie Lietuvoj giedotas 
šermenų giesmes. Taip abudu į- 
sismaginom, jog nė nepajutom, 
kad,kavą gerdami,gana jau gar
siai ir patys įsigiedojom. Atsipei
kėjom, kai nuo kitų staliukų pa
matėm'visų atkreiptas akis į mu
du, gal jau ir per garsiai giedan
čius niekam čia nesuprantama 
kalba.

O buvo nyku ir gūdu, kad prie ; 
tavo, Mariau, karsto jau ir nebu
vo kam pagiedoti. Iš visų tų klo
dų, buvo palikus tik auksinio 
vaško žvakė, sesers atsiųsta iš \ 
Lietuvos pasišviesti ipaskutineii 
kelionei.

Visi jautėme, kad gyvybė ir 
mirtis yra labiausiai arti viena 
kitos prie rašytojo karsto. Abi ta
vo ne kartą pasišauktos savo raš- , j 
tuose, dabar ir nekviestos atėję į 
ir sustoję greta. Bet niekaip ne
galėjau suprasti, ar jos čia kaip 
seserys, ar kaip viena kitos nenųri. i 
maldomi priešai. Tiktai jaučiau^'; ; 
kad mirtis ir gyvybė, tarsi garbės 
sargyba, budi ir prie Mariaus 
karsto. Gyvybės rankose kūrybos“ ' 
raštų puslapiai, o ant mirties del
no — paskutinis Mariaus atodū
sis ir paskutinė >;ančia. Sunku 
prakalbėti mirtie; ir gyvybės 
akistatoj. Dar sunkiau buvo tartiį ,
žodį rašytojų vardu, kuri. 
mi pastaruoju metu abid 
godžiai dalinasi.

Išeivijos rašytojai, Tavo 1. 
mo broliai, prieš Tave, Maria 
lenkia galvą ir tiesia ranką pa 
kuriniam sudievu, paskutinei kt 
lionei. Rašytojai reiškia užuojau
tą žmonai poetei Zinai, dukrai, 
sūnui ir giminėms. Asmenišku 
mano paties atsisveikinimu tebū
na Tau skirtas, Mariau, kuklus ei 
liuotas žodis, susiklostęs Tavo.. ., 
mirties dieną, paėmus rankosna 
“Užuovėjos” knygą:

Atėjau į šiltą užuovėją
Ir atsisėdau Šalia,
Prie Ugnies naktigpnių guolyje .. 
Žvarbiam vakare. -< ►•
Kalbėk ir pasakok, Mariau,
Kad naktį būtų jaukiau...
Argi tau nesakiau,
jog miegantį budinti
Būdavo nevalia, * •
Tik atsisėsti šalia —
Tegu miega, tegu 
Sunkiu kaip žemė miegu.

»
Užuovėją išpūtė vėjai —
Šaižiau ir šaižiau...
Atleiski — įsikalbėjau,
O tu nutilai —
Tokio niekada nemažiau...
Šaižiau ir šaižiau...

Tad paimu rankom žariją
Ir kaip širdį pužiu —
Liepsna tartum pulsas atgyja 
Nuo džiaugsmo, nuo kanžių —
Ir pamatau staiga —
Ne širdis, o knyga...

Tik Marius tikrai pailsęs
Nuo rūpesčių, nuo darbų.
Tyliaul — tegu ilsis,
Tegu miega, tegu,
Lengvu lyg plunksna miegu...

Tegu šiltėja užuovėja,
Tegu plazda ugnelė šalia
Paskutiniam naiktigonio guolyje 
Šiurpiam šermenų vakare.

Pabaigiau ir savęs klausiu: ar 
iš tikrųjų šiurpiame? Ir atsaky
mą duoda atsitiktinai atverstas 
knygos “Užuovėja” 6-tasis pus- ' 
lapis, kur kadaise pergyventa ta- - 
vo, Mariau, žemiškoji nuostaba,
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