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Keli žvilgsniai metų sąvartoje

LITERATŪRINIO METRAŠČIO TANKIOJ GIRIOJ

Vėl peržengus senųjų ir nau
jųjų metų slenksti, yra įprasta 
dirstelėti į praėjusius ir ateinan
čius kultūrinio gyvenimo labiau 
atmintinus bei labiau pramatomus 
reiškinius. Tiek čia visko buvo ir 
tiek visko dar bus, kad detaliai 
faktus suregistruoti laikraštinėje 
apimtyje beveik neįmanoma.

Tačiau apie praėjusius metus 
kalbant, visu tikrumu galėtume 
tarti, jog ir 1980-tieji buvo iš
eivijoje gana įprastiniai. įprasti
niai kultūrinių parengimų, kny
gų leidybos, dailės, muzikos, li
tuanistinio mokslo pastangų ir 
šios rūšies organizacinių darbų 
prasme. Ir tai turėtų visus džiu
ginti. Suprantama, kokio nors ne
tikėto pavienio stebuklo, kuris 
būtų visiškai naujas ir pačiu sa
vo didingumu visiems kvapą už
imantis, neįvyko. Bet ar nėra tik
ras stebuklas, kai kūrybinis bei 
kultūrinis išeivijos sektorius to
kiu savo intensyvumu čia egzis
tuoja jau daugiau kaip 30 metų!

Su čionykščiais mūsų kultūri
nio gyvenimo reiškiniais jau esa
me taip apsipratę, jog visi jie at
rodo' mums tik natūrali kasdieny
bė ir nieko daugiau. Diena iš 
dienos pro vienas kitą tose pa
čiose salėse vaikštinėdami ir al
kūnėmis susisiekdami su įvairių 
sričių mokslininkais, muzikais, 
dailininkais, rašytojais, teatralais, 
lituanistinų studijų užsidegėliais, 
mokslo akademijų nariais bei or
ganizacinio kultūrinio darbo pla
nuotojais, net ir nepagalvojame, 
kokio svorio ir kokios vertės yra 
jų atliekamas darbas. Gal iš tik
rųjų dar esame per arti čia pat, 
mūsų tarpe įkūnijamų kūrybinio 
darbo rezultatų, kad galėtume 

juos įvertinti visoje jų istori
nėje perspektyvoje. Jeigu išeivi
jos kultūrinis gyvenimas, nepa- 
sipildęs naujomis jėgomis, ateity
je ir silpnėtų, vis tiek to, kas jau 
atlikta, reikšmė visos tautos kul
tūriniam aruode tik didės. Ir tai 
yra ir bus pats didysis stebuk
las, padarytas išeivijos mūsų tau
tos keliuose.

O to didžiojo stebuklo sudė
tinių dalių ir dalelių buvo aps
tu ir praėjusių metų eigoje. Štai 

Šeštoji tautinių šokių šventė, 
štai ir Penktasis teatro festiva
lis, operos ir kitų ansamblių mu
zikiniai pastatymai, instrumen
talistų bei solistų koncertai, net 
specialus vieno kompozitoriaus 
(Jeronimo Kačinsko) kūrybos 
koncertinis akcentas, parodų pa
rodos ir premija dailininkui, po
ezijos dienos, knygų sutiktuvės, 
Kultūros tarybos pagyvėjusi veik
la, lituanistikos katedros rūpes
čiai ir dešimtmečių dešimtme
čius tebegyvuojantys romano bei 
novelės konkursai ir tt. ir tt. 
Žinoma, tai nereiškia, kad visur 
minėtose srityse vaikščiojama tik 
viršūnėmis. Jeigu taip būtų, tai 
būtume pati genialiausia tauta 
pasaulyje. O tokių aplamai nie
kur nėra. Tačiau svarbu yra, kad 
kas nors aplamai yra daroma, 
kas šiaip ar taip ugdo kultūri
nį mūsų interesą. Blogiau yra, 
kai visai mažaverčiai nukultūrėji- 
mo reiškiniai pradeda reikalau
ti sau kultūrinio respekto. Lais
vajame krašte ir turint pinigo, 
jie gali jaustis nepažabojami ir 
net stumti kitus į kultūrinį nuo
smukį. Tačiau, ugdantis sveiką 
kultūrinį interesą, kiekvienam bus 
gana lengva atskirti pelus nuo 
grūdų.

Jeigu dabar kas nors klusteltų: 
tai negi nieko išskirtinai naujo 
nėra atlikta praėjusiais metais, o 
tik įprastais indėliais (papildyti 
metų metais pilami aruodai? Pa
galvojus, turbūt reikėtų stabtelė
ti prie dailininko Prano Domšai- 
čio darbų kolekcijos, atitekusios 
lietuviams. Tai visai naujas ir 
bene pats reikšmingiausias pra
ėjusių metų išeivijos žingsnis. 
Dieve duok, kad ateityje ir dau
giau šitokios apimties ryžto ne
trūktų ir kitose mūsų kultūrinio 
gyvenimo srityse.

Nors tiesiogiai jau ne lietuviško 
kultūrinio gyvenimo sektoriuje, 
bet vis tiek maloni naujiena buvo 
režisieriaus Jono Jurašo prasiver
žimas Broadway’jaus scenon.

Literatūrinės išeivijos klodas 
1980 metais buvo sukrėstas tikra 
nelaime. Vienas po kito mirė net 
trys žymieji mūsų beletristai: Ro
mualdas Spalis, Aloyzas Baronas

PR. VISVYDAS

DESIMTOJI PRADALGE. Literatū
ros metraštis. Redagavo K. Bartnas. 
išleido Nidos knygų klubas Londone, 
Anglijoj, 1980 m. Leidinys 482, psl., 
kaina minkštais viršeliais — 11 dol. 65 
centai, kietais viršeliais — 12 dol., 80 
centų, gaunamas ir “Drauge”.

•

Įsigilinęs i „Dešimtosios Pra
dalgės“ turinį, jaučiuosi lyg nau
jokas medžiotojas, paklydęs girios 
tankmėje. Iš visų pusių dunkso 
kamienai, šakomis ir lapais už
stoja sugrįžimą tol, kol neapibū
dinsiu jų esimo prasmės šioje ūks
mingoje knygoje. Taigi, nieko 
nelieka —tik kalbėti apie visus.

Pirmiausia lenkiu galvą prieš 
kultūros istoriografus. Štai Stasys 
Santvaras prisimena kompozito
rių Stasį Šimkų. Iškelia jo cha
rakterio būdingus bruožus: ta
lentingas, jautrus, ugningas. Ne 
veltui H vadino dievaičiu Vulka
nu. Skaitome apie Šimkaus ope
ros „Pagirėnai" sumanymą Itali
joje, apie jos lėtą rašymą ir skaus
mus, bandant pastatyti bolševikų 
cenzūros sąlygomis. Vis dėlto, 
anot Pulgio Andriušio, Sant
varas galėjo duoti daugiau. La
biau atsiverti.

Broniaus Railos suredaguotas 
Jono Aisčio ir Pulgio Andriušio 
laiškų pluoštas, yra tikra literatū
rinė staigmena. Tiesiog sensaci
ja. Dalis tų laiškų buvo rašyta 
Railai, didesnioji — poetui An
tanui Rimydžiui. Susirašinėjantį 
„susidarė tas dviejų lietuvių ra
šytojų — poeto ir beletristo — 
jungtinis kūrinys: gražūs pasako
jimai apie mūsų laikus, žmones, 
nuotykius, sielvartus, sumany
mus, kūrybinius ir šiaip jau žmo
giškus rūpesčius, ašaras ir juo
kus, kartais gal ir apie žmogiš
kas tuštybes“, šių laiškų šiltoje 
atvirybėje abu autoriai įgauna 
gyvenimišką dimensiją, suspindi 
minties laisvumu, kandžia auto- 
ironija. Drąsaus atvirumo ne
stinga ir pačiam šios publikaci
jos sudarytojui. Suprantama, bū

simose 1 
visą epistolarinį palikimą išsa
miau pateikti: be trumpinimų, 
sukirpimų, atrankų.

Užuolaidą į Prano Skardžiaus 
skaudžią jaunystę atskleidžia Ag
nė Lukšytė. Daug žiaurumo ta
da Skardžius patyrė iš savo dė
dės —patėvio. Buvo apgyven
dintas peludėje. Vis tiek, Suba
čiaus apylinkės geradarių pade
damas, siekė mokslo. Vėliau vi
siems kilniai atsilygino. Agnė 
Lukšytė —tolima Skardžiaus gi
minaitė — šiais faktais išdraiko 
mūsų spaudoje ne per seniausiai 
išdygusias užuominas apie kalbi-

ir Marius Katiliškis. Skaudu ne- jų draugijos pastarojo aplinikraš- 
tekus taipgi dr. J. Griniaus, Pr. 
Čepėno ir kt

O kas aplamai kelia viltį ir 
džiugina žvilgsnį 1981 metų ho
rizontuose? Tikimės, kad rengia
mas Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas vėlai rudenį bus šių me
tų išeivijos kultūrinio gyvenimo 
gilus ir tyras šaltinis, iš kurio 
pasisėmus, bus galima malšinti 
kultūrinių vertybių troškulį. Taip 
gi labai norėtume matyti ir litu
anistikos mokslų katedros įsikūni
jimą kuriame nors gero vardo 
šio krašto universitete. Džiaug
simės taipgi naujiena italo kom
pozitoriaus A. Ponchielli’o (1834 
-1886) opera „Lietuviai“ (I Li- 
tuani). Tačiau džiaugsmas tap
tų dar didesniu, jeigu būtų pa
statoma nauja lietuvio kompozi
toriaus opera; ir tai jau būtų 
mūsų pačių kūrybinis lietuviško
jo lobio papildymas. Linkime taitp- 
gi Kultūros tarybos rūpesčiu 1980 
metais įsteigtai net 3000 dol. li
teratūros premijai tęstinumo, 
kad ji neliktų tik vienerių metų 
blykstelėjimu. Iš Lietuvių rašyto-

čio matyti, kad valdyba prašo 
Lietuvių fondo Draugijos vardo 
kasmetinei premijai skirti ne 
1000 ddl„ bet 2000 dol. šiuo me
tu šitai jau yra būtina. Tačiau 
nepritartume aplinkraščio užuo
minai, kad premiją gal reikėtų 
skirti vien tik Rašytojų draugijos 
nariams. Tada ir premiją jau rei
kėtų vadinti tik draugijos narių, 
bet ne literatūros premija. Ir kuo 
tada išeivijos literatūrinis gyve
nimas šia prasme besiskirtų nuo 
okupuotos Lietuvos literatūrinio 
gyvenimo, kuriame yra kotiruo
jami tik oficialūs tenykštės Ra
šytojų sąjungos nariai?

Tačiau aplamai metų sąvarto
je išeivijos kultūriniu gyvenimu 
galime džiaugtis. Galime džiaug
tis laisva spauda, leidyklų pa
stangomis, dailininkų, rašytojų, 
muzikų ir mokslininkų kūrybi
niais užmojais ir kultūrinių 
veiksnių jiems talkinančiu rū
pesčiu. Jauskimės tad stovintys 
ne prie baigmės, bet prie nauja
mečio šuolio! k. brd.

Vltollo Vengrio ekslibris Vytautas Ignas Mariaus KatflUHdo ekslibrisVytautas Ignas

laiškų knygose galima bus i ninko šaltą, nedraugišką būdą, 
listolarinį palikimą išsa- > Esmėje toks jis nebuvo.

Stasio Pilkos teatrines ir žmo
giškas ypatybes regime draugiš
kame Algirdo Tito Antanaičio 
straipsnyje „Gėlės prie nusileidu- 
sios uždangos“.

Metraštyje gretimai spausdina
mi du kritikos rašiniai. T. Kons
tantinas Gulbinas, O.F.M. CAP 
nagrinėja Marijos Pečkauskaitės 
vietą lietuvių literatūros istorijoje. 
Kazys Veselka improvizaciniu 
braižu bei žavesiu recenzuo
ja Kazio Bradūno knygą .Alka
na kelionė“. Pasak T. K. Gulbi
no, „Senojo dvaro” autorė „su
gebėjo įausti į grožinius savo raš
tus — apysakas ir noveles — 
kultūrinio Lietuvos gyvenimo 
vaizdus“. Tai ji padarė su tikru 
rašytojišku talentu. K. Vaselka 
tuo tarpu pabrėžia išskirtinį K. 
Bradūno augimą nuo „Žemės“ 
antologijos dienų iki paskuti- 
niausių kūrinių. Patriotinę poezi
ją pakėlęs į menišką viršūnę, po
etas sugebėjo išlikti aktualus. 
„Net tokia, sakyčiau, proginė te
ma, kaip Romas Kalanta, tampa 
vienu puikiausiu šios knygos 
brangakmeniu“.

Su grožine proza metraštyje 
dalyvauja aštuoni autoriai. An
tano Tūlio novelėje „Japonė“ 
vaizduojamas karo meto įvykis. 
Ore tvyro mūšio įtampa. Veikėjų 
pokalbiuose ir jausenoje vyrauja 
hemingvejiško atspalvio lakoniš
kumas. Kai mirties galimybė pri
artėja, viskas aišku. Nėra pasi
gailėjimo apgaulingam gyve
nimui.

Vytauto Alanto romano 
„Liepkalnio sodybos" ištraukoje 
plevena patriotinė dvasia, žals
vai miela, žydrai skaidri, bet kaž

kaip tolima tikro kaimo būsenai.
Apie moterų nepastovumą 

nuotaikingą feljetoną spausdina 
Česlovas Grincevičius. Nieko ste
bėtino, kad dažna moteris ilgė
liau nei reikia užtrunka prie pir
kinių. Tai jau Platonas pastebė
jo. Grincevičius randa išimtį — 
tokią, kuri neužtrunka. Ir tai pa
vadina „Stebuklu“.

Rašinyje .^Laikas“ Agnė Luk
šytė audžia godas apie laiko sku
bėjimą pirmyn. Ji čia išsako eilę 
troškimų. Vienas jų: „O, kad bū
tų galima iš nerimo suverptų gi
jų tinklą nunerti ir ilgesio jūroje 
laiką sugauti!“ Galop prablaivė- 
jusi įsitikina: „laikas yra nesu
gaunamas, nepaguldomas, neuž
migdomas“. Ir, man regis, per 
brangus šitokio pobūdžio raši
niams.

Juozas Kralikauskas apsakyme 
„Kovės žūt būt, o miškai ūžė" 
veikėjo mintimis prisimena Lie
tuvos partizanų žūtbūtinę kovą, 
lygina su dabartimi. Tai psicho
logiškai įžvalgus ir stilistiškai gy
vas kūrinys.

Paprasta kalba, su draugiška 
šypsena ir švelniu sąmoju pasa
koja Irena Joerg apie .Abitūros 
šventę“. Po keturiasdešimties me
tų susirinkę klasės draugai vėl 
klausosi seno graikų kalbos pro
fesoriaus pamokymų. Klasikine 
dvasia persmelktas auklėjimas 
juos išmokino mąstyti ir būti kil
niais — tai lobis „aukštesnis už 
bet kokį savanaudiškumą“.

„Paslydėlių šlaite (JAV 200 
sukaktį minint)“ yra Petronėlės 
Orintaitės beletristinė įžvalga į 
Amerikos didmiesčio „skid - 
row“ gyvenimą. Regimą išorę ji 
komentuoja su provincinio doro
vingumo gaidele. Skaitytojas ne

tikėjimo 
sakiniai 

intonaci- 
simboliš-

tiek stebisi pastabmis ir vaizdais, 
kiek Orintaitės žodyno ir įnagi
ninko linksnio galia.

Alė Rūta romantiškai pasakoja, 
kaip žiemos metu gimė Bernar
das Brazdžionis ir kaip buvo pa
krikštytas ne tuo vardu, kurio 
motina, išleisdama kūmus baž
nyčion, pageidavo. Ji nurodė sa
vo tėvo vardą Joną. Vienok įkau
šę kūmai apsiriko, ir Braždžio^ 
nis liko pakrikštytas savo tėvo * 
vardu Bernardu. Sis anekdo
tiškas įvykis irgi pravers literatu-į 
ros istoriografams.

Jonas Gailius su vaizdinga pa-| 
tetika aprauda atsiskyrimą nuo 
tėvynės. Srūva lakios mintys apie 
neišvengiamą praeinamumą, ■ 
apie bekraštį nerimą, kančią. Eg
zode atsidūręs poetas yra simbo-- 
lizuojamas (kaip antraštėje) ’ 
„Nulaužta obels šaka“, ar ekspo
natu. Sunku tuo tikėti.

Žvilgterėkime į „Pradalėgės“ 
dramaturgiją. Pabaigoje spausdi
nami škicai iš Antro kaimo re- 
n'-’t’iaro Jais bairAčėią *
kinti publiką, šaipantis iš mūsų 
gyvenimo ydų bei nuosmukio. 
Autoriai įvairūs.

Algis Landsbergis pateikia sa
vo dramos „Šventasis narvas" 
veiksmą, pavadintą „Paskutinis 
kunigas ateities muziejuje“. Vai
dinimo vizijoje įprasminamas 
Lietuvoje vykstančio 
persekiojimas. Veikėjų 
skamba šventraščio 
jomis. Pro skaidrių, 
kų minčių šydą prasimuša nūdie
nos randai. Ateities laibui komu
nistai nužudo tikėjimą. Tačiau 
jis prisikels. Mergaitė I sako:„pri- 
sikels šviesioj tikrovėj".

Liudo Dovydėno vienaveiks- 
myje .Jeigu mes rasim uranijauš* 
su avangardišku žaismingumu 
kritikuojamas vakariečių veid
mainiškas utilitarizmas. Protar
piais sužėri aiškiaregės mintys: 
„Laisvė ir tiesa kaip žirklės, ker
pa tik būdamos kartu“, arba „O 
vis dėlto yra ginklas galingesnis 
už atomines bombas —tai drą
sa būti žmogumi“. Šitokiu nar
suoliu yra tipiškas Leopoldas, pa
siryžęs nuolat mušti būgną ir įro
dinėti, kad „žmogus 'bėga nuo 
žmogaus. Tolsta, kaip ratas, nu
smukęs nuo ašies“.

Su poezija dalyvauja net dvy
lika poetų, dainuojančių, kaip 
dera, skirtingais balsais.

Smagu matyti karalienės Vik
torijos laikmečio dvasia rašantį 
Stasį Santvarą šalia modernaus 
Tomo Venclovos. Santvaras sa
vo „Rubajatuose" vis dar stebi
si: „kodėl žmogus, kodėl žuvis ir 
paukštis čia viens kitą ėda?..." 
Sugeba skaitytojui pakloti leng
vai sukramtomą tradicinį aforiz
mą. Tuo tarpu T. Venclova ver
čia skaitytoją susitelkti ties gyve
nimo paslaptimis, mąstant šifruo
ti dabarties gulagų įvaizdžius su
dėtinguose, giliuose eilėraščių 
tropuose, gėrėtis forma.

K. Bradūnas neabejotinai yra 
autentiškiausias lietuviškosios 
prasmės lyrikas šiuolaikinėje 
mūsų poezijoje. Pradalgėje skai
tome jo „Tris istorijos akimirkas“, 
kuriose poetas susiduria su „Ge- 
diminaite Lenkijoje“ („tu lyg 
strėlė iššauta - iš lanko negrįžta-

(Nukelta į 2 psl.)
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p Išeiviai rašytojai grįžta į gimtinę.

Lietuvos įkaitai Stutthofe ir jų li
kimas.
Plutono planetos paslaptys.

Of, Jeigu reikalautų Dievas ir tėvynė 
Lietuva: kun. Juozo Žebrio monogra
fija.
Vlado Šlaito eilėraščiai, ,
Rašytojui Liudui Dovydėnui 75 metai., 
Teisė senojoj Lietuvoj.
Nauji leidiniai. \

Išeiviai rašytojai grįžta į gimtinę
Pamiriklinės skulptūros kaliniams lr kankiniams atminti Šiandieniniame Stutthofe. Nuotr. M. Murmano

Rusų kalba vaikų darželiuose, 
saugumiečių kirvių dūžiai j įta
riamųjų savilaidininkų duris, o 
iš oficialiosios spaudos vis garsė
janti, vis saldėjanti smuikų me
lodija, skirta išeiviams: žiūrėkite, 
•kaip mes rūpinamės lietuviškąja 
kultūra, kaip dosniai leidžiame 
išeivių knygas, (kaip gražiai laido
jame jų palaikus gimtojoje žemė
je.

Kokią tikrovę bando užtušuo
ti tie agitpropinio simfonijos or
kestro garsai? Antrajam pasauli
nių! karui baigiantis, iš Lietuvos 
j Vakarus pasitraukė didelė da
lis Lietuvos rašytojų ir intelektu
alų. Savo gimtąją kūrybos vers
mę jie paliko ne lengva širdimi, 
bet norėdami išvengti fizinio ar 
dvasinio sunaikinimo. Stalino lai
kais jiems aklinai užvertos durys 
j Lietuvą pastaraisiais dešimtme
čiais šiek tiek prasivėrė. Tačiau 
šiandien, kaip ir tada, jų kūry
binis žodis tebėra atitvertas nuo 
tėvynės. Kaip tuomet „budri sta- 
liniečių akis“, taip dabar visas 
legionas muitininkų ir cenzorių, 
pasieniečių ir saugumiečių akylai 
saugo, kad tasai uždraustas žodis 
neprasiskverbtų j Lietuvą.

Ir vis dėlto kai kurie išeivijos 
rašytojai sugrįžta i gimtinę. Vie
nų raštai prasiskverbia pro gele
žinę uždangą slaptomis; tėvynėje 
jie eina iš rankų į rankas, juos 
persirašo smalsūs skaitytojai, ci
tuoja savilaidinė spauda. Saujelė 
sugrįžta savo oficialiai išleistais 
kūriniais — dar būdami gyvi, 
kaip Katiliškis ar Almenas, ar tik 
po mirties — kaip neseniai iš
spausdintas Henrikas Radauskas. 
Kitų nesenų velionių, kaip Anta
no Rūko, balsas vėl pasigirsta tė
vynėje tik kruopščiai atrinktomis 
citatomis periodinėje spaudoje. O 
dar kiti, kaip keturvėjininkas 
Petrėnas - Tarulis namo sugrįž
ta ne savo kūryba, bet kūno pele
nais.

Laisvas pasikeitimas idėjomis 
bei estetinėmis vertybėmis tarp 
išeivių ir jų gimtų kraštų yra kas
dienis natūralus civilizuoto pa
saulio reiškinys. Tokį pasikeiti
mą garantuoja tarptautinės su
tartys, kurias yra pasirašiusi ir 

Maskva. Tačiau Lietuvos kultū
rinių aparačikų straipsniuose to
kie įvykiai, kaip Radausko kny
gos išleidimas — 35-riems me
tams praėjus nuo poeto išvykimo 
iš Lietuvos! — ar Petrėno - Ta
rulio palaikų palaidojimas gim
tojoje žemėje, aprašomi, kaip ne
paprasto „tarybinės“ sistemos 
dosnumo ir humaniškumo įrody
mai. Gyvų ir ypač nebegyvų išei
vių rašytojų atranka, jų palaips
nis įsileidimas į Lietuvą, ir jų 
spraudimas į partinius šablonus 
yra virtęs svarbia Lietuvos parti
nio kultūrinio aparato industri
ja, kuriai skiriama daug laiko ir 
lėšų. (Dėl to nereikėtų stebėtis 
— negi įleisi juos tokius, kokie 
jie yra, ,/iuodėmingus” ir „ne
tobulus” į „brandaus socializmo” 
rojų). Jų apdorojimu rūpinasi ne 
rašytojai ar menininkai, bet pa
tikimi valdininkai. Taip atrink
tieji išeiviai, pasiekę „rojaus“ var
tus, turi praeiti ideologinę mui
tinę ir kosmetikos saloną, kuriam 
vadovauja stalininės mokyklos 
emigrantologas Vytautas Kaza
kevičius.

Ir taip jie sugrįžta, tie išeivijos 
rašytojai, jie ir jau nebe jie, sub
tiliai patušuoti, ar -ryškiai išdažy
ti, kaip Amerikos graborių įstai
gose; apkarpyti, arba tiesiog pa
versti karikatūromis. „Pergalėje“, 
„Literatūroj ir mene”, „Gimta
jame krašte“ pasirodo atrinkti jų 
raštų, jų laiškų fragmentai, iš
kreipiantys jų dvasinį veidą. Tai 
tipiška totalitarizmo ceremonija, 
gerai pažįstama ir kitoms Rytų 
Europos šalims. Žymusis vengrų 
poetas Gyula įMyes taip aprašė 
tokį „nekrofilišišką“ mirusiųjų iš
kraipymą ir pažeminimą savo 
1950-ais metais parašytoje po
emoje „Sakinys apie tironiją“:

Tironija stovi prie tavo kapo. 
Ji paaiškina, kuo tu buvai.
Bet po mirties sugrįžusiųjų išei

vių draugai, artimieji ir gerbėjai 
žinos, kuo jie tikrai buvo. Gim
toji žemė priims ir žinos. Ir Bin
kio kapo, kuris Rasų kapinėse 
žvelgia į naujai supiltą Petrėno - 
Taulio kapą, neapgaus propa
gandiniai smuikai. Sk.

Jau eina antri metai, kai JAV 
spaudoje kasdien minimi 52 Ameri
kos įkaitai Teherane. Bet ar kas pri
simena, kad ir Lietuva turėjo įkai
tus vokiečių okupacijos metu? Už
jausdami tų amerikiečių šeimas jų 
agonijoje, belaukiant grįžtančių na
mo artimųjų — ar pagalvojame a- 
pie tai, kaip kentėjo mūsų įkaitų 

šeimos? Ypač jie patys.
Iš tikrųjų, ne vien iraniečiai bar

bariškai griebiasi tokių gilios seno
vės priemonių, kurias jau Lietuvos 
Statutas XVI amžiuje buvo atmetęs 
— tokių barbariškų priemonių 
griebėsi ir mūsų laikais aukštos ci
vilizacijos tauta, vokiečiai, patekę į 
totalitarinės nacionalsocialistų val
džios rankas.

46 Lietuvos įkaitai buvo suimti 
1943 m. kovo mėn. 16-17 d. Kai po 
Stalingrado katastrofos Trečiojo Rei
cho kariuomenė liko palaužta, feld
maršalo Paulus’o armija apsupta, 
Hitlerio valdžia paskelbė Lietuvoje 
mobilizaciją. Lietuvos visuomenė 
drąsiai ir vieningai pasipriešino, nes 
pagal tarptautinę teisę okupuotuose 
kraštuose mobilizacija nepraveda
ma. Įsirašė tik mažas skaičius jau
nų vyrų — lyg pašaipai: luoši, ne
tinkantieji karo tarnybai. Įsiutę vo
kiečiai įsakė be teismo sprendimo ir 
be individualaus kaltinimo suimti, 
jų manymu, įtakingus krašte 46 as
menis:

K. Baubą, V. Blažį, J. Briedikį, I. 
Budrį, P. Buragą, V. Butkų, J. Ciu- 
berkį, A. Darginavičių, V. Dargina- 
vičių, P. Germantą (Meškauską), 
B. Grigą, A. Januševičių, V. Jurgu- 
tį, A. Kantvilą, J. Katinauską, P- 
Kerpę, P. Kiškį, M. Kriaučiūną, A. 
Kučą (Kučinską), K. Kuprėna, A. 
Lipniūną, A. Liūdžiu, M. Macke
vičių, R. Mackonį, M. Mačioką, J. j 
Malinauską, Z. Masaitį, P. Masiulį, I si į komisarus, gestapo viršininkus

V. Meilų, J. Naraką, J. Noreiką, M. 
Pečeliūną, S. Puodžių, L. Puskuni- 
gi, K. Rakūną, J. Rimašauską,. B. 
Sruogą, V. Stanevičių, A. Starkų, 
J. šerną, A. Tumėną, V. Tumėną, 
J. Valentą, J. Valiukevičių, S. Ylą, 
P. Žukauską.

Suimtieji buvo skubiai, neskel
biant kur ir kuriam laikui, išvežti. 
Neleistas su jais bet koks asmeniš
kas ar laiškais kontaktas.

Daugelyje Lietuvos vietovių vi
suomenė slapta rinko pinigus vokie
čių gestapininkams papirkti (Dr. 
Domas Jasaitis buvo sutelkęs didelę 
sumą pinigų Šiaulių apskrities vir
šininkui Johui Noreikai ir rašytojui 
Baliui Sruogai išpirkt). Susirūpinę 
giminės visokiais būdais stengės su
žinoti apie suimtųjų likimą, kreipė

arabilda. Lietuviai kaliniai Stutthofo koncentracijos lageryje. Pirma- 
s s iš dešinės Balys Sruoga. Lino raižinys Balio Sruo
gos knygai “Dievų miške”.

te kt.. Nei prašymai nei bandymai 
papirkti negelbėjo.

Nepaisant griežčiausio draudimo, 
1943 m. balandžio 23 d., Didįjį 
penktadienį, man pavyko įsmukti į 
Lietuvos gestapo viršininko K. Jae- 
gerio kabinetą Kaune. Jis pasitiko 
mane piktu žvilgsniu, bet mane iš
klausė. Tuoj ėmė nervingai dėstyti, 
kad eina karas, padėtis rimta, rusai 
jau čia pat — reiktų visiems kar
tu gintis. O “diese dumme Litau- 
em” atkakliai nenori eiti su mumis. 
Dargi drįsta — nykštukai — daryti 
afrontus tokiai galingai valstybei 
kaip Vokietija! Ar mano vyras kal
tas ar nekaltas — jis neturįs laiko 
gilintis. Jis kaltas, kaip ir visi lietu
viai, kad nekovoja prieš bolševikus.

“Jeigu jūsų jaunimas stos j mū
sų dalinius, jūsų vyras ir kiti bus 
laisvi, jei ne...” užbaigė iškalbingu 
mostu...

Tų jo žodžių kaip gyva nepa
miršiu. Taip ir baigėsi audiencija.

Tuo tarpu kažkokiu būdu (berods 
per generolą Plechavičių) vokiečių 
paslaptis tapo atskleista: Sužinota, 
kad mūsų suimtir'i yra Stutthofo 
koncentracijos s.ovykloje, netoli 
Gdansko. Per Velykas kaliniams bu
vo leista parašyti šeimoms trumpus 
laiškus. Greit pasklido ir aliarmuo
jančios žinios, kad mirė Puodžius, 
Masaitis, Bauba...

Suimtųjų žmonos išsirinko iš savo 
tarpo delegates, kurioms pavedė vi
sais šios grupės suimtaisiais rūpin
tis. Kaunietės išsirinko dr. A. Star
kaus žmoną, vilnietės — V. Sruo
gienę.

Taip mudviem teko kartu eiti per 
visokias instancijas: nuo tarėjo P. 
Kubiliūno (nepriėmė mūsų) pas ar
kivyskupą J. Skvirecką (irgi nepri
ėmė — nesikišąs į politiką), pas ko
misarą Rentelną, jo pavaduotoją Na- 
bersbergą, Vilniaus miesto komisarą 
Hingstą, visokius gestapo viršinin
kus, privačius asmenis, kurie buvo 
laikomi įtakingais... Kai kur teko pa
tirti skaudų pažeminimą, bet bend
rai imant, vokiečiai buvo manda
gūs, tik melagingais pažadais klaidi
no. Paaiškėjo, kad suimtieji yra be
tarpiškoje Himmlerio žinioje, o prie 
jo prieiti neįmanoma. Jau po pasi
kalbėjimo su Jaegeriu kilo klau
simas: nejaugi mūsiškiai yra ĮKAI
TAI? Baisus įtarimas pasitvir-

1966 m. Mirė Lietuvoje. Vaistinin
kas.

4. Budrys, Ignas, 1885-1943. Su
sirgęs šiltine mirė Stutthofe. Agro
nomą sir žurnalistas.

5. Buragas, Petras, 1899- ? . Išė
jęs iš Stutthofo buvo rusų suimtas 
Pucke, Lenkijoje. Tolimesnis liki
mas nežinomas. Lietuvos kariuome
nės kapitonas.

6. Butkus, Vladas, 1908 --------- .
Gyvena Lenkijoje, Slupske, dirba 
banke. Mokytojas, ekonomistas, žur
nalistas. Baigė V.D. universitetą 
Kaune.

7. CIuberkis, Jonas, 1914----------.
Gyvena JAV, Clevelande. Žurnalis
tas. Ligi 1940 m. vidaus reikalų mi
nisterijos kanceliarijos viršininkas.

8. Darginevičius, Adolfas, 1886
— ? . Grįžęs į Lietuvą, dingo be ži
nios. Inžinierius.

9. Darginavičius, Vladas, 1918 
  .Adolfo sūnus. Netekęs svei

katos gyvena Lietuvoje.
10. Germantas (Meškauskas) 

Pranas, 1903 - 1945.IV.22. Lagerio e- 
vakuacijos metu sirgęs šiltine, mirė. 
Leipzigo universiteto filosofijos dak
taras, germanistas .sociologas, žur
nalistas. Vokiečių okupacijos metu 
švietimo tarėjas, bet pasipriešinęs 
vokiečiams, buvo suimtas.

11. Grigas, Bronius, 1902 — 1943. 
V.3. Susirgęs dezinterija .mirė Stutt
hofe. Lietuvos kariuomenės majoras, 
vokiečių okupacijos metu buvo Vil
niaus viceburmistras.

12. Januševičius, Antanas, 1885
— 1943.1.7, Susirgęs šiltine mirė 
Stutthofe Mokytojas .matematikas 
ir istorikas .baigęs V.D. universitetą 
Kaune.

13. Jurgutis, Vladas, 1885 - 1966.
l. 9. Mirė Lietuvoje. Katalikų kuni
gas, ekonomistas, ekspertas finansų

į reikaluose. Baigė Dvasinę akademiją 
I Petersburge, studijavo ekonomiją 

Miuncheno universitete ir kt. Vaka
rų Europoje. Buvo Lietuvos Stei
giamojo Seimo narys, pirmasis Lie
tuvos banko prezidentas, 1922 m. 
Lietuvos finansų ir užsienio reika
lų ministras, Kauno ir Vilniaus uni
versitetų profesorius. 1941 m. kurį 
laiką buvo ūkio tarėju, bet už drą
sią vokiečių politikos kritiką buvo 
suimtas ir išsiųtsas į Stutthofą. Bū- „ 
damas didelis eruditas, Stutthofe va
dovavo slaptam būreliui “Akade- 
mia”, skaitydamas nelaimės drau
gams paskaitas iš įvairių mokslo 
šakų.

14. Kantvilas, Aleksandras, 1920 
—? . Likimas nežinomas. Meno

studentas, nupiešė seriją vaizdų iš 
Stutthofo (paskelbti lietuvių išei
vių spaudoje — kun. S. Ylos kny
goje “Žmonės ir žvėrys” ir kt).

15. Katinauskas, Jonas, 1905 — 
1973. Mirė Lenkijoje. Ekonomistas. 
Iki suėmimo dirbo prof. V. Jurgučio 
įstaigoje.

16. Kerpė, Petras, 1900 - 1943.IV. 
20. Mirė Stutthofe. Teisininkas. Bai
gęs Maskvos universitetą. 1920-23
m. buvo vidaus reikalų viceminist
ras.

17. Kiškis, Petras, 1900 — ? . Li
kimas nežinomas, spėjama, kad iš
ėjęs už Stutthofo, buvo rusų suim
tas ir sunaikintas. Teisininkas ir 
ekonomistas..

18. Kriaučiūnas, Mečys, 1914 — 
197O.X. 19. Mirė Lietuvoje. Teisinin
kas. 1965 ir 1967 m. kalbėjo per ra
diją apie Stutthofą ir paliko mag
netofone įrašytus atsiminimus.

19. Kučinskas (Kučas), Antanas,

(Nukelta į 2 pal.)
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tino, kai žodį “Geiseln” — vokiškai 
įkaitai, — išgirdome iš Vilniaus 
miesto komisaro Hingsto ir ke
lių gestapininkų lūpų.

Kuomet po didelių pastangų, pa
dedant kai kuriems aukštiems kari
ninkams, komendantui Justui ir ki
tiems apie birželio mėnesį mūsų ka
linių padėtis kiek palengvėjo, juos 
oficialiai pradėta vadinti “Ehrens- 
haeftlinge” — garbės kaliniais, bet 
eiliniai gestapininkai juos kitap ne
vadino, kaip “Litauishe Geiseln”.

Balys Sruoga rašė žmonai iš 
Stutthofo:

“(Apie mus) oficialiai kalbama: 
“Lietuvos įkaitai” (1945.1.7). “Esu 
įkaitas už mūsų tautą, ir tos aukos 
suvokimas palengvina man gyveni
mą...” (1945.1.14).

Čia pateikiami vertimai iš vokie
čių kalbos, nes įkaitams buvo leista 
susirašinėti tiktai vokiškai.

Po Vokietijos kapituliacijos rasti 
Stutthofe raštai, kurie sudarė pa
grindą 46 lietuvių suėmimui. Kiek
vieno įkaito byloje rasti vienodi kal

tinimai:
(Vardas ir pavardė) vadovavo 

lietuvių rezistenciniam sąjūdžiui, y- 
pačiai kurstė prieš Reicho komisaro 
paskelbtą lietuvių tautos mobiliza
ciją. Saugumo policijai ir Rytų 
krašto SD viršininkui įsakius, ir su 
tuo sutinkant aukštesniems SS ir 
policijos vadams, siunčiamas į Vo
kietijos Reicho koncentracijos lagerį.

(pasirašė) 
SS Standartenfuehrer 

Jaeger 
(Dokumentas be datos. Čia duo

damas vertimas iš turimo vokiečių 
kalba originalo fotostatinės kopijos). 

Faktas, kad vokiečiai laikė lietu
vius įkaitais turėtų būti naudoja
mas kaip vienas iš svarbesnių Lie
tuvos byloje argumentų, atremiant 
kai kurių puolimus, kurie kaltina 
visą lietuvių tautą kolaboravus 
nacionalsocialistais vokiečiais.

su

Lietuvos įkaitai ir jų likimas

1. Bauba, Kazys, 1908-1943. 
muštas Stutthofe. Žurnalistas, 
kytojas, gimnazijos direktorius, 
gė V.D. universitetą Kaune.

2. Blažys, Vincas, 1895-1973. Mi
rė Švedijoje. Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas.

3. Briedikis, Juozas, 1885-1965 ar

Už- 
mo- 
Bai-
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Kento kursai visiems.
Vieno žmogaus karas: Bronio Railos 
naujausioji knyga.
Lietuviai tremtiniai Jakutijoje: ištrau
ka iš Dalios Grinkevičiūtės autobio
grafinių užrašų.
Dar dėl pirmo lietuviško katalikų gies
myno.
Kazio Bradūno eilėraščiai.
Rašytojas Stepas Zobarskas sukaktu
vininkas.
Iš Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos veiklos.
Aloyzo Barono vardo novelės konkur
sas.
Nauji leidiniai.

Kento kursai visiems
Jau daug mėty girdime apie 

Kento universiteto kursus, ku
riuos vasary metu ruošia Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjunga, ki
tų organizacijų padedama ir pri
tariama. Dabar jau žinome ne 
tik dalyvių komentarus, bet ir 
patys su kursų programa šiek 
tiek arčiau susipažinome. Šiais 
metais vienam iš čia rašančių te
ko ir vietovę palankyti. Bendras 
įspūdis yra labai geras.

Bet čia išreikšto pagyrimo ne
gana. Šio straipsnelio tikslas yra 
iškelti siūlymą, kad Kento kur
sų programa būtų prieinama ne 
tik studijuojančiam jaunimui, 
bet ir vyresnei kartai, sakykime
— jaunimo giminėms ir tėvams. 
Manome, kad „suaugę“ rimtai 
susidomėtų ir mielai savaitę — ki
tą praleistų akademinėje lietuvių 
kultūros aplinkoje: studijų, semi
narų, pratybų programoje.

Tiesą sakant, niekas neteigia, 
kad ir dabar Kento kursuose su
augę negalėtų dalyvauti. Iki šiol 
tačiau pirmenybė buvo skiriama 
studijuojančiam jaunimui. Apie 
jį galvojant, kursai ir buvo praj 
dėti organizuoti. O pamačius kur
sų puikią .programą, atrodo, bū
tų gaila praleisti progą taipgi stu
dentų bei moksleivių tėvams pa
sitobulinti lituanistiniuose moks
luose bei menuose, tuo pačiu, 
atgaivinti didesnį prisirišimą 
prie lietuviškųjų reikalų. Tai yra 
ypač svarbu, kai dabar jau pra
dedame suprasti ir viešai kalbė
ti, jog nutautėjimas ar bent nu
tolimas nuo savųjų nėra vien jau
nimo, bet ir viduriniosios kartos
— jaunimo tėvų, dėdžių, tetų, 
mokytojų ir auklėtojų problema.

Iš kitos pusės gera pastebėti, 
kad, šį nutolimą pajutęs, ne vie
nas susipranta ieškoti .priemonių 
grįžti prie seniau patirto, priimto 
ir pamilto lietuviškojo kamieno. 
Neretą), šį pojūtį paskatina nau
jas šeimos prieauglis, šeimos jau
nesniųjų narių visuomeninio — 
tautinio brendimo poreikiai, o 
pagaliau ir savo asmeninio iden
titeto ieškojimas. Kokia bebūtų 
vieno ar kito individo motyvaci
ja, iš to išplaukiąs savęs, savo 

šeimos, o tuo pačiu lietuviško
jo gyvenimo praplėtimas gali at
nešti itin pozityvių rezultatų. 
Būtų netikslu tikėtis triuškinan
čio, masinio dalyvių antplūdžio, 
bet vis tiek apčiuopiamas susi
domėjusių skaičius turbūt galėtų 
būti realybė.

Praeitą vasarą Kento kursuo
se vyko dvi programos. Pirmoji — 
savaitę truko lietuviškai nemo
kantiems. Jų dalyvavo 14. Tai 
reiškia, kad visos turimos vietos 
dar nebuvo užpildytos. Po šių 
dvi savaites studijavo 25 lietu
viškai kalbantieji. Šią programą 
Draugo „Akademinėse prošvais
tėse” 1980. IX. 20 gražiai aprašė 
Danutė Saliklytė, viena iš kur- 
sančių. Galvojant apie čia daro
mą siūlymą, lygiagrečiai norėtų
si praplėsti kursų apimtį ir su
daryti progą jau amžiumi bei gy
venimo patirtimi šarvuotiems ke
lių kartų atstovams pasimankš
tinti jų vaikų mindžiojamuose 

lietuviškumo keliukuose.
Kursų aplinka yra patogi ir 

maloni: jie vyksta apie 60 mylių 
į pietus nuo Clevelando esančio
se jėzuitų rekolekcijų .patalpose. 
Lietuviai užima dideliam parke 
stovintį namą, kuriame įrengti 
privatūs kambariai, yra kelios sa
lės, valgykla. Miestas bei mieste
lis yra tolokai, tad dėmesys na
tūraliai kaupiasi čia pat sutelktai 
aplinkai, kurią labai gražiai pa
pildė rengėjų specialiai suvež
ta knygų bibliotekėlė, knygų par
davimo stalas, salės sienas puo
šiančios Čiurlionio reprodukcijos 
ir t.t.

Programa buvo tikrai įspūdin
ga, dėstė išeivijos humanitarų 
akademinis elitas. Norintieji ga
lėjo gauti universiteto užskaitas, 
nes programą sankcionavo Ken
to universitetas. Ši užskaitų gavi
mo galimybė suaugusiųjų gal ir 
nedomina, bet tematika ir turi
ningumas būtų patrauklus vi- 
visiems.

Tik pažvelkime į autorius ir jų 
skaitytas temas:

A. Jakštas, V. Kavaliūnas, V. 
Kelertienė, A. Klimas, B. Mačiui
ka, I. Maziliauskienė, R. Misiū-

VYTAUTAS A. JONYNAS

Bronys Raila, VAIVOS RYKŠTĖ. 
Šimtas prakalbų į Lietuvą, 1975-1979. 
Aplanko dailininkas — Algirdas Ku
rauskas. Eleido “Viltis” Clevelande 
1980 m. Knyga 430 pusi., kaina — 10 

dol., gaunama ir “Drauge".

•

Joks išeivijos kultūrininkas - žur
nalistas nėra išvagojęs tokių pla
čių varsnų mūsų publicistikos pū
dymėlyje, kaip Bronys Raila. Per 
trisdešimt su viršum metų jo 
straipsniai, pasisakymai, recenzijos, 
komentarai, atosmūglai priešo pro
pagandai purtė skaitytoją iš snū- 
durio. Palaikė viltį, kad likiminė 

skriauda Lietuvai bus atitaisyta.
Ne visada jų tonas bei forma vi

siems vienodai patikdavo. Kai kam, 
„jo mintys atrodydavo net kontro- 
versinėm. Kiti priekaištaudavo iš- 
testumą, paklodes“. Bet visumoj jo 
publicistika — aštraus stiliaus ir 
žvarbios minties straipsniai — bu

vo mielai pasitinkami.

Joks kitas kultūrininkas - žurna
listas, pridėkim, nėra taip pat paro
dęs tiek rūpesčio surinkti kas pra- 
gainiota periodikoj ir išleisti rinki
nių pavaidalu. Tokių knygų esam 
turėję jau devynetą. Ir vėl skaity
tojai nepagailėjo joms prielankumo. 
„Laumių juosta“, sakysim, buvo iš
pirkta. Nėra abejonių, kad tuose 
leidiniuose sukaupta medžiaga pra
vers išeivijos gyvenimo istorikui. 
Joje atsispindi egzilų lūkesčiai, gy
venimo skersvėjai bei slogučiai.

1980 m. vidury B. Raila pa
leido pasaulin pasižmonėt naują, 
skirtingą veikalą, pavadintą kiek 
nelauktu vardu — „Vaivos rykštė“. 
Jos antroji antraštė nemažiau mįs
linga — „Šimtas prakalbų j Lietu
vą“. Nesakytumėm, kad abu pava
dinimai būtų kažinkaip vykę. Pir
masis primena anksčiau išleistą kny
gą „Laumių juostą“. .O laumės 
juosta, vaivos juosta ar vaivorykštė 
— tai sinonimai. Dar mažiau pa
trauklumo turi žodis „prakalba“. 
Pernelyg, ypač išeivijoj, jis įtaigo
ja kažkokį oficialų zyzliojimą, jei 
ne bačkininkišką, retorišką ūbavi
mą. O Railos knygoj šių „kvapų“ 
nėra. Kaip paaiškėja iš pratarmės 
(Raila ištikimas savo įpročiui išsa
kyti įvade savo veikalo paskirti ir 
formą), leidinys talpina tekstus, ku
rie buvo paruošti 1975—1979 me
tų laikotarpio transliacijai į Lietu
vą. Paruošti laidoms, kurių vidu
tinė trukmė buvo neilgesnė kaip 
penkios minutės. Jau patys rėmai 
neleido jiems, taip sakant, išvirsti 
„oracijomis“, kadangi jų pobūdį 
apsprendė būtinybė gvildent kokią 
aktualią temą. Dažniausiai atšau

nąs, T. Remeikis. R. Šilbajoris ir 
kun. J. Vaišnys gvildeno visą 
pluoštą lietuvių kalbos, lietuvių 
literatūros ir Lietuvos istorijos 
temų. Šalia tiesioginių studijų čia 
buvo ir puikus pabendravimas 
su lektoriais: parsivežti skatinan
tys įspūdžiai, o taip pat ir pa
dirbėta. Nusiskundimų negirdė
jome.

Kursų nuotaika buvo darbin
ga ir kartu beveik šventiška. Tai 
buvo antitezė praktikuojamiems 
savaitgalio suvažiavimukams, sim- 
poziumukams, skubiai prabėgan
čioms kultūrinėms šventadieniu 
popietėms ar vakaronėms mieste, 
priešingybė smėlėtoms, daugiau 
ar mažiau dėmesį blaškančioms 
visokioms stovykloms. Nenuverti

nant nė vieno iš čia liečiamu ren
giniu, reikia pripažinti, kad pa-

Lietuvlų liaudies skulptūra (Pabirže, Biržų aps.)

nant į įvairius prasimanymus, der- 
galus, istorijos klastojimus, aptik
tus Lietuvoj pasirodžiusiuose leidi
niuose ar spaudoj. Tjk retais atve
jais aptinkant kokį taikingesnį, gai
lios atminimų šviesos nupliekstą 
straipsniuką, iššauktą kokio įvykio 
ar sukakties. Šiaipgi jų sprogikliu 
visad lieka akstinas reaguoti į be- 

atodairį Lietuvos gyventojų sąmo

nės nuodijimą.

Žodžiu, pirmąja staigmena yra 

knygos poskyrių lakoniškumas.

sidžiaugiame jų vienkartine duok
le, tačiau juose nepasotiname 
dažnai nubundančio vidinio al
kio. Aplinkybių gal jau buvome 
per daug pripratinti prie tu tik 
keliu ar keliolikos valandų įvykiu; 
dabar gi pamatėme, kad galima 
ir kitaip padaryti, galima daug 
geriau! Taigi ir Kento kursuose 
viskas buvo truputį kitaip — į 
visai netikėtai gerąją pusę ki
taip!

Tad kartojam įpradžioje išsaky
tą mintį: skatinam šiais ir kitais 
metais kursus praplėsti, įjungiant 
ir jaunimo amžių perkopusią vi

suomenę. Praplėsti, aišku, nesu

kompromituojant kursų progra

mos, nuotaikos, apimties ir ver

tės. Gal tektų tada kiek atskirti 

jaunimo ir vyresniųjų paskaitas, 

Tiesa, autorius prisipažįsta, kad, re
daguodamas rinkinį, jis leidęs sau 
kai kuriuos tekstus pateikti rankraš- 
tinėj redakcijoj. Atseit tokius, ko
kie jie buvo prieš apkarpant, prieš 
įspraudžiant į prokrustinę penkių 
minučių ilgio formą. Jis taip pat 
perspėja skaitytoją, kad tie teks
tai taikomi Lietuvoj gyvenantiems:

„Aš kalbėjau ne užsienyje gyve
nantiems tautiečiams, o tiesiog pa

vergtai tautai ir jos tijūnams. Ju

tau, kad taip reikia. Kitaip neno- 

atsižvelgiant į kiekvienos kartos 
poreikius ir savarankiškumo rei
kalavimus. Tačiau tuo pačiu no
risi tikėtis ir bendrų, mažiau ofi
cialių susitikimu, kuriuose tarp- 
kartinis dialogas ir bendro pa
mato pajutimas gali sutvirtinti 
neretai braškančią mūsų tarpkar- 
tiniu ryšių sistemą.

Šį siūlymą darome su baimės 
grūdu, nes nežinome, ar jis yra 
įmanomas. Tačiau siūlymą vie
šai keldami, deklaruojame savą
jį pasitikėjimą rengėjais. Norėtu
me neabejoti rengėjų išradingu
mu, lygiai kaip norėtume neabe

joti ir jaunimo amžių perkopu

sios visuomenės būsimu susido

mėjimu.

Ramutė Bartuškienė 
Antanas Dundzila 

rėjau ir nebūtų pritikę“.

Ir dar priduria:

„Visos šių pasisakymų mintys 
yra mano paties, jokių pašalinių 
veiksnių neinspiruotos, jokių virši
ninkų necenzūruotos. Taigi laisvo 
žmogaus, laisvos mintys per Laisvės 
radiją, už kurias aš vienas nešu 
atsakomybę“.

Būkim atviri, šioji paskutinė pa
staba, sukelia skaitytojui drumstus 
jausmus. Podraug pasididžiavimą ir 
baimę. Ją atvirai prisipažįstamą, 
kad tai vieno žmogaus karas radijo 
bangomis prieš didelę galybę. Ne 
vien apsišarvavusią parplių gyny
bine linija, bet ir pajėgią propa
gandos specialistų pagalba panau
doti kiekvieną neatsargų prasitari- 
mą savo naudai. Šalto karo strate
gija visad komplikuota. Tiesa, isto
rija mums rodo ir pavyzdį, kaip vie
nas žmogus, egzilas kaip ir mes, ve
dė tokią nelygią kovą su despotu... 
ir laimėjo. Tai Ayatolah Khomeini. 
Be* jo įrašai juostelėn, kasetės buvo 
slaptai pergabenamos krašto vidun 
ir grojamos per garsiakalbius iš mi
naretų. Išklausomos be jokių parp
lių trukdymų.

Kaip bebūtų, nenoromis dairaisi 
knygoj prasitarimų (tegu ir men
kų), kurie galėtų kompromituoti 
bendrą išeivijos siekiamybę ar kurie 
rodytų pleištus lietuvių vienybės 
fronte. Jų neaptinkant. Nuo mėgė

jiškų suklupimų Railą gelbsti jo il

gametė radiofoninė patirtis. Dova
na rasti savo komentarui konden
suotą formą, atmetimas painios 
„moksliškos“ šnekos, atida termini
jai, kuri jsipilietinusi Lietuvoj, pa
galiau ramaus pašnekesio tonas, 
bent tais atvejais, kai sąlygos leidžia. 
Atrodytų, kad Raila supranta savo 
transliacijų paskirtį dvejopai; at
remti visų pirma priešo prasima
nymus, o antra — informuoti te
nykščius apie išeivijos gyvenimą.

Kas be ko, jo padėtis nelengva. 
Ne nuo vakar kompartija kala žmo
nėms į galvą, kad Raila — tikras 
fašistinis baubas, atskalūnas, perbė
gėlis į tautininkų eiles, liaudies 
priešas. Neišvengiamai Railai ten
ka pasakotis tenykščiam gyventojui, 
nėpažįstančiam jo asmeniškai, neži
nančiam Nepriklausomybės laikų 
gyvenimo užkulisių, apie save, savo 
gyvenimo kelią. Bet kaip tik čia ir 
glūdi knygos patrauklumas, jei ne 
stiprybė: Ją skaitant, akivaizdu, kad 
autoriaus nebūta miegpūvio, bet 
judrios asmenybės, gyvenusios pa
čiam visuomeninio gyvenimo verpe
te. Tiek Lietuvoj, tiek užsienyje. To
ji gyvenimiška patirtis ir pateikia
ma skaitytojui. Be sentimentalių 
atodūsių ar verkšlenimų, „daly
kiškai“, patikslinant faktus, kartais 
smulkokus, bet reikšmingus, kaip 
tariamą kompartijos finansinę para
mą „Trečiam Frontui“, ar linksmus, 
kaip kaktomušas su pašlemėkais 
la Dauguvietis. Tiesa, Railai pasi
taiko kartais švystelt nevisai pagar
bų žodelį stabų adresu: „O Leni
nas, tiesa, labiau dviveidis, klastin
gas ir melagis pagal reikalą”, bet 
šiaip jis nevingrauja. Kalba auto
ritetingai, gerai informuoto žmo
gaus tonu. Ypačiai nuogai prista
toma, sakysim, komunistų pražū
tingą veiklą, „Priekalo” ir „Balso” 
šmeižtų kampanija prieš trečia- 
frontininkus bei visi vertimaisi per 
galvą, organizuojant antifašisti
nį bloką, kurio garsiakalbiu turėjo 
būti žurnalas „Literatūra". Railai 
visai nebaugu, kad kas išeis jo tei
gimus suniekinti dokumentų pagal
ba. Priešingai, jis net ragina tenykš
tį klausytoją visa tai pasitikrinti 
“paskaitykit senąją spaudą, reika
laukit, kad bibliotekose ji būtų at
vira kiekvienam pasitikrint, ir įsiti
kinsit dabartiniu “Kultūros barų” 
publicisto baltu melu“ (p. 350).

Savaime suprantama, kad ruoš
damas savo šimtą laidų į Lietuvą, 
autorius naudojosi kai kuriais raši
niais, tilpusiais jo ankstyvesnėse 
knygose. „Vaivos rykštė“ storoka, 
daugiau kaip 400 puslapių knyga. 
Ji padalinta į maždaug dvylika sky
rių, kurių kiekvienas susideda iš 
poskyrių. Trumpų, maždaug dvie
jų - trijų puslapių, greit perskai
tomų. Visa tai, kaip sakėm, apsąly- 
gota radijo programos formato. Sa
vaime suprantama, kad Railai kar
tais prireikdavo kokį „išpuolį“ ko
mentuoti keliose transliacijose. Už
sikrovęs, sakysim, sau bėdą prašne
kant apie reto nuobodumo Vytau
to Alseikos knygelę „Trys dešimt
mečiai emigracijoj”, jis jai paauko
ja šešias „prakalbas“. Skaitytojui 
galbūt nevisiškai aišku, prisiminus 
tą įvykį, kodėl Raila ištaškė tiek 
amunicijos. Nejau verta kreipti dė
mesį į tuos paistalus? Palūžėlių, 
„išverstskūrių“ juk buvo ir bus vi
sose tautose. Ar verta taip pat pri
simint visus giras ir dauguviečius, 
„glaudžius veršius“, pasak Railos, 
„nesivaržančius įtikt visokiom val
džiom ir net jų pasaulėžiūrom”? Ar 
verta varpyti špiegų (Mikuckis) 
memuarus?

Atrodytų, kad Railos galvojama 
kitaip. Esmine, pagrindine translia- 

(Nukelta į 2 psl.)



....

ANTROJI DALIS / 1981 METAI
SAUSIO M£N. 24 D. / JANUARY 24, 1981

Nr. 20 (4)

DONELAIČIO ROMANAS IR OPERAŠiame numeryje
A. TYRUOLIS

P ART TWO

» . * t (t ♦ ■> J ■ 
.................................— 1 '. J. '

Lituanistikos katedrai vietos beieškanti 
Donelaičio romanas ir opera: Johannes Bob- 
rowskio mažlietuviškos temos veikalas. 
Lietuviai tremtiniai Jakutijoje: ištrauka iš 
autobiografinių užrašų.
Spektaklių uždangai nusileidus: Jono Jurašo 
„Savižudžio“ pastatymą vertinant.
Johannes Bobrowskio eilėraščiai.
Teatro premija paskirta Dalilai Mackialienei. 
Lietuvių rašytojų draugijos premijai skirti 
komisija.
Prano Gailiaus paroda Chicagoje.
Nauji leidiniai.

Lituanistikos katedrai

vietos beieškant
Pastaruoju metu išeivijos kul

tūrinio gyvenimo poslinkiuose 
ypač suaktualėjo Lituanistikos 
katedros rūpesčiai, ieškant jai 
vietos kuriame nors šiau
rės Amerikos gero vardo uni
versitete. Mūsų akademinių 
sluoksnių šitai jau yra visu rim
tumu svarstoma įvairiomis pasi
taikančiomis ir specialiai sudaro
momis progomis. Lituanistikos 
katedros steigimo reikalas išskir
tinio dėmesio susilaukė ir Litua
nistikos instituto tarybos pasta
rajame posėdyje. Apię tai pla
čiau savo narius informuoja LI 
Prezidiumo žiniaraštis “Prane
šimai”, Nr. 4 (1980 m. gruo
džio 30 d.). Manydami, kad apie 
šio neeilinio užmojo eigą svarbu 
yra informuoti ir visą plačiąją 
visuomenę, ano LI žiniaraščio 
puslapius, liečiančius Lituanisti
kos katedros steigimą, čia patei
kiame ir mūsų skaitytojams.

Lituanistikos instituto tarybos 
posėdis įvyko gruodžio 20 d. Chi
cagoje, Jaunimo centre, Pedago
ginio instituto patalpose. Dalyva
vo pirm. R. Šilbajoris, vicepirm. 
J. Slavėnas, sekr. J. Reklaitienė, 
leidinių administr. T. Remeikis 
ir šeši sekcijų vedėjai — E. Bra- 
dūnaitė, J. Damauskas, St. Goš
tautas, J. Račkauskas, K. Skruips- 
kelis ir Br. Vaškelis. Posėdžio me
tu buvo perskaityti pasisakymai 
neatvykusių Tarybos narių: J. 
Gimbuto, A. Klimo ir I Užgirie- 
nės. Posėdis buvo sušauktas dve- 
jopam tikslui, tad ir susidėjo iš 
dviejų atskirų dalių. Reikėjo 
aptarti: .1. Liet Akademinio ži
dinio klausimą ir 2. Lit. Instituto 
įvairius reikalus. Posėdis prasidė
jo 14:10 vai. Jo pirma dalis tęsėsi 
iki 17:20 vai. Pirmoj daly daly
vavo ir svečių iš LB iniciatyvi
nės grupės lituanistikos katedrai 
steigti, būtent, E. ir R. Sakadols- 
kiai, L. Raslavičius, LI narys P. 
Jonikas. LI narys V. Maciūnas (in 
absentia) ir L. Rimkus. Pakvies
tas buvo ir LI narys A. Norvilas, 
kuris atstovavo Lietuvių ikatali-

kų mokslo akademijai. Po dvie
jų valandų vakarienės pertrau
kos antros dalies posėdžiauto- 
jai susirinko dar trim valandom. 
Posėdis baigėsi 22:20 vai.

Pirm. R. Šilbajoris pristatė 
posėdžio pirmą uždavinį nurody
damas, kad posėdis remiasi 1978 
m. PLB seimo, įvykusio Toron
te, nutarimu “sudaryti sąlygas 
įsteigti Liet akademinį židinį 
kuriame nors S. Amerikos univer
sitete” ir to nutarimo patvirtini
mu JAV LB 1980 m. suvažiavi
me. Jis (paaiškino, kad LI Tary
bos nutarimai dėl Židinio po
būdžio ir vietos bus pristatyti 
svarstymui sekančiame PLB po
sėdyje. Šios dalies darbotvarkė 
buvo: a) trumpas pranešimas iš 
trijų universitetų atstovų, b) 
klausimai kiekvienam atstovui, 
c) diskusijos, visus tris atstovus 
išklausius, ir d) proga dar kartą 
universiteto atstovams klausimus 
pateikti PLB iniciatyvinės gru
pės dėka, Tarybos nariai buvo iš 
anksto raštu supažindinti su vi
sų trijų universitetų pasiūly
mais. Universitetų atstovams te
ko kiekvienos pozicijos pagrindi
nius ir gal naujesnius bruožus iš
kelti.

Pirmasis, Kent Statė univ. at
stovas etninės programos direk
torius dr. John Cadzow daugiau 
pabrėžė lit tyrimų instituto 
steigimo nuopelnus, iškeldamas 
žemesnę jo kainą (200.000 vietoj 
600.000 dolerių.) Teigdamas sa
vo universiteto tinkamumą to
kiam lit. tyrimų instituto steigi
mui, dr. Cadzow nurodė tris pa
lankias aplinkybes: a) daugiato
mę biblioteką, b) ilgus metus 
veikiančią liet, studijų progra
mą, kuri tačiau nėra didelė stu
dentų skaičiumi, ir c) ligšiolinę 
gautą finansinę paramą tik ką įs
teigtai lit tyrimų vasaros metu 
programai.

Ohio Statė univ. atstovas Sla
vų ir Rytų Europos studijų ins
tituto (centro) direktorius dr. 
Leon Twarog pirmiausia apiibū-

1980 metais plačiai visur minėjus 
mūsų didžiojo dainiaus Kristijono 
Donelaičio 200 metų mirties sukaktį, 
šiandien dar verta prisiminti ir 
tuos kūrinius, kuriuose jis eina li
teratūrinio pavaizdavimo objektu. 
Biografinis romanas pas mus pačius 
nėra per daug puoselėjamas, dėl to 
tenka žvilgsnį mesti j kaimyninės 
literatūros laukus. Vienu iš tokių 
grožinės literatūros veikalų apie 
Donelaitį yra žinomo tilžiškio rašy
tojo Johannes Bobrowskio romanas 
“Lietuviški fortepijonai” ( vok. “Li- 
tausche Claviere”, išleisti 1966 m., 
liet išversti Ed. Astramsko 1968
m.), šis veikalas buvo parašytas 
1964 m., vieneri metai prieš auto
riaus mirtį, ir išleistas jau kaip po
mirtinis leidinys. Nors pavadintas 
romanu, bet tai veikiau epiškai vizi- 
jinis kūrinys iš donelaitiškos praei
ties ir prieškarinio meto dabarties.

Apie šio veikalo autorių, ypač 
sprendžiant iš gausesnių jo poezi
jos nei prozos vertimų, kai kas ga
lėjo susidaryti įspūdį, kad tai per
dėm lyrinis poetas. Iš tikrųjų gi J. 
Bobrowskis yra tiek pat reikšmin
gas beletristas, kaip ir lyrikas. Lyri
nio elemento ir panašių, stilistinių 
priemonių randame ir jo epiniuose 
kūriniuose. Tų bruožų užtinkame 
ir “Lietuviškuose fortepijonuose”, 
kur duota vaizdų iš lietuvių vokie
čių santykių abiejose Nemuno pu
sėse. Romano veiksmas vyksta 1936
m.

Čia dar reikia priminti, kad J. 
Bobrowskis tęsia tradiciją kitų iš 
Prūsų Lietuvos kilusių vokiečių 
rašytojų, užgriebiančių lietuviškas 
temas, kaip Hermano Sudermanno, 
Ernesto Wiecherto, Agnės Miegel, 
Alfredo Brusto ir kitų. Kaip J. Bob- 
rowskio lyriniuose rinkiniuose aps
tu lietuviškos tematikos, taip to pat 
randame ir jo proziniuose raštuose. 
Apysakose “Pelių šventė” (1965) 
užtinkame tokių vardų, kaip Pet
raitis, Krepštakys ir kiti, arba tokių 
įterptinių lietuviškų žodžių, kaip 
“sudiev”. Apysakose "Perspėjėjas” 
(1968) įdėtas rašytojos Žemaitės 
nuotraukos iš 1910 m. aprašymas

dino galimybes židinio laipsniš
kam įkūrimui. Siūlė šias pako
pas: a) įsteigimas “Endowed 
Professorship”, reikalaujantis 
$ 240,000, b) pridėjimas Lit. tyri
mų centro, reikalaujantis pana
šių išlaidų, c) galutinis Kated
ros įsteigimas. Viso būtų įnešta 
600,000 dol. suma. Paskui savo 
universiteto siūlyto įplano išdės
tyme dr. Twarog nurodė tokias 
teigiamybes:

a) Lituanistiką dėstyti jau vie
toje esančius profesorius dr. R. 
Silbajorį ir dr. D. Robinson. Su 
ypatingu entuziazmu jis pasisakė 
už pirmojo kvalifikacijas kaip žy
maus mokslininko, patrauklaus 
mokytojo ir patyrusio akademi
ko,

b) paties Ohio Statė univ. ak. 
lygį ir prestižą š. Amerikos uni
versitetų tarpe ir žymų Slavų 
ir Rytų europiečių kalbų ir lite
ratūrų skyrių ir taip pat tvirtai 
įsisteigusį Slavų ir Rytų Euro
pos studijų institutą,

c) (patyrę asmenys tame Insti
tute mielai prisidėtų prie pra- 

su kūrinėlio dedikacija “draugams 
lietuviams” (Žemaitės bruožai pa
naudoti veikėjo Ročkos motinai 
“Lietuviškuose fortepijonuose”). 
“Boehlendorffo” apysakose įdė
ta “Lietuviška pasaka” apie elgetą 
Morkų iš Skuodo, kurs net caro ge
nerolui baimės įvarė su savo išbur
tu potvyniu.

Jau pirmajame, didesniajame sa
vo romane “Levino malūnas” 
(1964) J. Bobrowskis buvo užsimi
nęs, kad visą tą istoriją iš vokiečių 
lenkų santykių praėjusio šimtme
čio pabaigoj jis būtų galėjęs pastū
mėti toliau į šiaurę ar į šiaurės ry
tus, j Lietuvos pusę, kurią geriau 
pažįstąs, kur esąs ir užaugęs. Nes 
Lietuva, vieno esejisto (V. Gimus) 
žodžiais tariant, jam reiškė tai, ką 
kitiems kadai reiškė Italija: jis ten 
matė žmonių paprastumą, natūra
lumą, tiesumą ir panašias dorybes. 
Iš tikrųjų gi J. Bobrowskis yra, 
kaip matyti iš tokių jo eilėraščių 
kaip “Prūsų elegija" ir panašių, se
nųjų prūsų palikuonis, kuria
me atsiliepia jų dvasia. Jis giliai 
jaučia savo pirmatakams padarytą 
skriaudą, savo autobiografijoj sakosi 
bandąs “nelaimingą tr gėdingą vo
kiečių tautos santykį su rytinėm 
kaimyninėm tautom parodyti iki 
pat dabarties ir taip prisidėti prie 
revanšistinių tendencijų nugalėji
mo” (“Liudijiipai apie save”, 1976).

Galimas daiktas, kad savo kūrinį 
apie Donelaitį J. Bobrowskis plana
vo jau gana anksti, vos tik grįžęs iš 
Rusijos kaip karo belaisvis 1949 m., 
nors ir pirma rašė romaną iš vokie
čių lenkų praeities.Grjžęs jis jau ži
nojo, kad sovietai Rytprūsius 
1946 m. prisijungė prie savo žemių, 
jo gimtąją Tilžę (kurią ir vokiečiai 
iki XIX šimtm. vidurio vadino Til- 
se) pavadinę Sovetsku, o jo pamil
tojo Donelaičio Tolminkiemį — Cis- 
tije Prudy. Be abejo, tų vardų pa
keitimas, jų išbraukimas iš istorijos 
Bobrovvskį giliai paveikė ir eilėrašty 
„Tolminkiemis” Bobrowskis šaukėsi 
Donelaičio:

Ateik dar nors kiek, Donelaiti, 
upė nors pasikelt sparnais,

šymų JAV federaliniams fondams, 
kaip ir Plėtimosi fondo (Deve- 
lopment Fund) patyrę asmenys 
galėtų padėti lietuviams aukų 
rinkimo darbe. Prižadėjo taip pat 
ir savo paties talką Lit katedros 
steigimo bei stiprinimo darbe, 
pabrėždamas savo 20 metų patir
tį tais ir panašiais reikalais.

Neigiamybių suminėjo dvi: 
a) negausią lituanistinę biblio
teką ir b) negausų lietuvių stu
dentų skaičių. Tačiau, jis teigė, 
kad lengvai galima praplėsti ir 
vieną ir kitą, pasinaudojant jo 
Centro lėšomis.

Trečias ir paskutinis pasisakė 
dr. Nicholas Moravcevich, Illi- 
nojaus universiteto Chicagoje 
Slavistikos skyriaus vedėjas. Pri
mindamas dalyviams, kad jie esą 
susipažinę su jo universiteto raš
tu paruoštu planu, jis tik trumpai 
posėdžiautojams pakartojo, kad 
UICC pažada: a) palankiausią 
finansinę paramą Katedros stei
gimui iper dabar vykstantį uni
versiteto “Capital Fund” vajų, 
ir kad, b) universitetas turi di-

KrUtlfonas Donelaitis, 1714-1780 (dokumentlnfe portretas)

vanagas, priešas balandžių, 
miškas juodom galvom 
keliasi, šaukia 
vėjas per kalną - - -
ir aš mačiau, kaip teisingumas 
laukė, kad nuvestų žemyn
ir ateitų rūstybė.

Mus galbūt kiek stebina tai, kad 
operą apie Donelaitį ryžtasi kurti 
du iš Tilžės kilę Reicho piliečiai — 
folkloristikos prof. Voigt ir muzikas, 
kompozitorius Gawehn (šis aiš
kiai suvokietėjęs lietuvis, o kas ži
no, gal ir Voigto protėviai kada bu
vo lietuviški Vaitai?). Kai vėliau pa

i džiausią liet, studentų skaičių 
ir neblogą lit. knygų rinkinį, ku
rio pagrindą sudaro nupirkta a. 
a. prof. Salio asmeniška biblio
teka.

Kiekvienam univ. atstovui Ta
rybos nariai pateikdavo klausi
mus, liečiančius santykius tarp 
universiteto ir liet, visuomenės, 
tikslesnį apibūdinimą bibliotekos 
rinkinių, Lit. katedros išsilaiky
mo garantijas, galimybes Kated
rai sutelktus pinigus panaudoti ir 
kitiems tikslams, pvz., leidiniams, 
lankančių akademikų mokslinį 
darbą paremti ir t. t. Uždarose 
diskusijose kilo susidomėjimas dr. 
Twarogo Katedros palaipsniško 
steigimo mintimi ir kiti du univ. 
atstovai buvo paprašyti 
nuomonių šituo ir kitais 
mais.

Atsisveikinus su univ.
vais, prasidėjo Tarybos narių pa
sisakymai židinio pobūdžio ir 
vietos klausimais, kurie buvo tę
siami po pertraukos. Išvados pa
siektos daugumos nubalsavimu. 
Dvi rezoliucijos buvo priimtos ir

savo 
klausi-

atsto-

aiškėja, kad tokią operą bus sunku 
išleisti ar pastatyti, veiksmo plane 
pasirodo ir du Mažosios Lietuvos lie
tuviai — prof. Storastas (vėliau pa
aiškėja, kad tai rašytojas ir filoso
fas Vydūnas, vienu metu, tuoj po 
Pirmojo pasaulinio karo, profesoria
vęs Berlyno universitete) ir mokyto
jas, folkloristas Počka. Juodu, atro
do, turėtą pagelbėti Donelaičio o- 
perai išvysti ne tik dienos, bet ir 
scenos šviesą. Bet tai, kaip matysim 
vėliau, įvyksta pagal kitų dimensi
jų išmatavimą.

Romanas neturi kokios nors vien-

Lituanistikos instituto ta- 
atsižvelgdama i jo akade- 
lygį ir turimą biblioteką, 

ištirti Pennsylvanijos uni-

bus pateiktos PLB susirinkime 
sausio mėnesį:

1. Lituanistikos instituto tary
ba savo balsų dauguma pasisako, 
kad iš principo reikia siekti Litu
anistikos katedros su stipriu tyri
mų komponentu. (Teigiamų 
balsų 8, neigiamų 2.).

2. 
ryba, 
minį 
siūlo 
versi tetą Katedros steigimo būs
tinei. Kitos (pageidaujamos vietos 
būtų Ohio Štate univ. ir Ulino- 
jaus univ. Chicagoje (UICC) — 
tokia nustatyta tvarka.

Pennsylvanijos univ. pirmą 
vietą nulėmė šešių balsų dau
guma. Buvo argumentų iškelta 
ir už kitas institucijas, būtent, už 
Harvardo univ., atsižvelgiant į jo 
išimtinį akademinį 
Northwestem univ., 
jo akademinį lygį ir 
Chicagos studentams.
te univ. turėjo tik vieną šalinin
ką Tarybos narių tarpe.

lygi, už 
nurodant 
artimumą 
Kent Sta-

tįsesnės, įprastinės fabulos, bet jo 
branduolį sudaro Voigto ir Gaweh- 
no kelionė traukinėliu iš Tilžės į 
Vilkyškius pas mokytoją Počką Jo
ninių išvakarėse, dalyvavimas Jo
ninių šventėje prie Rambyno vokie
čių ir lietuvių pusėj, kilęs konflik
tas dėl politinės įtampos. Tuo ir 
baigiasi pirmasis romano planas, ku
ri galima pavadinti realistiniu, ir 
prasideda antrasis — idealistinis, 
pagrįstas intuicija Ir vaizduote pagal 
autoriaus įsijautimą į praeitį ir da
bartį.

Romane lengvai pastebimas tam 
tikras dvilypumas, lyg autoriui la
viruojant ant abiejų Nemuno kran
tų. Iš vienos pusės Luizės sąjunga, 
Faterlandiška moterų draugija, iš 
kitos — Vytauto sąjunga, "Tauty- 
ninkal”. Toliau čia vėl advokatas 
Neumannas (iš tikrųjų veterina
ras) su savo sėbrais, o ten “voldema- 
rinlnkai” (nors jie iš tikrųjų 1936 
m. nebuvo valdžioj). Tad ir Joninių 
iškilmes ruošia ir viena ir kita 
draugija, kyla fizinis konfliktas 
(muštynės) tarp Neumanno šali
ninkų ir jo priešininkų. Prof. Voig- 
tas mato, kieno pusėj teisybė, lr no
rėtų palaikyti lietuvius, bet Neu
mannas jam teprakošia: “Esate Rei 
cho vokietis, užteks vietinių”, o žan
daras Wasgienas profesorių įspėja 
“nekurstyti žmonių”.

Koks tad Donelaičio operos (ku 
riai ir vardas numatytas “Tautos 
dainius”) rašymo tikslas tokioj 
prieštaringoj ir politiškai įtemptoj 
padėtyj?

Pagal autorių, Donelaits turėtų 
atlikti abiejų pusių taikintojo vaid
menį. Juk jis savo metu Tolminkie
my, prof. Storasta žodžiais tariant, 
sakydavęs “stiprius pamokslus”. Tų 
pamokslų toną nuolat girdime 
“Metuose”. Štai kaip Donelaitis per 
savo veikėją Enskį bandė pamokyti 
apsileidėlį Pelėdą:

Andai tropijos, kad aš, Pelėdą 
sutikęs,

Jam dėl kiauliškos bjaurybės ką 
pasakyti

Ir jį kaip kaimyns viemai 
bandžiau pamokinti.

“Kiaulė, tariau, ką dirbi? ar visai 
nesigėdi?

Juk tu jau, kaip juodvabalis, 
mėžinyj pasirodai;

Ar girdi, kaip juodvabalis, jau 
mėšle pasmirdai.

Aš užvakar tavo namus blogus 
pravažiuodams,

Kad jsitėmyčiau tikrai, tyčioms 
pažiūrėjau.

Taipgi bežiopsant man, arklys 
mano žvengti pradėjo,

Ir tuoj aus tavo sparų viens nuo 
stogo nupuolė,

O langų vienam perdėm skylė 
pasidarė.

Štai tuojaus (girdėk tikrai, ką tau 
pasakysiu)

Tuo trys kiaulės dagios su dagiais 
savo paršais,

Lyg kad skerdė, kas, stuboj 
sužvigo nešvankiai

Ir pro langus ir plyšius kūliais 
išsirito.

(“Metai”, p. 123-124)

Nors prof. Storostui tokios "stip
rios” vietos ir patinka, bet jis vis 
tik suabejoja, ar tiks jos operai. O 
Voigtas neabejoja, kad jas reiks pa
naudoti, nors ir nežinia kaip.

Bet ar tik Donelaits nebuvo vo
kiečių priešas, kai jis pakartotinai 
“Metuose” rašė:

Aki kur dingot jūs, barzdotos 
mūsų gadynės.

Kai lietuvninkės dar vokiškai 
nesirėdė

Ir dar vokiškus žodžius ištart 
negalėjo.---------- (p. 80)

(Nukelta į 2 pal.)
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Apie Salomėją Nėrį Lazdijuose. 
Robert’o Frost’o eilėraštis.
Prof. J. Žilevičius pasakoja, kaip gimė 
profesionali lietuviškoji opera.
Apie premijuotąjį romaną ir jo autorių. 
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t Kaip dienoraščiai tampa vertybe.
Nauji leidiniai.
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Kentei.
Rašytojų suvažiavimui praėjus
Vilniuje š.m. sausio mėn. 14 ir 

15 dienomis įvylko Lietuvos rašy
toju sąjungos 7-sis suvažiavimas. 
„Esame po ataskaitos ženklu“, 
— rašė „Literatūra ir menas“. 
„Pradedame (ar tęsiame) ipatik- 
rinimą; kaip kiekvienas ir visi 
drauge stovime istorijos mums 
patikėto žmogiškumo, asmenybės 
vystymosi ir jos laisvės sargybo
je“.

Išeina, kad istorija rašytojams 
daug patikėjo, įpareigojo. Tokie 
uždaviniai reikalavo ypatingos 
suvažiavimo dienotvarkės, kuri 
apimtų visus svarbiuosius lietu
viu literatūros ir kultūros klausi
mus. Ta proga, būtu buvę ne pro 
šąli pasižvalgyti ir kaimyninėse 
tautose. Ypač vertėjo patyrinėti 
40-ties Estijos intelektualu „At
virą laišką", kurį jie pasiuntė 
Sovietinei spaudai praėjusiu me
tų spalio pabaigoje. Pasirašiusių
jų tarpe randame ir lietuviams 
gerai pažįstamus autorius Janą 
Kaiplinskį, Paulių-Eriką Rummo, 
Matį Untą bei Arvo Valtoną, ku
riems intymiai pažįstamos ir lie
tuviu literatūros problemos. Su- 

1 važiavimo dienotvarkei būtų ti
kę ir kaimyninės Lenkijos, Če
koslovakijos, Vengrijos bei kitų 
Rytų Europos šalių rašytojų pa
tirtis. Nereikėjo pamiršti ir 
gruodžio mėnesį Vakaruose pasi
rodžiusio 365-ių gruzinų intelek
tualų laiško, reikalaujančio, kad 
gruzinu kalba nebūtu išstumta 
iš intelektualinio gyvenimo.

Kokie gyvybiniai klausimai 
prašėsi įtraukiami į dienotvarkę? 
Pirmiausia, kalbos problema. 40 
estų intelektualų atvirai pareiš
kė savo gilu rūpestį dėl estų kal
bos siaurinimo ir alinimo. Lietu
vos rašytojai irgi gerai žino, ko
kie pavojai gresia jų gimtajai 
kalbai. Daugelis jų oficialiojoje 
spaudoje išreiškia savo meilę ir 
ištikimybę lietuviu kalbai. Bet 
lieka klausimas, ką daTyt su 
konkrečiais pavojais: perdėtu ru
sų kalbos liaupsinimu, jos įvedi
mu į vaiku darželius, lietuvių 
kalbos stūmimu iš viešojo gyve
nimo. Ką Mažvydo ir Donelaičio 
paveldėtojai galvoja apie Tašken

JURGIS JANKUS

to rezoliucijas? Kalbos klausimu 
išsamiai ir iškalbiai pasisakė lie
tuvių savilaidinė spauda. Inteli
gentija organizuoja sambūrius 
gimtajai kalbai ginti. Ką dabar 
išgirdome iš lietuvių rašytojų?

Savo „Atvirame laiške" estų 
intelektualai nusiskundžia ir ša
lišku istorijos dėstymu —rusu 
kultūrinis indėlis pervertinamas, 
kitu tautų sąskaita. Ar ta temai 
pasisakė ir lietuviu rašytojai. 
Juk ta pati problema egzistuoja 
ir Lietuvoje. Ar ne rašytojų už
davinys teirautis, kas darosi su 
Lietuvos istorijos dėstymu gimna
zijose ir universitetuose? Rašy
tojai sugrąžino Lietuvos istoriją į 
tautos sąmonę 19-me šimtmety
je; ką jie darys 1981-ais metais, 
kai Lietuvos istoriją stengiamasi 
ištrinti? Ar suvažiavimo metu 
kas paklausė, kodėl verstinėje li
teratūroje tiek daug vidutiniu 
rusų autorių, aT kodėl šių metų 
teatrinis repertuaras įpėrgrūstas 
„tarybinėmis rusiškomis“ pjesė
mis, pasaulinės dramos sąskaita. 
Ir kaip visa tai suderinti su „žmo
niškumo ir asmenybės vystymu
si"?

O kaip su cenzūros klausimu? 
Ar „Literatūros ir meno“ žo
džiais, „asmenybės laisvės sargy
boje“ pastatyti rašytojai susilai
kė nepaminėję žodžio „cen
zūra“? Kaimyninės Lenkijos rašy
tojai atvirai pasmerkė cenzūrą, 
kuri ten švelnesnė, negu Lietuvo
je. Ką išgirdome iš lietuviu? Ar 
jie paklausė, kodėl kai kurių ra
šytojų knygų leidimas nustumia
mas į begalinę ateitį? Kodėl lie
tuviu literatūroje dar tiek daug 
uždraustu temų? Ar dienotvarkė
je rado vietą klausimas apie lite
ratūrinius tabu? Apie išeiviu kny
gų įsileidimą į Lietuvą.

Ar tie klausimai bent užuo
minomis iškilo 7-jame rašytoju 
sąjungos suvažiavime? O gal ta
sai suvažiavimas, kaip ir ankstes
nieji, tebuvo „tarybinis“ literatū
rinis menuetas, šokamas atokiai 
nuo tautos ir jos kultūros gyvy
biniu problemų. Atsakymo susi
lauksime netrukus.

N. P.

Kai paimu J rankas knygą, visada 
tuoj ateina noras Sužinoti, kas per 
vienas yra ar buvo tas žmogus, ku
ris turėjo ne tik talentą, bet valią, 
ryžtą ir ištvermę iš šimtų tūkstan
čių negyvų raidžių ir dešimčių 
tūkstančių žodžių supinti gyvybės 

ir minties pilną pasaulį. Bet noras 
yra noru, o gyvenimas gyvenimu. Iš 
daugybės perskaitytų knygų tepa
sitaiko, dažniausiai tik prabėgom, 

susitikti vieną kitą autorių, o ar
čiau pažinti tik labai retą. Vartyda
mas A. Giedriaus - Giedraičio “Mū
sų Jurbarką”, jaučiuos kiek laimin
gesnis, nes tos knygos redaktorių 
ir jos didesnės dalies autorių paži
nau gana ilgą laiką, nuo 1930 me
tų ligi pat jo mirties, o tai jau be

veik pusė amžiaus.

Kaip ir dažniausiai žmonių san
tykiuose atsitinka, iš pradžių mū
sų pažintis tebuvo labai paviršuti
nė, bent iš Antano Giedraičio pusės, 
net vien oficiali. Jis buvo mano vir
šininkas, pradžios mokyklų inspek
torius, o aš mokytojas, bet paskum 
oficialiai pažintis keitėsi ir tapo bi
čiulyste, kuri nenutrūko ir ligi jo 
lemtingos ligos.

Iš tikrųjų, kai buvau paskirtas 
dirbti Antano Giedraičio priežiūrom 
jis man nebuvo nežinomas. Dar pra
džios mokykloj tebebūdamas, buvau 
perskaitęs viską, kas jo buvo tuome
tiniam Baisogalos pradžios mokyk
los knygynėlyje, o jo redaguojamo 
“žiburėlio”, kurj jis P815 daugiau
sia ir prirašydavo, laukdavau kaip 
gervė giedros. Ne tik aš vienas, “Ži 
burėlio” laukė dauguma vyresnių 
skyrių vaikų, ir gavę traukdavom 
vieni kitiems iš rankų. Kol ateida
vo naujas numeris, senasis būdavo 
ne tik po kelis kartus perskaitytas, 
bet jau gerokai ir suskaitytas.

Giedrius ne tik mokėjo mus pa
traukti į skaitymą, bet skatino ir pa
čius imtis plunksnos. Jis "Žiburėly
je” Įsivedė vaikų susirašinėji
mo skyrelį. Kiek pamenu, tų laiškų 
buvo visokių. Vieni rašė, kuris kur 
buvęs, ką kur veikęs, kiti šiaip ką 
nors pasakojo, bet vienas, atsimenu, 
ypač patraukė ir mano dėmesį. Ka
žin kokia mergaitė (po tiek laiko kas 
beatsimins jos vardą) aprašė savo 
apylinkę. Man pasirodė, kad apie 
Baisogalos apylinkę irgi galima šį tą 
pasakyti. Aprašiau jai savo kraštą 
ir nusiunčiau “Žiburėliui”. Pats sa
vo laiško išspausdinto nebemačiau, Į 

nes išėjau į vidurinę mokyklą, ku-1 
rios knygynėly “Žiburėlio” jau ne-1 
bebuvo, bet vėliau sužinojau, kad 
jis buvo įdėtas, ir mokykloje buvusi 
ir naujiena ir staigmena. Nežinau 
kaip kitiems, bet man tas, iš pažiū
ros menkas, atvejis buvo ir paskata 
ir padrąsinimas dar ir daugiau ką 
parašinėti. Toji iš Antano Giedrai
čio atėjusi paskata buvo pirmutinė, 
bet anaiptol ne paskutinė. Kai daug 
metų vėliau parašiau savo pirmą- Į 

sias knygas “Egzaminus” ir "Be 
krantų”, pasidrąsinęs vienos rank-1 
raštj parodžiau Giedraičiui. Nebe
atsimenu net kaip tai atsitiko. Grei
čiausiai išsišnekom, kai jis lankė 
mokyklą, bet galėjo būti ir kokia 
kita proga. Jis rankraštį paėmė tr 
perskaitęs patarė, ir ne tiek patarė, | 
kiek liepė tuoj parodyti geram leidė-1 
jui. Net ir leidėją pasiūlė. Sakė, pa-1 

rodyk "Sakalui”. Pamatysi, jie iš 
karto paims ir išleis. Ir gražiai išleis,' 
kaip pridera gerą knygą išleisti, o’,

čia knyga tikrai gera. Nors niekada 
savo talentu labai nepasitikėjau, bet 
Giedraičio, seno spaudos vilko, pa
klausiau ir taip, galima sakyti, per 
vieną naktį tapau rašytoju, nes 
“Sakalas” priėmė ne tik tą vieną, 
bet abi knygas ir dar tais pačiais 
metais vieną po kitos išleido.

Dar ir kitą kartą jis mane kumš
telėjo. Tada jau gyvenau Kaune. Sy
kį sutikau jj gatvėje, ir jis tuoj: “O- 
gi sakyk, ar jau davei ką ‘Žiburėlio’ 
konkursui?” Konkursais niekada ne
sidomėjau ir tą kartą turbūt net ne
žinojau, kad toks konkursas yra pa
skelbtas. Tą ir Giedriui pasakiau. 
Tada jis ėmė pasakoti, jog Zobars- 
kas skundęsis, kad termino galas ar
tėja, o ko svarstyti nėra. Rašinių 
yra, bet nėra paskaitomų. “Ar taip 
jau nieko ir neturi, kas ‘Žiburėlio’ 
skaitytojams būtų prie širdies. Pa
žiūrėk. Būtų sarmata, kad nieko 
gera niekas neatsiųstų. Ypač da
bar, kai toks pašėlęs laikas.”

Man nereikėjo aiškinti, kokį pa
šėlusį laiką gyven<-n. Pirma rusai, 
dabar vokiečiai. Vakare eidamas 
gulti nežinojai, ar naktį nebūsi pri
keltas ir paimtas. Ir su tuo pačiu 
Giedraičiu, įspėti, esam ne vieną 
naktį kitur pramiegoję.

Jeigu kas kitas būtų raginęs, grei
čiausiai būčiau nepaklausęs, bet ne 
Giedraičio. Parėjęs namo peržiūrė
jau, ką turėjau ihano galva jaunes
niems įkandamą, padaviau vienam 
iš savo berniukų, kad nuneštų j 
“Žiburėlį”. Taip atsirado “Vientau- 
tų berniukai”. Jeigu ne Giedraitis, 
jie būtų likę Lietuvoje kartu su ki
tais rankraščiais ir tikrai būtų din
gę. Niekur nebegalima jų rasti ir 
dabar, bet jie yra išspausdinti “Ži
burėlyje”, ir kaip nors, kur nors gal 
koks vienas egzempliorius ir išliks 
nebe taip pašėlusiems laikams.

Pirma tik sakydavo, o dabar jau 
ir žinom, kad gyvuliai, net ir vabz
džiai jaučia artėjančius žemės drebė
jimus, panašų nujautimą turbūt 
turi ir tautos. Kaip kitaip išaiškinsi 
devynioliktojo amžiaus, ypač antro
sios jo pusės, Lietuvos kaimo žmo
nių panūdimą kažin ko ieškoti toli 
už savo kaimo ežių. Vieni ėjo ieš
koti geresnės duonos už tą, kuri bu
vo ant tėvų stalo, ir patogesnio gy
venimo už tą, kurį turėjo tėvų tro
boj, kiti gal net nelabai realiai su
vokiamos šviesos. Pirmieji vyko į 
Ameriką, ėjo per sieną į Prūsus, lė
kė į didesnius tuometinės Rusijos 
miestus, o antrieji mokėsi. Kaip ku
ris begalėdamas. Nevalgę, be pado
raus drabužio, be menkiausių gyve
nimo sąlygų, bet mokėsi ir neretai 
už tą veržimąsi mokėjo savo pačių 
sveikata. Kas nors jų prigimtyje jau 
juto atėjimą krašto laisvės, su kuria 
atsiras krašto gyvenime daugybė 
tuštumų, kurias reikės kam nors 
užpildyti. Turiu galvoje tas tuštu
mas, kai tauta, atgavusi laisvę, pa
sijus neturinti pasiruošusių žmo
nių kurti ir tvarkyti daugybę viso
kiausių laisvo gyvenimo sričių. Ir 
ar ne keista, kad toms tuštumoms 
užpildyti nesąmoningai ruošėsi vai
kai kaimiečių, kurie apie tautos 
laisvę nė svajoti nesvajojo, nes koks 
sveikos galvos būdamas galėtų mė
ginti sukilti prieš tokią caro galybę. 
Toks tada buvo sveikos galvos žem
dirbio galvojimas, o to paties žem
dirbio vaikai, nesuvokiamo neri- 
masčio pagauti, lėkė ieškoti švie

Rašytojas, pedagogas Antanas Giedraitis - Giedrius (1892-1977)

sos, net nenujausdami, kad nebe už 
kabių tas laikas, kai ant jų galvų 
kris visa sunkenybe laisvę atgavu
sios tautos tvarkymo ir susitvarky
mo našta.

Pajurbarkės Lukšių Giedraičio 
šeimą irgi buvo suėmęs panašus ne
rimas. Ne visą ją pažinau, bet iš jos 
šviesos ieškoti išėjo Antanas, pas
kum Juozas ir Monika į mokytojus, 
neramuolis Dzidorius mušėsi j kal
bininkus.

Pirmasis šviesos ieškoti panūdo 
Antanas. Namai nebuvo turtingi, 
tai ir apie sistemingą mokslą, ku
rio ypačiai troško, nebuvo kaip pa
galvoti. Baigęs Jurbarko pradžios 
mokyklą, nenorėjo užsikasti gimtuo
se Lukšiuose. Kiek prasitrynęs pats 
per save ir dar kiek pramokytas ki
tų, išsirengė j Rusiją, j Maskvą. Jau 
buvo tiek prasitrynęs, kad gavo dar
bo Maskvos meteorologinių stebėji
mų stoty, o šalia darbo vėl griebė
si mokslo. Taip bedirbdamas, 1916 
metais įsigijo vyresniojo pradžios 
mokyklos mokytojo cenzą. Apsirūpi
nęs cenzu, metė darbą oro stebėji
mo stoty, tik nenuėjo dirbti j rusų 
mokyklą, kuriai buvo pasiruošęs, 
bet vienerius metus mokė lietuvių 
pabėgėlių vaikus, o po to išsikėlė j 
Voronežą, kur Martyno Yčo mergai
čių gimnazijoje dėstė lietuvių kal
bą ir tuo pat metu pats mokėsi Lie

tuvių mokytojų institute.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
Voroneže buvo pats didžiausias ir 
veikliausias lietuvių pabėgėlių su
sibūrimas, todėl nenuostabu, kad jis 
patraukė ir Antaną. Voroneže jis 
ne tik pats pasijuto tikrai esąs savų
jų tarpe, ne tik turėjo progos susi
pažinti su tokiais vyrais kaip Pra
nas Mašiotas, Martynas Yčas, Da
mijonaitis, Jablonskis ir dar dauge
liu kitų, su kuriais Voronežo pa
žintis ir Lietuvos laisvės metais ne
nutrūko, bet ir pats tapo jų paste
bėtas, nes tuo metu jau ir jis buvo 
pradėjęs rašinėti, o 1917 metais jau 
net dvi jo knygutės (“Eglaitė”, 

“Baubas”) buvo išleistos.
Tada labai gyvai jausta, kad 

spausdintas žodis yra pagrindinis 
tautos žadintojas ir jos budrumo 
stiprintojas, todėl ir kiekvienas su
gebąs rašyti, o ypač sugebąs eiti 
toliau už publicistą, turįs grožinio 
žodžio talentą, buvo ir labai laukia
mas ir sulauktas labai vertinamas. 
Jis jau tada, matyti, taip išsiskyrė 
iš savo bendraamžių, kad dar pa
keliui j namus tuolaikinė švietimo 
ministerija jau įgalioja Giedraitį or
ganizuoti švietimą Jurbarko apylin
kėje. Apie pirmąjį savo žygį jis 
trumpai, bet vaizdžiai pasakoja 
"Mūsų Jurbarke”. “Nuvykau j Jur
barką, manydamas pirmiausia susi
tikti su vargonininku Jonu Pocium. 
Su juo iš seniau buvau pažįstamas, 
įsišnekau jam, kad Jurbarke jau lai
kas būtų steigti vidurinę mokyklą. 
Tokia keturių klasių buvo jau ru
sų carų okupacijos laikais, tik per 
Pirmąjį pasaulinį karą nustojo vei
kus. Taigi jeigu Jurbarkas jau se
niau turėjo vidurinę mokyklą, tai 
juo labiau reikia tokios ar dar aukš
tesnės dabar”.

“Jonas Pocius ta mintim susido
mėjo ir pasiūlė nueiti pas kunigą 
vikarą Martyną Jonaitį. Tas su 
džiaugsmu pritariąs kiekvienam ge
ram sumanymui. Nuėjova. Ir tą en
tuziastą kun. M. Jonaitį radova so
de, beskinantį ir bevalgant; agras
tus. J. Pocius supažindino mane su 
juo ir pasakė, kokios mintys mudu 
atvedė pas jį. Kun. M. Jonaitis išsi
tiesė ir tučtuojau pasiūlė nueiti pas 
kleboną kun. Pranciškų Stakauską. 
Be klebono to darbo čia neįveiksią, 
o klebonui ir rūpi švietimo reikalai”.

“Dabar jau, kaip toje pasakoje, 
esame trys vyrai ir einame pas ket
virtą. Su klebonu P. Stakausku jau 
buvau pažįstamas.

“Kai kun. M. Jonaitis ir J. Pocius 
dėstė mūsų sumanymą, klebonas 
vos numanomai šypsojosi. Būdinga 
buvo ta jo šypsena: kai kas jj do
mino, jo veide visada galėjai įžiūrėti 

tokią vos numanomą šviesaus gera
širdžio šypseną. Išklausęs sumany
mo, klebonas, kaip prisimenu, pasa
kė: “Sumanymas geras, tik ar gau
sime mokytojų”.

Giedraitis užtikrino, kad moky
tojų bus galima rasti, ir taip dar po 
kelių pasišnekėjimų atsirado Jur
barko vidurinė mokykla, kuri vė
liau išaugo į gimnaziją.

Čia paminėtam pasišnekėjime su 
klebonu pabrėžta nežymi klebono 
šypsena ir jo klausimas apie moky
tojus kaip tik ir atveria iš svetimos 
vergijos atsikuriančios tautos var
gus ir, kiek pirmiau paminėtas, jos 
naujam gyvenime atsiveriančias 
tuštumas. Niekas neabejoja, kad 
Lietuvai reikia šviesos, reikia mo
kyklų, bet “ar gausime mokytojų?”, 
nes lietuvių mokytojų tada buvo 
tikrai reta.

Giedraitis ir šoka į tą tuštumą. 
Jis dėsto besikuriančioje mokykloje 
lietuvių kalbą, net keletą metų jai 
vadovauja. Apskritai anų dienų 
mokytojų tik retas tebuvo išėjęs 
aukštąjį mokslą. Ir tas pats Gied
raitis nebuvo jo ragavęs, bet jie tik
rai pasiryžo dirbti savo kraštui ir 
savo užsidegimu padarė tai, ko ne
galėjo atsverti jokie aukštieji moks
lai ir naujausi metodai, su kuriais 
beeksperimentuojant mokyklos net 
ir šiandien, čia pat Amerikoje, iš
leidžia būrius analfabetų. Tada a- 
nie palyginti mažamoksliai mokyto
jai pastatė Lietuvos mokyklą ant 
tvirtų kojų ir pastūmėjo visą kraš
tą į visuotinį švietimą. Ir ne vienas, 
pradėjęs švietimo darbą, nebegalėjo 
iš jo nė pasitraukti. Toks buvo ir 
Giedraitis. Padirbo keletą metų vi
durinėje Jurbarko mokykloje, o nuo 
1924 metų buvo paskirtas Raseinių 
apskrities pradžios mokyklų inspek
torium. Tai buvo darbas irgi ne iš 
lengvųjų. Reikėjo ne tik prižiūrėti 
ir tikrinti mokytojų darbą, bet rei
kėjo rūpintis naujų mokyklų steigi
mu, reikėjo išmanyti mokyklų tink
lą taip suplanuoti, kad visiems tos 
apylinkės vaikams būtų įmanoma 
mokyklą pasiekti, reikėjo daug padė
ti ir jauniems mokytojams, kurie ta

da pradėjo ateit vos tik akis prasi
trynę (keturios vidurinės mokyklos 
klasės ir viena vasara mokytojų 
kursuose). Tų visų reikalų nega
lėjo sutvarkyti sėdėdamas Jurbarke, 
bet reikėjo važiuoti visokiais, daž
nai vos beišbrendamais keliais, bet 
Antanas Giedraitis taip įsitraukė į 
tą darbą, kad inspektorium išbuvo 
ligi pat bolševikų invazijos. Tada, 
žinoma, kaip nebetinkąs naujai ide
ologijai, buvo atleistas, ir tik juos 
išvijus, vėl grįžo, bet jau į Kauno 
apskritį.

Tiktai per mokyklą ir man teteko 
su juo susipažinti. Iš pradžių tik 
kaip pavaldinys su viršininku — 
mokytojas su inspektorium, paskum 
kaip žmogus su žmogum, o ilgainiui 
tapome ir bičiuliais, net jau ir tais 
laikais, kai tarnybinis santykis te
bebuvo tas pats. Tuksentis niekada 
nesituksenome, bet jau ir nebesi- 
tamstinom. Nebegalėčiau pasakyti, 
nuo kada jis susitikęs pirmas pasa
kydavo: "Taip kaip pats gyveni?“ 
Nejučia ėmiau patinti jį ir aš. Iš 
tikrųjų net neprisimenu, ar jis j ką 
nors kreipdavosi iš svetur susižvejo
ta naujiena Jūs. Berods, kažin kada 
yra net aiškinęs, kad tas per rusus 
atėjęs daugiskaitinis netiesioginis tu 
mums visiškai nereikalingas, kai 
turime savo tiesioginius vienaskaiti
nius: Tamsta, pats (pati) ir tu,

(Nukelta i 2 pal.)
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krikščioniškame mąstyme
Kai mes, tikintis žmonės, mąs

tome, manome, kad veikia kar
tu Dievas ir žmogus: ne vien 
Dievas, bet ir žmogus; ne vien 
žmogus, bet ir Dievas. Dėl to 
mūsų mąstymas yra labai sudė
tingas. Kai netikintis žmogus mąs
to, tai jo mąstymas yra labiau 
vienašališkas. Arba jis mąsto 
apie tai, kad žmonijos istorija 
yra vien tik žmogaus veikimo 
padarinys (taip pvz. mąsto ko
munistai); arba jis mąsto, kad ir 
žmogaus tikro veikimo nėra, kad 
viską nulemia aklas, nepermal
daujamas likimas.

Tikinčiojo žmogaus mąstymas 
yra daug vispusiškesnis ir daug 
gilesnis. Jis žino, kad daug reikš
mės turi žmonių apsisprendimai 
ir jų veikimas. Ir ta reikšmė sie
kia ne tik šio gyvenimo reikalus, 
bet ir amžinybę. Juk žmogus pats 
savo apsisprendimu nulemia sa
vo amžinąją laimę, bent tiek, kad 
be jo apsisprendimo jis negali bū
ti išganytas. Dėl to mes su .pagrin
du sakome, kad žmogus yra lais
vas. Ir ta laisvė siekia labai toli | kaip žydai, kurie buvo tremiami 
ir labai aukštai. Tačiau šalia to,' Babilonijon ir nežinojo, kad kara- 
tikintis mąstytojas daug mąsto 
ir apie tai, ką Dievas veikia pa
saulyje: kokius jis turi planus, ko
kiems įvykiams jis leidžia įvykti 
mūsų gyvenime ir kokiems nelei
džia.

Ir reikia pripažinti, kad ir ti
kintis mąstytojas, matydamas kai 
kuriuos žmonijos gyvenimo įvy
kius, jų nesupranta, ir susirūpinęs 
klausia: kodėl, kodėl turi pralai
mėti, rodos, teisingoji pusė? Ko
dėl miršta jaunas žmogus? Ko
dėl mūsų nepriklausomybė buvo 
sunaikinta? Ir tų nesuprantamų 
klausimų tikinčiajam žmogui iš
kyla labai labai daug. Bet jie tar
si jam tam tikra prasme supran
tami, kai jis prisimena, kad pa
saulio istorijoje veikia ne tik 
žmogus, ne tik tautų ar sąjūdžių 
vadai, bet joje veikia ir Dievas. 
Ir kad Di®vo veikimo tikslai daž
nai paaiškėja,-tik praslinkus dau
geliui metų, kartais šimtmečiams.

Iš to, kad 'Dievas ir žmogus vei-

DOSTOJEVSKIS PO ŠIMTO METU
Pokalbis su dr. R. Šilbajoriu

Nuo žymiojo rusų rašytojo, 
romanisto Feodoro Michailovi- 
čiaus Dostojevskio mirties š. m. 
sausio 28 d. suėjo 100 metų. Bu
vo gimęs 1821 m. spalio 30 d. 
Taigi šiemet ir nuo gimimo ap
valus skaičius metų —160. Nors 
ir nedaug šiandien išeivijoje te
bėra mokančių rusiškai, tačiau 
bent vertimuose daugelis esame 
susipažinę su jo kūryba, perskai
tę didžiuosius, jam pasaulinį gar
są suteikusius romanus: “Nusi
kaltimas ir bausmė”, “Idiotas”, 
“Lošėjas”, “Pažeminti ir nu
skriaustieji”. Pokario dešimtme
čiais Lietuvoje buvo lietuvių kai
bon išversti ir kiti - jo veikalai, 
tarp jų ir “Broliai Karamazovai”. 
Savo kūrybos neaprėpiamu pla
tumu ir gilumu Dostojevskis jau 
seniai yra tapęs ne vien tik rusų 
literatūros milžinu, bet aplamai 
viena iš svarbiausiųjų figūrų 
pasaulinės literatūros plotmėje. 
O tokie rašytojai jau niekad ne
iškrenta iš skaitytojų, literatūros 
istorikų bei kritikų dėmesio. Tik 
kiekviename skirtingame laikotar
pyje, net dešimtmetyje, gali įvai
ruoti dėmesio kryptis ir dėmesio 
intensyvumas. O šiemet net spe
cialiai yra įdomus klausimas: 
o kaip su Dostojevskiu po šim
to metų?

Ieškodami atsako, kreipėmės 
su keliomis užuominomis į prof. 
dr. Rimvydą Silbajorį, jau dau
gelį metų sėkmingai dėstantį rusų 
literatūrą Ohio valstybiniame

F. M. Dostojevskis (1821-1881) Portretas tapytas V. Serovo
kia pasaulyje, krikščioniškam 
mąstytojui kyla pora mąstymo 
taisyklių. Nebus krikščioniškas 
mąstytojas tas, kuris bent trum
pam laikui užmirš, kad žmonių 
gyvenime veikia ir Dievas. Bet 
taip pat nebus krikščioniškas ir 
toks mąstytojas, kuris mąstys apie 
Dievą ir užmirš ar apleis savo 
mąstyme žmones, ypač kartu su 
juo gyvenančius ir veikiančius 
šiame laikotarpy.

Taigi, krikščioniškas mąstytojas 
turi įsisąmoninti, kad nėra žmonių 
■gyvenime tokio momento, ku
riame neveiktų kartu su juo ir: Dievas, apie kurį jis mąsto šiuo 
Dievas. Sitai ypač turime atsi-! metu, rūpinasi jais. Ir jeigu mąs-; 
minti tais momentais, kai mums Į tytojas jų savo mąstyman neįim- 
tenka išgyventi įvairias nelaimes, 
priešingybes, nesusipratimus, pra
laimėjimus. Tada mums peršasi 
mintis, kad Dievas yra mus ap
leidęs It kad įvykiai vyksta ne tik 
mums, bet ir Dievui priešinga 
kryptimi. To iš tikrųjų nėra. Tik j 
mes dėl savo ribotumo neturime 
galimybės savo .gyvenime pažinti 
visų Dievo planų pločio, panašiai

vo mąstyman bendralaikius žmo
nes? Tuo pagrindu yra tiesa, kad

I tų, tai reikštų, kad jo Dievo su
pratimas yra su reikšmingu trū- 

! kurnu. V. Bgd-

universitete, Columbus mieste. 
Štai pokalbio klausimų ir atsaky
mų pluoštas.

— Didėja ar mažėja dėmesys 
Dostojevskiui literatūros pasau
lyje po 100 metų nuo jo mir
ties?

— Domėjimasis Dostojevskiu 
literatūros pasaulyje dabar maž
daug nusistovėjo. Tapęs “amži
nu klasiku”, jis bus iki neįžiūri
mų ateities tolybių vis dėstomas 
universitetuose, prisimenamas ir 
diskutuojamas knygose, kurias 
skaito profesoriai ir jų studen
tai, prisimenamas straipsniuose 
apie paslaptingąją Rusiją, garbi
namas religingai nusiteikusių in
telektualų, ypač filosofuojančių' 
stačiatikių. Dar labai ilgai, ir. gal 
neretai, vis pasitaikys vienas — 
kitas jaunas žmogus, kuris nusi
pirks kur nors^ierodrome kokią 
Dostojevskio Knygą ir skaitys nu
stebęs, kad visos jo giliausios min
tys ir aštriausios asmeniškos pro- j 
blemos, visas maištas prieš Die-! 
vą ir tėvą (ne visagalius, ne joj 
pasaulio sutvėrėjus) jau seniai- 
kažkokio ruso su neištariama pa-1 
varde buvo pagrindinai išgvil
dentos, ir tai tokia kalba ir to
kioj gilumoj, kurios jis net beveik toriu dėl jų pasaulėžiūros. Skai- 
įsivaizduoti negali, tuo mažiau i č*au panašius nusiskundimus lie- 
pasiekti. Kai kurie iš tų jaunų i tuvių spaudoj . Bet kadangi tie 
žmonių gal taps profesoriais; ki- autoriai, kurie lietuviškuose laik- 
ti baigs dienas kalėjime. Tai1 raščiuose skundžiasi, kokybės at- 
ir yra du Raskolnikovo veidai. | žvilgiu kažin ar Dostojevskiui 

i prilygtų, visas jų argumentas nu-
— Kuo ir kodėl šių dienų ge-- stoja esmės. Sakykim taip: Dos- 

rokai liberalų skaitytoją ar litera- tojevskis yra akivaizdus įrody- 
tūros kritiką - istoriką gali pa- mas, kad konservatyvumas ir te
traukti tik toks vis dėlto konser-' lento stoka jokio privalomo ryšio 
vatyvus, net ortodoksas Dosto- i tarp savęs neturi. O pastabus, 
jevskis? O gal kai kuriais atžvil
giais jis tokiu ir nebuvo?

— Klausimas kiek keblus. Jau- būtų’ plentą visuomet atpažins 
čiu jame prielaidą, kad “libera- *r įvertins. Net ir liberalas, nes 

i lai” nemėgsta konservatyvių au- i jis gi tuo tir liberalus, kad yra

i

reiklus, protingas skaitytojas, ko
kių jis pasaulėžiūrinių spalvų be-

ir įvertins. Net ir liberalas, nes

ilius Kyras gaus Dievo pavedimą 
garbingai grąžinti tremtinius tėvy
nėn.

Iš kitos .pusės krikščioniškas 
mąstytojas neturi pasidaryti ati
trūkusiu nuo gyvenimo svajotoju 
ir savo mąstyme (aplenkti dabar 
gyvenančius žmones, jų reikalus, 
kultūrines, tautines, ekonomines 
ir kitokias .problemas. Tokiam 
mąstytojui, kuris, mąstydamas 
apie Dievą, išleidžia iš akių kartu 
su juo gyvenančių žmonių reika
lus, gresia pavojai pasidaryti ar 
išdidžiai užsidariusiu, ar atsili
kusiu, ar nenuoširdžiu, ar neturin
čiu artimo meilės. Toks nebus! 
krikščioniškas mąstytojas. Krikš
čioniškas mąstytojas turi sugebėti 
kiekvienu momentu net nutraukti 
savo mąstymą apie Dievą, ištikus 
artimą nelaimei, kad galėtų jam 
pagelbėti.

Koks yra teologinis pagrindas! 
reikalavimo, kad krikščioniškas I 
mąstytojas turi sugebėti įimti sa- į Šimtmečių

į sunkiai dirba, klijuodami savąjį 
Į sovietinį Dostojevskį — rašyto
ją, kuris gailėjosi “nužemintųjų 

į ir nuskriaustųjų”, kurio maištin- 
. gumas, tegu ir “prieštaringas” 

(mėgiamiausias sovietinio buka
pročio žodis, susidūrus su talen
tui), vis dėlto galbūt ir padvel
kia busimąja revoliucija, kuris 
žiūrėjo su panieka į dekadentiš
kus Vakarus. Kai tokį suklijuos 
(kaip jau Tolstojų, Gogolį, Če
chovą suklijavo) —panašų į sta
tulą Kazio Sajos “Oratoriuje” — 
tada jį “kotiruos” aukštai. Da- 
bargi nežino, ką su juo daryti. 
Va, jeigu pas Dostojevskį nebū
tų Dievo, tai viskas būtų galima 
—ir spausdinti jį ir garbinti, 

kaip savąjį rašytoją.

— O kokia būtų Jūsų Pačių 
asmeniškoji nuomonė? Ar staty
tumėte Dostojevskį šalia Home
ro, Dantės, Servanteso, Šekspyro, 
Goethės ar pikiuotumėte į kurias 
nors kitas pasaulinės literatūros 
kategorijas?

— Savo asmeniška nuomone, 
Dostojevskio šalia Homero neri
kiuočiau, nes Homero pasaulyje 
dideli, plėšrūs karžygiai ir nedi
deli, sužmogėję dievukai nustatė 
blogio ir gėrio mastą. Pas Dosto
jevskį viskas, greičiau, atvirkščiai. 
Na ir be to, neįsivaizduoju Dos
tojevskio, rašančio hegzametrais. 
Su Dante Dostojevskį lyginti 
turbūt galima: abu rašė apie 
pragarą, abu tikėjosi dangaus, 
abu mylėjo Beatričę (tik pas Dos
tojevskį jos vardas Sonia). Abu 
buvo iš netvirtos socialinės padė
ties, jautėsi tarp pasaulio didžių
jų kažkokiais lyg ir prisiplakė
liais, kuriems privalu savo talen
tą įrodyti (aristokratams tai ne
privalu), ir iš to pas juos abu iš
plaukė aukštas ir didelis morali
nių vertybių pajutimas, būtent: 
abu visatą suvokė paskutinio ir

pasiruošęs rašytoją vertinti pa
gal jo kokybę, o ne įsitikinimus. 
Todėl Dostojevskis “šių dienų ge
rokai liberalų” skaitytoją patrau
kia savo talentu.

Radikalų gi skaitytoją (“iš kai
rės ir iš dešinės”) Dostojevskis 
dar priedo patraukia būtent sa-j amžino Dievo teismo rėmuose, 
vo radikalumu: ėjimu iki pasku- Tik skirtumas gal tas, kad Dan
tinių išvadų bet kuria pradėta, tei kelias iš pragaro į dangų at- 
kryptimi. Agnostikų pasaulyje, ” ........
kuriame etinės normos, tartum 
našlaičiai, ieško sau namų, radi
kalą žavi aiški Dostojevskio po
zicija: jei nėra Dievo, viskas ga
lima. Tik iš tokio išeities taško 
gali iškilti nusikaltėliai ir šven-1 sūnui Aliošai samprotavo, kad, 
tieji —o be jų pasaulis būtų pil
kas, geriausiu atveju tik “gerokai 
liberalus”.

Dostojevskio specifiniai įsitiki
nimai: kad rusų stačiatikių tikė
jimas yra vienintelis giliai ir tik
rai kršikičoniškas ir kad rusų 
tauta turi didingą ir išskirtinę 
mesianišką užduotį sugrąžinti pa
sauliui Romos inkvizitorių iš jo 
atimtą sielą, šiandien yra jau la
bai atgyvenę ir iš tiesų su jo ta
lentu nieko bendro neturėjo ir 
neturi.

rodė kaip dieviškoji komedija, o 
Dostojevskiui —kaip žmogiško
ji tragedija. Nors, tiesa, rasim 
šiek tiek pragariško humoro ir 
pas Dostojevskį. Pavyzdžiui, Fio
doras Karamazovas kartą savo

— Kaip yra kotiruojamas Dos
tojevskis šiandien Sovietų Rusi
joje?

— Šiandien Sovietų Sąjungoj 
išleistame “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyne” neradau žodžio 
„kotiruoti”. (Ten pat išleistame 
“Tarptautinių žodžių žodyne” 
žodis “kotiruoti”, be kita ko, dar 
aiškinamas taip: “būti vertina
mam, turėti vienokį ar kitokį 
įvertinimą visuomenės, tam tik
ros žmonių grupės akyse”. Red.) 
Prileidžiu, kad tai terminas iš 
biržos, kapitalistinis: “ koks šian
dien Dostojevskio kursas” So
vietų Sąjungoj? Palyginti su kuo

— doleriu, Stalinu? Socializmu, 
išganymu? Lašiniais, šratinu
kais? Aplamai, sovietų kritikai

girdi, jeigu pragare nėra geleži
nių kablių, tai velniai negalės ir 
jo tais kabliais peklon nutempti. 
O jeigu jau jis, toks nusidėjėlis, 
išvengs pragaro, tai kur teisybė? 
Su Servantesu Dostojevskį lygin
čiau todėl, kad abu buvo poetai 
giliausia, gražiausia to žodžio 
prasme. Greičiau lyginčiau Dos
tojevskį su Schilleriu, negu su 
Goethe —bent taip jau kritikai 
įpratę. Mat visas Dostojevskis yra 
pilnas Schillerio, pilnas lakaus ir 
naivaus jo idealizmo, nuo išdi
daus Ivano Karamazovo "den 
Dank, Dame, begehr’ ich nicht!” 
iki Dimitrijaus Karamazovo him
no “An die Freude”. Labai vo
kiška kitą kartą atrodo Dosto
jevskio rusiškoji sielai Tiesa, 
meilės intrigos pas Dostojevskį 
kartais atrodo tartum jos būtų 
pasenusio Verterio kančios. Yra 
ryšių ir tarp Dostojevskio ir Šeks
pyro: tėvažudystės problema iš 
“Hamleto” atsiliepia “Broliuose 
Karamazovuose”; Makbeto tragi
ką: kartą, didybės siekiant, per
žengus žmogaus ir Dievo įstaty
mus, reikia be galo eiti toliau ir 
toliau į nusikaltimus, kad išsilai
kytum soste, atsiverčia kaip klai
ki galimybė ir Raskolnikovui po

(Nukrito i 2 psl.)
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Lietuviško filmo lietuviški 

ir nelietuviški mitai

„MES KURIAME, VYRAI, VALSTYBĘ!"
Žvilgsnis i kun. Juozo Vailokaičio kalbas Steigiamajame seime, svarstant

"Kiekvienas, kuris eina lietu
viško filmo žiūrėti, gali būti tik
ras, kad ekrane pamatys, kaip 
brolis muša broli”. Taip kino re
žisieriui Vytautui Žalakevičiui, 
lankančiam kino mėgėjus viena
me Uralo fabrike, kalbėjo jaunas 
rusas inžinierius. Jis drauge su 
lietuviais gyvenęs Leningrado 
bendrabutyje, ir tie lietuviai jam 
pasirodė "meilūs ir kuklūs, visai 
ne tokie atšiaurūs, kaip kad ro
domi kai kuriuose lietuviškuose 
filmuose”. Iš kitų pašnekovų 
Žalakevičius išgirdo, kad lietu
vių filmuose neapčiuopiama 
"dvasinio bendravimo tradicija”.

Kaip i tas svarbias pastabas at
sakė Lietuvos kino studijos meno 
vadovas? Jis švietė uraliečius, 
kad charakteriai lietuvių ekrane 
esantys "meninė alegorija ir mi
tas”, gimę “žiauriuose karo ir po
kario laikotarpio filmuose, šne
kant apie bekompromisinę klasi
nę kovę — ‘būti ar nebūti’ ”. Ža
lakevičius taip pat aiškina rusų 
kino mėgėjams, kad lietuviai 
“baudžiavos anūkai”, kad "baž
nyčia išmokiusi juos klūpoti” ir 
kad „hitlerinė okupacija ir karas 
demoralizavo ištisa generacija”.

Žalakevičius teisus: ekrane 
gimsta šiandienos mitai. Bet žo
dis “mitas” turi dvi prasmes. Mi
tais vadiname simbolinius pasa
kojimus, kuriuose susikristalizuo
ja žmogaus ar tautos esminiai 
bruožai. Tokie mitai yra “tikro
viški” gilumine to žodžio pras
me ir juos jkūnyti filme yra di
džiulis pasiekimas. Bet žodis “mi
tas” kartais naudojamas mažąja 
raide ir menkąja prasme — tada 
jis reiškia paprastą melą.

•Autentiškieji tautos mitai 
gimsta iš jos istorinės praeities, 
djdžiųjų išgyvenimų, lemtin
gųjų kryžkelių. Tokie yra Pilė
nu, knygnešių ar laisvės kovų 
mitai — istoriją praaugantys ir 
ją formuojantys simboliai. O ko
kius mitus kuria dabartinis Lie
tuvos filmas? Išskyrus porą iš
imčių, kaip “Herkus Mantas”, 
jis ignoruoja dramatišką ir tur

tingą Lietuvos istoriją. Jame nie
ko nerasi apie lietuvių tautini at
gimimą, apie Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą. Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpis dabar
tiniame lietuvių filme paverstas 
klaikia karikatūra. Išskyrus nacių 
niekšystes, tragiški lietuvių tau
tos išgyvenimai tėvynėje ir už 
"Uralo, žemės galo” filmui ne
egzistuoja. Dabartinis Lietuvos 
filmas “lietuviškas” —jame lie
tuviai aktoriai ir režisieriai, lie
tuvių kalba, lietuviškos gamtos 
vaizdai, lietuviškos dainos, lietu
viškos mąstysenos fragmentai. 
Tačiau, daugeliu atžvilgiu, tasai 
lietuviškuoju vadinamas filmas 
su Lietuva neturi nieko bendro. 
Jo pasaulėžiūra, gyvenimo filoso
fija ir pagrindiniai įvaizdžiai nu
kopijuoti iš sovietinio rusų fil
mo. Kodėl lietuviškame filme 
“brolis brolį muša”? Nes klasinė 
kova yra pagrindinis marksizmo 
— leninizmo dėsnis. Lietuvos is
torija iškreipiama i "tarybinį” 
mitą: pranyksta svetimųjų oku
pacija, atsiranda klasinė kova. 
Tikrovėje lietuvių tauta išlaikė 
istorinį egzaminą, pasipriešinda
ma ir raudonajam, ir rudajam 
totalitarizmui: ir vienam, ir kitam 
parsidavė palyginti nedidelis lie
tuvių skaičius. Žalakevičiaus mi
tologijoje lietuvių pasipriešinimas 
stalinizmui virsta “hitlerinės oku
pacijos ir karo demoralizavimu”. 
Ne be reikalo Leninas laikė kiną 
svarbiausiuoju menu — jo pagal
ba galima pakeisti tikrovę ir per
kurti istoriją.

Tokių mitų kūrimą Žalakevi
čius vadina “lietuvių filmo pa
žanga”, kurią jis sieja su tarybi
nės santvarkos įvedimu. Jam, be 
abejo, žinoma ir čekų filmo pa
tirtis. Čekoslovakijos politinei san
tvarkai 1960-iniais metais tols
tant nuo Maskvos, čekų filmo 
“naujoji banga” vyravo pasau
lyje. Po 1968-tų metų invazijos 
čekų filmas nusmuko iki provin
cinio lygio, kur jis tebevegetuo- 
ja. Kai kurie žymieji čekų filmo 
režisieriai pasitraukė i užsienį; pa-

žemės reformos klausimą
VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS

Dalykas, kuris labiausiai krin-l 
ta į akis kalboje, pasakytoje gegu
žės 3 d., yra tas, kad kalbėtojas 
visai nesvarsto žemės nusavini
mo ir jos išdalinimo klausimo 
doriniu požiūriu. Jam nekyla 
klausimas, ar savininkų žemes 
nusavinti yra teisėtas dalykas. 
Prieš pradėdamas skaityti šią 
kalbą, kaip tik galvojau apie 
tai, kaip Vailokaitis, ir kaip ku
nigas, ir kaip nuosavybės teisės 
vertintojas, pateisins Steigiamojo 
seimo ruošiamą įstatymą apie 
žemės pertvarkymą. To lauktų 
kiekvienas šios kalbos skaityto
jas, prisimindamas ypač gana 
kietai suprastą nuosavybės teisę 
katalikiškoje ir. kapitalistinėje 
visuomenėje. Užtenka tik prisi
minti kito kunigo ir krikščioniš
kos dorovės mokytojo Maironio- 
Mačiulio pasisakymą ryšium su 
žemės reforma. Jis tai yra pava
dinęs apiplėšimu vieškelyje. Ta
čiau Vailokaičiui šis klausimas 
nekyla.

Kodėl jis nekyla? Jis nekyla vi
sų pirma dėl to, kad tie žmonės, 
kurie klausė jo kalbos, būtent 

silikusieji Čekoslovakijoje atsisa
kė gaminti falsifikuotų mitų fil
mus, kokie dabar gaminami Lie
tuvoje. Tokius filmus dabar Pra
hoje suka antraeiliai filmininkai.

“Tikroviškumas mene yra są
žiningumas prieš žmogų”, rašo 
Žalakevičius. Klusnus totalitari
nės imperijos mitų perkėlinėji
mas į ekraną prieštarauja ir tik
roviškumui, ir menui, ir sąžinin
gumui. K. Ž. 

Kun. Juozas Vailokaitis (1880-1953)

Steigiamojo seimo atstovai tokio 
pasiaiškinimo nebuvo reikalingi. 
Jie buvo arba persiėmę revoliu
cinėmis muotaikomis, arba gerai 
supratę gyvenamo krašto situa
ciją, kuri žemės reformos reikala
vo. Tačiau, nepaisant to, ar pa
čiam Vailokaičiui nekilo jokio 
asmeninio rūpesčio šiuo klausi
mu? Ir jeigu jam toks būtų kilęs, 
viena ar kita užuomina jis būtų 
turėjęs jo kalboje pasirodyti. Ta
čiau nė užuominos apie tai jo 
kalboje nėra.... Jis svarsto žemės 
reformos klausimą, kaip ekono
mistas ir kaip valstybininkas, ne
turėdamas dėl jo jokių dorinių 
skrupulų. Pats šio klausimo 
svarstymo apleidi ; as daug sako 
ne tik apie kalbėtoją, bet ir apie 
žemės reformos klausimo situa
ciją Lietuvoje 1921 m.

Lietuvos būklė 1921 m. buvo 
daug labiau savotiška, negu mes, 
net išaugę Lietuvos nepriklauso
mybėje, lengvai įstengiame ją 
suprasti ir vertinti. .. Žiūrint į įvy
kius dabar jau iš istorinės per
spektyvos, jie dažnai atrodo 
mums labai tvirti ir savaime su
prantami. Tačiau tiems žmo
nėms, kurie dalyvauja įvykiuose 
ir kurie juos net kelia, jų gyve
nama situacija paprastai nėra 
tokia savaime suprantama. Taip 
štai klausimas, kuris iš tikrųjų 
kilo nepriklausomos Lietuvos kū
rėjams buvo ne mažesnis už tai, 
kokiame ekonominiame pasauly
je Lietuva yra kuriama: ar ji yra 
kapitalistinio pasaulio dalis, ar 
ji yra komunistinio ūkininkavi
mo dalis. Ir Vailokaitis drįso šj 
klausimą pats sau iškelti. Tai liu-

Viktoras Petravičius Lietuva (raižinys)

dija šie jo žodžiai:
“Mes turime atsiminti, kokia 

mes esame valstybė, kokiu ke
liu, kokia linija mes einame? 
Kuomet aš žiūriu i visas mūsų 
gyvenimo: finansų, ekonominę 
ir pramonės sritis, tai matau, kad 
pas mus viskas eina lygiai tomis 
pat vėžėmis, kaip Vakarų Euro
poje; pas mus kapitalistinė tvar
ka. Aš maniau, kad mes gal pa- 
jėgsim kitaip sukurti valstybę, 
kadangi kapitalizmas nėra šalies 
idealas, kad gal pavyks rasti tą 
vidurį kelio, kad kapitalizmas, 
kaip tokis, negalėtų per daug įsi
galėti, kad iš tikrųjų žmogus 
darbininkas nevirstų gyvu įran
kiu, padaru, kaip mašina, bet 
galėtų būti žmogumi; bet turiu 
pastebėti, kad ir dirbant komisi
joje, tų pastangų aš nematau 
net iš pačių socialdemokratų pu
sės. Tad, kadangi mes einam sa
vo ekonominio gyvenimo plėto
tėj Vakarų Europos keliu”...

Si ištrauka yra verta didelio 
dėmesio, norint suprasti, kas bu
vo Lietuva 1921 metais, kas yra 
Vailokaitis ir kas yra Lietuvos 
socialdemokratai. Apie Lietuvą 
ištrauka sako tai, kad ji kuriasi 
iš tikrųjų ant dviejų pasaulių 
ribos ekonominės santvarkos at
žvilgiu. Ji yra ant ribos komu
nizmo ir kapitalizmo. Apie Vailo
kaitį ji sako tai, kad, visų pirma, 

šią situaciją jis suprato. Jis neuž
merkė prieš ją akių. Ir, kas svar
biausia, jis drįso šios situacijos 
buvimą iškelti. To ypač nelauk- 
tina iš kunigo ir, vėlesnės istori
jos akimis žiūrint, iš turtingiau
sio Lietuvos žmogaus. Šie Vailo
kaičio sakiniai liudija, kad, grįž
damas iš sovietinės Rusijos, jis 
grįžo ne aklas ir nenusikreiipęs 
nuo tų įvykių, kurie vyksta pa
saulyje. Tas didžiulis ekonomi
nis perversmas, kurį kėlė mark
sizmas, jo buvo pastebėtas ir ap
svarstytas. Vailokaičio pasąmo
nėje net kilo mintis, kad "mes 
gal pajėgsim kitaip sukurti vals
tybę”.

Toliau šie sakiniai yra verta 
dėmesio Lietuvos socialdemokra
tų charakteristika. Jie sako, kad 
anie iš tikrųjų savo dvasioje bu
vo greičiau kairūs kapitalistai, 
negu marksistai, žiūrint į jų eko
nomines pažiūras. Jie buvo prie
šai krikščionybės, bet jie nebu
vo giliai pasisavinę marksizmą.

Si Vailokaičio kalbos ištrauka 
duoda medžiagos į anksčiau 
mums kilusį klausimą, kodėl 
jis nesvarsto žemės reformos 
klausimo galiojančių dorinių ar 
greičiau teisinių įstatymų po
žiūriu. Jam rūpi čia ne viena ki
ta dorinė formulė, bet pats gy
venimas. Į gyvenamą situaciją 
jis žiūri kaip į nepakartojamą už

davinį. Vailokaitis yra kažkaip 
nuostabiai laisvas nuo priekaiš
to, kuris yra daromas naujųjų 
amžių krikščionybei, nors jau 
esančiai daugiau negu penkių 
šimtų metų senumo. Tas prie
kaištas yra, kad ji į gyvenime iš
kylančias problemas žiūri susida
riusių formulių požiūriu. Prie 
šio priekaišto prisipažįsta šian
dien net protestantai, bet ypač 
anie jį daro katalikams. Tai yra 
nominalizmo filosofijos padari
nys. Šios filosofinės krypties es
mė, atrodo, yra ta, kad ji sąvoką 
laiko realesniu dalyku, negu tik
rovę. kuri tą sąvoką išreiškia. 
Vailokaičiui, kaip matome, šis 
priekaištas nedera. Jis kažkaip 
nuostabiai yra išlikęs laisvas nuo 
jo. Ir tai reikia laikyti ne maža 
jo asmenybės paslaptimi, nes ne
lengva išaiškinti, iš kur yra ki
lusi ši jo laisvė.

Galbūt jį nuo šio priekaišto 
apsaugoja jo didelė pagarba gy
venamai tikrovei. Savotiškas, no
minalizmo pavojus grėsė kai ku
riems Steigiamojo seimo atsto
vams. Tai būtent reiškė kai ku
rių iš jų pasinešimas žemės re
formos klausimą spręsti įvairių 
šūkių rodomu keliu. Vailokai
tis savo kolegas nuo šio pavojaus 
nevengia perspėti.

Taigi Vailokaitis eina į žemės 
reformos uždavinį, žiūrėdamas 
gyvenamosios tikrovės reikalavi
mų. Jis į jį eina ne pavyzdžių 
vadovaujamas. Jis yra gyvai įsi
sąmoninęs, kad čia dirbamas dar
bas alsuoja gyvu naujumu. Jis 
net sako: “Istorijoj mes nema
tom panašių žygių, kokį mes 
darom”. Tačiau tas uždavinio 
originalumas Vailokaičio negąs
dina. Jam kelia rūpesčio ne trū
kumas pavyzdžio ar taisyklės, bet 
neturėjimas realių duomenų, 
liečiančių. Lietuvos žemės ūkio 
ir apskritai ekonominę būklę. Ir 
šis trūkumas jį gąsdina:

"... aš imu netolimą ateitį ir, 
kuomet pradedu galvoti, kas bus, 
tai mane paima baimė, ir baimė 
dėl to, kad .mes turime dirbti, 
neturėdami statistinių žinių to
kiame svarbiame klausime, kaip 
žemės reforma, kuris paliečia 
kiekvieną penktą dešimtinę že
mės, viso mūsų dirbamos žemės 
įploto”.

Taigi realus patikimo vaizdo 
neturėjimas kelia rūpesčio Vailo
kaičiui, bet jam nekelia klausi
mo pats žemės reformavimo rei
kalas. Panašaus nusistatymo ir 
galima tikėtis iš tokio žmogaus, 
kuris dar prieš nepriklausomybės 
pradžią savo privačia iniciatyva 
buvo ėmęsis dvarų supirkimo ir 
porceliavimo.

Tačiau ir šioje srityje reikia 
apie Vailokaitį pasakyti ne per 
daug. Iš jo nėra reikalo padary
ti kokio žemės mistiko ar jos ro
mantiko, ar migaus revoliucionie
riaus. Sioie jo kalboje yra vietų, 
kurios liudiia, kad jam ne viena 
žemė yra ekonominio gyvenimo 
atrama. Tiesa, jis sutinka, kad 
karas išryškino, iog sukrikus eko
nominei sistemai, tik žemė išsau
goto daugelį žmonių nuo bado. 
Tačiau tai yra tik bėdos atvejis. 
Ekonominė gerovė yra daug
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Siame numeryje: 
Šį k a r t ą d ė m e s y s poezijai. 
I s p a n ų novelių anto logi ja . 
Ha r t fo rdo un ive r s i t e t a s p a g e r b ė prof. Vytau
t ą M arijo šių. 
L ie tuv ia i A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l forume, Wa-
s h i n g t o n e . 
V i n c e n t v a n G o g h ir kiti Toronte . 
J a n i n o s Degu ty tė s e i lėraščia i . 
L ie tuvio is tor iko pa l ik imas : A n t a n u i Nami-
k u i m i ru s . 
Didel io d ž i a u g s m o nėra . 
V y t a u t o O. V i r k a u pa roda . 
T a r p t a u t i n i ų d a i n i n i n k ų pas ik l aus ius . 
N a u j i le idiniai . 

ISPANU NOVELIŲ ANTOLOGIJA 
JURGIS GLIAUDĄ 

/Centu (W& 

Sį kartą dėmesys poezijai . 

Jau tūkstančius metų žmonija j saulis yra pati tikroji realybė, 
ieško galimybių išsireikšti įvai-; daug tikresnė negu mus supanti 
riose poetinėse formose. Nuo se
ny laikų poezija suteikia daug 
reikšmės žmonių jausmams ir 
vaizduotei. Siame ilgame vysti-
mosi procese poezija, kaip viena 

aplinka. Oscar Wilde taipgi sa
ko: "Svajonės yra vienintelė re
alybė, kitokia realybė yra nie
kas". 

Tad matome, kad šioji vidinė 
menų sritis, yra pasiekusi išskir- į dvasios, o ne faktu išraiška gali 
tinio brandumo ir rafinuotumo,! būti net tikresnė, tyresnė, savo 
kartais net iki tokio taško, kad 
poeto žodžiai lieka nesuprantami 
šiaip jau eiliniam skaitytojui 

impulsyviu aistringumu grynes
nė negu racionalus žodžiu deri
nys. Kūrėjo įspūdžiai, aplinkos 

Poezija, kaip ir kitos menų rū- Į daiktai ir pergyvenimai, patekę į 
šys, dažnai liudija ir išreiškia! vaizduotės sferą, kuria jo vidinį 
gyvenamos epochos dvasią, sti- i pasaulį, tikrą pasaulį, bet nebūti-
Hy bei skonį. Į nai jo visą pasaulį. Todėl taip 

Paskaitę įvairių tautų poeziją, į dažnai užtinkame, tame pačia-
pastebime, kaip iškyla paskirose me poete, diametraliai priešin-
kalbose tam tikri jos savitumai! gus pasisakymus ar perduotas 
ir atskiru kultūrų galvosenos bei į mintis. Poezijoje dažnai randa-
išraiškos būdai. Net per daug net j me visokiausiu iracionalumų, pa-! ga. Tai pažintinis turtas. Ir tai es-
įsigilinę, galėtume tuoj pat iš- našiai kaip liaudies pasakose ar Į ketinio auklėjimosi mokyk la^ ša-

vaikų kūriniuose —tai Meno pa
skirtis, ir kūrėjas skverbiasi į po
žeminę, sunkiai apčiuopiamą er
dvę, rausdamasis po tą amžiną 
žmogaus neišsakomą ir pilnai ne-

ISPANŲ NOVELS. Ispanų rašyto
jų novelių antologija. Sudarė Povilas 
Gaučys. Kalbą žiūrėjo Pranas Razmi
nas. Viršeli piešė Marytė Barzdžiūtė. 
Išleido Lietuviškos knygos klubas 
1980 m. Chicagoje. Spaudė „Draugo" 
spaustuvė. Leidinys gaunamas „Drau
ge", kaina 10 dol., su persiuntimu — 
H dol. 

• 

Masyvus, 484 puslapiu tomas, 
j „Ispanų novelė", praėjusių prieš-
į šventinių knyginių staigmenų se-
| zono dienomis atsigulė ant knyg-
| nėšių skobnių. Tai ispanu rašyto
ju novelių antologija, kurią rū
pestingai parengė ( i r noveles lie-

j tuviu kalbon išvertė) Povilas 
į Gaučys. Kalbą tikrino Pranas 
• Razminas. 

Pirmai pažinčiai suvesti su 
i knyga tarnauja švelniai nutei-
\ kiantis viršelis — spalvos, pieši-
j nys, saldi melancholija — kurį 
į nupiešė Marytė Barzdžiūtė. Ir ta 
I plytų arka, kurios anga rakto 
| skylutės formų, galbūt alegoriš-
į kai suponuoja įžangą į Pirenėju 
j pusiausalio novelę. 

Įvado žodyje P.G. (Povilas 
Gaučys) rašo: Trumpais bruožais 
apžvelgus įvairialypę ispanu no
velę, tenka pažymėti, kad jos es
tetiniai požymiai nepaprastai su
tampa su šiu dienų laikotarpio | 
dvasia, nes savo turiniu novelė' 
apima visas sritis: socialines, do
rovines, psichologines ir būtovi-
nes problemas. Dėl to savo bega
linio temų įvairumo ji neatsispi-
riamai patraukia geriausius ispa
nų rašytojus ir skaitytojų labai 
vertinama ir mėgstama (psl. 12). 

Povilo Gaučio vertimu nuo
pelnai su niekuo nepalyginami. 
Tai milžiniškos apimties medžia-

skirti įvairių tautų, kaip japonų, 
rusų, anglų ir lietuvių poeziją ir 
atspėti, kokiame laikotarpyje ji 
buvo rašyta. Juk žinome, kada 
vyravo visuotiniai priimtos for
mos, kaip hegzametras, penta-
metras, sonetas. 

Nors patriotinė ar nacionali
nė poezija tautose visada buvo 
stipri (ypač tose tautose, kurios 
buvo vienokiu ar kitokiu būdu 
persekiojamos), bet ir tarptauti
nis ar internacionalinis bruožas 
tolydžio užčiuopiamas visose tau
tose. Pastebime, kaip didieji kū
riniai: graikų bei romėnų klasiki
niai veikalai, pvz Homero Iliada 
ir Odisėja, Šventasis Raštas, Dan
tės "Dieviškoji Komedija" ir kiti 
raštai įtakojo visų tautu kūrybą 
vienokiu ar kitokiu būdu. 

Poezija ne tik įkvepia dvasinės 
jėgos, bet ji gali paveikti ir skai
tytojo laikyseną, suteikti jam in
spiracijos, įžvalgos ir praplėsti 
akiratį. Poezija yra vaizduotės 
kalba, o vaizduotė dažnai mato 
gyvenimą, daiktus ne tokius, ko
kie jie yra realybėje —objektyvi-
nėj plotmėj, bet tokius, kokie jie 
yra kūrėjo mintyse ar jausmuose. 
Dailininkas Chagall'is net pa
reiškė, kad jo mene nėra nei pa
sakos, nei legendos elementų. Jis 
nusistatęs prieš terminus kaip 
"fantazija" ar "simbolizmas, nes, 
io manymu, mūsų vidinis pa-

ia sunkaus vertimu darbo, Povi 
las Gaučys yra nepalyginamas 
smulkiosios prozos (novelių) an
tologijų sudarymo meistras. 
Mums jis davė Azorino novelių 

išreiškiamą siekimą suprasti s ave ! " Lotynų Amerikos novelių ar. 
ir visatą. ; ologijas. Jis išvedė antologijų su 

Eilėraščio paskirtis nėra smulk-1 
meniška analizė ar aprašymas į 
bet kokios temos, o poeto sugebė- Į 
jimas atskleisti žodžiais mintis ar 
jausmo esmę ir eilėraščio tema- j 
tikos šerdį bei vidų. Šis siekimas į 
gali naudotis įprasta terminolo- \ 
gija, bet gali išsiveržti ir iš įpras- į 
tų sąvokų. Poetas gali vaizduotės į 
šuoliais išplaukti iš sąmonės ar 
pasąmonės srautų ir sukurti nau
ją poetinį lauką. Tas laukas gali 
būti labai įvairus. Pvz. rašymas 
be skyrybos ženklų, prasmingų ir I 
beprasmių žodžių žaismas, suku-; 
riant iliuziją ar nuotaiką. 

Be abejo. įvairūs eksperimen
tavimai ir manierizmai sužadina 
dėmesį ir dažnai pakeičia tam 
tikros epochos priimtą stilių, bet • 
esmėje išlieka tokia poezija, kuri 
pajėgia pasakyti ką nors išskir
tinio apie gyvenimą ir žmones. 
Tad nors šiais laikais yra priim
ta, kad meno kūrinys nepriva
lo laikytis vadovėlinio logišku-
mo, bet poezijoje juk žodis turi 
reikšmę ir sąvoką, o kalba turi 
savo sistemą ir tvarką, kurios pri-

(Nukdta į 2 psl.) 

darymo sistemą iš archyvinių, 
chronologinių rėmu. Jis suteikė 
antologijai vitalini žvilgėjimą. 

1953 metais, vertindamas P. 
Gaučio parengtąją „Pietų Kry
žiaus padangėje" antologiją, tvir
tinau, kad medžiagos išdėstymas 
stambiame tome nėra chronolo
ginė, kvazi-akademinė monoto
nija, bet puiki temų, nuotaikų, Į 
siužetu, dėstymo stilių mozaika, i 
Ta i teikia siautėjančio Niagaros j 
krioklio žavesį Vertėjas pažėrė 
siužetinių ir teminių kontrastų 
mozaiką. Tai suteikė knygai pa- i 
brėžtiną dramatiškumą ir pa
brėžtiną spalvingumą. 

„Ispanų novelėje", antologijo-. 
je, sudarytojas neišvengiamai į 
privalėjo 'laikytis chronologijos, Į 
tačiau jis parinko pristatomųjų 
autorių noveles vykusiu ir išban
dytų metodu: kontrastuojančias 
temas, kas ir šioje antologijoje, 
kaip "Pietų Kryžiaus padangėje", 
gražino briliantišką įvairovę. 

Savaime aišku, kad neįmano
ma šitokioje antologijoje prista- I 
tyti visus arba beveik visus auto-1 
rius, kurie rašė noveles. Enciklo- j 
pedinio išsamumo čia nėra. Čia i 
yra dvidešimt trys autoriai, kurie j 
kokia nors rašymo manera itin s 
būdingi. Ir iš esmės, tai moder-: 
niųjų autorių antologiją. Tiktai 
du šešioliktojo ir septynioliktojo 
amžiaus vardai, Miguel de Ser-
vantes ir Tirso de Molina tefi-
gūruoja. Kiti jau devynioliktojo 
ir rnūsu amžiaus autoriai. Šie jau 
ne tiek pažintiniai, kiek mūsų pa
jautimu išgyvenamieji mūsų eros 
žmonių vaizduotojai. 

Nėra dailiosios prozos formos, 
kuri būtų sunkesnė už novelę. 
Novelistas - romanistas čia nega
li „išsitiesti" dėstyme. Cia viskas 
privalo būti lakoniška ir... pilna. 
Kai kurie garsūs romanistai no-

El Greco (graikų ldbnes ispanas, 1541-1614). Marijos dangun paėmimas 
(Chicagos Meno institutas) 

vaizdavimo lakoniškumą, epizo
do dinamiką, pjūvį per visą žmo
gaus psichę, pridedant kolori-

velių rašymo fronte turėjo dėl to, tui dar lyrizmo, ironijos, nervin-
net skaudžių pralaimėjimų. | gumo arba brutalumo, jie išgau-

Ispanų romanistai taip pat neidavo nepaprastos meninės vertės 

Tam tikrais laikotarpiais kin
ta išraiškos metodas ir leitmoty
vai, bet nekintamojo novelės 
meno esmė išlieka ta pati. 

Be anksčiau minėtų, rinkinyje 
randami šie ispanų rašytojai: 

nelyginant pigmalionai, j Pedro Antonio Alarcon, Ginta-

sugebėjf 

Francisco Goya (ispanas, 1746-1828). 

visi tik laimėjo, noveles kurdami.'kurmių 
Takiau kada geras romanistas! bekalą iš luito marmuro naujas vo AdoJo Becąuer, Juan Valerą, 

mobilizuoti novelei | galatėjas. Į JOS€ Echegaray, Eugenio Seiles, 
Jose Nogales, Emilia Padro Ba-
zan, Leopoldo Alas (Clarin), Ar-
mando, Palacio Valdės, Joaąuin 
Dicenta, Vicente Blanco Ibanez, 
Vicente Diez de Tejada. Pio Ba-

i roja, Miguel de Unamuno, Ra-
, mon del Valle-Inclan, Jose Mar-
i tinez Ruiz - Azorin, Concha Es-
; pina, Gabriel Miro, Ramon Pe-

rez de Ayaka, Wenceslao Fernan-
I dez Florez ir Ramon Gomez de 
i la Sema. 

Nežinančiam ispanų kalbos iš 
| šios egzotiškai ir pompastiš-
I kai skambančios vardų bei pa va r 
! dtnų kaskados tiktai kai kurie 
| vardai šiek tiek pažįstami. Tai 
' liudija, kaip mažai mes pažįsta-
i me milžinišką ispanų literatūros 
j sceną, į kurią uždangos kraštą 
! prorečiais pakelia Povilas Gau-
! čys. 

Plačiame Pirenėju pusiausa-
lyje yra daug gerokai skirtingų 
savo kultūra ir gyvenimo būdais 
provincijų. Todėl ne tik mums, 
pašalaičiams, bet ir patiems ispa
nams, vienos provincijos papro
čiai ir kalbos skambėjimas yra 

Ispanų sukilėlių sušaudymas 1806 m. gegužės 3 d. (Prado muziejus Madride) j taipgi naujovė ir egzotika. Juk ir 

mumyse dar egzistuoja dzūkų, 
žemaičių, vilniečių, aukštaičių, 
zanavykų, kapsų ir mažlietuviu 
paprotinės ir fonetinės skirtybės. 

Iš vardo ir iš pavardės ispanas 
atpažįsta savo rašy ĵų intymesnį 
priklausomumą. Baroja — bas
kas, Victor Catala —iš Katalo-
nijos, Ibanez — Valensijos sū
nus, Palacio Valdez —tai žmo
gus iš Astūrijos, Quintero — An
dalūzijos augintinis ir L t 

Ne urmu, ne ūmai plito čia 
literatūrinės srovės. Būta plačios 
įvairovės. Palengva ir su lokali
niais niuansais noko realistai, 
natūralistai, lyrikai, net melo-

| draminės prigimties labai talen
tingi novelistai. Daug veikė galin
goji devynioliktojo amžiaus 
Prancūzijos įtaka. Novelės struk
tūroje ne visada lakonizmas bu
vo laikomas dogma, būta plačių 
išsiliejimų, ką matome ir šioje 
antologijoje. Panašiai ir lietuviš
koje novelėje: platėlesnė savo 
puslapiais novelė laikoma dides
ne darbo (ir prakaito) investaci-
ja, kaip trumpesnė. Gi trumpes
nės rašymas kaip tik išspaudžia 

I daugiau prakaito... 
Novelės meistriškumo siekiant, 

I dažniausiai tinka tai, kas reta, 
į kas keista, kas nekasdieniška, kas 
i skaitytoją sukrečia. Tai nėra dog-
j ma, bet tos taisyklės daugiausia 
j ir laikosi ispanų novelistai. Ra-
i con del Valle - Inclan virtuo
ziškumo pasiekia sukrečiančiai 

; brutalia novele „Sukilėlių va-
| das", Concha Espina žavi savo, 
I lyg ir melodramatiška, novele 
1 „Pasmestinukas" .Azorin meist-
j riškai nuvainikuoja dogmatinį 
į novelės „staigmeniškumą", para-
į šydamas tradiciniai „toreadoriš-
i ką" novelę „Sėdint ant pakopų". 
i Tikras to žanro perlas! 

Ramon Perez de Ayala žavi 
į novele „Sekmadienio šviesa", 
| kur lygiomis teisėmis žengia sti

lizavimo grožis, krikščioniškos 
pasaulėžiūros akcentas ir poeti
nių introdukcijų vaizdai... 

Tad šioji antologija nėra skir
ta vien tik rašytojiškam pažini
mo lygiui plėsti ar papildyti; 
anaiptol —-knyga skirta kiekvie
nam, kas iki šiol tebesudaro savo 
privatų knygynėlį. Savo turinio 
aruodais ir savo nugarėlės plo
čiu tai toli gražu nėra eiline 
knyga. 

Kiekvieną šioje antologijoje 
pristatomą autorių antologijos 
sudarytojas atestuoja enciklope-
diškai glausta biografija. Duoti 
šaltiniai (psl. 481) iš kur paim
tas originalusis novelės tekstas. 
Tikras malonumas ši medžiaga. 
Daugelio rašytoju biografijos pa
teiktos dinamiškai, įdomiai, nuo
taikingai. Štai gyvais bruožais 
apibrėžtieji autoriai, paėmus ati
tinkamas frazes iš jų mini-bio 
grafiju: 

Alacron — karšto ir aistringo 
temperamento, metė kunigų se
minariją ir tėvų namus, neturė
damas nė dvidešimties metų 
(psl. 105). Becąuer — sekdamas 
literatūrinės garbės sunkiai var
go. Kada, pagaliau, pradėjo gar
sėti, džiovos pakirstas mirė (psl 
135). 1908 metų Nobelio premi-
ninkas Echgarey — skaičiavimų 
profesorius kelių inžinerijos insti
tutų, vėliau matematikos fizikos 
eentr. Madride universitete (psl. 
151). Emilia Bazan — eidama 
keturioliktus metus, atmintinai 
mokėjo didžiuosius pasaulinius 
veikalus, kaip pvz. Šv. Raštą, Ili
adą, Dieviškąją Komediją ir 
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Siame numeryje: 
Besiruošiant Mokslo ir kūrybos simpo
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Besiruošiant 
kūrybos simpoziumui 

- . j ItNiHlU 

Šiais metais rudeniop turė
sime mokslo ir meno simpo
ziumą. Tie mūsų s impoziumai 
yra nemaža vertybė ir įdo
mybė. J i e yra ver t inami ir 
anapus lietuviškos visuo
menės ypač dėl to, kad juose 
sutelpa vad inami tikslieji 
mokslai šal ia human i t a r in ių , 
f i losofinių ir t e o l o g i n i ų . 
N e p a i s a n t š i a n d i e n i n i o 
tiksliųjų mokslų atsiribojimo 
nuo humani tar inių , paveldėto 
iš praėjusių šimtmečių, tiks
lieji mokslai š iame simpo
ziume pakenčia ša l ia savęs ne 
tik humani ta r in ius mokslus , 
bet ir meniškus pasireiški
mus. Tai yra pas idar ius i šių 
suvažiavimų tradicija, ir reikė
tų ją išlaikyti. 

Šiuo kar tu norėtųsi iškelti 
vieną prašymą tiksliųjų moks
lų ats tovams. Mes džiau
giamės, turėdami mūsų visuo
menėje žmonių, kurie gi l inasi į 
labai specialius k laus imus ir 
tuo būdu yra atsistoję t a m 
tikra prasme moksl inės pažan
gos viršūnėje. Tač iau kaip tik 
pati aukštoji specializacija, 
mums atrodo, nė ra be t a m tik
ro pavojaus pač iam moksli
ninkui ir mokslais besidomin
čiai visuomenei. Visų pirma, 
mokslininkas, d i rbąs labai 
specialioje srityje, negali tikė
tis, kad bendro išsi lavinimo 
mokslais besidomintis žmo
gus galėtų taip giliai eiti į tą 
specialią problemą, kuria 
mokslininkas y ra užsiėmęs. 

Viena gal imybė galėtų būti 
išlaikyti specialistui ryšį su 
visuomene, kuri juo domisi, jei 
mokslininkas pateiktų savo 
problemą istorinėje perspek
tyvoje. Jeigu, pvz., matema
t ikas pakalbėtų apie tą raidą, 
kurią matemat ika yra nuėjusi 
nuo Euklido laikų iki tos prob
lemos, kuria š iandieninis spe
cialistas yra užsiėmęs. Jeigu 
mechanikas drįstų pažvelgti j 
savo specialybę a tga l nuo to 
laiko, kada než inomas išra
dėjas išrado ratą, iki jo dabar-

t inės problemos, kuri. galbūt 
y r a pas tanga tą ratą pasukti 
v is greičiau ir greičiau; tai 
uždavinys būtų įdomus ne tik 
visuomenei, b**t turbūt ką nors 
naujo pasakytų ir pačiam 
mokslininkui. Panašiai galbūt 
gal ima pasakyti apie geomet
rijos, elektrikos, chemijos ir 
kitų sričių mokslininkus. 

Gal kai kas norėtų šitokiam 
s u m a n y m u i pasipr ieš int i , 
sakydamas , kad tokiu atveju 
čia nebus mokslas, o mokslo 
populiarizacija. Tai nebus 
mokslo kūrėjo uždavinys. Į tai 
reikėtų atsakyti , kad mums 
vertėtų atsisakyti pseudokla-
sikinės moksliškumo samp
ratos, kuria einant, juo kuris 
mokslas yra sunkiau supran
tamas , tuo jis yra labiau 
moksliškas. Moksliškumo dydį 
reiktų matuoti galbūt ne tiek 
išeinant iš to, kiek jis yra sun
kiau pasiekiamas, kiek iš to, 
a r jis yra vertingas užda
vinys. Tiksliųjų mokslų atsto
vų tarpe šiandien ne reta 
išgirsti keliamą klausimą: ar 
gil inimasis į vieną ar kitą spe
cialia problemą eina geru ke
liu? Štai net spaudoje girdisi 
klausimai: kaip tikslieji moks
lai stovi ryšium su gyve
namos aplinkos užteršimo 
pavojumi? Ar tikslieji moks
lai, suteikdami žmogui įvai
rius gyvenimo palengvini
mus, neiškelia jam kartu 
naujų pavojų? Kartais kelia
m a s net labai platus klau
simas: kokia yra iš viso tiks
liųjų mokslų prasmė? 

Šio rašinio autorius iškelia 
šiuos klausimus tik pavyzdžio 
dėlei ir nenori jų sudramatinti 
a r jais gąsdinti visuomenės. 
Tai yra klausimai, į kuriuos 
a t s a k y m o teks paieškoti 
bendromis jėgomis: tiksliųjų 
mokslų ir humani ta r in ių 
mokslų atstovams. Man čia 
rūpi grįžti prie savo pagrin
dinės minties, būtent — prie 
kvietimo mokslininkams isto
riniu žvilgsniu pažvelgti į 

PETRAS MATEKUNAS 

Džiazas atsirado Šiaurinėje 
Amerikoje. Nors džiazas yra juo
dukų muzikos stilius, bet taipgi Į 
mėgiamas ir baltųjų, ypač jauni
mo, kurie jame randa ne tik dva
sinį, bet ir fizinį pasitenkinimą, 
atlikdami kokį nors šokį, sukur
tą pagal afrikiečių ritmą bei bū- Į 
dą. Nors mums džiazo muzika 
ne visiems patinka, bet su ja, gy
venant šiame krašte, vertėtų, nors j 
ir trumpai, susipažinti ir pajusti 
esminį šios muzikos charakterį, 
turintį nemažos įtakos, ypač juo- Į 
dūkų tarpe. 

Džiazo kilmė 

Džiazo muzikos lopšys buvo 
New Orleano miestas prie Misisi-
pi upės žiočių. Džiazo kūrėjai 
buvo negrai. Juos į šį žemyną 
pradėjo vežti be pertraukos, pra
dedant 16-ju šimt., kaip vertin
gą prekę, sugautus Afrikoje. Juos 
atveždavo laivais į New Orleano 
uostą ir čia parduodavo vietos 
kolonistams anglams, prancū
zams ir ispanams. Jie buvo su
gauti įvairiose Afrikos vietose 
Būdami skirtingų kilčių, tarpusa-

-vyje net nesusikalbėdavo. Ypač 
JŲ buitis pablogėjo, kai buvo 
1821 m. panaikintas negrų glo
bos įstatymas. Jie tuomet prily
go tikriems vergams, nes jų savi
ninkai galėjo juos parduoti ir net 

Pablo Picasso (ispanas) 

nužudyti. Juodukai dirbc sun
kiausius darbus plantacijose, ne
išskiriant nė vaikų. JŲ visu gyve
nimas buvo beviltiškas ir, norė
dami užmiršti savo vargus ir 
kančias, giedodavo darbo dainas. 
Nors ty dainų melodijos buvo 
paprastos, bet jos, kai vesdavo ge
ras dainininkas, sudarydavo ge
rą įspūdį. T Ų visų darbo dainų 
ritmas derinosi prie darbo. Rit
mą dar paryškindavo rankų plo
jimais, kojų trypimu, kartais net 
barškindavo kokias nors tuščias 
dėžes ar mušdavo būgnus. 

18 šimt. daug negrų priėmė 
krikščionybę. Vieni iš jų tapo 
baptistais, o kiti metodistais 
ir katalikais. Didžiauisą jiems 
įspūdį padarė Šv. Raštas ir evan-

,, ,„ „. . gelijos. Sv. Raštą, pritaikę jam 
zikos atlikėjas solistas, pastekęs pašau- b .'T.. , . . . *-i-i 
Hrio M « o ritmo. m*w«L ^ v ^ melodiją, kuri, zmoma, atitiko 

Trys muzikantai (Moderniojo meno muziejus, New Yorke) 

rių sintezė vėliau ir sudarė džia- J pradžią inspiravo William Chris-
zą. 

Louls Armstrong, pirmasis džiazo mu

tinio garso ritmo, melodijos ir virtuo
ziško atlikimo sintezėje. 

savo kultyvuojamą mokslo 
sritį. 

Yra dar viena priežastis 
tiksliųjų mokslų atstovams 
žvelgti istoriniu žvilgsniu į sa
vo mokslo sritį. I r ta priežastis 
atsiranda ne iš mokslininko 
ryšio su visuomene, bet iš 
paties mokslininko veiklos 
prigimties. Ją sudaro ne kas 
kita, kaip tiksliųjų mokslų 
pažanga. Niekada tiksliųjų 
mokslų pritaikymo srityje 
nebuvo padaryta tiek daug 
pažangos kaip mūsų šimt 
mėtyje. Bet tai kartu kelia 
vieną klausimą, prie kurio 
bent pr i ta ikomoje srityje 
d i r b a n t y s m o k s l i n i n k a i 
dažnai nesustoja. Tas klausi 
mas yra, arba greičiau tas fak 
tas yra, kad tikslieji mokslai 
kinta. Ir tas kitimas reiškiasi 
ne vien pritaikymo srityje, bet 
ir teoriniuose mokslinių princi
pų formulavimuose. 

(Nukdta i 2 psl.) 

„Ragtime" muzikos forma su
siklostė iš populiarių šokių, ku
riuose yra nemažai įtakos pran
cūzų ir anglų - škotų bei jų leng
vos muzikos. („Ragtime" vardas 
yra sudarytas iš dviejų žodžių — 
„rag" ir „time". Angliškai „rag" j 
reiškia skudurą, o „time" —lai
ką arba tempą). Šiai muzikos 
krypčiai yra būdingas sinkopių 
dažnumas ir improvizacija. 
Ryškiausias šios krypties atstovas 
buvo negras Charles Boldon, va
dinamas net šios krypties „King" 
vardu, kuris 1900 m. suorganiza
vo pirmąjį „ragtime" orkestrą. 

„Blues" forma irgi buvo ne
mažiau už „ragtime" populiari. 
Šios krypties dainų melodijos bu 

smuklėse, landynėse ir legaliai 
išlaikomuose prostitucijos na
muose, kurie veikė New Orleano 
miesto dalyje, vadinamoj Stery-
ville, nes į kitas miesto dalis, kur 
gyveno baltieji, jiem buvo už
drausta įeiti. Visi orkestrantai ir 
dainininkai gyveno labai skur
džiai. Daug orkestrų vadovų, 
kaip Louis Armstrong, Milton 
Mezzrow ir kiti, sėdėjo už nusi
kaltimus kalėjimuose. Milton 
Mezzrow vienoje savo knygoje 
rašo, kad jis, tik būdamas kalė
jime išmoko groti klarnetu „hot 
jazz". 

Po I-mojo pasaulinio karo, kai 
JAV valdžia New Orleane užda
rė paleistuvystės namus bei ki
tokias landynes, tuomet daug in
strumentalistų ir dainininkų liko 
be darbo. Daug jų, ieškodami 
darbo, pėsti vyko į Chicagą Mi-
sisipi upės pakraščiu. Pirmieji in
strumentalistai Chicagos nepasie
kė. Jie susirado darbo vienoje 
smuklėje, Burghamos miestely
je, netoli Chicagos, kurią tuomet 
valdė gangsteriai su jų bosu Al. 
Capone priešakyje. Taip pat į 
Chicagą kėlėsi ir kai kurie jų or
kestrai. Tokiu būdu Chicagą pa
sidarė džiazo muzikos centru. Iš 
Chicagos džiazas pasiekė San 
Franciscą., New Yorką ir kitus 
didmiesčius. 

Džiazo muzika jau domėjosi 
ne tik negrai, bet ir baltieji. Jie 
irgi, kaip ir juodieji, pradėjo su
daryti džiazo orkestrus, įvesdami 
į savo orkestrus saksofoną, kuris 
negrų orkestruose labai retai te
buvo vartojamas, pianiną ir ki
tus muzikos instrumentus, visai 
nesilaikydami New Orleano 
džiazo orkestrų tradicijų. 

Džiazo stiliai 

Tiek New Orleane, tiek ir 
Chicagoje išryškėjo nauji džiazo 

džiazą. Iš kur ši muzikes kryptis! stiliai, kaip „hot jazz", „jungle 
gavo vardą? Yra daug versijų. į style", „svveet jazz" ir kiti, kurie 
Vieni mano, kad vardas sudary- j n e tik juodųjų tarpe, bet ir bal
tas, turint minty negro Jas Char- j tųjų buvo ir yra mėgiami. 

Pirmasis stilius, kuris pasireiš-

topher Handy. Prie krypties iš
populiarinimo daug prisidėjo 
negrų dainininkė Bessie Smith, 
mirusi 1937 metais. 

Abi šios muzikinės formos — 
„Ragtime" ir „Blues" — sudarė 

les vaTdą, kurio turėtojas pasi
žymėjo savo muzikalumu. Kiti 
įrodinėja, kad džiaso žodis suda
rytas iš veiksmažodžio „kalbėti", 
prancūziškai — „jaser". Iš „rag
time" džiasaš paėmė sinkopinį 
ritmą ir improvizacijos laisvę, o 
iš „blues" — melodiją ir harmo
niją. Šios sintezės pradininku lai
komas negras tpianistas ir kompo 

vo liūdnos, melancholiškos irizitorius Ferdinand Morton. Jis 
jų afrikietišką būdą, pradėjo gie
doti. Iš to atsirado religinės krikš
čioniškos vergų giesmės, vadina
mos „spiritualijomis". Vėliau į 
„spiritualijas" buvo įjungtos dar 

evangelijos, kurioms panaudoda
vo pasaulietinio pobūdžio me
lodijas. 

Tiek spiritualijose, tiek ir 
evangelijose pasireiškė gana gy
va ritmika, kuria išreikšdavo ne 
tik kūno judesius, bet taip pat 
savo jausmus ir nuotaikas. 

Gyvendami šiame krašte, juo
dukai susipažino ne trk su pran
cūzų giesmėmis ir dainomis, ang
lų baladėmis ir ispanų choralais, 
bet taipgi su instrumentais, at
vežtais iš Europos, ir orkestrine 
muzika, kuri skyrėsi nuo afrikie
čių. Europinė orkestrinė muzika 
jiems padarė didelę įtaką. Jie 
pradėjo steigti savo orkestrus. 
Nors tie orkestrai buvo nedideli, 
juose tebūdavo .tik keli instru
mentalistai, bet jie greitai susi
laukė gana didelio pasisekimo, iš-
vystydami dar prieš I-mąjį pa
saulinį karą net dvi populiarias 
muzikos formas, vadinamos 
„ragtime" ir „blues" vardais, fcu-

kė, buvo „hot jazz". Jis išsivys
tė apie 1912 m. iš džiazo. Jo tpra-
dininkai buvo J. Oliver, T. 
Brown ir Louis Armstrong. Iš jų 
visų svarbiausiu šio džiazo atsto
vu tenka laikyti Louis Arm
strong, kuris pagarsėjo su savo 
populiariais orkestrais „Hot 
Five" ir „Hot Seven", išlaikyda
mas pirmines džiazo tradicijas, 

dažnai desperatiškos nuotaikos ir lyra parašęs net koletą kūrinių, j būtent, natūralumą h improviza 
lėto tempo. (Anglų kalboje I kurie laikomi pirmaisiais džiazo 
„blues" reiškia tik mėlyną spal- j pavyzdžiais. 
vą, o negrams — mėlyna spal
va —simbolizuoja liūdesį, gedu
lą). „Blues" kryptyje daugiausia 
pasireiškia chromatinė harmoni
ja. Darbo dainos ir spiritualinės 
giesmės buvo svarbiausi šios 
krypties šaltiniai. Vėliau ši mu
zikos forma buvo perkelta į or-

Pirmieji džiazo orkestrai buvo 
sudaryti New Orleane iš 4 - 7 
instrumentalisty. Buvo vartoja
mi šie instrumentai: klarnetas, 
trombonas, bandžio arba gitara 
ir mušamieji instrumentai. Ret
karčiais kai kurie orkestrai dar 
vartodavo saksofoną ir pianiną. 

kestrinę plotmę. Šios krypties ; Grodavo pigiuose restoranuose. 

WixxJy H«rman dJiarn orkontr** 

ciją, nukrypstančią net į kraštu
tinumą. Pasiruošimo visai nebū
davo, nes didesnė instrumentalis
tų dalis apie gaidas neturėjo jo
kio supratimo. Pasirinktą temą 
jie improvizuodavo. Ją atlikdavo 
dviem būdais: a) grodavo visi 
kartu, bet kiekvienas savo melo
diją, nenutoldamas per dairg 
nuo kitų arba b) kiekvienas in
strumentalistas paeiliui gro
davo solo savo melodiją, o kiti 
iam ritmiškai pritardavo. Šiame 
džiazo stiliuje pasireikšdavo di
delė įtampa ir disonansai. Svar
biausias „hot jazz" bruožas — 
instrumentalisto sugebėjimas — 
turėjo jis būti ne tEk atlikėjas, 
bet ir tuo pačiu metu kūrėjas. 

Iš „hot jazz" išsivystė vadina
mas „jungle style", kurios atsto
vu laikomas Duke Ellington. 
Svarbiausias šio džiazo stiliaus 
bruožas — prislopinto trimito 
„wa - wa" efektai. 

Nuo „hot jazz" labiausiai yra 
nutolęs „boogie - woogie" džiazo 
stilius, kuris dar vadinamas for-
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Lietuva, mitų ir poezijos žemei Milosz'o 
nobelinės kalbos žarijos. 
Lietuviškų ekslibrių pasauly. 
Prisimenant režisierių Juozą Gučių. 
Stepo Zobarsko eilėraščiai. 
Agnės Lukšytės novelė „Arturas Bušas 
ir Rudolfas". 

.-. - . . — 
Vytauto O. Virkau drobės. 
Romo Bartuškos nuotraukų paroda. 
Nauja „Muziejų ir paminklų" serija. 
Nuomonės ir pastabos: Ypatingiausio-
ji diena; Priimta nebuvau. 
Nauji leidiniai. 
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LIETUVIŠKU EKSLIBRIU PASAULYJE 
JURGIS GLIAUDĄ 

* . 
Vitolis E. Vengris, LITHUANIAN. nius. Septintasis šios leidyklos lei-

BOOKPLATES — LIETUVIŲ EKS- dinys, skirtas plačiam skaityto-
LIBRIAI. Lithuanian Library Press, Į jui, mažai žinomai lietuvių kul-

Gl|=ORlU?-

Inc. and Loyola University Press, 
Chicago, Illinois, 1980. Library of 
Congress Catalog Card Number 80-
82295. ISBN' 0-93204206-6. First prin-
ting 2,0000 copies. Printed by Mor
kūnas Press, Chicago. 

Knyga didelio, liuksusinio forma
to, kupinai iliustruota, 250 psl., kaina 
— 20 dol., gaunama ir "Drauge". 

Lietuva, mitų ir poezijos žemė 
Milosz'o nobelinės kalbos žarijos 
Nobelio premijos įteikimo pro- Į nius, tas savotiškas miestas, baro-

ga (Stockholme) surengtame i kinės ir itališkos architektūros, 
bankete rašytojas prof. Czes*aw j perkeltos į šiaurės girias ir istori-
Milosz savo trumpoje kalboje j jos įrėžtos kiekviename akmeny-
("Akiračiai", Nr. į 1981 m . ) , pa 
brėžė kad jo mintys ypač kryps-
tančios į tą kraštą, kuriame jisai 

tūros sričiai: lietuviu ekslibriams. 
Knygos pavadinimas: Lithua
nian Bookplates — Lietuvių eks
libriai. 

Knygą parengė, tekstus parašė, 
ekslibriu žinovas, kolekcionierius 
Vitolis E. Vengris. Redakcinėje 
kolegijoje buvo; Kęstutis Girnius, 
Saulius Girnius, Nijolė Gražulis, 
Algimantas Kezys, Skirma Kond-
ratas, Bany Kritzberg. Dailinin
kai patarėjai: Vincas Lukas ir 
Vytautas O. Virkau. Meno tal
ka: dailininkas Petras Aleksa. 
Rinko Aleksandras Pakalniškis, 
Jr. 

Amerikos Lietuviu bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library 
Press. Inc.) garsėja savo leidi
niais, albuminio dydžio tomais, 

j Įspūdingi, prabangus leidiniai, 
kuriu dvikalbis (anglų ir lietu-Į § a l i a rivačiu a u k o t D J U j k n y . 
v.y) tekstas įgalina juos būti pm- į , „Įfil ,IM « į p a r ėmė Ulinois 
kiais lietuvių kultūros ambasado- j ̂  C o u n d l > I n c v a l s t i j o s a g e n . 
nais plačiame pasaulyje. Knygos; ^ k a s m reikšrninga> n e s j a u 
gausiai iliustruotos. Tai paveiks-' xnM ribrendęs l a i k a s > k a d 
ly ,r nuotraukų galerijos, nes, multimllijoniniai amerikiniai 
tekstas dažnai eina kaip temos f o n d a i fc k u l t ū r ; n ė s v d k l o s a m e . 
iliustravimo palyda. Tačiau tas ^ ^ a t ū r o s „ „ „ Hetuviv 
lakoniškas tekstas išsamus, kon- j k u I t ū r i n i o r e į š k i mosi iniciatyvą, 
densuotas, informatyvus. 

Lietuvių bibliotekos leidyklos 
leidiniai neturi akademinės saus
ros. Tai talkina vaizduojamojo 
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Domicėlė Tarabildien* Ex libris 

lenkai ir rusai laikosi prie „eks- Į vės ir estetiško džiaugsmo. Tai 
librio". Prancūzai vadina „Ex I ekslibrių pasaulis, ekslibriu nau-

je, keturiasdešimties katalikišku 
bažnyčių ir daugybės sinagogų 
miestą, anais laikais žydų vadi-

yra gimęs, — Lietuvą. Tačiau tai namą šiaurės Jeruzalę"... 
buvo pasakyta daugiau prabė- j Cz. Milosz pabrėžia taipgi, kad 
gom, nes anoji kalba buvo trum- j jis esąs Europos vaikas. Bet Eu-
pa. 

Svarbesnė ir platesnė jojo kal
ba, gal net labiau paskaita, buvo 
Nobelio Fundacijos Akademijoje, 
priimant tą premiją iš Švedijos 
karaliaus ranku. Tradiciniai tai 
yra laureato žodis apie savo kūry
bos, nueitąjį kelią, josios ištakas 
ir drauge tai yra jo pažiūru visu
mos Credo. 

Paryžiuje leidžiamas lenku 
žurnalas "Kultūra" 1981 m. Nr. 
1 paskelbė šios kalbos tekstą. Tą 
savo žodį Cz, Milosz pradeda sa
kydamas, kad pirmuosius savo ei
lėraščius paskelbęs 1930 metais 
Vilniaus universiteto studentų 
laikraštyje "Alma Mater Vilnen-
sis". Pasakodamas apie savo kū
rybą, gyvenimą ir susitikimus 
su žmonėmis, Cz. Milosz šioje sa
vo kalboje pasakė net labai daug 
svariu žodžiu, liečiančių Lietuvą 
ir Lietuvos reikalus. Čia bent ke
lios tokiu vietų ištraukos: 

"Gera gimti mažame krašte, 
kur gamta artima žmogui, kur 
šimtmečiais sugyveno įvairios 
kalbos ir įvairios religijos. Turiu 
galvoje čia Lietuvą, mitu ir poe
zijos žemę. Nors manoji šeima 
jau nuo XVI amžiaus vartojo len
ku kalbą, panašiai kaip daug šei
mų Suomijoje — švedy, o Airijo
je — anglų ir užtat esu 

kaip remiami kitų tautinių mažu
mu darbai. 

libris", anglai — „Bookplate". 
1926 metais P. Galaunė nau-i 

dojo „ex - librisas". 1937 metais; 
V. Cimkauskas sakė „knygos! 
ženklas". Dabartinėje lietuvių; 
vartosenoje, atrodo, lygiomis tei-! 
šėmis skamba „ekslibris" (1974,! 
V, Kisarauskas, „Bibliotekų dar- į 
bas") ir „knygos ženklas" (1978,! 
V. Kisarauskas, tas pats žurna-j 
las). Domas Kaunas (1979,: 
„Mokslas ir gyvenimas") vadi-1 

dojimo, mylėjimo, jais grožėjimo-
si teritorija. 

Lietuvių ekslibriu istorijos ap
žvalgą su kaupu prisotina platus 
knygos skyrius, „Dabartiniai lie
tuvių ekslibriai". Čia, šalia dai
lininkų ekslibrininkų portretų ir 
biografinių keliu eilučių, demon
struojami, kaip parodos stenduo
se, jų piešti ekslibriai, be svars
tymu, be analizės. 

ropos esančios dvi. Jis kaip tik 
esąs iš tos antrosios Europos, ku
rios gyventojams teko nužengti į 
XX amžiaus tamsos gelmes". 
Pastarosios Europos pabėgėlio 
patirtis jį lydi,atsidūrus ir toli nuo 
josios. Tos kitos Europos įvykiai, 
poeto apibūdinami Holocaust'o 
vardu, yra laiko tėkmėje tokia re
alybė, kad išsilaisvinti iš jos nuo
latinio prisiminimo galėtų padėti 
tik Dovydo psalmių vertimas. 

Toliau poetas sako: "Sužavėti 
technologiniu permainų sąjūdžiu, 
žinome kad prasidėjo mūšy pla
netos apjungimas ir užtat verti
name tarptautinės bendruomenės 
sampratą. Tautu Sąjungos, o taip 
pat ir Jungtiniu Tautu įsteigimo' 
datas verta atsiminti. Tačiau jo
sios netenka savo svorio, palygi
nus su kita data, kuri tUri būti 
kasmet minima kaip gedulo diena, 
nors apie ją jaunosios kartos nie
ko negirdi. Tai yra 1939-jų mėty 
rugpjūčio 23-ji. Du diktatoriai ta
da sudarė sutartį, sutartį su slap
ta klauzule, pasidalindami savo 
tarpe kaimyninius kraštus, turin
čius savo sostines, vyriausybes ir 
parlamentus. Tai reiškė ne vien 
tik baisaus karo sukėlimą. Vėl bu-1 
vo įvestas kolonializmo dėsnis,' 
kuriuo tautos, tarytum galvijai 

.„ ,„. , 5ioje knygoje onstatomi sie na platesniu tnzodziu: „knvgos; , ... . , . , ,:, • '• i • ir i . .„ . « ' ,. - i dailininkai ekslibnnmkai alrabe-.,...,.„.»... ekshbns . Vitolis E i . , , , . , -
kas lietuviams turėtų būti garbės | apie „Ex libris", arba „knygos! Vengris, rašęs keliais " ' ' ! tvarka, gyveną laisvos kury-

objekto populiarizacijai. Tai na- Turime sutarti, kaip vadinti 
ši lietuviu kultūros faktų ir arti- knygos objektą. „Dabartinės lie-
faktų populiarizacifa. tuvių kalbos žodynas" nežino 

Nuo 1976 mėty pasirodė šeši! termino „ekslibris" ir sako „eks-
impozantiški tomai, pareikalavę J librisas". „Lietuviy enciklopedija"; 
B leidėjų milžiniškos investacijos, į be novatoriškų tendencijų kalba j j g j j j a j 

pareiga pirkti šios leidyklos leidi-1 ženklą". Vokiečiai, skandinavai, i ' į r a u e e " ir Metmenyse"' š i o j e l b o s s ą l y ^ o s e i r gyveną socialisti
ni' Z J - " i • . '. . . i nio realizmo doktrinos slogutyie: 
knygoje vadina lygiomis teisėmis. V a ] e n t i n a s A i a u s k a s Valentinas 
ir „knygos ženklu , ir „ekslibriu . . n ,. A . . . . . . . . . " . mT.. ! Antanavičius, Paulius Augius, Kaip ilgainiui nusistovės lietu- ~ , D , . . . . . . ° . v •« r- . . i . J- • o i Gerardas Bagdonavičius, Virgili-viskas šio objekto pavadinimas? . , ,. 
O kodėl jo nepavadinti „ k n y g - J u s Augustinas Burba, Saulius 
Ženkliu". j 

Tad esame įdomiame, naujo-j 

1 Chlebinskas, Alfonsas Čepaus-
! kas, Irena Daukšaitė - Katinie-
! nė. Gražina Didelytė, Mstislavas 
' Dobužinskis, Stasys Eidrigevičius, 

Paulius Galaunė, Gintaras Ge-
; sevičius. Rimtautas Vincentas 
i Gibavičius, Vytautas Ignas, Vy-
i tautas Kazimieras Jonynas, Edu

ardas Juchnevičius, Valerijonas 
; Vytautas Jucys, Vytautas Kali

nauskas, Vincas Kisarauskas, 
Saulė Kisarauskienė, Algis Kliše-
vičius, Antanas Kmieliauskas, 

• Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, 
Antanas Kučas, Algirdas Kuraus-

. kas, Paulius Lantuch, Žibuntas 
i Mikšys, Viktoras Petravičius, Jo

ana Danutė Plikionytė - Bru-
I žienė, Kęstutis Ramonas, Petras 
i Rauduvė, Petras Repšys, Edmun-
! das Stasiulis, Algimantas Švažas, 
I Rimtautas Tarabilda, Domicėlė 

Tarabildienė, Telesforas Valius, 
; Alfreda Vencįovaitė - Gintaiienė, 

Henrietė Vepštienė, Romas Vie
sulas, Mikalojus Povilas Vilutis, 
Vytautas O. Virkau, Vladislovas 
Žilius. 

Šioje šaunioje rikiuotėje figū
ruoja toli ne visi dailininkai, ku
rie piešė arba piešia ekslibrius. 
Pirmu žvilgsniu pagavus, nėra 
A. Tamošaičio, H. Ratkevičiaus, 
A Tarabildos, M. Vaicekauskai
tės, J. Sodaičio, J. Kuzmickin. A. 
Varno, V. Vizgirdos, J. Burbos, 
K. Šimonio, V. Vaičaičio ir kity. 
Ir mano ekslibris yra nupieštas 
dailininkės Jadvygės Paukštienės. 

Tenka nuspėti, kad knygos au
torius paėmė, jo nuomone, bū
dinguosius, atstovaujančius pe
riodams ar piešinio būdams. Ar
ba, kas suprantama, paėmė jam 
prieinamu būdu pasiekiamus 
ekslibrininkus. Kaip matyti iš 
dailininkų gausos, ekslibrio pie
šimo malonė daugel; meno žmo
nių patraukė, net pavergė. 

lenku o P e r k a m o s ' parduodamos, padaro-
ne lietuviu portas, vis dėlto Lie- j m o s v i s i § k a i Priklausomos nuo tų 

/aizdai ir galbūt Lietuvos I t a u t ^ "vininko valios. Ju geogra-tu vos vaizdai ir 
dvasios manęs niekados neaplei 
do. Gera yra nuo vaikystės girdė
ti lotynų liturgijos žodžius, vers
ti mokykloje Ovidijų, mokytis ka
talikiškos dogmatikos ir apolo
getikos. Tikra palaima yra tam, 
kas iš likimo yra gavęs tokį mo-! " 
kykliniy ir universitetiniu studi- j 
jų miestą, kokiu man buvo Vii-! 

finės sienos, jų teisė būti sava
rankiškomis, jy pasai nustojo eg
zistuoti. Ir galima tik stebėtis, jei 
dar ir šiandieną kalbama pašna
bždomis Į pridedant pirštą prie 
lūpų, apie tuos veiksmus, dikta
torių padarytus prieš keturiasde
šimtį mėty. O juk neišpažinti ir 

(Nukelta į 2 psl.) 

viskame, įnoringame 
pasaulyje... 

ekslibrio 

Ekslibris, arba knygos ženklas, 
arba, jeigu sutinkate, ir knyg-
ženklis, yra knygos savininko, 
urbi et orbi deklaracija: ši kny
ga mano! 

Panašiai deklaruoja parašas 
prie kapo, kam įpriklauso kapas, 
kas palaidotas. Vienodai skelbia 
verslo iškaba. Kai kuriose šalyse 
namų savininkai kabina savo 
vardus ant valdomo turto, kad 
praeivis žinoty. Tai informatyvi 
skelbimo funkcija. Tuo pat prin
cipu ekslibris nurodo knygos, 
kaip turto, santykį su jos savi
ninku. Nenuostabu, kad senovė
je, kada knyga buvo vertinama 
aukso svoriu, buvo tam tikras 
pasididžiavimo momentas šalia 
pilių ir žemių turėjimo turėti ir 
knygą. Prie lentynų prirakintose 
knygose žėrėjo įklijos, įrašai, kur 
su knygos savininko vardu 
skambėjo ir jo titulais. 

Glaustoje ekslibrio istorijoje ir 
ekslibrio funkcijy evoliucijos ap
žvalgoje Vitolis E. Vengris nuro
do ekslibrio naudojimo plėtros į 
momentus. Bet teksto liūto dalis 

paskirta lietuvių ekslibriam1;. | 
Tenka pasakyti, kad autorius 
daugelį skaitytojų įves į tą terra \ 
incogntta (nežinomą žemę), kur Į 
šiaip skaitytojui bus daug naujo-1 Viktoras Petravičius 

Kaip kiekviena iškaba, ekslib-
I ris yra funkcijos priemonė, ku-
1 rią galima vykdyti asketiškai 
į kukliai, o galima ir aprengti įno-
! ringais, stilingais, skoningais, be-
į skoniais, net ekstravagantiškais 
1 rūbais. Šiuos ekslibrio rūbus be-
įpuoselėjant, neretai prieinama 

j iki tam tikros arogancijos, kada 
pakartojama senyjų tituluotyių 

i ponų tradicija: knygos viršelyje 
! dominuoja ne knygos autoriaus 
j vardas, bet jos dabartinio savi

ninko vardas. Antraip pažvelgus, 
gal ta puošni arogancija išsiteisi-

I na meile knygai, džiaugsmu tą 
knygą turėti. Tai fejerverku iški-

i les ir sprogęs pasididžiavimas. 
; Lakios fantazijos ir užsakymo 
| paslaugumo paveikti, ekslibri-
] ninkai dailininkai neretai per

žengia ekslibrio funkcinės logi-
| kos ribas, kiša alegorijų, simbo-
; likos, antikos skulptūrų, senųjų 
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Ekslibriai 
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Žvilgsnis į Steigiamąjį seimą.
Vilniaus universiteto įtaka Lietuvos 
architektūrai: keturių universiteto
profesorių darbai.
Prof. Juozui Žilevičiui 90 metų: pokalbis 
su jubiliatu.
Theodore Roethke eilėraščiai.
Kompozitorių Joną Švedą atsisvei
kinant.
Po Vasyliūnų koncerto Chicagoj.
Stratfordo 29-to sezono programa. 
Konsulo globojama paroda.
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UNIVERSITETO ĮTAKA LIETUVOS ARCHITEKTŪRAI
Keturių Vilniaus universiteto profesorių darbai

ALG. TAMAŠAUSKAS

Architektūra buvo dėstoma 
Vilniaus universitete nuo maž
daug 1730 metų, bet labai nefor
maliai, Pagrindiniai architek
tai buvo įvairių vienuolynų 
nariai, kurie buvo studijavę 
Italijoje ar kitur ir kurių biblio
tekose buvo apsčiai literatū
ros, liečiančios architektūrų. 
Jėzuitų ordinas, Vilniaus uni
versiteto pradininkas, turėjo 
savo architektų ir savo biblio
teką Vilniuje. Bet architektū
rinio pobūdžio paskaitos buvo 
tik nefornialios. Architektūros 
kursų nebuvo. Nebuvo jų ir ki
tuose kraštuose. Tik šimtmečiu 
vėlią}!, kada įsigalėjo klasiciz
mas ir architektūros teorijos, 
žvelgiančios ateitin, p ne pra
eitin, pradėjo kurtis architek 
tūros mokyklos. Architektūra 
tąpo muksiu, n ne amatu ir ne 
vien tik menu.

rium. Bet Knakfusas nepa
sitenkino vien profesoriaus 
darbu universitete. Jo archi
tektūrinė įtaka buvo daug pla
tesnė. įtakojo gana gausi jo 
architektūrinė praktika.

Iš ankstyvųjų darbų minimi 
177B metų Parapijinių 
pedagogoų mokyklos projektas 
Vilniaus universitete; 1778 
metų Švento Baltramiejaus 
bažnyčios projektas; o apie 
17st) metus jis kūrė Verkių 
rūmų projektą.

Knakfusas suprojektavo 
daugelį ir kitų pastatų: t)e 
Reuse ir Lopačinskių rūmai, 
Vitinghofų namai, Bžostovs- 
kių rūmai, Lenskių, Žuko 
namai ir kiti. Nors juos ir 
yrą apsčiai klasicistinio 
stiliaus santūrių detalių, bet 
ąkivaizdžios ir barokinės 
liekanos. Pavyzdžiui, De Reuse 
rūmuose fasadas yra santū
raus,,gal net ir žiauraus pobū
džio joniečių kolonų ir beveik be 
jokio, ornamento, bet užpa- 
kaįyje randąmas, mansardinis 
stogąs, dengiantis daug puoš
nesnį barokinį vidų. Bžostovs- 
kių rūmai, dabar muzikos 
mokykla, taip pat priskiriami 
Knakfuso architektūrinei 
kūrybai. Pastato forma yra 
masyvi, nors ir labai santūri. 
Dviaukštės jonietiškos kolonos 
pabrėžia centrinio įėjimo vietą, 
o negilūs piliastrai, to paties 
jonietiško pobūdžio, artiku
liuoja sienas. Viršuje pridėta 
atika labai primena jo darbo 
observatoriją, o gal net ir 
Verkių centrinius rūmus, kurie 
yra jam kai kurių istorikų 
priskiriami. Klasicizmas čia 
sausas ir dar nedrąsus. Klasi
kinės formos pridėtos, bet dar 
neįgyvendintos. Panašaus 
pobūdžio, nors ir ne detalėse, 
yra Lenskių namai Aušros 
Vartų gatvėje, kur paladijinis 
sprendimas dominuoja arkų ir 
kolonų formose. Formos vėl 
sunkios, aiškaus tektoninio 
pobūdžio, kuo ir pasižymi klasi
cizmas.

Knakfusas buvo labai veik
lus ir įtakingas architektas, 
sprendžiant iš jo projektų svar
bos. Ruošė jis Stanislovo 
Augusto ir Karaliaus Jono III 
paminklų projektus, kurie buvo 
karaliaus prižiūrimi, nes tie 
braižiniai turi karaliaus ranka 
darytas pastabas, Knakfusas 
projektavo Oginskio karei
vines Varšuvoje, o 1787 metais 
kunigaikščio rūmus Vilniuje. 
Atrodo, kad Knakfusas buvo 
vertinamas
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ArebiUktUV Laurynas Stuoka-Gucevičius

astronomo Žebrausko pro
jektu, buvo pristatytas rokoko 
stiliaus observatorijos aukš
tas. Rokoko formos pasirodo 
virš langų, kur rokokiniai 
rokailiai (kriauklės pavidalo 
ornamentai) išryškina langų 
rėmus.

Priestatas buvo reikalingas, 
nes reikėjo daugiau vietos pri
taisyti sunkiam dienovidiniam 
kvadrantui, kai 1777 metais 
Počobutas pradėjo astrono
minius stebėjimus. Instrumen
tas buvo tikslus iki vienos Vilniaus katedra, 
sekundės, ir jam reikėjo tvirto 
pamato.

Priestatas buvo pirmasis 
ženklas neoklasikinės, archi $7 
tektūros Lietuvoje' Astrono
miniams stebėjimams kam 
piniai bokšteliai yra analogiški *
daugeliui gotiškų.,iš renesan- 
sinių pastatų Vilniuje. Suba
čiaus vartai Vilniaus gyny 
binėje sienoje buvo daugelį "
kartų Knaki’usupastebėti. Prie
statas skiriasi nuo aplinkos' 
savo stiprumu ir paprastumu, 
su klasikiniais karnizais, 
dorėniškais frizais ir Zodiako 
ženklais metopose. Po frizais 
buvo užrašas: „Šis namas yra 
Uranijos: eikit Salin, niekingi 
rūpesčiai! Čia paniekinama

■

■y-

MARTYNAS KNAKFUSAS 
(apie 1740—1803)

Valstybinė sąmonė yra vienas 
brangiausiu turtu, kurį gali turė
ti bet kuri visuomenė. Lietuviu 
tauta, šio šimtmečio pradžioje at- 
kurdama nepriklausomą valsty
bę, paliudijo jog tokią sąmonę 
nėra praradusi. Jos reikšmingo
ji apraiška yra Steigiamasis sei
mas, arba kaip teisingai jį pavadi
no Lietuvos Enciklopedija, kons
titucinis seimas, kuris suformavo 
Lietuvos valstybinį gyvenimą, 
kaip visuomeninį reiškinį.

Mes labai gerai suprantame ir 
■ vertiname Vasario 16 d. aktą, 

kaip Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą, tačiau tarp kurio 
dalyko paskelbimo ir jo įvykdy
mo yra didelis skirtumas.

Teisingai išsireiškia Virgilijus, 
didysis Vakarų Europos poetas, sa
vo poemoje “Eneida”, sakydamas 
kaip sunku buvo sukurti Romos 
valstybę (Eneida I giesmė 34 ei
lutė): “Tante molis ėst Roma
nam condere gentem”. Šią tiesą 
jis savitu būdu labai gyvai pa
vaizduoja savo milžiniškoje poe
moje. Šio kūrinio žinovai stebisi, 
kodėl Virgilijus, būdamas tokios 
švelnios dvasios, laikomas net 
verkiančio europiečio simboliu, 
šioje savo poemoje rodo didelę 
daugybę mūšiu, duoda vaizdin
gu jų aprašymu- Daugiau negu 
bet kuris kitas didžiųjų pasaulinių 
poetu. Bet kartu šiame kūriny
je yra dažnai sutinkamas jo išsi
reiškimas, kuris liudija jo didelį 
jautrumą: “lacrimae rerum” t. y. 
dalyku ašaros. Jis sugebėjo verk
ti kartu su verkiančiais, dėl to 
yra laikomas krikščionišku poe
tu, nors gyvenęs dar prieš krikš
čioniškais laikais.

Si dvilypė Virgilijaus dvasia: 
jo kovų epizodai ir jb verksmin
ga širdis gal būt yra geras įvadas 
mums, norintiems mąstyti apie 
Steigiamąjį seimą. Esame įpratę I Lietuva nebuvo pripažinta nie- 
Steigiamąjį seimą vertinti, ar grei-į kieno, išskyrus Vokietijos. 1921 
čiau nevertinti, dėl to, kad ten bu-I metais Lietuva jau buvo priimta 
vo labai daug kovu; labai daug Tautu Sąjungon. Seimas užbai- įgyvendintojas toje pačioje visuo- 
kietų ir piktu žodžiu seimo atsto- gė savo darbą 1922 metais. | menėje.

_ Ta proga tenka išeivijos sosti- 
tai yra nepilnas Steigiamojo sei- masis seimas yra vertintinas abiem nėję, Chicagoje priminti, kad 
mo supratimas. Tie žmonės, ku- skirtingais požiūriais: jis yra vi- Steigiamojo seimo minėjimas 
rie kietai kovojo vieni su kitais suotinis tautos valios pareiški- įvyks Jaunimo centre 22 d. kovo. ■ muos apie Steigiamojo seimo ste- prie Lietuvos nepriklausomybės

jautraus, labai švelnaus, labai 
vertingo, kas turėjo gimti iš jų 
ktrVų. D tai gitnė?‘ flfcMavtviU

Reikia turėti prieš akis'Lifetu- 
vos visuomeninę būklę 1,920 me
tais, kad gilėtum geriau suprasti, 
prieš kokį sunku uždavinį stovė
jo Steigiamojo seimo atstovai. 
Lietuviška visuomenė buvo ne
paprastai pasidalinusi. Iš vienos 
pusės stipri komunistinio mark- 
sižmo banga buvo užvaldžiusi 
daugelio lietuviškos šviesuome
nės galvoseną. Iš kitos pusės tra
dicinė katalikiška visuomenė, ne
paruošta savarankiškam demo
kratiniam gyvenimui. Salia to, 
platūs liberališkos visuomenės 
sluoksniai, nepalankiai nusiteikę 
gilesniam įsipareigojimui.

Būtu buvę mažiau nuostabu, 
jei šio seimo dalyviai, kurie at
kakliai gynė savo pažiūras, būtu 
vieni nuo kitų nusikreipę, išsis
kirstydami. Bet jeigu jie to nepa
darė, tai aišku, kad kažkoks gi
lus jautrumas, tarsi tos Virgili
jau ašaros, glūdėjo jų širdyse, ir 
Lietuvos valstybė buvo realiai 
įsteigta.

Steigiamasis seimas buvo iš
rinktas slaptu, visuotiniu balsa
vimu 1920 metais balandžio 14 
— 15 dienomis. Buvo išrinkta 
112 atstovu- Atstovai buvo jauni 
žmonės. 29 iš jų neturėjo net 30 
metu. Seimas susirinko gegužės 
15 dieną.

Svarbiausi darbai, kuriuos at
liko Steigiamasis seimas yra šie: 
Paskelbimas Lietuvos nepriklau
somybės, kaip visuotinio tautos 
valios pareiškimo, priėmimas lai
kinos konstitucijos, priėmimas že
mės reformos įstatymo, priėmimas 
nutarimo sujungti su Lietuva 
Klaipėdos kraštą. Iš viso buvo 
priimta apie 150 įstatymų. Prieš 
Steigiamojo seimo susirinkimą

Vilniaus universiteto pagrin
dinė įtaka Lietuvos architek
tūrai, įtaka gausiai doku
mentuota, pasirodo po 1773 

"metų, kada Vilniaus universi
tetą perėmė valstybinė Edu
kacinė komisija, ir universi
tetas 1781 metais pavadintas menka žemė, iš( čia kylama į 

žvaigždes“.
Bet Kankfuso klasicizmas 

dar toli gražu nėra grynas. 
Nors turi aiškių klasikinių 
formų, kaip dorėn iškas frizas 
su triglifais ir metopomiš, plas
tiškumas matomas bokštelių 
kontūruose, o dekoratyvumas 
ir spalvingumas Zodiako rel
jefiniuose ženkluose. Visa tai 
dar liudija įsigyvenusią ir kles
tinčią baroko idėją.

Knakfusui priskiriama ir 
vadinama Baltoji salė užpa-

Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės vyriausiąja 
mokykla. Tuo pačiu laiko
tarpiu, apie 1774 metus, pra
dėjo čia dėstyti architektūrą 
Martynas Knakfusas, vokiečių 
kilmės, Lietuvos kariuomenės 
kapitonas ir 
Knakfusas 
neoklasicizmo 
stiliui. Vienas
darbų buvo priestatas prie Uni
versiteto observatorijos rūmų, 
kur 1752 metais, matematiko ir

architektas, 
atstovavo 

architektūros 
iš jo pirmųjų

Vilniaus katedra iš šono — architektas Laurynas Stuoka Gucevičius. Deši
nėje su kupolu Šv. Kazimiero koplyčia, statyta 1624-1636 m., architektas 
Konstantinas Tencalla.
kalyje observatorijos priedo, 
nors tai ginčijama dar kai 
kurių istorikų, priskiriant tą 
darbą pirmajam observa
torijos statytojui Žebrauskui ir 
jo pasekėjui astronomui 
Nakcijonavičiui. Mačiulytė- 
Kasperavičienė tai teigia, pasi
remdama barokiniais salės 
piliorais ir puošniu, laužytu 
sudėtingo profilio karnizu.

Vakarinėje sienoje Knakfu
sas (o gal ir Karlas Spampūni,

Vilniaus universiteto observatorija

kietų ir piktu žodžiu seimo atsto- gė savo darbą 1922 metais, 
vu pasakyta vieni kitiems. Bet| Netenka abejoti, kad Steigia-

Vilniaus katedros toninė nava

mis yra Lietuvos valstybingumo

kaip mano Kasperavičienė) 
sukūrė įspūdingą portalą su 
piliastrais, frontonu, manie
ringais kapiteliais. Zodiako 
ženklais (Avinas, Vėžys, Svars- 
tyklės. Ožiaragis), frizu, 
medalionu (Stanislovas 
Augustas), skulptūra (Diana, 
laikanti fundatorės Oginskai- 
tės-Puzinienės portretą, ir 
Uranija), dekoratyvia arka. 
Visur spindi daugiau rokokio 
dvasia, nors ir klasicizmo san
tūrume. Bet Knakfusas ir buvo 
atsargus architektas, ban
dantis suderinti arba priderinti 
klasicizmo stiliaus elementus 
prie esančių formų. Šis porta
las svarbus, kaip vienas iš 
pirmųjų klasicizmo pavyzdžių, 
kur norima dar suderinti puoš
numą ir simboliškumą su klasi
cizmo tektonika ir santūrumu.

Nežinia kokiu būdu ir kur 
Knakfusas įgijo savo archi
tektūrinį patyrimą, nes nėra 
žinoma jokių jo darbų prieš 
paskyrimą 1773 metais prak
tinės architektūros profeso-

kaip neeilinis

rie kietai kovojo vieni su kitais <
savo širdyje turėjo kažką labai mas, bet kartu jis , savo išdavo-1 3 vai. popiet Vytautas Vaitekū- i nogramų būklę. Mišias už mirų- kovotojų paminklo. V. Bgd.

nas kalbės apie Steigiamojo seimo 'sius ir gyvus Steigiamojo seimo na- 
reikšę tautiniu tarptautiniu ir i rius jėzuitų koplyčioje 2 vai. po 
valstybiniu požiūriu. Dr. Stankų-1 piet atnašaus vysk. V Brizgys, 
vienė — Saulaitytė kalbės apiej Mišiose giedos D. Stankaitytė 
lietuvę moterį Steigiamajame sei- akompanuojant M. Motekaičiui. 
me, prof. M. Mackevičius infor- Po Mišių bus padėtas vainikas

Architektas Martynas KnakfuaasDe Reuse rūmai.
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Šiame numeryje:
Lietuva Kopenhagoje: PEN Klubo suvažia
vimas.
Svečiuose pas auksinę planetą — Saturną. 
Knyga, parašyta Lietuvoje, išleista Chicago
je. . . . . '
J. Savojo linksma apybraiža „Barzda“. 
Kunigo vienuolio sukaktis ir rašytojo debiu
tas.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Vilniaus universiteto įtaka Lifetuvos archi-' ~ 
tektūrai: profesorių Mykolo Šulco ir Karolio- 
Podčašinskio darbai.
Parodos Chicagoje. . i. . <
Rašytojų sukaktys.
V. Krištolaitytė ir M. Gaižutienė. Clevelande. 
100 metų nuo Belą Bartok’o gimimo.
Nauji leidiniai. '
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Lietuva Kopenhagoje
P£N Klubo suvažiavimas
Vasariui baigiantis, Kopenha

goje įvyko Tarptautinio PEN 
Klubo suvažiavimas, kuriame te
ko dalyvauti kaip Išeivių PEN 
centro atstovui.

Sis kongresas buvo ypatingas 
tuo, kad oficialiose kalbose ir pri-, 
vačiuose pokalbiuose ypač dažnai 
užsiminta Lietuva. Kartais pasis- 
kundžiam, kad mūsų Lietuvėlė 
tokia maža ir visų pamiršta. Ko
penhagoje buvo malonu patirti, 
jog literatūrinis pasaulis apie Lie
tuvą neblogai informuotas.

Suvažiavimo metu pakartoti
nai nuskambėjo pastaraisiais mė-1 

neštais suimtųjų laisvosios spaudos 
ir patriotinio sąjūdžio veikėjų — 
Skuodžio, Iešmanto, Pečeliūno,

daugelis kitų. Scammellas kvietė 
visus PEN centrus globoti kuo 
daugiau kalinamų rašytojų bei 
žurnalistų kalinių.

Kalinamųjų rašytojų komiteto 
pirmininkas ilgai sustojo prie gy
dytojo Algirdo Statkevičiaus iš
gyvenimų — kaip jis buvo nu
teistas už akių ir įgrūstas i psichi
atrinę ligoninę, iš kurios dabar 
šaukiasi pagalbos. Scammellas 
taip pat papasakojo apie Skuo
džio, Iešmanto ir Pečeliūno nu
teisimą, paminėjo Sasnauską ir 
Terlecką.

Kalinamų rašytojų komiteto 
pranešime rašoma, kad pa
dėtis blogiausia Sovietų Są
jungoje, Argentinoje ir Viet- 

Komi tetas ypač su-Statkevičiaus, Terlecko, Sasnaus-. name- ------------ --
ko ir Petkaus — pavardės. Būdin- S'rūpinęs ukrainiečio Mykolo Ru- 
ga tai, kad Maskvos tuo klausimu1 denkos būkle. Nors jis sunkiai 
niekas entuziastingai negynė. ser8a> H v’s l*ek verčia dirbti 
Teisinti žmonių persekiojimą už bijomasi, kad jo bado streikas ga
lai, kad jie reiškia savo nuomonę, ’> būti paskutiniuoju. Argentinos 
šiandien nebemadinga ne tik Va- komiteaas nusiuntė 60-ies suimtų

I
I

SVEČIUOSE PAS AUKSINE PLANETA
A. RAD2IUS

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911). žvaigždžių sonata. Andante. 1908.

Astronautams pasiekus mėnu
li, Amerika savo erdvinėse pa
stangose labiau susikoncentravo
1 planetas. Paskutiniu dešimtme
čiu aplankytas Merkurijus, Ve
nera, Jupiteris ir ant Marso nu
leistos dvi kapsulės. O štai pra
ėjusių metų lapkričio mėnesi 
kvapą užėmę stebėjome įspūdin
gą Voyager viešnagę pas skrybė
lėtą saulės sistemos narį Saturną.

Voyager I erdvėlaivis yra ne
didesnis už mažą kompaktinį 
automobilį. Sveria 825 kilogra
mus (1820 svarų). Su savim ne
šasi nemažą instrumentų naštą: 
kosminių spindulių detektorių, 
magnetometrą magnetinio lauko 
stiprumui matuoti, infraraudotių 
ir ultravioletinių spindulių spekt
rometrus ir kt. Be to, radijo siųs
tuvus, dvi televizijos kameras, 
viena su plataus kampo, kita su 
telefoto lęšiu. Kameros gali būti 
sukiojamos į visas puses. Jų opti
ka tokia galinga; kad gali „paste
bėti” 8 kilometrų dydžio objektą 
iš pusantro milijono kilometrų 
atstumo. Voyager 1 yra tikras 
technologinis stebuklas. Jis ope
ruoja be žmogaus įsikišimo. Jeigu 
kas kur sugenda, patsai pasitaiso 
ir pakoreguoja navigacines klai
das. Tikras robotas. Jo jėgos šal
tinis — maža atominė jėgainė.

Kelionėn paleistas Voyager 1 
iš Cape Canaveral Floridoj 1977 
m. rugsėjo 5 d. Po 19-kos mė
nesių, t.y. 1979 m. kovo mėnesį 
erdvėlaivis pasiekė Jupiterį. Sa
turnas yra beveik dvigubai toliau 
kaip Jupiteris, tad dar 19 mėne
sių reikėjo, kol buvo pasiekta žie
duotoji planeta.

Pora savaičių prieš pakylant 
Voyager 1, erdvėn buvo iššau
tas jo dvynukas Voyager 2. Jo 
trajektorija labiau lenkta, tad 
kelionėje Voyager 2-siS gerokai 
atsiliko. Vėliau pasiekė Jupiterį, i 
o pas Saturną teatskris tik 19811 
m. rugpjūčio mėn. Bet Voyager atstume, antrąjį 11 vai. 44 min.. stebėti spaudoje žinutę, kad stu-
2 dar aplankys Uraną 1986 me- j ryto 879,000 km atstume, 
tais ir Neptūną 1989 metais, kai

kąru, bet ir Rytų Europoje.
Statkevičiaus, Skuodžio, Ieš

manto, Pečeliūno, Sasnausko, 
Terlecko ir Petkaus pavardės, va
sariui baigiantis, buvo ne kartą 
minimos pasaulinės rašytojų są
jungos suvažiavime, Kopenhago
je. PEN Klubo kalinamų rašyto
jų komitetas, kuriam vadovauja 
anglų autorius Michaelas Scam
mellas, stengiasi atkreipti pasau
lio dėmesį j rašytojus, vertėjus ir 
žurnalistus, kurie kalinami už sa
vo idėjas, iškaitant ir laisvosios 
spaudos darbuotojus Rytų Euro
poje bei Sovietų Sąjungoje.Komi- 
tetas apie juos informuoja paski
rus PEN centrus ir pataria, kaip 
jie galėtų kaliniams padėti. Vie
nas pagalbos būdas — tai kalina
mų rašytojų globa. Pavyzdžiui, 
Viktorą Petkų i savo garbės na
rių sąrašus jau įtraukė škotų ir 
amerikiečių PEN centrai. Skotų 
atstovai suvažiavime pasakojo, 
kad jie apie Petkų informuoja 
spaudą ir žada rašyti laiškus so
vietinės valdžios organams. To
kiais garbės nariais priimta ir

ar dingusių rašytojų ir 40-ties 
žurnalistų sąrašą, bet iki šiol ne
gavo atsakymo. Vietnamo kalė
jimuose dabar vargsta 75 rašy
tojai, kurių sąrašą išdalijo išeivių 
vietnamiečių rašytojų centras.

Scamellas priminė, kad ry
tų Vokietijoje už “priešvalstybi
ni kurstymą” tebekalinamas rašy
tojas Manfredas Bartschas. Gir
dėjosi komentarų, kad tokiomis 
formulėmis pateisinamas žmonių 
suiminėjimas už konstitucijos 
leistą nuomonės reiškimą. Kali
namų rašytojų komiteto pirmi
ninkas pagyrė serbų ir kroatų 
centrus už jų talką PEN klubui, 
tiriant suimtų rašytojų likimą.

Tarptautinio PEN Klubo su
važiavimo dalyviams buvo praneš arba kaip 25
ta apie pernai spalio mėnesį pir
mą kartą minėtą “Kalinamo ra
šytojo dieną”, kuri bus dabar 
rengiama kasmet Apie šią dieną 
pasklido garsas tose šalyse, ku
riose cenzūra neleidžia jos minėti. 

Tikimasi, kad “Kalinamo rašy
tojo diena” bent truputį paveiks

(Nukelta i 2 psl.)

stu, o Rėją ir Hipėfioną aplan-, puslapiai, radijo bei televizijos li
kę jau lapkričio 13. d.: pirmąjį, nių tarnybos negailėjo vietos nė 
1 vai, 21 min. ryto 72,000 km; laiko žinioms iš erdvės. Teko pa-

dentai Edinburge, Texas, iškėlę 
Visuomenėje šis žygis sušilau- anteną, kad galėtų tiesiog klau- 

tuo tarpu Voyager 1-yam Satur-tkė didelio dėmesio ir net entu- sytis specialių NASA pranešimų, 
nas yra paskutinioji viešnagė. ; ziazmo. Planetariumai visoje Prezidentas J. Carteris stebėjo 

Artėdamas prie Saturno, Voya-1 Amerikoje buvo perpildyti, nes' pranešimus televizijoje ir telefo- 
ger 1 pirmiausia praskrido pro juose demonstravo erdvėlaivio | nu pasveikino NASA mokslinin- 
didžiausią planetos satelitą Titą-' artėjimą prie Saturno. Spaudos kus. 
ną. Praskrido visai netoli, tik 
4000 km. atstu nuo jo debesuoto 
paviršiaus lapkričio 12 dienos ry
ta, 12 vai. 41 min. Rytų stan
dartiniu laiku. Saturno traukos 
veikiamas, erdvėlaivis smarkiai 
greitėjo. Prieš pat praskrisdamas 
pro Saturną, Voyager 1 dar žvilg
terėjo į kitą satelitą Tetidę iš 
415,000 km atstumo 5 vai. 16 
min. po pietų. Ir 6 vai. 45 min. J 
pasiekė artimiausią nuo Saturno | 
tašką, kurs buvo 124,240 km! 
atstu nuo planetos debesų. Ta
da ir greitis buvo pats didžiau
sias — 91,000 km per valandą

Žinios skriejo per visą pasaulį 
ir kėlė nuostabą bei pasigėrėji
mą. Britanijos televizija translia
vo specialius biuletenius, o Lon
dono „Sunday Telegraph“ rašė, 
kad tai esąs pats impozantiškiau
sias žygis erdvėn nuo žmogaus 
nusileidimo mėnulin. Japonų te
levizijoj astronomai bei erdvės 
specialistai pakaitomis komenta
vo Voyager 1 progresą.

I

i

sekundę. Precizija nepaprasta — 
erdvėlaivis tuo metu buvo tik 
19 km nuo kurso. Toliau erdvė
laivis praskrido pro kitus Satur
no palydovus: Mimą — 8 vai. 
42 min. vakaro 89,000 km atstu, 
Enceladą - B vai. 50 min. vak.
200,000 km atstu, Dionę —10, Saturno žiedas meta ieS«l| ant planetos debesų. Kairėje satelitas Dlone. Tai vienu H daugybe* Voyager atsiųstų 
vali. 39 min. vak. 161,000 km at-1 fotografijų.

Erdvėlaivio kelionė Satuman 
mokslui turi neįkainojamos ver
tės. NASA mokslininkai tvirtina, 

1 jog per vieną savaitę jie daugiau 
| sužinoję apie Saturną, negu per 
I visą rašytinės istorijos laikotarpį.

Saturnas iki Voyager 1 buvo 
beveik nežinomas. Na, buvo ži
noma, kad jis antroji didžiausia 
saulės planeta, gigantiškas van
denilių ir kitų dujų kamuolys. 
Skersmuo per pusiaują 120,000 
km arba 9.4 kartys didesnis, ne
gu žemės. Reikėtų 815 žemės ru
tuliukų, kad .sudarytumėm vie
ną Saturno rutulį. Tačiau tele
skopai, net ir geriausiom stebė
jimo sąlygom esant, terodo mažą, 
neryškų gelsvą skritulėlį, žiedo 
apsuptą. Ir nenuostabu. Saturnas 
nepaprastai toli. Vidutinis at
stumas nuo saulės 1 bilijonas ir 
427 milijonai kilometrų, devynis 
su puse kartų toliau, negu žemė. 
Valanda ir 20 minučių užtrun
ka, kol saulės šviesa pasiekia Sa
turną. Tiek maždaug laiko į že
mę keliavo ir Voyager 1 radijo 
signalai nuo Saturno pašonės. < 

| Aplink saulę Saturnas apibėga 
I per 29.5 metų, o aplink savo ašį 
apsisuka vidutiniškai pėr 10 va
landų 26 minutes. Šie ir dauge- . 
lis kitų duomenų, sukauptų va
dovėliuose, tėra tik škicai tolimo
sios planetos portretui. Nors 
Voyager 1 užvertė astronomus i 
naujais duomenimis, tačiau dar > 
daug darbo, pastangų ir laiko 
reikės, kol visi neaiškumai bus 
išaiškinti. O be to ir naujų klau
simų iškilo.

Pažvelkime trumpai, ką Vo-' 
yager 1 žygis į Saturną atsklei
dė. Jau rugpjūčio mėnesį erdvė
laivio televizijos kameros paste
bėjo raudoną dėmę pietinėj Sa
turno hemisferoj. Kita dėmė 
greitai pasirodė ir šiaurinėj. Jos 
priminė didžiąją Jupiterio raudo
ną dėmę, milžinišką cikloną, 
audrą, mažiausiai 300 metų be- 
siaučiančią. Tik Saturno dėmės 
esančios mažesnės, gal kokių 
12,000 km skersmens. Planetos 
atmosfera esanti tiek pat audrin
ga, kaip ir Jupiterio. Vėjai ten 
švilpia daugiau, kaip 1300 km 
per valandą.

Didžiausia Saturno atrakci
ja — žiedai. Žemės teleskopais 
rasti tik šeši jų ir trys tarpai. Vi
si gražiai sugulę planetos pusiau
jo plokštumoj. Žiedai sužymėti 
alfabeto raidėmis nuo A iki F. 
Dabar Voyager 1 parodė, kad 
žiedai nėra ištisiniai. Jie susiskal
dę j daugybę siaurų žiedų, kurių 
gali būti koks tūkstantis. Atrodo 
lyg milžiniška patefono piSte
lė. Vienas žiedas, 97 km pločio, 
staiga susiaurėja iki 40 km. Kiti 
du žiedai besą nekoncentriški vi- 

: sai žiedų sistemai. Garsusis Gas- 
I sini tarpas tarp A ir B žiedų pa
sirodo besąs užpildytas bent ke
letu tuzinų siaurų žiedų. F. žie
do išoriniame krašte pastebėti 
lyg siūlai, susisukę iš atskirų, ta
rytum, plaušų. Kai kuriose žiedų 

; dalyse susiformuoja keistos for- 
Į macijos, lyg rato stipinai. Jie lai
kini reiškiniai, tetrunką tik kele
tą valandų. Visi tie žiedų ypatu
mai yra netikėti, ir astronomai 
kol kas nežino, kaip juos išaiš
kinti. Patsai Saturnas su visais 
žiedais ir artimesniais satelitais 
pasirodė besąs apsuptas didžiulio 
vandenilio debesies, kelių šimtų 
tūkstančių km. skersmens. Debe
sis iš žemės nepastebimas, nes be 
galo retas. Skaičiuojama, kad ja
me galį būti ne daugiau, kaip 
25,000 tonų vandenilio.

(Nukelta į 2 psl.)
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SUSIRENKAM IR PAKVIEČIAM RAŠYTOJĄ I PRIEKĮ
Šiame numeryje:

Suremkime pečius katedrai.
Laiškas iš Rochesterio apie rašytojo 
Tomo Venclovos viešnagę.
Leonardo da Vinci rankraščiai 
Washingtone.
Pokalbis su Antanu Gustaičiu, mėnu
lio užtemimo kaltininku.
Antano Gustaičio eilėraščiai.
Graži manografijėlė apie Joną Basa
navičių.
Prancūzai apie Lietuvos katalikus. 
Romos Mastienės rečitalis Miami. 
Parodos Chicagoje. I
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Suremkime pečius katedrai
Turime pripažinti, kad kated

rų statymas nėra lengvas dar
bas. Pradėtos viduramžiais, kai 
kurios dar ir šiandien nėra 
užbaigtos, kaip pavyzdžiui 
Koelno ir Malagos milžiniškos 
katedros. Ne viena jų išgyvena 
dargi šimtmečių bei epochų 
vykdomus pakeitimus, kol atsi
stoja prieš mus architektūrinė
je Bavo tobulybėje, kaip, saky
sim, mūsiškė Vilniaus katedra.

Nemenkesnis darbas bei 
pasiryžimas yra įkurti ir išlai
kyti gyvą universitetinę moks
lo katedrą. O įkurti lituanis
tinio mokslo katedrą išeivijoje 
ir dargi svetimame šio krašto 
universitete ne vienam gali 
atrodyti tikrai nereali ir neįvyk
doma utopija. Ištisus šimt
mečius lituanistikos ketedra 
atrodė mums utopija net pačia
me lietuvių tautos branduolyje 
Vilniuje. Tačiau utopija virto 
realybe, 1922 m. įkūrus Kaune 
Lietuvos universitetą, kada išti
sas katedrų pluoštas, jų tarpe ir 
humanitarinių mokslų kated
ros, pirmą kartą mūsų tautos 
istorijoje pradėjo ugdyti ir pu
renti grynai lietuviškąjį kul
tūrinio gyvenimo klodą. Grei
čiausiai ir tada netrūko balsų, 
kad pirmenybė teiktina karų 
nualintos Lietuvos ekono
miniam ir ūkiniam sektoriui. 
Tačiau nebuvo pasiklysta. 
Lituanistika ir kiti humanitari
niai mokslai netapo nustumti į 
antrąsias eiles. O to išdava: 
dvasioje kultūringa ir kūry
binga lietuvių tauta tėvynėje ir 
išeivijoje.

Toliau ribojantis išeivija, rei
kia žinoti, kad nesitenkinant 
vien trupiniais bei vidutiniš
kumu, o siekiant kiek galima 
aukščiausio rezultato, ir sveti
muose pasviečiuose jau ne 
viena atrodžiusi utopija virto 
realybe. Užtenka tik prisiminti 
Lietuviškosios Enciklopedijos 
36 tomus, Encyclopedia Litua
nica 6 tomus, Lietuvių fondo 
sukauptus milijonus, kad įsiti
kintume, jog mes gi nesame ša
pai, kad galime įkūnyti ir tokius 
pasiryžimus bei darbus, kurių 

reikšmė ir poveikis nesibaigia 
su šia diena.

Naujas Žingsnis tokių darbų 
kryptimi dabar yra rūpestis 
lituanistikos katedra. Po 
organizacinių ir pavienių apsi
žvalgymų, po akylaus pastu- 
dij avimo įvairių universitetų 
teikiamų sąlygų, pagaliau 
apsispręsta už Illinojaus 
universitetą Chicagoje. Jau 
galima ne tik svajoti, bet ir 
konkrečiai vaizduotis, jogši vie
ta bus centras lituanistinių 
mokslų Vakarų pasaulyje. 
Dėmesys į jį kryps ne vien tik 
lietuvių studentų bei moksli
ninkų, bet ir kitataučių moksli
ninkų, besidominčių lituanisti
ka. Pavyzdžiui, grynąją 
kalbotyrą bestudijuojančiam 
lietuvių kalba yra kone raktas į 
visas šio mokslo paslaptis. 
Tokiam bus tikra palaima, suži
nojus, kad Illinojaus univer
sitete, Chicagoje, yra lituanis
tikos katedra, kad gali ten 
nuvažiuoti arba bent susiraši
nėti, sprendžiant šios srities 
mokslines problemas. O ką 
bekalbėti apie katedros lygio 
lituanistikos poveikį univer
sitetiniam mūsų pačių jauni
mui ir aplamai išeivijos kultū
riniam ūgiui.

Tiesa, lietuvių kalbos užskai- 
tiniai (kaip svetimos kalbos) 
kursai su tam tikrais priedais 
ligi šiol pasitaikė, buvo ir yra ne 
viename Vakarų pasaulio, ypač 
Amerikos, universitete. Busi
moji katedra nė vieno anų kur
sų nenustelbs. Jie reikalingi ir 
visomis išgalėmis palaikytini. 
Tačiau žingsnis dar aukštyn 
šiandien jau pasidarė žengti
nas — lituanistikos katedra jau 
tapo būtinybe.

Tik visą reikalą ištyrus ir 
sprendimus padarius, dabar 
reikia patiems atitinkamai 
susidrausminti. Nebūtų teigia
mas dalykas, jei kurios nors 
vietovės kursai, nelaimėję 
organizacinėse pastangose 
katedros pozicijos, neatsižadė
tų lokalinių ambicijų ir imtų 
skersuotis su bendrai priimtais 
katedriniais nutarimais.

Laiškas iš Rochesterio
Mielas Kazy,

Kai Tomas Venclova sutiko 
atvykti į Rochesterį ir Nepriklau
somybės šventėje pasakyti pagrin
dinę kalbą, LB kultūrinei sekcijai 
atėjo mintis, kad būtų skriauda ir 
Rochesterio žmonėms, ir Nepri
klausomybės šventei, ir net pa
čiam Tomui Venclovai tik tuo ir 
tepasitenkinti. Atrodė, kad šven
tės išvakarėse Tomo Venclovos 
literatūros vakaras pačiai šventei 
suteiktų brandesnio turinio, 
labiau atskleistų jos prasmę, nes 
grožinis žodis tautai visada teikė 
ir tebeteikia ypatingo gyvumo, 
įkvepia drąsos bei stiprybės susi
burti ir kovoti už savo teises. 
Vietos Alto vadovybei, kuri 
rūpinosi Nepriklausomybės 
Šventės rengimu, atrodė, kad toks 
vakaras šventės išvakarėse nerei
kalingas, kad jis tik maišys, kad 
sumažins sekmadienį vykstan
čios . šventės dalyvių skaičių, o 
kartu- ir rinkliavos pajamas. 
Kultūrinės sekcijos žmonėms 
reikėjo gerokai pasiderėti, kol Alto 
žmonės pakeitė savo nuomonę, o 
tada jau viskas ėjo sklandžiai: 
niekas nenukentėjo, žmonės nesu- 
siskaldė, rinkliava pasiekė net 
rekordo, ir abu renginiai praėjo 
puikiausioje nuotaikoje. Tai tik 
parodė, kad dirbant sutartinai, 
tarpusavy nesitampant, visada 
galima pasiekti geresnių rezul
tatų. Man, Kazy, ypatingai 
smagu, kad šiais metais mūsiškė 
Nepriklausomybės šventė kiek 
priminė laisvos Lietuvos laikų tra
diciją, kai Nepriklausomybės 
šventės išvakarėse Valstybės 
teatre buvo rengiamas didelis lite
ratūros vakaras ir jo metu įteikia
mos valstybinė ir kitos mažesnės 
premijos. Ročesteriečiai, žinoma, 
jokių premijų įteikti neturėjo, bet, 
porą gerų valandų praleidę su 
Tomu Venclova, jautėsi, lyg patys 
būtų tokią premiją gavę.

Man pačiam Tomą Venclovą 
porą kartų teko sutikti anksčiau. 
Vieną sykį labai prabėgom 
Toronte, antrą sykį Kalifornijoje, 
Arbų namuose, bet kokio arti
mesnio ryšio nesumezgėm. Neteko 
artimiau susimezgioti nė dabar, 
nes laikas buvo trumpas, vos 
viena para, o žmonių ir reikalų 
daugybė, tai ir tesusiliesdavom tik 
labai atsitiktinai, tik trumpom 
akimirkom. Ilgiausias pabend
ravimo momentas buvo pats lite
ratūros vakaras. Tiesa, tas 
bendravimas buvo tik vienpusis — 
jis kalbėjo, aš klausiausi. Ne aš 
vienas, pilnutėlė salė klausėsi. 
Dvi valandos prabėgo kaip viena 
minutė.

Pats, Kazy, jau žinai, kad mes 
čia literatūros vakarus rengiame 
pačiu paprasčiausiu, pačiu pigiau
siu būdu ir gauname iš tų vakarų 
daugiau, negu bet kur kitur. Čia 
nedaigstome rašytojo nei dekla
matoriais, nei solistais, nei 
chorais, nei instrumentalistais. 
Susirenkam, pakviečiam rašytoją 
į priekį, ir viskas. Čia jis šneka, 
pasakoja, skaito, o mes tik klau
som, siurbiam į save jo mintis ir 
turtėjam, o dar ir klausimais 
svečią gerokai pavarginam. Jau 
daug rašytojų taip praleidom, ir 
dar nepasitaikė, kad kuris nors

Tik nuo stipraus ir vieningo 
pečių surėmimo dabar priklau
so lituanistikos katedros gimi
mas ir jos ateitis. O tuo pačiu ir 
visos išeivijos įsiprasminimas 
lituanistikos katedros skliautų 
surėmime.

k. brd.

Rašytojas Tomas Venclova kalba Rochesteryje Nuotr. St. Ilgūno

būtų buvęs panašus į kitus. Kiek
vienas turi visiškai savitą pasaulį, 
kiekvienas pavc riboja mus po tik 
jam vienam težinomas savo dva
sios gilumas, ir po kiekvieno pasi
juntam praturtėję pažintimi su vis 
kitu mūsų kultūros kūrėju, o per jį 
ir su pačia kultūra. Nejučia ir 
patys kultūrėjam.

Ir Tomas Venclova atskleidė 
save visiškai kitokį už tuos, ku
riuos ligi šiol esame pažinę. Kitaip 
gal ir negalėtų būti: jis ir augo ir 
brendo kitokiose sąlygose, negu 
mes visi kiti. Kai Lietuvą pradėjo 
trempti okupantai, jis tebuvo vos 
kelerių metukų, tai gyvo nepri
klausomybės pulso nebegalėjo net 
atsiminti, o augo okupantams 
pakankamai atsidavusioj šeimoj, 
tai ir joje nekiek tos netolimos pra
eities teigiamų atgarsių tegalėjo 
pnsigaudyti. Vis dėlto jis jau gana 
anksti pajuto, kad esamoje tvarko
je ne viskas taip, kaip skelbiama. 
Tų savo nuotaikų jis net nemanė 
slėpti, o kad jis buvo sūnus val
džios žmogaus, tai ir jo iškritimas 
iš užbrėžto rato turėjo būti anksti 
pastebėtas. Ilgainiui, kaip jis pats 
sako: „Tenykštei valdžiai tai 
labai nusibodo ir apkarto, ir man 
toji valdžia taip pat gerokai 
nusibodo ir apkarto, tai reikėjo 
skirtis. Iš tikrųjų su tokia valdžia 
skirtis nusprendė ne valdžia, bet 
jis pats. Tik skyrimosi procesas 
tenai nėra toks lengvas, kaip lais
vame pasaulyje. Iš tenai lagaminų 

Adomas Galdikas (1893-1969) Pamiškė (aliejus)
Adomo Galdiko darbų paroda šiuo metu vyksta M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.

susidėjęs neišvažiuosi. Išva
žiavimą reikia išsikovoti, veržte 
išsiveržti. Tam daug padėjo čio
nykščiai lietuviai, o ypač daug 
padėjo šiemetinis Nobelio premi
jos laureatas Czeslavv Milosz, be 
kurio pastangų gal nebūtų pasi
sekę nei iš ten ištrūkti, nei čia 
atvažiavus geresnio darbo gauti. 
Toje vietoje, Kazy, noriu įterpti 
nuo savęs, jog būtų labai gera, kad 
Venclova išsamiai aprašytų savo 
tą vadinamą su valdžia išsi
skyrimo ir galutinio ištrūkimo pro
cesą, panašiai, kaip yra aprašęs 
Solženicinas. Būtų puikus doku
mentas mūsų kultūros istorijai, o 
kartu ne vienam ir čionykščiam 
praskaidrintų galvą.

Vakare užsiminė, kad be dabar 
išleidžiamos straipsnių rinkinio 
knygos, rengia dar porą kitų, 
neatėjo net į galvą paklausti, ar 
viena iš jų nebus su tenykščia 
valdžia išsiskyrimo dokumentas.

Ne paslaptis, kad ne vienas 
galvoja Venclovą esant rusų 
šnipą. Ir šnipą ne sušnipinėti 
kokias nors JAV paslaptis, bet 
šnipinėti mūsų tarpe. Anai pusei, 
žinoma, labai svarbu, kad mes 
taip galvotumėm, kad jį išjung- 
tumėm iš savo tarpo. Jiems juk 
labai pikta, kad tas čia važinėja po 
visokias konferencijas ir šneka jų 
nenaudai, tai ir stengiasi žmogų 
kaip nors suniekinti, o mes taip 
lengvai griebiam kiekvieną 
kabliuką. Tokių užuominų girdė

jau Kalifornijoje, Chicagoje net 
visiškai rimtai teko sušnekti su 
neeiliniais mūsų veiklos 
žmonėmis. Panaši uodegutė jį 
atsekė ir į Rochesterį. Atsirado 
šnibždesių, kad Venclova atva
žiavo pašnipinėti. Tik viena laimė, 
kad daugiau tokių „kritiškų“ 
galvų kaip ir nėra, tai ir jokio 
judėjimo sukelti negali. Beveik 
kiekvienam aišku, kad mūsų tarpe 
nėra ko iššnipinėti. Galima sukelti 
rietenų, bet joms kelti Venclovos 
nereikia. Jas pakankamai kelia 
mūsų pačių mokslais tituluoti 
žmonės. Gal jie kieno ir pakurs- 
tomi, bet tik ne tokių kaip Venc
lova. Šnibždėtojai verčiau savo 
tarpe paieškotų panašių žmogėnų 
į Alseiką ar Mikuckį, jeigu jis 
tikrai toks buvo, kaip sako po jo 
mirties išleisti neva jo paties atsi
minimai. Kai pasitaikė būti 
vieniems, tiesiai ir paklausiau, ką 
pats Venclova galvoja apie tokius 
pašnibždėjimus, net ir tvirtus 
teigimus, kad jis yra čia atsiųstas 
kokiam nors griaunamam darbui, 
nes iš ko jis taip trankytųsi po visą 
Vakarų pasaulį. Venclovai tai 
buvo ne naujiena. Jis net nemė
gino sužinoti, kas tokie kalbas 
leidžia, tik pastebėjo, jog labai 
lengva kiekvienam patikrinti: 
reikia pasverti, kam iš visų 
Venclovos važinėjimų daugiau 
naudos — okupantui ar Lietuvos 
reikalui. Galvojančiam, rodos, to 
galėtų užtekti. Tik ar visi galvoja?

Bet grįžkime prie Tomo 
Venclovos. Šiuo metu jis poezijos 
rašo nelabai daug, po „98 eilė
raščių“ tėra parašęs gal kokia 
dešimt naujų. Daugiausia verčia iš 
kitų kalbų ir laiko save labiau 
vertėju, negu poetu. Ypačiai daug 
laiko skiria politiniam darbui, ir 
šiuo metu išeina knyga jo straips
nių rinkinio, kuri, jo paties 
žodžiais, „daug kam gal bus 
įdomesnė už mano eilėraščius“. Po 
to dar planuoja porą kitų knygų, 
bet apie jas konkrečiau šnekėti dar 
lyg būtų ir per anksti. Šiuo metu 
Yales universitete dėsto du kursus 
— lietuvių kalbą ne lietuviams ir 
devynioliktojo amžiaus rusų 
poeziją. Apskritai New Hąvene ir 
jam patinka — vieta rami, čia pat 
Nevv Yorkas, kuriame gyvas 
kultūrinis judėjimas; o be to čia 
yra ir šerių pažįstamų, vadinamų 
disidentų iš Sovietų Sąjungos.

Į Vakarus Venclova buvo išmes
tas pagal ypatihgą tvarką, kuri 
nedaug kam tetaikoma. Taip buvo 
išmestas.' Rostropovičius (čeles
tas), vėliau , generolas Grigorenko, i 
Jie buvo išleisti su So,vietų są
jungos, pasais, ir tik jau čia .esan
tiem? , ,tįe , pasai atimti, , kad 
nebegalėtų grįžti. Tas ' pat 
padaryta ir Venclovai. Jį irgi 
išleido skaityti kursą Berkley uni- 
versitėte, 6 po kurio laiko atėtnė; 
pasą. Kitų tautybių taip išvarytų' 
asmenų yra ir daugiau, gal 
dvidešimt ar net trisdešimt. 
Lietuvis tėra tik jis vienas, gal dėl 
to ir tiepašnibždėjimai netyla, kad 
jis čia kokiam nors tikslui yra 
atsiųstas, o kad Venclova netyli, 
sako, teisybę ne tik lietuvių, bet ir 
nelietuvių susibūrimuose, tai 
Maskvos klapčiukai tikrai sten
giasi, kad tokie šnibždėjimai 
nenutiltų. ' .

Po ilgokos įdomios įžangos 
(kurios, Kdzy, kad laiškas neiš- 
tįstų į devynias paklodes, paminiu 
tik trupinius), Venclova priėjo prie 
tikrojo šio vakaro branduolio — 
poezijos. Pradėjo nuo vertimų. 
Pirmąjį eilėraštį paskaitė 
Milosz’o, šių metų Nobelio 
laureato, Lietuvoje gimusio ir 
augusio. Jis save nors laiko 
lenku, bet labai nuoširdus lietu
viams. Eilėraštis parašytas 
archaišku stiliumi, kurį ir vertėjas 
mėgino pakartoti, versdamas jį 
silabiška eilėdara. Eilėraščio 
užuomina esanti labai paprasta. 
Jis rašytas 1950 metais ir neabe
jotinai galvoje turima Stalinas. 
„Tu skriausti pratęs paprastą 
žmogų, žiauriai išjuokęs jo kančią 
ir kraują, surinkęs rūmuos 
palaidūnų gaują, kuriem nerūpi, 
kas gera, kas bloga“. Tai tik pra
džia, bet ir iš jos jau aišku, apie ką 
kalbama. Bent mums aišku. 
Vėliau dar paskaitė Chestertono 
„Drakono medžioklę“. Jį versti 
parinko todėl, kad su drakonu 
žmonės visada kariavo, tebe- 
kariauja dabar, o šiuo metu su juo 
kariauja žmonės Lietuvoje. „Nes 
drakono mirtis, tai žmonijos 
viltis“. Po jo — Dylan Thomas 
eilėraštį „Ir nebus mirties karali
jos“. Tą eilėraštį jau yra per
pasakojęs Algimantas Mackus, tik 
apsuko Dylan Thomas mintį at
virkščiai, kad mirtis nebus 
nugalėta, tuo tarpu Venclova jį 
vertė, nors kiek atsižvelgdamas ir 
į Mackų, nepakeisdamas 
autoriaus pagrindinės minties. 
Eilėraščius jis verčiąs laisvai, 
pirmiausiai žiūrįs, kad eilėrašty 
būtų išlaikyta metrika, alite
racija, rimavimo sistema, o 
žodžiai gali ir keistis. Jis žiūrįs tik 
viena: ar autorius galėjo taip 
parašyti, ar galėjo tas tilpti į 
autoriaus mintį. Taip verčiama 
dabartinėje Lietuvoje ir apskritai 
Rytuose, o Vakaruose daugiausia 
verčiama pažodžiui, visiškai ne
kreipiant dėmesio į eilėraščio

(Nukelta į 2 psl.)
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Prano Domšaičio gyvenimo ir kūrybos 
kelias.
Susitikima su Pranu Domšaičiu prisimi
nus.
Prano Domšaičio gyvenimo datos. 
Amerikietis profesorius apie Praną Dom
šaitį.
Prano Domšaičio apžvalginė paroda. 
Domšaičio pasisakymas apie savo dailę. 
Kazio Bradūno eilėraštis, dedikuotas Dom
šaičiui.
Parodos proga galerija informuoja. 
Pastelių parodą Pietų Afrikoje atidarant. 
Galerijos direktorius apie Praną Domšaitį. 
Adelheid Armhold Domšaitienės-Žvironie- 
nės laiškas.
Lietuviai apie Praną Domšaitį. 
Lietuvių menuo puoselėti fondas.

PaAjMtč,

Domšaitio kūrybinis palikimas

PRANO DOMŠAIČIO GYVENIMO IR KŪRYBOS KELIAIS
Pokalbis su ponia Adelheid Armhold Domšaitiene - Zvironiene

Susidomėjimas Pranu Dom
šaičiu Šiuo metu mūsų visuo
menėje skamba kontroversi
niais tonais. Tai neturėtų 
mūsų nustebinti, nes, jei pa
žvelgsime j Lietuvos civiliza
cijos istoriją, pamatysime, kad 
mūsų kultūra ir įvairūs jos 
periodai vystėsi gana komp
likuotoje geopolitinėje aplin
koje.

Mūsų istorijos dokumen
tacija svetimųjų buvo falsifi
kuota ar nuslėpta. Todėl ne tik 
praeityje, bet ir Šiandien 
mums nelengva tą kultūrinį 
procesą istoriškai tiksliai suri
kiuoti. Kaip tolimuose laikuo
se, taip ir mūsų dienomis, lie
tuvis yra blaškomas svetimų 
vėjų ir tėvynėje, ir plačiame 
pasaulyje, neB ir vienur, ir ki
tur mūsų kultūrinės veiklos 
darbai ir apie juos parašyti lei
diniai yra tik sporadiškai ir 
paviršutiniškai registruojami.

Grįžtant prie Domšaičio ir 
šiandieninio juo susidomėji
mo, pravartu vėl prisiminti tą 
fatališką geopolitinį laikotar
pį, kuomet Domšaitis gyveno 
kone kaimynystėje, bet į mū
sų dailės gyvenimą pozityviai 
jis nebuvo įtrauktas. Nors 
Domšaitis ir buvo izoliuotas 
nuo tiesioginio kontakto su ne
priklausomos Lietuvos meni
niu gyvenimu, bet jo svarba 
mūsų meno istorijai yra ypa
tingai išskirtina.

Pranas Domšaitis, kaip eks
presionistas, jau turi tarptau
tini pripažinimą. Todėl jis 
vfenintelis reikšmingai atsto- 
vąus tam laikotarpiui mūsų 
njeno istorijoje. Nežiūrint fak
to, kad jis fiziškai gyveno ga
ną atokiai nuo lietuvių tautos 
kamieno, bet, kaip matome, 
sąvo motinos įtakoje jo vi
daus pasaulis pulsavo lie
tuviškuoju kūrybingumu. Jau 
1912 metais jis aplanko 
Žemaitiją ir studijuoja lie
tuvių liaudies meną. Nors jis 
išaugo vokiečių meno aka
demijos rėmuose, tačiau ne
prarado lietuviui būdingo me
no charakterio ir mistinės 
nuotaikos. Domšaitis, kaip 
dailininkas, subrendo vokie
čių dailininkų šeimoje. Jis 

priklausė reikšmingiausiai vo
kiečių ekspresionistų grupei, 
su ja dalyvaudamas parodo
se. Jo išstatyti darbai — tiek 
grupinėse, tiek individualiose 
parodose — kritikų buvo di
džiai vertinami.

Gana trumpu laiku apsčiai 
muziejų, galerijų ir kolek
cionierių įsigijo jo kūrinių. De
ja, Hitleriui paėmus valdžią 
Vokietijoje, Domšaitis su ki
tais pasaulinio masto mo
dernistais, kaip Cezanne, Van 
Gogh, Nolde, Otto Mueller ir
kt., buvo pavadinti “dege
neruoto” meno dailininkais ir 
išmesti iš muziejų. Domšaičiui 
Vokietijoje nebuvo leista lais
vai dirbti. Tuomet jis, su savo 
žmona operos primadona 
Adelheid Armhold, pasitrau
kė į Austriją. 1949 metais 
Domšaičiai įsikūrė Pietų Afri
koje. Čia Pranas Domšaitis 
kūrybiniai atgijo, sukūrė daug 
aukštos kokybės darbų ir pa
liko lietuvių menui reikšmin
gą palikimą.

Pietų Afrikos laikotarpyje 
Domšaičio darbai prasiveržia 
nauju vaizdiniu polėkiu ne tik 
formoje ir spalvose,bet taip 
pat padvelkia stipriu lietuviš
ku jausmingumu. Visi šie kūri
niai priskirtini antrajam Dom
šaičio kūrybos laikotarpiui.

Šio periodo kūriniai aiškiau 
rodo individualų dailininko 
charakterį tiek stiliuje, tiek 
spalvose. Čia jis visiškai atsi
palaiduoja nuo ankstesnės 
aplinkos įtakų ir, kaip kū
rėjas, neabejotinai išryškina 
savo originalų veidą.

Lietuvių Fondas, įsigijęs 
Domšaičio kolekciją, yra pasi
ryžęs įsigyti ir kitų lietuvių 
dailininkų darbų ir tokiu bū
du sukaupti reprezentacinę lie
tuvių dailininkų kolekciją. 
Šiuo metu dėl mūsų neorgani- 
zuotumo nyksta nepaprastos 
vertės lietuvių dailės turtai.

Galų gale turime įsisą
moninti, kad paskutinių kelio
likos metų laikotarpyje mū
suose išaugo savų ir naujų 
“Domšaičiu”. Užsienyje gimę 
arba labai jauni čia atvykę, jie 
baigė savo studijas Vakaruo
se. Ne vienas stambus talen-

Šiandien stovime istorinio 
įvykio akivaizdoje. Dailinin
kai Adolfas Valeška ir Romas 
Viesulas, Lietuvių fondo įga
liotiniai, atvyko į Honolulu 
miestą Havajuose. Jų tikslas 
— atrinkti ir nupirkti grupę 
Žvironų nuosavybėje esančių 
pasaulinio masto lietuvių dai
lininko Prano Domšaičio dar
bų. Ta proga jie paprašo Adel
heid Armhold Domšaitienę- 
Žvironienę pasidalinti savo 
prisiminimais apie dail. Pra
ną Domšaitį. Pokalbiui vado
vauja jau seniai Havajuose 
įsikūrusi dail. Bronė Jamei
kienė, pašnekesį pradėdama 
tokiu klausimu:

B. Jameikienė: Gerbiamo
ji ponia, kodėl Pr. Domšaičiui 
kartais trukdavo net dešimtį 
metų užbaigti kurį nors pa
veikslą? Ar jis, kiek su juo pa
dirbėjęs, kuriam laikui jį pa
dėdavo į šalį ir paskui vėl prie 
jo sugrįždavo?

A. Domšaitienė - 2vi- 
ronienė: Visai teisingai. Kai 
kuriuos darbus padėdavo į šalį 
ir vėliau prie jų vėl padirbėda
vo. Tai priklausydavo grynai 
nuo jo įkvėpimo, kada vėl prie 
kurio darbo sugrįžti.

B. J.: Kodėl, kai Domšaitis 
buvo paskelbtas “degeneruo- 
tojo meno” atstovu, jisai ne
emigravo į JAV-es ar kitur, 
kaip daugelis tada kitų?

A. D. - 2.: Mes bandėme į 
JAV-es emigruoti, tačiau 
mums nepavyko. 1935 m. jo 
darbai kabojo vadinamojoje 
“Degeneruoto meno” parodoje 
šalia tokių garsenybių kaip 
Schmidtas - Rotluffas, Nolde, 
Kirchneris, Otto Muelleris, 

tas iš jaunosios dailininkų 
kartos, neradęs įvertinimo ir 
palankios dirvos mūsų tarpe, 
buvo nustumtas į svetimųjų 
glėbį. Negalime nepadaryti iš
vados, jog, kaip praeityje, taip 

Dixas ir daug kitų. Vėliau tu
rėjau didelės laimės būti pa
kviesta dėstyti dainavimo 
vyresniosios lektorės titulu 
Cape Towno universitete Pie
tų Afrikoj, į kurią ir nusikėlė- 
me.

B.J.: Kodėl Domšaitis nesi
rūpino daugiau pasiskardenti 
viešumoje, įsigyti pripažinimo 
ir reklamos?

A. D. — 2.: Vienintelis jo 
tikslas gyvenime tebuvo pa
čiam tobulėti ir tobulinti savo 
meną. Visa kita, galvojo jis, 
seks automatiškai, taip ir bu
vo.

B. J.: (domu, kodėl jisai ka
daise vyko Petrapilin nutapyti 
kažkokio generolo portreto ir 
'kaip visa tai susiklostė?

A. D. — 2.: Po pirmosios sa
vo individualinė? parodos 1919 
m. Berlyne jis greitai išgar
sėjo, ypač pasirodžius Kari 
Schefflerio straipsniui “Kunst 
und Kuenstler” žurnale, lei
džiamame Brun” Cassirerio 
leidyklos, šis straipsnis sukėlė 
sensaciją, ir tada Domšaitis 
buvo pakviestas į Petrapilį ta
pyti gen. Bolderevo šeimos. 1)

B. J.: Kada jis buvo Kaune? 
Ar ten gal ką dėstė, ar dirbo kū
rybinį darbą? Ir ar žinotumė
te, kiek laiko jis ten praleido?

A. D. — 2.: Kauną jis ap
lankė jau seniai,prieš mudvie
jų susipažinimą, ir negalėčiau 
Jums pasakyti, kaip ilgai jis 
ten išbuvo. Aš tik tiek esu gir
dėjus jį pasakojant, kad jis į 
ten važiavo kartu su savo 
draugu Eidukevičium. 2)

B. J.: Ar jis kada nors aiški
no, kodėl jo darbuose tiek mis
ticizmo ar bent mistinės nuo- 

ir šiandien; mūsų kultūrą ir 
jos istorinį vystymąsi repre
zentuos lietuviai dailininkai 
tiek Tėvynėje, tiek Vakarų pa
saulyje.

Adolfas Valeška

Dailininkas Pranas Domšaitis (1980-1965)

taikos? Kokie, jo paties 
nuomone, buvo viso to šal
tiniai ar priežastys?

A. D. — 2.: Domšaitis jautė, 
kad visas gyvenimas yra pil
nas misticizmo, kad savo sie
los gelmėse mes esame ap
supti neišaiškinamų reiškinių.

B. J.: {domu, kodėl Jūs, Po
nia, nutarėte persikelti čia į 
Havajus, kas paskatino ap
leisti Cape Towną ir Pietų Afri
ką?

A. D. — 2.: Teisybę pa
sakius, palikti Cape Towną bu
vo ne mano pačios, o dabarti
nio mano vyro, Kazio Žvirono, 
idėja. Jam atrodė, kad įtemp
tieji rasių santykiai Pietų Afri
koj galėjo būti išdava labai jau 
nemalonių dalykų. Buvome ap
lankę Havajus 1972 m. ir bai
siai susižavėjome jų klimatu ir 
gamtovaizdžiu. Draugai mums 
padėjo čia pastoviai įsikurti.

B. J.: Ar Domšaitis bent ka- 
da gailėjosi nusikėlęs į Cape 
Towne’ą, o ne kur nors kitur?

A. D. — 2.: Domšaitis my
lėjo Cape Towną ir ypačiai 
Karoo, Bavo gamtovaizdžiu pa
našų į plačius Rusijos plotus.

1) Cia p. Domšaitienė bus sumaišiusi 
įvykių eigų. Pirmoji Domšaičio indi
vidualinė paroda iš tikrųjų įvyko 1919 
m. Berlyne, apvainikuota jos pami
nėtu puikiu straipsniu prestižiniame 
meno žurnale. Tačiau nutapyti caro ar
mijos generolo Bolderevo šeimos jisai 
buvo pakviestas dar prieš karų ir, ži
noma, prieš revoliucijų. Spėjama, kad 
Domšaitis šį užsakymų vykdė apie 
1912 m.

2) Tai dailininkas Vladas Eidukevi
čius (1891-1941), studijų tikslais pla
čiai keliavęs po Vakarų Europų ir tik
riausiai ten susipažinęs ir su 
Domšaičiu.

Mažas būdamas, jisai matė 
Gerosios Vilties rago paveiks
lėlį, kuris jame sužadino norą 
kada nors tą vietą pačiam ap
lankyti. Bet šis noras jam iš
sipildė tik po 60 metų.

B.J.: Ar jis kada pasisaky
davo, kuris dailininkas ar dai
lininkai jam darė didžiausią 
įspūdį priešmokykliniame lai
kotarpyje, ar studijų metu, ar 
po karo, Veimaro respublikos 
metais, ar po Antrojo pasau
linio karo, Cape Towne ir taip 
toliau?

A. D. — 2.: Manyčiau, kad 
dailininkas, kuris jam paliko 
patį didžiausią įspūdį, buvo 
Munchas. Pirmiausia, prieš
mokykliniame amžiuje ir net 
mokykloje jis tebuvo matęs tik 
savo tėvų ūkį. Pokario laiko
tarpiu jis sakė žavėjęsis Mun
chu, Nolde, Kaethe Kollwitz, 
Chagalliu, vėliau jį traukęs ir 
Lovis Corinth, pas kurį stu- 
dijavo Berlyne. Taip pat 
Schmidt - Rotluff ir Kirchner.

9
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Honolulu, Havajuose, lankant Adelheid Armhold Domšaitienę - Zvironienę, 
1980 m. spalio 25 d. pasirašoma sutartis, Lietuvių fondui įsigyju# Prano 
Domšaičio darbų kolekcijų. Dešinėje — ponia Adelheid Armhold Domšai
tienė - žvironienė, sutarti pasirašųs daiL Adolfas Valeika, kairėje — dalL 
Romas Viesulas.

Daug išmoko taip pat jis ir iš 
anglų tapytojo Constable’io.

B. J.: O dabar gal ir 
asmeniškesnio pobūdžio klau
simas, bet vis dėlto būtų įdo
mu sužinoti, atsižvelgiant į 
gausiai jo kūryboje pasitai
kančią religinę tematiką, ar 
buvo jis praktikuojantis ku
rios nors religijos išpažinėjas?

A. D. — 2.: Giliausiame sa-
,vo būties klode Domšaitis bu
vo labai religingas. Naktimis 
medituodavo. Tačiau jis nelan
kydavo bažnyčios, nes jautė, 
kad jam tai buvo nereika
linga. ■ ■' ■

B. J.: Ar jis cituodavo kokio 
nors filosofo vardą, kuriuo bū
tų parėmęs savo pasaulėžval
gą ar “gyvenimo filosofiją”?
. A. D. — 2.: Jisai skaityda

vo Albert’o Schweitzer’io raš
tus ir gilinosi į indų Bagavad - 
Gitą. . <

B. J.: O ar buvo jis Jums at
skleidęs kokių smulkmenų iš 
savo susitikimo su Munchu?

A. D. — 2.: Jis aplankė 
Munchą, bet pas jį praleido tik 
vieną dieną, žiūrėdamas, kaip 
jis man sakė, į jo paveikslus su 
didžiausia pagarba.

B. J.: Kame yra tos Karoo ir 
Transkeijaus sritys, kurios 
taip Domšaitį domino? Iš kur 
kilo tas jo domesys?

A. D. — 2.: Karoo ir Trans- 
keijus tai aukštumų pla
tumos, kurios prasideda tuoj 
išvykus iš Cape Towno ir tę
siasi ligi Johannesburgo už
1,000 mylių. Jį labai traukė šio 
vietomis tik vienišų sodybų ar 
kalvų pertraukto gamtovaiz
džio didybė ir vienišumas.

B. J.: Kuo domėjosi, ką ir 
kaip dirbo Domšaitis Cape 
Towne?

A. D. — 2.: Cape Towne gy
vendamas, jis buvo jau nebe 
jauno amžiaus ir domėjosi tik 
tapybos kūrimu. Visi jo darbai 
gulėdavo didelėmis krūvomis 
ant studijos grindų. Jam deja 
nerūpėjo nei jų tvarkymas, nei 
koks nors rūšiavimas. Kai ruo
šėmės išsikraustyti iš Cape 
Towno, teko sunaikinti vieną 
kitą šimtą nebaigtų drobių.

B. J.: Ką Jūs atsimenate iš 
susitikimų su Telesforu 
Valium ir Pauliu Augium?

A. D. — 2.: Su Telesforu Va
lium susipažinau tik vėliau To
ronte, ne Voralberge, kur jis 
buvo sutikęs mano vyra. O 
su Paulium Augium man 
niekad neteko susitikti.
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Laureato J. Vizbaro - Sūduvo žodis 
"Didžiai gerbiamas klebone, 

iškilmių rengimo garbės pirmi
ninke, dienraščio „Draugo" 
redakcinės kolegijos ats tovai , 
mecenata i , romano vertinimo 
komisijos nar ia i , malonūs sve
čiai, ponios, panelės ir ponai! 

Po tokios žvarbios žiemos 
ten — Rytuose tikrai malonu 
būti Kalifornijoje su Jumis , 
Jūsų mieste, kur yra tiek daug 
gaivinančios saulės ir svetin
go lietuviško nuoširdumo... Du 
Amerikos lietuvių kultūros 
metropoliai: Bostonas prie 
audringojo Atlanto, Los Ange
les prie Ramiojo vandenyno 
š iandien tapo surišti pagarbos 
ir ta rpusavio meilės gija lietu
viškam žodžiui. Taigi leiskite, 
mieli losangeliečiai, perduoti 
J u m s bostoniečių nuoširdžiau
sius sveikinimus ir linkėji
mus!.. 

Mūsų tautos istorijos lobių 
skrynią, prikrautą visų lite
ra tūros žanrų, rašytojo plunks
nai per anksti užrakino klas
t ingas priešas. Šiandien ten ją 
stropiai saugoja raudonieji 
Maskvos slibinai, padedami 
vietinių skalikų, kad naujo
sios kar tos Lietuvos sūnūs ir 
dukros nepasisemtų jos stip
rybės savo tautos prisikėlimui 
ir laisvei. 

Tautų ir paskirų žmonių 
gyvenimas turi tris pagrin
dines dalis: praeitį, dabart į ir 
ateitį. I š jų pastoviausia yra 
praeit is , nes ji negali keistis. 
Tačiau, ji, tarytum paslap
t ingame ežere nuskendę lo
biai, s avo buvusių įvykių spin
dul iavimu nušviečia dabartį , 
ją v ienaip ar kitaip veikdami. 

Kiekvienas grožinės lite
ratūros kūrinys yra glaudžiai 
susijęs su savo kūrėju, kaip jo 
minčių ir pažiūrų išdėstymas į 
vaizduojamo laikmečio įvy

kius ir vyraujančias idėjas, 
skaitytojo gali būti skirtingai 
interpretuojamas, priklausant 
nuo to, ko tas ar kitas skai
tytojas jame ieško arba nori 
surasti. Istorikas pirmiausia 
klaus kodėl? Ir ieškodamas 
atsakymo, kūrinį vertins vien 
kultūros istorijos požiūriu. 

Tačiau istorija y ra mokslas, 
o literatūra, beletristika yra 
menas. Tai koks tarp jų yra 
giminystės ryšys? 

Žymusis senovės graikų 
filosofas Aristotelis sako: 
„Istorikas buvusius įvykius 
turi atpasakoti ir užrašyti taip, 
kaip jie iš tikrųjų yra įvykę, o 
menininkas — rašytojas ir poe
tas tuos įvykius turi atvaiz
duoti taip, kaip jie tik galėtų 
įvykti a rba niekad neįvyk
ti...". Taigi poezija ir filosofija 
yra kilnesnės už istoriją, nes 
jos liečia daugiau bendruosius 
dėsnius, o istorija — pavienius 
įvykius. 

Mūsų tautos ir valstybės 
istorijoje apstu herojiškų žy
gių, didybės laikotarpių, karžy-
giškumo ir pasiaukojimo 
pavyzdžių. Taip pa t netrūksta 
tragiškų nuopuolių, galingų 
kaimynų užkrautos vergovės, 
priespaudos ir visiško išnai
kinimo užsimojimų. 

Vienas tokių buvo praeito 
šimtmečio pradžioje, kai caris-
tinė Rusija savo okupacine 

letena slėgė mūsų tautą, o 
kaimyninė ir tariamai sąjun 
ginė Lenkija, pati vilkdama 
vergijos naštą, stengėsi IJetu-
vos didžiūnus — bajorus 
paversti lenkais, drauge lietu
vių liaudį laikydama vien 
žemesnio laipsnio lenkiška 
gentimi. O tada buvo visoje 
Vakarų Europoje audringas 
išsilaisvinimo iš priespaudos 
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A TEITIES IR A TEIT/NINKIJOS JUBILIEJUS 
Sukaktuvinei Ateičiai pasirodžius 

J U R G I S G L I A U D Ą 

„Omnia Restaurare in Christo" 
Žodžius vėliavon jsirašėt, 
Ir kas abejoti nūn drįstų, 
Kad jūs negarbingai ją nešėt! 

D. Mickaitė-Mitkienė, 1951 

Pirmasis šių metų „Atei
ties" numeris neeilinis, dvigu
bas. Tai jubiliejinis numeris, 
nes minimas s tambus „Atei
ties" gimtadienis: septynios 
kieto darbo, polėkiško ryžto, 
gilių idėjinių siekių dekados. 
Dvidešimt aštuoni, gausiai 
iliustruoti šios laidos puslapiai 
skirti jubiliantei „Ateičiai", 
ateitininkų ai ir nuolatinei 
Ateitininkų federacijos plėtrai 
ir glaudžiam federacijos ir jos 
žurnalo santykiui pavaiz
duoti. 

Monumentalia t ema rašo 
keturi autoriai, ateitininkijos 
istorios žinovai: K. Trimakas, 
J. B. Laučka, P. Kisielius ir A. 
Darnusis. Šalia jų rašinių 
duota eilėraščių, kurie savo 
laiku buvo pasirodę „Ateityje" 
ir kurie turi idėjiniai progra
minių tonų. Tai A. Jakšto-
Dambrausko, V. Mykolaičio-
Putino, S. Nėries, Aisčio, M. 
Vaitkaus, A. Vaičiulaičio, A. 
Miškinio, F. Kiršos, B. Braz
džionio ir G. Tulauskaitės 
poezija. Pirmųjų dviejų poetų 
— 1911 ir 1912 metų kūryba. 

K e t u r i a s d e š i m t ki tų t o 
numerio puslapių skir ta gyve
n a m a j a i a k t u a l i j a i . A . 
Zailskaitė rašo apie siur
realistinę dail ininkės Zitos 
Sodeikienės kūrybą; grau
dulingai ir į taikingai skamba 
t e s t a m e n t i n i a i n e s e n i a i 
mirusio dr. Jono Griniaus žo
džiai; kaip visad virtuoziška 
savo kondensuotos minties 
forma ir erudicija dvelkia žur
nalo redaktoriaus Kęstučio Tri
mako skiltis „Antai"; studentų 
ir moksleivių veikimo temomis 
rašo V. L. Dundzila, R. Gir-
dauskaitė, L. Vasiliauskaitė, 
G. Palubinskaitė; A. Grauslys 
nagrinėja filosofo J . Green'o 
memuarus. 

Pateikti vysk. A. Deksnio, 

dr. J . Norkaičio ir studento K. 
Ivinskio žodžiai, tarti dr. J . 
Griniaus laidotuvėse. 

Pagaulus savo išskirtiniu 
novatoriškumu Chicagos lietu
vių ekumeninio ratelio veiklos 
įvertinimas: K. Trimakas ir P. 
Dilys. 
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Jubiliejinis numeris t irštai 
iliustruotas. Yra rečiausių isto
rinių nuotraukų (portretinių ir 
grupinių), nūdienio veikimo 
vaizdų. Yra meniškų, gilesnės 
alegorijos siekiančių nuo
traukų, ir siurrealistinių Z. 
Sodeikienės darbų atvaizdų. 
Trapus štrichinis R. Valiu
lytės piešinys. Viršelio an
traštė — dai l . A. Korsakaitės-
Sutkuvienės. 

Atskiro nagrinėjimo užsi
tarnautų Rūtos Girdauskaitės 
eilių ciklas „Keturi Kristaus 
veidai", 1980 metais „Atei
t i e s " j a u n i m o p o e z i j o s 
konkurse laimėjęs pirmąją 
premiją. Pridursime: jauni
mas nenoriai eina į kūrybinės 
prozos žanrą, nors išraiškos 
galimybės čia neribotos... 

N u m e r į r e d a g a v o K. 
Trimakas, išdėstė J . Kuprys. 
Savo foto darbus įdėjo A. Zails
kaitė, R. Ardytė, M. Borusienė, 
L Dainius, J. Kuprys. A. Gri
ga i t i s , R. Musonytė, V. 
Musonytė, A. Kezys, Z. Kripa-
vičiūtė, R. Rukšys, K. Tri
makas , K. Veselkaitė ir J. Vyš
nioms. 

Rankraščių kalbą taisė J . 
Masilionis. 

JubiliejinSs "Ateities" viršelis 

* * * 
Šis, jubiliejinis, „Ateities" 

numeris organiškai jungia 
šaunią ir neretai skausmingą 
praeitį su kunkuliuojančia ir 
dažnai netikra dabartimi. Pra
eities ir dabarties temos dunda 
t e k s t u o s e , p o r t r e t u o s e , 
nuotraukose. Daug kur jaučia
mas atidus įsižiūrėjimas į 
praeitį, kas neišvengiama 

jubiliejaus nuotaikose. Praei
tis susiliečia su dabarties 
veikla, su moderniais siekiais, 
su gyvenimu svetur. Palaips
niui senų, praeities veidų ir 
vaizdų vieton žurnalo puslapių 
eigoj atkyla nauji veidai ir 
vaizdai, nauji asmenys, kurių 
dažnas gimęs jau čia, ir jau 
d a u g kas datuota mūsų 
dekados datomis... 

Epochų tąsa itin ryškiai 
akcentuota dviem fotogra
fijomis: pirmoji „Ateities" 
redakcinė komisija 1915 metu 
balandį (psl. 4) ir „Ateities" 
redakcijos nariai 1981 metais 
(psl. 66). 

Žengimą iš istorinio tolio į 
ateitį alegoriškai rodo pirmoji 
šio numerio nuotrauka (A. 
Zailskaitė): pakrantės smėly 
įmintos pėdos... 

Antanas Mon£y» Malda (akmuo; 

Apsčiai „Ateit ies" viršelių 
nuo 1911 metų iki 1934 metų 
(vis bibliografinės retenybės!) 
rodo žurnalo paskir t ies defini
cijos kaitą. „Atei t is" buvo 
„moksleivių l a ik raš t i s " (1925 
metais), „moksleivių ž u r n a l a s " 
(1934 metais). Tada žurna las 
mėgo puošti frontinį viršelį 
s imbo l i ška i s , a l e g o r i š k a i s 
piešiniais. 1951 meta i s , esant 
svetur, žurnalas t apo „lietuvių 
katalikiško j aun imo žurnalu" . 
Daba r „ A t e i t i s " p u o š i a s i 
platesnės apimties definicija: 
„katalikiškos - l ietuviškos 
orientacijos mėnes in i s žur
nalas" . Žurnalo temų barai 
liečia pasaulėžiūrinius masy
vus be pabrėžto akcento 
jaunimui, a rba — a n t r a i p — 
d a b a r j a u n i m a s b r a n d u s , 
re ik lus , p lač ių h o r i z o n t ų , 
m a ž a i b e s i s k i r i ą s n u o 
„senimo". 

Epochų kaitoj „Atei t is" 
noko, brendo, siekėsi remtis 
modernia žeme, nes žurna las 
buvo ir liko didelio visuo
meninio organizmo brandos ir 
augimo liudytoju. Tai įdomus 
tarpusavės portretūros būdas : 
žurnale atsispindi organiza
cija, bet organizacijoje atsi
spindi žurnalas. 

Vaizdžiai nusakė š iame 
numeryje Adolfas Darnusis 
(psl. 20): veikimas tur įs eiti 
„korio principu". 

Ž u r n a l o s ą s a j a s u 
organizacija, kuriai j is atsto
vauja, istoriniu požiūriu įdomi, 
unikali. Juk tai š is žu rna l a s 
subūrė vienminčius ir tuo būdu 
sukūrė organizaciją. 1911 me
tais pasirodęs kaip A. Jakš to-
D a m b r a u s k o l e i d ž i a m o s 
..Draugijos" pr iedas (ir ta ip 
ėjęs iki 1913 metų), žu rna la s 
buvo individų iškelta vėliava, 
šalia kurios pradėjo telkt is jo 
vienminčiai. 

V i e n m i n č i a i b u v o 1899 

meta is Fr iburgo (Šveicarija) 
universi tete veikusios drau
gijos „Rū ta" ir 1909 metais 
Louvaine (Belgija) veikusios 
l i e tuv ių d r a u g i j o s n a r i a i . 
„Atei t ies" priedas prie jakš-
t i n ė s „ D r a u g i j o s " b u v o 
s igna la s telktis draugėn. 

P a l a i p s n i u i , ž u r n a l o 
pavad in imo ženkle, gimė ir 
sąjūdis. 

P a v a d i n i m o „ A t e i t i s " 
a t r a d i m a s g a l i b ū t i 
a i š k i n a m a s įvairiai. 1910 
metais K. Bizauskas r ankraš 
čio būdu leido laikraštėlį vardu 
„Ateit is". O galbūt įtakojo 
Šveicarijos jaunimo žurnalo 
„Die Zukunft" pavad in imas? 
Galbūt buvo pasekta pran
cūziškojo jaunimo žurnalo 
. . L ' A v e n i r " p a v a d i n i m u ? 
Galbūt „Ateit is" buvo prieš
prieša t a d a leidžiamai „Auš
rinei", kuri a ts isakė dėti 
ideologinius Prano Dovydai
čio raš inius? 

Kaip bebūtų, 1911 meta is 
išleistas „moksleivių žur
n a l a s " s u p r a s m i n g u 
pavadin imu „Ateitis", vis 
labiau b ręsdamas , į tvirt ino tą 
viltingąjį žodį lietuvių tautos 
kul tūr iniame, religiniame ir 
v isuomeniniame aukštyje. Lyg 
gerai pasod in tas medis, „Atei
t i s" plito šaknimis ir šakomis, 
d a u g i n d a m a k u l t ū r i n ė s 
veiklos sekcijas. į t r aukdama į 
savo sferą vis daugiau in
t e l e k t u a l i n i ų , k ū r y b i n i ų 
pajėgų, savo vaisiais maitin
d a m a dešimtis tūkstančių 
pasekėjų, idėjos bičiulių ir 
smalsių skaitytojų. Žurnalas 
pas idarė idėjine kelių kartų 
mokykla. 

1911 metais „Ateities" atsi
r ad imas buvo permanent inio 
sąjūdžio g imimas . Pirmąjį 
programinį rašinį pirmoje 
„Ateityje" parašė P r a n a s 
Dovydaitis , pas i rašęs „ A t e i 
t i n i n k a i " . Šis p r a m a t y m a s 
„ateit ies ateityje" sukūrė būsi
mam sąjūdžiui vardą. Orga
nizacijos v a r d a s iš žurnalo 
pavadin imo! Taiklus ir giiia-
reikšmis žodis, kurio skam
bėjime įveltas sveikas optimiz
mas. . . 

* * * 

Žurnalo paskir t ies potekstėje 
maty t i , ka ip kito skaitytojų 
klodai. J a u n i m u i augan t , žur
nalo puslapiuose vis labiau 
jaust i ryšių su vyresniąja kar
ta. Dabar ta i yra įvairių idėji
niai vieningų klodų susitalpi-
n imas po vienu stogu. Turt ingi 
ir tur iningi , visad švieži, „Atei
t ies" skyriai „S tudenta i" ir 
„ A t ž a l o s " d e m o n s t r u o j a 
siužetų margumyną ir lektūros 
plotį. Nėra paralelizmo, bet 
logiškoji temų tąsa . Siekiai 
nek in ta , siekiai tie pa tys , ku
r i u o s , lyg p e r m a n e n t i n ė s 
veiklos c r e d o , nusta tė P ranas 
Dovydai t is 1911 metais , pir
m a m e ž u r n a l o n u m e r y j e 
nusakęs žurnalo paskirtį . Tas 
c r e d o , lakus ir p ramatan t i s 
posakis , pagr įs tas visuotini-
mu, kuris už laiko ribų. Štai ta 
reikšmingoji citata: 

„Bevielio telegrafo gady
nėje, d i rban t dėl ateities, reikia 
plačios programos, naujų dar
bo sričių ir naujų dirvonų spau
dos arklu judinti" . 

Tada buvo natūra lu bendros 
idėjos draugus vadint i jau
nimu, nes jie visi buvo jau
n imas . Prieš juos, jų gyvenimo 
kelyje, buvo a t e i t i s . 

* * * 
(Nukelta Į 2 psl.) 
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Šiame numeryje:
Ar žmogus vertas prisikėlimo?
Steigiamojo seimo reikšmė: tautinė, 
valstybinė, tarptautinė.
Ir vėl nauja Jono Jurašo premjera.
Kai „Mėnulio užtemimas“ nušvietė 
Chicagą: įspūdžiai po Antano Gustaičio 
tragikomedijos premjeros.
Iš Kristinos Lavant poezijos.
Ados Peldavičiūtės-Montvydienės pa
veikslų paroda New Yorke.
Keistenybės ir naujenybės Antrame

• kaime.
* Dail. Juozo Sodaičio parodą Chicagoje 

pasitinkant.
Jono Švedo kūrybos fondas.

3 Nauji leidiniai.

Ar žmogus vertas prisikėlimo ?
Ar reikia žmogui prisikelti iš 

mirties? Ar mirtis nėra natū
rali žmogaus gyvenimo pabai
ga? Visos žemiškojo gyve
nimo formos ir struktūros 
prasideda ir baigiasi. Tas 
dėsnis galioja visai augme
nijai, visai gyvulijai ir net 
Visiems žmogaus kūriniams. 
Visos žmogaus sukurtos 
struktūros, ar tai būtų poli
tikės, ar kultūrinės, ar asmeni
nės, ilgiau ar trumpiau išsi
laikiusios, baigiasi, už- 
leisdamos vietą kitoms. Dėl 
to ar nėra per didelė preten
zija žmogui tikėtis ne tik amži
no tęstinumo t bet ir prisi
kėlimo iš mirties su 
vienokiomis ar kitokiomis me
džiaginėmis formomis? Tai 
yra klausimas, su kuriuo mes 
susitinkame per Velykas, mąs
tydami apie Kristaus prisikė
limą ir apie Jo pažadą, kad 
kelsimės iš mirties ir mes.

Atsakymo į tą klausimą 
reikia ieškoti iš labai toli ir iš 
labai giliai. Į jį atsakymą gali 
duoti tik aukštas supratimas 
to, kas yra žmogus. Į šį klausi
mą atsakymo negali duoti net 
pė vienas, mąstymas tik apie 
Dievą. Jei mes vien tik Dievą 
puprastume kaip visuotinę 
būtį, tai dar nepateisintų to, 
kad ir žmogus turi gyventi 
amžinai ir kad jis turi net kel
tis iš kapo. Tik tada mes 
galime rasti pateisinimą žmo
gaus dvasios amžinumui ir 
žmogaus prisikėlimui iš kapo, 
jeigu mes sutinkame su minti
mi, kad šalia Dievo yra ir žmo- 
gus ir kad jis Dievo yra sukur- 

i tas į paties Dievo panašumą.
Čia reikia pridėti, kad 

supratimui žmogaus kėlimosi 
iš mirties blogai pasitarnauja 
viena filosofinė galvosena, 
kuri yra populiari tiek krikš- 

;čioniškuose, tiek nekrikš
čioniškuose sluoksniuose. Ta 
filosofinė kryptis nori taip 
suprasti žmogaus dvasią, kad 
ji yra pasmerkta būti kūne, 
kaip kalėjime. Todėl kai kas 
nori pasilengvinti sau mirties 
išgyvenimą, į mirtį žiūrė
damas kaip į žmogaus dva
sios išsilaisvinimą iš kūno. 
Bet tai yra nepilnas žmogaus 

supratimas. Einant autentiš
ku krikščionišku galvojimu, 
žmogus yra ne tik siela, bet ir 
kūnas ir kaip toks jis yra 
Dievo norėtas. Ši galvosena, 
tiesa, nepalengvina žmogui 
mirties išgyvenimo, bet ji žada 
pilnesnį prisikėlimą.

Tik kai pasiaiškiname tiesą, 
kad žmogus yra į Dievą pana
šus, visa visata netenka savo 
monotoniškumo, nors ir 
dieviško: tada šalia Dievo atsi
randa kitos būtybės, pajėgios 
santykiauti su juo ir tarp 
savęs. Tada atsiranda gali
mybė kalbėtis apie žmogaus 
prisikėlimą iš mirties.

Bet tada atsiveria dar viena 
būties sfera, būtent, ta, kurios 
dėka išnyksta galimybė Dievą 
kaltinti už mūsų nusikalti
mus: už mūsų netikėjimą, už 
žmogiškojo pasaulio netobulu
mus ir jo tragiką. Mat tada 
šalia Dievo šiame pasaulyje 
stovi ir veikia realus, 
sąmoningas žmogus. Kai 
prileidžiame į Dievą panašų 
žmogų, tada ne tik susidaro 
galimybė kalbėti apie žmo
gaus prisikėlimą iš mirties, bet 
ir apie tą mūsų gyvenimo 
realybę, kuri vadinasi žmo
gaus veikimo laisvė, į jo 
apsisprendimą, jo sąžinės lais
vę, kuri paskui save veda į 
žmogaus atsakomybę.

Tokios yra prielaidos, reika
lingos, norint prasmingai 
švęsti Velykas. Norint mąsty
ti apie žmogaus prisikėlimą iš 
mirties, reikia kad būtų žmo
gus, vertas pačia savo prigim
timi būti prikeltu iš mirties. 
Reikiarkad būtų žmogus, kuris 
supranta savo aukštą paskirtį 
ir jaučia savo atsakomybę būti 
amžinai gyvenančiu ir su Die
vu bendraujančia būtybe. 
Mūsų baisėjimosi mirtimi nėra 
gana, kad mes pasiruoštume 
amžinajam gyvenimui. Tas 
baisėjimasis yra tik neigia
moji šios didžiulės tiesos pusė. 
Reikia, kad mes ir pozityviai 
save suprastume, kaip būtybę 
panašią į Dievą, kaip būtybę, 
kuri yra laisva apsispręsti už 
Dievą, kaip būtybę, kuri jaučia 
savo atsakomybę, sekančią iš 
jos reikšmingumo. y. Bgd.

STEIGIAMOJO SEIMO REIKŠMĖ
Tautinė, valstybinė ir tarptautinė

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS

1944 vasario 16-sios Vliko pradi
niame atsišaukime Į LIETUVIŲ 
TAUTĄ skaitome:

— Lietuvos valstybės ne
priklausomybė yra tautos egzis
tencijos ir jos visokeriopos gero
vės būtinoji sąlyga.

O LIETUVIŲ CHARTA skel
bia, kad

— Valstybė yra aukščiausioji 
tautinės bendruomenės organi
zacija ir kad

— Valstybinė nepriklausomybė 
yra tautinės kultūros ugdymo ir iš
laikymo būtinoji sąlyga.

Mūsų laikais valstybės ne
priklausomybė suprantama kaip 
savaiminga ir neaprėžta vals
tybės galia vidaus ir užsienio rei
kaluose. Savaiminga — reiškia ne 
iš kieno malonės gauta, ne kieno 
duota, o savaime iš pačios vals
tybės prigimties einanti galia. 
Neaprėžta — reiškia apimanti tam 
tikro ploto visus gyventojus, jiem 
priklausiančius daiktus bei teises.

Ilgus laikus valstybės nepri- 
klausomybinės galios savininku 
buvo laikomas valdovas. Jis savo 
nuožiūra sprendė visus valsty
bės reikalus. Su demokratijos 
idėjomis atėjo valstybės ne
priklausomybės galios nauja 
samprata. Demokratija tą galią iš 
valdovo perkėlė į valstybės gyven
tojus. Valdovo valdinius demo
kratija padarė valstybės pilie
čiais.

Demokratinės valstybės sam
pratos užuomazgų jau randame 
pas didįjį XIII amžiaus mintytoją 
Tomą Akvinietį. Jis aiškino, kad 
valdovo galios šaltinis yra jo val
domieji. Ir jei valdovas neištiki
mas savo pareigom, valdomieji tu
ri teisę jo neklausyti. Tačiau 
valstybės galios demokratinė 
samprata galutinai išryškėjo tik 
XVI ir XVIII amžiuj. Jungtinių 
Valstybių nepriklausomybės dek
laracija valstybinės galios demo
kratinę sampratą pirmą kartą 
istorijoje praktiškai pavartojo 
valstybės santvarkos pagrindam 
nusakyti. Ji būtent įsakmiai pa
skelbė, kad valstybės valdžia sa
vo kompetenciją gauna iš vals
tybės gyventojų. Dar daugiau. Ta 
deklaracija taip pat paskelbė, kad 
kiekvienas žmogus savo Tvėrėjo 
yra apdovanotas tam tikromis tei
sėmis, kurių pakeisti ar paneigti 
nėra kompetentinga nė valstybės 
gyventojų visumos valia. Pasak 
prancūzų įžymaus teisininko Fau- 
shille, nepriklausoma valstybė yra 
visų savo veiksmų vienintelis vieš
pats, ji betgi nėra laisva visų gali
mų savo veiksmų vykdyti”. (“Un 
etat souverain ėst seul maitre de 
sės actes, mais ii n’est pas libre de 
faire tous les actes poBsibles”).

Valstybės galios demokratinė 
samprata yra ypač palanki ma
žom tautom ir svetimųjų valdžioj 
atsidūrusiom tautom. Pripažin
dama, kad žmogus kaip žmogus tu
ri tam tikras teises, kurių ir vals
tybės galia nekompetentinga pa
keisti ar paneigti, valstybės ga
lios demokratinė samprata 
nuosekliai veda į tautų laisvą 
apsisprendimą. Jei žmogus turi 
valstybės galiai nepalenkiamų tei
sių, tai nuosekliai ir prigimtoji 
žmonių bendruomenė tos rūšies 
teisių turi turėti.

Todėl natūralu buvo, kad ir mū
sų tauta, siekdama atstatyti savo 
valstybinę nepriklausomybę, pasi
rinko demokratinio valstybin
gumo kelią. Už tą kelią pasisakė 
1905 -ais Didysis Vilniaus seimas. 
Tuo keliu ėjo ir vėlesnieji Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo rei
kalavimai: Amerikos Lietuvių sei
me Brooklyne 1914, Rusijos Lie
tuvių seime Petrapilyje 1917, taip 
pat 1917 Lietuvių konferencijoje 
Vilniuje ir Amerikos, Danijos, 
Rusijos, Šveicarijos ir Švedijos lie
tuvių atstovų konferencijoje Stock- 
holme.

Ir Lietuvos Tarybos vasario 16- 
tos vienbalsiškas nutarimas skel
bė, kad Taryba “atstatanti nepri
klausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę” ir kad “Lietuvos vals
tybės pamatus ir jos santykius su 
kitomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas Steig. seimas, de
mokratiniu būdu jos gyventojų 
išrinktas”.

Pati Steigiamojo seimo sąvoka 
praktiškai pirmą kartą bene bus 
buvus pavartota prancūzų Didžio
sios revoliucijos eigoje, kai 1789 
revoliucinis t.»utos susirinkimas 
(“assmeblee nationale”) pasiskel
bė steigiamuoju susirinkimu 
(“assemblėe constituante”). Pats 
žodis seimas į lietuvių kalbą yra 
patekęs iš lenkų kalbos.

Pagal istorikę dr. Sruogienę 
“Steigiamojo seimo terminas atsi
rado lietuvių šviesuomenėje dar 
prieš I pasaulinį karą. Jis reiškė 
parlamentą, siekiantį nustatyti 
pagrindinius valstybės įsta
tymus, konstituciją. Žodis sei
mas turėjo pabrėžti atkuriamos 
valstybės tęstinumą ir ryšį su bu
vusia Lietuvos Didžiąja Kuni- 
gakštija, kurioje veikė savotiškas 
parlamentas, vadinama seimu”. 
(V. Daugirdaitė - Sruogienė, Lie
tuvos Steigiamasis Seimas, ps. 
10).

Nors vasario 16-tos aktas reika
lavo Steigiamąjį seimą sušaukti 
“kiek galima greičiau”, faktiškai 
jo sušaukimas užtruko ilgiau kaip 
dvejus metus. Nes, nors kaizeris 
Lietuvos nepriklausomybę pri
pažino 1918.III.23, reicho imperia
listiniai sluoksniai ir po to neatsi
sakė Lietuvos kolonizavimo ir 
germanizavimo kombinacijų. Tos 
reicho užmačios kuriam laikui net 
buvo Bubloškusios Lietuvos Tary
bą su Wuertembergo grafu Ura
chu. Nors kaizeris Lietuvos ne
priklausomybę buvo pripažinęs, 
bet Lietuvos Tarybai nebuvo leis
ta sudaryti Lietuvos vyriausybės. 
Pirmoji Lietuvos vyriausybė buvo 
sudaryta tik 1918.XI.11, Vokie
tijos kapituliacijos dieną. Šiai vy
riausybei jau nebebuvo laiko 
sutelkti ginkluotų pajėgų Rusijos 
bolševikų invazijai sulaikyti. Vil
nius ir apie 2/3 Lietuvos buvo oku
puoti raudonosios armijos.

Bet kai tik Rusijos bolševikų in
vazija buvo atmušta, 1919.VI.16. 
buvo sudaryta speciali 14 narių 
komisija Steigiamojo seimo rin
kimų įstatymo projektui paruošti. 
Komisijoj buvo 10 lietuvių ir 4 ma
žumų nariai.Politinio spektro at
žvilgiu 4 buvo tautininkai, tada 
vadinami pažangiečiais, 4 vadi
nami kairieji (socialistai liau
dininkai ir socialdemokratai), du 
krikščionys demokratai, du lenkai 
ir du žydai. Komisijai pirminin
kavo vidaus reikalų ministras 
advokatas Leonas. Komisija buvo 
įpareigota įstatymo projektą pa
ruošti per 6 savaites.

Komisijos paruoštą įstatymo 
projektą Valstybės Taryba pri
ėmė 1919.X.30. Prezidentas pasi
rašė lapkričio 20, ir gruodžio 2 jis 
buvo paskelbtas “Vyriausybės 
žiniose”. Gruodžio 10 buvo su-

Caravagglo (italas, 1573-1610) Prisikėlimas (Chicagos Meno institutas)

daryta Vyriausia rinkimų komi
sija iš trijų lietuvių, vieno lenko ir 
vieno žydo. Po mėnesio, 1920 sau
sio 12, prezidentas paskelbė Stei
giamojo seimo balsavimo dienas 
balandžio 14 ir 15, vėliau dar pra
tęsė ir į 16. Rinkimų įstatymas rei
kalavo, kad nuo rinkimų dienos 
paskelbimo iki balsavimo dienos 
būtų bent dviejų mėnesių tarpas 
kandidatam statyti ir kitiem pasi
ruošimam. Faktiškai pasirinktas 
trijų mėnesių tarpas, atrodo, tai
kėsi prie Lietuvos klimato sąlygų 
ir skaitėsi su faktu, kad pirmi tos 
rūšies rinkimai privalo ilgėlesnio 
pasiruošimo.

Minėtos Steigiamojo seimo įsta
tymo išleidimo ir vykdymo datos 
vertos dėmesio ryšium su kitais 
valstybiniais įvykiais to meto Lie
tuvoje. Būtent 1919 liepos mėnesį į 
šiaurinę Lietuvą įsibrovė vokiečių 
karinių sluoksnių palaikomo caro 
armijos pulkininko Bermondt’o — 
Avalov’o Latvijoj suorganizuoti 
gana gausūs vadinamų baltųjų ru
sų kariniai daliniai. Jie okupavo 
didelę dalį Žemaitijos. Po sunkių 
kovų tie bermontininkai galutinai 
buvo sumušti ir kapituliavo tik
1919.XI.22. To negana. Lietuvos 
lenkų slapta karinė organizacija - 
Polska Organizacja Wajskowa, — 
1919 rugpjūčio 28 pačiame Kaune 
buvo pradėjusi sukilimą, tikėda
ma paramos iš Lenkijos karinių jė
gų, kurios buvo vos už kokių 40 
mylių nuo Kauno. Tik todėl, kad 
tie lenkų kėslai iš anksto buvo iš
šifruoti, jų pasikėsinimas, pa
lyginti, nesunkiai buvo likviduo
tas. Didesnis sukrėtimas įvyko jau 

Steigiamojo seimo rinkimus pa
skelbus. Bolševikų agentų sukurs
tyti 1920 vasario 22 Kaune sukilo 
kai kurie kariuomenės daliniai. 
Pasak istoriko prof. Ivinskio.“1919 
m. gale laikinai aptilus karo veik
smams, be didesnio užsiėmimo 
Kaune stovinčioje gausioje Kauno 
įguloje buvo daug nepasitenkini
mo. Priežastys buvo įvairios. (...) 
Bet svarbiausioji priežastis viso to 
Panemunės karių nepasitenki
nimo, išvirtusio į atvirą pavojin
gą maištą, buvo kaip tik (...) Stei
giamojo seimo rinkimų įstatymas. 
Jo 2-ojo strp. pastaboje buvo 
nelemtai pasakyta, jog ‘Karinin
kai, mobilizuotieji karo valdinin
kai ir kareiviai atstovų nerenka”. 
(Zenonas Ivinskis: Lietuvos Stei
giamasis seimas, I Laisvę, 1970 
m., Nr. 50 psl. 13). Be abejo, tuo 
nuostatu buvo norėta apsaugoti 
karius nuo rinkimų partinės agi
tacijos neigiamybių, bet bolševikų 
agentam lengva buvo karius įti
kinti, kad tai didžiausia jų diskri
minacija. Jie gina Lietuvos nepri
klausomybę, o jiem atimtas baldas 
Steigiamojo seimo rinkimuose. Po 
sukilimo tas nuostatas buvo panai
kintas, ir kariam buvo leista 
balsuoti net nuo 17 metų amžiaus, 
nors visi kiti Lietuvos gyventojai 
balsavimo teisę turėjo tik nuo 21 
metų amžiaus.

Dėmesio vertas ir Steigiamojo 
seimo teritorijos klausimas. Tuo 
metu Lietuvos valstybinės sienos 
dar nebuvo nustatytos nė su vie
nu kaimynu. Tad Valstybės Tary
bos nustatyta Steigiamajam sei
mui teritorija sykiu reiškė ir 

siekiamas Lietuvos valstybei sie
nas. Tuo atžvilgiu būdingas rinki
mų įstatymo 87 str. Jis nustatė, 
kad “Prūsų Lietuva renka atsto
vus į Steigiamąjį seimą lai
kydamasi išdėstytų šiuose įstaty
muose bendrų dėsnių, tik rinkimų 
diena gali būti jai skirta kita”. Tuo 
nuostatu Valstybės Taryba neap
siribojo tik santarvininkų nuo rei
cho atskirtu Klaipėdos kraštu, o 
pasisakė už visos Prūsų Lietuvos 
teisę jungtis su Lietuva. Taryba 
betgi susilaikė Prūsų Lietuvos rin
kimam į Steigiamąjį seimą numa
tyti datą ir organizaciją, taigi susi
laikė nuo Prūsų Lietuvos laisvo 
apsisprendimo teisės vykdymo, 
kad neantagonizuotų Vokietijos ir 
santarvininkų, kurių pavedimu 
Klaipėdos kraštą laikinai valdė 
prancūzai.

Kitą Lietuvos plotą Valstybės 
Taryba padalino į 10 rinkiminių 
apygardų; Marijampolės, Kauno, 
Raseinių, Telšių, Panevėžio, Ute
nos, Vilniaus, Lydos, Balstogės ir 
Gardino. Skelbiant Steigiamojo 
seimo rinkimus, tik pirmos šešios 
apygardos buvo Lietuvos vyriau- 
aybės žinioje, kitos keturios buvo 
l^enkijos okupuotos. Taip pat 
Palanga ir Šventoji buvo Latvijos 
minioje ir Lietuvai grįžo tik 1921.

Pagal apytikrį to meto gyven
tojų skaičių, skiriant 15,000 gyven
tojų vieną atstovą, tos šešios apy
gardos gavo 112 atstovų, tos kitos 
keturios — 108. Iš viso Steigia
masis seimas buvo numatytas 220 
atstovų.Faktiškai rinkimai nusta
tyti laiku (1920, balandžio mėn.) 
galėjo įvykti ir įvyko tik tose še
šiose apygardose. Kai 1920.VII.12. 
Lietuvos - Sovietų Rusijos taikos 
sutartis nustatė Lietuvos rytų ir 
pietų sieną, Steigiamojo seimo teri
torija tose keturiose apygardose 
pusėtinai sumažėjo. Tik Vilniaus 
apygarda veik nepasikeitė. Balsto
gės visa apygarda liko už Lietuvos 
sienos. Lydos apygarda neteko 
Valkavisko apskrities, Gardino 
apygarda — Sokolkų apskrities.

Lenkijos - Sovietų Rusijos karo 
eigoje 1920 vasarą raudonoji ar
mija buvo išvariusi lenkus iš 
Ukrainos, Gudijos ir rytų Lie
tuvos. Pagal Lietuvos - Sovietų 
Rusijos taikos sutartį Lietuvai pri
klausančios sritys tada buvo per
leistos Lietuvai. Pagal tuometinį 
ministrą pirmininką dr. Kazį Gri
nių .Vilnius ir Vilnija 1920 Lie
tuvos žinioje išbuvo 75 dienas. (Dr. 
Kazys Grinius: Steigiamojo seimo 
metai, Aidai, 1970 m., Nr. 5. ps. 
205). Faktiškai Lietuvos kariuo
menė Vilniuje buvo nuo
1920.VII.15 iki 192O.X8„ t.y. 85 die
nas, o kitos įstaigos gal ir tik 75 
dienas. Klausimas, kodėl ta proga 
Lietuva nesiskubino tose išlais
vintose apygardose pravest rin
kimų į Steigiamąjį seimą? Net 
rinkimų datos nebuvo paskelbtos. 
Atsiradimas Vilniuje atstovų Stei
giamajame seime, atrodo, būtų ga
lėjęs turėti toli siekiančių padari
nių Lietuvos - Lenkijos santykiam. 
Kodėl tad Lietuva to nepadarė? 
Turbūt tam būta rimtų priežasčių. 
Nei Steigiamojo seimo steno
gramose, nei kitur paaiškinimo ne
teko užeiti.

Nors ne dėl nuo Lietuvos parei
nančių priežasčių apie trečdalis 
Lietuvos žemių savo atstovų Stei
giamajame seime negalėjo turėti ir 
tatai galėjo veikti seimo sudėti, bet 
tatai nepakeitė nei Steigiamojo 
seimo kompeticijos, nei jo uždavi
nių, nei jo vaidmens mūsų tautos 
nacionalinei savimonei, Lietuvos 
demokratiniam valstybingumui, 
ar to valstybingumo tarptau- 
tiniam įspūdžiui.

Steigiamojo seimo reikšmę tau
tos nacionalinei savimonei gal 
vaizdingiausiai bus išreiškęs tau-- 
tinio atgimimo entuziastas ra
šytojas kun. Tumas - Vaižgantas. 
Steigiamojo seimo susirinkimo 
išvakarėse tautininkų — pažan-

(Nukelta į 2 psl.)
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„ VILKA VISKIO VYSKUPIJĄ
Pokalbis su Bronium. Kvikliu apie

"SPAUSTUVEI ATIDAVUS
„ Lietuvos bažnyčių" tomus n

Už Oskaro Milašiaus poeziją tardymai, muši
mai ir kalėjimas.
„Vilkaviškio vyskupiją“ spaustuvei ati
davus: pokalbis su Bronium Kvikliu apie 
„Lietuvos bažnyčių“ tomus.
Tėviškės parapijos religinis koncertas.
Česlovo Grincevičiaus apybraiža „Linksma 
buvo Pirenėjuose“.
Vaizduotės vyno įkvėpta knyga.
V. Ūselienės eilėraštis.
Jurašo „Didžiadvasis pavyduolis“ Yale reper- 
tuariniam teatre.
Miro skulptūra Chicagos vidurmiesty.

- Lietuvaitės Chicagos galerijose.
. Ir vyrai neatsilieka.
Nauji leidiniai.

t

Už Oskaro Milašiaus poeziją 
tardymai, mušimai ir kalėjimas 
Nuo pasaulinio garso rašy- 

tojo-poeto Oskaro V. Milašiaus 
gimimo 1977 metais suėjus 
šimtmečiui, apie jį pabrėžtinai 
rašė viso pasaulio kultūrinio 
klodo spauda. Rašytojas buvo 
lietuvis, nepriklausomos Lietu
vos diplomatas, ilgametis jos 
atstovas Prancūzijoje, miręs 
1939 m. Savo poeziją ir kitus 
raštus rašė prancūzų kalba, 
versdamas jon taipgi lietuvių 
liaudies pasakas ir dainas. 
Dirbdamas Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje, asmeniš
kais kontaktais, taktu ir įžval
gumu daug laimėjo Lietuvai, 
ypač kritiškais metais nepri
klausomybės pradžioje. Tačiau 
grožinė jo kūryba nėra poli
tinė. Tai tyrojo grožio poezija, 
mistinių gelmių raštai, krikš
čioniškąja dvasia pulsuojan
čios knygos. Rašytojo garsas ir 
po jo mirties nemažėja, bet ple
čiasi. Šiandien sunku būtų 
berasti kiek vertesnę XX 
amžiaus prancūzų poezijos 
antologiją be O. V. Milašiaus 
kūrybos, neužmirštant tenai ir 
to, kad jis yra lietuvis.

Tad suprantama, jog ir Lietu
voje O. V. Milašius niekada 
nebuvo pamirštas. Jau 1929 m. 
dr. Jonas Grinius Lietuvos 
universitete apgynė savo diser
taciją, kurios tema kaip tik 
buvo O. V. Milašiaus poezija. 
1931 m. pasirodė A. Vaičiu
laičio verstas O. V. Milašiaus 
poezijos rinkinys lietuvių kalba 
„Poemos“. Garsioji jo misteri
ja „Miguel Manara“, taipgi A. 
Vaičiulaičio išversta lietuvių 
kalbon, Kaune išėjo 1937 m.

Šimtmetinė gimimo sukak
tis paskatino naujus vertimų 
leidinius. Antano Vaičiulaičio 
patobulintas naujas „Miguel 
Manaros“ vertimas Lietuviš
kos knygos klubo išleistas 1977 
m. Chicagoje. O sutelktinis ir 
didelis O. V. Milašiaus poezi
jos pluoštas, išverstas ir sure
daguotas taipgi A. Vaičiulai
čio ir pavadintas „Septynios 
vienatvės“, tos pačios leidyk
los išleistas Chicagoje 1979 m.

Mus džiugino bei domino tai, 
kad ir okupuotos Lietuvos

periodinė spauda O. V. Mila
šiaus poezijos vertimų įvai
riais atvejais yra paskelbusi. 
Ypač dėmesys į rašytoją buvo 
atkreiptas šimtametinės su
kakties nuo gimimo proga. 
Įvairių žurnalų bei laikraščių 
puslapiuos pasirodė tada išti
sų poezijos pluoštų vertimai. 
Sakysim, va, literatūros žurna
las „Pergalė“ 1977 m. 5-tame 
numeryje duoda net aštuonis
O. V. Milašiaus poezijos gaba
lus, išverstus Vaclovo Šiugž- 
dinio.

Tačiau šiandien esame pri
trenkti fakto, kurį randame 
tenykštėje pogrindžio spau
doje — „Vytis“, 1980 m. liepos- 
rugpjūčio mėn., Nr. 5. Štai kas 
atsitinka žmogui okupuotoje 
Lietuvoje 1980 metais už Oska
ro V. Milašiaus poezijos skai
tymą! Toliau iš minėto „Vy
ties“ persispausdiname 
Keršiūtės pareiškimą.

♦

D.

Lietuvos TSR Prokurorui
Lietuvos TSR Valstybės sau

gumo komiteto Pirmininkui
Lietuvos TSR Vidaus Reika

lų Ministrui
Lietuvos TSR Teisingumo 

Ministrui
Nuorašas: Lietuvos Komu

nistų partijos Centro Komite
tui

Danutės Keršiūtės, Vaclovo, 
gyv. Vilniuje, Felikso Žemai
čio g. I b. 100

PAREIŠKIMAS
Lietuvos TSR Konstitucija ir 

kiti įstatymai skelbia piliečių 
teisę į asmens neliečiamybę ir 
draudžia naudoti bet kokį 
smurtą jų atžvilgiu. Deja, šie 
įstatymai buvo šiurkščiausiu 
būdu sulaužyti.

1980 m. birželio 24 d. buvau 
nuvežta į Valstybės Saugumo 
Komitetą pas tardytoją J. Mar
cinkevičių. Jis mane tardė dėl 
poeto O. Milašiaus kūrinių, 
kurie buvo paimti per kratą 
mano sesers namuose Šal
čininkų rajone. Kadangi šios O.

(Nukelta į 2 psl.)

Dar nebaigėm džiaugtis Jū
sų "Telšių vyskupija”, o jau gir
dėjom, kad atiduotas spaus
tuvei “Vilkaviškio vyskupijos” 
rankraštis. Ar iš tikrųjų taip 
yra? Ir už kiek laiko galima ti
kėtis naujo tomo?

— Taip. Knyga parašyta, pa
ruošta spaudai ir jau Al. Pakal
niškio Jr. Morkūno spaustuvė
je surinkta. Mudu su dr. Jurgiu 
Gimbutu, bostoniškiu, baigia
me skaityti korektūras, įve
dame papildymus, pataisy
mus, patikslinimus. Taigi ma
no, kaip autoriaus, darbas su 
tuo tomu yra kaip ir baigtas. 
Beliko spaustuvės darbai, o jie 
ilgokai trunka. Šiuo metu kny
gos techniškasis redaktorius ir 
dailininkas Petras Aleksa 
įtemptai dirba prie tos pačios 
Lietuvių bibliotekos leidyklos 
leidžiamos kun. dr. J. Pruns- 
kio knygos „Sibiro lietuviai“. 
Tikisi iki birželio vidurio kny
gą išleisti. Tada jau kibs sku
biai prie „Vilkaviškio vysku
pijos“. Norėtumėm ją išleisti 
dar šiais metais.

— Grįžtant prie „Telšių 
vyskupijos", būtų įdomu su
žinoti, kokie aplamai auto
riaus ir leidyklos įspūdžiai, pra
ėjus jau tam tikram laikui po 
knygos pasirodymo? Kokie 
žmonių — skaitytojų ir spau
dos atsiliepimai? Kokie aidai iš 
Lietuvos ?

— Atsiliepimų labai daug. 
Platesnes recenzijas paskelbė 
“Draugas”-jo Kultūrinis prie
das, “Aidai”, “Akiračiai”, 
“Darbininkas”, “Dirva”, 
“Pasaulio lietuvis”, “Mūsų vy
tis”, “Technikos žodis”, “Lais
voji Lietuva”, “Laivas”, “Skau
tų aidas”, “Mūsų dienos”, 
Australijoje leidžiami “Tėviš
kės aidai” ir gal dar vienas ki
tas. Gerus žodžius laiškais at
siuntė daugybė mūsų 
dvasininkų, kultūrininkų, poli
tikų, meno istorikų ir eilinių 
skaitytojų. Visi jie džiaugėsi 
veikalo pasirodymu. Kai kurie 
atsiuntė patikslinimų ar papil
dymų. Neigiamai apie knygą 
atsiliepė tiktai okupuotosios 
Lietuvos radijas ir čikagiškės 

Sunaikintos buvusios Vilkaviškio katedros šonine išlaukta architektūra. (U “Lietuvos bažnyčių" n tomo).

“Naujienos”. Abudu sutar
tinai iškoneveikė. Bet tai mūsų 
nesujaudino. Blogiau yra, kai 
darbą peikia pagirtas asmuo, o 
kai tai daro tie, kurie jau dau
gelis metų visą išeivijos kul
tūrinį gyvenimą ir laimėjimus 
šioje srityje niekina, liūdėti ne
tenka.

Klausiate apie “aidus iš Lie
tuvos?”. Legaliu būdu knygos 
pasiųsti ten negalima. “Telšių 
vyskuiją” konfiskuoja. Jeigu 
kas veža — atima. Bet vis dėlto 
mūsų žiniomis tam tikras, kad 
ir nedidelis knygos egz. skai
čius Lietuvą pasiekė ir ten ji ei
na iš rankų į rankas. Gavome ir 
atsiliepimų. Štai pora jų:

“Patys gražiausi ir turinin
giausi žodžiai neišsakys Jūsų 
darbo vertės. Taip, knyga la
bai vertinga Ją išleisdami pa
darėte tai, ką mes savo tėvy
nėje negalime atlikti. Dievo 
palaimos linkime Jūsų vertin
gai kūrybai”.

“Vakar mane pasiekė ‘Tel
šių vyskupija’. Tai puikus Lie
tuvos bažnyčių albumas. Gau
sybė nuotraukas Gražu, kad 
radote galimybę užfiksuoti mū
sų tautos genijų pastatytas 
bažnyčias. Gerai, kad tiek daug 
vietos skyrėte iš mūsų atimtai 
Klaipėdos bažnyčiai ir kitoms 
šventovėms, kurių jau nebe
turime... Pasitaiko kiek netiks
lumų, bet stebimės, kad jų tiek 
mažai. Mes čia, leisdami Lie
tuvoje, būtumėm daugiau pa
darę. Nekantriai lauksime kny
gų apie kitas vyskupijas 
pasirodymo”. >

— Suprantama, knygoms 
leisti reikia ir pinigo. Kaip Šio 
pobūdžio reikalai atrodo, pa- 
skleidus visuomenėj pirmąjį 
"Lietuvos bažnyčių” serijinio 
veikalo tomą: ar bus galima su
vesti galus su galais ir kokios 
viltys sekančių tomų perspek
tyvai? Kaip dosniai knygų lei
dimą remia mūsų dvasininkai, 
profesionalai, pasiturintieji as
menys, vargšai ir fondai?

— Kaip knygos autorius, ma
žai teturiu laiko lėšų telkimui. 
Tuo rūpinasi leidėjai. Bet, prieš 
atsakydamas į šį klausimą,
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VUkaviikio vyskupijos katedra nepriklausomybės laikais. 1944 metais fron
tui prie Vilkaviškio apsistojus, katedra buvo sugriauta. Pokario metais ji 
nebuvo atstatyta, jos vietoje įrengiant miesto aikštę . skverą. (Iš “Lie
tuvos bažnyčių’* II tomo). * 
užmečiau akį į buhalterijos 
knygas. Reikalai nėra geri, ne
džiuginantys. I-jo tomo išlei
dimą dosniau parėmė telšiš
kiai kunigai išeivijoje, knygos 
pirkėjai. Tomo išleidimo sko
los tesiekia apie 2000 dolerių. 
Gal “galai su galais” ir susi- 
ves. Su II tomu žymiai blogiau. 
Leidykla buvo pasiuntusi apie 
150 laiškų, prašydama aukų. Iš 
jų atsiliepė apie 50, atsiųsdami 
didesnes ar mažesnes aukas. 
Tūkstantines paklojo: kun. Pi
jus Brazauskas, paskirdamas 
savo 3 mėnesių pensiją, prel. 
Jonas Balkūnas, kun. Jonas 
Aleksoms, kun. T. Palis - Palu
kaitis. 500 dolerių atsiuntė kun. 
Jonas Bacevičius. Kiti po ma-

žiau, bet vis dėlto davė. Tačiau 
didesnis skaičius aplamai nie
ko nedavė ar žadėję nedavė. Iš 
30 lietuvių parapijų klebonų 
atsiliepė tik vienas kitas su la
bai kuklia auka. Iš 5-ių lie
tuviškų vienuolijų atsiliepė tik 
dvi su bendra 150 dol. auka. 5 
gydytojai davė iš viso tik 175 
dol. Neatsiliepė nė vienas advo
katas, gal tik pora prekybinin
kų su labai kukliomis aukomis. 
Užtat, kai pasiturintieji mūsų 
darbo nevertino, jų vietoje atsi
rado aukotojų iš “prastų žmo
nių” mažo uždarbio tarpo, iš 
pensininkų. Iš jų išskirtinai 
minėtina čikagiškė pensininkė 
Joana Pautienytė. Vieną die
ną ji aplankė knygos autorių ir 
iš jo patyrė, kad aukos silpnai 
plaukia. Tada ji pasakė: “O ko
dėl neprašote aukų iš prastų 
žmonių tarpo? Manote, kad 
“Lietuvos bažnyčių” knygų lei
dimo reikalai tiktai pasiturin
tiems rūpi? “Ir čia pat ji padėjo 
ant stalo 500 dolerių. Tai lyg 
Kristaus minimos “našlės ska
tikas”.

Fondai? Kreipėmės į penkis 
lietuviškus fondus ir nė iš 
vieno negavome nei cento, nei 
atsakymo. Bet ant jų “kry
žiaus nestatome”. Formalu
mai, posėdžiai, nutarimai, pat
virtinimai etc. Kantriai 
laukiame.

Iš viso finansinės knygų lei
dimo perspektyvos nėra links
mos. Jaučiame, kad jos ypač 
bus liūdnos, kai leisime V ir VI 
tomus, kurie bus skirti Kaišia
dorių ir Vilniaus vyskupijoms, 
nes iš ten išeivijoje tėra mažai 
išeivių, nedidelis kunigų skai
čius. Taigi prisibijome, kad mū
sų sumanymas gali sustoti ir 
dėl lėšų stokos.

— Už knygos paruošimą ir 
popierių, už spaustuvės bei ri

šyklos darbus, niekas neabe
joja, kad visur visiems ir už vis
ką reikia sumokėti. Na; o kaip 
su autoriaus honoraru?

— “Autoriaus honoraras”? 
Tokio žodžio mūsų knygų lei
dyboje seiiiai nebėra. Mes tai ži
nome, bet knygas rašome ir ra
šysime. Jau sakiau, kad 
nesusirenka reikiama suma net 
ir spaudos išlaidoms sumokėti.

— Kiek maždaug laiko reikia 
vieno šitokio tomo paruošimui, 
kokios problemos atsiranda ra
šymo ir redagavimo eigoje ir 
kaip jas sprendžiate?

— Intensyviai dirbant, vie
ną tomą galiu paruošti per me
tus, žinoma, kai nebedirbu 
redakcijoje ar kur nors kitur ir 
kai pragyvenu iš savo it žmo
nos pensijos. Rašant problemų 
būna nemažai. Ypač nėra leng- 
va suorganizuoti bažnyčių nuo
traukų gavimą, turint galvoje, 
kad jos yra už kietos geležinės 
uždangos. Bet ir šią kliūtį bai
giame nugalėti. Daug padeda 
gausūs talkininkai — savo gim
tosios parapijos mylėtojai. 
Ačiū jiems už tai.

Tenka dar pridėti, kad iš apie 
800 mūsų aprašomų bažnyčių 
nuotraukų trūksta tik apie 30. 
Bet yra atvejų, kai jų nebegali
me gauti, nes bažnyčios yra jau 
nugriautos ar sudegintos.

— Kas nulėmė, kad po "Tel
šių vyskupijos” išleidžiama 
"Vikaviškio vyskupija”?

— Paprastas reikalas: pavy
ko suorganizuoti beveik visų 
šios vyskupijos bažnyčių nuo
traukas. Su kitomis vyskupi
jomis kiek blogiau, bet, kaip mi
nėjau, nėra labai blogai. III 
tomas bus Kauno, o IV Pane
vėžio vyskupija.

— Kokia yra aplamai šio nau
jo vilkaviškinio tomo struktū
rinė, istorinė ir metodinė apim
tis bei kryptis? Ar šiais 
atžvilgiais jis kuo nors skirsis 
nuo telšiškio? Ir ar bus aprašy
tos Pietinės Sūduvos para
pijos, dabar neįeinančios į Vil
kaviškio vyskupijos sudėtį?

— Stengiuosi laikytis pana
šaus turinio bei dėstymo būdo, 
bet kiek praplečiu istorinį me
todą, nes visada atsiranda įdo
mios medžiagos ir žinių apie 
bažnyčias. Vilkaviškinis to
mas bus gerokai storesnis, baž
nyčios bus pilniau aprašytos 
nuo jų įsikūrimo metų ligi 1980 
metų pabaigos. Netruks ir 
iliustracijų, nors jų dėsime kiek 
mažiau, užtat didesnio for
mato.

Pietinė Sūduva nebus pa
miršta. Jau knygos pradžioje 
duosime Vygrių — Seinų vys
kupijos istorinius bruožus, nu
rodysime lietuviškų parapijų 
nutautinimo priežastis nuo se
niausių ligi dabartinių laikų. 
Aprašysime ne tik Seinų, Puns
ko bažnyčias, bet iš viso gal 20, 
kur dar dabar dalis tikinčiųjų 
lietuviškai meldžiasi. Paskelb
sime nemaža įdomios medžia
gos apie lietuvių tikinčiųjų len
kinimą ir lenkintojus. Iš vis? 
Pietinei Sūduvai teks gal 100- 
150 puslapių teksto su įdomio
mis ir retomis iliustracijomis. ;

— Be abejo, pats didžiausias 
šios serijos knygų “Lietuvos 
bažnyčios” kaltininkas yra

(Nukelta i 2 psl.)
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Ši įame numeryje: 
Lietuvos himno vertimo anglų kalbon 
reikalu. 
Dr. Jono Griniaus požiūris į literatūros 
kūrinį. 
Chicagos solistų sutelktinis koncertas. 
Žmogus ir daiktas Juozo Sodaičio kūryboje. 
Ir niekad ne namolei — Antano Jasmanto 
poezijos knyga. 
Antano Jasmanto eilėraščiai. 
Antano Vaičiulaičio apybraiža „Kelionė į 
Williamsburgo miestą". 
Netekome Fabijono Neveravičiaus. 

. „Galerijai" Chicagoje vieneri metai. 
Antras kaimas į dvarus neišlaksto. 
Vokiška knygutė apie Czeslaw'o Milosz'o 
tėviškę. 
Nauji leidiniai. 

JONO GRINIAUS POŽIŪRIS Į LITERATŪROS KŪRINĮ 
A L I N A S K R U P S K E L I E N Ė 

gentini PaAOČbį, 
LIETUVOS HIMNO VERTIMO 
ANGLŲ KALBON REIKALU 

^ Reikia džiaugtis, kad mūsų rašytojų kūrybos kaskart vis j 
daugiau yra pateikiama platesniems skaitytojų sluoksniams 
anglų kalba. Plečiant vertimų užmojus, būtų labai svarbu susi
laukti ir gero Lietuvos himno vertimo į anglų kalbą. J i s reika
lingas įvairiomis progomis. Pvz., kongreso ats tovai jį kartais 
net perspausdina „Congressional Record" leidiniuose, ir būtų 
puiku, kad mūsų himnas būtų perteikiamas visais atžvilgiais 
gerame vertime, kad jame būtų ir turinio tikslumas, ir reikia
mas melodiningumas. 

Vis dėlto jau turime ir ne vieną himno vertimą. Bene 
labiausiai paplitęs velionio poeto Nado Rastenio: 

N 
Lithuania, our country, 
Land of might you'll euer be; 
Through the ages your fond sons 
Have gathered strength from thee. 

•"jį,-- Lithuania, your children 
į-J " -• Paths of righteousness shall tread; 

For their native land the'll Labor 
Earth aspiring aims they've bred. 

{ Fount of light, may your bright sun 
G Pierce all that's in darkened sheen, 

Show us Truth's noble way, 
And wJll folloiv in your gleam. 

In our hearts, Lithuania, 
Love for you will dwell fore'er 

t Spirit of the world is soaring — 
Caught in your exalted glare. 

j 

Sis ver t imas nestokoja ritminio skambumo, poetinio vaiz
dumo, tačiau y ra kiek nutolęs nuo lietuviškojo teksto. 

Arčiau lietuviškojo teksto y r a himno vertimas, pasirodęs 
knygelėje „Lithuania", išleistoje Hanau mieste, Vokietijoje, 
1946 m. Ten duodamas toks vertimas: 

Lithuania, our native country, 
You are a land of heroes, 
From the past do let your sons 
Obtain the strength 

Let your children go 
Only the way of virtue, 
Let them work for your profit 
And for people's prosperity. 

Let the sun of Lithuania 
Rėmo ve the darkness 
And the light and the truth 
Let accompany our steps. 

ii 
Let the love of Lithuania 

• Burn in our hearts 
In the name of Lithuania 

_ Unity let blossom. 

Šis ver t imas visai arti originalo, atliktas beveik pažodžiui, 
bet jis gana grubus, be muzikalaus skambumo, o ir jo anglų 
kalba neturi pageidaujamo sklandumo. 

Anglų kalbos dėstytoja Loyolos universitete dr. Agnesine 
Dering yra padariusi šiame vertime stambesnes pataisas. Jos 
vertimas skamba taip: ( N u k e l t a į 2 ^ 

Pereitų metų lapkričio mėn. 
10 d. Miunchene, Vokietijoje, 
mirė dr. J o n a s Grinius, Vytau
to Didžiojo universiteto Kaune 
profesorius, dėstęs ten pran
cūzų literatūrą, meną, estetiką 
ir religinio meno istoriją. Pa t s 
kūręs d ramas ir parašęs daug 
literatūrinių studijų, savo kri
t inius straipsnius išleidęs 
dviem tomais "Veidai ir prob
lemos". Nemaža dar liko rank
raš ty ir originalios kūrybos, ir 
kritikos straipsnių. Vertino 
daugiausia naująją lietuvių li
teratūrą. Visuomenei jis gerai 
paž įs tamas kaip nenuolaidus 
ir kovingas literatūrinių dis
putų dalyvis, atkakliai ginąs 
tai , kas , jo nuomone, yra nea
bejotina tiesa. 

Pažiūros į literatūros kūrinį 
y ra labai įvairios, ir literatūri
nės srovės glaudžiai siejasi su 
jų laikotarpio filosofinėmis idė
jomis. Materializmo, socializ
mo veikiami iškilo literatūroje 
r e a l i z m a s , n a t ū r a l i z m a s , 
socialistinis realizmas. Kiek
viena srovė ateina su savitom 
pažiūrom į tai, kas sudaro li
teratūrinį kūrinį, ko turėtų 
siekti kūrėjas, ko kūrinyje tu
rėtų ieškoti literatūros kri
t ikas . Kūrinys įvairiais lai
ka i s buvo vertinamas labai 
įvairiais atžvilgiais: estetiniu, 
idėjiniu, tautiniu, moraliniu, 
etnografiniu. Paskutiniais lai
ka is iškilęs struktūralizmas 
kūriniui suprasti vėl siūlo skir
t ingus metodus. 

Kiek gal ima susekti iš J.Gri
n iaus literatūrinių ir kritinių 
s traipsnių (Veidai ir prob
lemos, I ir II t. ir kit.) jo litera
tūr inis credo yra krikščioniš
kojo humanizmo reiškimas 
li teratūrinėmis ir apskritai me
no priemonėmis. Tokią pažiū
rą formavo jo religinis nusi
teikimas, kurį jis išsinešė iš 
šeimos, gilino ir brandino stu
dijomis. J i s studijavo 1922-1926 
Kaune, 1926-1929 Grenoblyje 
ir Paryžiuje. Klausėsi Stasio 
Šalkauskio, Kuraičio paskai
tų, o jo literatūrinį pomėgi ug
dė ir skatino Mykolaitis - Pu
t inas , Juozas Eretas. Tačiau jo 
paties kūrybai galėjo turėti įta
kos ir klasikai, ypač prancūzų, 
kuriuos jis mėgo ir uoliai stu
dijavo: jį žavėjo patosas, cha
rakterių kilnumas, klasikinė 
forma. Idealus draminis per
sonažas jam buvo pvz. Goethės 

Ifigenija, kuri savo taurumu 
sutramdė barbarų valdovą, ar
ba senovės Antigona, ne
paklusus nedoram įsakymui. 
Bet didžiausios įtakos jo kri
tinėm pažiūrom susidaryti tu
rėjo jo charakter is . 

J. Griniaus nuomone, skai
tytojas, imdamas į rankas kny
gą, iš l i teratūros kūrinio tikisi 
gauti p rasmingo estetinio iš
gyvenimo, susidurti su žmo
giškąja problematika. J i s nori 
pasekti, kaip kūrėjas, nau
dodamasis li teratūrinėmis me
no priemonėmis, atskleidžia 
skaitytojui likiminę žmogaus 
problemą, kraštutinėje situaci
joje atsiradusį žmogų. Tačiau, 
sprendžiant tą problemą, rašy
tojo žvilgsnis neturėtų pasi
tenkinti material iu pasauliu, 
bet pakilti "drąsiu poskrydžiu 
aukščiau vidutiniškumo", kad 
kovotų dėl ko nors pozityvaus. 
Šita žmogiškoji problematika 
yra esminė sąlyga literatūros 
kūriniui išlikti ateičiai. Ypač 
dramai ir romanui . Bet prob
lema turi būti atsieta nuo erd
vės ir laiko, kad sudomintų ir 
angažuotų ir tokį skaitytoją, 
kuris nepažįs ta vaizduojamų
jų aplinkybių, problematika tu
rėtų būti bendrai žmogiška, te
mos i n t e r p r e t u o j a m o s ne 
siauru mastu , bet praplėstos į 
visą žmoniją. 

Kraštutinių situacijų Gri
nius r a n d a lietuvių likime ypač 
po pastarojo pasaulinio karo, 
kai jėga buvo perskirtos šei
mos, kai mylimi artimi as
menys buvo išblaškyti po įvai
rius pasaulio kraštus , kai 
dideliam žmonių skaičiui teko 
atsidurti mirties akivaizdoje. 
Bet ta ip pa t ir visoje lietuvių 
kovoje dėl laisvės būta kraš
tutinių situacijų. Kraštut inė si
tuacija yra ir šių laikų kacetų 
Ūkimas. Cia blogis yra pa ts gi
liausias ontologinės piktybės 
viešas prasiveržimas. Su juo 
kovoti ga l ima tik krikščioniš
ka meile, kuri blogį nugali , jį 
tarsi išperka auka iki mirties. 
Ir tokių situacijų lietuvių li
kime šiandien netrūksta. Ba
lio Sruogos "Baisiosios nak
t i e s " d r a m o j e y r a 
pavaizduotas vienas epizodas 
iš 1905 metų revoliucijos, kai 
prasiveržus jėga nori pakeisti 
socialinę ir politinę sant
varką. Tokia kova yra viena iš 
žmogiškiausių dejų, nes "šios 

Dr. Jonas Grinius (1902—1980) 

laisvės yra glaudžiai susiju
sios su asmenine laisve, be ku
rios žmogus negali egzistuoti 
pagal jam prideramą stovį" 
(Veidai ir problemos, 11,124,.). 
Marijos Pečkauskaitės "Seno
jo dvaro" apysakos analizė 
pailiustruoja J. Griniaus gal
vojimą. Apysakoje vaizduo
jamas vienos bajorų šeimos gy
ven imas , tėvų i r vaikų 
santykiai, tautinės sąmonės 
budimas, — tam tikra epocha 
Lietuvoje. Bet visas dvaro ir 
žmonių buvimas yra apgaub
tas tarsi mirties šešėlio. Ir tai 
esanti pagrindinė apysakos 
idėja — gyvenimas y ra ne
pastovus, laimės ir nelaimės 
akimirkos kaitaliojasi. Ši pra
einamumo idėja iškelia apy
saką iš erdvės ir laiko, atsieja 

Raudonos, margos, gelsvos, baltos 
Pražydo tulpės visos kartu... (Kazys Binkis! Nuotr. V. Maželio 

N u o t r a u k a V. Maželio 

ją nuo konkrečių aplinkybių, 
ja i teikia bendro žmogiškojo li
kimo prasmę. Gyvenimo tra
pumas visų laikų ir visų tautų 
žmogui y r a s u p r a n t a m a s . Au
torės mir t ies s a m p r a t a , kokią 
ji a tskleižia pagr ind inės vei
kėjos M a m a t ė s lūpomis, y r a gi
liai kr ikščioniška, a r t ima lie
tuvių l iaudies pasaulėjautai , 
bet ir g imin inga daugeliui 
Vakarų Europos romantikų... 
" p a s t a t y d a m a mirtį kaip žmo
giškos dal ios ir drauge apy
sakos Sename dvare centr inę 
problemą, M. Pečkauskaitė 
pasirodė ne tik romantikė, bet 
d a r egzistencial is tų p i rmtakė 
Lietuvoje, nes joks ki tas mūsų 
rašy to jas jokiame dailiosios 
prozos kūr inyje anksčiau ne
buvo t iek svars tęs mirties 
problemos kaip Seno dvaro au
torė" (V. ir P. II,45p.). 

Ap lama i žmogiškos proble
mat ikos ir k raš tu t in ių situ
acijų J . Gr in ius r anda ir isto
rinėje medžiagoje. "Gulbės 
g iesmės" d r a m o s t ema yra 
Barboros Radvilai tės ir Žygi
m a n t o l ik imas . Juodviejų mei
lė, iš t ikimybė, patr iot izmas, 
kova su karališkųjų rūmų intri
gomis, p a g a l i a u Barboros mir
tis — ta i vis bendrai žmogiš
kos problemos, kurios tą 
istorinę medžiagą padaro arti
mą ir s u p r a n t a m ą šių laikų 
skai tytojui , nes ir šiais laikais 
žmonės turi tokių psicholo
ginių ir idėjinių problemų. 

Ieškodamas l i teratūros kūri
ny likiminių problemų, at
skleistų t radicinėmis meno 
pr iemonėmis , J . Grinius tei
gia, kad mode rnaus teatro dra
m a turi s i lpna dramine int

rigą, nerodo gilių būties 
konfliktų, yra šalta žmogui. 
"Su juo rašytojai elgiasi lyg ko
kie zoologai, kurie mėsinėja gy
vus žvėrelius, tepaisydami tik 
eksperimento tikslų. Šitą anti-
humanis t in į nejautrumą, atė
jusį į l iteratūrą iš gamtos 
mokslų bei technikos, kai kas 
laiko labai modernia ir pažan
gia ypatybe. Tačiau ji turės 
išnykti, kai rašytojai vėl pano
rės geriau suprasti žmogų. Ta
da jie pamatys , kad pasikly
dęs, sunykęs, mirties šokį 
šokąs, žemai puolęs žmogus 
net scenoje vertas didesnės pa
garbos negu eksperimentinis 
gyvulėlis. Kam humanizmas 
nėra tuščias žodis, tam ir da
bar aišku, kad į pažinimą ir su
pratimą teveda meilė, bet ne 
širdies šal t is su ironija" (Aidai, 
1969. Nr. 7., 306p.). 

Ir kituose kraštuose, pvz. 
Vokietijoje, kritikų, rašytojų, 
filosofų suabejota literatūros 
ateitim dėl technikos įsigalė
jimo. Trys šių dienų gražuo
liai, J. Griniaus žodžiais ta
riant, radijas, kinomatografas 
ir televizija išstumia meną. 
Literatūra, kaip mes ją anks
čiau supratome, nebeturi vie
tos moderniojoje kultūroje. 
Dailė, muzika, teatras, grožinė 
literatūra, filosofija pasitrau
kė iš kelio ir užleido vietą kom
piuterio mašina i . O mašininė 
technika humanizmą paver
čia ant ihumanizmu, ji nuolat 
palaiko tą ant ihumanist inę 
dvasią ir tuo desorganizuoja 
dvasinę žmogaus kūrybą. 

Lietuvių literatūroje Lie
tuvoje ir išeivijoje vis daugiau 
a t s i randa temų iš svetimo gy
venimo. Lietuvoje šito rei
kalauja komunistinė ideologi
j a , i š e i v i j o j e s k a t i n a 
"snobis t i škas" noras atsiliepti 
į aktual ius gyvenamojo krašto 
klausimus, pavaizduoti jų pap
ročius ir žmones. "Šitas sve
timųjų reiškinių tėvynėje ir 
Amerikoje brovimasis j lietu
vių li teratūrą ją nemaloniai 
apsunk ina ir susvetimina" (Ai
dai , 1969, Nr. 6, 262p.). Tai ro
do, kad lietuvių literatūrą vei
k i a s v e t i m a gyvenamojo 
krašto apl inka. Lietuvių li
teratūra pergyvena šių dienų 
li teratūrinę krizę ne bendres
ne prasme, bet svetimųjų 
į takojama. Mūsų trys pre
mijuotieji romanai "Trečioji 
moteris", "Delfino ženkle", 
"Sąmokslas" kaip tik ir plėtoja 
tokias svetimojo gyvenimo te
mas . Bet ten svetimas gyveni
mas taip užgožia lietuviškąjį 
žmogų, kad jo beveik nematy
ti. Tačiau svetimos, nelietuviš
kojo gyvenimo temos, kurios 
neatspindi bendrai žmogiškų 
problemų, nėra vertos lietuviš
kojo talento. 

Lyrikos krizė esanti dar gi
lesnė negu kitų žanrų. Ją žudo 
nusi lenkimas mašinai, tech
nikai, ant ihumaniškumui. Šių 
laikų mėgs tamas techninis me
chaninis žodynas nesiderina 
su lyrikos esme. Techninės 
ant ihumanis t inės tendencijos 
nėra vien tik Šių dienų reiš
kinys. Jų žymių galima rasti 
jau prieš 50 metų kubizmo ir 
futurizmo pastangose pakreip
ti dailę ir žodinę kūrybą iš tra
dicinio į naująjį, revoliucinį ke-
lią. 

(Nukelta į 2 psl.) 
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name numeryje: 
Kas ta Lietuvių Bendruomenės Literatūros 
premija? 
Prie lietuviškojo aitvaro lobių: dailininko 
Viktoro Petravičiaus 75 metų sukakčiai. 
Kovos už tautos gyvybę ir laisvę: Bronys 
Raila apie dr. Tomo Remeikio knygą: „Op-
position to Soviet Rule in Iithuania 1945— 
1980". 
Balio Chomskio trečiųjų mirties metinių pro
ga rašo Algis Šimkus. 
Yves Bonnefoy eilėraščiai „Niekad skaus
mas nebuvo elegantiškesnis". 
Mirė Juozas Kėkštas — poetas žemininkas. 
Du susitikimai su Juozu Kėkštu. 
Dr. Tomo Remeikio knygos pristatymas New 
Yorke. 

PRIE LIETUVIŠKOJO M A R O LOBIU 

f\£/ttu w& 
Kas ta 
lietuvių Bendruomenės 
Literatūros premija? 

'Nors jau pasibaigė pir
mosios (1980 metų) Lietuvių 
Bendruomenės Literatūros 
premijos skyrimo eiga, vis dar 
pasitaiko skaityti bei girdėti 
klaidingų jos kilmės, vardo ir 
paskirties nusakymų, kuriuos 
būtina patikslinti. Juo būti-
niau, kad tai premijai yra 
skirta likti pastovia, 
kasmetine tradicija. 

Sutikęs būti naujosios Kul
tūros tarybos pirmininkės 
Ingridos Bublienės pava
duotoju, į šį darbą atėjau su 
per daugelį metų sukauptu 
kultūrinės veiklos idėjų krai
čiu. Labiausiai man rūpėjo, 
kad pats pagrindinis mūsų 
išeivijos tautinės gyvybės 
šaltinis — raštija toli gražu 
ne pagal savo reikšmę globo
jama ir naudojama. Galvojau, 
jog;, reikia neįprastinio visuo
menės sąmonės padirginimo, 
kad! mūsų rašytojas ir jo kūri
ny! staigiau slinkteltų į dė
melio centrą. Nebuvau už
miršęs, kad šitokį poveikį su
kėlė- Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybinė literatūros premi
ja. Todėl jau pirmajame, nau
josios Kultūros tarybos posėdy 
(19§0 m. vasario 8 d.) pasiū-
l iai įsteigti bent 3000 dol. 
dyflfeio Lietuvių Bend
ruomenės Literatūros premiją, 
analoginę Lietuvos valsty
binei premijai. Buvau malo
niai nustebintas, kad visos 
Kultūros tarybos narių, o ne
trukus ir JAV LB Krašto val
dybos Sis siūlymas buvo 
priimtas net be diskusijų. Tai 
liudija, kad Si idėja jau ne 
mano vieno galvoje buvo 
pribrendusi. 

-
Pasklidus gandui ir net 

oficialiai premiją paskelbus, ji 
daugely laikraščių buvo 
vadinama valstybine premija. 
Nef JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas V. Kutkus 
„Pasaulio lietuvio" 1980; Nr. 
12* rašo: „Jos (Kultūros 
tarybos) iki Šiol ryškiausias 

darbas yra bandymas atnau
jinti buvusią Lietuvos vals
tybinę literatūros premiją". 
Bet nei atnaujinimo siekimas, 
nei toks vardas mūsiškei 
premijai nei tinka, nei buvo 
siūlytas. Panašumas nėra 
tapatumas. Skelbėme, kad 
įsteigėme Lietuvių Bend
ruomenės Li tera tūros 
premiją, tai tokiu vardu visų 
bei visur ji ir privalo būti vadi
nama. 

Taip pat klaida, kad daug 
kieno ji buvo vadinta ir tebe
vadinama konkursu. Konkur
so vardas yra įsipilietinęs sla-
pyvardinėse varžybose, tai 
joms jį ir palikime. LB premi
ja yra viešas aktas, vadin
tinas tik premija, ir tiek. 

Šį paaiškinimą rašyti 
paskatino tas įvykis, kad 
balandžio 11—12 d. Dai
navoje Lietuvių Bend
ruomenės konferencijoje buvęs 
PLB pirm. dr. J . Sungaila 
viešai reiškė savo nepasiten
kinimą, kad „Valstybinę" lite
ratūros premiją skelbė ir 
vykdo ne PLB valdyba, o jos 
padalinys JAV Lietuvių Bend
ruomenė. Tad čia ir teigiame, 
kad tokios „valstybinės" 
premijos nei steigėme, nei 
skelbėme. Toks vardas tebėra 
nepanaudotas. 

Antra vertus, Lietuvių Bend
ruomenės Literatūros premija 
yra visos lietuvių išeivijos 
premija. Ją įsteigė, administ
ruoja ir finansuoja JAV Lie
tuvių Bendruomenė, bet jos 
siekti gali ir skatinami viso 
laisvojo pasaulio lietuviai 
raSytojai. Dėl to tikėtume, kad 
Sia iniciatyva JAV Lietuvių 
Bendruomenė vykdo savo 
pareigą kaip pajėgiausias 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės narys. Šiuo atveju ji 
pelno kitokio, o ne kritiško 
atsiliepimo. 

V. Mariūnas 

Dail. Viktoro Petravičiaus 
75 metų sukakčiai i •m, 

. • 

fiAZYS B R A D Ū N A S 

Aitvaras lietuvių tautosako
je yra lobius kaupianti, ne
š a n t i ir juos d a l i j a n t i 
mitologinė būtybė. Žaižaruo
janti, impulsyvi, santykiuose 
su žmonėmis gana kampuota: 
gera, jei gerai, pikta, jei blogai. 
Tačiau ir įdomi visa ta savo 
bruožų dinamika. 

Kai, dailininko Viktoro 
Petravičiaus 75 metų jubiliejui 
artėjant, ėmiau savo mintis 
kreipti į šį kūrybingąjį mūsų 
dailės gyvenimo milžiną, man 
vis pasimaišydavo toji lietuviš
kojo aitvaro sąvoka. Turbūt 
dėl to, kad minėtomis pras
mėmis ir Aitvaro, ir Petravi
čiaus kai kurie asmenybių 
bruožai yra gana panašūs, jų 
asmeniškosios veiklos rezul
tatai gana tolygūs: lobių 
kaupimas ir jų dalinimas ki
tiems. Tačiau regimas ir 
skirtumas. Aitvaro lobiai 
grynai materialiniai: pinigai, 
javai ir kitokios ūkinės gėry
bės. Petravičiaus lobiai — 
kūrybinio darbo rezultatai: 
grafika, tapyba, skulptūra. 
Turtai, už kuriuos Viktoras 
Petravičius aruodų nepri-
sipildė, bet įsigijo vietą 
lietuvių meno raidoje, kurios 
jam pavydėtų ir dešimtys, 
nykstančiais lobiais apsi
krovusių. Aitvaras iškrečia 
savo kapšą tik į asmeniškąjį 
žmogelio aruodą, Aitvaras 
Petravičius savo ta lentu 
sukauptus dailės lobius abiem 
rankom pažeria visai tautai. 

Legendų legendos pinasi 
apie tautosakinio aitva
ro gerus ir blogus san
tykius su žmonėmis. Legen
dinio pobūdžio įgauna ir 
Viktoro Petravičiaus gyve
nimo vingiai bei jo reiš
kimasis tam tikrose situ
acijose. Tačiau tikrovė yra 
tokia. Viktoras Petravičius 
gimė 1906. V.12 Bedalių k., 
Šakių valsčiuje ir apskrityje. 
1935 m. baigė Kauno Meno 

mokyklą ir M. Dobužinskio 
grafikos-dekoracijos studiją. 
Po to tęsė studijas užsienyje: 
1938 m. baigė Paryžiuje 
Con8ervatore National des 
Arta et Mėtiers ir Ecole 
Na t iona le Supėrieure des 
Beaux-Arts. Už lietuvių liau
dies pasakos „Gulbė karaliaus 
pati" grafinį apipavidalinimą 
ir jos iliustracijas 1937 m. 
Paryžiaus Tarptautinėje meno 
ir technikos parodoje Viktorui 
Petravičiui paskirta aukščiau
sioji — Grand Prix premija. 
Paryžiuje tada išleista ir kita 
Viktoro Petravičiaus apipa
vidalinta ir iliustruota lietuvių 
liaudies pasaka „Marti iš jau
jos". Šie du monumentalūs 
Viktoro Petravičiaus darbai iš 
karto parodė, kokio didelio 
masto, kokio nepakartojamo 
originalumo ir kokio autentiš
ko lietuvių liaudies meno tra
dicijos sumodernintojo čia esa
ma. Nuo tada Petravičius su 
knygų iliustravimu, su jų vir
šelių piešimu bei raižymu jau 
nesiskyrė visą gyvenimą. Ne 
viena iš tokių Viktoro Petravi
čiaus rankos paliestų knygų 
visu savo iliustraciniu api
pavidalinimu tampa labai 
savaimingu dailės kūriniu, 
pvz. Fausto Kiršos poezijos 
rinkinys „Tolumos" (1947), G. 
Krivickienės lietuvių liaudies 
dainų r inkinys „Da inos" 
(1949), Balio Sruogos poema 
„Giesmė apie Gediminą" 
(1952) ir kt. Prie knyginio 
pavidalo kūrybos galėtume pri
glausti dar 1949 metais Vokie
tijoje pasirodžiusį mono
graf inio pobūdžio leidinį 
„Viktoro Petravičiaus lino rai
žinius". Čia vienoje vietoje su
kaupta net 37 lino raižinių 
at8paudai-originalai. Visa jų 
vienuma liudija ir liudys ne tik 
išraiškingą ir naujų grafikos 
kelių beieškančią Viktoro 
Petravičiaus ranką, bet ir pasi
liks kaip savotiškas doku-

VBctoras Petravičiui 

mentas anuometinių pokario 
nuotaikų. 

Viktoras Petravičius nebuvo 
abejingas ir teatrui. Nuo Vinco 
Krėvės „Skirgailai" sukurtų 
dekoracijų ir kostiumų eskizų 
nepriklausomybės laikais 
Kaune, iki pat Chicagos jis vis 
laiks nuo laiko pradžiu
gindavo publiką, scenos užuo
laidai prasiskleidus. 

Gyvenimo kelyje greitai ir 
kitos dailės šakos Viktorui 
Petravičiui pasidarė lengvai 
savos. Turime čia mintyje 
tapybą ir skulptūrą. Tapyboj 
jis iš karto atrado ir savo spal
vas, ir savo temas, vienų ir kitų 
labai petravičišką jungtį. Su 
įsimenančiais rezultatais jis ir 
tapyboje išbandė visas, kartais 
kone egzotiškas galimybes. 
Sakysim, jo tapyba ant šilko 
yra tokia vienintelė mūsų 

Nuotrauka Romo Baltuškos 

dailės pastarųjų laikų raidoje. 
Tikra staigmena buvo pats 

naujausias Viktoro Petravi
čiaus žingsnis — skulptūra. Ir 
šioje srityje iš karto jis tapo į 
nieką nepanašus ir nepakarto
jamas. Bet ir čia jis — tik 
Petravičius ir savo skulptūrai 
pasirinktąja medžiaga, ir 
aplamai skulptūros funkcijos 
supratimu. Ir dailininko ne
klausk: „Kodėl?". Atsakys 
trumpiausiai ir turbūt išsa
miausiai: „Taip reikia". 

Šalia viso to neaplenktina 
dar ir kita labai svarbi Viktoro 
Petravičiaus rolė bendrajame 
jo kartos dailininkų žygyje už 
lietuvių dailės sumoderninimą 
ir to modernizmo sulietu
vinimą. O šios krypties 
posūkio jau mirtinai reikėjo 
antrajame nepriklausomybės 
dešimtmetyje. Reikėjo mums 

pagaliau išdrįsti koja į koją 
žengti su Vakarų Europa. Net 
ją galbūt kai kuo ir pralenkti. 
O visuomenė buvo konserva
tyvi, abejinga. Reikėjo tad drą
sos išeiti su naujomis meno 
idėjomis, naujomis jo for-
momis bei siekiais. Viktoras 
Petravičius ir buvo tokių drą
suolių avangarde. Įspūdis 
buvo vienus sukrečiantis, kitus 
i ždegantis. 

Atsimenu, buvome dar gim
nazistai, kada Juozo Keliuočio 
redaguojamos ..Naujosios 
Romuvos" viršelyje buvo 
atspausdintas Viktoro Petra
vičiaus medžio raižinys 
,,Liūtai prie bažnyčios" . 
Konkrečiai raižinyje buvo 
matyti Zapyškio bažnyčios 
architektūra ir prie jos dviejų 
liūtų skulptūros. Žmonėms jau 
atrodė ir tai negerai, kad 
tikrovėje prie Zapyškio bažny
čios nei gyvų, nei skulptūrinių 
liūtų niekada niekas nematė. 
Pati bažnyčia, nors atpa
žįstama, bet irgi ne fotogra-
fiška. Kilo dėl to darbo disku
sijos. Buvo kryžiuojami 
kardai, skilo žiežirbos. Gim
nazis t inis ir s tudentinis 
jaunimas visa širdimi buvom 
už Petravičių. Tolydžio tačiau 
pasipriešinimas silpnėjo, o 
triumfališkai ėjo į priekį atsi
naujinęs lietuvių menas , 
lietuvių liaudies meno tra
dicijas kūrybingai įskiepijęs ir 
j individualiosios dailės įvai
rias šakas. 

Išskirtinai žvelgiant j mūsų 
šiandieninę grafiką, kuri čia ir 
ypač ten, Lietuvoje, yra bene 
kūrybingiausia ir lietuviš
kiausia iš visų meno sričių, tai 
gerokai gaivą reikėtų lenkti 
Petravičiui. Jis labiausiai 
atrado ir savo talentu parodė 
tai. kas galima laikyti lietuviš
kosios grafiko? rūmo pagrin
du, sienomis ir čiukuru. Šitai 
puikiai jaučia ir žino čia ir 
Lietuvoje, kurie grafika 
domisi, dar labiau — kurie 
grafiką kuria. 

0 kur, kaip ir ką daro 
šios dienos Viktoras Petravi
čius? Gal ilsisi ant nevystan
čių savo kūrybos laurų, pučia 

•'Nukelta į 3 psl.) 

Viktoras PrtravtChia Pavasaris (M. K. Čiurlionio galerija. Jaunimo centie, Chicapojeį 
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Ar reikiai® *
drąsos leitmotyvo •s‘ 
kūryboje?

H

Kąrtas nuo karto gal verta 
pašenkėti ir net kiek pažadinti 
jaukfei nurimusį ar apsnūdusį 
kūrėją, paanalizuojant jo triū
są. *

Knygoj “Drąsa kurti” R. 
May-išvedžioja, jog reikia ap
lamai drąsos ką nors sukurti. 
Ir mums, lietuviams, reikia 
drąsos, ypač kuriantiems nedė
kingose »išeiviškose sąlygose. 
Mes Bavuotėje pasvajojame: 
reikia kokybės, pripažinimo 
tarp -svetimųjų, stengiamės 
kelti ir įvertinti kūrybą įvai
riopai, tai premijom, tai su
teikdami kartais reikalingą, 
bet ne visai verdantį kūrybinį 
klimatą. Pakrapštome galvas 
dėl skirtingesnio kūrėjo žings
nio, stengiamės atskirti pelus 
nuo grūdų, keistai žvilgčio- 
jame į užsimaniusius “Ameri
ką; ieškoti”, ir kažkoks pavar- 

imas nejučiom sunkiasi į 
binės atmosferos procesą, 

kurį gal tik geri psichologai pa
tų ir gal galėtų duoti 
s kokį patarimą.

ad kas ir kur šlubuoja? Gal 
niekas niekur? Juk tapytojai 

 

maišo dažus, chorai dainuoja, 
muzika, dainavimas ir šokiai 
populiarūs,rašytojai krebždena 
plu^iksnas^ spausdinamos kny
goj. Parašė ką spaudoj, ir ge
rai; Kai kas, aišku, kiek puo
lama, pakritikuojama, 
pataisomi smulkūs nukry
pimai ilgais sakiniais, lyg bū
tų pataisomi kiek nusmukę 
kalįlaraįščiai ar būtų nuima
moj dulkelės nuo kūrybos rū
bo arba pakerpami išlindę siū- 
lelijai metrinėm pastabom. 
Be( platesni dalykai vos retai 
meftomi. Ieškoma auksinės per- 
fekpijos ir norimo išsamumo, 
bet; apie gerą kūrybinį kli
matą gal nedaug rūpinamasi. 
Ir drąsesnės kūrybos trūksta, 
vos vienas kitas.

Kolumbui grįžus iš Ameri
kos Ispanijon, kažkas, sako
ma, jam padavė kiaušinį ir pa
sakė, kad, jei toks mandras, 
pastatyk kiaušinį ant plonojo 
galo, kad stovėtų, ir juokėsi. 
Kolumbas galvojo, galvojo, pa-

ėmė kiaušinį į saują, kiek stuk
telėjo galiuku į stalą, ir tas su 
suplota apačia liko stovėti. Yra 
labai įvairių tokios drąsos pa
vyzdžių. Kūryboje drąsos bu- 
pratimas yra gana sunkus. 
Sakoma, kas yra pedantas, tas 
yra nedrąsus. Šeimininkės, pe
dantiškai valančios virtuves, 
manoma, turi netvarkingą, li
guistą psichę. Tapytojas, drą
siai užmetantis pirmus kū
rinio kontūrus, sakoma, kuria 
idėją. Piešiantis veidą ir pra
dedantis nuo ausies ar nosies 
ir slenkantis prie kitų portreto 
elementų, sakoma, yra pra
dedantysis. Rašytojas, kuris 
sėdi tris dienas galvodamas, 
kaip parašyti pirmą tobulą 
sakinį ar paragrafą — gaišina 
laiką, nežino, kad yra svarbes
nių kūrinio dalių, kuriom rei
kia padėti, grįžti atgal į pra
džią ir perkurti. Moderni 
kūryba nėra net labai ramus 
malonumas, kaip mėgstama 
kalbėti, kiekviename žings
nyje joje reikia apvaldyti di
džiąsias problemas, ar tai būtų 
forma ar spalvos didžiajai dro
bės daliai, nepametant pra
dinio užmanymo, leitmotyvo, 
paliekant neuždažytas kai ku
rias plokštumas, neužrašytas ir 
dar nesukurtas ilgesnio mu
zikinio kūrinio ar architektūri
nio objekto dalis.

Tokia yra visų kategorijų ir 
rūšių kūryba. Toks yra kelias 
kūryboj. Drąsi, beveik netobu
la pradiniam užmojy. Bet be to
kios gal neatsiranda ir toli
mesnė kūrybinė kelionė.

Drąsa yra ir išėjimas iš regu
liarumo. Ar reikia pavyzdžių? 
Sutiksime, kad drąsa yra ap
rašyti giltinę keltuve, kalban
čią keltuvininkui; savotiška 
drąsa aprašyti okup. Lietuvos 
detektyvą, atvažiavusį Ameri
kon dėl kažkokios keistos in- 
vestigacijos, tiesiog įžūli drą
sa aprašyti barmeną, 
buhalteriškai skaičiuojantį sa
vo prikultas aukas. Savotiška 
drąsa ir kantrus nuoseklumas 

(Nukelta į 2 psl.)

Šių metų gegužės 15 dieną 
sukako penkiasdeSimt metų, 
kai Pijus XI paskelbės encik
liką „Quadragesimo Anno“. Su 
Šia enciklika Bažnyčia berods 
pirmu kartu iSeina formuluoti 
visuomeninio principo. Lig Šiol 
ii laikėsi apaštalų Petro ir Pau
liaus patarimo visas valdžias 
laikyti, jei ne geromis, tai bent 
pakenčiamomis. Petras rašė: 
„būkite klusnūs ne tik geriems 
valdovams, bet ir nepakenčia
miems“ (1 Petro 2,18).

Mūsų laikais tačiau, atrodo, 
lyg Bažnyčios vadovybė būtų 
išgirdusi 18 šimtmečio pabai
gos anglų politiko Edmundo 
Burkės žodžius, sakančius, kad 
Kristaus įvykdytas atpir
kimas nereiškia žmogaus iš
davimo kieno nors vergijai. 
Štai jo žodžiai: “Kiti ... manė, 
kad krikščionys yra atpirkti 
vergijai ir kad žmonijos Gel
bėtojo kraujas buvo pralietas 
tam, kad juos padarytų ver
gais keleto išdidžių ir įžūlių 
nusidėjėlių”. (The Philosophy 
of Edmund Burke, 1960 m. Ann 
Arbor, University of Michigan 
Press, 97 psl.).

Leono XIII enciklika “Re- 
rum Novarum” taip toli dar nė
jo. Ji tenkinosi tik darbininkų 
teisių gynimu. Ji buvo tik mo
demiškais terminais pakar
tojimas apaštalo Jokūbo laiš
ke išreikšto mokslo, kad 
neteisingas darbininkų atly
ginimas šaukiasi keršto iš dan
gaus.

Pijaus XI enciklikoje yra kaž
kas daugiau. Čia yra ban
dymas suformuluoti atsakymą 
j tą problemą, kuri Šiandien glo
baliniu mastu yra iškilusi pa
saulyje. Ją teorinėje plotmėje 
kelia socialistinė filosofija, o 
praktinėje srityje komuniz
mas. Jos pagrinde glūdi jsitiki
nimas, kad žmogaus asmuo yra 
nepatikimas turto valdytojas ir 
dėl to yra reikalingas įvairių 
globų ir iŠ tos globos išplau
kiančią jo apribojimų. Prob
lemos plotis, kuris Čia glūdėjo, 

Nukryžiuotasis

ne iSsyk buvo atpažintas. Ne
buvo įsisąmoninta, kad siū
lomi socialiniai pagerinimai 
paliečia žmogaus sampratą ir 
turi reikSmės ne tik turto val
dymo srityje, bet ir visame vi
suomeniniame gyvenime. Lai
kant žmogų menkaverčiu, 
manyta, kad nėra jam padaro
ma didelės žalos, o tik konsta
tuojama esama būklė, ir jis ska
tinamas į vienokią ar kitokią 
atgailą.

Tai yra kelių paskutinių 
šimtmečių perdėto moralizmo 
padarinys. Tiek protestantų, 
tiek katalikų didelis žmogaus 
kaltėmis pasipiktinimas, už
valdęs religinę, dorinę, litera
tūrinę ir apskritai žmogaus gal
voseną, laikyta realistiniu, dėl 
to teisingu požiūriu į žmogų. Ši
tokio žmogaus gelbėjimo buvo 
pasiūlyta ieškoti bendrojo gė
rio sampratoje. Tik žmogus, 
kaip visuomenės dalis, buvo 
laikomas vertybe. O atskiras 
žmogus, buvo lošromas vertybe 
tik tiek, kiek bendruomenė tos 
vertybės jam pripažins. Ne
sunku pastebėti, kad nuo šito
kios galvosenos jau nėra to
limas kelias į komunistinį ir 
apskritai totalistinį žmogaus 
nusavinimą.

Tuo keliu pasuko ir Markso 
draugas Fridrichas Engelsas. 
Jis matė blogą darbininko būk
lę kapitalistiniame pasaulyje ir 
išsigelbėjimą rado tik ko
munistiniame žmogaus su- 
bloškime į bendruomenę. Savo 
jaunystėje Engelsas buvo iš
auklėtas pietistinėje protestan
tiškoje krikščionybėje. Ir ja la
bai apsivylė. J am pasirodė, kad 
krikščionybė jokio išsigelbėji
mo žmonijai nežada. Marksui 
krikščionybė buvo tik opiu
mas, o Engelsas krikščionybės 
vaidmenį šioje problematikoje 
1844 metais šitaip aptarė: “Vi
sos religijos galimybės jau yra 
išsemtos”. (Owen Chadvvick, 
The Secularisation of the Euro- 
pean Mind in the Nineteenth 
Century, Cambridgw Uni
versity Press 1975 m. 70 psl.).

Tik turint Šią istorinę situ
aciją prieš akis, visu savo rel
jefu gali pasirodyti enciklikos 
„Quadragesimo Anno“ tikrieji 
žodžiai. Be Šio įvado, jie galėtų 
atrodyti kaip banalybė, nes jie 
sako tai, kas glūdi sveikoje gal
vosenoje. Pažvelkime į encikli
kos ištrauką, kuri yra laikoma 
vadinamo subsidijinio princi
po originali iSraiSka.

“Socialinėje filosofijoje lieka 
nepaliestas ir tvirtas šis princi
pas, kuris negali būti nei susilp-
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Fupiežnis Pijus XI (1857-1939), paskelbęs 30 svarbių enciklikų, tarp kurių 
ir čia minima “Quadrageslmo Anno”, lankęsis Lietuvoje, būdamas jos apaš- 
talilkuoju vizitatorium, įsteigęs Lietuvos bažnytinę provinciją.

r
di- 
or- 
ką 
Or-

nintas, nei pakeistas, būtent: 
kaip neleistina iš atskirų žmo
nių atimti ir pavesti visuo
menei tai, ką atskiri žmonės ga
li padaryti savo iniciatyva, taip 
lygiai neteisinga pavesti 
desnėms ir aukštesnėms 
ganizacijoms atlikti tai, 
įstengia atlikti siauresnės 
ganizacijos. Tai daryti reikštų 
daryti skriaudą ir griauti vi
suomeninę tvarką. Bet kuri in
tervencija visuomeninėje sri
tyje, pačia savo prigimtimi, turi 
padėti atskiriems nariams, o ne 
juos naikinti ar juos absorbuo
ti. Vyriausybė turi palikti 
siauresnės apimties darbus 
mažesnėms grupėms. (...) Val
dytojai tegul įsitikina, kad, juo 
ištikimiau bus laikomasi šio 
pagalbinio principo, (...) tuo 
didesnis bus valdžios autorite
tas ir juo sėkmingesnė ir geres
nė bus reikalų būklė” (Pal. Po
piežių enciklikos, vysk. V. 
Brizgio redaguota, 1949 m., 283 
pal.).

Nuo žodžio “pagalbinis” yra 
kilęs tarptautinis šio principo 
pavadinimas “subsidijinis”. 
Enciklika „Q. A.“ yra pats pir
masis jo formulavimas. Vėliau 
jis buvo sutinkamas įvairiuose 
Bažnyčios dokumentuose ir 
visuomenininkų diskusijose. 
Jis buvo įtrauktas ir į Antrojo 
Vatikano nutarimus.

Šio straipsnio uždavinys nė
ra analizuoti šį principą, iškel
ti jo galimybes ir apginti jį nuo 
priekaištų. (Pagrindinis prie
kaištas šiam principui, be abe
jo, bus tas, kad, einant juo, silp
nas ar nelaimingas žmogus 

galės būti praktiškai paliktas 
turtingojo malonei).

Taip pat šio straipsnio už
davinys nėra nupasokti šio 
principo formulavimo kilmės 
istoriją. Jis neatsirado atsitik
tinai. Jis buvo paruoštas ato
kiai nuo viešumos vadinamo 
“Koenigswinter židinio”. Šis ži
dinys buvo įsteigtas Vokietijos 
vyskupų ir katalikiškų organi
zacijų iniciatyva studijuoti vi
suomeniniams klausimams jau 
1890 metais. Pop. Pijus XI pa
vedė šiam židiniui enciklikos 
suformavimą.

Šio rašinio tikslu taip pat nė
ra tyrinėti krikščionijos isto
riją, ieškant,kiek jos įstaigos 
šio principo laikėsi, kiek ne. Sis 
žmogiškos organizacijos su
pratimas, ar jis reiškėsi kaip 
palaima, ar kaip blogybė (bū
tent tada, kai žmogus buvo pa
liekamas be pagalbos, kai jos 
buvo reikalingas), bet galima jį 
atsekti visoje krikščionijos isto
rijoje.

Šio straipsnio uždavinys yra 
iškelti susidomėjimą tuo prin- z 
cipu, kuris atstovauja pažiūrai,, 
kad, nors ir geras pavergėjas, 
yra tačiau negeras dalykas. Jis 
yra tiesioginė priešingybė po
puliariai pažiūrai, kad katali
kų Bažnyčia labiau vertina or
ganizaciją negu atskirą žmogų. 
Būdinga šios pažiūros išraiška 
yra Dostojevskio legendoje “Di
dysis inkvizitorius”. Ten Dos
tojevskis leidžia inkvizitoriui 
pasakyti įkalintam Kristui 
šiuos žodžius: “Aš tau prisie
kiu, kad žmogus yra sukurtas 
žemesnis, negu tu tikėjai”. Tuo 
inkvizitorius nori pateisinti sa
vo vykdomą priežiūrą žmogui.

„Quadragesimo Anno“ pa
reiškimas dabartinėje situaci
joje yra labai savo laiku ir savo 
vietoje. Šiandien pasaulis yra 
didelės visuomeninės takosky
ros akivaizdoje. Yra tokia riba 
žemyne, kuriame upeliai pra
deda tekėti arba į rytuB arba į 
vakarus: arba į Atlantą arba į 
Pacifiką, ilgainiui išvirsdami 
didelėmis upėmis. Panašioje 
būklėje šiandien mes stovime 
visuomeninėje problema
tikoje. Jai atstovauja komunis
tinis visuomenės supratimas, 
kuriame žmogus yra palenktas 
visuomenės gerovei, ir vaka
rietiškas visuomenės supra
timas, kuriame žmogus yra iš
laikęs savo asmens vertę 
bendruomenės atžvilgiu.

Su „Quadragesimo Anno“ 
Bažnyčia berods pirmą kartą, 
principiškai imasi visuomeni
nio organizavimo. Ligi šiol ji 
laikėsi Petro ir Povilo patari
mo priimti visuomeninį gy
venimą tokį, koks jis yra, ir 
reikštis jame savo krikščioniš
ku turtingumu. Mūsų laikai pa
tys pareikalavo šio Bažnyčios 
išėjimo į visuomeninių prin
cipų formulavimą. Tai ypač pa
darė komunizmas.

„Quadragesimo Anno“ dau
geliui vis dar nėra atrastas lo
bis; jis tokiu yra net mums, ku
rie jau esame išgyvenę 
komunistinės santvarkos iš
šaukimą. Juo labiau nenuosta
bu, kad šios enciklikos aktu
alumą Bunkiai įžvelgia tie, 
kurie to išSūkio nėra išgyvenę.
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Šiame numeryje:
Poezijos datos mūsų kultūros raidoje: aštun
tosios poezijos šventės proga.
Ponchiellio opera „Lietuviai“: pokalbis su lib
reto vertėju Stasiu Santvarų.
Vytauto Mačernio, Henriko Nagio, Juozo 
Kėkšto, Alfonso Nykos-Niliūno ir Kazio Bra
dūno eilėraščiai.
Popiežiaus pjesė Krokuvos teatre.
Pokalbis su Viktoru Vizgirda, 1980 metų dai
lės laureatu.
Kad nepraleistume niekais emigracinio laiko: 
dail. Viktoro Vizgirdos žodis premijų įteikimo 
šventėje.
Lietuvių humoras apie okupantą.
Į Los Angeles atvyksta Antras kaimas: tele
foninis pasikalbėjimas su Chicaga. 
Tarptautinis dėmesys Pranui Domšaičiui. 
Nauji leidiniai.

Poezijos datos mūsų kultūros 
raidoje
Aštuntosios poezijos šventės proga

PONCHIELLIO OPERA „LIETUVIAI“
Pokalbis su libreto vertėju 

Stasiu Santvarų

Ar poezijos suklestėjimas iš
šaukia aplamai ir visą kul
tūrinį ūgtelėjimą? Ar visų kitų 
sričių kultūrinis išsisklei
dimas inspiruoja ir poezijos 
aukso amžių? Šį kartą čia de
taliau šių klausimų nesvars
tysime. Greičiausiai ir viena ir 
kita žadina kūrybinių pastan
gų aktyvumą ir brandina abe
jus sultingus vaisius.

Akivaizdžiai ir mūsų, lie
tuvių, kultūros raidoje reikš
mingieji ir teigiamieji jos posū
kiai ne kartą tiesiog tapte 
sutapo su vieno ar kito įsidėmė
tino poezijos leidinio pasi
rodymu. Arba vienos ar kitos 
nepamirštamos poezijos 
knygos ar aplamai naujo poezi
jos braižo metai tapo reikš
mingi ir visos mūsų tautos šako
tosios istorijos slinktyje.

Rašytinės mūsų poezijos pra
džia juk yra tie patys 1547 me
tai, kada pasirodė pirmoji lie
tuviška knyga. Martyno 
Mažvydo Katekizmo prakalba 
tiek savo tiesioginiu išsisa
kymu, tiek metrine struktūra ir 
visomis savo vaizdingumo 
priemonėmis jau yra poetinis 
kūrinys nuo pat pirmųjų amži
nai įsidėmėtinų eilučių: 
Braliai, seserys, imkiet mane 

ir skaitykiet, 
Ir tatai skaitydami 

permanykiet...
O vėlgi Kristijono Donelai

čio pirmosios “Metų” laidos 
data — 1818 metai. Juk tai 
naujųjų laikų lietuvių tautos 
kultūrinio subrendimo data, 
mūsų literatūros klasikos pra
džia.

1895 metais nuskambėję 
Maironio “Pavasario balsai” 
vėlgi buvo tikras viso tautinio 
atgimimo šuolis, kurio sulai
kyti jau buvo neįmanoma. 
“Pavasario balsų” išėjimo da
ta mums lietuviams reiškia tai, 
ką suomiams Sibelijaus “Fin- 
landijos” premjera ar “Kale- 
valos” išleidimas.

įsidėmėtinos ir nepriklau
somybės laikotarpio datos. 
Štai 1927 metais išeina Vinco 
Mykolaičio — Putino poezijos 

knyga “Tarp dviejų auŠtų”. 
Tai pomaironinės kartos žy
gio pradžia, kurios žingsnis iš 
karto čia toks stiprus, kad jo 
poveikį mūsų poezija jaučia 
dar ir šiandien.

Jeigu jūs vėl ieškotumėte mo
dernaus eksperimento gimimo 
datos mūsų poezijoje, tai ne
galėtumėt praeiti pro 1926 me
tus, kada pasirodė Kazio Bin
kio eilėraščių rinkinys “100 
pavasarių”. To paties Kazio 
Binkio redaguotoji naujosios 
mūsų poezijos antologija “Ant
rieji vainikai 1936 metais vi
same ano meto mūsų kultūri
nio gyvenimo kontekste irgi 
buvo neeilinis įvykis

Kai kurių įsimintinų datų 
reikšmė tačiau pastebima tik 
kuriam laikui praėjus, jau žiū
rint iš tam tikros perspek
tyvos. Tokia data buvo Jono 
Aisčio (tada dar Jono Kossu - 
Aleksandravičiaus) debiutas 
— jo poezijos knyga “Eilėraš
čiai” 1932 metais. O juk tai bu
vo naujųjų laikų intymiosios, į 
nieką kitą nepanašios, vėliau 
daug ką įtakojusios mūsų ly
rikos pradžia. Įsidėmėtinas ir 
Bernardo Brazdžionio “Ženk
lų ir stebuklų” rinkinio išleidi
mas 1936 metais ne vien tik dėl 
šios knygos literatūrinės ver
tės, bet ir dėl poezijos tiražo 
tūkstantinio ūgtelėjimo. O tai 
liudijo jau nepriklausomybės 
metuose išaugintos mūsų 
inteligentijos kultūrinių porei
kių platėjimą.

Turbūt į mūsų poezijos ir ap
lamai į mūsų kultūros ryškes
nes datas reikėtų įrašyti ir “Že
mės” antologijos pasirodymą 
jau išeivijoje 1951 metais. Tai 
ir naujo mūsų poezijos kelio 
pradžia, ir pirmas tokios apim
ties ir tokio svorio reiškinys 
lietuvių literatūros dabar
ties egzode. Šių metų 
Poezijos dienos Chicagoje ir yra 
skirtos šios antologijos išlei
dimo 30 metų sukakčiai.

Šiemet poezijos dienos Chi
cagoje įvyks gegužės 29 d. 
(penktadienį) ir gegužės 30 d.

(Nukelta j 2 psl.) 

Bostoniškėje Lietuvių encik
lopedijoje, rašant apie komp. 
Ą. Ponchiellį (1834 ■ 1886) ir jo 
operą „I Lituani“, tarp kita ko 
sakoma: „Ši opera buvo ren
giamasi statyti 1940 ir 
Lietuvos Valstybės teatre (lib
retą išvertė ir perdirbo St. 
Santvaras), bet okupacijos 
darbą sutrukdė“. Taigi Jūsų 
rankos ir širdis, atrodo, jau 
seniai yra priglaustos prie 
Ponchiellio „Lietuvių“. Tad ir 
lenkiamės, mūsų manymu, į 
labiausiai patikimą šaltinį, 
norėdami pasisemti infor
macijų.

— Sakykit, kas ir kaip lėmė, 
kad Ponchiellis savo operai 
pasiėmė libretinę temą, susie
tą su lietuviais dar tais lai
kais, kada pasaulyje apie 
Lietuvą ir lietuvius šį tą žinojo 
nebent istorikai?

— XIX a. apie Lietuvą Eu
ropoje buvo nemažai kalbama, 
bet gan dažnu atveju tos 
kalbos sukosi tik apie mirštan
čią tautą. Išgarsino mus 1831 
ir 1863 m. sukilimai buvusioj 
Lietuvos - Lenkijos valstybėje. 
Garsėjo tada pasauly ir Ad. 
Mickevičius su savo lietuviš
kom poemom „Gražina“, 
„Konradu Valenrodu“, „Ponu 
Tadu“ ir kt. Vadinasi, ir tie 
dalykai į lietuvius galėjo at
kreipti libretisto A. Ghislan- 
zonio (1824 - 1893) ir komp. A. 
Ponchiellio akis. Tačiau operos 
„Lietuvių“ atsiradimo tikro
sios priežastys, kaip man 
rodosi, slypi pačios Italijos 
istorijoj.

Nors italai jau buvo minimi 
prieš Kristų, nors Romos impe
rija pasižymėjo didele galybe,

nors ankstybieji viduramžiai 
supylė italų grožinės literatū
ros pamatus (Šv. Pranciškus, 
Dante Alighieri, Petrarca, Boc- 
caccio), bet XIX a. Italija dar 
tebebuvo suskaldyta į atskiras 
respublikas ir karalijas, val
domas ispanų, prancūzų ar 
austrų. Pvz., 1802 m. 
Napoleonas Bonaparte, nuka
riavęs austrus, kai kurias Itali
jos tariamai nepriklausomas 
respublikas sujungė į vieną 
valstybę, bet ir ta turėjo tar
nauti prancūzų interesam.

Italijos patriotai G. Mazzinis 
(1805 - 1872), G. Garibaldis 
(1807 - 1882), grafas Cavour’as 
(1810 - 1861) ir kt., Didžiosios 
prancūzų revoliucijos šūkių 
įkvėpti, pradėjo italų tautos 
išlaisvinimo ir suvienijimo 
kovas, kuriom vadovavo šiau
rės vakarų Italijos provincija 
Piemontas.

Tose kovose dalyvavo ne tik 
patriotai, politikai, kariai, bet 
ir menų kūrėjai. Tik pastarieji, 
kaip mes gerai žinom, svetimų 
valdžių priespaudoj negalėjo 
naudotis pačir^A italų patrio- 
tika, tai tų temų ieškojo svetur, 
kitų tautų kovose dėl laisvės.
G. Verdis (1813 - 1901) sukūrė 
operą „Nabucco“, kurioj apver
kiama žydų vergija Babilone. 
Tos operos žydų vergų choras 
savo plačiom metodinėm lini
jom bei gaiviais ritmais dar ir 
šiandien žmones jaudina. 
„Nabucco“ tendencijas labai 
gerai suprato ano meto italai, 
opera Italijoj turėjo didelį pasi
sekimą. Tas pat atsitiko ir su 
A. Ghislanzonio — A 
Ponchiellio opera „I Lituani“. 
Italai lietuvių kovas dėl laisvės

Vytautas Mačernis (1921 -1944) Vytauto Didžiojo universiteto Kaune stu
dentas 1939-1940 mokslo metais. Nuotraukoje poetas su studentų atei
tininkų meno draugijos „Šatrijos“ kepuraite. Vytautas Mačernis, jeigu 
būtų buvęs gyvas, tai Šiemet birželio 5 d. būtų sulaukęs 60 metų.

„ŽEMĖS" ANTOLOGIJOS 30 METŲ SUKAKČIAI

Gegužės mėn. žž:::; 1981 JAUNIMO CENTRE

Šių metų Poezijos dienų Chicagoje plakatas, sukomponuotas dail. Petro 
Aleksos, panaudojant Kazio Janulio pieAtą „Žemės“ antologijos viršelį.

sutiko kaip savo kovas dėl išsi
laisvinimo ir nepriklau
somybės. Ir, kaip rūsti istorija 
byloja, Italija buvo išlaisvinta 
ir savo sostinę Romoje atkūrė 
tik 1870 m.

— Kokia aplinkybinė genezė 
lėmė ir kieno iniciatyva buvo 

Vytautas Mačernis
PAVASARIS

Ūždamas per dangų šiltas marių vėjas
Neša grįžtančius paukščius per vandenis plačius
Ir, dainuodamas į sausumą atėjęs, 
Išmeta iš medžių jų supuvusius lizdus.

Ir nueina šniokšdamas per lygumas pilkąsias;
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų skaras: 
Saulės kamuolys plačiai palieja žemėn tąsyk 
Virupuliuojančios ir plūstančios ugnies upes.

Medžių pumpurai pilki, poškėdami dusliai,
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Džiūsta vėjuje ir saulėje visi keliai;
Ir širdis į tolumas melsvas įsižiūrėjus,
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas.

PANTERA

Savo sielą, alkaną kaip žvėrį,
Maitinu geriausiais žemės vaisiais;
Mokslu ir menu. Tegu ji gėris
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais.

Leidžiu jai ištvirkt ir atgailoti, 
Užsivilkus aštrią ašutinę.
Bet aš negaliu niekuo pasotint
Tos panteros, alkanos, laukinės.

Kūno narve ji nervingai vaikšto
Amžinybės sau kaip grobio geisdama —
Ilgis saulės nužertųjų aikščių,

Kur galėtų nemirtinga ir laisva
Meilės šoky suktis su dievais kartu,
Trypiant žiedus anemonų geltonų.

(Iš antologijos „2 e m ė“ 1951 m.)

rengtasi „Lietuvius“ pastatyti 
1940 m. Lietuvoje? Kodėl ši 
opera „rasta“ tik jau, galima 
sakyti, nepriklausomybės sute
mose, o neišgirsta ir nematyta 
Kauno scenoje dešimtmečiu ar 
anksčiau?

— Nepr. Lietuvoj Operos

teatro repertuarą aptardavo ir 
sudarydavo meno vadovybė, 
teatro direktoriaus pirminin
kaujama. Taigi ir Ponchiellio 
„Lietuvių“ įrašymą į reper
tuarą, jei mano atmintis 
neklysta, pasiūlė dirigentas 
Vytautas Marijošius. Jam 
buvo patikėtas operos diri
gavimas bei muzikinis veikalo 
statymas. Tad jis ir yra Jūsų 
minimos genezės autorius.

Kodėl „Lietuviai“ Kaune 
taip vėlai buvo „atrasti“ — yra 
sudėtingesnis dalykas. Be abe
jo, teatrui Ponchiellio opera 
buvo gerai pažįstama. Turėjom 
ir solistų, kurie būtų pajėgę 
savo vaidmenis padainuoti. 
Tačiau pirmą nepriklau
somybės dešimtmetį Valst. 
operos teatras tik kūrėsi, dar 
buvo silpnas orkestras, nors 
jaunas ir dailiai skambantis, 
bet negausus choras. Žinoma, 
ir su tokiom jėgom buvo 
galima „Lietuvius“ statyti, bet 
ar prideramai jie būtų su
skambėję?.. Berods, ne sykį 
operos meno vadovybė 
Ponchiellio veikalą pavartė, 
bet jos statymą vis atidėliojo, 
kol pagaliau visą mūsų šalį 
užliejo „moderni“ okupacijų 
banga.

— Ką gi reiškia en
ciklopedinė frazė... „išvertė ir 
perdirbo St. Santvaras"? 
Kodėl ir kaip reikėjo operos 
dramą perdirbti?

— Berods, romėnai yra tarę, 
kad „klysti yra žmogiška“. 
Klaidų yra padariusi ir 
Lietuvių enciklopedija. Nors aš 
pats enciklopedijai rašiau A. 
Ponchiellio biografiją, tą frazę 
„išvertė ir perdirbo“ į mano 
straipsniuką įrašė kažkuris 
redaktorius. Deja, istorija buvo 
truputį kitokia.

1939 m. rudenį ar 1940 m. 
pradžioj, kai „Lietuviai“ buvo 
įtraukti į kito sezono reper
tuarą, teatro vadovybė man 
paskyrė tokias pareigas: a) 
gerai susipažinti su veikalu, 
paieškoti, kas ten yra tai
sytina ir perdirbtina, b) po to 
nueiti į Italijos pasiuntinybę, 
per ją susisiekti su Ricordi 
leidykla, kuri saugoja italų 
kompozitorių teises, su tom 
įstaigom pataisas aptarti, 
gauti jų leidimą pataisom 
daryti. Tai tik šią savo „mis
iją“ dar nepr. Lietuvoj aš ir 
spėjau įveikti.

Tikrai miela šia proga prisi
minti, kad italai anuomet 
Valst. operos teatro pasi
ryžimą statyti Ponchiellio 
„Lietuvius“ sutiko su nuošir
džiu prielankumu. Džiaugėsi 
Italų pasiuntinybės žmonės, o 
Ricordi leidykla ne tik patai
som pritarė, bet ir leido supras
ti, kad kita veikalo laida bus 
pačių lietuvių perredaguota, o 
tekstai atspausdinti italų ir 
lietuvių kalbom. Bet kai bar
barai atėjo ne tik prie vartų, tai 
ir šie gražūs susitarimai 
nulėkė su vėtrom...

— Ar Chicagoje girdėsime 
tą perdirbtąjį libretą? O gal jis 
čia bus Jūsų dar kaip nors 
kitaip pakoreguotas?

— „Lietuvių“ dramos
autorius yra A. Ghislanzonis 
(jis parašė ir G. Verdi „Aidos“ 
libretą). Atseit, tai vyras, kuris 
su operine dramaturgija buvo 
gerai susipažinęs. Bet XIV a. 
Lietuva jam buvo labai toli
ma. Savo veikalo idėją ir vieną 

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Požiūris į literatūrinio kūrinio svetimybes ir 
artimybes.
Lietuvos piliečių naikinimas vokiečių okupa
cijoje.
Kompozitorius ir libretistas.
„Dvylikos“ autorius ir M. K. Čiurlionis.
Žmogaus prasmės žemėje poezija: dr. Juozas 
Girnius apie žemininkų kūrybą.
Iš žemininkų poezijos.
Dar keletas žodžių dėl vysk. Masalskio.
Milijonai už dailės kūrinius.
Sidabras senovės Lietuvoje.

LIETUVOS PILIEČIŲ NAIKINIMAS
Vokiečių okupacijoje

V. SRUOGIENĖ.

Visiems mums žinoma, kad Daniūnas, J. Suma, kapt. Cai- 
Lietuvoje vokiečių okupacijos me- kauskas, Pjąšinskas, Maša Rolni- 
tais —1941 — 1944 — buvo su- kaitė, Julija Savickienė su duk- 
naikinta daug lietuvių, žydų, len- rele, K. Gumauskas, Kaczeniews- 
kų, rusų, čigonų ir kitų. Tačiau id(?) ir daug kitų. Jų gi buvo 
be 46 įkaitų grupės jų tautybė, tūkstančiai I 
bei skaičius nėra nustatyta Ka- j^uo 1945 metv vasaros, 
lintų ar žuvusių pavardės tik vie- nuo Ąntrojo pasaulinio karo 
nur kitur iškyla dokumentų švie- ^baigos, buvo stengtasi surinkti 
soje arba žodinėje informacijoje. jjnjas apje nacizmo aukas, Pra- 
Pvz. plačiai yra žinoma, kad ka- įjo 35 metai, per tą laiką užaugo 

naujoji karta, daug senųjų tų įvy
kių dalyvių bei bendraamžių iš
mirė. Toks svarbus reikalas jau 
maža kam žinomas, pamiršta
mas. Reikia dar ne tik jį primin
ti, bet ir papildyti turimas žinias.

1947. VIII. 23 Vokietijoje, 
Augsburge, ėjęs laikraštis “Žibu
riai” paskelbė ilgą koncentraci
jos stovyklų ir kalėjimų sąrašą

Požiūris į literatūrinio kūrinio 
svetimybes ir artimybes. .

linami buvo žurnalistas Henri
kas Blazas, diplomatas Vaclovas 
Sidzikauskas, gen. Povilas Ple
chavičius ir buvusios jo suorgani
zuotos rinktinės jaunimas, teisi
ninkas Dionizas Monstavičius, 
pulk. Aleksandras Andrušaitis, 
pulk. Oskaras Urbonas, pulk. V. 
Grudzinskas, Algirdas Vokietai
tis, inž. Antanas Sapalas, inž. 
Rimgaila, Jonas Pajaujis, K. 
Riauba, Barčauskas, Janeliūnas, su duomenimis apie žuvusius ir 
Kulys, Žukas, Jokūbauskas, S. buvusius lietuvius kalinius. Čia ji 
Kvietka P. Duloga, S. Duloga, paduodame.

103 KACETUS IR KALĖJIMUS praėjo
29.500 lietuvių

Pažiūros j literatūros kūrinį 
yra įvairios. Srovinės pažiūros 
nuo materializmo iki Šių dienų 
struktūralizmo kiekviena sa
vaip yra siaurinančios lite
ratūros supratimą. Bet kaip jos 
praktiškai mums atrodo, pa
skaičius A. Skrupskelienės pa
skaitą dr. Jono Griniaus pa
gerbimo proga (Draugas 
81.V.2)? Joje esą dr. J. Grinius 
pajėgęs objektyviai įvertinti la
bai daug mūsų literatūrinių kū
rinių, bet tik jei idėjinė kūrinio 
dalis nesikirto su jo literatūri
niais principais. Viena iš tų jo 
matomų neigiamybių yra ta, 
kad išeivis lietuvis literatūroje 
“snobiškai” atsiliepia į aktu
alius gyvenamojo krašto klau
simus, vaizduoja jų papročius 
ir žmones ir, kaip pavyzdžiu, 
kur svetimos temos yra plė
tojamos, paminimi romanai 
“Trečioji moteris”, “Delfino 
ženkle” ir “Sąmokslas”.

Nėra abejonės, kad dr. Gri
nius tokią nuomonę iš piršto 
vienas neišlaužė. Svetimas 
mums temas pakritikuoja ir da
lis skaitytojų. Visuomenė nori 
savų žmonių romane, savų 
problemų, kurios atspindėtų ir 
bendrai žmogiškus idealus.

Bet rašantis tokiu pagei
davimu gali būti ir suklaidin
tas, pasimetęs. Tas verčia krūp
telėti gal ne vieną rašantį 
apysakas, noveles ir romanus. 
Tai ką aš čia darau? Ką rašau, 
jis gali savęs paklausti? Kiek 
mano rašte yra dabar tų sve
timybių, kiek svetimų herojų? 
Paskaičiuokim. Ar jie turi ap
lamai žmogiškų idealų? Gal 
reiktų tuos visus užsieniečius 
padaryti lietuviškesniais, kaip 
kai kas ir padaro, žemaitiškai 
ar dzūkiškai pašnekančius, 
mažiau svetimus? Ar kaip nors 
kitaip juos įforminti, kad jie 
neišsiskirtų iš lietuvių herojų?

Tiesa, svetimos temos ir sve
timybės tačiau lenda į mūsų li
teratūrą išeivijoj. Tad klau
simas kyla, kiek jų įsileisti? 
Kiek kūrinys turėtų atspindėti 
mūsų išeivišką gyvenimą, ir 
kiek gyvenamo krašto prob
lemas?

Emigracijos pradžioj sve
timybių buvo nedaug. Ilgiau

gyvenant svetimuose kraš
tuose, gal jau ilgiau kaip pačioj 
Lietuvoj, išeivis vis geriau ir 
natūraliau suprato, kas dedasi 
pasaulyje ir yač jį priglaudu- 
siame krašte. Tokios literatūri
nės problemos mažiau atsitin
ka didesnėse, mažiau 
blaškomose ir mažiau emi
grantų ar išeivių turinčiose tau
tose, kaip Prancūzija. Bet ir to-' 
kios Anglijos piliečiai 
kolonijose verčiau rašo apie sa
vo Australiją, P. Afriką, ar ap
lamai kraštus, kur jie gyvena. 
Nors ir rašo angliškai, bet pri
deda dar ir savo gyvenamo 
krašto kiek skirtingą žodyną. 
Australas White rašė apie aus
tralus, o Australų literatūros 
premiją laimėjęs Koch yra ra
šęs apie Indoneziją, kurioje vy
ko svarbesni įvykiai negu jo 
krašte.

Taigi, atrodo, siaurinti li
teratūrą gal nėra sveika? Sve
timi veikėjai lenda juk iš gyve
nimo ar istorijos atblokšti. 
Būtų labai nežmoniška lite
ratui ignoruoti visa tai, kas su
daro jo visą kasdieninį gyveni
mą. Draudžiant tą kasdienybę 
ir tokiu kebu aplamai einant, 
juk ir vienoj apskrityje ar vie
name mieste Lietuvoj gyvenęs 
rašytojas neturėtų rašyti apie 
kitas nematytas Lietuvos vie
tas.

Juk negera užsidaryti pa
rapijiniame regionalizme. 
Kaip,, pavyzdžiui, su biblinėm 
temom, kurios mūsuose liečia
mos ir kurios turi suktis Jeru
zalės artumoj, ne kur kitur? Juk 
tai jau svetima “užsieninė” vie
ta, veikėjai — žydai, romėnai, 
fariziejai, vietos — nuo Lie
tuvos taip tolimos ir nelabai pa
žįstamos. Ar sekant tuo 
sugriežtintu literatūriniu pa
geidavimu mūsų krikščioniš
kos tautos rašytojui tai jau bū
tų literatūrinių principų 
laužymas?

Labai respektuojame dr. Gri
niaus kritiškus pasisakymus 
Bet jo parinktuose trijuose sve- 
timybiniuos romanuos auto
riai gal galvojo, jog jiems rei
kia pasirinkti ir parinkti labai 
įdomią temą sau ir skaitytojui,

(Nukelta į 2 psl.)

Paaiškinimai: vietovardžiai didžiojom raidėm juuuu šriftu = KZ, 
didžiojom raidėm šviesiušriftu=priverč.darbo ar drausmėsstovykla, 
mažojom raidėm = sunk, darbų ar policijos kalėjimas. Viktoras Petravičius Svetimoj šaly

/

Eil. 
Nr.

23.000 - 25.000 hitlerinės Vo
kietijos koncentracijos stovyklo
se sunaikintų žydų, kurie beveik 
visi buvo sunaikinti Osvięcime, 
Dachau, Stutthofo, Rygos, Sa- 
laspilio, Chelmno ir kitose naiki
nimo vietose, galime teigti, kad 
koncentracijos stovyklose už Lie
tuvos ribų buvo nužudyta apie 
30.000 Lietuvos gyventoju”. (V. 
S. pabraukta).

Reiktų atkreipti dėmesį, kad 
“Žiburių” statistika mini panašų 
skaičių, apimantį ne nužudytuo
sius, tik perėjusius koncentracijos 
stovyklas lietuvius. Taip pat čia 
nėra paminėtos tos aukos, kurios 
neteko gyvybės smulkesnėse Lie
tuvos vietovėse kaip rezultatas 
Lietuvos gestapo viršininko Kari 
Jaegerio įsakymo. O kur skaičiai 
tų, kurie liko gyvi, bet nukankin - 
ti baigė savo gyvenimą per anksti, 
nežinomi grįžę j savo tėvynę ar 
dingę svetur. Jau apie juos žinių 
nebesurinksime.

Š. m. “Kario” 4 Nr. (psl. 168) 
spausdinamas B. L. straipsnis 
“Skaudus likimas”, kuriame 
trumpai peržvelgiamas tragiš
kas Mažosios Lietuvos lietuvių 
veikėjų sunaikinimas. Be nacių 
nužudyto Vilniuje 1941. VIU. 23 
garbingojo Enzio Jagomasto ir 
jo šeimos, straipsnyje išvardija
mos dar 40 nukankintų kacetuo- 
se ir kalėjimuose žymių lietuvių 
veikėjų pavardės.

Užuominas apie išblaškytus 
lietuvius, koncentracijos stovyk
lų aukas galima kartais rasti to
kioje literatūroje, kurioje ^niekad 
nemanytum užtikti. Štai, 1948 
metais garsioji švedų aktorė In- 
grid Bergman buvo gavusi laiš
ką iš žinomo Italijos filmų reži
sieriaus Roberto Rosselini. Jis 
tarp kito ko rašo, kad kiek se
niau keliavęs automobiliu per 
Sabiną (sritis į šiaurę nuo Ro
mos) ir nepaprastas vaizdas at
kreipęs jo dėmesį. Lauke, aptver
tame spygliuota viela, būrys mo
terų vaikščiojusios kaip avelės po 
ganyklą. Privažiavęs arčiau jis 
sužinojęs, kad tai buvusios sve
timtautės: jugoslavės, lenkės, ra
munės, graikės, vokietės, latvės, 
lietuvės (V. S. pabraukta), ven
grės. Išvietintos iš savo gimtųjų 
kraštų, jos bastėsi po Europą pa- 
žinusios koncentracijos stovyklų 
siaubą, priverstiną darbą ir už
puolimus. Jas išnaudodavo bene 
dvidešimties tautų kareiviai. Po
licijos čia suvarytos jos buvo lau
kiančios progos grįžti namo (In- 
grig Bergman, My story, N. Y. 
1980., 7 p.).

O dar kiek karo aukų buvo 
vokiečių išvežta priverstiniams 
darbams į Vokietiją, o iš ten tuoj 
po karo rusų nugabentų tiesiog 
į Sibirą, Kazachstaną? Apie jų 
pačių ir jų artimųjų dvasines kan
čias jau nebeminima.

Iki šiol Lietuvos martirologi
ja nėra išsamiai ištirta. Mokslo 
žmonėms sunku reikalingą me
džiagą surasti, nes ji tebėra iš
blaškyta po įvairius rinkinius, 
bibliotekas, privačius asmenis. Ir 
toji medžiaga, kaip žinome, dėl 

įvairių priežasčių mūsų akyse žūs
ta. Visa nelaimė, kad iki šiol ne
sugebėjome suorganizuoti centri
nio archyvo, paruošti jam tvar
kyti kvalifikuotų darbininkų. Ar
chyvo steigimo reikalą jau spau
doje kėlė mūsų išeiviai prieš An
trąjį pasaulinį karą, profesorius 
Vaclovas Biržiška, tuoj atvykęs į 
JAV, rūpinosi jo organizavimu.
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Medžiaga surinkta LARPK S-gos
MARTIROLOGIJOS SKYRIAUS.

Kelintų eem. .keičiu, 
1941-1945 metų 

laikotarpyje
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30
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20
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35
15
30

120
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10
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Vieta

1. Allenstein ..............................
2. Anerfes (Norv.) ....................
3. Asperg ....................................
4. AUSCHWITZ ................
5. BAYEUX (Prancūz) ..........
6. Bayreuath ..............................
7. Baranowitz ............................
8. BERGEN—BELZEN ....
9. Berlin—Tegal ......................

10. BISSINGEN ..................
11. Bliedenstadt..........................
12. BOLLINGEN (Prancūz) ..
13. Braunsberg ........................
14. Breslau ..................................
15. BREST (Prancūz) ..............
16. Brika .......... . ...........................
17. Bruchsal ................................
18. BUCHENWALD ............
19. DACHAU .......................
20. Danzig ....................................
21. Dautmergen ..........................
22. DIMITRAVA........................
23. Dinaburg (Latv.) ................
24. DORA .............................
25. Dreaden ..................................
26. Ebenrode ...................... .........
27. Eitkūnai ................................
28. EROVILLI (Prancūz)........
29. FLOSSENBURG ............
30. Frankfurt a. M.......................
31. Frankfurt a. O.......................
32. Gacinaa ..................................
33. Galhausen ............................
34. Goerlitz ..................................
35. GRAUDENZ (Lenkija) ...
36. Gumbinė ..............................
37. Halle ........................................
38. Hard—Orp ............................
39. Husum ....................................
40. Instenburg ............................
41. Jakubatadt (Latvija) ........
42. Kaisheim ................................
43. Kagenau ................................
44. Kumberg ................................
45. Karaliaučius ........................

Kaunas ..........................
KAUNAS—VII FORTAS ". 
Klaipėda ................................
Landsberg ..................
LANGA-DYBA ......... ’’’’
Leibach ..................................
Leipzig ........................
leipzig...............
Liepojua (Latvija) ..............
Liegnitz ..................................
Lindau ....................................
LIUBLIN (Lenkija) ..........
Ludvvigsburg ........................

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

II jų: 
NuiudyU 
— dingo

110

160

30

100

180

120 
1100

25

70

2480

50

Siūlaičio duomenis galima laiky
ti orientaciniais. I juos neįeina 
daug lenkų ir rusų Lietuvos gy
ventojų. Pridėję prie daugiau 
kaip 6.000 žuvusių lietuvių apie

59. MAIDANEK (Lenkija) .. 1000 neištirta
60. Marijamburgas .................... 130 — —

Lais- 61. Marijampolė ........................ 700 —
vėje 62. MAUTHAUSEN .............. 300 270 ' 30

63. Mintauja (Latvija) ............ 200 — —
— 64. Muelberg ................................ 30 — —
_ 65. Muenster ................................ 5 — —
10 66. NATZWEILER .................. 130 120 10

67. Neumark ................................ 20 — —
68. NEUENGAMME .............. 80 70 10

— 69. Nuemberg ........ »................. 50 — —
20 70. Oberderdingen .................... 30 — —
___ 71 ORANIENBURG .............. 700 600 100

72. PAGELAŽIAI ...................... 400 — —
_ 73. Panevėžys .............................. 300 — —

150 74. Pleskau .................................. 30 —
75. Poznane.................................. 15 — —

20 76. PRAVIENIŠKĖS ................ 6000 — —
_ 77. Ragainė .................................. 60 * . —

78. RAVENSBRUCK ............ no 100 10
— 79. Ravenaburg .......................... 30 — —
10 80. Rezekne (Latvija) .............. 80 — —

100 81. Riga (Latvija) ...................... 130 —
_ 82. Rokiškis ...................... . ......... 200 — —
— 83. Rottenburg ............................ 180 , — —
__ 84. ROTTWEIL .......................... 10 —

85. SALASPILIS (Latvija) .. 500 400 100
5 86. Sodenheim ............................ 30 —

87. SOLDAU .............................. 200 150 50
_ . 88. Scherburg .............................. 40 M —

89. Šiauliai .................................. 1300 — —
__ 90. Stablack ................................ 50 — **
20 91. Stettin .................................... 15 — . —
_ 92. Stolp ........................................ 12 — —

93. STUTTHOF ........................ 200 180 20
_ 94. Stuttgart ................................ 35 — —
__ 95. Tilžė ........................................ 300 — —

96. Thorm .................................... 20 — —
__ 97. Ukmergė ................................ 180 — . —
__ 98. Ulm .......................................... 100 — —
__ 99. Undine (Jugosl.) ................ 23 ' — —

100. Valone—Hubuvill (Prane.) 20 — —
_ 101. VilkaviSkis ............................ 100 — —
__ 102. Vilnius .................................... 1825 —
_ 103. Zwickau .................................. 90 — —
— Bendras skaičius 29.500 6.225 675

—
’*Žiburiuose” paskelbtus duo- centracijos stovyklose” (1941 —

menis panaudojo A. Vaičiulai- 1944). Autorius, išnagrinėjęs la-
— tis įžangoje A. Gervydo knygos bai gausią martirologijos litera-
— “Už spygliuotų vielų”. Kiek teko turą lietuvių, lenkų (ypač gausi,
— pastebėti, jais rėmėsi dauguma V. S.), rusų, vokiečių, ukrainie-
10 man žinomų rašytojų, lietusių čių, latvių ir anglų kalba, daro iš-

šią skaudžią temą. vadas:
Tačiau yra daug žinių. 1975 ... kol kas statistinius A. Vai-

metų “Lietuvos istorijos metraš
tyje” (Vilnius, 1976, 52 — 56 
psl.) tilpo Kazio Rukšėno straips
nis "Lietuvos gyventojų naikini
mas hitlerinės Vokietijos kon-
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Ši įame numeryje: 
Dievo Dvasia ieško bendradarbio. 
Antanas Maceina kunigų stokos klausimu. 
Kultūros tarybos vicepirm. Viktoro Mariūno 
žodis Premijų šventėje. 
Lietuvių literatūra Europos literatų tarpe. 
Įspūdžiai iš Poezijos dienų Chicagoje. 
Vytautui Mačerniui būtų 60 metų. 
Iš paliktųjų Vytauto Mačernio rankraščių. 
Įspūdžiai ir mintys, pirmąkart išgirdus La
pinsko „Tolminkiemio kantatą". 
Slavą Žemelytė plokštelėje. 
Nauji leidiniai. 

KUNIGŲ STOKOS KLAUSIMAS 
A N T A N A S M A C E I N A 

Šiuo klausimu visi mes sergame, menės nuotaikų esama gana aukš
to sąlyčio, tarčiau: net tapatybės. 
M ū s ų l a i k o j a u n i m a s y r a 
modernis t inis sava pasaulėžiūra, 
marks is t i ška i humanistinis sava 
sociologija, liberaiistinis sava 
e t ika ir nepaprastai kritinis bet 
kokios tradicijos atžvilgiu. Kitaip 
ta r ian t , d a b a r t i n ė B a ž n y č i o s 
l i n k m ė i r d a b a r t i n ė j a u n i m o 
l i n k m ė i š e s m ė s s u t a m p a . Ar 
t ad nebūtų savaime suprantama, 
kad jaunuoliai tiesiog veržte verž
tųsi į kunigų seminarijas ir vie
nuolynus? Juk tai, ką progresyvūs 
kunigai skelbia iš sakyklų ar mo
ko mokyklose, yra paties jaunimo 
min tys a r bent nuotaikos. Kodėl 
t ad nusigrįžti nuo kunigiškojo ar 
vienuoliškojo pašaukimo, jei šių 
pašauk imų vykdymas kaip tik ati
t i nka dabar t inės jaunuomenės 
užmojus? 

O vis dėlto nuo jų nesugrįžtama! 
Esu autent iškai patyręs, kad vieno 
ordino (Vokietijoje) šiemetinių 
naujokų dauguma tiki Kristaus 
prisikėlimą tik ,numitologinta' jo 
prasme: Kristus prisikeliąs many
je, ka i vykdau jo mokslą ir seku jo 
pavyzdžiu; ar jis yra prisikėlęs 
Jeruzalėje trečią dieną po savo mir
ties, niekas nežinąs, nes niekas 
negal įs šio įvyko istoriškai įrodyti 
ir todėl istoriniu jo nė nevadinąs. 
Ordino viršininkas žino, kad jo 
naujokai šitaip ,t iki\ tačiau jis jų 
neišmeta , nes tokiu atveju vienuo
lynas iš viso netektų prieauglio. Jis 
lūkuriuoja, galgi šie jaunuoliai 
ateisią ,į protą'. Seminarijose šian-

. . ,_„„,. Į n» tor t ines seminarijas, dien dėstomi dalykai, kaip mark-
liudija pagerbimą ir meilės kryptimi, gali būti iš vadinasi, ruoštis kunigauti. Todėl s izmas , psichologija (žinoma, S. 

įvairių kalbų, kurios reiškiasi Dievo. T a i p pat reikia pridurti, kun. J . Gaudzė ir daro išvadą: Freudo ir C C . Jungo linkme), 
Bažnyčios gyvenime. Tačiau šia- kad Dievo Dvasiai nėra jokio ne-' -Jeigu nebus grįžta į prieš Ilsios «~^««»«« ««mt,» ™„ir.i«- „<* 

/če*& wt 
Dievo Dvasia ieško 
bendradarbio 

Apaštalams kalbant apie prisi- suotini ir tokie platus, kaip vė-
kėlusj Kristų, klausytojai juos jas. Pasak Jėzaus, tu nežinai, iš 
girdėjo kalbančius savo įvai- kur ji ateina ir kokių padarinių 
riomis kalbomis. . . _ . . _ - -

Tai sopulys, jau senokai jau
čiamas Bažnyčios kūne. Tačiau ar 
jis yra „liga mirčiai", ar „Dievo 
garbei (plg. J n 11, 4)? Kaip į jį žiū
rėti: kaip į papras tą trūkumą, kurį 
galima ir reikia pašalinti , a r kaip į 
ženklą, kuris rodo į kažką, kas per
žengia kasdienos rėmus, keis
damas Bažnyčios veiklą ir tuo 
pačiu mus ska t indamas įdėmiau jį 
apmąstyti? 

1 

Neseniai „Tėviškės Žiburiuose" 
(š.m. nr. 14, p. 6) buvo paskelbtas 
kun. J. Gaudzės (Meksikoj) laiš
kas, kuriame reiškiama pažiūra, 
esą pagrindinė kunigų stokos prie
žastis yra „modernizmas, įsivy
ravęs dabarties Bažnyčioje". Tai 
dvasios linkmė, pasmerkta „pop
iežių Pijaus IX ir Pijaus X", tačiau 
po Vatikano II susirinkimo vėl 
atsigavusi, apvaldydama pažan
giųjų teologų knygas , „kuriose vis
kas aiškinama kitaip. Visa tra
dicija išstatyta vien tik kritikai. 
Seminarijų didelė dalis uždaryta, o 
likusiose dėstomas humanizmas, 
marksizmas etc." Aš pats dar pri
durčiau: seminarijose dabar ban
doma išsiversti kar ta is net ir be 
filosofijos, sukant teologijos stu
dijas „pasakojamosios teologijos 
— theologia na r ra t iva" (J. B. Metz) 
linkme. Pridurčiau taip pat , kad 
prieš keletą metų esu skaitės kard. 
J. Seperio, Tikėjimo kongregacijos 
vadovo, nusistatymą, kad jei jis 

w A-A , . A p r a Š y m a S ^ ? f ^ d i n s . Visolcs m ū s ų dvasiai turėtų vaikų, nė vienam nepatartų 
persunktas didelio entuziazmo, paskatinimas, jei jis veda tiesos stoti i dabartines 
Sis epizodas ' 

me stebukle svorio centras krin- patogaus m/>mento ką nors Va t ikano santarybos normas, 
ta ne ant kalbų skambesio, bet mums pasakyti. Kartais tai bus k u n i g ų t r u k s d a r l a b i a u"-
ant jų supratimo. Žodis yra ne net pokylis, kartais tai bus nuo- l°s »T°£u n u o m ° n ė f ^ v ,"* 
žodis, jei jis neturi prasmės. Taip vargio valanda, kada Dievas arbv.M.Lefebvre.kunsš.m.Vely-
«>lr» P A ~ . . ~ T ~ „ „ „ £ . . — J i i , 7 d i evas k antrąją dieną mano gyven-
sako Roman Ingarden, modernus mums prakalbės. ^ Muensteryje (Vokietijoj) 
literatūros filosofijos tyrinėtojas. l a i k ė š v M i š i a s s e n ą j a t r i dentine 
(Prie progos, jis yra tos pačios Dievo Dvasia paprastai neatei- liturgija, o savo pamoksle irgi 
filosofinės krypties, kaip ir da- na kaip didelio susijaudinimo prikaišiojo Bažnyčiai liberalizmą, 
bartinis popiežius). apraiška. Ji dažniausiai yra la- įsiveržusi jau net į pačias viršū-

bai ramios nuotaikos. Paprasta nes: tokie kardinolai, kaip Baggio, 
Žodis, tiesa, turi ir šarvo labai mintis, naktį pabudus kuri Prionio< C a s a r o h - K n o x &** »llbe" 

budingą skambesį, kuris yra ne mums atėjo i galvą, gali' būti ^ ž m o m T ^ v M ^ b v l e 

mokslinių grinejimv objektas, besime, kad mums atėjusi min- atsijoje™ Prancūzijoje, švei-
Sakmys ne budingo garso netu- tis yra platesnės apimties, negu carijoje, Vokietijoje) kunigų semi-
n. Del to nėra sakinio fonetikos, mūsų dabartinė nuotaika, gali- narijų, kuriose klierikai yra 
Sakinys yra mintis. Ir mintis yra ma manyti, kad tai yra Dievo mokomi bei auklėjami pagal kun. 
dalykas, apie kurį eina reikalas mintis. J- Gaudzės pageidaujamas nor-
a n a m e Sekminių stebukle. Kalbų mas, ir šios seminarijos kandidatų 

stoka iš tikro nesiskundžia. Econe 
seminarija Šveicarijoje yra klieri
kais ypač gausi. T a d atrodo, kad 

stebuklas nėra fonetikos srities Dievo Dvasia nedaro 
reiškinys. Eiti į svetimas kalbas, psichologinės prievartos mums 

savo 
įspūdingumu. O ji, be abejo, ta i k u n j Gaudzė, arkiv . M. Lefėbvre 
galerų. Dievo veikimo su m u m i s ir kard. J. Seperis y r a teisūs, ieško-
tvarka yra tokio pobūdžio, kad darni kunigų mažėjimo priežasties kunigys tė į tuos rėmus, kūnuos 
ta Dievo mums pasakytą mint į Bažnyčios liberalėjime. apsprendžia pati šio sakramento 

Bet kaip tik čia ir atsidaužiame į e s m ė . buvusi istorijoje išplėsta į jai matoma 

nesuprantant jų prasmės, nėra šv. 
Dvasios reikalas. 

Kalbant apie Sv. Dvasią yra 
pavojaus pradėti gaudytis pigių j u s i r a š padarytume 
efektų, nepaprastų reiškinių, ste- Sv. Dvasia, galima sakyti, yra kažkokią priešpriešą. Juk tarp svetimas sritis • 
buklingų įkvėpimų. Iš tikrųjų, bendradarbio ieškotoja Jeigu ji Bažnyčiai prikaišiojamo —tikro ar 2 
Sv. Dvasios žodis mums yra daug ką sako jums ar man, tai ne-
kasdieniškesnis reiškinys, negu sako vien dvasiniam mūsų pasi

tenkinimui, bet tam, kad mes ką 
nors su ta patirta tiesa darytu-

sociologija, gamtos mokslai, net 
l i n g v i s t i n i s s t r u k t ū r a l i z m a s , 
turėtų jaunimą į seminarijas vilio
te vilioti, kadangi visa ta i jį vilioja 
bei žavi ir .pasaulyje'. O vis dėlto 
t a ip nėra . Jaun imas į seminarijas 
a r vienuolynus neina, nors ten ir 
ras tų tai , ką jis mėgsta, — net 
.numitologintą tikėjimą į Kristų. 
T a d atrodo, kad nei kun. J . Gaudzė, 
nei arkiv. M. Lefėbvre, nei kard. J. 
Seperis nėra teisūs, gr įsdami kuni
gų skaičiaus mažėjimą Bažnyčios 
liberalėjimu. 

Kaip išbristi iš šios painiavos? Ir 
a r iš viso kunigų mažėjimas turi 
kokią nors a p č i u o p i a m ą priežas
tį, kaip dažnai teigiama, pvz. 
menkas šeimų prieauglis, medžia
g inės gerovės vaikymasis, jau
n imo dorovės nuosmukis, celibato 
r e i k a l a v i m a s ir į v a i r ū s kit i 
da lykai? O galgi kunigų mažė
j i m a s y ra i s t o r i n i s reiškinys, atsi
radęs dialektiniu būdu, būtent: 
k u n i g a i mažė ja t o d ė l , k a d jų 
y r a b u v ę p e r d a u g ? Ar negrįžta 

ta r iamo — l ibe ra l i zmo bei 
modernizmo ir dabart inės jaunuo- Svars tan t kunigų mažėjimo 

mes paprastai manome. Ne kar
tą, kai mūsų širdis jaudinosi dėl 
kokio teisingo reikalo, ar dėl kil- me. Kaip ir ką daryti, |i palieka 
naus sumanymo; ar kai mes pik- mūsų apsisprendimui. Tačiau čia 
tmomes kokia grubia neteisybe, jos veikimas nesustoja. Jeigu mes 
sutikta gyvenime, Sv. Dvasia, ar- ką nors tiesos ar gėrio kryptimi 
ba Dievo Dvasia, veikė mus. Yra pradedame daryti, ji duoda jė-
tikėjimo mokslu pagrįstas tvirti- gos ar doriniu būdu, ar net su-
nimas, kad Dievo Dvasia yra ne darydama palankias aplinkybes, 
kartą veikusi jus ar mane. Tačiau jos veikimas nesiekia taip 

.. . toli, kad pagrobtų veikėjo inicia-
Kyla praktiškas klausimas, kaip tyvą ar atsakomybę. Visa garbė 

paimti Dievo Dvasios veikimą ,-, „„„„„!„„«. UJ. » .,i . _T..—. T-XL- • a . • „ i , r nuopelnas lieka žmogiškajam mums. Ieškant i tai atsakymo, .. . . - , . . _.. B ' 
tenka pasakyti, kad nėra galima v e , b n i u l - T a , g ,« D , e v o D v a $ , a 

nurodyti kokio vieno būdo ar y r a t lk dvasi«» o padarinius ir 
metodo, kuriuo Dievo Dvasia vei- efektus turi padaryti žmogus, ku-
kia, ir nurodyti bruožą, kuriuo ris yra tos dvasios paliestai 
Dievo Dvasia niekada neveikia. 
Jos veikimo būdai yra tokie vi-

Albrecht Diirer (vokietis, 1471 — 1528) Keturių apašta lų diptikas: Šv. 
Jonas, Šv. Petras, Šv. Paulius ir Šv. Morkus (P inakothek , Munchen). 

Hendriok TerbruRghen (olandas. 
V. Bgd. (Centraal Muscum. I trecht). 

1588— iB29) Sv. Mato paAaukima* 

k laus imą ir juo s ie lo jan t i s , 
paprastai esti pamirštamas vienas 
mūsų amžiui būdingas ir Bažny
čios ateičiai lemtingas dalykas, 
būtent pasau l i šk ių b a ž n y t i n ė s 
s ą m o n ė s a t b u d i m a s . T ą 
akimirką, kai pop. Pijus XII savo 
kalboje kardinolams (1946 m. vas. 
20 d.) pabrėžė, jog „pasauliškiai 
stovi pirmosiose Bažnyčios 
gyvenimo gretose" ir jog „jie 
privalo visados turėti sąmonę, ne 
tik priklausą Bažnyčiai, bet e s ą 
Bažnyčia"(2), — tą akimirką 
pasauliškių vaidmuo Bažnyčioje 
išniro visu ryškumu. Nūnai šis 
va idmuo darosi vis sąmo
ningesnis asmeniškai ir vis pla
tesnis visuomeniškai. Su juo, mano 
galva, kaip tik ir yra susijęs kunigų 
skaičiaus mažėjimas. O kad taip iš 
tikro yra, mėginčiau nušviesti 
vienu visai konkrečiu pavyzdžiu. 

Persikėlus man 1959 metais iš 
Freiburgo į Muensterio universi
tetą, katalikų teologijos fakultetas 
Muensteryje (čia yra ir evangelikų 
teologijos fakultetas) teturėjo apie 
400 studentų. Šių gi metų vasaros 
semestrą, kaip praneša vysku
pijos savaitraštis „Kirche und 
Leben — Bažnyčia ir gyvenimas", 
tas pats teologijos fakultetas turi 
jau per 2700 studentų. Vadinasi, 
per 20 metų teologijos studentų 
padidėjo kone septyngubai. „Tai 
didžiausia teologinių studijų vieta 
visoje vokiečių kalbos erdvėje"(3). 
Tačiau ką gi iš tikrųjų reiškia 
toksai, tiesiog nuostabus, teologi
jos studentų ūgtelėjimas? Ar kuni
giškųjų pašaukimų gausėjimą? 
Anaiptol! Nes iš tų 2700 teologijos 
studentų (vienas jų trečdalis yra 
moterys) tiktai apie 100 ruošiasi 
būti kunigaus. 0 vis kiti? J i e 
ruoš i a s i d i rb t i Bažnyčioje k a i p 
p a s a u l i š k i a i : dėstyti tikybą 
mokyklose i; t(f ;giją universi
tetuose, būti parapijų sielovados 
padėjėjai, diecezinių akademijų 
vedėjai, imtis socialinių bei kari 
tatyvinių darbų bažnytinėse in 
stitucijose, eiti įvairias pareigas 
vyskupijų ordinariatuose ir t.t. ir 
t.t. Tokių įvairių įvairiausių užsi-
ėmimų skaičius bei rūšys dabar 
auga nuolatos, todėl auga ir jiems 
besiruošiančiųjų kiekis. Minėtasis 
Muensterio diecezijos savaitraštis 

priduria p a a i š k i n d a m a s , kad 
..dauguma Muenster io teologijos 
studentų turi prieš ak i s mokytojo 
darbą, nuosekliai tad ir pats fakul
tetas kreipia ypa t i ngo dėmesio į 
pedagoginę teologijos mokslų 
linkmę" (t.p.J. 

Ir ne tik į pedagoginę! Visa 
dabartinio gyven imo kultūrinė 
aplinka a ta idi teologijos paskai
tose ir pratybose, kadang i kaip tik 
šioje aplinkoje teks vėliau dirbti 
teologiją ba igus iems žmonėms 
Sakysime, šių metų vasaros 
semestro paskai tų tvarkaraštyje 
randame tokių teologijos fakulteto 
kursų: Kris taus va izdas naujųjų 
laikų literatūroje ir mene, laisvės 
p rob lema , a s m e n s s a m p r a t a 
dabartinėje filosofijoje. Th. Manno 
romanas „ J u o z a p a s ir jo broliai", 
tikėjimo s a m p r a t a Augustino ir M. 
Buberio veikaluose, moteris Baž
nyčios istorijoje, krikščioniškasis 
tikėjimas ir is torinis materia
lizmas, žmogaus biomedicininio 
tyrimo problemos, neturtėlių Baž
nyčia, budizmas, socialinė kalbos 
galia, kultūrų įvairybė ir krikščio
niškoji etika... ir aibė kitų, daugiau 
ar mažiau susiliečiančių su dabar
ties klausimais bei rūpesčiais. 
Trumpai ta r ian t , v i sas teologijos 
dėstymas yra nukreiptas ne į tą 
šimtinę kandidatų, besiruošiančių 
k u n i g a u t i , bet į tuos pustrečio 
t ū k s t a n č i o p a s a u l i š k i ų . besi
ruošiančių a p a š t a l a u t i , imantis 
tokių pareigų bei darbų, kuriuos 
anksčiau at l ikdavo kunigai. 

Muensterio teologijos fakultetas 
anaiptol nėra kokia retenybė ar 
išimtis. J i s yra tik vaizdi santalka 
to, kas šiandien vyks ta visoje Baž
nyčioje: žadinti pasaul iškio bažny 
tinę sąmonę, ruošti jį religinėms 
pareigoms, s tatyt i jį į tą vietą, ku
rioje anksčiau stovėjo kunigas, 
veikdamas ne Kunigystės sakra 
mento galia, o papras tu pasky
rimu ar net ir savo pat ies ryžtu. Juk 
jei pasauliškis, ka ip skelbia pop. 
Pijus XII.yra net ik Bažnyčioje, bet 
pa t i Bažnyčia, tai jis ir turi skleis
tis į visas t as sritis, kurios su Kuni
gystės švent imais nė ra iš esmės 
susijusios. Muenster io teologijos 
fakultetas yra reg ima tokio sklei 

dimosi apraiška. Gi pačių kunigų 
Muensterio vyskupijai (2 milijonai 
katalikų!) y r a įšventinama kasmet 
tik po keletą, daugiausia po kelioli
ka . Jų skaičius čia yra toks pat 
m a ž a s — ir net vis mažėjantis, — 
k a i p ir visur kitur, išskyrus Airiją, 
Lenkiją ir .trečiąjį pasaulį", kur 
pasaul išk io bažnytinė sąmonė yra 
a r b a dar stipriai tradicinė (Airija ir 
Lenkija), a rba dar neišsivysčiusi ir 
n e t neįsižiebusi (Afrika). 

Ką visa tai rodo? — Visų pirma 
ta i , kad studijuojančiojo jaunimo 
dėmesys religijai nuolatos stiprėja 
kokybiškai ir didėja kiekybiškai: 
p a s a u l i š k i ų t eo logų ska i č iu s 
a u g a t i e s i o g a p č i u o p i a m a i . An
t r a , šis dėmesys religijai jungiasi 
su pasauliškio ka ip pasauliškio 
sąmone b ū t i Bažnyčia. Trečia, 
dėmesys religijai veda ne į kuni
gystę , o į Bažnyčios skleidimą bei 
liudijimą k u l t ū r o s b a r u o s e . Kon
k r e č i a u k a l b a n t , pa sau l i šk i s 
teologas atpalaiduoja — ar bent 
ruošiasi atpalaiduoti — kunigą 
n u o daugybės darbų darbelių, 
kurie slėgė ir vis da r tebeslegia jo 
pečius. Nes kol bažnytinė pasau
liškio sąmonė miega, vadinasi, kol 
pasaul iškis jaučiasi Bažnyčioje tik 
ka ip .išganymo objektas*, tol 
kunigų skaičius turi būti didelis, 
kadangi tokiu atveju kunigas 
privalo būti „visiems viskuo" (i 
Kor 9, 22): ir liturgu prie altoriaus, 
ir pamokslininku sakykloje, ir 
mokytoju mokykloje, ir draugijų 
steigėju, ir ligonių bei senelių 
lankytoju, ir vargšų socialiniu 
g lobė ju , ir net l a i sva la ik io 
o r g a n i z u o t o j u . Š t a i k a i p 
Wangeroogės (mažos salelės Šiau
rės Jūroje) klebonas aprašo savo 
d a r b o d ieną: . . P a s i r u o š i m a s 
p a m a l d o m s yra m a n tik mažytė 
iškarpa iš mano darbo srities, kun 
v a d i n a m a .turistų sielovada'. 
Vieni atvyksta, kiti išvyksta 
nuolatos I VYangeroogėyra kurorti
nė sala. N e ) . Tad reikia parapijinę 
bendriją kurti vis iš naujo. Reikia 
taikytis prie atostogaujančiųjų 
patyr imo bei pomėgių. Reikia 
o r g a n i z u o t i še imų ir vaikų 
p a m a l d a s , a d o r a c i j a s , medi
tacijas, paskai tas , svarstybų 
būrelius, net žaidimus pajūryje, net 
da ina s prie laužo, koncertus 
kopose, liaudies šokius, kavos 
popiečius, lošiant kortomis ir t.t. ir 
t.t.**(4). Todėl visai nenuostabu, 
kad tokio kunigo diena ištįsta ligi 
16-kos valandų darbadienio, kaip 
j is pats prisipažįsta (t. p.). Be abejo, 
j a m kiek padeda netyčiomis 
a t k l y d ę s t u d e n t a i , k l ier ikai , 
vienuoles, tačiau vis tai tik atsitik
t iniai pagalbininkai . Visas gi dar
bas , o ypač a tsakingumas, gula 
a n t paties kunigo pečių. 

Ir taip y r a ne tik VVangeroogės 
saloje. Ta ip yra visoje Vokietijoje, 
visoje Europoje, ir, jei neklystu, 
visoje Amerikoje, neišskyrus nė 
Pietų Amerikos. Ta ip buvo tarp 
dviejų pastarųjų karų ir Lietuvoje. 
Nes kaip tik anuo metu Bažnyčia 
pal iko zakristiją ir išėjo } pasaulį. 
Tačiau ši Bažnyčia buvo — kun i 
g a s : tai j is jai ats tovavo ir ją 
l iudi jo už š v e n t y k l o s s ienų. 
Savaime tad supran tama, kad, 
išsiplėtus kunigų veiklai, ir jų skai
č ius turėjo būti gausus , žymiai gau
sesnis , nei šiuo metu turime kandi-
d a t ų s e m i n a r i j o s e a r vie
nuolynuose. Žiūrėdami atgal ir 
ma tuodami mūsąjį metą p raė ju 
s i o j o m e t o m a s t u , pagrjstai 
skundž iamės , kad kunigų mąžta. 

Tačiau mes stovime nau jo Baž 
nyčios istorijos tarpsnio prie
angyje, kai didelio kunigų skai
č i a u s n e b e r e i k ė s D a r tik 
prieangyje, be abejo. Dar daug kas 
š io naujumo nė nepastebi. Dar 
d a u g kas kunigų gausą telx4aiko 
Bažnyčios žydėjimo ženklu, kaip 

(Nukelta ) 2 psl.i 
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Šiame numeryje:
Štai pirmųjų mūsų tremtinių sąrašas. 
Įdomu būtų patirti: pokalbis su dr. Bro
niu Kasiu, veikalo prancūzų kalba apie 
Lietuvą autorium.
Juodojo aukso-naftos krizė.
Kertamo ąžuolynėlio tragedija — Ele
nos Juciūtės romano recenzija.
Dalės Jazukevičiūtės eilėraščiai.
Mirė poetas Salys Šemerys.
Temos lietuvių katalikų šviesuomenės 
dėmesiui.
Parodos Chicagoje.
Nauji leidiniai.

Štai pirmųjų mūsų tremtinių 
sąrašas

„Kenčiame neišpasakytai, 
trūksta vandens ir oro, bet 
didžiausias smūgis — mūsų 
šeimas suskaldė, nežinau, ar 
atlaikys mūsų širdys“. — Tokį 
raštelį 1941 birželio mėnesio 
trėmimų metu Naujosios Vil
nos stoty iš vagono slaptai 
išmetė, ir vėliau geležinkelie
čiai raštelį rado, Stasys 
Kairiūkštis, Kaišiadorių 
gimnazijos direktorius. Sklai
dome tik ką išėjusį kapitalinį 
leidinį, „Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas, Stalino teroras 1940- 
1941“ ir eilės Nr. 6621 skai
tome: „Kairiūkštis Stasys, s. 
Juozo, g. 1889.IV.12 Seinuose, 
pedagogas, gimn. dir., Kaišia
dorys, Trakų aps. (nuo šeimos 
atskirtas, mirė vagone pake
liui tremiamas į Sibirą); žmo
na — Nigauskaitė Ona, d. 
Tomo, 48 m., šeim., sūnus Jus
tas, dukterys — Irena 10 m., 
Regina Elena 10 m.

Taip, jis nė kiek ne per daug 
pasakė: to Lietuvos jaunimo 
auklėtojo širdis neatlaikė. Kur 
nors pakelėj jo lavonas iš vago
no buvo labai paprastai išmes
tas ir vėliau griovy užkastas. 
Gera tik tiek, kad jis išsivada
vo nuo tolimesnių kančių.

Už ką Kairiūkštis ir daugiau 
negu 34,000 kitų buvo išvežti 
lėtai kankinių mirčiai per pir
mą išvežimą ir bent dešimt 
kartų daugiau bolševikams su
grįžus į Lietuvą, karui pasi
baigus? Ar nors vienas yra 
pakaltintas kriminaliniais 
nusikaltimais? Žinom gerai, 
kad ne, žino ir tie, kurie patys 
tą baisiausią kriminalinį nusi
kaltimą padarė. O kankinami 
ir tremiami buvo kaip tik patys 
šviesiausi ir doriausi lietuviai. 
Tarp tų pirmųjų kankinių ran
dame juk tokius vardus: buvu
sį Lietuvos prezidentą Alek
sandrą Stulginskį, penkis 
Nepriklausomybės akto signa
tarus, penkis ministerius 
pirmininkus ir dvidešimt 
penkis ministerius ir kt. Pilno 
sąrašo neįmanoma sudaryti. 
Gal jo niekad ir neturėsime.

Šioje knygoje suregistruoti 
19,285 vardai. Iš to skaičiaus 
pagal profesijas ar užsiėmi-

S.

Pa/iašfa I

mus randame: 3549 ūkininkai, 
1177 darbininkai, 1142 moky- 
toaji, 2242 tarnautojai, 
daugiausia policininkai, 748 
kariai, 215 studentų, 94 gydy
tojai ir dantų gydytojai, 94 
vaistininkai ir gail. seselės, 74 
agronomai, 140 inžinierių, 50 
kunigų ir vienuolių, 50 meni
ninkų, 47 žurnalistai, rašy
tojai ir daugelis kitų.

I tą „liaudies priešų“ sąrašą 
pateko ir 316 naujagimių, 
nesulaukusių nė vienerių metų 
amžiaus (kiek jų liko gyvų 
kelionės gale?), iki 4 metų 
amžiaus buvo 949. O senelių 
nuo 60 iki 70 metų amžiaus 
išvežta 533, nuo 70 iki 80 metų 
247, nuo 80 iki 90 m. — 65, nuo 
90 iki 100 m. — 5 ir pagaliau 
šėtono tarnams prireikė vienos 
senutės daugiau negu 100 metų 
amžiaus. Tie skaičiai propor
cingai padidėja penkiolika ar 
dvidečimt kartų, žvelgiant į 
visus trėmimus, daugiausia po 
karo.

Buvusio sovietų komisaro 
Glatkovo liudijimu Kremlius 
reikalavo iš Lietuvos išvežti ir 
sunaikinti 700,000 žmonių, 
vadinas — vieno ketvirčio 
gyventojų. Kad tai teisybė, 
pasitvirtino vėliau rasti tremti
nių sąrašai ir nurodytos vad. 
„antisovietinių elementų“ 
kategorijos. Tokiais kvalifika- 
vosi keturiolikos grupių asme
nys, tarp jų buvę valdininkai, 
patriotinių ir religinių organi
zacijų nariai, savanoriai, iš 
komunistų partijos pašalinti 
nariai, tie, kurie palaiko ryšius 
su užsieniu, esperantininkai, 
filatelistai, bankininkai, 
dvasiškiai, stambesni, pavyz- 
dingesni ūkininkai, studentų 
korporacijų nariai, net Lenki
jos karo atbėgėliai. Planas 
nebuvo įvykdytas tik dėl nau
jo, patiems sovietams netikėto 
karo su vokiečiais. Po karo jis 
buvo tęsiamas. Sustabdytas 
tik Stalinui mirus.

Šia proga prisimena faktas, 
kai praėjusio karo su Japonija 
metu Amerikos japonai buvo 
išskirti iš kitų piliečių ir

(Nukelta į 2 psl.)

ĮDOMU butų patirti
Pokalbis su dr. Broniu Kasiu, veikalo prancūzų kalba apie Lietuvą autorium

Prieš pat Vasario 16-ją JAV 
pasiekė keli pirmieji egzemp
lioriai dr. B. Kaslo prancūzų 
kalba parašyto veikalo La 
Lithuanie et la Seconde 
Guerre Mondiale (Lietuva ir 
II-sis pasaulinis karas). Veika
lą išleido žymi Paryžiaus kny
gų leidykla G. P. Maisonneuve 
& Larose 2000 egz. tiražu. 
Knyga turi 368 psl. ir sulanks
tomą Lietuvos žemėlapį. 
Knygos įvade pažymėta, kad 
knygos išleidimą finansavo 
JAV Lietuvių Bendruomenė.

Minėto veikalo autoriumi 
yra žinomas juristas, teisės 
mokslų istorikas, dr. Bronis 
Kasias, 1939 metais Strasbou- 
go universitete sėkmingai 
apgynęs disertaciją L’En- 
tante Baltiųue daktaratui 
gauti. Jo ryšiai su Prancūzija 
ir vėliau nenutrūko. Po Antro
jo pasaulinio karo dr. Kasias 
lektoriavo Strasbourgo univer
sitete, buvo Europinių studijų 
instituto nariu ir prancūzų 
laikraščių korespondentu kari
nėje Vokietijos zonoje ir prie 
Jungtinių Tautų. 1946 metais 
atvykęs į JAV, dr. Kasias dės
tė Detroito universitete, o nuo 
1949 metų Wilkes kolegijoje 
Pennsylvanijoje, kur jis buvo 
pakeltas pilnu profesoriumi ir 
vadovavo istorijos depar
tamentui. 1975 metais pasi
traukęs į pensiją, dr. Kasias 
dar stipriau atsidėjo kūry
biniam darbui — veikalų Lietu
vos ir Pabaltijo valstybių 
klausimais rašymui

1973 metais dr. Kasias sure
dagavo išsamų dokumentinį — 
studijinį veikalą The 
U.S.S.R. — German Agres- 
sion against Lithuania. 
1976 metais buvo išleistas dr. 
Kaslo 332 psl. veikalas The 
Baltic Nations, kuriuo 
apžvelgė Pabaltijo tautų rajo
ninio apsijungimo ir politinės 
laisvės siekius. 1981 metais 

Išvežimo iš tėviškės scena 1941 m. birželio Prunskio knygos „Lietuviai Sibire“. Knyga 
mėn. Dail. Jono Strungio piešinys iš Juozo išleidžiama Amerikos Lietuvių bibliotekos .
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minėtu prancūzų kalba veika
lu autorius praturtino ribotą 
prancūzų kalba literatūrą 
svarbiais Lietuvos politiniais 
klausimais. Knygos išleidimo 
proga, Jūsų korespondentas 
dr. Kaslui pateikė keletą būdin
gesnių klausimų, veikalo 
recenzavimą palikdamas pran
cūzų kalbą laisvai vartojan
tiems autoritetams.

— Lietuviai yra linkę nuver
tinti pokario Prancūzijos svar
bą. Militariniu, politiniu ir 
ekonominiu požiūriu linkę ją 
priskirti prie antraeilių valsty
bių. Kiek ši prielaida yra tiksli 
ir kas paskatino veikalą išleis
ti prancūzų kalba?

— Lietuva yra Europoje ir vi
sos europinės problemos bus 
sprendžiamos ir išspręstos 
Europoje. Tad kokia — pirma
eilė ar antraeilė — Prancūzija 
bei Vokietija bebūtų, jos vi
suomet vaidins lemiamą vaid
menį Europos politinėje sant
varkos konsteliacijoje.
Prancūzų kalba buvo ir bus 
pirmaujanti Europos tarp
tautiniuose kongresuose, ir 
todėl yra labai svarbu mums 
turėti šia kalba dokumenta
cijos šaltinius Lietuvos laisvės 
problemai pristatyti.

— Iš laisvame pasaulyje 
esančių lietuvių tik retas turės 
galimybę Jūsų veikalą perskai
tyti. Daugelis negalės su veika
lu susipažinti ar dėl kalbos 
nemokėjimo, ar dėl to, kaip 
teko per JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybą patirti, kad 
knygos platinimas vykdomas 
pačios leidyklos. Berods, tik 
keli šimtai veikalo egzemp
liorių žadama parvežti į Ame
riką ir juo pirmiausia bus 
aprūpintos mokslinės insti
tucijos prancūziškose Kana
dos dalyse ir prancūzų kalbą 
vartojančių valstybių diplo
matinės tarnybos. Malonėkite 
tad suglaustai supažindinti su

Dr. Bronis Kasias

veikalo turiniu bei apimtimi.
— „La Lithuflnie et la 

Seconde Guerre Mondiale“ 
nėra skirta „laisvajame 
pasaulyje esantiems lietu
viams“, jei Jūs turite mintyje 
JAV, Anglijos ar angliškos 
Kanados lietuvius. Bet ji labai 
bus naudinga prancūziškos 
Kanados ir prancūziškos Euro
pos lietuviams, kurie veltui iki 
šiol ieškojo dokumentinės 
medžiagos Lietuvos reikalu. 
Bet tik šis knygos panaudoji
mo pareikalavimas taip pat 
nepateisintų jos išleidimo, nes 
jos paskirtis yra Europos isto
rinių, diplomatinių, politinių ir 
teisinių tyrinėjimų (research) 
rinka, kurioje panašaus veika
lo nėra mažų tautų pavergimo 
melui atremti. Suprantama, 
kad šios paskirties knygos 
platinimas turi būti atlie
kamas europinės leidyklos

4

Europoje.
Tie keli šimtai egzempliorių, 

skirtų knygos leidimo finan
siniam globėjui — JAV Lietu
vių Bendruomenei — neturėtų 
būti eikvojami nei angliškai, 
kalbančių kraštų instituci
joms, nei diplomatijai. Taip 
pat neturėtų būti eikvojami, 
prancūziškų kraštų instituci
joms bei diplomatijai, ope
ruojantiems angliškai kalban 
čiuose kraštuose, nes jų visų 
darbuotojai ir su jais santy
kiaujanti publika kalba angliš
kai. Aš pabrėžiu, kad tie 
egzemplioriai turėtų būti 
nukreipti išimtinai į prancū
ziškai kalbančius kraštus: jų 
institucijas ir diplomatiją, ope
ruojančius arba jų pačių kraš
tuose, arba prancūziškai 
kalbančiuose kraštuose, ku
riuose vartojama tik prancūzų 
kalba. Tik, jei egzempliorių 
pakaktų, juos nukreipti ir į 
kitus Europus kraštus. 300-400 
egzempliorių yra labai mažas 
skaičius, ir juos reikia naudoti 
labai santūriai ir racionaliai. 
Mūsų diplomatiniai postai 
Prancūzijoje, o taip pat ir 
Lietuvių Bendruomenė Euro
pos kraštuose, šiame paski rs
tyme turėtų rimtai talki
ninkauti.

— Įdomu būtų patirti, kaip 
ilgai Jums užtruko veikalo 
rašymas, paruošimas spaudai 
ir išleidimas? Kiek Jums bu vo 
prieinami informaciniai bei 
dokumentiniai šaltiniai? Ar 
neteko susidurti su draudimu 
esamais šaltiniais naudotis, 
kad nepakenkus valsty
biniams santykiams su Sov. 
Sąjunga ?

— Knygos dokumentams su
rinkti, išversti į prancūzų kal
bą, juos sugTupuoti, paruošti 
analitinį dokumentų turinį, 
indeksą, bibliografiją, parašy
ti įžangą, surasti leidyklą bei 
su ja smulkiai susitarti ir kita 
užtruko apie dvejus metus 
intensyvaus darbo. Infor
maciniai šaltiniai su kai 
kuriais sunkumais buvo 
prieinami, bet dėl daugelio 
dokumentų politinio — diplo
matinio konfidencialumo bei 
tikslumo teko knygos turinį 
keisti ir pergrupuoti net tris 
kartus, ir tokiu būdu jos paruo
šimas kiek susitrukdė. Taip 

pat kai kurių Prancūzijos 
bibliotekų — archyvų streikai 
ir kitos kliūtys darbą trukdė ir 
kartais reikėdavo ieškojimų 
vietoves staiga keisti ir gauti 
naujus leidimus ten dirbti. Tie
sa, buvo apsčiai dokumentų, 
kurių paskelbimas galėjo 
komplikuoti santykius vienos 
valstybės su kita. Tuo reikalu 
reikėjo konsultuoti mūsų diplo
matinius postus ir aiškintis. 
Rezultate kai kuriuos doku
mentus reikėjo išleisti.

— Jei nepaslaptin, įdomu 
būtų patirti, kas buvo Jūsų 
didieji talkininkai bei pata
rėjai, leidžiantis į tyrinėjimą 
Lietuvos padėties II-jo pasauli
nio karo metu?

— Didžiausias talkininkas 
buvo knygos paruoši mo ir išlei
dimo finansinis globėjas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdyba, tuo metu: inž. Algi
manto Gečio vadovaujama. Aš 
buvau labai maloniai nuste
bintas ir rimtai paveiktas 
visos Krašto valdybos giliu 
supratimu ir įžvelgimu būtino 
reikalo tokią knygą išleisti. Su 
kuriais aš tik turėjau reikalo, 
visi valdybos nariai parodė 
rimtą mentalitetą suprasti ir 
remti visas pastangas knygai 
išleisti. Be LB paramos ši kny
ga būtų niekados nepasi- 
rodžiusi.

Mūsų atstovas Washingto- 
ne dr. Stasys Bačkis, diplo
matijos šefas Stasys Lozo
raitis, mūsų atstovas Paryžiuje 
profesorius ir ponia Jurgis 
Baltrušaitis, Albertas Gerutis 
Berne, Šveicarijoje, ELTOS 
atstovė Paryžiuje Birutėj 
Venskienė, Vliko valdyba, 
ALT-os valdyba, LB pirminin
kas Paryžiuje kun. J. Petro
šius, Petras Klimas, Jr. Pary
žiuje man maloniai taikino, 
teikdami man dokumentaciją 
arba vertingus patarimus. 
Taip pat talkino JAV LB atsto
vas Washingtone Algimantas 
Gureckas ir Lietuvių krikš
čionių demokratų sąjungos 
valdyba.

— Berods, knygai medžia
gos ieškojimo, spaudai paruo
šimo bei išleidimo reikalais 
Jums teka keletą kartų vykti į 
Prancūziją. Įdomu būtų patirtį 
ten esančias nuotaikas Lietu
vos problemų atžvilgiu.

— Ne tik turėjau vieną kitą 
kartą į Prancūziją vykti, bet 
taip pat reikėjo ten keletą 
mėnesių apsigyventi pasto
vesniam darbui ir įvairių kny
gos reikalų tvarkymui. Būtų 
labai sunku trumpai Prancū
ziją aptarti. Aplamai, ją yra 
ištikusi beveik visų Vakarų 
pasaulio demokratijų nege
rovė — infliacija ir ekono
miniai sunkumai, kurie pavir
šiuje — Paryžiaus gražiuose 
bulvaruose, alėjose, univer
saliniuose magazinuose, kavi
nėse — nesimato, bet kurie yra 
jų industrijoje, užsienio preky
boje bei priemiesčių ir provin
cijų masėse. Politinis stibilu- 
mas yra pasiektas generolo 
de Gaulle . Penktosios Respub
likos konstitucijos įkurto prezi
dentinio režimo dėka. Penki 
milijonai balsuotojų už komu
nistų partiją ir gan stipri 
Socialistų partija galėtų savo 
prezidentą išrinkti, jei jie rim
tai susitartų eiti vieningai. Tą 
galimybę visuomet reikia turė
ti galvoje. Ir štai turime jau 
įvykusį faktą. Nors tai dar 
nereiškia sovietinio komu
nizmo pergalę, bet gali susilp-

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Ar leistinas Lietuvių Enciklopedijos 
antrasis papildymų tomas?
1941 metų sukilimo reikšmė modernio
joje Lietuvos istorijoje.
Lietuva ir Antrasis pasaulinis karas: 
Bronio Kaslo naujausios knygos recen
zija.
Vaizduotė ir tikrovė Henriko Nagio 
kūryboje.
Juozo Krumino trys baladės apie 1941 
metų sukilimą.
Klampi greitkelio trasa: Vytauto Voler- 
to romano aptarimas.
Didysis Jupiterio-Satumo spektaklis. 
Nauji leidiniai.

Kenfyvė, Puoštu
Ar leistinas
Lietuvių Enciklopedijos 
antrasis papildymų tomas?

Enciklopedijos yra informa
ciniai leidiniai, reikalaują 
periodinio atnaujinimo. Tam 
reikalui leidžiami papildomieji 
tomai arba visai naujos laidos. 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la, užbaigdama leisti 35-kis 
alfabetinius tomus (1966), be 
didesnės pertraukos išspaus
dino ir papildomąjį tomą 
(1969). Prenumeratoriai nekėlė 
nė klausimo, ar tų papildymų 
reikia. Atrodė jie neapsiei
nami, esmingai papildę alfa
betinius tomus.

Pyaslinkus kuriam laikui, vis 
dažniau pasiteiraujama, ar 
leidykla nesirengianti leisti 
antrojo papildymų tomo. Tokį 
pageidavimą išreiškė ir JAV 
LB. Kultūros taryba. Bet čia 
kyla pora klausimų: ar antrasis 
papildymų tomas iš tikrųjų 
reikalingas ir, antra, ar galima 
jį parengti ir išleisti infliacijos 
sąlygomis.

Pirmuosius papildymus 
redagavęs dr. Juozas Girnius 
savo žodyje nurodė keleriopą 
to tomo uždavinį: atnaujinti 
enciklopediją nauja medžiaga, 
įvesti naujus išeivijoje ir tėvy
nėje iškilusius vardus, papil
dyti kai kuriuos vietovių apra
šus ir biografijas naujais duo
menimis, išlyginti kitas spra
gas ir paklaidas. Panaši apim
tis turėtų būti ir antrojo pa
pildymų tomo. Per 12-ka me
tų visuotinė Žinija ir lituanis
tika yra pagausėjusios naujais 
įvykiais, asmenimis ir jų dar
bais. Atitinkamai turėtų prasi
plėšti ir enciklopedinė infor
macija, papildyta įvykusių 
atmainų ir naujovių atranka, 
sunaudojant taip pat nekrolo
gines žinias. 1970-1980 metais 
mirė daugiau kaip 600 asme
nų, minimų mūsiškėje enciklo
pedijoje. Mirusiųjų biografijos 
tektų užsklęsti paskutiniais jų 
darbais ir mirties datomis. 
Aplamai papildomajam tomui 
medžiagos nestigtų, ir jis būtų 
vertingas tęstinis leidinys prie 
esamų 36-šių enciklopedijos 
tomų.

Ar galima būtų parengti 37-jį 
tomą? Atrodo, būtume pajėgūs 

sutelkti medžiagą ir bendra 
talka suredaguoti. Tokios 
nuomonės yra kai kurie buvę 
enciklopedijos bendradarbiai, 
su kuriais teko tuo reikalu išsi
kalbėti. Tebėra dar gyvų ir 
veiklių buvusių bendradarbių, 
kurie buvo artimai susiję su 
nepriklausomąja Lietuva ir 
labiau susigyvenę su litua
nistiniais dalykais. Kitoms 
įvairioms sritims turime jau 
išeivijoje išsimokslinusių 
specialistų, spausdinančių 
savo darbus lietuvių ir 
amerikiečių žurnaluose. 
Papildomąjį tomą galima būtų 
per kokius metus parengti, bet 
ar įstengtume atspausdinti.

Per pastaruosius metus labai 
pabrango popierius ir spaus
dinimo darbai. Knygos darosi 
kaskart brangesnės. Ypač 
brangiai atsieina atspausdinti 
nedidelį egzempliorių skaičių. 
Leidykla negalėtų nė pradėti 
kviesti redaktorius ir bendra
darbius, neturėdama kelių 
tūkstančių prenumeratorių. 
Pirmiausia reikėtų sužinoti, 
koks skaičius turinčiųjų 
enciklopediją užsisakytų pridė
tinį (37-jį) papildymų tomą. 
Leidykla dar turi pilnų Lietu- 
vių Enciklopedijos ir 
Encyclopedia Lituanica 
komplektų: (LE kaina $366.00 
ir EL kaina $125.00 — su 
persiuntimu) ar atsirastų 
norinčiųjų jas įsigyti bei užsi
sakyti antrąjį papildymų 
tomą. Mažų mažiausiai reikė
tų bent trijų tūkstančių prenu
meratorių, kad papildomojo 
tomo kaina neprašoktų $20.00- 
$25.00. Taigi nuo prenume
ratorių skaičiaus priklauso, ar 
papildymų antrasis tomas 
leistinas, ar keliama mintis 
užmirštama.

Vienaip ar antraip šį 
klausimą tegali išspręsti sąly
giniai užsakymai. Leidykla 
galėtų atsiklausti buvusiųjų 
prenumeratorių, bet daug kas 
adresus yra pakeitę, kai kurie 
yra mirę, dalis enciklopedijų 
perėjo į kitas rankas. Kas norė
tų antrąjį papildymų tomą 
užsisakyti, geriausiai būtų

1941 metų
VYTAUTAS VARDYS

Prieš šešiolika metų savo stu
dijoje apie Lietuvos rezistenciją 
Antrojo pasaulinio karo metu 
įžvalgus ir atsargus mūsų istori
kas profesorius Zenonas Ivinskis 
panagrinėjęs 1941 metų sukilimą, 
padarė išvadą, kad „pilnas 
sukilimo ir laikinosios vyriau
sybės darbo įvertinimas bus gali
mas tik daug 'vėliau, iš tolesnės 
laiko perspektyvos, pasibaigus 
visoms Lietuvos okupacijoms“ 
(žiūr. Ivinskio straipsni mano red. 
knygoje „Lithuania under the So
viete“). Nuo 1941 vasaros jau pra
bėgo 40 metų. Ar šis dviejų 
generacijų laikotarpis sudaro 
tokiam vertinimui pakankamą 
perspektyvą, profesorius Ivinskis 
mums niekada nebepaiškins. Jis 
ne laiku mirė. Žinomi tačiau jo 
istorinės analizės principai, nusi
statymai. Rašyti reikia, pagal 
Ivinskį, be pykčio ir susijau
dinimo, o taip pat viską apie viską 
„kaip tai iš tikrųjų yra buvę“. 
Anot angliško priežodžio „let the 
chips fall where they may“. Tai 
nėra lengva sukilimo studijų atve
ju, nes dar ne visa apie jį yra 
surinkta informacija. Tačiau nors 
dokumentacija dar ir ne pilna, 
nors neprieinami šaltiniai 
Lietuvoje, nors neužrašyti ir visi 
laikotarpio bendraamžių, dalyvių 
ir vadų liudijimai, gyvenimas 
šaukiasi, kad ir tentatyvaus, ban
domojo, ivinskiškai atsargaus, bet 
tiesaus laikotarpio portreto ir 
vertinimo palyginamajame
Lietuvos istorijos ir tarptautinių 
santykių rėme.

(Išsamiau šia tema man teks 
kalbėti Europos lietuvių studijų 
savaitėje beveik tą pačią dieną, 
kai prieš 40 metų Laikinoji vyriau
sybė prieš savo valią nutraukė 
savo darbą. Šiandien bandysiu 
paliesti tik vieną kitą interpreta
cinio pobūdžio klausimą).

1941 metų sukilimas Lietuvoje 
savo apimtimi buvo revoliucinio 
pobūdžio, t.y., buvo tai masinės 
rūšies įvykis, kuris suardė esamą 
tvarką ir valdančiojo elito 
taisykles ir į Lietuvos politikos 
formavimą įjungė Lietuvos mases 
ir jų naujus vadus, brendusius 
nepriklausomoje Lietuvoje, bet į 
politikos aukštumas iškilusius tik 
priešsovietinėje rezistencijoje. 
Tačiau 1941 metų Lietuvoje vykusi 
drama buvo ne sau įvykis, neturįs 
ryšio su platesniu gyvenimu, bet 
tai buvo kruviniausioji Lietuvos 
istorijos dešimtmečio dalis, 
sakytumei tretysis to dešimtmečio 
dramos veiksmas, 1940 - 50-tieji 
metai Lietuvai ir Baltijos valsty
bėms reiškė Stalino ir Hitlerio sek- 
ventiškai sekusią tironiją. Pir
masis tos dramos veiksmas 
prasidėjo tarybine okupacija 1940 
metais, kurį sekė masinis in
stitucinis teroras, Kremliaus įvyk
dytas 1941 m. birželio 14 - 17 
dienomis ir tęstas sekančią 
savaitę. Tuo metu į tolimas vergi
jos provincijas NKVD išvežė dau
giau kaip 34,000 Lietuvos žmonių, 
daugiausia lietuvių, bet taip pat 
nemažai ir Lietuvos mažumų 
Birželio 23 dienos sukilimą organi-

pranešti leidyklai savo vardą, 
pavardę ir adresą, bet nesiųsti 
pinigų. Tokių sąlyginių užsa
kymų lauktume iki š.m. rugsė
jo 1 d. Rašyti adresu: Lithua- 
nian Encyclopedia Press,
P.O.Box 95, So. Boston, 
Mass, U.S.A. 02127.

Juozas Kapočius, 
LE ir EL leidėjas.
Ingrida Bublienė, 
JAV LB Kultūros 

•tarybos pirmininkė

sukilimo reikšmė moderniojoje 
Lietuvos istorijoje

Arūnas Tarabilda

zavo Lietuvių Aktyvistų Frontas 
— įvairių ideologinių pažiūrų 
lietuvių organizacija, susikūrusi 
pirma Vokietijoje, tačiau 
sukilimas niekada turbūt nebūtų 
buvęs toks masinis — sukilėlių 
skaičius įvairiai skaičiuojamas 
siekęs nuo 80,000 iki 150,000 — 
jeigu prieš savaitę’ tėvai nebūtų 
deportacijomis netekę šeimų, 
vaikai tėvų, jei nebūtų buvę iš gim
tos žemės išrautos ištisos šeimos 
vien dėl to, kad priklausė ne tai 
socialinei klasei ar buvusiai 
politinei partijai. Jei Vokietijos 
naciai rūšiavo ir naikino žmones 
rasiniu pagrindu, Stalino komu
nistai tai darė socialiniu, nieko 
bendra neturinčiu nei su paliesto 

Eugene Delacroiz (prancūzas, 1798—1863) Laisvė veda sukilusią tautą.
(Paveikslas Louvre’o muziejuje, Paryžiuje)

asmens kokia kalte ar net anti- 
sovietiniu nusistatymu.

Sukilimas todėl visų pirma buvo 
spontaniška žmogiška gyventojų 
daugumos reakcija į tą barbariš
ką Kremliaus elgesį. Lietuva 
Kremliui atsakymą davė tokiu 
metu, kada rodėsi esą vilties ta 
nežmoniška sovietine sistema 
nusikratyti. O tai buvo sovietų- 
nacių karo pradžia, Vokietijai 
Sovietų Sąjungą upžuolus birželio 
22 dieną. Sukilimas taipgi reikia 
vertinti, kaip pavėluotą, gal net 
tam tikros kaltės jausmo vedamą 
pakaitą, kompesancijų už 
oficialios Lietuvos nesipriešinimą 
sovietinei okupacijai 1940 metų

šaukliai

vasarą. 1941 metais tauta 
politiškai buvo sąmoningesnė 
negu 1918 - 20-siais metais; 1940 
metų nesipriešinimas buvo su
prastas kaip nepriklausomos 
Lietuvos vadų klaida, kurią dabar 
buvo reikalinga išlyginti. Į tautos 
lyderių eiles tai atvedė naujus 
žmones, kurie dėl politinių sąlygų 
ar taisyklių neturėjo galimybės 
politikai atiduoti savo talentus 
ankstesniuoju laiku. Sukilimas ir 
priešbolševikinė rezistencija 
taipgi padėjo kristalizuoti jau 
anksčiau vysktančią politinę dife
renciaciją, iššaukdamas į viešą 
gyvenimą naujas, iki šiol dar 
nebandytas politines jėgas, kurios 
greitu laiku suėjo į konfliktą su 

tradiciniais politiniais susi- 
grupavimais.

Nėra kito naujojoje mūsų isto
rijoje visuomeninės reikšmės 
pavienio įvykio, kuris būtų taip 
perpynęs asmeninius ir tautinius 
elgesio motyvus, individualinius 
bei kolektyvinius tikslus, ir kuris 
tokiu žaibišku būdu būtų sumobi
lizavęs iš tikrųjų milžinišką 
gyventojų dalį. Kaip atskiras 
įvykis, sukilimas apjungė daugiau 
aktyvių dalyvių ir pareikalavo 
daugiau aukų kaip mūsų nepri
klausomybės karai. Lietuvos nuo
stoliai žmonėmis 1863 metų 
sukilime taip pat nublanksta prieš 
skaitlines, kurios tiesiogiai ar 
netiesiogiai tapo 1941 metų su
kilimo aukomis. Nenuostabu, kad 
tokios apimties sukilėlių įnašas 
stipriai padėjo įsiveržusiai 
vokiečių armijai. Sukilėlių pagal
bos dėka vokiečių generolas 
Wilhelm von Kuchel jau trečią 
dieną karui prasidėjus (pagal 
vokišką šaltinį — 4-tą dieną) para
do formoje įžengė į Kauną. Tą 
pačią dieną vokiečiai jau buvo Vil
niuje, o už dar trijų dienų pasiekė 
Lietuvos - Latvijos sieną, liepos 1- 
ąją įsitvirtindami net prie Daug
pilio. Tai buvo žaibiškas kariuo
menės žygiavimo greitis, 
sugundęs vokiečius manyti, kad 
bus vieni niekai užkariauti Rusiją. 
O sekėsi vokiečiams Lietuvoje dėl 
Lietuvos sukilėlių pagalbos ir 
Lietuvos žmonių tuometinio drau
giškumo. Tačiau nei vokiečių karo 
vadovybė (OKW), nei spauda nė 
žodžiu neprisiminė tos pagalbos. 
Čia jau galima buvo įžiūrėti 
sukilimo tragedijos pilnuosius 
bruožus. Nepripažįstant tos pagal
bos, kaip vėliau pasirodė, jau tada 
sukilimo politiniai tikslai buvo 
pasmerkti pražūčiai.

Toliau istoriją aplamai žinome. 
Žinome, kaip vokiečių daktarai 
Grefė ir Kleist prievartavo Juozą 
Ambrazevičių ir jo kolegas, kaip 
Berlynas internavęs pulk. Škirpą, 
siuntė generolą Raštikį į Lietuvą 
susprogdinti laikiną vyriausybę, 
kaip pačių lietuvių ekstremistų 
rankomis bandė fiziškai nuversti 
naująją valdžią, ir kaip iš to nieko 
neišėjo. On Kleist apie savo 
diplomatinę „misiją“ to laiko 
Lietuvoje gėdijosi rašyti net savo 
memuaruose. Bet esmėje, ir laikui 
bėgant, vokiečiai savo pasiekė: 
sukilimo pastatyta laikinoji 
vyriausybė buvo nušalinta. Su
kilimo didžioji tragiką ir buvo ta, 
kad sukilimo galutinis tikslas 
nebuvo pasiektas. Ivinskis tą 
mintį formulavo, sakydamas, kad 
„laikinoji vyriausybė negalėjo 
padaryti įtakos vokiečių politikai 
ir veiksmams, nors ir bandė“ (ibid, 
p. 74). Tą vasarą paaiškėjo, kad 
sukilimo lyderiai Berlyne, visų 
pirma ministeris Kazys Škirpa, 
buvo nacių apgauti. Kaip jau po 
karo kai kurie vokiečių istorikai 
yra rašę, Tretysis Reichas nebuvo 
priešingas pasinaudoti Lietuvos 
partizanų paslaugomis, bet siekė 
jas išnaudoti tik savo tikslams. 
Pagal kitą pokarinį vokiečių au
torių, toks lietuvių ir kitų baltiečių 
traktavimas buvo pati didžiau
sioji karo metu padaryta vokiečių 
klaida.

Sukilimo politinių tikslų 
nepasiekus, pats sukilimas tapo 
kontraversiniu — prieštaringu 
įvykiu, ir tai tiek lietuviškųjų, tiek 
nelietuviškųjų svarstymų forume. 
Trumpai pažvelkime į šio prieš
taringo sukilimo aiškinimo bent 
dvi tezes. Viena jų, lietuviškoji, 
mažina sukilimo reikšmę, beveik 
norėtų jį visai ištrinti iš atminties, 
randa sukilimo fakte ir remi- 
fikacijose dėl vienų ar kitų motyvų 
neparankių faktų ar pažiūrų. An
tra, iš esmės sovietinė tezė, nors iš 
dalies palaikoma ir Vakaruose, 
skelbia sukilimą buvus Vokietijos

(Nukelta į 2 psl.)



t.
Irrpk^frnrienais literatu^ ANTROJI DALIS / 1981 METAI

BIRŽELIO MEN. 27 D. Z JUNE 27,1981
PART TWO - NR. 149 (26)

Šiame numeryje:

Nauja drama apie gimtosios kalbos 
praradimą.
Lietuviai triumfuoja su Ponchiellio 
opera „Lietuviais“.
Rimvydas Šilbajoris apie tris Algirdo 
Landsbergio dramas.
Tas, kuris rašo dailiai: Antano Vai
čiulaičio 75 metų sukakčiai.
Iš Juozo Kėkšto poetinio palikimo: 
neseniai mirusio poeto pačių pasku
tiniųjų eilėraščių pluoštas.
Ten, kur gimė naujasis Amerikos teat
ras.
Nauji leidiniai.

Nauja drama apie gimtosios 
kalbos praradimą

„Rusų kalbos dėstymas vai
kų darželiuose ir vidurinės 
mokyklos pirmose klasėse... 
yra pasikėsinimas į gyvybinį 
mūsų tautos šaltinį — lietuvių 
kalbų“, — skaitome neseniai 
Vakarus pasiekusiame „Auš
ros“ dvidešimt šeštajame 
numeryje. „Tai noras šį šaltinį 
užteršti, užnuodyti, išsekinti“.

Panašūs žodžiai šiuo metu 
girdisi vieno New Yorko teatrų 
scenoje, tik tenai kalbama ne 
apie šiandienos Lietuvų, o Airi- 
jų 19-me šimtmetyje. Geriau
siai žinomo dabartinio airių 
dramaturgo Brian Freel pjesė
je „Translations“ (Vertimai) 
gvildenamas daugiau kaip 
aštuonių šimtų metų senumo 
airių-anglų konfliktas. Tačiau 
scenoje nepasigirsta nė vieno 
šūvio, nesproginėja bombos, 
neaidi politiniai šūkiai. 
Pagrindinė pjesės tema yra 
kalbos gyvybinis ryšys su tau
tos egzistencija.

Uždangai pakilus, scenoje 
matome Airijos kaimų 1833- 
iais metais, į kurį atvyksta bri
tų armijos inžinieriai. Jie gami
na naujus žemėlapius ir keičia 
airiškus vietovardžius angliš
kais. Patys airiai į tai reaguo
ja nevienodai: vieni protes
tuoja, kiti linkę susitaikyti su 
„tikrove“. Kai kurie aiškina, 
kad vietovardžių pakeitimas 
nėra jau toks baisus dalykas: 
padėtis pagerėjo, atsirado dau
giau religinės laisvės, plečia
mas mokyklų tinklas. Tiesa, 
tose mokyklose bus dėstoma 
anglų kalba, bet švietimas 
lieka švietimu. Ar airių jauni
mas iš jų nepasisems daugiau, 
kaip iš „pogrindinių“ slaptųjų 
mokyklų, kuriose buvo dėsto
ma airių kalba. O vietovar
džiai? Na ir kas, jei anglai 
pakeis kalvų ir slėnių, upių ir 
kaimų vardus? Juk tai nedi
delė kaina, kurių reikia mokėti 
už „pažangų“.

Pjesės eigoje paaiškėja, kad 
kalboB praradimo kaina 
nepaprastai didelė. Vieno vei
kėjo žodžiais, po vietovardžių 
pakeitimo „airių gimtoji kalba 
nebesutampa su faktiniu 
gamtovaizdžiu“; ji, tarsi, pa
kimba ore„kupina fantazijos ir

vilties ir savęs apgaudinėjimo 
mitologijų“. Pasirodo, kad kal
bos problema tai ne akademi
nis, siaurai lingvistinis, bet 
gyvybinis klausimas.

Pjesės pavadinimas — 
„Vertimai“ — taip pat siejasi 
su kalbos svarba. Autorius 
rodo, kaip pavieniai asmenys, 
ištisos kultūros mėgina 
„išversti“ vienas kito žodžius, 
ženklus ir sielas. Šį „vertimų“ 
motyvų iliustruoja anglų leite
nanto Yollando ir vietinės 
merginos Mairės epizodas. 
Mairė įsimyli Yollandų, nes jai 
patinka jo svetimos kalbos 
skambesys. Ji nesusivokia, 
kad jis nepritaria savo vyriau
sybės politikai Airijoje. Jis 
gėrisi Mairės kalbos muzika ir 
nori su ja pasilikti Airijoje. Jų 
meilės duetas ironiškas, nes jis 
nesupranta nė žodžio airiškai, 
o ji — angliškai. Jiems 
pavyksta susikurti iliuzijų, kad 
jie vienas kitų supranta, bet jų 
romansas jau iš anksto 
pasmerktas pražūčiai. Taip 
pat ironiška maištingo airio 
situacija — jo protestas prieš 
anglus neveiksmingas, nes jis, 
jo paties žodžiais, protestuoja 
„ne tais gestais ir ne ta kalba“.

Brian Freel pjesė teigia, kad, 
pakeisdami kalbų, užkariau
tojai pasisavina ne tik žemę, 
bet ir užkariautųjų dvasių. Pje
sės veikėjų besiklausant, neiš
vengiamai prisimena lietuvių 
pogrindžio spauda, Taškento

i kryžiuočių riteriai, Jonas 
_ ■ Erdvilis ir aukščiau — 

Nuotr. Jono Kuprio

ovviiu is „Lietuvių untrujo vciKsmo. iv e turi 
Vąznelis — vaidila Viltenis, Algirdas Brazis — 
Bernardas Prapuolenis — Germanas.

Lietuviai triumfuoja „Lietuviais“
MYKOLAS DRUNGA

Visų pavasarį laukdami 
Chicagos Lietuvių operos šio- 
metinio pastatymo, ne vienas 
turbūt slapčiomis pagal
vodavome, kuriems galams 
buvo pasirinkta A. Ponchiellio 
„I Lituani“: ar tik dėl to, kad, 
va, kažkoks italas prieš šimtų 
su viršum metų parašė „apie 
mus“ operų, ar ir dėl to, kad 
šioji dėl kažkurių priežasčių 
šiandien jau primiršta opera 
savyje turi tiek muzikinės 
vertės, jog būtų prasminga, jų 
pastačius, vėl atgaivinti. Iš 
tiesų, niekas iš mūsų operi- 
ninkų nei anais laikais Kaune, 
nei čia Vakaruose jokio „Lietu
vių“ pastatymo nebuvo nei 
matęs, nei girdėjęs, tad tiesiai 
jų muzikos nepažino (tik pasku
tiniuoju metu Chicagoje kur
savo įrašas iš neseniai Italijoje 
atliktos koncertinės versijos). 
Ir štai, po trijų gyvų spek
taklių, galime tarti tvirtų 
sprendimų: „I Lituani“ yra 
nelauktai solidus ir patrauklus 
kūrinys, sklidinas lakios muzi
kinės inspiracijos, laisvai 
užpildančios jo tikrai monu
mentalius kontūrus.

Šis monumentalumas ne
pradingo net ir mažokoje Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
scenoje, teturinčioje tik 16 pėdų 
aukščio, kai tuo tarpu Milano 
Scaloje, kurioje 1874 m. įvyko 
šios operos premjera, scena yra 
apie 50 pėdų aukštumo. Dides
nėje erdvėje „Lietuviai“ būtų 
dar labiau išsitiesę visus savo 
milžinišku ūgiu. Juk tai opera 
pagal paties kompozitoriaus 
intencijų reikalaujanti trijų 
pilnų chorų (tad įskaitant ir 
statistus iš viso apie 300 
asmenų), o be kopiūrų trun
kanti net keturias su puse 
valandos (vietoj trijų su puse 
mūsiškio pastatymo versijoje). 
Deja, kaip žinome, tokie grande 
operd stiliaus veikalai maž
daug prieš pereito šimtmečio 
pabaigų išėjo iš mados, užleis
dami kelių intymesnės skalės, 
„veristiškesnio“ (t.y., realistiš- 
kesnio) turinio kūriniams. Be 
to, Ponchiellio „Lietuviai“ atsi
dūrė trejus metuB anksčiau 
pasaulį išvydusios Verdžio 
„Aidos“ šešėlyje; šiedu kūri
niai dalinasi ne tik bendru lib- 
retistu (A. Ghislanzoni), bet ir 

rezoliucijos ir Mažosios Lietu
vos likimas, kur Ragainė virto 
Nemanu, Tilžė — Sovietsku, 
Gumbinė — Gusevu, o Tolmin
kiemis — Cistyje Prudy.

K. Ž.

Duetas Ponchiell’o „Lietuviuose“ Chicagos Lietuvių Algirdas Brazis — Erdvilis
operos pastatyme: Dana Stankaitytė — Aldona ir Nuotr. Jono Kuprio

ne vienu siužetiniu panašumu. 
Bet nors „Lietuviai“ ir neturi 
„Aidos“ melodinio gaivalin
gumo, jie vis dėlto savo kukles
niu muzikiniu grožiu yra lyg 
sidabras Verdžio auksui. Jei 
Verdis nebįtų parašęs „Ai
dos“ ar iš viso nebūtų gyvenęs 
ir kūręs, galėtume spėlioti, jog 
Ponchielli su savo „Lietu
viais“ ko gero būtų atsistojęs 
net ir pirmajame plane.

Nesgi tikrai „Lietuvių“ nuo 
pradžios iki pabaigos labai 
malonu klausytis. Jų muzika 
santūriai, bet neginčijamai ita
liška, daili, elegantiška, spal
vinga, plataus nuotaikų dia
pazono ir itin originalios bei 
skoningos harmonijos. Savyje 
turi ir vientisumo, ir įvairumo, 
stilistiškai savita, bet ir tū
nanti kažkur tarp Verdžio ir 
Puccini’o; pastarasis, beje, pas 
Ponchielli mokėsi ir buvo jo 
asmeniškai remiamas bei ska
tinamas. Tad apie „Lietuvių“ 
muzikinę vertę nebeturėtų likti 
jokių abejonių.

Visa tai nebūtų deramai 
išryškėję, jei ne aukšto lygio 
čikagiečių pastatymas. Vargu 
ar mūsų operos kolektyvui yra 
šia prasme kada nors labiau 
sekęsi, negu šiemet. Choras, 
berods, nėra niekada stovėjęs 
prieš sunkesnį uždavinį (kai 
kuriose vietose atskiri balsai 
itin nelengvai išmokstami), bet 
ir niekada nebuvo geriau jo atli
kęs. Ritminė, harmoninė, 
dinaminė „Lietuvių“ chorų 
dama beveik niekur nesu- 
sidrumsdavo. Taigi kietas ir 
įtemptas choristų darbas chor
meisterių Alfonso Gečo ir 
Emilijos Pakštaitės - Saka- 
dolskienės priežiūroje atnešė 
saldų vaisių. Klausantis 
prologo ir paskutiniosios 
scenos chorų tiesiog šiurpas ėjo 
per nugaras nuo 
baus dainavimo, 
komplimentas 
muzikos jėgai.

Nors Kernius
Valenrodas yra ašis, apie kurių 
sukasi „Lietuvių“ veiksmas, jo 
partija muzikiniu požiūriu 
nesudaro veikalo gravitacijos 
centro; visi keturi pagrindiniai 
veikėjai šia prasme apytikriai 
lygūs. Pirmame ir trečiame 
spektaklyje juos dainavo 
vienas sųstatas; antrume — 
kitas.

Vokališkai reikliausia galbūt 
yra Aldonos partija, apimanti 

tokio skam- 
Tai, beje, ir 
Ponchiellio

Konradas

visų dramatinio soprano dia
pazonų. Jų labai skirtingais 
pavidalais įkūnijo D. Stankai
tytė ir N. Linkevičiūtė. Pirmoji 
šiuo metu tebėra savo pajė
gumo viršūnėje; antroji į tų 
viršūnę žengte žengia.

Dana Stankaitytė, jau il
gus metus nekvescionuojama 
mūsų operos primadona, dai
navusi iš viso net 52 spektak
liuose, yra išvysčiusi maždaug 
pastovių artistinę asmenybę. 
Žinome, ko iš jos tikėtis, ir to 
tikėjimo ji niekada neapvilia. 
Visada jos balsas gražus, nie
kada aukštosios gaidos nebū
na žymiau suspaustos (nors 
pagal aplinkybes atstumas nuo 
perfekcijos kartais mažesnis, 
kartais didesnis). Pažymėtina 
ir stoka drebulio („wobble“), 
kankinančio ne vienų jos gene
racijos solistę. Frazės lankus 

Kryžiuočių ordino didžiojo magistro valdžios insignijų įteikimo scena 
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išdainuoja lygiai, nors juose ir 
būtų šokinėjimo iš vieno regist
ro j kitų. Vaidybiniu požiūriu 
Stankaitytė nedaro didelio 
skirtumo tarp koncertinės ir 
operinės scenos, o ir veido minų 
teturi dvi: vienų su šypsniu, 
kuria išreiškia visas šviesių- 
sias emocijas, ir vienų rūsčių, 
kuria išsako ir pyktį, ir baimę, 
ir nusivylimų, ir aistrų, žodžiu, 
bet kokius audros ar kančios 
jausmus. Užtat beveik visi jos 
interpretuojamo personažo 
vidiniai bangavimai yra 
diferencijuotai perduodami 
vien vokalinėmis prie
monėmis. O tuos savo spal
vingo soprano balsinius ištek
lius ji naudoja ekonomiškai: 
sakysim, net ir didžiosios 
trečiojo veiksmo arijos pabai
goje jai nepritrūko kvapo, per 
crescendo ir diminuendo išdai

navus ilgųjų eilutės „Aiman, jo 
lūpos nutilo, tarytum kapai“ 
paskutinio žodžio natų. Apla
mai, Stankaitytei geriausiai 
sekėsi premjeroje; paskutinia
jame spektaklyje ji, bent mano 
ausyse, kiek pasvyruodavo 
prologe ir pirmuose dviejuose 
veiksmuose. Užtat to paties 
spektaklio trečiajame veiksme 
ji vėl karaliavo pačioje geriau
sioje savo formoje.

Jei Stankaitytei Aldona tėra 
dar vienas žiedas puikioje 
puokštėje greta Aidos, dviejų 
Leonorų, Abigailės, Danos ir 
aibės kitų, tai Nerijai 
Linkevičiūtei toji pat Aldona 
yra pati pirmoji dramatinio 
soprano rolė jos pačios ir 
Chicagos Lietuvių operos isto
rijoje. Koks šuolis nuo Floros 
Traviatoje ar Mercedes 
Carmen iki, štai, Aldonos (žin
oma, tame tarpe ilgas ir platus 
koncertinis reiškimasis). Ir 
koks to šuolio rezultatas! Nie
kas negalėtų ginčyti, kad Lin
kevičiūtės Aldona buvo pats 
stipriausias antrojo spektak
lio elementas (jei neskaityti cho
ro). Savo kolegų tarpe ji sce
nų valdė tiek vokališkai, tiek 
dramatiškai. Iš jos interpre
tacijos buvo galima suprasti, 
kodėl Ponchieilis kuriam laikui 
ir buvo perkrikštijęs šių operų 
„Aldonos“ vardu. Linkkevi- 
čiūtė turi balso tembrų, kuris ne 
visiems patinka (jos kritikai 
sako, kad viduriniame registre 
jinai kaukia), bet dėl to jie tu
rėtų skųstis ne jai, o gerajam 
Dievuliui. Tačiau kas begalėtų 
neigti, jog šisai spektaklis 
parodė, kad tas pats vidurinis 
registras pas jų lengvėja, kad ji 
laisvai paima aukštųsias 
gaidas ir kad, vystydama 
savųjį sopraninį talentų, ji 
siekia ir pasiekia tiek tono gra
žumo, apvalumo, tiek ir juo reiš
kiamo emocinio efekto? Tuo 
pačiu tenka pripažinti, kad kai 
kas pas jų dar pasiliko užuo
minos, o ne tvirto teigimo sta
dijoje; matėsi ne tik geras rezul
tatas, bet ir pačiame paviršiuje 
tas „prakaitas“, kuriuo re
zultatas pasiekiamas. Beje, 
faktas, kad vokališkai Linke
vičiūtę gera linkme nukreipė 
kaip tik naujas mokytojas, su 
kuriuo, pradėjusi dirbti prieš 
penkis mėnesius, ji ir paruošė 
Aldonos partijų. Šiaip ar taip, 
tai dainininkė, kuriai operinė 
scena yra dėkinga arena. Toje 
arenoje jai reikėtų dabar su
teikti galimybę įsigyti daugiau 
patirties.

Jei gerų sopranų stoka 
matomai skųstis negalime, tai 
su tenorais kiek kebliau. Per 
ilgesnį laikų prisijaukinusiai 
lenkų Stefanų Wicikų, mūsų 
operai šiais metais talkon 
kviestis teko ir norvegų kilmės 
amerikietį Rexų Eikumų. 
Jiedu pasivaduodami dainavo 
Kernių - Konradų, Wicikas su 
Stankaitytė, Eikumas su Lin
kevičiūte. Bent vienu požiūriu 
reikia stipriai paploti per petį 
Eikumui, nes jis iš karto įveikė 
tris sunkumus: visiškai naujų 
veikalų, visiškai nepažįstamų 
kolektyvų ir visiškai svetimų 
kalbų. Į tai atsižvelgiant, jam 
reikia duoti aukštus pažymius. 
Dikcijoje jis beveik neatsiliko 
nuo Wiciko (nors abiem toli iki 
pilno suprantamumo). Be to, 
Eikumas dainavo labai šva
riai ir be jokių intonacijos 
defektų. Gaila, kad jo balsas 
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