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Leiskimės į dolerių kasyklas
Užteks mums stovinėti su ke

pure ir maldauti iš savo 
bendruomenės našlės skatikų 
kultūriniams reikalams. Nuo 
nuolatinių prašymų aukotis ir 
aukoti pavargo mūsų ausys. 
Ištuštėjo jau ne tik mažos 
pensininkų kišenės, bet ir 
turtingųjų daktarų piniginės.

Atėjo valanda, kada mes 
turime susiburti ir, sukaupę 
visas jėgas,pradėti ieškoti dide
lių dolerinių aukų tikrose šio 
krašto dolerių kasyklose. Tik 
tam žygiui atlikti ir planams 
realizuoti reikia planingo ir 
drausmingo pasiruošimo. 
Ekonominei Amerikos padė
čiai pablogėjus, jau užtrūko 
didžioji dovanų dalintojos kiše
nė; federalinės valdžios skiria
mos paramos (grants) dabar
tinės administracijos buvo 
drastiškai sumažintos.

Tiesa, kad, sakykime, net ir 
Carterio valdymo laikais fede
ralinės valdžios parama buvo 
neretai skiriama tiesiog 
juokingiems, neįtikėtiniems 
pseudo-moksliniams tyrinėji
mams ir projektams. Pavyz
džiui, buvo skiriamos tūks
tantinės sumos „sužinoti“, 
kokios įtakos turi aplinkos 
užteršimas žiurkių daugini
muisi Wala Wala miestelyje. O 
tokių „svarbių“ projektų ir 
jiems paskirtų paramų anais 
gerais pinigų švaistymo 
metais buvo daug.

Bet dabar atėjo dolerių 
ištuštėjimo metas. Federalinės 
valdžios piniginis aruodas 
ištuštėjo. David Stockmano kir
vis yra nepaprastai aštrus. 
Nėra vilties, kad jis artimiau
sioje ateityje bent kiek atšiptų. 
Taigi, net ir tokiems darbams, 
kaip Chicagos Pedagoginio 
lituanistikos instituto,vargu ar 
ir vėl išsiprašysime didesnę 
paramą.

Belieka tik susikaupti, 
apsidairyti ir pradėti ieškoti 
naujų kišenių, iš kurių galė
tume ištraukti vieną kitą 
užsilikusį dolerį. O tokių užsili
kusių dolerių, ir gan pilvotų, 
dar vis tebėra. Reikia tik 
pastangų ir žinių, kaip juos 
galima būtų išgauti.

Mūsų dėmesys krypsta į 
gausiąsias Amerikos privačių 

.institucijų administruojamas

fondacijas. Apetitą sužadina 
įvairūs nuotykiai ir pavyz
džiai.

Iliustracijos dėlei — keletas 
pavyzdžių. Neseniai teko skai
tyti vieno rimto amerikiečio 
mokslininko aprašymą, kaip jo 
kolega sugebėdavo išgauti 
milžiniškas pinigines para
mas (grants) tariamiems 
moksliniams tyrinėjimams ar 
projektams.

Žinomasis Stevens Institute 
ofTechnology profesorius Jere- 
my Bemstein rašo (žr. „The 
American Scholar“, 1981/82 
m. žiemos numeryje, 7-14 psl.), 
kad jo kolega Maurice Blei- 
bermacher metų metais nuola
tos gaudavo paramą iš priva
čių fondacijų, nors 
Bleibermacher niekados netu
rėjo „griežtai“ apibrėžtos 
tyrinėjimų srities . O ir jo 
studijų laukas neretai būdavo 
toks miglotas, kad net ir auto
riui jis buvo nesuprantamas, 
nors jie abu dirbo fizikos moks
lų srityje (pavyzdžiui, autorius 
mini, kad Bleibermacheriui 
buvo skirta parama už paskai
tą „Freud, Quantum Mecha- 
nics and the Collective 
Unconsciuos — Where?“). 
Autorius pastebi, kad Bleiber- 
macheris buvo tiek apsukrus, 
jog jis be jokio vargo gaudavo 
paramą savo paskaitų skai
tymo išlaidoms padengti. Jis 
nuolatos buvo kviečiamas į 
įvairius universitetus, kur 
skaitydavo paskaitas, kurias 
mažai kas suprasdavo. Tačiau 
Bleibermacheriui fondacijos 
padengdavo ne tik jo kelionių 
išlaidas, bet ir su juo keliau
jančios sekretorės motelio 
sąskaitas (buvo kalbama, kad 
kai kurios jo sekretorės neretai 
užmiršdavo savo sponsoriaus 
„aukšto lygio“ paskaitas ir 
paskaitose nepasirodydavo).

Tiek apie kvailų projektų 
rimtas paramas. Bet yra ir 
puikių pavyzdžių, kaip didžio
sios amerikiečių fondacijos 
paremia tikrai vertingus ir net 
neįtikėtinai labai specifinius 
tyrinėjimus bei projektus.

Neseniai teko gauti Fordo 
fondacijos leidžiamą biule
tenį. Gruodžio 1 d. laidoje ši 
fondacij a pateikė sąrašą įvairių 
paramų (grants), kurias gavo

Apžvalginis žvilgsnis į Aloyzo Barono kūrybą
KĘSTUTIS KEBLYS

Posakis “įvertiname tik ne
tekę”, gal ir nevisai tinka, kal
bant apie Aloyzą Baroną — 
rašytoją. Juk rašytoju — ir tai 
dar ne eiliniu — pradėjom jį 
vadinti ne dabar, daugiau kaip 
metam praėjus po galutinio 
atsisveikinimo. Iš tikrųjų pra
dėjom jį taip tituluoti seniai, 
prieš 30 metų, tuoj po jo pirmo
sios novelių knygos pasiro
dymo.

Ir ne tik vadinom, bet tokiu 
ir laikėm. Su dėmesiu sutik- 
davom naujus jo veikalus, nors 
kartais ir pamurmėdami, pa
kritikuodami ir pamokydami. 
Bet jo knygas ir pirkom, ir 
skaitėm, apie jį kalbėdavom, 
mielai kviesdavomės dalyvių į 
literatūros vakarus. Apie jo kū
rybą rašėm straipsnius, jo 
pavardę minėjom greta žy
miausių išeivijos beletristų.

Bet vis dėlto, Baronui dar 
esant mūsų tarpe, jo įnašą mū
sų literatūron dažnai sver- 
davom trumpalaikiu matu — 
pagal vėliausiai išėjusį jo kū
rinį, pagal tai, ko iš jo tikėjo
mės sekančiam veikale.Ir tik 
dabar, kai jau su Aloyzu Baro
nu nebesitriname alkūnėmis 
kasdieniškuose renginiuose, 
lengviau pažvelgti į jį kaip ra
šytoją iš platesnės perspek
tyvos. O pažvelgus, daug aiš
kiau negu pirma matome, 
kokią plačią ir gilią vagą jisai 
išarė mūsų literatūros pilkame 
dirvone.

Ta vaga norėčiau čia kartu 
su jumis, bent greitom perbėg
ti, trumpai paminėti didelį 
skaičių jo išleistų knygų ir kar
tais stabtelėti, pamąstyti apie 
jo kūrybos pobūdį, jo reikštas 
mintis, jo vaizduotus žmones.

“Žvaigždės ir vėjai” (1951 
m.) buvo pirmoji Aloyzo Baro
no knyga, kurioje buvo 23 no
velės, daugiausia turbūt para
šytos, autoriui dar tebesant 
Vokietijoje, DP stovyklose. 
Nenuostabu tad, kad jų tema
tika sukosi daugiausia apie ne
ramų karo laikotarpį, bėgimo 
iš Lietuvos metą, vargą, apka- 

paskiri mokslininkai, rašy
tojai, žurnalistai bei univer
sitetai ir organizacijos. Gavu
siųjų sąrašas — ilgas ir 
įdomus. Jų tarpe rasime beveik 
neįtikėtinų dalykų.

Keletas pavyzdžių:
1. Barbara Ehrenreich, 

the New York Institute of 
Humanities, gavo 30,415 dol. 
paramą knygos parašymui, 
kurioj ji nagrinės vyrų santy
kius, liečiančius vedybas ir 
šeimą bei antifeministų ir pro- 
šeimos sąjūdžio atsiradimą 
1970 metais.

2. James Finn, Freedom 
House, rašytojas gavo 37,900 
dol. už nagrinėjimą (examina- 
tion) „kaip Vietnamo karas 
pakeitė amerikiečių pažiūras į 
užsienio politiką“.

3. Lawrence Goodwyn, 
Dūke University, gavo 50,000 
dolerių „pabaigimui studijos, 
liečiančios kapitalizmo, mark
sizmo ir demokratijos krizes“.

4. Michael Scammell, 
Columbia un-tas, gavo 33,500 
dolerių studijos paruošimui 
„apie rusų emigrantų veiklą 
literatūroje, muzikoje, balete, 
tapyboje, skulptūroje ir 

sus, mirties pavojus. Būdinga, 
kad Baronas čia rašo pagal sa
vo amžių, t.y. būdamas jaunu, 
nemėgdžioja vyresniųjų rašy
tojų. Užtat jo novelių akcentas 
krinta ne ant palikimo ir pra
radimo, o ant dabarties gy
venimo — ant to, kas vyksta 
dabar. Jo herojai neverkšlena 
dėl prarastų ūkių, tarnybų, na
mų ir tarnaičių — nes jie viso 
to ir neturėjo, nebuvo spėję dar 
įsigyti. Praradimą jie vis dėl
to jaučia — tai praradimas na
mų, praradimas to pagrindo, 
kuriuo remdamiesi jie turėjo 
žengti į gyvenimą, palikti 
pasauliui savo asmeninį štam
pą. Dabar tie išblokšti Barono 
jaunuoliai jaučiasi tarsi ant 
plūduriuojančios ledo lyties. 
Jiem neaišku, kaip visa tai ga
lėjo atsitikt — jie užversti bai
sybe klausimų, baisybe 
gyvenimo paradoksų. Tad jie 
čia ne tiek kaujasi ir mylisi, 
kiek sėdi ir tarp savęs šnekasi
— svarsto, ieško atsakymų. 
Toks jau buvo pokario metas
— be televizijų, be Lietuvių fon
do balių, be teniso ir be žadin
tuvo. raginančio kasryt į dar
bą. , Pasak vieno novelės 
herojaus... „aš turiu daug lai
ko tam galvojimui.. Mes visi 
turime, ir galvokime, nes nie
ko kito negalima veikti...”.

Šiuolaikiniam skaitytojui, 
kurį jau gerokai nuzulino šio 
krašto pragmatizmas, organi
zacijos veikėjui, kuris sielojasi 
dėl Naujų metų baliaus pelno, 
bet nepagalvoja apie to ren
ginio prasmę — tokiam skai
tytojui anie Barono novelių 
herojai pasirodytų gan keis
toki. Bet anuomet jie atrodė 
realūs, gyvi, jų rūpestis atliepė 
daugelio po DP stovyklas be
slankiojančių žmonių rūpestį. 
Todėl Aloyzas Baronas iš kar
to rado atgarsį, skaitytojuose, 
o ir literatūros žinovai jam pri
pažino talentingo debiutanto 
kreditus. Po “Žvaigždžių ir vė
jų" pasirodymo, buvo aišku, 
kad į mūsų literatūrą atėjo 
naujas rašytojas, žengiantis 
tvirta koja, dainuodamas sa
va nekartotine gaida.

šachmatuose“.
5. The Law Association 

for Asia and the Western 
Pacific gavo 120,369 dolerius 
už Azijos tautų įvairių proble
mų nagrinėjimą.

6. Helsinki Watch organi
zacija gavo 100,000 dol. už 
projektą, kurio tikslas yra 
tikrinti ir prižiūrėti, kaip 
valstybės, pasirašiusios 
Helsinkio sutartį, tą sutartį 
vykdo.

7. Human Rights Inter
net. organizacija gavo 150,000 
doj. dvejiems metams 
„prižiūrėti, kaip yra pažeidžia
mos žmogaus teisės Amerikoje 
ir užsienyje“.

Na, bet užteks tų pavyzdžių. 
Visi jie aiškiai byloja, kad pini
gų yra, galima jų gauti. Tik 
reikia mokėti ir sugebėti juos 
pasiimti.

Nėra abejonės, kad net ir ši 
garsioji Fordo fondacija remia 
labai specifinius ir net nežino
mus projektus. Atrodo, kad 
paramas gali gauti įvairiausių 
profesijų darbuotojai, 
visokiausios organizacijos bei 
mokslinės institucijos.

O kur esame mes? Kodėl lig

Rafiytojas Aloyzas Baronas (1917.XII.12-1980.IX.7) skaito savo kūry
bą viename iŠ daugelio literatūros vakarų. Nuotr. V. Maželio

Tais pačiais 1951 m., bet jau 
Amerikoj, pasirodė antroji 
Barono knyga - novelių ro
manas “Debesys plaukia pa
žemiu”. Ir čia herojai (ar gal 
tiksliau: antiherojai) yra jauni 
vyrukai, tuoj po karo pradėję 
pamažu grįžti į normalesnes 

šiolei mes nepasinaudojame 
įvairių privačių fondacijų 
teikiamomis paramomis? Ar 
pagalvojame apie tai, kai dabar 
taip verktinai reikia didesnių 
sumų įsteigtai Lituanistikos 
katedrai Illinojaus universi
tete? Ar pasiruošęs kas nors tokį 
prašymą rimtai ir akademiškai 
motyvuoti, kad Lituanistikos 
katedra Amerikos universitete 
yra ne vien tik lietuvių etninė 
ambicija, bet ir Amerikos 
mokslinis prestižas, turint min
ty lietuvių kalbos išskirtinę 
poziciją kabotyros moksle apla
mai ir unikalią lietuvių tautos 
istoriją bei kultūrą aname Eu
ropos regione.

Yra labai aišku, kad para
momis galime ir turime 
pasinaudoti. Pilvočių dolerių 
yra. Reikia tik išmokti juos 
išgauti. Užteks mums ubagau
ti su kepure, prašant centų iš 
našlių ir našliukių. Galime 
sulaukti laikų, kada ir mūsų 
daktarai nustos gydę žmones, 
neturės pinigų ir negalės 
paremti mūsų kultūrinio gyve
nimo „stambesnėmis auko- 
mis .

gyvenimo vagas. Ilgoj ir nuo
bodžioj kelionėj traukiniu jie 
sprendžia painius prasmės ir 
moralės klausimus, savo tezes 
ar atsakymų hipotezes pavaiz
duoja eile pasakojimų iš gan 
netolimos, daugiausia karo 
meto patirties. Tuose pasakoji-

Kadangi gyvename Ameri
koje, todėl turime ir elgtis, kaip 
amerikiečiai. Prašykime ir 
gausime.

Receptas tų prašymų reali
zavimui: tegul mūsų darbščio
ji Kultūros reikalų taryba 
sukuria pakomisę paramoms 
iš įvairių fondacijų gauti. Tai 
turėtų būti žinovų būrys, kurio 
tikslas būtų surasti įvairias 
fondacijas, išnagrinėti para
mų (grants) gavimo sąlygas ir 
galimybes ir paruošti arba 
bent padėti paskiriems mūsų 
mokslo žmonėms, rašytojams, 
mokslo ir kultūros instituci
joms planus — prašymus toms 
paramoms gauti. Tai būtų 
labai konkretus mūsų Kultū
ros tarybos darbas.

Svarbu yra nesnausti. Svar
bu yra pabandyti ką nors naujo 
mūsų lėšų kultūriniams 
reikalams telkime. Mūsų aukų 
rinkėjų kepurėlės mažos, o daž
nai ir kiauros. Kodėl nepa
bandyti sugauti tą dolerį, kuris 
yra tikrose dolerių kasyklose 
— turtingoje amerikiečių kiše
nėje?

J. šoliūnas 

muose — novelėse atsispindi jų 
o ištikrųjų paties autoriaus — 
rūpestis: kaip sutaikyti mo
ralinius principus su gyveni
mo diktuojamais prieštaravi
mais. “Nežudyk!” — tai labai 
aiškus įstatymas. Bet tasai teo
retinis aiškumas greitai dings
ta, kai tenka suomišku peiliu 
smogti sargybiniui į veidą, 
gelbstintis nuo pražūties. 
Kada tasai įsakymas suspen
duojamas? Gal niekad, o gal jis 
galioja ir tada, kai tenka jį lau
žyti, gelbstint draugo gyvybę? 
Tokius moralinių dėsnių pri
taikymo neišrišamus mazgus 
ir bando narplioti ilgai ir daug 
kalbantys Barono herojai. 
Galutinių atsakymų, žinoma, 
neranda (“... jie aiškūs tik ta
da, kai apie juos negal
voji...”), tačiau vis dėlto jie . 
linksta prie absoliutaus inter
pretavimo, kompromisų panei
gimo. Tai nepraktiški žmonės 
— taip elgiantis ir kalbant, 
jiems tenka sėdėt visų valdžių 
kalėjimuose, ir tenka būt ap-“ 
šauktiems kvailiais, bailiais, 
net išdavikais. Gal net nere
alūs, gal tai ne žmonės, o tik 
autoriaus moralinės pozicijos. 
Tačiau kaip tik dėl to ir įdo
mūs, nes tokių žmonių, net t6- 
kių pozicijų, šiuo metu savo 
tarpe kaip ir nematome.

Su sekančia knyga, “Užge
sęs sniegas“, (1953 m.) Baro
nas mėgina savo plunksną 
sunkiame romano žanre. Gal 
tai buvo truputį per ankstyvas"'* 
žingsnis, nes autorius, atrodo, 
dar nebuvo visiškai “išliejęs 
širdies”. Gal dar reikėjo vie
nos novelių knygos — novelė- ‘ 
se daug lengviau samprotauti, ! 
gi romanas jau reikalingas sa
vo gyvenimu gyvenančių per
sonažų. Ši ilga ir lėtai Blen- 
kanti sakmė apie karo audras 
ir suirutę pokario stovyklose ‘ 
dar skambėjo panašiai į auto
riaus rūpesčių monologą, ne
pajėgdama į pirmąjį planą iš
kelti jau savarankiškai 
egzistuojančių veikėjų.

Lyg ir pailsėjęs nuo pirmo 
bandymo novelių knyga „An
trasis krantas” (1954), Baro
nas vėl grįžta prie romano. 
1955 m. išleista knyga “Sodas 
už horizonto” buvo jau beveik 
tradicinis romanas—su ryškes
niais personažais, aiškia fabu
los linija, geriau apdorota vaiz
dine medžiaga. Bet kartu jis 
liko ir „baroniškas“ — pamar
gintas aforizmais, gudriais vei
kėjų filosofavimais, mėginimu 
surasti prasmę sunkiai besi
dominančiuose gyvenimo 
prieštaravimuose. Romanas 
buvo įdomus ir naujoviškas sa
vo tematika. Autorius čia vaiz
davo gana retai mūsų literatū
roj sutinkamus žmones — 
daugiau darbininkus, o ne tur
tingus ūkininkaičius, studen
tus ar valdininkus. Tai, gali
ma sakyti, skriaudžiamųjų ir 
privilegijuotųjų tematika. Ro
mano herojus — jaunas baž
nytkaimio vaikinas, skinasi 
kelią į šviesesnę ateitį, sunkiai 
fabrike dirbdamas, lanko 
suaugusių gimnaziją Kaune. 
Takas į tą “sodą už horizonto” 
nėra rožėm klotas, ir ne viskas 
ten taip gražu anam legen
diniam Kauno mieste. 
Baronas aiškiai iškelia skir
tumus tarp pasiturinčiųjų po
nų ir vargšų darbininkų. Yra ir 
pagiežos tarp jų, bet nėra 
neapykantos. Nėra ir tos ar- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Žodžių infliacija ir 
kraujo, literatūra
Per daug žodžių; per daug 

rašalo. Taip kritikai net ir 
tėvynėje dažnai nusiskundžia, 
kalbėdami apie okupuotos Lie
tuvos lietuvių literatūrą. Pasak 
Algirdo Bučio, literatūrinė kal
ba* dažnai esanti “skurdoka ir 
lėkšta”. O kaip ji gali būti kito
kia, jei retas autorius tesugeba 
atsispirti pagundai išsilieti 
beribiu žodžių sriautu. Ir taip 
okeaniškai liejasi Avyžiaus 
proza, Mieželaičio poezija ir 
daugelio mažesnių figūrų raš
tai. -Dažnai ne iš širdies, ne iš 
žaizdos, ne iš ypatingos patir
ties1 žaizdro, o tarsi iš pasakų 
gausybės rago. Nesunku čia 
pastebėti ir, marksistiškai kal
bant, kultūros sąsają su eko
nomine baze: juk honorarai 
mokami už žodžius, eilutes, 
spaudos lankus. Kaip kadais 
darbo didvyriai plytas, taip da
bar’ kai kurie literatūros dar
buotojai dėlioja rekordinius žo
džių skaičius.

jodinės infliacijos supa- 
mięms Lietuvos rašytojams 
vertėtų susipažinti su ypatin
gų stiliumi, kuris pasižymi žo
džių taupumu. Šis stilius yra 
la^ąj būdingas vadinamos 
“socialistinės sandraugos” ša
lims ir ypač klesti kalėji- 
nttfose. Ten yra žmonių, kurie 
rhšb ne rašalu, bet savo pačių 
kfUuju.

Kai kurie savo krauju rašan
tieji nėra profesionalūs litera- 
taiv Prieš porą metų Vakarus 
pasiekė buvusio politkalinio ir 
pokerio laisvės kovų dalyvio 
Justo Gimbuto 1974-ais me
tais lageryje rašyta priesaika - 
niekada nepakeisti savo pa
žiūrų, niekada nebūti TSRS pi
liečiu. Jis prisiekia tai “Die
vui, Jo Sūnui ir Šventajai 
Dvasiai, tėvynei Lietuvai, gim
tajai žemei ir visiems kovoto
jams, žuvusiems už tautinį Lie
tuvos išvadavimą”. Ta jo 
priesaika pasirašyta krauju ir 
užtvirtinta trijų kruvinų pirš
ti) antspaudu.

'□'praėjusią vasarą iš Kubos 
atėjo krauju rašyta poema — iš 
Kubos, kuri Lietuvos spaudoje

n

irvadinama “laisvės sala’ 
apie kurią oficialieji lietuvių 
žurnalistai bei rašytojai daž
nai išsireiškia tropiškai veš
liais ir spalvingais žodžiais. 
Poemos autorius, dailininkas 
ir poetas Armando Vallada- 
res, jau daugiau kaip 20 metų 
sėdi Fidelio Castro kalėjimuo
se už savo demokratines pa
žiūras ir diktatūros kritiką. Be 
perstojo marintas ir kankin
tas, jis nuo 1974-jų metų 
sukaustytas paralyžiaus. Štai 
jo poema “Geriausias raša
las”:

Iš manęs viską atėmė: 
plunksnakočius, 
pieštukus, 
rašalą
ir mane gyvą palaidojo 

rūsyje, 
nes jie nenori, kad aš 
rašyčiau.
Bet jie neužgesins

mano maištingumo.

Iš manęs viską atėmė 
— tiesa, beveik viską — 
nes mano šypsena 
dar mano,
ir pasididžiavimas, 
kad aš laisvas žmogus, 
o mano sieloje žydi 
nevystantis gėlynėlis.
Jie nenori, kad aš rašyčiau.

Jie atėmė plunksnakočius 
ir pieštukus, 
bet aš tebeturiu 
gyvybės rašalą: 
savo kraują, kuriuo 
aš teberašau poemas.

Poemą į JAV-es persiuntė 
Valladereso draugai - kaliniai 
iš Combinado dėl Este kalėji
mo prie Havanos. Jie šaukiasi 
pagalbos — poeto gyvybei iš
gelbėti.

Savaip krauju užpildomi ir 
lietuvių savilaidinės spaudos 
puslapiai. Už ją suimtieji už
moka savo sveikata, savo ge
riausiais gyvenimo metais. 
Tas kraujo literatūros žanras 
prašosi Lietuvos rašytojų dė
mesio.

I. P.

Išmokome matuoti ne tik pieną, 
drobę ir dirvą, bet ir cheminių jun
ginių koncentraciją gyvose ląste
lėse, atstumus iki galaktikų mili
jonais šviesmečių ir elementariųjų 
medžiagos dalelių mases, tokias 
mažytes, kad jeigu nuo pat Kris
taus gimimo būtume dėję į svars
tykles po šimtą tokių dalelių už 
kiekvieną žemėje gimusį kūdikį, 
jos visos kartu neatsvertų nė vie
no uodo! Išmokome ne tik matuo
ti, bet ir sudėtingomis matema
tinėmis formulėmis iš tų 
matavimų padaryti išvadas, ku
rios keičia mūsų pasaulio supra
timą už matematikos ir fizikos ri
bų. Todėl dabar šie mokslai yra 
labiau įdomūs, negu kada nors 
praeity ne tik specialistams, kal
bantiems matematiniais termi
nais ir jų specifine sintakse, bet ir 
tiems, kurie domisi kitomis gy
venimo sritimis. Taigi labai tiko, 
kad IV-tame Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume 1981 m. lapkr. 26-27 d. 
fizikos ir matematikos klausimais 
septyni pranešimai buvo apžval
giniai, taikomi platesnei audito
rijai. Tik du kalbėtojai nagrinėjo 
specifinių uždavinių savo spren
dimo metodus, būtent funkcijų 
aproksimaciją dalinėmis eilučių 
sumomis ir apytikrį skaitinių duo
menų išvestinių skaičiavimą. Tai 
buvo prof. M. Buntino (Loyola 
Upiv. of Chicago) ir šio rašinio au
toriaus pranešimai. Apžval
ginių pranešimų tarpe trys buvo 
ypač tinkami lietuvių simpoziu
mui, nes jie negrinėjo tai, kas 
vyksta Lietuvoje. Vienas jų buvo 
prof. K. Eringio, praėjusią vasarą 
atvykusio iš Lietuvos, apie eko
logines problemas, susijusias su 
elektrinėmis, ypač su Ignalinoje 
statoma atomine elektrine. Tai bū
sianti didžiausia pasaulyje atomi
nė jėgainė, kuri pradžioje būsianti 
2000 megavetų galingumo ir pa
laipsniui augsianti iki 6000 mega- 
vatų, o gal net iki 10.000. Pagal 
vidutini Amerikoje gyvenančios 
šeimos elektros sunaudojimą 600 
kilovatvalandų per mėnesį (ne
skaitant pramonės naudojamos 
energijos) šviesai, televizijai, viri
mui, vandens šildymui, šaldy
tuvams, skalbimui, vėsinimui ir 
daugybei kitų elektrinių įren
gimų, kurių daugiau ar mažiau 
yra kiekvienoje šeimoje, 6000 
megavatų jėgainė galėtų aprūpin
ti septynis milijonus du šimtus 
tūkstančių šeimų, taigi beveik aš
tuonis kartus daugiau negu jų yra 
Lietuvoje. Bet juk ten ne kiek
viena šeima turi šaldytuvą ir ne 
kiekviename bute sukasi skalbia
mos mašinos! Taigi, ar ši elektri
nė statoma Lietuvai? Tačiau, kaip 
prof. Ė ringis nurodė savo praneši
me, aplinkos sužalojimas yra Lie
tuvos nuostolis. $ią elektrinę 
planuojant, nesitarta su Lietuvos 
Mokslų akademijos gamtininkais 
ir nesvarstyta, kiek žalos bus pa
daryta, per daug sušildant Drūk
šių ežero vandenį, o vėliau ir kitus 
stambius apylinkės ežerus, kai, 
praplėtus šią jėgainę iki jos pilno 
galingumo, jų vandenys bus pa
naudoti atominių reaktorių vė
sinimui. Be to, anot prof. Eringio, 
neapdairi elektrinės ir ją aptar
naujančiam personalui skirto 
miestelio , statyba nereikalingai 
nusiaubusi Rytų Lietuvos Tau
tinio parko ir rekreacinės zonos 
gamtą.

Prof. K. Kliorys (Gannon Univ., 
Erie, Pa.) papasakojo apie įdo
mius lietuvių matematikų Vilniu
je darbus skaičių teorijoje, pritai
kant tikimybių teorijos metodus. 
Šioje srityje Vilniaus universiteto 
rektorius J. Kubilius pasiekė įdo
mių rezultatų ir sukūrė savąją mo
kyklą, kuri susilaukė tarptautinio 
pripažinimo, ką rodo J. Kubiliaus 
parašytos knygos vertimo į anglų 
kalbą pakartotinos laidos, o taip 
pat ir tarptautinė konferencija, su
ruošta Vilniuje 1981 metais. Prof. 

Kliorys labai gerai pasiruošęs kal
bėti šia tema, nes jis dalyvavo šio
je konferencijoje, o be to, 1980 m. 
rudeni tris mėnesius praleido Vil
niuje pagal JAV ir Sovietų Sąjun
gos mokslo akademijų pasikei
timo programą.

Tikimybių teorija tiria atsitikti
nių įvykių ir dydžių dėsningumą, o 
skaičių aibėje nieko nėra atsitik
tinio. Kai dalinamos gerai sumai
šytos kortos, kartais galime gauti 
visus keturis tūzus, bet dažniau
siai taip neatsitinka. Tai yra atsi
tiktinio įvykio pavyzdys. Iš kitos 
pusės, du yra visada pirminis skai
čius, t.y., kuris dalijasi tik iš. 
vieno ir pats iš savęs, ne taip kaip 
skaičius 12, kurį galime padalyti iš 
dviejų ir iš trijų. Sekantis pirmi
nis skaičius yra trys, po to eina 
penki, septyni, vienuolika, ir taip 
toliau. Čia nieko atsitiktinio nėra, 
nes sekantis pirminis skaičius po 
vienuolikos visada yra trylika. Ta
čiau mes nežinome paprastos tai
syklės, pagal kurią galėtume nu
statyti, kiek yra ne pirminių 
skaičių tarp bet kurių dviejų pir
minių. Dėl to mums ir atrodo tary
tum sveikųjų skaičių sekoj pirmi
niai skaičiai išbarstyti 
atsitiktinai. Reikėjo nemažo iš
radingumo pritaikyti tikimybių 
metodus pirminių skaičių pasis
kirstymui studijuoti ir sukurti šią 
modernią matematikos šaką. Prof. 
Kliorys papasakojo apie J. Kubi
liaus mokyklos originalumą šioje 
šakoje ir apie vilniečių pasiektus 
rezultatus.

Trečias pranešimas apie moks
linius darbus Lietuvoje buvo prof. 
R. Mitalo iš Kembridžo universi
teto Anglijoj. Šis pranešimas apie 
lietuvių darbus astronomijoje bu
vo pailiustruotas skaidrėmis, ku
riuose matėm Molėtuose pasta
tytą observatoriją, jos skyrių 
Kaukaze ant Maidanako kalno, 
kur giedresnis negu Lietuvoje dan
gus yra palankesnis astronomijos 
stebėjimams. Skaidrėse matėme ir 
kai kuriuos šių observatorijų teles
kopus. Tuo tarpu didžiausias Mo
lėtų teleskopas yra reflektorius su 
63 cm paraboliniu veidrodžiu. Šis 
veidrodis buvo pirktas Vytauto Di
džiojo universiteto 1938 m. Kauno 
observatorijai, kurią sovietų ka
riuomenė pavertė savo stovykla 
pirmosios Lietuvos okupacijos 
pradžioje. Tada šis veidrodis buvo 
perkeltas į Vilnių ir po karo buvo 
panaudotas Molėtų observato
rijos teleskopui. Maidanako sky
riuje esą trys teleskopai, kurių di
džiausiojo parabolinis veidrodis 
esąs vieno metro.

Vilniaus astronomijos institute, 
kuriam priklauso Molėtų observa
torija, ir Vilniaus universiteto 
astronomijos ir kvantinės elektro
nikos katedroje esą apie 20 astro
nomų. Kai kurie jų yra astrofizi
kai, bet dauguma yra stebėtojai. 
Pastarųjų tarpe Černius ir 
Petrauskas, panaudodami Maida
nako teleskopus, atrado naują 
kometą, kuri pagal priimtą astro
nomijoj taisyklę pavadinta jų var
du. Vilniaus astrofizikai, vado
vaujami V. Straižio, yra sudarę 
daugiaspalvės fotometrijos sis
temą, kuri naudojama ne tik Lietu
voje, bet ir Jungtinėse Valstybėse, 
Čilėje, Latvijoj, Kryme ir kitur. 
Pagal šią sistemą žvaigždės švie
sumas matuojamas per aštuonis 
skirtingus filtrus, kurių du pralei
džia tam tikrus spektro ruožus 
ultravioletinėje srityje, o likę šeši 
— regimojo spektro dalyje. Siste
mos esmę sudaro būdas, kaip šie 
matavimai panaudojami nusta
tyti žvaigždės temperatūrą, jos 
absoliutinį ryškį, taigi ir atstumą, 
metalų kiekį žvaigždės paviršiuje, 
o taip pat atpažinti labai 
glaudžias dvilypes žvaigždes, šias 
savybes galima nustatyti ir iš 
žvaigždžių spektrų. Tačiau 
daugiaspalvę fotometriją galima 
panaudoti ir toms žvaigždėms,

įvairiais keliais

Šitaip galime sakyti, išgir
dę, kad „Draugo“ trisdešimt 
pirmąjį romanų konkursą yra 
laimėjusi Birutė Pūkelevičiūtė 
naujuoju savo romanu „Devin
tas lapas“. Kaip žinome, pir
masis šios rūšies jos laimėji
mas buvo „Draugo“ konkurso 
laurus nuskynęs ir 1956 metais 
išleistas romanas „Aštuoni 
lapai“. Romanas buvo viena iš 
labiausiai skaitomų knygų 
išeivijoje,
pralaužusi netgi geležinę 
uždangą ir graibstoma iš 
rankų į rankas Lietuvoje. Teko 
nugirsti, kad tik ką premijuo
tasis „Devintas lapas“ tam 
tikru ryšiu siejasi su anais 
„Aštuoniais lapais“. Tik gal ne 
kaip antroji „Aštuonių lapų“ 
dalis, o tik kaip visai savai
mingas, ten anksčiau užgrieb
to gyvenimo rutuliojimasis po 
nepamirštamo Danzigo koš
maro. Tokia užuomina, be abe
jo, smalsų skaitytoją prie Biru
tės Pūkelevičiūtės naujausio 
„Devinto lapo“ tiesiog traukte 
trauks.

O laikraštinė, mūsų čia nau
dojama antraštė tikrai neme
luoja: visi lig šiol parašyti ketu
ri Birutės Pūkelevičiūtės 
romanai yra premijuoti, yra

kurios yra per silpnos spektros- 
kopiniams tyrinėjimams.

Simpoziumo programoje buvo 
įrašytas dar vienas pranešimas 
apie mokslo darbus Lietuvoje, 
būtent J. Vaitkaus iš Vilniaus 
universiteto apie puslaidininkių 
tyrinėjimus Lietuvoje. Tačiau dėl 
nežinomų priežasčių jis į simpo
ziumą neatvyko. Reikia pastebėti, 
kad jau daug kartų Sovietų imperi
jos mokslininkams neleista atvyk-

Birutė Pūkelevičiūtė Nuotrauka Vytauto Maželio

Rašytoja, kurios visi romanai 
premijuoti

laimėję tų ar kitų metų „Drau
go“ romanų konkursą. Po 
„Aštuonių lapų“, antrą kartą 
autorė konkursą laimi romanu 
„Rugsėjo šeštadienis“ (1970), 
trečią kartą — romanu „Naujų 
Metų istorija“ (1973). Ir štai 
dabar ketvirtąjį kartą ket
virtuoju savo romanu „Devin
tas lapas“.

Kiekybės prasme keturi 
romanai gal ir nebūtų daug. 
Tačiau žinant, kad Birutė 
Pūkelevičiūtė yra ir drama- 
turgė, ir poetė, ir novelistė, ir 
vaikų literatūros autorė ir ope
ros libretų vertėja, ir daugelyje 
šių sričių taipgi laurais apdo
vanota, tai reikia tik stebėtis 
jos kūrybingumu ir įkūnijamų 
plunksnos darbų gausa.

Nors ir nemažai rašydama, 
autorė tačiau skaitytojui savo 
kūrybos neatiduoda skubotai 
ir atkištinai. Joje sunku rasti 
neišlygintą sakinį, kalbos ar 
rašybos klaidą. O kai jauti šito
kį pačios autorės reiklumą 
sau, kai prie darbštumo ir 
kūrybinio sąžiningumo prisi
deda dar ir talentas, tai ir 
skaitytojui lengva, smagu ir 
nebaugu laukti naujos kny
gos, tikintis, kad ji bus gera.

k. brd.

ti į tarptautines konferencijas, 
kuriose jie ketino pateikti savo 
tyrimo rezultatus.

Kiti keturi apžvalginiai prane
šimai pateikė įdomios informaci
jos kai kuriais naujausiais mokslo 
ir technologijos klausimais, nesiri- 
bodami tuo, kas daroma lietuvių.

Prof. G. Rėklaitis (Purdue 
Univ., Lafayette, Ind.) papasako
jo apie cheminių procesų valdymą 
kompiuteriais ir atitinkamų 
techninių sistemų projektavimą, 

pabrėždamas, kad sąveikinės. 
kompiuterių grafikos pažanga 
žymiai pakeitė šio projektavimo 
metodus.

Kitas technologinis pranešimas 
buvo dr. D. Sldvinsko (Bell Tele- 
phone Laboratories) apie ryšių 
satelitų paleidimą į orbitas, ku
riose jie skrieja kampiniu greičiu, 
lygiu žemės sukimosi greičiui ir 
todėl stebėtojui atrodo pasilieka 
toje pačioje vietoje. Šie satelitai 
ypač parankūs ryšių reikalams. 
Pranešime buvo paliestas 
lengviausias į tokią orbitą paleidi
mo būdas ir mažiausių pataisų 
reikalaująs valdymas, kuris išlai
ko satelitus pageidaujamoj orbi
toj, nepaisant mėnulio, saulės ir 
žemės traukos perturbacijų ir 
saulės spindulių spaudimo.

Z. Budrikis iš Australijos 
diskutavo erdvės sąvybes, iškel
damas dvi skirtingas sąvokas. 
Pagal vieną jų erdvė yra tuštuma, 
kurioje juda medžiaginės dalelės. 
Ši yra graikų filosofo Demokrito 
erdvės samprata. Pagal kitą grai
kų filosofą, Aristotelį, erdvė yra 
fizinė realybė — visų medžiagos 
judesių variklis. Šis dualizmas 
pasireiškė ir naujaisiais laikais 
tarp Maksvelio elektromagneti
nės teorijos eterio, kuris užpildo 
erdvę, kaip fizinę realybę, ir 
Niutono tuštumos, kurioje vyksta 
medžiagos dalelių sąveika per 
atstumą. Nors eterio buvimas yra 
atmestas, elektromagnetizmas ir 
reliatyvybė pripažįsta erdvės fizi
nes sąvybes, t.y. sugębėjikną 
perduoti medžiagos dalelių sąvei
ką baigtiniu greičiu. Šią sąveiką 
galima aiškinti ir balistiniu būdu, 
prileidžiant, kad iš medžiagos 
lekia į tuščią erdvę tam tikros dale
lės, kurios, susidurdamos su kitais 
medžiaginiais kūnais, sukelia . 
elektromagnetinę ir kitokią 
medžiagos sąveiką.

Taip pat įdomus buvo dr. A. 
Saulio (Brookhaven National 
Laboratory) apžvalginis prane- ' 
Šimas apie elementariąsias'' 
medžiagos daleles, apie „nedalo
mo“ atomo suskaldymą į elekt
ronus ir protonus, apie nemažą 
skaičių kitų vadinamųjų elemen
tariųjų mažesnio stabilumo dale
lių ir apie šių dalelių tolimesnį 
skilimą naujausiuose elektringųjų 
dalelių greitintuvuose.

Prof. V. Palčiauskas (Illinois 
Univ.) įdomiai kalbėjo apie žemės 
magnetinio lauko dinamiką, apie 
šio lauko išsilaikymo teorijas ir 
apie daug kartų pasikartojusį 
atsitiktinį žemės permagneti- 
nimą, t.y. poliarumo pasikeitimą.

Kadangi visi šie apžvalginiai 
pranešimai yra įdomūs ne tik fizi
kams ar matematikams, bet ir ki
tiems, būtų vertinga juos atitin
kamai suredaguoti, papildyti 
išvadom, surišančiom šių sričių 
naujausius atradimus ir neišspręs
tas problemas su besikeičiančiu 
fizinio pasaulio supratimu bei su 
praktiškais gyvenimo klausimais, 
ir paskelbti bendroje spaudoje, 
kaip, pavyzdžiui, „Draugo“ kultū
riniam priede ar “Aiduose”. Ypač 
pageidautina, kad pranešimai 
apie ekologijos problemas, mate
matiką ir astronomiją Lietuvoje 
pasirodytų spaudoje.

Reikia pasidžiaugti, kad visi šie 
pranešimai buvo padaryti sklan
džia lietuvių kalba. Tik šen ir ten 
buvo pavartoti angliški techni
niai terminai, kartais pateikiant 
keistą pasiteisinimą, kad su lietu
viškais terminų vertimais galima 
prarasti „ilgalaikę santvarką“. 
Nauji techniniai terminai įvai
riose mokslo šakose sudaromi 
kiekvieną dieną, ir todėl nėra leng
va visiems jiems rasti lietuviškus 
atitikmenis. Tačiau, pavyzdžiui, 
branduolys ir tėkmė nėra tik 
vakar atsiradę žodžiai. Todėl 
„core“ ir „flow“ neturėtų būti 
vartojami lietuviškame tekste. 
Taip pat ir šen bei ten pasitai
kantis „pristatyti“ (to present) 
neturėtų būti vartojamas vietoj 
žodžio „pateikti“ ar „padaryti“.

I
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Šiame numeryje;
Tarp Dievo ir artimo meilės.
Priešiškumo ir meilės painiavos Cinzo romane. 
Psichologija Mokslo ir Kūrybos simpoziume. 
Lietuvai surado kometą.
Viktoras Petravičius vėl amerikiečių kultūri
niuos puslapiuos.
50 metų be dail. Kajetono Sklėriaus. 
Dar šis tas apie Kajetoną Šklėrių. 
Prieš metus mirė Elena Sklėrienė. 
Rimos Puniškaitės eilėraštis.
Simpoziumo paskaitos apie Ribbentropo- 
Molotovo aktą ir Lietuvos pilietybe.
1982 metų dailės sukaktys ir sukaktuvininkai. 
Liaudies meno pėdomis.
Nauji leidiniai.

Tarp Dievo ir artimo meilės
Šventajame Rašte skaitome 

ir sekmadienio evangelijoje 
girdime Jėzaus išreikštą didįjį 
įsakymą: mylėti Dievą ir arti
mą. Abu šie įsakymai uždeda 
mums pagrindinės reikšmės 
parbigas, kurias lengva 
pasakyti, bet nelengva įgyven
dinti. Sustokime trumpai ir 
prie vienos ir prie kitos.

Pirmiausia, ar svarbu yra 
mylėti Dievą? Daugelis prag
matiškai nusiteikusių asmenų 
sakys, kad tai nėra įmanoma. 
Dievo aš nematau. Jo aš net 
aptarti neįstengiu, kaip aš 
galiu jį mylėti? Priekaištas yra 
rimtas- Su juo skaitėsi net 
apaštalas Jonas, iš jo padary
damas argumentą, kalbantį už 
artimo meilę. Jis sakė: kaip tu 
mylėsi Dievą, kurio nematai, 
jei tu nemyli artimo, kurį 
matai?

Nepaisant šio uždavinio 
sunkumo, tačiau vis dėlto 
aukščiausia žmogaus pareiga 
yra Dievą mylėti jam priei
namu būdu. Nors tiesioginio, 
jausminio, priėjimo prie Dievo 
neturime, tačiau neigiamo 
pobūdžio paskatinimą turime. 
Mat visos kitos meilės žmo
gaus‘galutinai nepatenkina.

Šia proga turime susimąs
tyti prie vieno iš sunkiausių 
mūsų kultūros žmogui dalykų. 
Turime išmokti tikėti Dievo 
apreiškimu. Anuo Apšvietos 
laikų Vakarų kultūros žmogui 
buvo sugriauta galimybė pasi
tikėti kitu žmogumi, savimi ir 
tuo pačiu Dievo apreiškimu. 
Mums buvo įpiršta mintis, 
kad kiekviena tiesa turi būti 
patvirtinta vad. griežtųjų 
mokslų metodu. Šiuo galvo
jimu yra susiaurintas huma
nizmas. Šituo keliu moderniai 
visuomenei atėjo pažiūra, kad 
žmogus neturi santykio su 
Dievu, jis pats yra atsiradęs 
kaip nors savaime ir dėl to 
meilės pareigos Dievui jis 
neturi.

Mes nenorime pasakyti, kad 
Dievo pažinimas kam nors iš 
mūsų yra be sunkumų ir kad 
tikintieji yra techniškai 
geresnėje pažinimo atžvilgiu 
būklėje, negu abejojantys. Ir 
vieniems ir kitiems Dievas yra 
pilnas paslapties uždavinys. 
Tikintieji nuo netikinčių 
skiriasi galbūt tik tuo, kad jie 
šiuo uždaviniu užsiima, jo 
nevengia, net jį brangina, kaip

užda-

ne tik 
mus

paties savęs gyvenimo Šaltini. 
Dabar pereikime prie artimo 

meilės įsakymo. Sakysite, kad 
čia yra lengvas dalykas. Tiesa, 
kad šis uždavinys yra lengves
nis, tačiau nesakykime, kad jis 
yra paprastas. Einant Kris
taus mokslu, artimas yra ir tas 
žmogus, kuris man jausrniškai 
yra svetimas. Ir dėl to, jeigu 
mes artimo meilės uždavinį 
imame rimtai, jis išvirsta į 
meilę nedraugų, priešų, sveti
mųjų, nesimpatingųjų, atsili
kusių žmonių. Kas gali sakyti, 
kad tai yra lengvas 
vinys.

Ir taip matome, kad 
Dievo meilė išveda 
anapus jausminio išgyvenimo 
ribų, bet artimo meilė savo 
pilnumoje yra ne tas pat, kas 
vakaronė savo artimųjų tarpe. 
Tiek vienas, tiek kitas šių 
įsakymų, jausrniškai žiūrint, 
plėšo mūsų siaurumus, skatin
damas mus plėstis, plėstis be 
ribų. Šie abu įsakymai pastato 
mus prieš žmogišką natūralią 
aplinką sprogdinančius 
uždavinius. Reikalavimas 
mylėti Dievą, verčia mus susi
telkti prie visos būties asmeni
nės pradžios, su ja išsilygiuoti, 
kitaip tariant, Dievą mylėti. 
Artimo meilės įsakymas 
sprogdina mūsų aplinkos, san
tykių, visuomeninių tvorų, 
kultūrinių skirtumų užda
rumas ir skatina stengtis save 
suvokti ne kuo mažiau, negu 
žmonijos mylėtoju.

Šitokią meilę atrodo turi 
amerikiečių poetas Walt Whit- 

man (1819-1892) savo 
raščiu skaitytojui. Jis 
sako:

Kas tu bebūtum, aš 
savo ranką ant tavo peties, tu 
esi mano poezija...

Aš ieškau tavęs, kur niekas 
tavęs neieškojo. Tyluma, darbo 
stalas, tuščia kalba, naktis, 
kasdienė rutina, jeigu tie daly
kai tave ir paslepia nuo kitų, 
net nuo tavęs paties, bet jie 
nepaslepia tave nuo manęs...

Netinkamas drabužis, 
iškrypusi laikysena, girtybė, 
pavydas, per ankstyba mirtis, į 
tuos visus dalykus aš nekrei
piu dėmesio...

Niekame kitame nėra tiek 
dorumo, tiek grožio, kiek jo yra 
tavyje.

Šis poetas savo labai plačia 
i

V. Bgd.
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Priešiškumo ir meilės painiavos
PR. VISVYDAS

Eduardas Cinzas, MONA. Ro- | ’
manas. Išleido Algimanto Mac- ' ”*
kaus knygų leidimo fondas 1981 
m. Chicagoje. Tiražas — 1000 egz. 
Aplankas — Petro Mikalajūno. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje. Knyga kietais virše
liais, 208 psl, kaina — 8 dol., gau
nama ir “Drauge”, su persiun
timu — 8 dol. 95 centai.

*
Nūdien lietuvių raštijoje pro

zininkui Eduardui Cinzui se
kasi geriau, negu bet kuriam 
kitam lietuvių rašytojui. 
Gyvendamas Belgijoje, E. Cin
zas pasirodė su savo raštais ir 
Lietuvoje, ir išeivijoje. 1981 m. 
Vilniaus “Vaga” išleido jo ap
sakymų rinkinį “Spąstai” (šie 

_ rašiniai anksčiau buvo at- 
“spausdinti išeivių periodiko

je). Taip pat 1981 m. Chicagoje 
Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas išleido jo romaną 
“Mona”.

Be abejo, E. Cinzo sėkmė lei
dyklose visų pirma remiasi jo 
rašytojišku talentu. Jis pasa
koja įdomiai.Kita sėkmės prie
žastis —. tai jo politinė “šva
ra”, kitais žodžiais, mokėjimas 
tylėti apie tuos, kurie kritikos 

, netoleruoja. Jis niekur viešai 
nėra neigiamai prasitaręs apie 
bolševikų okupaciją. Anaiptol, 
nuvykęs viešnagėn į Lietuvą ir 

( pagyręs tenykštę kultūrinę būk
lę, jis lengvai laimi galimybę 
gal dar vieno veikalo išlei
dimui.

Neseniai, trečią kartą lan- 
dydamasis Lietuvoje, E. Cin
zas šnekučiavosi su “Vagos” 
redaktore Vanda Šatkuviene. 
Pokalbis atspausdintas “Lit. ir 
meno” spalio 17 d. numeryje. 

, Čia rašytojas atskleidė savo 
, kūrybinio darbo paslaptis. Ko- 
, kiu būdu jis pasiekia tokio au

tentiškumo, meninio įžvalgu- 
i mo? “Savo kūryboje ir 

gyvenime aš visada esu atsi
sukęs į žmogų. Turiu tokią 
maniją - stebėti žmones. Nuei- 

, nu į kavinę, atsisėdu terasoje ir 
žiūriu: pro šalį eina žmonės”. 

! Stebėdamas įsivaizduoja pra-

meile savo skaitytojui gali 
mums būti artimo meilės pa
vyzdžiu.

gilinasi. “Žmogaus psichologi
nė drama — mano silpnybė”. 
ŽmoneB pažinti padeda litera
tūra, kino filmai, o ypač laik
raščio kronikos. “Nuostabus 
dalykas — laikraščių kroni
kos! Išspausdinta 10-15 eilu
čių, o už jų slypi didžiuliai 
gyvenimai, skaudžios 
problemos”.

Suprantam, ne visų leidinių 
kronikos jam gali būti naudin
gos ar įkvepiančios. Kaip mi
nėjome, E. Cinzo raštuose nė
ra nė lašelio to sopulio, kuris 
pastoviai srūva išeivijos spau
doje spausdinamose Lietuvos 
pogrindžio kronikose. Prie
spaudos sukeltos problemos 
autoriaus nejaudina. Gal ir ge
rai, kad nejaudina, nes tokiu 
būdu E. Cinzas gali giliau įsi
žiūrėti į Belgijos provincialų 
gyvenimą. Sielotis jų likimais. 
Narplioti regimų žmonių psi
chiką. Žodžiu, būti kuo arčiau 
aprašomos tikrovės, išgauti 
kuo gyvesnį būties problemų 
skambesį. Atrodytų, jo raštai 
turėtų nesukelti galvos skaus
mų tarybiniams cenzoriams. O 
vis dėlto (!) — romanas “Rau
donojo arklio vasara” nebuvo 
leistas Lietuvoje, nes siužete 
yra detalių, “kenksmingų” 
tarybinei etikai. Netiko ir “Mo
na”, nes čia pagrindinė vei
kėja (sudėtingo būdo, laisvai 
mąstanti mergina) gyvenimo 
priešybių sukrėsta ieško pa
guodos pas seną kunigą.

Spėju, kad E. Cinzas aname 
pokalbyje su “Vagos” redak
tore gal turėjo minty idealo- 
ginius varžtus sovietų Lie
tuvoje. Į paskutinį klausimą 
apie įspūdžius, išsivežamus iš 
gimtojo krašto jis, tarp kitko, 
pabaigoje atsakė: “....džiau
giuosi, kad savo knyga (“Spąs
tais” — m.p.) įliejau bent lašelį 
į gero lietuviško vyno statinę”. 
Tik kuklų lašelį!? Po ilgos 
atrankos ir partiečių malonės. 
Įsiliejo ne visa savo kūrybos 
srove, bet tik distiliuotu lašeliu.

Žvilgterėkime į naują ro
maną. Pavadinimas “Mona” 
sugalvotas, jau spausdinant 
Amerikoje. Pirmykštis pava
dinimas “Trys liūdeso die
nos”, nors ir nuskamba pesi- 

Parke (1914)
Kajetonas Šklėrius (1876—1932)

Kajetonas Šklėrius (1876—1932) 

mistiškai, vis dėlto atitinka 
knygos struktūrą. Romanas 
sudėtas iš trijų dalių — trijų 
dienų. Siužetas išplaukia iš 
ankstyvesnio romano “Rau
donojo arklio vasara” įvykių. 
Tai lyg ir pirmosios knygos 
tęsinys, visapusiškai aiškus 
tik su ana knyga susipažinus. 
Ypač pradžia sunkiai įkan
dama, nežinant kas yra toji 
Mona. Ji čia sugrįžta į tėviškę 
atostogauti po trejų metų ne
buvimo. Pati stebi ir pasakoja 
savo įspūdžius ir dažnais pri
siminimų pluoštais atgaivina 
praeitį, parodo savo ir kitų vi
dines savybes. Tai retas užmo
jis lietuvių vyrų prozoje — iš
mintingos, jautrios merginos 
visokeriopas atsiskleidimas. 
Reikia stebėtis, kaip vykusiai 
ją perprato autorius. Kai kam 
atrodys, kad Monos samprota
vimai vietomis prašoka jos 
gležną 21-rių metų amželį. Ta
čiau jos emocinė įtampa, jos 
problemos esmė — priešiš
kumo ir meilės sandūra yra 
įtikinančiai pavaizduota.

Su šia knyga autorius siekia 
atrišti tuos mazgus, kurie taip 
ir liko nublokšti “Raudonojo 
arklio vasarai” praūžus. Ir da
bar regime raiškų Ardėnų 
gamtovaizdį, jo reljefiškus gy
ventojus, pragmatišką tėvą 
Lefontą, jo šeimą, Monos pri
siminimuose — nuostabų dak-

Žmonos portretas (1914) 
tarą Roksą, asketišką altruis
tą gydytoją Dogenį, dar 
tebenešantį nuomario ligos 
įspaudus. Yra ir nauji veidai su 
skirtingai įdomiais gyveni
mais. Būtent, kelios pensiono 
Lokio kalvos slaugės, su kurio
mis dirba Mona. Aistringai įsi
mylėjusi Laputė. Jautri mis- 
tikė Žosetė. Filosofiška, 
sąmojinga pasakotoja Fina. 
Šioji supažindina Moną su 
savo meilužiu / moderniu dai
lininku Ritmanu. Ritmano dai
lei — į stulbinančias alego
rijas pasinešusiam siur
realizmui — E. Cinzas ne
pagaili švelnios satyros. Vis 
tiek Ritmanas išlieka meilės 
trokštantis individas, nesunie
kintas žmogus. Šmėkščioja ro
mane ir tas Dogenio operuotas 
Satyras — savotiškas Dos
tojevskio Smerdiakovo atšvai
tas. Žudikiškas Satyro kerštas 
atneša fabulai atomazgą, tiks
liau — nuskaidrina Dogenio ir 
Monos meilę.

E. Cinzas meistriškai išryš
kina herojų nuotaikas. Keliais 
taikliais sakiniais prasiskver
bia į žmogaus vidų. Štai Mo
nos susitikimas su tėvu Lefon- 
tu po trejų nesimatymo metų. 
“Mūsų žvilgsniai susitiko ir 
atsiskyrė. Ne, jis nenukreipė 
žvilgsnio: aš užsimerkiau. Le
dinė banga ūžtelėjo į veidą ir 
užliejo krūtinę. Aš sugniau
žiau staiga sugrubusias ran
kas, prikandau drebančią lū
pą”. Šiuos sakinius skaitai ir 
jauti, kad psichinė siena ski
ria jautriąją Moną nuo tvir- 
tavalio tėvo, nuolat įnikusio į 
savo laimės reikalus. Ji nie
kad iš jo nebuvo patyrusi švel
numo, nors jo labai troško. Tė
vo meilės stoka pakirto Monos 
būdo šaknis, įskiepijo priešiš
kumą vyrams. Juo labiau, kad 
prieš trejus metus Dogenis, sir
gęs nuomariu, buvo priverstas 
ją palikti. Ji nežinojo priežas
ties. Liko tik kartėlis — dar vie
nas smūgis jos sielai. Jei šiaip į 
gyvenimą Mona žiūri gan blai
viomis, išmintingomis akimis, 
tai meilės painiavose ji yra vi
siškai pasimetusi. Su abejo
nėmis vyro mylėti neįmano
ma. Neapykantą gimdo 
abipusis nežinojimas, užsis
klendimas savo kančios vie
nutėje.

Kaip tik E. Cinzui ir rūpi pa
brėžti psicho-sociologinę tiesą, 
kad dvasinė įtampa, priešiš
kumas, nepasitikėjimas daž
niausiai kyla dėl nesugebėji
mo ar nenoro pažinti kito 

žmogaus vidinę tikrovę. Bai
su,kai žmonės, su kuriais no
rima bendrauti, egzistuoja tik 
kaip paslaptingi profiliai. Mo
na klaidingai supranta ir savo 
tėvą, ir mylimą Dogenį. Jos įsi
tikinimų, jausmų bei patirties 
pasaulis todėl yra liūdnas ir la
bai painus. Lemtingu metu ji 
vienok išdrįsta ieškoti kitų pa
galbos, klausti patarimo, išsi
aiškinti. Tai geras posūkis.Au- 
torius tuo išlaiko Moną 
taurioje aukštybėje. Jausmai 
jos nepražudo. Išminties žodis 
ją sutvirtina. Skaitytojai pa
stebės, kad romane patarian
čios, paguodžiančios išminties 
yra tikrai daug. Dažnas vei
kėjas skuba su aforistiniu saki
niu.

E. Cinzas neskirsto veikėjų į 
teigiamus ir neigiamus. Palie
ka skaitytojams spręsti. Žino
ma, siužeto dalyviai egzistuo
ja su įvairiomis silpnybėmis ar 
dvasinėmis galiomis, kaip ir 
esti gyvenime. Jų psichinėse 
dramose — klesti liūdesys, ta
čiau jo fone bet kokia sąmo- n 
jinga situacija, pašaipėlė ir 
juokas nuskaidrina viską.

“Monoje” ypatingas vaid
muo tenka intelekto atsto
vams. Siekdami sukurti san- n 
dorą priešingybių bei 
nelygybių arenoje, protingi ar 
išsimokslinę žmonės įsiparei
goja padėti tiems, kurie kenčia 
nuo įvairių smūgių. Taip el
giasi vienintelis lietuvis Doge4 
nis, sekdamas senuoju provin
cijos gydytoju, žmones 
mylėjusiu Roksu. Taip daro ir 
Mona, pro pirštus žiūrėdama į 
tėvo jai skiriamą turtą, svajo
dama apie utopinį laimės mies
telį. Toks yra ir susenęs, ligo
tas kapelionas Ledinas, savo 
negalioje vis tiek žinąs, kaip 
paguosti jauną, paklydusį 
žmogų. Toks dalinai yra ir Mo- “ 
nos tėvas, savitai stumiąs šei- "* 
mos reikalus į priekį. Atseit, 
vyresnioji patyrusi karta pa
deda jaunesniesiems, o šie sa
vo entuziazmu ir gabumais ” 
džiugina senesniuosius. Tokia 
yra idealioji žmonių santykių 
formulė, deja, neišvengiamai 
surizgusi su melo, neapykan
tos, ironijos atvejais. E. Cinzo 
humanizmas nėra nei sen
timentalus, nei triukšmingai 
įkyrus, juo labiau tolimas 
vienašališkai ideologijai. Šiuo 
romanu ir kitomis knygomis, 
meniškai įkūnydamas spal
vingus charakterius, į žmonių 
galvoseną jis įneša daugiau su
pratimo ir atlaidumo.

Veikalą perskaitęs, pasijun
ti išmintingesnis. Gaila, kad 
lietuvių kalbos vartosenos šva
rumu ši grožinė knyga di
džiuotis negali. Autoriui, gy
venančiam Briuselyje tarp 
kitataučių, nelengva kalbiškai 
viską išlyginti. Man regis, kny
gos leidėjai ir spaustuvininkai 
galėjo atidžiau peržiūrėti teks
tą. O dabar rašoma “turbūt” ir 
“tur būt”; “Trejis metus” (= tre
jus); “bonka” ( = butelis); “se
nai atsisakė” ( = seniai); “laiš- 
kanešis” ( = laiškanešys);
“Lygsvara” ( = pusiausvyra); 
“plovyklos baseinas” (kriauk
lė). Pasitaiko nukrypimų ir 
linksnių vartosenoje. Gero, ati
daus kalbininko peržiūrėjimas 
prieš spausdinant būtų pra- 
vertęs. Šiaip, stilistiniu požiū
riu, “Monos” kalba yra aiški, 
sklandi ir meniškai įtaigi. Įtai
gi savo paprastumu. Skaityto
jas, perskaitęs “Raudonojo 
arklio vasarą”, neturės keb
lumo su jokia “Monos”” pa
straipa. Visi aforizmai natūra
liai išplaukia iš pokalbio lūpų.
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Šiame numeryje: PR. VISVYDAS

Kultūrinis akcentas Lietuvos Pasiuntinybės 
rūmus restauruojant.
Šiek tiek pravėdintame ore.
Lietuviška muzika be Banaičio, Gruodžio, Šim
kaus?..
Lietuvos istorija IV-tame Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume.
Dainai skirtas gyvenimas: Vincė Jonuškaitė— 
sukaktuvininkė.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
75 metai nuo pirmosios lietuvių dailės parodos. 
Mūsų mitologija ir dailininkės amerikiečio 
akimis.
Svarstybos simpoziumo filosofijos sesijoje. 
Nauji leidiniai.

Kultūrinis akcentas, 
Lietuvos Pasiuntinybės rūmus 
restauruojant
Visuomenėja kilęs sąjūdis 

Lietuvos Pasiuntinybės rūmų 
Washingtone restauravimo 
reikalu yra sveikintinas ir 

‘ visomis išgalėmis remtinas. 
Tačiau rūpinantis, kad per 
pastato stogą nevarvėtų van
duo ir pro sienas, duris ir 
langus nesivaikytų vėjai, turi 
būti neužmirštas ir vidaus 
aplinkos reprezentatyvus, 
jaukus, kultūringas įrengi
mas. O tai jau ne stoga- 
dengio, ne mūrininko ir ne 
staliaus kompetencija, bet 
dailės srities kūrybingų 
planuotojų. Atkreipiame čia 
dėmesį į tai dėl to, kad spaudo
je skelbtuos restauravimo 
pasitarimuos figūruoja tik 
politikai ir visuomenininkai, 
bet nė vieno žmogaus iš dailės 
pasaulio. Gal dar tik darbo 
pradžia, dar tik pirmutiniai 
žingsniai, ir architektai, skulp
toriai, vitražistai ir dailinin
kai < nebus toliau pamiršti, o 
pasikviesti į posėdžius? Vis 
tiek čia juos užsimename, kad 
šis kultūrinis aspektas nebūtų 
būsimam darbe pramirksėtas.

Paprastai visų tautų bei 
valstybių užsieninės amba
sados yra ne vien politinio 
darbo bei politinio kontakto 
vieta, bet ir kultūrinė to ar kito 
krašto institucija bei repre
zentacija. Normalioj situacijoj 
ambasadose yra ir kultūrinio 
sektoriaus etatai. Mūsų sąly
gose sunku to ir norėti. Tačiau 
vis dėlto, pasitaikius progai, 
šios srities nereikia apeiti ir į 
ją ranka numoti. Mūsų 
pasiuntinybės atveju dabar 
tokia proga yra.

Asmeniškai lankydamiesi 
pas kaimynus bei pažįstamus 
jų privačiuose butuose, norim

t ar nenorim, pastebim jų 
‘ kambarių estetinį sutvarky

mą, matome, kokios meninės 
vertės paveikslai kabo sieno
se, kokios skulptūros ar skulp
tūrėlės užpildo tą ar kitą 

! patalpos kampelį, kokios kny- 
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gos rikiuojasi spintoje ar 
lentynoje, ir iš viso to

nnro ponsKio bei jo lygto vaiz
dą.

Anot literatūrologo Juozo 
Stepšio, yra trys socialistinio 
realizmo kriterijai — partiš
kumas, liaudiškumas ir ištiki
mybė tikrovei (1981, „Pergalė“, 
Nr. 8). Šiuos principus gaubia 
pilietiškumo samprata, kuri 
Tarybų Sąjungos kultūrinia
me gyvenime yra tapusi be
maž nepažeidžiama dogma. 
Taip sakant, būk socialiai 
atsakingas dirbdamas meno 
srityje. .

Vi&a bėda, kad šiandien visi 
meno žanrai pergyvena 
transformacijos tarpsnį. Jie 
darosi kitoniškesni, įmantres
ni. Tai atsitinka ir Tarybų 
Sąjungoje. Dažnėjančiu atve
ju ten meno kūrinių turinys bei 

_Į štilius jau neturi akivaizdžių 
sąsajų su socialistinio realiz
mo pavidalais. XX a. visuotinė 
komunikacija gerokai apardė 
partijos kultūrines tvirtoves.

Geru šiuolaikinės kaitos pa
vyzdžiu yra pavergtoji Lietu
va. Lietuvių menininkų sąly
čiai su Vakarais gausėja. 
Stengiamasi pasekti Vakarų 
naujoves. Savaip ieškoma, 
eksperimentuojama. Į tikrovę 
vis dažniau žiūrima pro sudė- 

Panašiai darys įvairiomis tingų daugiareikšmių meta
forų šydą. Nepaisoma, ar 
plačioji liaudis lengvai suvoks 
kūrinį. Dažnėja estetinis žai
dimas su kalba, paradoksais, . jaus 
absurdu, grotesku. Dailėje, 
ypač grafikoje ir skulptūroje, 
gimsta abstraktūs ar simbo
liniai pavidalai. Tautosakoje 
atrandamos naujos išraiškos 
gelmės.

Tiesiog sunku įsivaizduoti, 
kaip visa tai turi pakelti leni
ninė sąmonė, taip budžiai žvel
gianti į dabartį iš didžiulių 
portretų ir granito paminklų? 
Nieko nepadarysi, su įkypu 
bolševikiniu žiūrėjimu laiko 
srovės nesustabdysi. Čia ir 
granito kumštis nepadės. O gal 
pravartu visa tai, kas bręsta 
kultūriniame gyvenime, kaip 
nors pateisinti ir tuo nuramin-

progomis mūsų atstovybėn 
nuvykę ne vien šio krašto 
lietuviai, bet (čia svarbiau
sia!) svetimtaučiai, aukštos 
kultūros kitų tautų ambasa
doriai. Ir iš mūsų Pasiunti 
nybės kultūrinės ir meninės 
vidaus aplinkos jie spręs ne 
apie Petro ar Jono, bet visos 
lietuvių tautos kūrybingumo ir 
kultūringumo laipsnį.

O kas tai galėtų atlikti, kad 
dėl rezultato nereikėtų mums 
prieš pasaulį ir prieš save 
raudonuoti? Ir iš piršto atli
kėjų laužti nereikia. Tik 
pasirinkimas turi būti akylus, 
kad meno vardu nebūtų 
padaryta to, kas liudytų tik 
mūsų nesusigaudymą ir 
nukultūrėjimą.

Išeivijoje jau apsčiai turime 
architektų, vitražistų, skulp
torių, dailininkų, audėjų, 
kuriems čionykščiai svetim
taučiai yra patikėję savo 
maldos, namų ir kitų viešųjų 
institucijų vidaus erdvės 
meniškąjį išplanavimą ir jos 
išpuošimą aukštos vertės 
kūrybiniais rezultatais. Ne 
vienas jų turi čia įsirengęs 
pastovias ir plačiai žinomas 
savo darbo ir savo specia
lybės studijas, kuriose atlie
kami ir patys reikliausi 
užsakymai. Greitosiomis čia 
prisimena Adolfas Valeška, 
Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai, Albinas Elskus, 
Vytautas Kašuba ir kt. Daili
ninkams ir skulptoriams gal nė 
specialių užsakymų nereikėtų, 
bet tik reikėtų nuovokos ir spe
cialisto akies pasirinkti. O pasi
rinkti taipgi yra iš ko, turint 
minty ir Praną Domšaitį, ir 
Adomą Galdiką, ir Viktorą Pet
ravičių ir kt. Čia prisimintina, 
kad, sakysim, Amerikos Pa
siuntinybė Prancūzijoje, Pary
žiuje, savo rūmuose laiks nuo 
laiko rengia reprezentacines 
Amerikos šių dienų dailininkų 
parodas.

Žodžiu, jeigu jau restauruo
jame mums visiems taip 
brangius Laisvosios Lietuvos 
Pasiuntinybės rūmus, tai 
uždėkime jiems ne tik šaunią

kepurę, bet įdėkime taipgi 
gyvą, menu ir kūryba pulsuo
jančią širdį.

ti paleolitinių Globėjų nerimą. 
Yra juk po ranka pats patiki
miausias, partijos diskusijose 
dažnai išmėgintas ginklas — 
dialektika. Su ja, reikalui es
ant, galima gelbėti padėtį — 
velnią paversti angelu, ar 
atvirkščiai. Sovietijoje dialek
tinė sklaida juk yra užašt
rinta, kaip Sevilijos kirpėjo 
britva. Jos itin reikia pagel
tusioms socrealizmo nuospau
doms.

Šia prasme ir rašo minėtas 
Juozas Stepšys apie šiuolai
kinės lietuvių lyrikos socia
lumą straipsnyje „Plaka šir
dis pasaulio vidury“. J. 
Stepšys iš karto pažymi, jog 
„teoriniuose literatūrologų dar
buose, pastarojo meto disku
sijose apie pilietiškumą įsigali 
dialektiškai platus ir isto
riškai lankstus poezijos 
socialumo supratimas“.

Tai tikrai blaivi išvada. 
Vadinasi, anksčiau supra
timas buvo siauras, o dabar 
pasidarė dialektiškai platus, 
nes galų gale juk reikėjo 
praverti langą ir įleisti grynes
nio oro. Dabar jau galima 
modernių poetų Vytauto 
Bložės „Polifonijas“, Gintaro 
Patacko „Išvarymą iš rojaus“. 
Marcelijaus Martinaičio 
„Kukučio balades“, Komeli- 

Platelio, Leonardo 
Gutausko, Almio Grybausko 
poeziją įvesdinti į šiek tiek 
pravėdintą socialistinio realiz
mo ruimą. Norom nenorom 
reikia sutikti su faktu, kad 
„gimė drąsi lietuvių poezijos 
novatoriškų ieškojimų progra
ma“. įsitvirtino gilus medita
cinis eilėraštis, savo užuomi
nomis tolimas lenininei 
pakraipai. Pagyvėjo „euristi
nės individo saviraiškos pato
sas“. Taip pat — „radikalaus 
antitradicinio eksperimento 
poetai V. Bložė, A. Mikuta, S. 
Geda, nepaisydami žinomų 
praradimų ir nekomunikabilu
mo kolizijų, tarybinės poezijos 
kontekste iš esmės įtvirtino 
savuosius nekonvencionalios 
stilistikos modelius“. (Įsidėmė
kime, kaip godžiai Lietuvos 
literatūrologaik. brd.

Albinas Elskus

naudoja

Karalius Mindaugas (alavas)Vytautas Kaiuba

tarptautinį žodyną. Bet tai jau atskleidimus, ir tylų dvasin
kite daina).

Abejoju, ar kitaip sampro
tauti J. Stepšys būtų galėjęs 
prieš keletą metų, kai paverg
tos Lietuvos kultūros ministru 
buvo Lionginas Šepetys, už 
nuopelnus jau tapęs partijos 
centro komiteto sekretoriumi. 
L. Šepetys ne sykį spaudoje su 
išsivėdėjusiais agitaciniais 
štampais taršė modemų Vaka
rų meną, šaipėsi iš abstrakčių 
paveikslų, niekino tas meni
nes nuotaikas, kuriomis šian
dien ima alsuoti jaunesnė kūrė
jų karta Lietuvoje. Tik 
paskaitykime šio „tarybinių 
širdžių cementuotojo“ rašinį 
„Tarybinio meno keliu — 
klestėjimo keliu“ („Pergalė“, 
1980, Nr. 4). Čia L. Šepetys 
bodisi maždaug viskuo, kas 
nūdienėje literatūroje ir mene 
yra įkūnyta įvairiomis for
momis. Atstumia L. Šepetys ir 
kūrybinę savianalizę, ir gilini
mąsi į egzistencijos proble
mas, ir tautosakos keistumų

gumą, taip ryškų dabartinėje 
lietuvių lyrikoje. Nepatinka 
jam ir psichologinė romanų 
tėkmė. Tai „nieko neteigian
tys, rezignuojančių, egzis
tencijos problemose pasi
klydusių inteligentų, 
menininkų pašnekesiai“. 
Žodžiu, į Kremlių įsižiūrėju
siam sekretoriui meno mėgėjui 
tegalioja tik tokią kūryba, kuri 
„buvo ir yra iš tikro partiškai 
kryptinga, humaniškai teisin
ga ir nuoširdi“. Kaip pastaro
sios trys savybės gali egzis
tuoti viena šalia kitos — tai 
kertinė tarybinės alchemijos 
mįslė.

Vis tiek Lietuvoje kūrybingi 
žmonės (ypač jaunesnieji) 
nedaug dėmesio kreipia į par
tijos sekretoriaus pamoky
mus. Šiandien G. Patackas 
nesislėpdamas eiliuoja: „Aš 
iš dulkių gimiau, žmo
gau, /Išgimdytame žemės 
pasturgaly,/Nepriklausomas, 
kaip vienatvė/Mebliuotuose

kambariuose“. (Pontijus Pilo
tas Nr...). Arba Romas Daugir
das: „Paglosčiau krūtį 
Kruvinajai Meri/ir ji atidavė 
man seną pasagą/numetęs 
pelei neaiškumą/žaidžiau su 
cukraus gabaliukais“. Na, ir 
„Rezignacijos“ eilėraštyje Sigi
tas Geda: „ViskaB man pa
bodo ir apkarto./Kažkokia 
jėga mane suardozIr nesudė- 
lioja... Pradedu blašky
tis. /Kaip ir kur numirėlį 
pagydys.(...) Viešpatie, įleisk 
man eleksyro,/Duok vandens 
stiklinę, oro tyro,/Duok jėgų 
man eiti per tą smėlį,/Duok 
ramybę mano juodai vėlei“. 
(Septyni eilėraščiai ir pauzė, 
„Pergalė“, 81 m. Nr. 7).

Išgimdytame žemės 
paviršiuje, pasirodo, vyksta 
sparti kaita, neaplenkdama 
nei per prievartą tarybinamos 
Lietuvos. Lenininiai 
paminklai ten dabar ima atro
dyti lyg skriaudžiami anachro
nizmai. Juk jų panosėje labai 
nemalonia kryptim'- juda 
lenkų tauta. Lenkai trokšta 
atsikratyti sovietiniu melu 
užteršto socializmo. Tai 
nelengvas uždavinys, nes po 
ilgų priespaudos metų tapo 
pakirstos ekonomikos šaknys, 
gerokai pagriauta prekyba, 
skolų skolos prislėgė valstybę. 
Mat prie ko privedė tariamas 
socializmas, kurio užuovėjpje 
klestėjo valdantieji veidmai
niai. Su pagrindu lenkai šitokį 
„socializmą“ pavadino siur
realistiniu.

Lankų skaudžiai revoliucinis 
posūkis į laisvę verste verčia 
sovietuos vadus dar būdžiau 
stebėti savąją liaudį, laiku 
užkirsti bet kokias laisvėjimo 
pastangas. Ūmai pasidarė būti
na su pagyvinta dialektika 
aiškinti socializmo privalu
mus. Padažnėjo rašiniai ir apie 
socialistinio realizmo pranašu
mą mene ir literatūroje. Įrodi
nėjama, jog šioji pakraipa 
geriausiai įsijaučia į mūsų 
laikmečio problemas. Jos 
erdviame ruime gali sutilpti 
įvairūs žmonių interesai, netgi 
novatoriškiausi kūriniai, jei tik 
jų autoriai nepažeidžia pačių 
pagrindinių principų: partišku
mo, liaudiškumo, ištikimybės 
tikrovei. Štai ką griežtai pabrė
žė L. Brežnevas TSKP XXVI

(Nukelta j 2 psl.)
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Vitražai: Rupeikis Mindaugaitis, Karalienė Morta Mindaugienė, Ruklis Mindaugaitis, sosto Įpėdinis (1979).
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Šiame numeryje:
Keli literatūriniai įspūdžiai apie žmogų.
Visi mes esame svečiai pasauly: Sofiją Lu- 
kauskaitę-Jasaitienę prisimenant.
Lietuvių įnašas į technologiją ir gamta
mokslį.
Maksimilijonas Ryla: žemaičio istorija, neži
noma istorikams.
Osvaldo Rosslerio eilėraščiai.
Antrosios plokštelės belaukiant: Ginos 
Capkauskienės rečitalis.
Išleista 1737 metų lietuvių kalbos gramatika. 
Dailininkai, atsigręžusieji į lietuvių liaudies 
meną.
Neapolio dailės turtai Chicagos Meno in
stitute.
Nauji leidiniai.

Keli literatūriniai įspūdžiai 
apie žmogų
Kai knygos viršelyje regi ru

builį tipą su Btoru cigaru dan
tyse, žinai jau su kuo turėsi rei
kalą. Ir tokią knygą skaitant, 
1922 metų Ameriką regi per 
nekilnojamo turto pirklį Bab- 
bitą su visom smulkmenom. 
Gan padorus amerikietis Bab- 
bit ten turi autentiškus bruožus 
ir ydas. Atrodo, jog būtum jį 
sutikęs čia pat kur nors įstai
gose ar kaimynystėje. Jis mėgs
ta patogumus, nori važinėti, iš
gerti, trokšta garbės, nemoka 
poilsiauti, tuščiai plepa, diskri
minuoja,mėgstairšvelniąjąlytį 
ir dalina primena senais laikais 
į Lietuvą atvažiavusius mūsų 
pačių emigrantus. Gal tokios 
tada ir buvo drūto amerikiečio 
manieros? Tokios energijos 
šiandien čia jau retai pamatysi. 
Tikrieji Babbitai nyksta. Dabar 
jie lėtesni, jaunimas tingus, 
nežiniakaip jį ir apibrėžti. Irlite- 
rato uždavinys šiuo laiku kur 
kas sunkesnis.

Apie gan vaikiškus “babbi- 
tus” rašytojui S. Levis, atro
do, buvo lengva šnekėti, ypač 
kaip apio tipą.

Kokios pasaulinės vertės 
knyga bebūtų, kiek žmogus jo
je būtų kuo nors charakterin
gas, ar savo materiališkumu ar 
idealizmu, ar betiksliu nuobo- 
džiavimu, ar stengtųsi kovoti 
su modernių laikų džiunglėm, 
visada jis stengias išlikti įvai
riaspalviu žmogum, kiek jam 
ar autoriui tai pasiseka.

Štai nuoširdus, geras ir die
vobaimingas, mūsų šios die
nos rašytojų užgriebtasis žmo
gus — istorinis Mažvydas. Ir 
kokių didelių siekių! Net gerk
lėj ima drebėti, kai jis eilėm 
meldžiasi už savo “lietuvnin
kus”, kada lenkai bruka mums 
savo kalbą, o aukštoji kuni
gija meilytų mus tautine pras
me visąi sugniuždyti. Visa tai 
skaitapt, tiesiog norisi anuos 
visus sutvarkyti, išlaisvinti 
nuo kankinimo ratų “netikė
lius” ir patį kalinamą Maž
vydą. Emocijos pagriebia. Bet 
autorius tik ant popieriaus da
bar kerštauja, nes tuomet re
tas galėjo pakelti ranką prieš. 
Atrodo, buvom kvaiši ir dau
giau tokiais nebūsim. Bet 
mums vis kas nors apsuka gal-

vą, apgauna. Tik vėliau prare- 
gim. Bet vis tiek dar laižomės 
ir dėkojame, kad bent gyvi iš- 
liekam.

Toks lyg ir idealizmas ūž
teli, skaitant šį J. Kralikausko 
romaną, ir toks pirmas įspūdis 
apie šį mūsų idealistą.
Moters pasąmonės srautu įei

ni į V. Woolf vidaus viešpatiją 
I pasaulinio karo metu. Tiek 
žmogiškos konfūzijos, prieš
taravimų, šimtai proto ratelių 
tik sukasi apie kasdienybę, iš 
kurios padaromas žmogus — 
“homo sapiens”. Autorė sus
tabdo ir laiką ir veiksmą žmo
giškoms mintims. Knygoj “Į 
švyturį” (To The Lighthouse) ji 
mėgina parodyti, kaip laikas 
keičia žmogų ir jo aplinką. Vila 
prie jūros, netoli švyturio, po 
vieno šeimininko mirties tam
pa apleista, apželia augmeni
ja, laikas ją trupina, bet ji at
gimsta, žmogaus restauruota, 
išvalyta knygos gale, kai da
lis šeimos sugrįžta į vilą. Kaž
kas joje pasikeitę, bet ji stovi. 
Jei žmonės negrįžtų, vila virs
tų apleistais griuvėsiais. Tiek 
žmogus čia yra svarbus net 
daiktams, jų egzistencijai. Jis 
čia svarbesnis ir už laiką.

Panašiai ir Sartre “Nausea” 
atsiveria vienišo žmogaus min
timis (apie 1932 m.) svetima
me pajūrio mieste, kur jis rašo 
tezę ir užsisklendžia to miesto 
reginiu, jį apleidžiant. Dieno
raštinė forma romaną daro au
tentišku, jog net nesinori at
rasti ten nieko dirbtinio. 
Herojų priimi tokį, koks yra, 
net neįtardamas, kad romanu 
kuriama nauja filosofijos sro
vė, kuri yra ne kas kita kaip 
musų pačių gyvenimas. Gy
venimo nuobodulys čia tampa 
intriguojančiu; žmogus ir vie
nas yra kažkuo turtingas. Vos 
pakeitus vietą, išėjus iš kam
bario į biblioteką, į restoraną^ 
pas meilužę, į parką į pajūrį, 
įsmeigus akis į vis kitą pap
rastą objektą — medį, veidą — 
jie pradeda egzistuoti. Ir min
tys staiga ima veržtis į tuos ob
jektus, kurie egzistuoja, daž
niausiai stovint ar būnant 
netoli jų. O tu savo paties vieš
pats, tu gudrus, išmintingas 

(Nukelta į 4 psl.)

Visi mes esame svečiai pasauly
Sofiją Lukauskaitę — Jasaitienę prisimenant

Liūdna, kad jau išlydime į 
amžinybę jauniausius iš tų, 
kurie nepriklausomą Lietuvą 
kūrė arba buvo liudininkais to 
gražaus Lietuvos istorijos lai
kotarpio. Prie jų priklauso di
delės širdies ir šviesaus proto 
asmenybė — Sofija Lukaus
kaitė - Jasaitienė.

Lietuva, Pirmojo pasaulinio 
karo nualinta, buvo “tuščia 
kaip aruodas pavasarį” — pri
simenant vieno žymiųjų vei
kėjų žodžius. 1918 - 1919 m. vi
si lietuviai, seni ir daugiausia 
jauni, jų tarpe ir Zulė, kaip ją 
artimieji vadino, supuolė kraš
tą atstatinėti ir tvarkyti. Grįž
tant į tėvynę karo trem
tiniams, spontaniškai kūrėsi 
vietos savivaldybės, mokyk
los, mediciniška pagalba, poli
cija, teismai, visos gyvenimo 
šakos. Centro valdžiai teko tik 
koordinuoti piliečių - patriotų 
atliekamą darbą.

Vos 17 metų gimnazistė, bu
vo gimusi 1901 m., Zulė entu
ziastingai įsijungė į tą veiklą. 
Jai ilgai pavyzdžio ieškoti ne
reikėjo, nes gimtuose Šiau
liuose augo inteligentų vi
suomenininkų namuose. 
Tėvas — Stasys Lukauskis, 
Žinomas advokatas, motina — 
Elena Ziabickaitė, dantų 
gydytoja, kurie suburdavo 
apylinkių liberalinę visuo
menę. Zulė augo, klausydama 

.diskusijų tokių žmonių kaip 
Feliksas Bugailiškis, Kazys 
Venslauskis, dėdė Vaclovas 
Bielskis, Vladas Sirutavičius, 
Kipras Bielinis, Vladimiras 
Zubovas snj. ir daug kitų, 
socialistų, buvusių aušrinin
kų, Vinco Kudirkos bend
raminčių. O praleistieji metai 
tremtyje Maskvoje dar praplė
tė horizontą, atsidūrus mo
tinos sesers, ištekėjusios už 
Tartu universiteto medicinos 
profesoriaus, šeimoje tarp 
aukšto intelektualinio lygio 
šviesuomenės. Jau tada Zulė 
stebino savo išsilavinimu, pri
lygstančiu universiteto studen
tei. Tačiau dar reikėjo įsigyti 
brandos atestatą, tad Zulė 
įstojo 1918 mokslo metų pra
džioje į paskubomis sukomp
lektuotą pirmąją Šiauliuose 
lietuvišką gimnaziją ir ją bai
gė 1919 m.

Laikai dar buvo sunkūs, šil

Sofija ir Domas Jasaičiai.
Nuotrauka Vytauto Maželio.

tinės epidemijos metu miršta 
Zulės motina 1919 m. Einant 
sena tradicija, kaip Gabrielė 
Petkevičaitė, Aglė Malinaus
kaitė - Šliūpienė, taip ir Zulė, 
būdama vyriausioji vaikų tar
pe, perima auklėti jaunes
niąją sesutę Hanę ir broliuką 
Vacį. Ir per visą gyvenimą 
nuoširdžiai juos globoja.

O tuo tarpu Tėvynė šaukė 
dar į kitą darbą. Teko daly
vauti istoriniuose įvykiuose, 
kada 1919 m. vasarą į Lietuvą 
įsibrovė avantiūristo Belmon
to - Avalovo armija. Tai buvo 
visus stebinęs vaizdas — iš 
Latvijos prasiveržę ir Kuršė
nuose įkūrę savo štabą rusų 
kareivių uniformomis vokiš
kai šnekėję kariai! Netrukus 
paaiškėjo, kad tai buvo dalis 
vokiečių kariuomenės, kuri 
nenorėjo klausyti Santarvės 
įsakymo kraustytis iš Pabal
tijo, susijungusi su rusų bal
taisiais, antikomunistiniais 
daliniais. Tie bermontininkai 
sauvaliavo krašte, plėšė gyven
tojus, užėmė Šiaulius ir apy
linkes.

Prieš naujus priešus skubiai 
organizavosi lietuvių partiza
nai, nes reikėjo padėti jaunai 
mūsų kariuomenei, jau įtrauk
tai į kovą prieš bolševikus ir 
lenkus. Šiauliuose veikė Kip
ras Bielinis, Rapolas Skipitis 
ir Vladas Požėla. Jie sudarė 
štabą, į kurį pakvietė Zulę 
Lukauskaitę. K. Bielinis savo 
knygoje “Gana to jungo!” 422 
psl. rašo:

“Lukauskaitė turėjo pasi
tempti, nes beveik kasdien rei
kėjo turėti žinių pranešimams 
kariuomenės vadovybei apie 
padėtį. Lukauskaitė šį reikalą 
sutvarkė nuostabiai greit. Tal
kininkais buvo Šiaulių gim
nazijos mokiniai, jos mokslo 
draugai, žinomi ir patikimi vy
rukai. Teko pasidžiaugti žval
gybos viršininkės organizaci
niais gabumais ir 
konspiracinio darbo sąlygų bu- 
pratimu”. Žvalgų pareigas ėjo 
Aleksandras Mačiūnas, vė
liau inžinierius, Jonas Avižo
nis, 1940 m. išvežtas į Sibirą ir 
ten žuvęs, Krylauskienė, Ig
nas Augustinavičius ir kiti. 
„Surinktos informacijos pa
tekdavo į Lukauskaitės ran
kas, o iš jų į štabą. Šis darbas

Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė (1901.HI.29 — 1981.X.21)

vyko lapkričio mėn. [...] Oras 
būdavo Saitas ir nejaukus [...] 
Kartais pavakare matydavau 
peršlapusią žvalgybos vir
šininkę, einančią mosuojant 
rankomis į žingsnio taktą, 
kaip tikrą žygio kareivį. Man 
virSininkė atrodė pavargusi, 
bet dėl konspiracijos reikėjo 
vaidinti, kad esame svetimi, 
tad vieSai nesisveikinome”.

Tai vyko prieS pat istorines 
Radviliškio kautynes 1919 m. 
lapkričio 22-23 dienomis, po 
kurių, mūsų kariuomenei lai
mėjus ir tarptautinės misijos 
vadovui, prancūzų generolui 
Niesseliui, apsilankius Šiau
liuose, bermontininkai buvo 
priversti kraustytis iŠ Lietu
vos.

įvykių dalyvio inž. A. Ma

čiūno jaunesnysis brolis inž. 
V. Mačiūnas prideda, kad Lu- 
kauskaitės suorganizuotoje 
žvalgyboje dar dalyvavo bro
liai Pranas ir Antanas Šilei
kos, broliai Šemetai. O kadan
gi partizanų dauguma buvo 
labai jauni, tai “jau parti
zanams valdant Šiaulių stotį 
ir atvykstant į Šiaulius kažko
kiam užsieniečiui, norint 
padaryti didesnį įspūdį, parti
zanai aprengė mokytoją I. 
Augustinavičių senu Šiltu ap
siaustu, prikabino jam prie 
diržo rankinių granatų, įdavę 
parabelę, ir toks partizanas 
su šautuvu rankose prisistatė 
svečiui”.

Kai tik politinė būklė kiek 
stabilizavosi, 1921 m. pradžio
je Zulė buvo viena iš pirmųjų 
mūsų jaunimo tarpe, kurie 
išvyko studijuoti į užsienį — 
įstojo į aukštąją ūkio mokyklą 
Berlyne.

1920 - 1926 m. tarpe ten bu
vo susibūrusi įdomi mūsų stu
dentijos grupė. Dauguma dar 
Rusijoje baigę vidurinį moks
lą ar jau pradėję aukštąjį, bu
vo subrendę ir studijavo rim
tai, kartu domėdamiesi 
literatūra, menu, politiniais ir 
socialiniais mokslais. Nors 
Vokietijoje infliacijos metu 
Švietimo ministerijos stipen
dininkai gaudavo tik po 5 
amerikoniškus dolerius į mė
nesį, to užtekdavo, kad ir ne 
visada privalgius, lankyti 
teatrus, muziejus, net atos
togų metu ekskursuoti po 
gražiąją Vokietijos gamtą, 
lankyti jos istorines vietoves.

Po tiek daugelio metų jau 
sunku visas koleges ir visus 
kolegas prisiminti, tai tik su 
pagalba kelių amžininkų gali
ma daugumą jų paminėti. O 
tai svarbu nors bendrais bruo

žais atstatant Zulės Lukaus
kaitės biografiją, norint žinoti, 
su kuo ji jaunystėje susitik
davo.

Glaudžiai savo tarpe bend
ravo Aldona Cameckaitė (vė
liau Birutienė), Jadvyga Car- 
neckaitė (buvusio vieno iš 
Lietuvos įkaitų, žuvusio Stutt- 
hofe J. Grigo žmona), Valerija 
Čiurlionytė (Karužienė), Jad
vyga Čiurlionytė (Abraitienė - 
Borutienė), Stasė Dailidaitė 
(Zaskevičienė), Vanda Dau
girdaitė (Sruogienė), Viktorija 
Gravrogkaitė (Švambarienė), 
Elena Jacevičiūtė, Vincė Jo- 
nuškaitė (Zaunienė - Leskai- 
tienė), Paulina Kalvaitytė 
(Karvelienė), Ona Kerpaus- 
kaitė, Sofija Laucevičiūtė 
(Gedvilienė); Sofija Lukaus
kaitė (Jasaitienė), Ruzė Milei- 
kaitė, Marija Nemeikšaitė, So
fija Orvydaitė (Vilkaitienė — 
su vyru išvežti į Sibirą ir ten 
žuvę;. Janina Mackevičiūtė 
(Lašienė), Ona Putvinskaitė 
(Tercijonienė), Marija Mašio- 
taitė (Urbšienė). Tiek apie mo
teris, o iš vyrų liko atmintyje 
šie: Stasys ir Vaclovas Biru
čiai, Jonas Augustaitis, Val
teris Didžys, Pijus Grajaus
kas, Domas Jasaitis, poetas 
Butkų Juzė, P. Cerkeliūnas, 
Plioplys, Stasys Kuzminskis, 
Kazys ir Juozas Sruogos (Juo- 
zas tarnavo Lietuvos atstovy
bėje), Martynas Anysas, Juo
zas Urbšys, Juozas Pajaujis.

Kai kurie studijavo Berlyne 
ilgesnį laiką, kiti tik vieną ki
tą semestrą ar tik atsilan
kydavo tarnybos reikalais. 
Neilgam buvo pasirodžiusi 
jaunutė Hanė Lukauskaitė, 
Elė Zubovaitė, Valė Bielskaitė 
(Anysienė). Lankydavosi dr. 
Julius Abraitis, Jackus Son
deckis, Kazys Binkis, V. 
Mykolaitis - Putinas, E. Tu
rauskas, kurį laiką Faustas 
Kirša klausėsi filosofijos pa
skaitų pas madingą tuomet 
profesorių Dessoirą. Visų my
lima buvo Vincė Jonuškaitė, 
kiekvieną išjudindavusi į kon
certus, operų spektaklius, pati 
dainuodavusi atskirų grupių 
susibūrimuose, visur įneš- 
dama gyvumą.

Dauguma tų Berlyno stu
dentų buvo medikai, ekono
mistai, o visi jautė pareigą 
sekti savo laiko naujas idėjas, 
meną, muziką. Susirin
kę diskutuodavo tuomet skai
tytus Rabindranath Tagorės, 
Romain Rollando, K. Hamsu- 
no, R.M. Rilkės M. Maeterlin- 
ko ir kt. veikalus,aptardavo 
taip triukšmingai kylančius 
ekspresionistus ir kubistus. 
Visus gaivino noras parsivež
ti žinių besikuriančiai jaunai 
Lietuvos valstybei. Ir, baigę 
mokslus, beveik visi, užėmę 
atsakingus postus, susitik
davo, palaikė savo tarpe ry
šius, nepamiršę tos puikios 
idealistinės nuotaikos studijų 
metu. Pravažiuojantieji ameri
kiečiai ne vieną materialiai su
šelpdavo, o diplomatai — ap
šviesdavo einamaisiais 
aktualiais valstybės reikalais.

Visus jungė Lietuvių stu
dentų draugija, bet greta turė
ta ir ideologinių susibūrimų — 
studentų socialistų draugijos 
pirmininkė buvo Sofija Lu
kauskaitė, o ateitininkų — Do
mas Jasaitis. Lukauskaitė, 
nors viena iš jaunesniųjų, dėl 
savo rimtumo ir takto ne vie
nam tapo autoritetu ir pata- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tarp šv. Pranciškaus ir Markso

Pranas Domšaitis ir meno apsaugos klausimas

Šių metų spalio mėn. baigia
si metai, skirti paminėti šv. 
Pranciškaus Asyžiečio aštuo- 
nių šimtų metų gimimo sukak
tį. Pranciškaus gyvento laiko 
problemos, nors mažesniame 
maštabe, buvo panašios į mū
sų laiko problemas. Tai buvo 
turto ir neturto klausimas. Mes 
tai dabar vadiname socialinio 
teisingumo klausimu, šis klau
simas marksizmo šiais laikais 
yra pastatytas pasauliniame 
lygyje, ir nesidomėjimas juo 
būtų nusigręžimas nuo pa
grindinio mūsų laiko iššūkio.

Mūsų visuomenei, kuri 
marksizmo sistemos yra pa
liesta labai skaudžiai, reikėtų 
pasvarstyti klausimą, ar mes iš 
Pranciškaus Asyžiečio galime 
tikėtis gerų sugestijų, ieškant 
atsakymo marksizmui, ir jei 
taip, tai kokio.

Kuo skirias šv. Pranciškus 
nuo Markso? Daug kas atsa
kys, jis skiriasi savo tikėjimu į 
Dievą. Šv. Pranciškus yra ti
kintis krikščionis, o Marksas 
bedievis, šie abu asmenys bu
vo susirūpinę nugalėjimu ne
turto ir buvo nusistatę prieš 
turto sutelkimą į kai kurių 
žmonių rankas. Tiksliai kal
bant, Marksas nėra toks be
dievis, kaip pirmu žvilgsniu 
atrodo. Jo besąlyginis pasi- 
nešimas įgyvendinti teisinges
nį žmonių aprūpinimą yra toks 
visuotinis ir toks absoliutus, 
kad jis priartėjo Hėgelio su
voktai Absoliuto, arba Dievo, 
sampratai. Markso Dievas yra 
sudvasintas medžiagos dės
ningumas. Medžiagiškai su
prastą teisingumą Marksas 
norėjo įgyvendinti suabsoliu
tintos valstybės pagalba. Tei
singumas medžiaginiuose 
dalykuose yra ir krikščioniš
kos tvarkos reikalavimas, Die
vas ir teisingumas yra neatski- 
riamos sąvokos šen. 
Testamente. Ir Naujajame Tes
tamente tai galioja. Markso 
užsidegimas prieš neteisin
gumus žmonių aprūpinimo sri
tyje yra tam tikra prasme išpa
žinimas tokios absoliutinės 
vertybės kaip teisingumas ir 
dėl to jį negalima laikyti be- 
principiniu žmogumi, būtent 
tokiu, kuriam nieko nėra abso
liutu.

Šv. Pranciškus taip pat bu
vo apimtas didelio susirūpi
nimo žmogumi buitinio ap
rūpinimo srityje. Dėl to jis 
paliko tėvo krautuvę ir išėjo 
praktikuoti ir skelbti neturto, 

kaip protesto prieš gobšumą. 
Šv. Pranciškaus Dievo supra
timas yra visiškai kitas negu 
Markso. Jo Dievas yra Sena
jame ir Naujajame Testamen
te išryškintas Tėvas; Tėvas 
kiekvieno žmogaus asmeniš
kai, Dievas, nukreipęs visą dė
mesį į žmogaus asmenį. Čia 
mes ir prieiname pagrindinio 
skirtumo tarp Markso ir šv. 
Pranciškaus. Jį sudaro turėji
mas ar neturėjimas aukštai pa
statytos žmogaus asmens 
sampratos. Marksizmo dėme
sio centre yra ne atskiras žmo
gus, bet žmonių masė, arba 
darbo klasė, ar, geriausiu at
veju, valstybė. Tuo tarpu šv. 
Pranciškus nenurimo namie, 
nėjęs ir neieškojęs bet kurio 
žmogaus, kuriam reikalinga 
kito pagalba ir jis tarėsi galįs 
pagelbėti.

Marksui kolektyvas 
pasidaro reikšmingesnis daly
kas negu atskiras žmogus. Kla
sė, arba darbo masė, jam atsto
ja atskirą žmogų. Šios savo 
pažiūros Marksas išmoko iš 
Hėgelio filosofijos. Pasak Hė
gelio, visuomeninei teisei ne
svarbu yra atskiro žmogaus 
teisė.

Čia prieinam tos lemtingos 
ribos, kuri kaip takoskyra 
Marksą pakreipia ta kryptimi, 
kurią mes pažįstame komunis
tinėje praktikoje. Čia yra visos 
Markso ekonominės sistemos 
pasisekimų ir nepasisekimų 
paslaptis. Jo pasisekimai kilo 
iš to, kad jis pasijuto laisvas 
nesiskaityti su atskiru žmogu
mi ir tai palengvino jam už
mesti visiems savo sistemą. 
Dar toliau nuėjo Leninas, jam 
žmogus iš viso yra ne realybė, 
bet tik abstrakcija, laikinis iš
siskyrimas iš medžiagos tėk
mės. Bet toks iš medžiagos lai
kinai išsiskyręs dalykas, Ly. 
žmogaus asmuo, atlikęs kokį 
jam pavestą darbą, vėl grįžta į 
medžiagąjr nieko iš jo nelie
ka. Komunizmo nepasisekimo 
priežastis taip pat glūdi žmo
gaus nuasmeninime. Joks 
žmogus ilgesnį laiką negali 
susitaikinti su tokia gyvenimo 
sistema, kuri nevertina jo, kaip 
individualaus žmogaus.

! Kai, palyginti, lengvai ran
dame pliusus ir minusus Mark
so sistemoje, nebūtų teisinga, 
kad be analizės paliktume ir 
šv. Pranciškų. Jo pagarba as
meniui yra be priekaištų. Jo tu
rima Dievo, kaip asmens, 
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ROMAS VIESULAS

Lietuvių fondo Meno puo
selėjimo komisijos ryžtas 1980 
metais nupirkti Prano Dom- 
šaičio darbus yra naujas įvy
kis mūsų išeivijos kultūrinia
me gyvenime. Jis iškėlė 
apsčiai naujų klausimų, su ku
riais neteko susidurti nei mū
sų institucijoms, nei dailinin
kams, nei pačiai visuomenei, 
kurios sutelktos lėšos sudaro ir 
patį Fondą. Viso pagrinde yra 

i klausimas: kokia yra Lietuvių 
fondo pozicija lietuvių meno 
apsaugos klausimu. Taigi, ar 
institucija, kuri remia išei
vijos švietimo, kultūros, moks
lo ir etninės svarbos apraiš
kas, turi investuoti savo 
resursus ir kultūros vertybių 
apsaugai? Taigi, šalia para
mos ir premijinių paskatų ar 
turi imtis ir turimų vertybių 
apsaugos? Kūryboje premi
jinis paskatas yra vienkar
tinis, ir jo ilgalaikis efektin
gumas sunkiai nustatomas, o 
vertybių apsauga ir jos objek
tas yra specifiniai ir labai 
konkretūs. Čia susiduriama su 
ilgalaikės svarbos problema.

Pirmiausia, paties paskato 
ar paramos tikslas yra ugdyti 
kultūrines ir etnines vertybes, 
nors tame procese tik dalis 
išaugtų į konkrečią, apčiuo
piamą vertybę — kūrybinį pro
duktą. Jei vertybės išauga ir 
jų jau turima, abejonių nėra, 
kad jas reikia saugoti, ypač jei 
yra galimybė jas prarasti. Jos 
sudaro kultūrinio gyvenimo 
klodą, kuris mus pačius toliau 
brandina. Puoselėti, ugdyti ir 
viską vėl išbarstyti, kaip gry
bus, iki sekančio rudens, kol 
vėl nauji išaugs, būtų netiks
lu. Tam tikra vertybių akumu
liacija reikalinga visų mūsų 
kartų augimui. Taip kad nėra 
abejonės — apsaugos imtis rei
kia.

Kitas klausimas yra prak
tiškas ir, sakyčiau, ekonomi
nis: ar turime iš ko tai daryti? 
Tai yra, išlaidų pirmumo klau
simas — ar turime pakan
kamai lėšų pačioms pagrin
dinėms būtinybėms užtikrinti, 
nes tik tam lėšų turint, gali
ma galvoti apie kitus, sekan
čio prioriteto klausimus. Iš 
Lietuvių fondo skelbiamų 
apyskaitų aiškėja, kad ši ins
titucija, dėka visuomenės au
kų ir sumanaus vadovybės 
tvarkymosi, yra viena iš bujo- 
jančių ir sparčiai augančių 
mūsų institucijų, bekaupiant 
jau trečią milijoną savo ižde. 
Tokiai būklei esant, many
čiau, kad yra laikas jau kai ką 
nutrupinti ir sekantiems prio
ritetams, t.y. šalia paskato ir 
paramos skirti lėšų ir apsau
gai. Taigi Lietuvių fondas turi 
daryti tolimesnės perspekty
vos planus bendros išeivių kul
tūros apsaugai užtikrinti.

Kartą apsisprendus prin
cipiniai dėl pirmumo ir užsi
tikrinus resursų klausimą, 
sekantis klausimas yra atran
kos: ką iš tikro saugoti? Šis 
klausimas yra opus ir daugia
šakis, nes nėra ir negali būti 
čia vienos nuomonės ar tik 
vieno atsakymo. Negalima 
visko, negalime bet ką, gali
me tik kai ką apsaugoti. Pap
rastai visi principai greit pa
aiškėja, nes iš esmės jie yra 
aiškūs ir logiški, gi jų pritai
kymas yra painus. Vos prak

tiškai pajudėjus, visai nesvar
bu į kurią pusę, bematant 
iniciatyvos ratai įstringa į in
teresų, nuomonių ir emocijų 
raizgynę, visai nepriklau
somai nuo to, ar tie ratai turi 
judėti per ekonominius, politi
nius ar kūrybinio gyvenimo 
laukus. Tai lyg nuo principi
nių dangaus skaistybių nu
žengti į pragaro prieangius. 
Taip yra ir su atranka. Kadan
gi nėra vieno neginčytinai ob
jektyvaus mastelio jokiai kū
rybinei vertybei apspręsti, ar 
tai būtų dailė, muzika, litera
tūra, teatras ar šokis, tam 
tikra dalis abejonių ir kritikos 
yra neišvengiama, visai ne
paisant nutarimo esmės. Kū
ryboje kiekvienas emociniai 
investuoja save — ir dideli ir 
maži, ir bet koks nutarimas, 
nore ir netiesiogiai, paliečia vi
sus. Tai yra žmogiška ir su
prantama, tik kad kūrėjai esti 
dar “žmogiškesni” už kitus. O 
mažų kūrėjų gerklės dažnai 
būna skardesnės už didžiuo
sius nepasitenkinimui pa
reikšti. Taigi, sprendimas yra 
sunkus, bet jis yra būtinas, 
nors tai ir reikštų beveik tą pa
tį, kaip su vienu katiliuku sriu
bos išeiti į alkaną minią...

Bet kokioj atrankoj ar ver
tinime ne visų vertybių svar
ba iš karto atpažįstama, ir vi
sų kūrybinių disciplinų 
istorijos yra pilnos įžvalgių 
sprendimų, kuriozų ir klaidų. 
Painu gali būti ypač tuomet, 
jei susiduriama su tam tikru 
naujumu įprastose vertybių 
skalėse arba su iŠ viso nauja, 
neįprasta aplinkybe. Štai ke
letas netolimos istorijos pa

Pranas Domšaitis (1880-19M) Trys figūros (aliejus)

vyzdžių. Žymus rusų baleto 
impresario Diagilevas, jo tru
pės šokėjui Nižinskiui su
kūrus visai naujos choreogra
fijos šokį “Fauno popietis” 
(pagal Debussy muziką) ne tik 
nebuvo sužavėtas šokio lėtais, 
nore ir emociniai įtemptais ju
desiais, bet manė, kad Nižins- 
kis sugalvojo nesąmonę. Tik 
dail. A. Benois įtikintas, leido 
tam šokiui pasirodyti Pary
žiuje. Šokis tapo vienu iš mo
dernaus šokio šedevrų, paliku
sių pėdsakus iki šiandien. 
Kitas atvejis — tai epizodas 
Vilniuje. M.K. Čiurlionio dai
lės darbams pasirodžius šimt
mečio pradžioje, nemaža žiū
rovų galvojo, kad jis yra 
puskvaišis. Klydo ir neeiliniai 
žmonės. Antai, Čiurlionio pir
mosios dailės parodos Vilniu
je proga, į parodą atėjęs ir 
Tumas - Vaižgantas. Sakoma, 
kad atėjęs apsidairė ir priėjęs 
prie Čiurlionio pasakęs: “Tu, 
Mikai, pripaišei daug visokių 
dalykų. Visi nesupranta, ir aš 
nesuprantu, Bet vieną dalyką 
aš suprantu: dabar yra gavė
nia ir Tu čia žuvų prileidai... O 
tai — tai aš suprantu”. Ir, 
sakoma, parodęs pirštu į “Jū
ros sonatos” pirmąją dalį 
Allegro. Čiurlionis, šiaip opus 
komentarams ir pastaboms, 
neužsigavo ir priėmė pastabą 
su humoru (Voice of America 
korespondento interviu su p. 
Tūbeliene, 1975). Abu atvejai 
yra įdomūs tuo, kad abu, ir 
Diagilevas ir Tumas, buvo 
neeilinio intelekto ir neeilinio 
kūrybinio pojūčio žmonės. Ir 
abu klydo. O klysti galima,pa- 
kankamai nevertinant, o taip

gi ir pervertinant vertybes. Tik
roji paties sprendimo vertė gali 
pasirodyti tik tolimesnėje lai
ko perspektyvoje.

Neturime šiandien nei Čiur
lioniu, nei Diagilevų, nei Ni- 
žinskių, turbūt ir Tumų pas 
mus nedaug, bet vertybių nuta
rimo problema tuomi nė kiek 
nėra lengvesnė; tikriausiai dar 
labiau netikra. Neturint 
Everestu, kalnagūbriuose sun
kiau išskirti aukštumas, nors 
jų yra. Išeivijos vidutiniškumo 
kasdienybėje, kur viskas pasi
tinkama kaip “bona fide” ver
tybė, ypač yra klaidu. Čia ką 
nors išskirti, tai lyg per 
Kaltinėnų atlaidus bandyti su
rūšiuoti Žemaitijos kalnus: dėl 
Medvėgalio vargiai bebūtų 
ginčų, bet jeigu svarstytoms 
pridėtumėm Būbkalnį prie 
Varsėdžių, tai bematant kiltų 
kumštynės — kodėl anas, o ne, 
sakykim, koks Pūpkalnis prie 
Mosėdžio. Pagrindinis nesu
tarimo pradas yra psicholo
ginis — "kodėl anam, o ne 
man?” ir “kuom gi aš bloges
nis už tą, ar kitą?”

Institucijoms apspręsti me
no vertybes nėra mažiau pai
nu, nei privatiems asmenims. 
Jos paprastai sudaro tam tik
rą mechanizmą tai problemai 
spręsti. Neteko man asmeniš
kai susidurti su institucijomis, 
skirstančiomis kultūriniams 
reikalams subsidijas Lietu
voje. Premijos, berods, buvo 
skiriamos, remiantis jury ko
misijų patarimu, o dalis subsi
dijų galėjo būti skirtos ir ko
kio nors švietimo ministerijos 
pareigūno nuosprendžiu, o kar
tais ir malone. Amerikoje bene 

visos institucijos, remiančios 
kultūros ir mokslo sritis, vado
vaujasi atatinkamų sričių ži
novų patarimu — konsultaci
ja. Techniška prasme 
konsultantai nėra “nuta- 
rėjai”, o yra tik patarėjai. Kon
sultantų nuomonė išklau
soma, nors ne visuomet jos 
paklausoma. Kaip ir pati 
subsidija, taip ir galutinis 
sprendimas yra fondacijos, ar
ba, tiksliau tariant, jos spe
cialios tarytos rankose. Nuo 
to, kaip efektingai veikia kon
sultantų dury) ir tarybos 
mechanizmas, priklauso ir nu
tarimo lygis, jo mentalitetas ir 
efektingumas. Paminėtini keli 
Amerikos instituciniai pavyz
džiai. Kai kurios institucijos, 
kaip pvz., Guggenheimo fon- 
dacija, jau daugiau kaip pusė 
šimtmečio labai efektingai vei
kia, tuo susidarydama sau di
delio prestižo reputaciją. Fon- 
dacija turi nuolatinę 
patariamąją tarybą (advisory 
board), kuri kasmet keturių 
metų kadencijai papildoma 
devyniais naujais nariais iš 
įvairių sričių. Tuo būdu moks
lo ir meno šakoms besivys
tant, tarybos grupė palaips
niui papildoma ir pakeičiama 
naujais nariais, tuo palaikant 
patariminę struktūrą lanksčią 
ir atvirą naujoms proble
moms. Tokiu būdu struktūra 
nei sensta ir sukalkėję, nei 
apsiryja madingų haliucino
genų nesubrendimo piliu
lėmis. Per penkiasdešimt šeše
rius fondacijos egzistavimo 
metus vidutinės vertės nutari
mų yra pasitaikę, bet jų labai 
nedaug; daugumas nuospren
džių yra neabejotinos vertės.

Ne visos institucijos turi 
lygią Bėkmę. Antai, Tiffany 
fondacija visai nubluko, o ki
tos, lyg žirafos, turi ir šviesių ir 
tamsių dėmių savo veikloje. 
Taip Amerikos akademija Ro
moje (American Academy in 
Rome) jau ilgus metus turi ne
paprastai gerą muzikos, archi
tektūros ir klasikinių studijų 
aplikantų atranką, o pavyz
džiui tapytos lygis kažkodėl 
yra žymiai kuklesnis. Čia gali 
būti “kuklių” konsultantų bė
da, bet gali būti ir menkas ap
likantų lygis. (Analogiškai ta
riant, kaipgi premijuoti 
nepaprastai gerą romaną ar 
novelę, jei tik, sakykim, septy
ni menki rankraščiai atsiųsti 
svarstymui). Šiaip daugumos 
Amerikos institucijų atrankos 
būdai veikia labai panašiai, 
nors kai kurių iš jų operaciniai 
mechanizmai ir didžiuliai. Mū
sų akimis žiūrint, jie yra gi
gantiški ir daugiasluoksniai, 
nors ir ten, praktiškai žiūrint, 
galutinis nuosprendis sueina į 
vieną nervų centrą — jury ko
misijos rekomendaciją. Plati 
patariamoji bazė yra reikalin
ga didelėms institucijoms, nes 
jos vienu kartu subsidijoms iš
skirsto ne tūkstantį, kitą, bet 
šimtines milijonų.

Aptarus meno apsaugos 
klausimą aplamai, dabar sus- 
tokime ties vienu konkrečiu at
veju — Prano Domšaičio dar
bais. Lietuvių fondo buvo 
apsispręsta bent svarbią Dom
šaičio kūrybos dalį apsaugoti 
dėl kelių esminių priežasčių: 1 
— todėl, kad jie savo kūrybi
niu lygiu yra svarbūs ir muzie
jinės apsaugos verti darbai, 2

(Nukelta į 2 psl.)
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PafijCbŠtč,
Du labai skirtingi rašytojai: 
Seifertas ir Avyžius

j 1981 m. rudeni Čekoslovaki
joje buvo pažymėti du rašy
tojai. Jonui Avyžiui buvo įteik
ta leidyklos „Lidove“ premija 
už jo romaną „Sodybų tuštė
jimo metas“. O čekoslovakų 
kompartijos ir valstybės vadai 
beveik tuo pat metu pasvei
kino čekų tautinį poetą 
Jaroslavą Seifertą jo 80-jo 
gimtadienio proga. Du Rytų 
Europos autoriai, kurių keliai 
atsitiktinai susikryžiavo Pra
hos kultūriniame kalendoriuje 
— dvi priešingybės, simbo
lizuojančios rašytojų 
apsisprendimus komunisti
nėje santvarkoje.

Kaip ir Avyžius, Seifertas 
sujungė savo jaunystę su 
kompartija ir pasižymėjo kaip 
proletarinio avangardo poe
tas. Tačiau kai 1929-ais metais 
čekų kompartija virto bolše
vikine — svetimos valstybės 
įrankiu — Seifertas iš jos išsto
jo. Jo poezija įgavo lyrinį, 
metafizinį pobūdį, bet išliko 
tampriai susijusi su tautos liki
mu. Savo rinkinyje „Aštuo- 
nioB psalmės“ jis išreiškė 
Čekoslovakijos liūdesį dėl 
prezidento Masaryko mirties 
1937-ais metais. Nacių okupa
cijos laikais, Seiferto poezija 
guodė ir stiprino jo pavergtų 
tautiečių dvasią. Jis ypač 
įtaigiai apdainavo savo gimtą
jį miestą, Prahą, kuris, tvirti
no jis, pergyveno ir pergyvens 
visus užkariautojus.

Seiferto balsas nenustojo 
skambėjęs ir po komunistinio 
Sjrversmo. 1956-ais metais, 

ekoslovakijos Rašytojų 
sąjungos Buvažiavime, jis iškė
lė klausimus apie stalininį 
laikmetį. „Kur buvot jūs 1946- 
tais metais, kai linotipinin
kams buvo įsakyta sulaužyti 
čekų knygų šriftą?“ — klausė 
Seifertas sąjungos narių. „Kur 
buvot jūs, kai buvo naikina
mos ištisos bibliotekos?“ (Šie 
klausimai iki šiol dar liko 
oficialiai nepaklausti Lietu
voje). Jis ragino čekų rašy
tojus nepamiršti savo kolegų 
kalėjimuose ir susirūpinti jų 

likimais.
Seifertas nenutilo ir po ’ 968- 

ųjų metų sovietinės invazijos į 
Čekoslovakiją. Kai čekų rašy
tojų sąjunga buvo spraudžia
ma į maskvinį narvą, jis viešai 
pareiškė: „Mūsų darbui reikia 
laisvės tiek, kiek jos reikia 
kiekvienam menui. Kur ta lais
vė paneigiama, menas nustoja 
funkcionavęs**. Seifertas 
nenustojo pasirašinėjęs peti
cijų, užstojančių suimtuosius 
autorius ir prisijungė prie 1977- 
-jų metų Žmogaus teisių char- 
tos. Kai kurie jo poemų rinki
niai pirmiau pasirodė 
savilaidoje. Tačiau naujoji 
valdžia nedrįso jo persekioti. O 
atėjus Seiferto 80-j am gimta
dieniui, Čekoslovakijos valdy
tojai nerado kitos išeities, kaip 
jį pasveikinti.

Seiferto gyvenimas — iškal
bus pavyzdys, kokį didelį vaid
menį Rytų Europoje tebevaidi
na rašytojai, kurie sugeba 
suderinti taurumą su meniniu 
iškilumu. Tokiu simboliu čekų 
rašytojams ir skaitytojams 
tapo Seifertas. Pasak rašytojo 
Jano Čepo, — „Yra akimirkų, 
kai poetas nustoja buvęs vien 
poetu ir tampa liepsnojančia 
visos tautos sąžine“. Drama
turgui ir kritikiui Vaclavui 
Rencui Seifertas yra „tikras 
tautinis poetas ir žmogaus tei
sių gynėjas“.

Kaip Seiferto gyvenimo fone 
atrodo čekų premija Jonui 
Avyžiui? Jo romanas „Sodybų 
tuštėjimo metas“ teisina sveti
mą okupaciją ir totalitarinę 
sistemą. Nelaisvoj Čekoslo
vakijoj, kurios žymiausi rašy
tojai šiandien nutildyti, įbruk
ti į kalėjimus, ar ištremti į 
užsienį, šiandien žiojėja litera
tūrinė tuštuma. Jai užpildyti 
verčiami ir premijuojami 
romanai, teisinantys tai, prieš 
ką Seifertas kovojo visą 
gyvenimą.

Praėjusį rudenį Čekoslo
vakijoje buvo pažymėti du 
labai skirtingi rašytojai.

K.2.

ĮVADINĖS PASTABOS

Siųsdamas savo mokinius 
skelbti Evangelijos „visai kūrini
jai“ (Mk 16,15), Kristus savaime 
atrėmė naujos religijos plitimą į 
kalbą. Nes mokyti „visų tautų 
žmones“ laikytis to, ką Jėzus 
buvo įsakęs (Mt 28,20), galima tik 
šių tautų kalbomis. Tad ir pats 
pirmasis pojūtinis Sv. Dvasios 
apsireiškimas Krikščionybės isto
rijoje buvo kalbos stebuklas: 
Sekminių dieną įvairiataučiai 
Jeruzalės gyventojai išgirdo apaš
talus kiekvienas „savo gimtąja 
kalba“ (Apd 2,8). Tai buvo aiški 
Viešpaties nuoroda, kad Evange
lijos skleidimas pasaulyje turįs 
vykti ne kitatikiams mokantis 
aramajiškai, bet apaštalams 
mokantis graikiškai, lotyniškai, 
persiškai, etiopiškai, indiškai, 
slaviškai, germaniškai, galop 
lietuviškai. Kristaus Evangelija 
turėjo plisti ne stebuklo, bet įpras
to kalbinio triūso keliu.

Šiam kalbiniam triūsui priklau
so ne tik pamokslai ar katechezė, 
bet ir Šventrašči® vertimai. Be 
abejo, Šventraštis ir Kristaus 
Evangelija nėra tapatūs: Švent
raštis yra tik Evangelijos sant
rauka bei atranka (plg.Jn 21,25). 
Vis dėlto Krikščionybei augti bei 
bręsti jis turi nepaprastos svar
bos. Tauta, stokojanti Šventraš
čio sava kalba, tebėra primi
tyvios religinės sąmonės. Užtat 
pirmaeilis visų misininkų rūpes
tis ir yra versdinti Šventraštį, 
visų pirma Naująjį Testamentą, į 
kalbą tų žmonių, kuriems jie neša 
Kristaus Naujieną.

Tokiu rūpesčiu bei triūsu gali
me pasidžiaugti ir mes. Štai, prieš 
gerus dvejus metus pasirodė 
Romoje naujas lietuviškasis 
evangelijų ir apaštalų darbų kny
gos vertimas*, aprūpintas gau
siais paaiškinimais, bendruoju 
įvadu, skirtinais įvadais kiek
vienai evangelijai ir apaštalų dar
bams, galop platoka vardine bei 
dalykine rodykle. Tai stropiai ir 
dėmesingai paruoštas darbas, 
kuriam vertėjas skyrė „virš pen
kiolikos metų“ (NT 17). Tuo būdu 
turime nūnai jau tris katalikiš
kuosius (neskaitant protestantiš
kųjų) Naujojo Testamento ver
timus: senesnįjį arkiv. J. 
Skuirecko (pastaroji laida Stutt- 
gart 1947), naujesnįjį Lietuvoje 
kun. C. Kavaliausko (Kaunas-Vil
nius 1972) ir dabar patį naujau
siąjį tremtyje prel. L. Tulabos. 
Visi jie skiriasi vienas nuo antro 
ne tik Bavo žodynu ir sintakse, 
bet, svarbiausia, savo metodu, tai 
yra paties vertimo samprata ir 
šios sampratos vykdymu. Visi jie 
yra pastanga ieškoti tinkamo 
lietuviškojo žodžio ’ dieviškajam 
žodžiui.

Fr. Schleiermacheris, Platono 
veikalų vertėjas vokiečių kalbon, 
yra pastebėjęs, kad vertimas esąB 
savotiškas judesys, galįs eiti 
dviem priešingom kryptim: nuo 
skaitytojo į originalą arba nuo 
originalo į skaitytoją. Pirmu atve
ju vertėjas stengiasi įvesti skaity
toją į originalo kalbą ir į šia kalba 
išreikštą pasaulį; antru atveju 
vertėjas mėgina originalą priar
tinti prie skaitytojo ir prie jo 
pasaulio. Seniau buvo vyravęs 
pirmasis būdas, dabar vis labiau 
įsigali antrasis. Jei nūn šiuos du 
vertimo modelius taikysime mūsų 
turimiems Naujojo Testamento 
vertimams, turėsime pripažinti, 
kad prel. L Tulaba yra aiškus bei 
nuoseklus pirmojo tipo atstovas, o 
kun. C. Kavaliauskas — antrojo.

* ŠVENTASIS RAŠTAS NAUJOJO 
TESTAMENTO. I. Keturios evange
lijos ir apaštalų darbai. Vertė ir 
komentarą pridėjo Lodąs Tulaba, šv. 
Raito daktaras, Roma 1979 m., 622 p. 
— Santrumpa, vartojama straipsnio 
tekste, yra NT, priduriant puslapi.

Gi arkiv. J. Skvireckas atsiduria 
lyg ir viduryje. „Jo vertimas, 
pasak prel. L. Tulabos, yra išti
kimas, bet ne vergiškas; tikslus, 
bet ne visada sklandus; aiškus, 
bet ne visur elegantiškas“ (NT, 
10). Be abejo, arkiv. J. Skvireckas 
turėjo savotiškų kalbinių įnorių, 
kurie nevisiems buvo priimtini, 
pvz. jis rašė Molė vietoj įprasti
nės formos Mozė, Ješajas vietoj 
Izajas; jis mėgino Bažnyčią keisti 
Eklezija, o kankinį vadino marti
ni. Tačiau, lyginant to paties 
arkiv. J. Skvirecko psalmių verti
mo abi redakcijas (1923 ir 1949 
m.) su jo Naujojo Testamento ver
timu, šis pastarasis neabejotinai 
pirmauja. Stiliaus nesklandumai 
ir semantiniai neaiškumai yra 
atsiradę dėl to, kad arkiv. J. 
Skvireckas dar nedrįso originalo 
(jis vertė, tiesa, iš lotyniškosios 
vulgatos) priartinti prie skaity
tojo, ką ryžtingai atliko kun. C. 
Kavaliauskas, padedamas kun. V. 
Aliulio kaip redaktoriaus. Abu 
šiuos vertimus kalbiniu atžvilgiu 
yra aprašęs bei vertinęs Pr. Skar
džius, šitaip abipūdindamas 
Lietuvoje išleistą ir tremtyje (Bos
tone) pakartotą vertimą: „Kava
liausko vertimo kalba yra pasigė
rėtinai taisyklinga, sklandi, 
lengvai suprantama ir tikslinga, 
nors kartais ir savarankiškiau 
išreiškianti originalinę mintį“; tai 
„pirmas drąsus žygis visoje šv. 
Rašto vertimo lietuvių kalbon 
istorijoje“.(l)

--------------------------------į-
Antanas Maceina
Prel. L. Tulabos vertimas yra 

pats pastarasis. Klystume betgi, 
laikydami jį senesniųjų vertimų 
tęsiniu, papildu ar pagerinimu. 
Tai visiškai kitoks darbas, pagrįs
tas kitokia pažiūra į Šventraščio 
vertimą apskritai ir todėl atlik
tas, vadovaujantis kitokiu meto
du. Apibūdindamas savo paties 
pastangas, prel. L Tulaba rašo: 
„Versdamas visų pirma paisiau 
minties tikslaus suvokimo ir 
sklandaus perdavimo, laiky
damasis tačiau galimai arčiau 
teksto, kaip žodžius parenkant, 
taip ir formas perduodant“ (NT 
16). Net graikiškosios veiksmažo
džių lytys rado gyvo atbalsio prel. 
L Tulabos vertime (plg.NT 17). 
Trumpai tariant, šis vertimas 
priklauso vad. .tiksliųjų vertimų* 
rūšiai, kai net ir gramatinės origi
nalo formos mėginamos nusakyti 
tokiomis pat vertimo kalbos for
momis, nekalbant jau apie žody
ną ir sakinių sąrangą. Šios rūšies 
vertimas paprastai esti varto
jamas poezijoje, kai vertėjas-po- 
etas nemoka verčiamosios kalbos. 
Tokiu atveju jam yra pateikia- 

| mas eilėraščio vertimas pažo
džiui, iš kurio svetimkalbis poe
tas atkuria eilėraštį savo kalba. 
Šitaip yra vertęs Al. Baldus lietu
viškųjų eilėraščių (Brazdžionio, 
Kiršos, Maironio, Santvaroj 
vokiečių kalbon, o K. Belmontas 

lietuvišjųjų eilėraščių (ypač L. 
Giros) rusų kalbon. .Tikslusis 

' vertimas* paprastai tarnauja tik 
kaip medžiaga vertimui įprastine 
šio žodžio prasme.

Pasirinkus šitokį vertimo būdą 
Šventraščiui ir pateikiant jį ne 
kaip medžiagą, o jau kaip atbaig
tą vertinį, tinkamą net liturgijai 
(plg.NT,597-98), kyla nemaža 
klausimų, kurie peržengia grama
tiką, o pereina į semantiką, vadi
nasi, į Šventraščio prasmės sritį. 
Ar iš tikro .tikslusis vertimas* yra 
tikslus? Ar iš tikro jis perteikia 
originalo prasmę? Ar čia kartais 
neprasiveržia aikštėn nuostabus 
paradoksas: juo vertimas yra 
tikslesnis kalbos atžvilgiu, juo jis 
yra netikslesnis prasmės atžvil
giu? Nėra abejonės, kad prel. L. 
Tulaba įveda lietuvį skaitytoją į 
graikiškojo teksto kalbą ir į jo 

| pasaulį: beveik kiekvieną eilutė 
kvėpuoja šiuo pasauliu. Tačiau 
kaipgi lietuviui skaitytojui atrodo 
ši kalba ir ja išreikštas pasaulis? 
Ispanų filosofas ir sociologas J. 
Ortega y Gasset, kalbėdamas apie 
vertimo skurdą ir jo grožį (nuše
rta y esplendor), pastebi, esą „yra 
utopija tikėti, kad du skirtingų 
kalbų žodžiai, teikiami mums 
žodyno, reiškia tuos pačius daly
kus“, pvz. ispaniškas bosąue 
anaiptol nesąs vokiškasis Wald: 
„tarp šių dviejų tikrovių tvylo 
milžiniška praraja“.(2) Todėl J. 
Ortega ir tvirtina, kad „tiksliai 
išverstas autorius mums visados

atrodo truputį kvailokas“ (t.p.). 
Skaitydami .tikslųjį vertimą*, mes 
visai nenoromis klausiame: argi 

| galėjo autorius šitaip rašyti?
Tai klausimas, kuris kyla ne tik 

poezijos atveju. Jis kyla ir 
Šventraščio atveju, todėl turi 
žymiai didesnės svarbos. Saky
sime, susidūrę su tokiu prel. L. 
Tulabos vertimo sakiniu: „Nebijo
kite tų, kurie kūną nužudo ir po to 
nieko daugiau negali padaryti. Aš 
jums parodysiu, ko turėtumėte 
bijoti: bijokite to, kuris nužudęs 
turi galią nugramzdinti į pra
garą“ (Lk 12, 4-5)) arba ir su šito
kiu: „Verčiau iš to, kas yra vidu
je, duokite išmaldą, ir va visa 
jums yra nesutepta“ (Lk 11,41), — 
mes nustembame ir klausiame: ar 
galėjo Kristus šitaip kalbėti? 
Kieno gi iš tikro yra šie sakiniai: 
Kristaus? Evangelisto? Vertėjo? 
nes semantiškai jie yra tokie tam- 

| sūs, jog jų prasmė dingsta nery- 
šingų žodžių junginyje. Bendri
niame savo vertimo įvade prel. L. 
Tulaba rašo, kad jis stengęsis 
„ištikimai perduoti Dievo žodį“ 
(NT 17), ir mes neturime jokio 
pagrindo abejoti šiomis jo pastan
gomis bei jo gera valia. Tačiau 
kodėl ši ištikimybė virsta neįtiki- 
mybe? Kodėl lietuvis skaitytojas 
pergyvena anuos du sakinius iš 
tikro, pasak J. Ortegos, kaip 
kvailokus? O tokių sakinių prel. 
L Tulabos vertime esama aibės. 
Ir kaip tik čia išnyra anas minė
tasis .tiksliojo vertimo* para
doksas: ar kartais ištikimybė sve
timos kalbos žodžiui nevirsta 
neištikimybe Dievo žodžiui? — 
Štai problema, kuri prel. L. Tula
bos vertimo atveju prašosi įdė
miau pasklaidoma bei apmąsto
ma. Tai nėra tik pavienio atvejo 
problema. Tai problema, galinti 
turėti reikšmės, verčiant ir litur
ginius tekstus į lietuvių kalbą. 
Nes lotyniškieji tekstai, būdami 
labai tamprūs gramatiškai ir 
paprastai ontologiniai seman- 
tiškai, pasidaro banalūs ir net 
neskanūs, kai yra sujaukiami 
sakinių sąranga ar sumoralinami 
savo prasme.

I. EVANGELIJŲ 
VERTIMO SUNKENYBĖS

1.
Pateikdamas mums naują 

evangelijų ir apaštalų darbų kny
gos vertimą, prel. L. Tulaba aiš
kiai nurodo, kokiu tekstu naudo
jęsis savam darbui: „Verčiau iš 
graikiškojo originalo“ (NT,15). 
Pirmu žvilgiu tai savaime 
suprantamas dalykas: kas nori ką 
nors versti, paprastai griebiasi 
originalaus teksto; vertimais 
naudojasi tik tie, kurie originalo 
kalbos nemoka ar per maža jos 
moka. O vis dėlto evangelijų 
atžvilgiu mums kyla sunkus ir 
kartu svarbus klausimas: kas gi 
yra evangeliją originalas? Ar 
mūsų turimas graikiškasis jų 
tekstas iš tikro yra vertas šio 
vardo? Kitų Naujojo Testamento 
raštų atveju tokia abejonė neky
la. Pavyzdžiui, graikiškasis apaš
talų laiškų tekstas yra tikrai jų 
originalas, net jei autoriaus var
do ir nežinotume (pvz. laiško 
žydams) ar juo abejotume (pvz. 
laiškų Timotiejui, Titui, efe- 
ziečiams), Visi šie raštai teksto 
požiūriu nesiskiria nuo mūsų turi
mų originalių Platono, Aristo
telio, Plotino ar graikiškųjų 
Bažnyčios Tėvų raštų. Visi jie yra 
originalai, vadinasi, ne vertimai, 
ne atpasakojimai, ne perdir
bimai, ne santraukos, o tikri auto
riniai tekstai. Bet ar taip yra su 
evangelijomis? Ar ir joms tinka 
šitokia originalo sąvoka?

Kas gi yra evangelijos? Ne kas 
kita, kaip ketveriopas Jėzaus 
gyvenimo, jo darbų ir jo mokslo 
aprašas. Šia prasme jų tekstas 
galvosūkio dar nekeltų: kodėl gi 
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Didvyriai ir žmonės
'Dr. Vincas Kudirka, rašy- 

datriae Lietuvos himną, neme
lavo, ir mes, tą himną Vasario 
16-tos iškilmėje giedodami, 
nemeluojam, kad Lietuva yra 
didvyrių žemė. Blogiau jau yra 
tada, kai tokiais didvyriais 
pradedam jaustis patys. Su 
tokiu įsitikinimu žmogus jau 
nėra ir negali būti didvyris. 
Lygiai kaip ir šventasis būtų 
tik šventumo parodija, kuris 
itntų jaustis šventuoju, dar čia 
žemėje besikrapštinėdamas.

Tačiau bent Vasario 16-tos 
aplinkoje savo tautos didvy
rius prisimindami, neturėtu
me klysti, galvodami, kad tie 
didvyriai turėjo būti kokie 
nors pusdieviai. Nebūtinai jų 
garbei nukaltos ir nulietos 
portretinės skulptūors turi 
pasižymėti marmure ar varyje 
sustingusių antžmogiškų 
bruožų rimtybe, o nutapyti 
drobėje portretai labiau panašė
ti j paauksuotas ikonas, o ne j 
mums artimo žmogaus veidą.

Ir visi tie mūsų tautos didvy
riai, atvedę tautą iki Vasario 
16-tos ir po to sukūrę 
Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, nebuvo kokie nors 
Olimpo ar lietuviškosios 
Šatrijos dievai, o žmonės kaip 
ir mes visi. Jie taipgi turėjo 
rūpintis ir savo šeimomis, 
dirbti savo įsigytoje profesi
joje, rūpintis duona, taipgi ir 
pinigu, kad nereikėtų tikėtis iš 
kito. Ne vienas jų savo 
žmogiško gyvenimo vingiuose 
ir vienaip ir kitaip yra pasisu
kiojęs politiniais ir ideolo
giniais keliais. Ogi didvyris ne 
vieno įsitikinimu turi būti tvir
tas, tiesus ir nepajudinamas, 
turi nuo žemės kilti į aukš
tybes kaip obeliskas.

Bet turbūt didvyrio vardo 
labiausiai verti tie, kurie 
tokiais pasidarė, būdami labai 
žmogiški. Ar ne žmogiškas 
turėjo būti Petras Vileišis, 
kuris kaip tiltų statytojas inži
nierius caristinėje Rusijoje 
susikrovė milijonus, o paskui 
visus juos prarado lietuviško
sios veiklos ir spaudos labui.

Šiemet minime 120 metų 
sukaktį nuo Maironio gimimo 
ir 50 metų sukaktį nuo jo 
mirties. Tai mūsų tautinio 

atgimimo ir nepriklausomy
bės dienų rašytojas — poetas, 
turėjęs milžinišką poveikį 
tautos sąmonėjimo dvasiai ir 
palikęs neįkainojamą paliki
mą jos litaratūros raidai. Gali 
atrodyti, kad tokiam vieta 
turėjo ir turi būti jau ne žemė
je, o tiesiog Parnase. Tačiau jo 
bendraamžių palikti atsimi
nimai ir literatūros istorikų 
surinkti duomenys liudija, kad 
olimpiškasis Maironis šiaip 
gyvenime buvo labai žmogiš
kas, kantriai ir sąžiningai ėjo 
jam skirtas bažnytines parei
gas, pergyveno skaudžių 
nusivylimų, rašė ne vien tik 
herojinius, bet ir skaidrios 
erotinės meilės eilėraščius, 
kurie skundikų lūpose galbūt 
užtvėrė jam kelią į Lietuvos 
bažnytinės hierarchijos viršū
nes. Nesišalino tam tikrais 
savo gyvenimo laikotarpiais 
net nuo politinių gairių 
smaigstymo. Sakysim, Mairo
nis, su kitais ano meto dviem 
kunigais (Būčių ir Adomu 
Jakštu-Dambrausku) 1904 
metais surašė pirmąją lietu
vių krikščionių demokratų 
programą. Tačiau tolimesnia
me gyvenimo kelyje su jais 
tampriau nesusirišo, artė
damas labiau prie tautininkų. 
Ir vykdomos žemės reformos 
prasme buvo gana toli nuo 
Krupavičiaus. Ar visi šie 
vingiuoti, kasdieniškieji ir 
žmogiškieji dalykai menkina 
patį Maironį? Anaiptol! Visa 
tai Maironį dar labiau iškelia, 
bet drauge ir priartina mums, 
kaip poetą ne tik su dangišku 
įkvėpimu bet ir su žmogiška 
širdimi.

Kone ta pačia prasme minė
tinas ir kitas mūsų literatūros 
klasikas Vincas Krėvė, nuo 
kurio gimimo šiemet sueina 
100 metų. Tai tikrai, para
frazuojant, jo vienos knygos 
pavadinimą, dangaus ir žemės 
sūnus. Tuo pačiu ir biblinių 
epų, ir herojinių-istorinių dra
mų bei padavimų, ir papras
tos šiaudinės pastogės plunks
na. Ir ne tik plunksna, bet ir 
savu laiku Šaulių sąjungos 
pirmininkas, ir Tautininkų 
sąjungos pirmininkas (vėliau 
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TOMAS REMEIKIS
Šiomis dienomis minime 

Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės atgavimo 1918 me
tais 64-tąją sukaktį. Tai yra ta
čiau ne vien lietuvių šventė, 
bet ir viso pasaulio šventė, nes 
joje prisimename laisvės idė
ją, kuri išplaukia iš žmogaus 
esmės ir yra deklaruota visuo
tinoje Žmogaus teisių dekla
racijoje, teisiniai apibūdinta, 
tarptautinių konvencijų. Ir 
mes ir kiti sakome, kad laisvė 
nedaloma — jos pavergimas 
bet kur yra visos žmonijos rū
pestis. Todėl savo komentaruo
se šiandien nonų pažvelgti i 
laisvės problemą ir lietuvišku, 
ir universaliu požiūriu - kalbė
siu apie žmogaus laisvę apla
mai, nes be jos nei tautų 
apsisprendimas, nei 
nepriklausomybė nėra įmano
mi.

*

Laisvės apimtį pasaulyje 
kas metai bando nustatyti 
Amerikoje gerai žinomas stu
dijų centras — Freedom House. 
Pagal Freedom House 1979 m. 
apžvalgą iš daugiau kaip 4 bili
jonų šios žemės gyventojų, tik 
35% gyveno laisvėje, kiti 25% 
buvo pusiau laisvose šalyse, o 
40% žmonijos nešė priespau
dos jungą. Nuo to laiko padėtis 
šiandien yra net kiek pablo
gėjus. Šiose Freedom House 
apžvalgose yra randama labai 
reikšminga ir stipri koreliacija 
tarp laisvės ir Bocialinio — eko
nominio visuomenės išsivys
tymo. Beveik visas ekonomi
niai neišsivystęs vadinamas 
Trečiasis pasaulis yra ap
gaubtas visiškos ar dalinės ne
laisvės. Pagal mano apskai
čiavimą iš 73 kraštų, kurie 
savo išsivystymu yra dar 
priešindustriniai, pagrindi
niai agrariniai kraštai, 
tik 7 kraštai, galima sakyti, tu
rėjo pilną laisvę, dauguma tų 
kraštų turėjo priespaudinę 
santvarką, o likusieji buvo 
pusiau laisvi arba pusiau ne
laisvi. Kitoje ekonominio išsi
vystymo pusėje beveik visi in
dustriniai ir poindustriniai 
kraštai turėjo demokratines 
santvarkas. Išsivysčiusių 
kraštų tarpe visiška išimtis 
yra komunistų valdomi kraš
tai, kurie visi turi priespaudos 
santvarką. Komunistų val
domos visuomenės paneigia 
universlią tendenciją - laisvę, 
kuri atsiranda su ekonomine 
modernizacija. Pasvars
tykime pirmiausia, kodėl tokia 
tendencija, jei ne istorinis įsta
tymas, ir kodėl ta tendencija 
yra paneigta sovietinio tipo 
santvarkose.

♦

Ekonominis išsivystymas 
esminiai keičia žmonių elgesį 
ir jų santykius. Atsiranda apsi
švietę piliečiai, su kylančiu 
išsilavinimo lygiu susikuria 
komplikuoti ir daugiau ar ma
žiau autonomiški susižinojimo 
srautai, visuomenė skirstosi į 
daugybę interesinių grupių, 
kurios vis daugiau ir daugiau 
pradeda dalyvauti politiniame 
gyvenime. Ekonominis išsi
vystymas sudaro sąlygas žmo
giškai patenkinančiam gy
venimui, kada piliečiai 
atsipalaiduoja nuo triūso 
materialiai egzistencijai užtik-

Sv. Jurgis Lietuvių liaudies skulptūra (Kūlupėnų km., Kartenos vis., Kretingos aps.).

rinti, randa laiko ir materali- 
nių išteklių dalyvauti politiko
je. Tokiose visuomenėse 
sąlyginis materialinis turtas ir 
jo platus pasklidimas masėse 
mažina priespaudos reikalin
gumą nelygybės santvarkai iš
laikyti. Tiktai utopiniai ir radi
kalūs režimai, pasiremdami 
žmogaus esmės iškraipytomis 
prielaidomis ar savo istorinio 
vaidmens supratimu, bando 
paneigti minėtus ekonominio 
išsivystymo poslinkius. Prie
spauda, o ne liaudies valia, yra 
tokių režimų išlikimo sąlyga. 
Jų išsilaikymas yra visada 
problematiškas dėl vidinės 
priešingybės tarp liaudies ir 
režimo.

Yra akivaizdu, kad ir visuo
menė sovietinėje valstybėje 
yra ekonominio išsivystymo 
transformuojama į daugiau ir j 
daugiau aktyvų veiksnį politi
koje. Didele dalimi disiden
tinis judėjimas yra moderni
zacijos atspindys. Komp
likuotoje industrinėje vi
suomenėje teroras yra kontra- 
produktyvus ir pavojingas pa
čiai valdančiajai oligarchijai. 
Teroras gali būti lengvai nu
kreiptas į valdančiųjų klasę, 
kaip kad Stalinas savo kru
vinais kompartijos valymais 
įrodė. Sumažėjus teroro reži
mui, pasipriešinimo santvar
kai kaina taip pat sumažėjo. Iš 
kitos pusės, sovietinis pilietis 

tapo politiniai bent potencia
liai sąmoningesnis ir pajėges
nis kelti režimui reikalavimus. 
Susižinojimo srautai pačioje 
visuomenėje ir su kitais kraš
tais gerokai išsiplėtė, ir sąlygi
niai nekontroliuojami susiži
nojimo tinklai įgalina 
mobilizuoti mases politiniam 
veiksmui ir nepriklausomai 
svarstyti savo gyvenimo po
būdį. Mano požiūriu, disiden
tinis judėjimas atspindi mo
dernizacijos sukurtus 
pasikeitimus visuomenėje. 
Nors gali būti ir laimėjimų ir 
laikinų pralaimėjimų ilga
laikėje perspektyvoje, sovie
tinė santvarka turi vystytis 
laisvės kryptimi, ar tai eitų per 
revoliucines spazmas, ar per 
palaipsnę kaitą. Esu linkęs su 
Karoliu Marksu šaukti, kad so
vietinė santvarka turi savęs 
susinaikinimo sėklą.

Bet tai ilgalaikių poslinkių 
perspektyva. Kol kas sovie
tinis režimas pajėgė moderni
zacijos demokratines ten
dencijas kontroliuoti. Tad 
pažvelkime, kas išlaiko ekono
miniai išsivysčiusias komunis
tų - fašistų valdomas šalis ne
laisvėje. Kiek ilgai tai gali 
tęstis, nežiūrint išsivysčiusios 
visuomenės stiprių polinkių į 
pluralistinį — demokratinį sa
vęs valdymą? Atsakant į pir
mąjį klausimą, noriu nuro
dyti du galimus atsakymus.

Pirmas atsakymas, man 
atrodo, yra savaime aiškus. 
Tai per ilgus žmonijos isto
rijos amžius išvystyta prie
spaudos technologija, kuria 
daugiau ar mažiau remiasi vi
sos diktatūros. Ką tik matėme 
priespaudos metodo efektyvu
mą Lenkijoje, kur santvarkos 
reformų, jei ne pakeitimo, sie
kė beveik visa tauta. Buvome 
jau primiršę priespaudos prie
monių efektyvumą. Nedaug 
kas Vakaruose manė, kad Len
kijos kariuomenė, sudaryta iš 
engiamos liaudies sūnų, galė
tų būti efektyviai panaudota. 
Užteko patikimo karininkų 
kadro, keleto specialių ir loja
lių smogiamųjų dalinių bei po
litinės policijos laisvės judė
jimą užgniaužti. Visuomenė 
buvo staigiai atomizuota, pa
neigiant jai susižinojimo ir 
susirinkimo galimybes; ji bu
vo izoliuota savyje ir nuo pa
saulio. Smogiamieji daliniai 
atliko kruvinąjį darbą, kai re
guliari rekrūtų kariuomenė bu
vo panaudota nekonfliktiško
se situacijose, kaip kelių 
blokadai. Nors liaudies ir reži
mo kova dar nepasibaigė, mus 
negali nestebinti režimo pajė
gumas suparaližuoti beveik vi
suotinai sukilusios liaudies 
valią.

O ką jau bekalbė
ti apie kontrolės pa
jėgumą Sovietų Sąjun

goje. Kol valdančioji partinė — 
biurokratinė oligarchija yra 
reliatyviai vieninga ir kol ji ne
praradusi priespaudos instru
mentų kontrolės, staigių pasi
keitimų galimybės yra ribotos 
ir gali įvykti tik arba valdan
čios klasės suirutės, arba in
tensyvios visuomeninės krizės 
atveju.

Antras galimas atsakymas, 
svarstant sovietinės laisvės 
pastovumą, yra liaudies — ma
sių palyginti menkas revoliu
cinių pakeitimų geidimas. Ne
žiūrint aiškių modernizacijos 
pliuralistinių tendencijų, reži
mas kol kas pajėgė masių 
nepasitenkinimą išlaikyti 
kontroliuojamame intensyvu  ̂
me. Išskyrus sovietinės 
valstybės periferijose nacio
nalistinį ir religinį pasiprie
šinimą, turintį šiokį tokį atgar
sį masėse, Rusijos ir kitų 
respublikų darbininkija prak
tiškai iki šiol išliko pasyvia ir 
net labai skeptiška, jei ne prie
šiška demokratiniam disiden
tiniam judėjimui. Yra dvi prie
žastys. Pirma, tai sovietinės 
liaudies, ypač rusų darbininki
jos, politinė kultūra. Beveik vi
sa rusų istorinė patirtis yra 
prievartos santvarka. Poli
tinis pasyvumas, per šimtme
čius įdiegtas prievartos sant
varkos net teroro priemonėmis, 
pasidavimas autoritetui, kuris 
psichologiniai masių net pa
geidaujamas, sudaro sąlygas 
ir dabartinės prievartos sant
varkos pastovumui. Bet tas 
pasyvumas, kaip žinome iš 
istorijų, turi ribas. Gili ekono
minė ar tarptautinė krizė gali 
iššaukti masių kerštą, kaip 
kad buvo patirta 1904 ir 1917 
metais. Reikia pasakyti, kad 
sovietinis režimas gana sėk
mingai išvengė masių revoliu- 
cionizacijos. Masių kontrolę 
buvo beprarandąs Stalinas 
Antrojo pasaulinio karo pra
džioje, bet Hitlerio žvėriška 
politika tiek rusų, tiek kitų im
perijos tautų atžvilgiu pasuko 
istoriją kita kryptimi. Ekono
minėje srityje režimas nepa
darė Lenkijos klaidų. Laiky
damas maisto ir butų kainas 
palyginti žemas masyviomis 
subsidijomis (šiandien gali bū
ti kiaulės šeriamos duona, nes 
ji pigesnė negu grūdai) ir leis
damas gyvenimo standartui 
kilti maždaug 2-3% į metus, so
vietinis režimas kol kas pajėgė 
išlaikyti stabilią politinę padė
tį. Kol kas tik vienas kitas ma
žesnis darbininkijos bruz
desys yra žinomas. Galimas 
dalykas, kad Lenkijos pavyz
džiu ir ekonominėms sąly
goms blogėjant, matysime ir 
daugiau spontaniškų veiks
nių, bet faktas yra, kad iki šiol 
režimas efektyviai kontrolia
vo darbininkijos politinius rei
kalavimus. Bandymai Esti
joje organizuoti lenkų 
pavyzdžiu platesnius dar
bininkijos protestus, atrodo, 
susilaukė tik labai ribotų rezul
tatų.

*
Šiomis pastabomis nenoriu 

sudaryti nuomonės, jog sovie
tinė priespauda yra per- 
manentiško pobūdžio. Nepra
našauju, o bandau aiškinti tos 
santvarkos pastovumo prie
žastis. Nieko nėra amžino, ir 
priespaudos pastovumo rams
čiai nėra amžini. Pabaigai no- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ši įame numeryje: 
Dainos, dainuškos ir mūsų šventės. 
Juozo Brazaičio „Raštų" antras tomas. 
Antanas Maceina apie Šventraščio ver
timą. 
Alfonso Nykos-Niliūno naujieji eilėraš
čiai. 
Su knyga iš Lietuvos: Sinonimų žody
nas. 
Pokalbis su solistais, Weberio „Der 
Freischuetz" pasitinkant. 
Popietė su argentiniečiais: solistų Zuza
nos Valadkaitės-de Lopez ir Antano 
Slančiausko koncertas Chicagoje. 

Juozo Brazaičio "Raštų" antras tomas 
A. VAIČIULAITIS 

Dainos, dainuškos ir 
mūsų šventės 
Vasario 12 d. „Drauge" 

skaitėme Clevelando Vyrų 
okteto nusiskundimą, kad 
vietos Altą neleido šiai grupei 
dainuoti kai kurių dainų Vasa
rio 16-tos minėjime. Tų dainų 
autoriai, girdi, esą komunis
tai. 

Okteto vyrai rašo: „Užaugę 
ir s u b r e n d ę l a i s v a m e , 
demokratiškame krašte, Cleve
lando Vyrų okteto nariai, 
pasipiktinę šiuo Altos valdy
bos pa rano j in iu elgesiu, 
vienbalsiai nutarė tokios cen
zūruotos programos atlikimo 
atsisakyti ir minėjime nedaly
vauti. Tos dainos: A. Kleinic-
kio .Aguonėlė', B. Gorbulskio 
,Tavo vardas ' ir ,Žemė gintari
nė' ir V. Gorino ,Kaip aras 
pašautas' ". 

V. Gorinąs gyvena JAV, o 
pirmieji du yra LTSR kompozi
toriai. 

Nežinau, ar Kleinickis ir 
Gorbulskis yra kompartijos 
nariai, bet tikiu, kad jie yra 
sovietinės sistemos entuzias
tai. Pavyzdžiui, Kleinickio kitų 
dainų pavadinimai — „Leni
nas g i rd i " , „Linksmasis 
b r i g a d i n i n k a s " , „Gaudžia 
vėjas nuo Uralo" — aiškiai 
liudija, koks vėjas jam yra 
smagesn is . Gorbulskis gi 
pradėjo savo muzikinę karjerą 
su opera „Frank Kruk", kuri, 
a n o t t e n y k š č i ų k r i t i kų , 
„kandžia satyra išjuokia JAV 
ir buržuazinės Lietuvos gyve
nimą", o jo operetė „Meilė ir 
skarda", nežiūrint veikale es
ančių „naivių nesusipratimų, 
vis dėlto šlovina tarybinių 
žmonių sąžiningumą, darbą, jų 
dvasinį grožį". 

Todėl esu linkęs pritarti 
Clevelando Altai, nedavusiai 
savo „ i m p r i m a t u r " toms 
dainelėms. Kažin ar tokių 
raudonų autorių muziką derė
tų atlikti Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime. 

Tačiau ne dėl šio politinio 
klausimo paėmiau plunksną. 
Man rūpi kitas, muzikinio sko
nio, reikalas. Tiesa, nesu gir
dėjęs anų trijų dainų, bet 

daugmaž pažįstu ir Kleinickio 
ir Gorbulskio muziką. Ir vieno, 
ir antrojo darbai, mano many
mu, dvelkia svetima, nelietu
viška dvasia, bet, svarbiausia, 
jie pasižymi lėkštu banalumu 
ir menka, trečiaeile kokybe. 
Gorbulskis, va, pastaruoju 
metu yra persimetęs į pelnin
gesnę estradinę muziką. Lietu
vos recenzentai sako, kad joje 
apstu „tvisto, svingo ir ča-ča-
ča ritmų". Pasakyta viskas, ar 
ne? 

Gorino dainelę ne sykį gir
dėjome išeivių pobūviuose. 
Gerai užkandus ir išgėrus prie 
stalo, besivaišinančiu8 juk 
neretai apima lengvas kvai-
tas, tokia smagi ir drauge 
ilgesinga nuotaika, kada nori
si „užtraukt trankią" dainą 
apie pašautą arą, prarastą 
sodž ių , k a ž k u r d i n g u s i ą 
jaunystę... Paklaust norėčiau 
Clevelando vyrų: nejaugi iš 
tikrųjų manote, kad tokia 
užstalės „dainuškėlė" tiktų 
oriam minėjimui, išeiviams 
vienintelei brangios atminties 
Šventei? 

Ak, jau perdaug dažnai 
pasigendame gero skonio. 
Išlavinto skonio. Deja, ir savo
sios lietuviškos muzikos 
sampratos. 

Štai vėl girdžiu kalbas apie 
ateinančią dainų šventę, o 
man iš atminties vis neišdyla 
paskutiniosios, 1978 m. Toron
te, įspūdžiai. 

Sunku suprasti, kodėl buvo 
tada sudarytas toks nuvalkio
tas, nekultūringas (muzikine, 
daugiur ir poetine prasme) ir 
beveik nelietuviškas dainų 
repertuaras. Pradedant senti
mentalia ..Malda už Tėvynę", 
kupina perdėto jausmingumo ir 
sukomponuota pagal bana
lių banaliausią tekstą (sic: 
„Dieve, išvesk mūs tėvynę iš 
kančių kelių / Pažvelk į ją, o 
Dieve, savo žvilgsniu meiliu"), 
šventėje, išskyrus keletą liau
dies dainų, dominavo pereito 
šimtmečio lenkiškų romansų 

Juozas Brazait is , RAS
TAI. II tomas. Nuo Mairo
nio iki Brazdžionio. (Septyniolika 
rašytojų). Redakcinė komisija: 
Alina Skrupskelienė ir Česlo
vas Grincevičius. Išleido Į Lais
vę fondas lietuviškai kultūrai ug
dyti 1981 m.; leidinys Nr. 11. 
Aplankas ir viršelis Ados Sutku
vienės. Spausdino "Draugo" 
spaustuvė Chicagoje. Leidinys kie
tais viršeliais, 568 psl., kaina 15 
dol., su persiuntimu — 16 dol. 10 
centų, Illinojaus gyventojai dar 
prideda 90 centų valstijos mokes
čio. 

* 
Juozo Brazaičio Raštų lei

dimas eina pasigėrėtinu žings
niu. Neseniai pasirodė antras 
tomas, o spaudoje skaitome, 
kad tuojau mūsų rankas pa
sieks ir trečias. Tai redaktorių 
Alinos Skrupskelienės ir Čes
lovo Grincevičiaus nuopelnas. 
O kad jų surinkta medžiaga 
neužsigulėjo stalčiuose, reikia 
padėkoti leidėjams, parū
pinusiems lėšas. Išleido Į 
Laisvę fondas lietuviškai kul
tūrai ugdyti. Jis darbuojasi 
nuo 1960 metų, per tą laiką pa
skelbęs daugiau kaip dešimtį 
stambokų veikalų. Tarp jų yra 
Vytauto Mačernio "Poezija", 
dvi Juozo Girniaus knygos, 
Juozo Daumanto "Partiza
nai", Kazio Bradūno sureda
guota "Lietuvių literatūra sve
tur". 

Juozo Brazaičio Raštų 
redaktoriai nurodo, kad šiame 
tome "surinktoji medžiaga su
tvarkyta ne chronologine rašy
mo eile, bet visi straipsniai 
apie vieną kurį rašytoją spaus
dinami drauge, kaip tai buvo 
daroma, redaguojant pirmąjį 
jo raštų tomą" (p. 564). 

Ir toliau ten pat skaitome 
apie Juozo Brazaičio straips
nių pobūdį ir metodą: 

"Daugumas šio tomo straips
nių nesitenkina kurio vieno 
veikalo nagrinėjimu, bet savo 
išvadas apie autoriaus kūrybą 
remia gausesnių jo kūrinių 
analize, aiškina istorines ir 
idėjines sąlygas, kuriose augo 
ir brendo nagrinėjamojo auto
riaus poetinis pasaulėvaizdis, 
ir tokiu būdu įgalina skaity
toją pažvelgti į kūrėją ir su
prasti jo kūrybą iš platesnės 
perspektyvos". 

Kaip anksčiau, taip ir šiame 
tome Juozas Brazaitis rašo 
švaria ir sklandžia lietuvių 
kalba, drauge vengdamas reto
rinių ar stilistinių žiežirbų. Sy
kiu jis išvengia šiandien sve
tur m a d n o l i tera tūr inių 
nagrinėjimų žargono ar tam 
tikros srovės, kuri ilgainiui iš
blėsta, tarpais visai prašovusi 
pro nagrinėjamą autorių. Ga
lėtum tarti , kad tam kritikui ar 
literatūros istorikui daugiau 
rūpi jo teorija, negu rašytojas. 
Tokias bent išvadas teko pasi
daryti iš kai kurių Paryžiaus 
psichoanalitinių literatūros 
teoretikų mokyklos -Juozą Bra
zaitį nesunku būtų priskirti 
prie kurios nors literatūros is
torijos linkmės, tačiau jis joms 
nevergavo. Iš viso tektų pa
sakyti, kad jo raštai apie li
teratūrą galėtų eiti pavyzdžiu, 
kiek tai liečia kritikos kalbą, 
stilių, erudiciją ir įžvalgumą. 

Antrame tome randame sep
tyniolika rašytojų. Prade
dama Maironiu ir baigiama 
Bernardu Brazdžioniu. Tarp jų 
turime Gabrielę Petkevičaitę, 
Lazdynų Pelėdą, Marija Peč-
kauskaitę, Vincą Krėvę, Stasį 
Santvarą, Vincą Ramoną ir ki
tus. 

Apie J o n ą Biliūną 

Nors Juozas Brazaitis buvo 
nuosaikus ir neužgaulus, ta
čiau vienas kitas jo straipsnis 
susilaukė niurnėjimo. Čia tu
riu galvoje jo studiją apie Bi
liūną. Brazaitis parašė jos ver
siją literatūros vakarui Žemės 
ūkio akademijoje, Dotnuvoje. 
Valdžia vakaro dalyviams da
vė atskirą vagoną, tiesa, bene 
gyvulinį, iš Kauno nuvažiuoti 
akademijon. Programą ati
darydamas, gražiai pašnekėjo 
rektorius Juozas Tonkūnas, 
pasigaudamas net lotyniškų 
išsireiškimų. Juozas Brazai
tis, tada Ambrazevičius, savo 
paskaitos gale pacitavo našlės 
Biliūnienės laišką apie jos vy
ro grįžimą religijon. Laiško 
pradžia taip skamba: 

"Ilgas gulėjimas lovoj at
mainė jo dvasišką gyvenimą. \ 
galą savo gyvenimo pradėjo vi
sai tikėti. Mirti nesibijojo, bet 
gyventi neišpasakytai troško. 
Tikėjime matė daug poezijos, 

tipo Naujalio dainos arba 
kompozicijos a la Naujalis, 
deja, techniškai daug silpnes
nės. Užmiršt negaliu vienos 
dainos (ir čia „poezija" 
pasibaisėtina), kur sumišęs 
stebėjausi prieškariniu (pirmo
jo pasaulinio!), senos mados 
stiliumi, šabloniškomis frazė
mis ir pagaliau stebinančia, ore 
pakibusia pabaiga. (Muzikams 
bus aišku: kompozicija fa mino
re baigiasi su do mažor trigar
siu! Sakytum, vietoje šauktuko 
— „leiskit į namus!" — kompo
zitorius būtų padėjęs klaustu
ką). 

Nestigo provincinio skonio 
bei banalybių ir kitose šiuolai
kinėse kompozicijose. Ir čia 
„grandioziškumu" bei patrio
tiniais Sūkiais buvo tarsi 
bandyta užmaskuoti tuščia
viduris muzikos turinys. Atro
do, kad tokių dainų autoriai 

tenori vieno — sudirgintą 
publiką pakelti nuo suolų. 

K. V. Banaitis kitados rašė: 
„Dabartinėje mūsų tautos 
tragiškoje padėtyje plojama už 
kiekvieną patriotinės nuotai
kos posmelį, nesigilinant į 
dainos muzikalinius privalo
mumus". Bet dainų švenčių 
organizatoriai ir vadovai juk 
turėtų žinoti, kad (ir vėl kalba 
Banaitis) „Muzikos kūrinio 
autoriui be patriotizmo reikia 
dar ir melodinio bei harmo
ninio savitumo, reikia formos 
ir mokėjimo techniškai muziki
nėmis priemonėmis reikšti 
mintis, jausmus..." 

O kažin ką sakytų šiandien 
iškilusis mūsų muzikas, išgir
dęs Vasario 16-tos minėjime 
jauną merginą su gitara, 
dainuojančią savo sudėtas 
„dainuškas". 

A. Kuč iūnas 

įvairiomis progomis kviečiamas kalbėti ar skaityti paskaitą, prof. 
Juozas Brazaitis neatsisakydavo. Nuotraukoje vienas i i daugel io tokių 
a t v e i ų * Nuotr. V. Maželio 

džiaugės labai atgavęs tikėji-
mą . 

Kaip sakoma, iš dainos žo
džio neišmesi. Taip ir laiško žo
džiai nebuvo koks Juozo Bra
zaičio išsigalvojimas. Tačiau 
paskaita papiktino vakaro 
beletristą Petrą Cvirką, ir tuos 
savo jausmus jis negaišdamas 
man išklostė: kaip anas galė
jęs taip kalbėti! 

Ma i ron i s 

Antrame tome daugiausia 
vietos tenka Maironiui, — apie 
trečdalis knygos. Kam reikės 
parankios medžiagos šiais 
Maironio sukakties metais, ga
lės jos semtis rieškutėmis iš šio 
veikalo. Čia duodamas Mairo
nio asmens portretas, svars
tomi jo poezijos įvairūs atžvil
giai, jo svoris tautos istorijoje, 
tautinės sąmonės kėlime. Visų 
maironinių straipsnių mintys 
atsispindi bendriniame "Jo
nas Mačiulis - Maironis", ku
ris rašytas "Lietuvių Enciklo
pedijai". J ame gal būtų tikę 
kiek plačiau paryškinti Mairo
nio poezijos, ypač lyrikos, 
meninę stiprybę ir grožį. Mai
ronio kūryba, jo dainos ir gies
mės palaiko ir guodžia tautą 
sunkiausiais laikais, kaip tai 
matome ir šiandien. Bet poetas 
jis yra didelis ir brangus visokiu 
metu. 

O kas norės į Maironį pasi

žiūrėti, kaip į žmogų, tam itin 
bus įdomu skaityti šiame tome 
fragmentą iš planuotosios mo
nografijos — "Maironio as
menybės portretas". Šiaip 
mums Maironis atrodo atoki, 
didinga figūra. Minėtame frag
mente aptinkame artimų ir vi
sai nedidingų žinių: 

"J is pėsčias kartais nužy
giuodavo iš Kretingos į Palan
gą. Jis irstėsi laiveliu Tytuvė
nų ežere, ypačiai audrotie. J is 
eidavo vienas į mišką ar į 
Nevėžio pakrantes. J i s maudė
si Nevėžy, sportavo, lyg ne tik 
akį lyrindamas. bet visu kūnu 
gamtos malonumus pajus
damas. 

"O ta paprasta pirmoji pa
vasario gėlė — žibutė — buvo 
jo laukiamoji gėlė. Gyven
damas provincijoj, ankstyvą 
pavasarį pats jas rinko, nešė 
namo, prašė pamerkti, kad jam 
kvepėtų, iki žydės. Ja i sudėjo ir 
eilėraštį ("Neužmirštuolei"). 

"Žavėjosi rūta. Tai ne tik 
liaudies simbolinė gėlė. Jos 
kvapu negalėjo atsikvėpinti 
Maironis, kai patrindavo ją sa
vo stambiais pirštais. Stebėjo
si, kodėl neatsiranda kvepalų 
rūtos kvapo. Tai esą būtų ge
riausi pasauly kvepalai" (p. 42) 

Kaip kiekvieno rašytojo 
vertinime, taip ir Maironio 
galima rasti siūbavimų, ir Juo
zas Brazaitis savo straips
niuose juos sužymi. Taip būna 

dėl estetinių samprotavimų, 
dėl politinių priežasčių, dėl ma
dos, nusibodimo ir snobizmo, 
ar net dėl grynai klaidingo 
sprendimo. Neseniai pora to
kių klaidingų žingsnių vėl pa
daryta Maironio atveju. 

Lig šiol aukščiausia lietuvių 
literatūros trijule laikoma 
Donelaitis, Maironis ir kitas 
šių metų sukaktuvininkas — 
Vincas Krėvė. Lietuvių kultū
rai nusipelnęs estų poetas 
Aleksis Rannit pokalbyje 
"Apie Čiurlionį, poeziją ir ne
priklausomybę" taip pasisakė: 

"Jei latvių kultūrą galėtume 
pavadinti darniu kolektyvinių 
pastangų vaisiumi, tai lietu
vių ir estų literatūroje bei me
ne išsiskiria didžiulės asmeny
bės. Estijoje tai Renesanso 
tapytojas Michael Sittow, mo
dernūs menininkai Kristjan 
Rand ir Eduard Wiiralt, poetai 
Marie Under, Betti Alver ir 
Uku Masing; Lietuvoje poetai 
Donelaitis, Baltrušaitis, Pu
tinas ir Radauskas, dailinin
kai Čiurlionis, Galdikas ir Pet
ravičius" (Akiračiai, 1981. Nr. 
8). 

Kaip matote, Mai ronis 
išmestas iš didžiulių asmeny
bių lietuvių poezijoje. 

Ir dar įsidėmėtinas šablonu 
virtęs prozos suniekini-
mas: ... "estų ir lietuvių proza 
neturi europinės reikšmės". 

Tai perskaitęs, kažkas ėmė ir 
paklausė: "Ar tai Estija ir Lie
tuva jau ne Europoje? Ir kaip, 
sakysime, su Vinco Krėvės pro-
za? 

Tiek to. Visa tai būtų galima 
laikyti nesusipratimu savo šei
mos rate. 

Blogiau išėjo su užpernai iš
leistu tarptautinei arenai skir
tu veikalu "Columbia Dictio-
nary of Modern European 
Literature". 

Tokiuose leksikonuose, šalia 
įvairių literatūrų apžvalgų, 
svarbesnieji autoriai dar apta
riami atskirai. Kolumbijos žo
dyne gan įžūlų liūto kąsnį nusi
neša prancūzai, gavę atskirus 
straipsnius net savo režisie
riams. Iš lietuvių literatūros 
atskirai kalbama apie Aistį, 
Krėvę, Putiną ir Radauską. 

Ir vėl matome, kad Maironis 
paliktas už durų, ir tai jau aiš
ki sprendimo klaida. 

Kolumbijos žodyne lietuvių 
literatūros apžvalgoje Mairo
nis įvertinamas aukštai, kaip 
"A master of poetic form..." 

Idėjinis ginklas pasirodo 
galingesnis už bet kurį kitą 
ginklą, nes jis remiasi doriniu 
vertingumu ir moraline idėjos 
galybe. Kai materialinis gink
las yra atremiamas materia
liniu ginklu, moralinis gink
las pasilieka nepasiekiamas 
priešui. 

St. Šalkauskis 

Žinokime, jog spausdintas 
tautos žodis yra tautos išraiš
ka, pagal kurią yra vertinama 
visa tauta, ir jog ta išraiška 
kartu yra kasdieninis tautos 
penas, nuo kurio priklauso jos 
moralinė ir net fizinė sveika
ta. Teesie mums spausdintas 
žodis šventas ir tegul niekas 
nedrįsta jo netinkamai pa
reikšti be atsakomybės jaus
mo. 

St. Šalkauskis 



Šiame numeryje:
Atliekamos ir paliekamos knygos. 
Antano Tūlio novelių rinktinė „Inteli
gentų stalas“.
Etnografinė lietuviškų liaudies dainų 
plokštelė.
Turtinga Neapolio meno paroda Chi
cagoje.
Prano Visvydo eilėraščiai.
Taip, taip, pažinojau: buvo geras žmo
gus (humoreska).
Smuikininkų Bankų koncertas Chi
cagoje.
Meksikiečiai supažindinami su lie
tuvių proza ir daile.
Dailės parodos ir nauji leidiniai.

Atliekamos ir paliekamos
knygos
Šiuose puslapiuose neseniai 

skaitėme Jurgio Jankaus vaiz
dingą raflinį, skirtą Bernardo 
Brazdžionio gimimo deiman
tinei sukakčiai. Su žmona 
besilankydamas Brazdžionio 
dabartinėje buveinėje, Kali
fornijos Vištoje, J. Jankus la
bai stebėjosi poeto gausia bib
lioteka. Joje sukauptas 
lietuviškų knygų turtas.

J. Jankus rašo: “Bernardas 
traukinėjo iš lentynų po kny
gą, vartė, rodė, pasakojo. Vie
nos buvo mūsų pačių senie
nos, niekur nebegaunamos, 
surastos kur antikvariatuose, 
ar kur kitur atsitiktinai užtik
tos (...) {domi buvo jo šneka, 
bet dar įdomesnė veido išraiš
ka ir pirštų judesiai, kuriais 
lietė, lyg glostyte glostė tas sa
vo bibliotekos įdomybes”.

Brazdžionio nepaprasta mei
lė knygai, kad ir nėra dažnai 
skelbiamas jo charakterio 
bruožas, yra gerai žinoma jo 
bičiulių tarpe. J. Jankaus įspū
džius beskaitant, į galvą ima 
smelktis ir šviesios, ir, deja, 
liūdnos mintys. Su džiaugsmu 
pagalvoji, kad išeivijoje yra ir 
daugiau tokių knygos mylėto
jų, nuoširdžių bibliofilų. Gal ir 
ne su brazdžionišku subtilu
mu jie tausoja savo knygas, 
bet vis tiek savaip palaiko lie
tuvių šviesuomenės tradiciją 
mylėti ir gerbti knygas. Nere
tai žiūriu į juos, perkančius lei
dinius parapijos kiemo stali
niame knygyne. Jų namuose 
tikriausiai yra talpios knygų 
spintos su daugybe tomų to
melių. Kažkaip širdies tylu
moje linkiu jiems kuo ilgiau 
gyvuoti, ištverti, kuo ilgiau do
mėtis savąja literatūra.

Kuo ilgiau... kuo ilgiau! Vis 
dėlto net ir šilčiausi linkėji
mai neišblaško niūrios abejo
nės. Juk laiko tėkmė nėra pa
lanki mūsų knygų rinkiniams. 
Vis dažniau ir dažniau, savi
ninkui pasitraukus į pelnytą 
užuovėją dausose, žemėje kaup
tos ir tausotos knygos pra
dingsta be jokio ženklo. Gimi
naičiai gal ir pasilaiko vieną 
kitą paveiksluotą, solidžiai 
įrištą veikalą, o visą kitą kny
ginę mantą sumeta į nerei

kalingų daiktų dėžes. Tegu gu
li kurį laiką, o paskui... reikės 
išmesti į tuos viską sumalan
čius autovežimius, kurie daž
ną rytmetį grėsmingai sudar
ko saldžiuosius mūsų sapnus.

Suprantame, šitokio likimo 
susilaukia ar gali susilaukti 
paliekamos lietuviškos kny
gos todėl, kad šio krašto anti
kvariatams nėra jos reikalin
gos. Mes gi savų antikvariatų 
kol kas neturime.

Kai kurie knygų savininkai 
prisipažįsta, jog noriai “atsi
kratytų” atliekamomis knygo
mis. Jų susirinko visas aps
tas, nėra kur dėti. Kas iš to, 
kad guli sugrūstos kertėse ar 
garaže be šviesos, be dėmesio, 
be skaitytojo.

Pastarąja knygine gėla ver
tėtų susirūpinti visuomeniniu 
mastu. Reiktų padaryti taip, 
kad atliekamos ar paliekamos 
knygos ir šiaip naudingi leidi
niai patektų į naujo skaitytojo 
aplinką. Yra tam įvairių bū
dų. Galima pamėginti sureng
ti knygų išpardavimus sek
madieniais po pamaldų kur 
nors parapijos kieme ar salė
je. Ne vieną, o kelis per metus. 
Tai turbūt pati praktiškiausia 
bei kultūringiausia knygų per
leidimo forma. Vadinkime to
kias dienas antikvarinių kny
gų bazarais.

Prieš keletą metų į Los 
Angeles Šv. Kazimiero para
pijos metinį bazarą viena mo
teris atnešė maždaug pusšimtį 
iš Lietuvos gautų knygų. Siun
tė jai, o ji neturinti laiko skai
tymams. Pardavinėjo labai pi
giai. Ir, žiūrėk, visi tomai 
išnyko bematant. Pirko ne 
pensininkai, o jaunesni, čia 
mokslus baigę tautiečiai. Vie
nas net gyrėsi, už kelis dole
rius nupirkęs Biliūno raštus.

O kas gi rūpinsis tuo knygų 
bazaru? Nedvejodamas atsa
kau: Lietuvių Bendruomenės 
kultūrinės sekcijos ir gabūt tie, 
kurie tas atliekamas knygas 
nori perleisti kitiems. Bet pa
grinde tai turėtų būti Bend
ruomenės rūpestis, nes ir pel
nas parduodant eitų 
Bendruomenės kultūriniams 
reikalams. D„

A. Tūlio novelių rinktinė: “Inteligentų stalas”
VYTAUTAS A. JONYNAS

Antanas Tulys, INTELIGEN
TŲ STALAS. Novelės. Redagavo 
Vladas Kulbokas. Išleido Nidos 
knygų klubas 1980 m. Leidinys 
skaitytojus pasiekė 1981 m. Knyga 
180 psl., kaina kietais viršeliais 
$7.70 (su persiuntimu — $8.65), 
minkštais viršeliais—$6.60(su per
siuntimu — $7.55). Gaunama ir 
„Drauge“.

Dar yra gyvų liudininkų, ku
rie prisimena, koks buvo nus
tebimas ir kokie lūkesčiai Kau
ne, kai 1936 m. Spaudos 
Fondo literatūrinė premija ati
teko nežinomam amerikiečiui 
lietuviui Antanui Tuliui už jo 
novelių rinkinį “Aš bučiavau 
tavo žmoną!” Jau pava
dinimas buvo toks nelauktas, 
moderniškas... Bet už vis 
žavingesnė buvo mintis, kad 
lietuviai pajėgūs kurti visur, 
net ir “Amerikose”.

Tenka pažymėti, kad mums 
tada gimnazistams, o gal ir 
platesnei visuomenei, Tūlio 
knyga didesnio įspūdžio ne
paliko. Gal toji amerikoniška 
buitis pasimatė perdaug egzo
tiška, gal jos mažai ten buvo, 
gal nebuvom apsipratę su 
amerikietiškos pasaulėjautos 
ribotumu, bet nei stilium, nei 
sąranga Tulys mūsų nesu
žavėjo. Pernelyg jo apybrai
žos buvo panašios į galybę 
spausdinamų Lietuvoj, kada 
daugelis maknojo vadinamojo 
kritikinio realizmo provėžom. 
Tulys liko mums Amerikos lie
tuvių atstovu lyg užsienio ko
respondentu, tolimų giminių 
gyvenimo kronikininku. Ir kas 
tada galėjo atspėt, kad už dvi
dešimties metų mūsų rašy
tojai atsiras Amerikoj ir taiks
tysią paveržti iš jo tą 
dokumentalisto monopolį.

Gal net jam per daug nesi
priešinant, nes Tūlio kūry
binis kraitis ne per didžiau
sias. Karui pasibaigus, jis 
išleido Amerikoj dar du nove
lių rinkinius: “Tūzų klubą” 
(1960) ir “Inicialus po tiltu” 
(1965). Turbūt per daug ne
suklysiu pasakęs, kad jie di
desnės audros skaitytojų tar
pe nesukėlė, nors būta 
bandymų suteikt jiems 
“succes de scandale”, pla
kant putas, kad ten esama 
sekso!

Pereitais metais Nidos lei
dykla Londone išleido dar vie
ną, jau pomirtinę Tūlio nove
lių knygą, pavadinta 
“Inteligentų stalas”. Rin
kinys nedidelis, vos 177 pusla
pių, kurių penktadalį (34 pus
lapius) užima redaktoriaus 
Vlado Kulboko įvadas. Ran
dam jame 11 novelių. Pra
tarmė išsami, bet joj kai kas 
sunarpliota. Kulbokas ne
pakankamai aiškiai pasako, 
kokiais kriterijais remtasi, su
darant rinkinio atranką. Ar ji 
reprezentuoja pačią vėlyviau
sią Tūlio kūrybą? Ar jon su
telkti nespausdinti kūriniai? 
Jei taip, tai kieno sprendimu? 
Kulbokas mini apie Tūlio san
dėrius su V. Kazakevičium, 
pasišovusiu išleist jo novelių 
tritomį Lietuvoj. Kalba taip 
pat, kad Tulys buvo išsiuntęs 
Nidos leidyklai rinkinį, bet to
ji grąžinusi jį atgal. Kitaip sa
kant, atrodytų, kad pats au
torius buvo jau atrinkęs, kas, 
jo manymu, spausdintina. Iš

Pranas Lapė

Kulboko teksto sužinom, kad 
trys novelės “Mergina ir kas
pinas” (čia jis klysta, jinai 
pasirodė “Pradalgėj” 1968 m.), 
“Anas rytas” ir “Silvestras, 
Alebastras ir Aldona” — 
paimtos ir rankraščių. Kitur 
jis mini du tekstus — “Lais
vės varpą” ir “Liejyklų kara
lių” — kaip nespausdintas 
apysakas. Aptariamoj knygoj 
jų nerandame. Tikriausiai to
dėl, kad tai apysakos, ne no
velės.

Laimei, trim atvejais patei
kiama novelių metrika: “Ožio 
kakta” (1972), “Inteligentų 
stalas” (1975), “Dovydas” 
(1976). Kiek painiavos sukelia 
novelė “Barboros pinigai” sa
vo tematika, koloritu ir dva
sia kažkaip iškrentanti iš rin
kinio visumos ir primenanti 
kritikinį realizmą, jei ne Laz
dynų Pelėdos prozą. Bet atsi
žvelgiant į metriką ir pri
simenant, kad Tulys gimė 
1896 metais, akivaizdu, kad 
tai seno žmogaus, pasiekusio 
garbingą aukso amžių, kūry
ba. Yra, be abejo, nuostabu, 
kad jis lieka ištikimas kūrybi
niam pašaukimui, bet dides
nių staigmenų, perversmų 

Tarp uolų (1880, aliejus, 41x60).

santyky su realybe “Inteli
gentų stale“ nerastumėm.

Kaip sakėm, leidinio pratar
mėj V. Kulbokas išsamiai ap
taria A. Tūlio kūrybą, nepa
gailėdamas komentarų ir šiam 
rinkinyj esančiom novelėm, 
primindamas skaitytojui, ką 
yra apie jį rašę įvairūs kri
tikai bei recenzentai, net iš
vardindamas su kuo autorius 
yra artimiau draugavęs. Nesi
norėtų savintis jo minčių. Bet 
jei tektų pasisakyt apie bend
rą šio leidinio pobūdį, tai, mū
sų nuomone, jį tobuliausiai iš
sakytų šios Maironio eilės:

Aš norėčiau prikelti 
nors vieną senelį

Iš kapų milžinų,
Ir išgirsti nors vieną,

bet gyvą žodelį
Iš senųjų laikų!
Toji “žodelio iš senųjų lai

kų” gaida Tūlio knygoj neuž
ginčijamai stipri. Paprastai jo 
stilių apibūdina kaip realis
tinį su natūralizmo prie- 
kvapiais. Bet jo siela, bent šia
me rinkinyje, romantiška. 
Vaizduotės sparnais jis nu- 
plasnoja į toliausius pasaulio 
kampus — į Ramiojo van-
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denyno salas, kur tik ką per
ėję mūšio ugnį, G. I’s susi
tinka su geidulingom ir 
klastingom geišom (“Japo
nė”), į Maskvos priemiesčius, 
kur sąmokslauja disidentai, į 
rajono pirmininko Meškovo 
engiamą Lietuvos kolūkį 
(“Ožio kakta”), į storpilvių lė
bautojų buitį (“Silvestras, Ale
bastras ir Aldona”; “Diena jū
roj”). Tas pats romantiškas 
polėkis leidžia autoriui panirt į 
okultinį, dvasių pasaulį 
(“Mergaitė su kaspinu”). 
Sakytumėm, kad Amerikos lie
tuvių gyvenimo lyg ir mažo
ka. Žodžiu, siužetinės medžia
gos įvairumo prasme 
“Inteligentų stalas” labai įvai
ri knyga. Kaip anų herojinių 
Ispanijos — JAV karo laikų 
reporteris, Tulys yra pasiruo
šęs priimt bet kokį pasky
rimą, rašyti apie viską. Ir 
rašyt, kaip anais laikais buvo 
rašoma. Čia Tūlio „amžino
sios jaunystės paslaptis”. Nos
talgijos veikiamiems skaityto
jams jis bus patrauklus. Visa, 
ką jis pasakoja, yra aišku, be 
jokių psichologinių įmantry
bių, be jokių daugiaaukščių 
pasakojimo planų, visa su

prantama. Trumpasakis saki
nys, neprivelta jokių retesnių 
žodžių, neužgožta amerikoniz- 
mų kalba. Ko daugiau rei
kalaut iš grožinės literatūros 
kūrinio?

Reiklesniam skaitytojui iš
kils klaustukų. Bene svar
biausiu bus tai, koks yra auto
riaus santykis su skaitytoju. 
Novelėj “Dvikova su mergai
te” yra tokia scena. Einan
čiam drožti žodį naujiems 
atvykėliams , Lietuvos kai
mų žaliūkams , dr. Kiaunei 
smuklininkas Purenąs pata
ria šitaip: “Tu pasakyk jiems 
taip, kad būtų juoko ir proto, 
kitaip jie nors ir klausosi, bet 
nesupranta”.

Nežinia, kiek pats Tulys 
vadovaująs Purono pata
rimais, bet neužginčijama, 
kad autorių kamuoja polinkis į 
šaržą, sutirštintą dažą, fel- 
jetonišką braižą. Ir kartais jis 
neatsispiria pagundai jukint 
žmones net ir abejotinais at
vejais. Pirmoji rinkinio novelė 
pavadinta: “Dvikova su mer
gaite”. Turinys jos kiek neį
prastas. Šiek tiek primenąs 
garsųjį Čechovo farsą “Lo
kys”, kur irgi vyras ir moteris 
vos vos neprieina prie susi
šaudymo pistoletais. Tik ten 
esama gyvų žmonių, kivirčo 
priežasties, intrigos augimo 
bei psichologinės tiesos. Tūlio 
pramanyta fabula kur kas 
skurdesnė. Pavydėdama savo 
sesulei vedybinio gyvenimo 
džiaugsmelių, senmergė iš
provokuoja savo svainį į dvi
kovą kardais. Jos metu tai
kosi pažeist jį į Sakymą, ten 
kur nuspėjat. Humoras, saky
tumėm, neįprastas, “Blap- 
stick”, nes vargu ar čia ieško
tina kokios gilesnės psi- 
choanalitinės simbolikos ar 
aliuzijų į Women’s Lib.

Pažintine prasme titulinė 
novelė “Inteligentų stalas” ga
lėjo būti įdomia apybraiža. 
Čia paliečiami tolimi laikai, 
kai būrėsi lietuviai į koloni
jas, kai talžėsi su lenkais, ar 
kovojo nemažesniu įniršimu 
tarpusavy cicihkai su katali
kais. Atrodytų, kad kalbėt 
apie senas dienas niekam ne
sunku. Nostalgijos šviesoj net 
ir ribotų gabumų rašytojui nu
švinta pažįstama buitis, vie
tos, pusiau užmiršti veidai. 
Galybė gyvų, raiškių detalių, 
kurias belieka vien užrašyt. 
Amerikietiškiausias savo psi
chine matrica iš visų mūsų 
rašytojų, Tulys kažkaip suge
ba viso to išvengt. Jo pasako
jimas protokoliško sausumo, 
privarytas vardų bei pavar
džių. Visa, kas išliko jo atmin
tyje, tai berniškos išdaigos, 
kaip vyriokai užkėlė Forduką 
ant šaligatvio, ar kaip vais
tininkas prikimšo žmogui bur
ną vidurius paleidžiančių vais
tų. Vėl tas pats noras šnekėt, 
kad būtų “juoko ir proto”, bet 
apsakymėlis palaidas ir blan
kus. Ir ši jausminė sausra juo 
labiau stebina skaitytoją, kad 
jau dabar išeiviai rašytojai 
(Dovydėnas, Jankus, Katiliš
kis, Baronas ir kiti) yra davę 
kur kas vaizdingesnių saliūnų 
aprašymų ar net tos pačios, 
kiaule pasmirdusios Chicagos 

.gyvenimo vaizdų. Pasiebėkim 
probėgšmiais, kad Tulys net 
keliose vietose prisimena Chi-

N ūkei ta į 2 psl.)



Šiame numeryje:

Žygiuoja beletristika!
Pokalbis su Birute Pūkelevičiūte, „Devintąjį 
lapą“ atvertus.
Premijuoto romano pradžia (ištrauka).
Dr. Juozo Pajaujo knygos „Soviet Genocide in 
Lithuania“ pristatymas New Yorke.
Laureatas Octavio Paz ir jo eilėraščiai.
Jono Jurašo režisūrinio darbo temomis.
New Yorko spauda apie „Zekų“ spektaklį.
Lietuvių liaudies pasakų antologija vokiškai.
Nauji leidiniai ir kultūrinė kronika.

Žygiuoja beletristika!
Nežinia nei kaip, nei kada 

mūsuose ’yg ir susidarė nuo- 
ntonė, jog lietuvių grožinės li
teratūros pirmose eilėse ly
giuojasi poetai, o tik už jų 
nugaros rikiuojasi beletristai. 
Vargu ar tai yra gryna teisy
bė. Ir aplamai ar tikslu šitaip 
grožinę literatūrą sverti ir jos 
vertę skaičiuoti kaip tapačius 
vaistų lašus. Juo labiau šiuo 
momentu, kada prieš akis du 
laureatai prozaikai. Kaip žino
me, “Draugo” romano konkur
są laimėjo Birutės Pūkelevi
čiūtės romanas "Devintas 
lapas", o JAV Lietuvių Bend
ruomenės stambiąja premija 
išskirtas Jurgio Jankaus apy
sakų rinkinys "Paparčio žie
das". Premijuoti abiejų rašyto
jų veikalų rankraščiai. Turbūt 
turint minty Lietuvių Bend
ruomenės premiją, spaudoje 
jau pasirodė lyg ir sugestijos 
nekreipti dėmesio į kūrybos 
rankraščius, lyg jų vertė pasi
darytų kur kas geresnė jau at
spausdintoje knygoje. Tai ne
gi, sakysim, Leonardo da Vinci 
ar Rembrandto paveikslas tik 
tada bus ko nors vertas, kai 
stalius ar dailidė jį įrėmins.

Nežiūrint kas ir kaip savo 
“išmintį” 
mentu su 
veikalais 
gyvenimo
proza. Ir ar tik dabar? Ir ar ji 
visada turėjo trauktis iš kelio 
įsibėgėjusiai poezijai? Anaip
tol!

Didžiuojamės savo senąja 
poezija — liaudies daina. Esa
me apsišaukę dainų, taigi ir 
poetų tauta. Bet argi prastes
nė ir anų dainų bendraamžė 
lietuviškoji liaudies pasaka? Ir 
jos tomų tomai nėra plonesni nausko, Icchoko Mero, Eduar- 
už dainų. O ir grynai vertės at
žvilgiu kuo ši pasakų beletris
tika yra menkesnė už dainas? 
Užtektų čia prisiminti bent še
devrų šedevrą “Eglės, žalčių 
karalienės” pasaką. 0 kur dar 
įvairių įvairiausios pasakų rū
šys, padavimai, legendos ir vi
sa kita. Ir ar ne jų liaudinės 
šaknys ir individualioje mūsų 
literatūroje išleido tokias atža
las kaip Vinco Krėvės “Daina
vos šalies senų žmonių pa
davimai”?

berodytų, Šiuo mo- 
dviem premijuotais 
mūsų literatūrinio 
priekyje žygiuoja

Kadaise juk ir vyskupas Mo
tiejus Valančius pats pirmasis 
žygiavo su beletristikos vėlia
va, joje spindinčiai įrašęs ir 
“Paaugusių žmonių kny
gelės”, ir “Vaikų knygelės”, ir 
“Palangos Juzės” vardus. Ir 
argi ne šitos prozos knygelės 
išmokė tautą skaityti ir vėliau 
suprasti Maironio posmus.

O ir nepriklausomybės 
dešimtmečiuos argi nebūtume 
gerokai tušti be Vinco Myko
laičio - Putino “Altorių šešėly” 
ir be Ievos Simonaitytės 
“Aukštųjų Šimonių likimo”.

Šiandien okupacinėse kū
rybos sąlygose mūsoji proza tė
vynėje ne kartą atrodo, kaip 
tas Guliveras, suraišiota par
tinių liliputų. Bet vis tiek jau
čiama, kad jos šaknys iš lietu
viško podirvio dar neišrautos. 
O ką jau bekalbėti apie net ir 
sunkiausiose aplinkybėse 
parašytus Vinco Mykolaičio — 
Putino “Sukilėlius”: jų tikrai 
jokie šiandieniniai muravjo- 
vai jau nenugalės!

Jeigu prie viso to dar pridė
sime ir laisvojo Vakarų pasau
lio lietuviškosios prozos 
dešimtmečių derlių: Vinco Krė
vės, Jurgio Savickio, Igno Šei
niaus, Antano Vaičiulaičio, 
Vinco Ramono, Pulgio And
riušio, Jurgio Jankaus, Petro 
Tarulio, Birutės Pūkelevičiū
tės, Mariaus Katiliškio, Fabi
jono Neveravičiaus, Juozo 
Krumino, Antano Rūko, An
tano Škėmos, Juozo Švaisto, 
Alės Rūtos, Stepo Zobarsko, 
Liudo Dovydėno, Jurgio Gliau
dos, Kazimiero Barėno, Algir
do Landsbergio, R. Spalio, 
Aloyzo Barono, Albino Bara-

do Cinzo, Nelės Mazalaitės, ' 
Česlovo Grincevičiaus, Juozo 
Kralikausko, Vytauto Volerto, 
Kazio Almeno, Vytauto Alan
to, Petronėlės Orintaitės, Karo- 
lės Pažėraitės, Kotrynos Gri- 
gaitytės, Juliaus Kaupo, Agnės 
Lukšytės, Vytauto Tamulaičio, 
Balio Gražulio, Danutės Brazy- 
tės - Bindokienės, Nijolės 
Jankutės - Užubalienės, Pau
liaus Jurkaus, Andriaus Nori
mo, Jurgio Janavičiaus, Juozo 
Tininio, Stasiaus Būdavo, Ana-1 kokybinį ir kiekybinį monu-

POKALBIS „DEVINTĄ LAPĄ“ ATVERTUS
Kai trisdešimt pirmąjį 

„Draugo“ romano konkursą 
laimėjusi Birutės Pūkelevi
čiūtės knyga „Devintas 
lapas“ jau yra atspausdinta ir 
netrukus bus įrišta, kai beliko 
tik savaitė iki premijos įtei
kimo iškilmių Clevelande, yra 
pats tinkamiausias laikas už
kalbinti autorę laureatę. Žino
me, jog smalsų skaitytoją 
masina ne tik pati knyga, bet 
ir visa tai, kaip ir kodėl ji pasi
rašė. Todėl ir skaitytojas, ir 
laikraštininkas nori pasi
kalbėti ne tik su knyga, bet ir 
su jos autore, kad toks dvigu
bas dialogas su kūrybiniu 
žodžiu būtų kuo pilnesnis, kuo 
tiesioginesnis, būtų lyg ir įva
das į pačios knygos skaitymą. 
Tad ir klausiame.

— Kokie buvo „Devinto la
po" rašymo paskatai?

— Man atrodė, kad skaityto
jui gali būti įdomi pati istorija. 
Dekoracija dar gaisruota, 
karas eina prie pabaigos. Ir 
štai, apokaliptiniams žirgams 
nudundėjus Berlyno pusėn, 
rusų užimtuose Vokietijos 
plotuose, tarp daugybės bu- 
čiun susemtų žmonių, blaškosi 
trys merginos — iš Kauno. 
Man atrodė, kad įdomi ir 
scena, ir situacija: kaip toms 
trims merginoms ėjosi karo nu
siaubtoj žemėj ir kokiu būdu 
jos išvažiavo į Vakarus.

Žinau, kad išeivių tarpe esa
ma asmenų, kurie turėjo daug 
įdomesnių pergyvenimų, bet 
mano medžiaga taip pat ne
buvo pernelyg prasta. Per eilę 
metų tuos margus akmenėlius 

rinkiniuiRašytojas Jurgis Jankus, kurio rankraštiniam apysakų 
„Paparčio žiedas" paskirta JAV Lietuvių Bendruomenės 1981 metų lite
ratūros premija. Premija — 3000 dolerių. Ji bus laureatui įteikta šieme
tinėje Kultūros tarybos premijų šventėje Detroite balandžio 18 d. Tiki
masi, kad iki to laiko bus išleistas ir premijuotasis veikalas.

Nuotr. V. Maželio.

tolijaus Kairio, Medardo 
Bavarsko, Irenos Joerg, Anta
no Tūlio, Reginos Raslavičie- 
nės, Aleksandro Dičpetrio, 
Adolfo Markelio ir kitų raštus, 
tai pamatysime mūsų prozos

Rašytoįn BirV^jį Pūkelevičiūtė, kurios romanas kurios mecenatai yra Raimonda ir dr. Ričardas 
„Devintas lapas" yra laimėjęs „Draugo“ šio žanro Kontrimai, bus iteikta kovo 20 d. Clevelande, „Drau- 
31-mąjį konkursą. Laureatei 2000 dolerių premija, K°“ kūrybinio žodžio iškilmingoje šventėje.

Nuotr. Alg. Kezio.

vis tarp delnų pasuodavau, ir 
kas kartą mano galvoj pasi
supdavo mintis: gal vertėtų iš 
jų ką nors sudėlioti?

Tačiau laikas bėgo, o aš vis 
naujam darbui nesiryžau: ži- 

mentalų pastatą, į kurio kraigą 
vieno ar kito naujo veikalo 
proga keliamas brandžių pa
baigtuvių vainikas. Kaip ir šį 
kartą Birutės Pūkelevičiūtės ir 
Jurgio Jankaus atveju.

k. brd. 

nojau, kiek pastangų jis man 
kaštuos.

Turbūt visi ketinimai būtų 
pasibaigę tik svajonėm, jeigu 
ne vienas staigus stumtelėji
mas. Pernai mano knyga „Aš
tuoni lapai“ pasirodė latvių 
kalba (latviškai „Lieldienas 
bez zvaniem“ — „Velykos be 
varpų“).

Aišku, tas gerokai pakėlė 
mano dvasią, ir galvoj ėmė 
suktis vaizduotės ratukai. Juo
ba, kad, darydama antrąją 
„Aštuonių lapų“ redakciją, 
norom nenorom turėjau per
rašyti visą knygą, ir mudu su 
vertėju, p. Janiu Zariniu, 
vedėm platų susirašinėjimą dėl 
mažiausios detalės ar žodžio 
niuanso. Taigi nejučiom atgi
jo snūduriavę atminty to lai
kotarpio pavidalai — ne vien 
patys įvykiai, bet ir juos tada 
gaubę vaizdai, šviesos, nuo
taikos. Tarsi vėjas kasdien 
būtų nešęs tolyn smėlį — nuo 
užpustytų atsitikimų. Terei
kėjo rašyti toliau.

Be to, jaučiausi lyg ir turinti 
skolą tiems savo skaityto
jams, kurie buvo „Aštuonis 
lapus“ pamėgę (ir čionai, ir 
Lietuvoje). Lyg ir priderėjo — 
atskleisti dar vieną lapą: de
vintą.

— Koks ryšys tarp „Devin
to lapo" ir „Aštuonių lapų"?

— Ši knyga nėra antroji 
„Aštuonių lapų“ dalis. Ji gana 
savaranki — ją įmanoma 
sekti, neskaičius pirmosios. 
Tačiau tiems skaitytojams, 
kurie bent kiek prisimins įvy
kius Dancige, situacija bus iš 
karto aiški; kitiems tatai paaiš
kės vėliau, skaitant knygą. 
„Devintas lapas“ prasideda 
ten, kur baigėsi „Aštuoni la
pai“: 45-tųjų metų Velykų 
dieną, netoli Dancigo (dabar
tinio Gdansko), sovietų pilie
čių lagery.

Kadaise „Trijų muškieti
ninkų“ mylėtojai tiesiog išsi
prašė iš autoriaus, Aleksandro

Durnas (tėvo), sau kitą knygą 
apie tuos pačius personažus, 
vardu „Po dvidešimt metų“. 
Knygos pavadinimas atro
dytų keistas, jeigu į ją nugarė
le nesiglaustų „Trys muškie
tininkai“: atseit, joje aprašy
ta, kaip ėjosi trims muškieti
ninkams po dvidešimties metų.

Maža analogija galiotų ir 
„Devintam lapui“. Knygos pa
vadinimas taip pat atrodytų 
keistas, tačiau šalia „Aštuo- 
nių lapų“ bus galima jame įžiū
rėti šiokio tokio nuoseklumo.

Taigi abi knygas riša įvykių 
tęstinumas ir vardai. Abiejų 
struktūra panaši, bet įvykių 
dėstymas jose atvirkščias. 
Anksčiau pro įvykius Dan
cige vaikystės prisiminimais 
būdavo atsigręžiama į praeitį. 
Dabar praeitimi tapo anksty
vo pokario metas, kurį prisi
mena Amerikoj gyvenanti ir 
prie Michigano ežero atosto
gaujanti moteris (pusiau aš 
pati, pusiau mano išmonė). 
Tačiau knygos veiksmas — ir
savo riedėjimu, ir proporcija — tinsim pasaulinėj literatūroj, 
vyksta ne Amerikoj, bet rusų 
užimtoj Vokietijoj. Dabarties 
paveikslai skirti tik rezo
navimui. Ir kai kuriems kont
rastams.

Man rodos, skirtingas ir kny
gos tonas. „Aštuonių lapų“ 
aplinkybės buvo gana dra
matiškos: Didžioji Savaitė, 
mus tąsyk užgriuvę Raudo
nosios armijos „frontovikai“, 
šeimų perskyrimas, tėvų nete
kimas. „Devintas lapas“ klos
tosi pokario kasdienybėj, kurią 
mums tąsyk teko tarp rusų 
išgyventi. Kai kurios „Devinto 
lapo“ situacijos būtų net absur
diškai juokingos, jeigu jų niū- 
resnėm nepaverstų neseniai 
praūžusio karo palikta gū
duma. Vadinas, knygų spal
vos savaime kitokios. Be to, ir 
aš pati — nustojau mėgti aukš
tai pakylėtas gaidas.

— Ar aprašyti įvykiai at
remti į tikrus [vykius?

— Iš esmės — taip. Vis dėlto 
knygoje realybė keičiasi. Deta
lės, nors tikros, kitaip susi- 
stumdo. Panašiai persidėlioja 
knygoj ir žmonės: jie visados 
pereina per tam tikrą prisidai- 
ginimo procesą, kai perso
nažui būna įskiepijama (ir 
prigyja!) visai kitur nusilaužta 
šakelė. Tokiu būdu rezultatas 
jau yra konglomeratinė tik
rovė.

Mano Tėvas, perskaitęs „Aš
tuonis lapus“, ėmė braukyti 
tai, kas jam rodės netikslu, ir 
kraštuose prirašinėti savo pa
stabas. Pavyzdžiui: „Tas žmo
gus buvo juodbruvys, ne švie
siaplaukis“. Arba: „Iš kur 
dabar šitas?..“ Arba: „Visai 
nušnekėta! Dėdė Stasys niekad 
neturėjo motociklo!“ Aš ban
dydavau prieštarauti: juk 
rašau išmonę, ne memuarus!

Ties šia tema man visados 
prisimena Wallace Stevens 
ketureilis apie vyrą su melsva 
gitara:

— Kai tu melsva gitara
groji, 

Ne taip tikrovę apdainuoji.
— Tikrovė kinta, kai

dainuoju 
Ir kai melsva gitara groju.
O dar įdomiau: „melsvąja gi

tara“ apdainuota tikrovė tam
pa tikresnė už realybę. Aš kas 
karta tuo pasistebiu. Neseniai 
kažkam pasakojau vieną savo 
jaunystės nuotykį ir nejučiom 
peršokau į knyginį jos aprašy
mą. Kai susistabdžiau ir norė
jau išmonę atitiesinti, dar la
biau nustebau: pasirodo, aš jau 
nebeprisimenu, „kaip tikrai 
buvo“! Man egzistuoja tik 
išmonė, kurią sudėliojau 
knygoje.

Sykį, tikrovės kaladėles sa
vaip perstumdžiusi, parašiąu 
kelis atsiminimų epizodus apie 
vieną asmenį. Buvau tikra, 
kad būtinai būsiu patikslinta. 
Ir koks buvo mano nustebi
mas, kai užgirdau tą asmenį 
mano pasaką pažodžiui karto
jant ir net išmonei pritariant: 
„Tikrai, tikrai — ir aš viską 
puikiai prisimenu!“

Stačiai magika: išmonė kaž
kur tampa tikrove.

— Kodėl nerašai poezijos po 
debiutinių „Metūgių"?

— Nors poezija yra tikrai 
kristalinė žvaigždė, nors lie
tuvių literatūroj ji tikrai švie
siai spindi ir galėtų (jei būtų 
tobulai išversta) su didžiau
siais susivaržyti, mano many
mu, mes tol pilnai neįsipilie- 

kol neturėsim tvirtos prozos. 
Kad tai kada nors įvyktų, 
reikia daugybės kelio grin
dėjų, prie kurių ir aš norėčiau 
prisiglausti. Kodėl? Tikrai 
nežinau. Turbūt mane masina 
„big game“. Vieni medžiotojai 
spendžia spąstus auksinei 
paukštei, kiti lekia klupdami 
per džiungles paskui 
begemotą. Skirtingi instinktai.

Antra vertus, grynos prozos 
— kur žodis būtų baltas ir šva
rus, kaip nuo mėsų nugram
dytas kaulas, anot Ernest 
Hemingway — tokios prozos 
net ir negalėčiau parašyti. 
Visados ją pamarginau spal
votais rašalais. Kartais net 
ištisa pastraipa pakrypsta į. 
lyrikai artimesnę išraišką. O 
prozos knyga viską sugeria, 
kaip didžiulė kempinė.

Be to, griežtas literatūrinių 
žanrų suskirstymas vis 
mažiau galioja.

Nukelta į 2 psl.)
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Mokslo ir kūrybos IV simpoziumo atidarymo posėdyjeJ^SlJĮL^ 
skaitytos paskaitos santrauka

Lietuvių Rašytojų draugijai 50 metų. 
Dr. Juozas Girnius apie mokslą ir tau
tą (mūsų istorijoje).
Jurgio Jankaus apsakymas „Tėvas 
Venancijus ir jo Matilda“.
Liūnės Sutemos eilėraštis.
Saulei nusigręžus: Liūnės Sutemos 
naujausioji poezija.
Pietų Afrika prisimena Domšaitį ir jo 
kolekciją Chicagoje.
Prano Domšaičio pėdsakais: laiškas po 
kelionės.
Mirė talentingas vertėjas. 
Nauji leidiniai.

JUOZAS GIRNIUS

Parutės
Lietuvių Rašytojų draugijai 
50 metų
Šiais 1982 metais sueina 50 

metų nuo įsisteigimo Lietuvių 
rašytojų draugijos, kuri, pergy
venusi okupacijų ir tremties 
(Vokietijoj) stadijas, 1948 
metais Jono Aisčio atgaivinta 
JAV-se ir dabar veikia su 
valdyba Los Angeles mieste.

1932 metų sausio mėn. Balio 
Sruogos ir kitų literatūros 
profesorių (V. Mykolaičio-Puti
no) iniciatyva V. D. univer
siteto (Kaune) humanitarinio 
fakulteto auditorijoje įvyko 
steigiamasis susirinkimas, į 
kurį buvo sukviesti žinomieji 
rašytojai ir humanitarinio 
fakulteto raštais pasireiškę 
literatai studentai.

Draugijos pirmininku išrink
tas Ignas Šeinius, ką tik atvy
kęs iš Stockholmo. Pirmoji 
sekretorė buvo Gražina 
Tulauskaitė. I. Šeinius, ne tik 
rašytojas, bet ir diplomatas, 
draugijos gyvavimo pradžiai 
labai tiko. Jis tuojau pradėjo 
lankyti valdžios įstaigas, švie
timo ministeriją ir tartis dėl 
įvairių lengvatų bei valsty
binės paramos. I. Šeiniaus žo
džiais, ministeris Šakenis suti
ko, kad Lietuvos rašytojus 
reikia remti, „kaip valdžia 
padeda ūkininkams gyvulių 
veislę gerinti ir pienines įtai
syti“. Iš pradžių pažadai 
pažadais ir liko. Bet vėliau 
rašytojų draugijos nariai šiek 
tiek lengvatų gavo, kaip pvz., 
papigintus teatro, geležinkelių 
bilietus ir kt.

Po Šeiniaus 1933 m. išrink
tas pirmininkų J. Tumas-Vaiž
gantas, vėliau, Vaižgantui 
mirus, V. Mykolaitis-Putinas, 
po jo — Juozas Grušas, Liudas 
Gira (1939-40), po 1941 birželio 
— Bem. Brazdžionis, po jo — 
Faustas Kirša (1942-1944).

Įsikūrus draugijai, litera
tūrinė veikla žymiai pagyvėjo. 
Buvo išrūpinta Valstybinė 
literatūros premija (1935) m.), 
po kurios įsisteigė leidyklų — 
Sakalo, Spaudos fondo, Raudo
nojo kryžiaus jaunimui ir kitos 
premijos. Pagausėjo knygų 
leidimas, pakilo meninis lygiB, 
literatūrinis gyvenimas virte 
virė. Metų pabaiga būdavo 
tikras naujų knygų marato-

nas — kiekviena leidykla sten
gėsi kuo daugiau ir kuo geres- 
nių veikalų pasiūlyti 
Valstybinei premijai.

Visa tai, kaip ir aplamai 
visas kultūrinis gyvenimas, 
buvo nutraukta 1940 metais, 
Lietuvą okupavus 
Sąjungai.

Vietoj uždarytos 
rašytojų draugijos 
Tarybų Lietuvos 

už kurios

Sovietų

Lietuvių 
įsteigta 

Rašytojų 
sienų
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sąjunga“, 
paliko daugelis lietuvių rašy
tojų, kuriuos „išvalė“ partija, 
savo „rašytojų sąjungą“ 
sudarydama iš kairiųjų, komu
nistuojančių ir nieko bendro 
neturinčiu su literatūra, bet 
pogrindyje rašiusių į kalėjimo 
ir slapta leidžiamus Minsko ar 
kitus laikraščius.

Su Rašytojų draugija 
bendradarbiaujant, Sakalo 
b-vės leidžiamo literatūros 
žurnalo „Dienovidžio“ redak
cija perorganizuota dar įgulų 
įvedimo metais, žurnalas 
paverstas bolševikine tribūna, 
o netrukus ir visai uždarytas.

Katalikiškos krypties, tauti
nės srovės, net ir nuosaikieji 
rašytojai neturėjo teisės 
bendradarbiauti „tarybinėje“ 
spaudoje net nekalčiausiais 
vertimais. Jų vardas buvo 
nepakenčiamas, kaip raupsuo
tojo. Kai kurie, nebuvę palan
kūs, tikėjęsi eiti neutraliu 
keliu, buvo išprievartauti rašy
ti pasisakymus — išpažintis, 
prisidėti prie rinkimų propa
gandos. Ne vienas gi rašy
tojas buvo tuojau suimtas ir 
įkištas į kalėjimą ar išvežtas į 
Sovietijos gilumą. Kiti 
nepatikimieji buvo persekio
jami, sekami, jų butuose daro
mos kratos.

Antrą kartą sovietams uži
mant Lietuvą, didžioji rašy
tojų dalis, net ir buvusių įveltų 
į „tarybinę“ veiklą, pasitraukė 
į Vakarus. Čia atsikuriant 
kitoms organizacijoms, stei
giantis laikraščiams, atsikūrė 
ir Lietuvių rašytojų draugija, 
kurios didysis suvažiavimas 
įvyko Augsburge 1947 metais, 
jame dalyvaujant Vydūnui, J. 
Vilkutaičiui, Faustui Kiršai ir 
daugeliui kitų vyresniosios

Mokslinis domėjimasis ir 
filosofinis mąstymas ilgai bu
vo susipynę istorijos būvyje. 
Filosofija globojo mokslinį in
teresą, bet drauge jį gožėjo. 
Reikėjo mokslams išsivaduoti 
iš filosofijos prieglobsčio — 
rasti savo skirtingus metodus. 
Pirmieji naujaisiais amžiais 
savarankumą laimėjo gamtos 
mokslai, vėliau — žmogaus 
mokslai (pvz., psichologija tik 
XIX - XX amžių sąvartoje, 
sociologija tik mūsų šimtmety
je).

Patirtinę tikrovę tildantieji 
mokslai iš esmės yra atskirieji 
ir specialieji mokslai: kiekvie
nas jų kreipiasi į atskirą tik
rovės sritį ir ją tyrinėja vienu 
kuriuo specialiu atžvilgiu. 

mokslas yra kūryba: nepažin- Mokslų metodas patirtis, 
si tikrovės, nesukūręs metodų, 
kuriais ją galima tyrinėti. 
Mokslininkas yra taip pat kū
rėjas, tiesa, kita prasme, bet 
nemažiau kaip meno kūrėjai ar 
technologai išradėjai. Moks
las yra viena žmogiškosios kū
rybos formų — būtent intelek
tualinė kūryba.

Šituo atžvilgiu pavadinimas 
“mokslo ir kūrybos simpoziu
mas” yra tautologinis tos pa
čios reikšmės žodžių suplaki
mas — pakaktų “mokslo 
simpoziumo”. Tačiau kitu at
žvilgiu galima pateisinti ir 
įprastinį dvilypį titulą. Moks
las išties yra kūrybinė veikla, 
bet ribojasi tik pažinimu to, 
kas yra, o meninė ar technolo- | prasmė. Galutinai filosofinis 
ginė kūryba kuria naujus da
lykus, kurių anksčiau nebuvo. 
Šituo atžvilgiu prie “mokslo” 
pridėti “ir kūrybos” nereiškia 
paneigti mokslo kūrybiškumą, 
o tik jį atriboti nuo kitų kūry
bos formų. Juo labiau yra teisė 
vartoti įprastinį pavadinimą, 
kadangi mokslinę šio sim
poziumo programą šiek tiek 
papildo ir meniniai renginiai.

1. Savo ruožtu mokslo sąvo
ka taip pat nėra vienareikšmė: 
gamtos mokslai skiriasi nuo 
žmogaus (arba dvasios) moks
lų, o nuo visų atskirųjų mokslų 
— filosofija.

I. Mokslas tautiniu 
požiūriu

Prancūzų klasikinis filosofi
jos žodynas pirmiausia nu
rodo: “mokslas yra žinojimo 
sinonimas” (Vocabulaire tech- 
nique et critiąue de la philoso- 
phie, red. A. Lalande, penktas 
leidimas 1947, p. 933). Ir mūsų 
enciklopedijoje V. Doniela 
mokslą atitinkamai apibrėžia: 
“sistemingas ir metodiškas 
tyrinėjimas viso to, kas gali 
tapti žmogiškojo pažinimo ob
jektu” (LE, XIX t., p. 139).

Ar mūsų šio susitelkimo 
pavadinimas “mokslo ir kūry
bos simpoziumu” nesuges- 
tijuoja, lyg mokslas dar nebū
tų kūryba? Iš tikrųjų ir

kartos rašytojų. Čia patvir
tinti įstatai, kuriais draugija, 
su nedideliais pataisymais, 
vadovaujasi ir dabar. Pirmi
ninku išrinktas Stasys Santva
ras. JAV-se draugijos

mokslinės pažintys — fakto 
tiesos: pati tikrovė jas diktuo
ja. Nuo mūsų jos nepriklauso. 
Pažinti faktines tiesas lygu 
jas, sakytume, priverstinai pri
pažinti.

Priešingai, filosofija apibrė
žiama kaip “bendras ir visuo
tinis mokslas“ Šalkauskis, 
Filosofijos įvada, 1928, 
psl. 6), nes jinai ieško "pirmu
tinių ir galutinių priežasčių” 

| (ten pat, p.10). Kodėl yra kas 
nors, o ne niekas? — pagrin
dinis filosofijos klausimas. 
Filosofiniu mąstymu kreipia
mės į būties paslaptį, klaus
dami, kokia visatos kilmė ir ko
kia mūsų pačių buvimo

mąstymas yra susijęs su pa
ties žmogaus apsisprendimu, 
kaip — teigiamai ar neigiamai 
— jis nusistato būties paslap
ties atžvilgiu. Kaip mokslinis 
pažinimas yra priverstinis, 
taip filosofinis mąstymas yra 
asmeniškas.

Atskirųjų mokslų ir filoso
fijos skirtingumą iliustruoja 
pats jų palyginimas dviem at
žvilgiais.

a. Atskirieji mokslai plėtoja
si tolydine pažanga — dabar
tis visada pažangesnė už pra
eitį.Priešingai, filosofijoje 
pažanga tokia pat prasme iš-

pirmininkais yra buvę: Jonas 
Aistis, B. Babrauskas, J. 
Tysliava, Pr. Naujokaitis, 
Bem. Brazdžionis (ir dabarti
nis pirmininkas), A. Baronas 
ir L. Andriekus.

Lietuvių Rašytojų draugijos valdyba Los Angeles mieste: iš 
airės — Bronys Raila, vicepirm.; Bernardas Brazdžionis, 

pirmininkas; Alė Rūta, sekretorė; Alfonsas Gricius, iždininkas. 
Nuotraukoje trūksta Tomo Venclovos, II vicepirmininko, ir 
Prano Visvydo, kooptuoto valdybos nario.
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Nuotr. P. Meletos.
Dr. Juozas Girnius skaito paskaitą IV-tajame Mokslo ir kūry
bos simpoziume, Chicagoj.

vis neįmanoma. Bet užtat di
dieji filosofai ir “nesensta”. 
Šių dienų gamtininkui visai 
nereikia domėtis, ką kuriuo 
nors klausimu samprotavo 
Platonas ar Aristotelis. Bet 
filosofinės jų sistemos stu
dijuojamos ir po daugiau kaip 
dviejų tūkstančių metų.

b. Mokslinis tyrinėjimas 
vyksta kooperavimo būdu. To 
paties meto mokslininkai visi 
sutinka dėl jų srityje pasiektų 
duomenų. Kad jie asmeniškai 
yra skirtingų pasaulėžiūrinių 
nusistatymų, tas visškai ne
kliudo jiems bendradarbiauti 
naujų mokslinių uždavinių 
sprendime. Priešingai, filoso-

Dabar draugija turi 93 
narius, iš jų du garbės nariai: 
J. Eretas, gyvenąs Šveicarijo
je, ir G. Matorė, gyv. Paryžiu
je. Nors narių yra daugiausia 
JAV-se, po keletą gyvena 
Kanadoje, Europoje, Australi
joje, Pietų Amerikoje.

Metams slenkant, nemažas 
skaičius vyresniųjų iškeliavo 
negrįžtamai. Bet draugijos 
potencialas nuolat pasipildė 
naujomis jaunomis jėgomis,ir 
šiandieną daugiau kaip pusė 
narių yra jau svetur išaugę ir 
subrendę rašytojai, kurių kūry
binis žodis iškėlė mūsų prozą, 
poeziją ir dramą į naujas 
menines aukštumas. Išaugo 
nauji kritikai ir literatūros 
nagrinėtojai, kurie profe
soriauja Amerikos universite' 
tuose.

Visa tai prisimename Rašy
tojų draugijos, švenčiančios 50 
metų sukaktį, suvažiavimo 
Clevelande (gegužės 22-23 d.) 
proga.

(RD.)

būdingas konfrontavi- 
Ir to paties laiko filoso- 
išsiskiria įvairiomis

išpažino Dievą. Mūsų laiku 
iškilus “žmogui be Dievo”, 
daug ir mokslininkų yra 
agnostikai ar atviri ateistai. 
Vienokia ar kitokia statistika 
šiuo atžvilgiu yra bevertė.

Sovietų skelbiamas “moksli
nis ateizmas” tėra propagan
dinė išmonė, kuri atspindi ti
kėjimą į “marksizmą - 
leninizmą” kaip “mokslinę pa
saulėžiūrą”. Kadangi atski
rieji mokslai nesprendžia pa
saulėžiūrinių klausimų, tai, 
griežtai imant, išvis netenka 
kalbėti apie “mokslinę pasau
lėžiūrą”. Vienoks ar kitoks 
moksliniam pažinimui teiki
mas pasaulėžiūrinės reikšmės 
ignoruoja mokslų ir filosofijos 
skirtingumą.

Krikščioniškaisiais amžiais 
daug beprasmių konfliktų bu
vo sukėlęs žinojimo ir tikėjimo 
plotmių neskyrimas, kai reli
ginės pasaulėžiūros vardan bu
vo pasmerkiami nauji moksli
niai žvilgiai. Priešingai, mūsų 
laiku sutinkamas nusiteiki
mas ieškoti mokslinio pagrin
do ateistinei pasaulėžiūrai. Tai 
atvirkščias, bet to paties pobū
džio reikalas. Pagrindinių pa
saulėžiūrinių klausimų — ir 
metafizinių, ir etinių — atme
timas kaip “pseudoproblemų.”,. 
anaiptol nėra neutralus pasili
kimas mokslinėj plotmėj, o pa
saulėžiūrinis apsisprendimas 
(filosofinė pozicija). Neigiama 
pozicija niekuo 
moksliškesnė, nei 
už teigiamą. Ir 
ateizmas lygiu 
pasaulėžiūriniai
mai, tik besiremiantys priešin
gomis filosofinėmis pozici
jomis.

2. Aiškindamiesi mokslo 
sampratą, ypačiai pabrėžėme 
atskirųjų mokslų ir filosofijos 
skirtumą. Ne atsitiktinai ak
centavome šį skirtumą, nes 
svarbu jį suvokti pačių atski
rųjų mokslų skirtingumui. 
Gamtos mokslai, kuriuoB pap
rastai pirmiausia turime 
omenyje, yra skirtingi nuo 
žmogaus mokslų, kurie apima 
humanitarinius ir visuomeni
nius mokslus. Kaip dvasinė ir 
laisva būtybė, žmogus peržen
gia gamtinį pasaulį, nors savo 
kūnu jam ir priklauso. Žmo-

nėra nei 
neutralesnė 
teizmas, ir 
būdu yra 
nusistaty-fijai 

mos. 
fai 
srovėmis, o tose pačiose srovė
se — skirtingomis ar netgi prie
šingomis pozicijomis.

Besiformuojant atskirie
siems mokslams, ne vienas jų 
pavyzdžiu stengėsi ir filosofiją 
paversti “griežtu mokslu”. Ta
čiau nepavyko filosofijos ki
taip “sumokslinti”, kaip ją su
vesti tik į logikos, kalbos ir 
mokslų filosofiją, o pagrindi
nes tradicines filosofijos prob
lemas paskelbti beprasmėmis. 
Toks filosofijos “sumokslini- 
mas” — tai išties apsiribo
jimas tik mokslinio pažinimo 
logine bei lingvistine analize, 
o pačios filosofijos esminių, gaus mokslai yra taip .pat at- 
klausimų paprastas panei
gimas. Užuot filosofiją 
“mokslinus” jos iš esmės 
paneigimu, veikiau reikia pri
pažinti jos skirtingumą nuo 
atskirųjų mokslų. Išvis galbūt 
tiksliau kalbėti ne apskritai 
apie mokslą, bet apie mokslus, 
o filosofiją suvokti kaip nuo jų 
skirtingą savitą mąstymą.

Mokslų ir filosofijos skir
tumą galima taip apibendrin
ti: mokslai mums teikia 
pasaulėvaizdi plačiąja reikš
me, būtent ne tik kaip visatos 
vaizdą, bet ir visos patirtinės 
tikrovės pažinimą, o filosofija 
yra pagrindinė pasaulėžiū
ros versmė, nes joje vyksta 
žmogaus nusistatymas, kaip 
suvokti ir visos tikrovės kilmę, 
ir savęs pačių egzistencijos 
prasmę.

Mokslai yra pasaulėžiūriš- 
kai neutralūs. Nei tikėjimas, 
nei netikėjimas negali remtis 
atskiraisiais mokslais, nes juo
se išvis nekyla Dievo klau
simas. Kol Europa buvo krikš
čioniška, ir mokslininkai I

skilieji mokslai, kaip ir gam
tos mokslai, ir taip pat siekia 
faktinės tiesos atskleidimo sa
vo Brityje. Tačiau tokio pat 
griežtumo žmogaus moksluose 
pasiekti yra sunkiau ar išvis 
neįmanoma, kadangi žmo
gaus kuriamoji tikrovė iš es
mės yra istorinė. Žmogiško
sios tikrovės nebevaldo toks 
pat griežtas dėsningumas, nes 
jai visada būdingas ir indi
vidualumas. Kai gamtos moks
luose pažinimas iš esmės yra 
faktų konstatavimas, tai 
žmogaus moksluose paprastai 
drauge iškyla ir faktų verti
nimas.

Konkretus pavyzdys. Kritiš
kai žvelgdamas į Lietuvių 
chartą (ar bent į jos formula
vimą), vienas mūsų istorikų 
paseklbė tokį teiginį: “iš tik
rųjų iš savo 700 metų istorijos 
Lietuva laisve naudojosi vos 
šešis mėnesius” (Aidai, 1971, 
Nr. l.p.10). Atrodo, pagal šį 
istoriką tikrai laisvi visoje isto
rijoje buvome tik 1926 antrą 
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Šiame numeryje:
Tikėjom į pavasario atėjimą Lietuvai: 
Birutės Pūkelevičiūtės žodis premijos 
šventėje.
Vytauto Marijošiaus operinių įspūdžių 
laiškas.
Jurgio Jankaus apsakymas „Tėvas 
Venancijus ir jo Matilda“.
Kodėl „Draugo“ romano premiją lai
mėjo „Devintas lapas“: jury komisijos 
pasisakymai.
Iš Goethės poezijos, minint 150metųnuo 
šio vokiečių klasiko mirties.
Spalvingas gyvenimo etapas: dail. Bro
niaus Murino monografija.
PEN klubas rūpinasi lenkų rašytojais. 
Nauji leidiniai ir kultūrinė kronika.
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Tikėjom į pavasario atėjimą 
Lietuvai

« Laureatės Birutės Pūkelevičiūtės žodis 

premijos įteikimo šventėje Clevelande 
š.m. kovo mėn. 20

Brangieji,
Malonu man Šiandien viešė

ti Clevelande, matyti Jūsų vi
sų nušvitusius veidus ir jausti 
iš salės atbanguojanti džiaugs
mą. Malonu drauge su Ju
mis švęsti lietuviškos knygos 
šventę.

Aš suprantu, kad visa tai, 
kuo tapau apdovanota — šilti 
Jūsų jausmai, daugybė laiškų 
ir telefoninių sveikinimų — ne
tik iš artimų bičiulių, bet ir iš 
nepažįstamų žmonių — kad vi
sa tai skirta ne man asmeniš
kai, o tik per mane — lietuvių 
raštijai. Pajutau, kaip tie
siog iki graudulio yra laukia
ma ir mylima lietuviška kny
ga. Man buvo tik išreikštas 
pasitikėjimas: kad turbūt skai
tytojų meilės nepiktnaudojau, 
turbūt parašiau ką nors ver
tingo ir gražaus. Sausio pabai
goj gavau labai jaudinantį 
sveikinimą ir iš Vilniaus, nors 
net nežinau, kokiu būdu žinia 
apie “Devintą lapą” taip grei
tai pasiekė Lietuvą.

Koks nuoširdus knygos pasi
tikimas! O juk “Devintą lapą”, 
iki šio vakaro, tėra perskaičiu
si jury komisija! Reiškia, Jūs 
visi jau iš anksto sudėjot į šią 
knygą tiek lūkesčių, kad jau
čiuosi turinti prieš Jus atviru
mo skolą. Tad noriu paliudyti 
bent savo sąžiningumą šiam 
darbui. O talentas — duo
tybė, kurios nei pagerinti, nei 
padidinti negaliu. Labai norė
čiau turėti jo daugiau, idant 
galėčiau pateisinti visas Jū
sų viltis.

Aš nežinau kitos tautos, ku
ri taip skausmingai mylėtų sa
vo raštą, kaip mes. Nuo senųjų 
“Aukso altorių”, vartytų su di
džiausia pagarba, nuo knygų, 
atneštų iš Prūsų, nebijant už 
lietuvišką raidę pastatyti pa- 
vojun savo asmenišką laisvę. 
Tiesiog stebinantis buvo mūsų 
liaudies sąmoningumas: lietu
vis visada žinojo, kokio rašto 
jis nori ir kokį brangina. Juk

d.

spaudos draudimas, kurį daž
nai prisimenam, varžė ne kny
gos turinį: juo buvo draudžia
mas lotyniškas raidynas. 
“Graždanka” spausdintos 
maldaknygės buvo stačiai bru
kamos žmonėms į rankas, bet 
mūsų tėvai ir seneliai buvo 
giliai principingi žmonės. 
Spontaniškai (štai kas mane 
stebina!), spontaniškai pati 
liaudis (be raginimų ar aiš
kinimų) purtėsi rašmenų, ku
riuos vadino “kirvukais”, ir ko
vojo už tokią raidę, kokią buvo 
pamilę.

Dabartinė padėtis dar klas
tingesnė. Nors lotyniškas rai
dynas leidžiamas vartoti, juo 
spausdintos knygos turi savo 
mintimi paklusti okupanto va
lai. Čia ne laikas ir ne vieta 
apie tai plačiai kalbėti; aš no
riu tik pabrėžti faktą, kad lie
tuvių tauta ir dabar aiškiai 
žino ko nori ir aiškiai žino ko 
purtosi: ideologinės „graždan
kos” ir ideologinių “kirvukų”.

Kartais nežinomais keliais 
išeivijos knygos pasiekia Tė
vynę. Pernai vienas svečias iš 
Lietuvos man pasakojo: po 
daugelio metų vėl gavęs pasis
kaityti ten iš rankų į rankas 
tebekeliaujančius “Aštuonis 
lapus”, jis bandė perregimais 
popierėliais aplipdyti jau be
veik į skutelius subyrėjusią 
knygą. “Jeigu jūs pamatytu
mėt”, sakė jis, “kaip ‘Aštuoni 
lapai’ nuvartyti ir nuskaityti, 
žinotumėt, koks buvo jūsų kny
gos ‘tiražas’ Lietuvoje”.

Tas pasakojimas mane ir nu
džiugino, ir giliai sukrėtė. Man 
pasivaideno paminklas Kau
no kapinėse: kareivio galva su 
mums gerai pažįstamu lietu
višku šalmu. Ir įrašas: “Redde 
quod debes — Atiduok tai, ką 
esi skolingas”.

Tai, ko Tėvynė iš mūsų pra
šo, išreikšta labai subtiliai, ta
čiau vienkart ir įsakmiai. Kaip 
kadaise iš Tilžės ar Karaliau
čiaus, taip dabar Lietuva lau-

Operinių įspūdžių laiškas
VYTAUTAS MARIJOŠIUS

Gerbiamas kultūros 
priedo Redaktoriau,

Kai “puse ausies nugirdęs”, 
kad aš atvažiuoju į Chicagą, 
Jūs pakvietėt mane parašyt 
šiemetinio Lietuvių operos pa
statymo aptarimą ar įspū
džius, tai ilgai galvojau, kaip 
reiktų tokio ‘“aptarimo” žo
džius sudėti, kad skaitytojai, o 
svarbiausia pašaukimo bend
rininkai mane teisingai su
prastų. Be to, dar aš ano “Taik- 
liojo šaulio” arba 
“Freischuetz’o niekad nedi
rigavau, esu tik matęs Vokie
tijoj savo jaunystėj. Noras 
atnaujinti jaunystės įspūdžius 
ir paskatino šia proga papil
dyti savo žinias apie tos ope
ros kompozitorių, aplamai, kuo 
tas “Freischuetz” yra įsidėmė
tinas. Taigi, prisirinkęs glėbį 
knygų, kiek peržiūrėjęs parti
tūrą, ryžai ū Jums, p. Redakto
riau, atsakyti teigiamai, kad 
sutinku parašyt savo “įspū
džius ar aptarimą”. Kaip seno
kai buvęs Chicagoje, džiau
giuosi, kad turėjau progos 
išgirsti savo buvusius bendrus 
ir susipažinti su naujai debiu
tuojančiu dirigentu.

Prieš rašant visokius “įspū
džius ar aptarimus”, pirmiau
sia reiškiu padėką Chicagos 
Lietuvių operos vadovybei, 
kad leido man klausytis ir ste
bėti statomos operos generali
nę repeticiją.

Kiek atitinkamai pasiruo
šęs, girdėjau gen. repeticiją ir 
du spektaklius (kovo 6 ir 7 d.). 
Tai turiu dabar jau aiškesnius 
įspūdžius ir esu stipresnis sa
vo nuomonėj. Mat nesu iš tų 
laimingųjų, kurie turi tiesiogi
nį ryšį su Olimpu, kurie, tik By

kia “Aukso gromatos” iš užjū
rio.

Mus, Brangieji, gali perskir
ti tik ramybė — su esama pa
dėtimi susitaikymas. Neramy
bėj — mes buvom ir esam 
neperskiriami. Tokia tebūna 
“Aukso gromata”, kurią šį va
karą nuskraidinsim mintimis 
per vandenyną.

Sveikinu dienraštį “Drau
gą”'— už trisdešimt vienerių 
metų ištvermę. Visi puikiai ži
nom, kad trumpalaikis en
tuziazmas, kaip staigi meilė, 
gali įspūdingai blykstelėti, bet 
daug brangesnė ilgų metų 
ištikimybė. Sveikinti reikia 
“Draugą” ir už kitką: už ge
bėjimą kasmetiniam romano 
konkursui suteikti daugiau gy
vumo ir sukelti daugiau susi
domėjimo, negu tai įstengia pa
daryti kiti mūsų literatūrinio 
gyvenimo įvykiai, įskaitant 
net ir “nobelinę” — Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją.

Sveikinu ir šių metų konkur
so mecenatus: Raimondą ir dr. 
Ričardą Kontrimus. Mano šir
dyje labai išskirtiną vietą turi 
ir kitų trijų mano knygų mece
natai: kun. dr. Juozas Pruns
kis (“Aštuonių lapų”), Zigmas 
Umbražūnas (“Rugsėjo šeš
tadienio”), Marija ir Antanas 
Rudžiai (“Naujųjų Metų isto
rijos”). O dabar kviečiu Rai
mondą ir Ričardą prisijungti 
prie šio gražaus, bet lig šiol 
grynai ‘čikaginio’, būrelio. 

kį išgirdę naują veikalą, iš kar
to žino — kas gerai ar negerai, 
kas ir ką tiesiog sužavėjo, kas 
“ne dainavo, bet čiulbėte čiul
bėjo”, buvo įprastoj aukštu
moj ar kiek žemiau ir t.t....

Buvo neseniai tokių, kurie 
šnairavo į Santvarą, kad jis, 
neatsiklausęs “I Lituani” kū
rėjų, beveik visus tos operos 
veikėjus pakrikštijo lietuviš
kais tautiniais vardais. Jis, 
žinoma, ne pirmutinis tuo pa
sižymėjo. Aš manau, jog gera 
dalis “I Lituani” pasisekimo 
lietuviškoje publikoje kaip tik 
ir buvo tos Santvaro vardų 
“krikštynos”, tinkamas an
samblio pasiruošimas, geras 
tos operos atlikimas. Kas ir bu
vo publikos entuziastingai 
įvertinta.

Aplamai svarstant, nors “I 
Lituani“, perkrikštyti naujais 
vardais, kiek išviršiniai sulie- 
tuvėjo, tačiau muzikinė vertė 
liko ta pati — itališka, neatlie- 
tuvėjo.

Visokiais vardais buvo 
krikštytas ir Wėberio Frei
schuetz. Visokie sutrumpini
mai, naujai prikomponuoti 
puslapiai primadonoms, prira
šyti kalbami ir dainuojami 
rečitatyvai ir t.t....

Carl Maria von Wėber’io Der 
Freischuetz muzikine ir lib- 
retine prasme savo stilium ir 
dvasia yra visais atžvilgiais 
vienalytis vokiškas šedevras. 
Chicagos Lietuvių operos 
vadovybė, sakyčiau, turėjo ne 
tik gerą skonį, rinkdamasi šį 
veikalą, bet ir daug drąsos. 
Kiek tas Wėberio veikalas sa
vo laiku buvo pažangus, reikia 
stebėtis (pvz. instrumentuote). 
Visi esame liudininkai, kiek jis 
padėjo vokiečiams palaipsniui

Šiandien pirmoji pavasario 
diena. Mes žinojom, mes net 
per žiemos speigus žinojom, 
kad pavasaris neišvengiamai 
ateis. Taip, kaip ir laisvės die
nos. Tie, kurie jų sulauks, pa
liudys — kad mes tikėjom, net 
per žiemos speigus tikėjom — į 
pavasario atėjimą Lietuvai, 
brangiai mūsų šalelei.

Der Freischuetz operos III veiksmo I-ji scena, 
kurioje Agnės pamergės — Julita Burgess, Kornelija 
Vencelytė, Gražina Stauskienė, Rūta Graužinienė, 
Aldona Buntinaitė, Jonė Bobinienė, Eglė Rūkfttelytė

ir Rūta į’akStaitė dainuoja Agnei — Danai Stankai
tytei „Pririnkom tau puikių žiedų, vainikų tau 
nupynėm“.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

ištrauka iš C. M. Wėberio Der Freiachuetz operos I-jo veiksmo: „Sauk, ir 
laimėsi. Šešios pataikys, o septintoji — ten, kur demonas norės" — taria 
Kasparas — Jonas Vaznelis Maksui — Stefanui Wicikui, duodamas
šautuvą. Nuotrauka Jono Tamulaiėio

atsiriboti nuo italų ir pran
cūzų operinės hegemonijos ir 
priartinti Wagnerį ir jo “Nibe
lungus” prie tikro teutonizmo.

Šiandie, nežiūrint Wėberio 
Freischuetz’o istorinės reikš
mės ir muzikinio grožio, sunku 
norėti, kad tas veikalas būtų 
dažnas svečias pasaulinėse 
scenose. Praėjo 161 metąi, kai 
ta opera apkeliavo viso pasau
lio geriausias ir vidutines sce
nas. Kad ta opera užklydo ir 
pas mus, stebėtis nereikia. 
Pasirinkti naują veikalą Lie
tuvių operai Chicagoje yra ne
paprastai sunkus uždavinys: 
nedidelis solistų sąstatas, sce
nos ir apšvietimo ribotumas, 
nuolatinis trūkumas režisie
riaus ir patalpų repeticijoms, o 

taipgi, žinoma, išlaidos. Užtai 
ypač reikia vertinti ir stebėtis 
tais žmonėmis, kurie nepailsta 
operinėj veikloj. Reikia stebė
tis aukotojais, kurie nepa
vargsta savo dosnumu remti 
ryžtinguosius.

Der Freischuetz atlikimas 
reikalauja charakteringos vo
kiškos muzikinės disciplinos, 
kad ir romantinio, bet mode- 
ruoto temperamento, o taipgi 
visko, kas vienaip ar kitaip yra 
surišta su vokiečių LIEDER: 
su tuo, kas paprasta, natūralu, 
nuoširdų ir suprantama teks
te.

Ne veltui garsus vokiečių 
kompozitorius ir dirigentas Ri
chard Strauss savo paskutinėj 
operoj „Capricio“ svarsto, kas 

svarbiau “Prima la muzika e 
poi le parole” ar atvirkščiai 
“Prima le parole e poi la mu- 
sica”. Taigi, jei ištarimas tei
singas ir dikcija yra gera, tik 
tada laimi visi: ir veikalas, ir 
atlikėjai, ir klausytojai.

Iš optinės pusės žiūrint, šiai 
operai reikia nemažos ir gilios 
scenos (nes reikia sutalpinti 
keli chorai), daug erdvės fan
tastiškai užburtam scenovaiz
džiui, tinkamo apšvietimo, 
bendram pastatymo stiliui pri
taikytų rūbų, pilno sąstato or
kestro (ypač styginių); solis
tus, chorus ir visa tai 
apjungiančios, sutartinai vei
kiančios meno vadovybės.

Tai toks preliudas prieš “įspū
džius ar aptarimą”. Pirmųjų 
dviejų spektaklių (kovo 6 ir 7 
d.) sąstatas, kurį girdėjau, bu
vo toks:

Ottokar’as... Algirdas Bra
zis,

Cuno (Kūnas)...Bernardas
Prapuolenis,

Agathe (Agnė)... Dana
Stankaitytė,

Aennchen (Onelė)... Audro
nė Gaižiūnienė,

Max*as... Stefan Wicik,
Caspar (Kasparas)... Jonas

Vaznelis,
Eremit’as... Bronius Mačiu

kevičius,
Kilian (Kilijonas)... Julius

Savrimas.
Pamergės:...Gražina Staus

kas, Aldona Buntinaitė, Eglė 
Rūkštelytė -Sundstrom, Rūta 
Pakštaitė.

Meno vadovai:
Dirigentai.... Alvydas

Vasaitis, Arūnas Robertas Ka
minskas.

Režisierius... Nicolo Di
Virgilio.

Chormeisteriai  Alfonsas 
Gečas, Emilija Sakadolskienė.

Choreografė.... Violeta
Karosas.

Scenos produkcija... Kazys
Oželis.

Pasiklausius Freischuetz’o 
repeticijos ir dviejų spektak
lių, susidarė įspūdis, kad be
veik visi solistai buvo lyg ne 
jiem tinkančiose rolėse. O vie
nas tenoras (Julius Savrimas), 
išdainavęs sėkmingai boso 
partiją, įrodė, kad, jei reikia, 
tai galima ir pasiaukoti. Nei
nant į smulkmenas, atrodo, 
kad “Freischuetz’as”, kaip pui
kus patiekalas, buvo gerokai 
per anksti išimtas iš orkaitės ir 
todėl liko lyg ir pakankamai 
nesukeptas — nesurepetuo
tas. (Kiek nugirdau vėliau, tai 
atsitiko dėl susidėjusių nepa
lankių aplinkybių). Užtai nu
kentėjo reikalo precizija, dina
mika, sunkiai suprantamas 
rečitatyvų tekstas neteko rei
kiamos vidinės įtampos. Vie
toj paprastumo nubėgta į jau 
įprastą itališką manierizmą. 
Kas puikiai tiko ir skambėjo “I 
Lituani” operoj, tas nelabai ti
ko folkloriškai nepretenzin
gam Frei8chuetz’ui. Visam 
operos atlikimui scenoje trūko 
jaunatvės, sveikos žmonių šyp
senos ir Bohemijos miškų ro
mantikos. Pasigedau kai kur 
muzikinio respekto autoriaus 
dinamikai ir agogikai. Užtai 
malonu buvo klausytis natū
ralaus, neforsuoto dainavimo 
keturių pamergių. Jų nuošir
dumas ir paprastumas tikriau
siai buvo stilistiniai arčiausiai 
to, ko Wėberis norėjo. Ne vel
tui tad jos užsitarnavo ir klau
sytojų dėkingumo.

Nukelta į 2 psl.)
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Kirčiavimas oro bangomis ir scenoje. 
Aloyzas Baronas vėl su mumis. 
Paruoštas naujasis Bažnyčios Teisy
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Žvaigždynų sonatoms skambant: 
čiurlioniškosios poezijos išeivijoje anto
logija.
Mūsų poetų čiurlioniškosios temos eilė
raščiai.
Baltų dramaturgijos .enciklopedija.
100 metų sukaktis nuo rašytojo A. Vie
nuolio gimimo.
Iškili lietuvė mokslininkė: dr. Elena Lia
tukienė.
Nauji leidiniai ir kultūrinė kronika.

Kirčiavimas oro bangomis 
ir scenoje
Išeivijoje šalia įvairių kultū

rinių apraiškų radijas vaidina 
nemažą vaidmenį. Jo progra
mos yra nelyginant robin
zoniškos salelės anglų kalbos 
vandenyne. Aplinka alinan
čiai nepalanki, o vis tiek metų 
metais, kaip mėgstama pabrėž
ti, oro bangomis aidi lietu
viškas žodis.

Vienur kolonijose šios 
programos yra ilgesnės ir 
dažnesnės, kitur girdimos tik 
pusvalandį per savaitę. Kokia 
bebūtų transliacijų trukmė, 
radijo valandėlės atlieka 
būdingą lietuvybės gaivinimo 
misiją. Gimtuoju žodžiu jos 
bent trumpam praveria langą į 
mūsų veiklos kasdienybę, 
kultūrą, praeitį, į šviesią atei
tį. Visur jos yra laukiamos. Juo 
labiau senesnių ar negaluo
jančių tautiečių namuose.

Reikia neužmiršti, kad dau
gelis lietuvių radijo darbuo
tojų už savo triūsą, rengiant 
programas, negauna nė cento. 
O jei ir pasitaiko koks pini
ginis atlyginimas, tai tik, išlai
das apmokant, dažniausiai 
simbolinio dydžio. Iš tiesų šioje 
veikloje dvasinis tautinis atpil
das tebelieka pagrindiniu 
akstinu.

Klausytojai už tai gerbia 
radijo redaktorius — prane
šėjus (turiu minty ir moteris). 
Jų balsai pasidaro artimai 
mieli, ypač, kai tembras yra 
malonus, sakiniai aiškūs, 
sklandūs, kirčiavimas pavyz
dingas. Iš tokio pranešėjo ar 
pranešėjos ne tik sužinai, kurie 
tautiečiai švenčia varda
dienius ar gimtadienius, kas 
buvo pakrikštytas ar paly
dėtas į kapus, arba, kas yra toji 
kilniadvasė rėmėja, vėl paklo
jusi radijo išlaikymui šimtinę, 
bet, atidžiai klausydamas, 
įsimeni, jog „laidotuvės“ 
kirčiuojamas pirmas skiemuo, 
„vėliava“ — pirmas skiemuo, 
„kompromisas“ — trečias skie
muo, „programa“ — paskuti
nis skiemuo. Taip, kaip turi bū
ti.

Kitą savaitę, įjungęs tą 
pačią retą lietuvių laidą, 

klausaisi jau kito pranešėjo, 
irgi su entuziazmu atliekančio 
visuomenės užduotį. Viskas 
vyksta sklandžiai, tik kirčiavi
mas jau nėra tos pačios koky
bės. „Laidotuvės“ kirčiuo
jamas trečias skiemuo, 
„vėliava“ — paskutinis, 
„programa“ — antras. Taria
ma: malonu, šia tvarka, latvių, 
Vytauto Didžiojo ir t.t. Kitą 
savaitę trečias valandėlės 
vadovas, skambios greita
kalbės meistras, į savo puikią 
lietuvišką fonetiką kažkodėl 
protarpiais įspraudžia kirčius, 
nenumatytus nei Balčikonio, 
nei Skardžiaus žodynuose. Ir 
visa tai girdime ne tik radijo 
bangomis, bet ir įvairių minė
jimų kalbose, paskaitose, 
deklamacijose, vaidinimuose.

Suprantame, po daugelio 
metų svetur išlaikyti kirčia
vimo nuovoką nelengva. Dar 
sunkiau tiems, kurie iš Lietu
vos atsinešė tarmiškus ar 
miestietiškus polinkius. Juo 
toliau, tuo dažniau pasime
tame. Ir kaip nepasimesi, jei, 
susitikęs su tautiečiais, nere
tai pokalbiuose išgirsti lietu
vių kalbos padirbinį (suro
gatą). Po tokių sąlyčių 
subtilumas kalbai lieka gero
kai apdilintas.

Ką daryti? Arba nieko, 
pasidavus gyvenimo kaitai, 
arba ką nors, kasdien vartant 
gerą žodyną. Be abejo, kiekvie
nas kultūringas lietuvis turi 
namuose lietuvių kalbos vado
vą su kirčių nurodymais. 
Pastudijuokime. įsigilinkime į 
kirčiavimo dėsnius.

Tai pravartu ypač tiems, 
kurie kalba per lietuvių radiją 
ir įvairiais atvejais kopia į sce
ną, stoja prie pulto. Draugystė 
su žodynu patobulins jų išraiš
ką. Oro bangomis ir salėse 
aidės kuo tikslesnė lietuvių 
bendrinė kalba. Viena kita 
klaidelė bus nepastebėta. 
Klausytojus erzina tik ištisos 
blogų kirčių sankaupos. Jų 
išvengus, visos radijo valan
dėlės ir prakalbos galėtų tapti 
savotiškomis lietuvių kalbos 
pamokomis.

Pr. V.

Aloyzas Baronas vėl su mumis
JURGIS GLIAUDĄ

Aloyzas Baronas, TRISDE
ŠIMT ISTORIJŲ SUAUGU
SIEMS. Viršelis Nijolės Palu- 
binskienės. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoje 1981 me
tais.Knygos kaina — 8 dol., su 
persiuntimu — 9 dol., Illinojaus 
gyventojai prideda dar 48 centus 
valstijos mokesčių. Leidinys 
spausdintas “Draugo” spaustuvė
je, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629, gaunamas taipgi “Drau- 
—->» ge •

Ir kai vėl žydi obelis, aš ne- 
atsikratau minties, kad tai 
mūsų gyvenimas, kad vėl 
užsimegs vaisiai ir jie kris 
ligi rudens kaip žmonės, 
kol keletas jų prinoks ir 
mirs tik paliesti senatvės.

Aloyzas Baronas
Pomirtinis, kuklutis Aloyzo 

Barono novelių rinkinys “Tris
dešimt istorijų suaugusiems” 
yra tarytum nuostabus tragiš
kai iš gyvenimo dingusio 
Aloyzo sugrįžimas į jo ištiki
mų skaitytojų ratą. Ant knyg
nešių skobnių, periodikos skel
bimuose, skaitytojų rankose 
nauja Aloyzo Barono knyga, 
ir nuožmaus mirties nusikal
timo lyg nebūta. Autorius gy
vas, lyg pavasarį iš žiemos le
targo atkutusi obelis.

Trumpuose epizoduose, ku
rie , Aloyzo Barono analizuo
jami, pergimsta į pilkos kas
dienybės dramą, tiek daug 
esminių mirusiojo autoriaus 
kūrybinio pasaulio elementų, 
skaitytojas taip įtaigiai įkvie- 
čiamas į novelės sudėtį, mi
niatiūros idėjinis kontrapunk
tas toks aiškus, kad aitrus 
gailestis dygiai žeidžia sąmo
nę: per anksti netekta didelio, 

Aloyzas Baronas pokario metais, kada
Nuotr. V. Maželio.

reikšmingo rašytojo, kuris dar 
daug duotų lietuvių literatū
rai.

Knygoje (psl. 6) pažymėta, 
kad šis novelių rinkinys “pa
ties autoriaus buvo paliktas 
vienam kolegai iš ‘Draugo’ 
peržiūrėti ir tik kitais metais 
spaudai atiduoti”. Tad leidi
nys ir testamentinis. Tenka 
galvoti, kad velionio valia pa
gerbta, rinkinio struktūra au
tentiška, pavadinimas auto
riaus duotas. Be abejo, knygos 
viršelis jau leidyklos priedas 
prie knygos.

Kai kurios rinkinio novelės 
buvo spausdintos. Prie tokių 
jų ankstesnio rodymosi metri- 
kiniai duomenys turėtų būti. 
Tai pomirtinis leidinys, tai tal
ka ateities studijai. Keliais 
taikliais sakiniais knygos ap
lanke apibūdintas Aloyzo 
Barono talento pobūdis. Ta
čiau knygos aplankas nusi
meta, knygą panorėjus įsiriš- 
ti. Autoriaus talento 
įvertinimui tiktų penktas kny
gos puslapis, kuriame yra 
lakoniška autoriaus biogra
fija.

Užtat 172-1"‘5 puslapiuose 
duotas Aloyzo Barono parašy
tų veikalų sąrašas. Geras, 
išsamus ir naudingas istorijai 
ir bibliografijai. Novelių ir ap
sakymų rinkiniuose įvardinti 
atskiri kūriniai. Trisdešimt 
viena knyga! Trisdešimt kūry
bingų metų! Tai vienas iš pro
duktyviausių išeivijos rašyto
jų, kaip skelbia knygos 
aplanko tvirtinimas. Ir kyla 
pagunda daugiau cituoti iš ap
lanko definicijų: “Ar tai buvo 
lietus, ar automobilio išversta 
tvora, viskas jam kalbėjo ką

Rašytojas Aloyzas Baronas (1917-1980) literatūros vakaruose, knygų 
sutiktuvėse, įvairiuose minėjimuose bei studijų dienose, rengėjų 
paprašytas, niekada neatsisakydavo tarti savo šmaikštų žodi ir paskai
tyti savo kūrybos. Nuotr. y. MažeIio.

nors žmogiško. Kiekviena su
tikta gyvenimo menkystė jam 
paslapčia kalbėjo apie kurį 
nors žmogiškojo gyvenimo 
nuotykį su pilna įtampos in
triga ir su pozityvia jos ato
mazga”.

Kai pasižiūriu į įspūdingą 
Aloyzo Barono knygų sąrašą, 
matau, kad didesnė jų dalis 
yra mano recenzuotos. Iš au
toriaus laiškų spėju, kad su 
mano nuomonėmis jis sutik
davo: definicijos ir idėjos išta
kų ieškojimas jam buvo priim
tini. Dukart man teko 
dalyvauti “Draugo” romano 
konkurso komisijose, sla- 
pyvardinio Aloyzo Barono vei
kalą premijuojant. Premijuo
jamų romanų gaivališkumas 
— ir jauno 1961 metais auto
riaus, ir jau patyrusio 1973 
metais rašytojo — pelnė jam 
premijinį respektą be kon
kurencijos.

Visad jis buvo įvairus, gai
vališkas, idėjinis. Tačiau 
mane itin džiugino Aloyzas 
Baronas išeiviškos buities kro
nikininko misijoje. Šioje sfe
roje jis nepalyginamas meis
tras. Iš nesudėtingos 
išeiviškos buities klaviatūros 
jis išgaudavo skardžių sąs
kambių, prieštaringų sandū
rų, lyrikos ir sudėtingų sim
fonijų. Šio žanro jo kūriniai 
buvo išeivijos portretūra, ir jo 
teptukas nebuvo natūralis
tinis, bet kažkaip nostalgiškai 
supoetintas. Eilinį išeivį lietu
vį ir jo buitinę bei dvasinę 
panoramą jis piešė savo 
“baronišku” metodu, kuris, at
rodo tilptų tarp pasaulinių no
velės meistrų — tarp ap
maudingo čechoviško 
jautrumo ir mopasaniško, daž
nai rėžiančio sarkazmo po rea
lybės rūbais. Aloyzas Baro
nas vaizdavo ir istorijai 
paliko buitinę ir dvasinę jo

generacijoB išeivio būklę. Ir šie 
tamsūs išeiviškos buities užku
lisiai, Aloyzui Baronui į juos 
pažvelgus, visad liks ryškūs, 
jo talentingos analizės nu
tvieksti.

Savo knygose Aloyzas Baro
nas yra perdėm ištikimas sa
vo aplinkai. Tačiau tai nepa
darė jo vadinamuoju buitiniu 
rašytoju. Analizuodamas ap
linką, jis ją idėjiniai turtino, 
jos poreikius plėtė, dalyvių 
dvasioje įžiebdavo naujų, neti
kėtų siekių. Po Aloyzo Barono 
jo generacijos išeivijos žmo
gus neliks ateičiai nuas
menintu individu, jis paliks 
pilnavertis ir sekančioms 
generacijoms savas ir supran
tamas, kaip dabar mes savais 
ir suprantamais laikome Vaiž- ___
ganto,žemaitės ar, Savickio, prisiminimo lūžis ar priekaiš

tas visą istoriją užveda ant ki
tų bėgių, ir skaitytojas susi
tinka su gilesnės reikšmės 
įvykių, su kitų dimensijų reiš
kiniu. Iš pradinės kuklutės 
melodijos autorius išgauna 
erdvų polifoninį akordą.

Žvilgterėjus į rinkinio masę, 
pastebime žėrinčius punktus. 
Novelė “Prie slenksčio” sar
kastišku pasikalbėjimu ap
nuogina įprastų moralinių 
dogmų susikirtimą su ciniz
mu. Tai eutanazijos ir įžūlios 
komercijos konfliktas. “Priek- 
vaiša”, sakyčiau, meistriška 
bemaž besiužetinės medžia
gos transformacija į psicho
loginių konfliktų grandinę. 
Štai “Bendrininkas” — morali
nės ir etinės atsakomybės kan
čia, kurios niekas nežinos, 
neįtars. Žmogaus elgesio tei
sėjas yra jo sąžinės balsas. 
“Kiemo obelis” — alergijos 
sustiprintas santykis su mir
timi. “Šeima” perverta V. 
Nabokovo “Lolitos” pamu
šalo - erotizmo. Ši Aloyzo 
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individus. Ateities skaitytojas 
dažniausiai nesidomi etnogra
finiais atributais, bet visad do
misi žmogumi ir jo literatūri
niu nuotykiu.

Siame 176 puslapių rinkiny
je randamos novelės yra trum
pos iki įmanomumo, epizo
dinės, be sąskambio su 
antrine siužetine potekste. To
dėl jos tokios pagaulios iš pir
mos eilutės. Savo forma tos 
novelės elegantiškos, savo 
idėjingumu ir veikėjų psichės 
nagrinėjimu — jos gilios. Se
niai dingo jaunojo Aloyzo 
Barono gaivališkų, maištau
jančių apsakymų didaktinių 
aforizmų atakos. Dabar rinki
nio novelėse šiam žanrui bū
dinga pabaigos staigmena, 
pridengta logiškos būtinybės, 
todėl skaitytojo kaip ir nesu
gaunama. Rašyti tokias 
miniatiūrines noveles nėra 
lengva. Rašytojas turi būti 
burtininkas su pasakiška Ala
dino lempa — išsikviesti į li
teratūrinį buvimą pasaulį mi
niatiūroje. Nepastebimo 

dvasinio vingio plačioji deta- 
lizacija turi būti tikra, trum
pa, neprasikišusi pro numa
tytas ribas ir rėmus. Kaipgi 
gaila, kad šis puikus mini - no
velių rinkinys nepasirodė, au
toriui esant gyvam!

Iš esmės “Trisdešimt isto
rijų suaugusiems” yra nelai
mingų, melancholijon palin
kusių asmenų rikiuotė. Jų 
psichėje ir lūpose neretai lan
kosi tylūs protestai prieš kas
dienybės slogutį, kuris toks 
daugiaformis jų gyvenimuose. 
Jie ne tokie, kurie buvo dažni 
jaunojo Aloyzo Barono vei
kaluose. Dabar nebe maištin
gi, nebe karštuoliai. Tačiau ir 
šių herojų protestas suskam
ba — bent atodūsio formoje, 
bent akimirkos praregėjime, 
bent kažin ko kilnesnio, pil- 
neanio, tobulesnio pasiilgime. 
Kasdienybės slogutis užkloja 
juos savo sunkia, švinine dan
ga. Ir tada pamatai, kaip šie 
žmonės nėra užkariavę gy
venimo — jie per gležni kovai 
su gyvenimu. Visi jie menku
čiai, kartais girtuoklėliai, kar
tais saikingi kortininkai, išti
kimi santuokiniai, net 
verteivos, net menininkai, bet 
jie yra esminė, didžioji išei
viškos visuomenės dalis. Jie 
yra bazė, ties kuria žydi deko
ratyvios išeiviškos inicia
tyvos žiedai ir fejerverkai. 
Taip, be Barono ši įdomi vi
suomenė būtų dingusi už
marštyje, nežinioje, liktų neįsi
žiūrėta ir nenagrinėta.

AbsoliutUB eksperimentikos 
ir “modernios” stilizacijos 
vengimas teikia Aloyzo Baro
no prozai — romanui ir no- —- 
velei — tikrovės skelbimo po
būdį. Tai nėra natūralistinis 
protokoliškumas. Ir Barono 
realizmas yra jo specifinis 
realizmas — spalvingas kaip 
gamtovaizdis vasarą. Tai 
autoriaus savo personažų 
pažinimas. Jis neguldo savo 
personažų į literatūrinio eks
perimento ir madingumo Pro- 
krusto lovą, bet leidžia jiems 
pilnai ir smagiai gyventi savo 
kūriny.

Šio rinkinio novelėse 
pasakojimas pasiekia nuosta
bų, natūralų paprastumą. 
Skaitytojas intuityviai įžen
gia į epizodą, susitinka su per
sonažais, susidomi paprastute 
situacija. Staiga viena kita pa
straipa, vienas kitas psichinis 
vingis, sąžinės krustelėjimas,

I
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Laureatams skirtas 
numeris:
Tradiciją tęsiant.
Dail. Adolfo Valeškos pasisakymai. 
Literatūros evangelistas Šilbajoris. 
Pora klausimų laureatui Jurgiui Jan
kui.
Laureatas prof. Juozas Žilevičius. 
Kūrybiškai neramus žmogus. 
Premija Margučiui — Petručiui.
Juokingi esame ne mes, juokingas yra 
gyvenimas.
LiėtaVių "fondo pinigai literatūrinėms 
premijoms: pokalbis su Lietuvių fondo 
tarybos pirm. Stasiu Baru.
Ištrauka iš premij uoto Jurgio Jankaus 
rankraščio.
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Tradiciją tęsiant
Savo žodį, skirtą praėju- 

siajai Premijų šventei 1981 m. 
gegužės 17 d. Clevelande, 
užsklendžiau tokia mintimi: 
„Šios tradicijos autoriai tikisi, 
kad ji kasmet skaidriau liudys 
laimėjimų galimybes pagrindi
nėse kultūrinės kūrybos šako
se, kad jos šviesa bus vis ryš
kiau matoma, o joje ir mūsų 
kūrėjas bei jo kūrinys“.

Ar turime kuo pasidžiaugti 
po vienerių metų? Taip ir ne.

Taip, pirmiausia dėl to, kad 
tradicija tebetęsiama. Jos švie
soje matome septynis žinomus 
vardus, skirtus pažymėti kultū
rinės kūrybos pripažinimais. 
Norėtųsi tikinti, kad tie pripa
žinimai daug reikšmingesni 
pripažįstantiems, negu pripa
žįstamiems. Septyni mūsų 
laureatų veidai simbolizuoja 
lietuviškosios išeivijos kultū
rinės dirvos septynis laukus, 
kuriuose šimtai rankų, galvų ir 
širdžių skiria savo jėgas, kad 
dar ilgai išliktume gyvi kalba, 
papročiais ir kūryba.

Drąsa ateiti su naujom tradi
cijom dar nėra suniekinta. 
Šviežioms viltims realizuotis 
dar vis tebėra atviros galimy
bės. Dar vis neatėjo laikas 
prisipažinti, kad tą, kas iškri
to, nėra kuo pakeisti, kad tą, 
kas stabtelėjo, nėra kam pastū
mėti, kad tai, kas apžėlė, nėra 
kam apravėti. Tokia šios šven
tės varpų kalba, tokios vizijų 
tolumos. Toks čiurlioniškasis 
dvasinis podirvis, kuris vis dar 
gali kelti mūsų išeivio kūrėjo 
žingsnius svetimųjų žemių 
plotuose.

Af būta ir dėl ko nesidžiaug
ti? Stebint iš viršaus, buvo 
matyti ir toliau, ir aiškiau. 
Matėsi ir tai, kas kėlė nusivyli
mą. Matėme išmintingus ir 
mokslais tituluotus, kuriems 
kultūrinė veikla dar vis buvo 
nežinomoji žemė. Matėme 
turtingu virtusius vargšais, 
kai knyga ar laikraštis į 
namus prašėsi. Matėme 
sveikus, virtusius paliegėliais, 
kai kultūrai talkos reikėjo. 
Matėme pavargusius, dar nė 
darbo nepradėjus. Taip pat 
girdėjome aklus ir kurčius, 
mūsų darbus bei žodžius 
niekais verčiant. Jų visų mums 
labai gaila.

Kultūros taryba iš duotų

dvasinių ir medžiaginių 
galimybių vietos dairėsi mūsų 
tautos skonio, jausmų ir išmin
ties įvairiom formom reiškėjų 
ir suprato, kad tų kūrėjų ir jų 
kūrinių pagarsinimas išeivijai 
ir tautai turi tapti niekieno 
nepanaikintina kasmetinė 
tradicija.

Dr. A. Maceinos teigimu 
tradicija yra tautinės atmin
ties turinys, kultūrinių 
žmogaus laimėjimų pastovu
mo apraiška, kultūros lytyse 
įsikūnijusi tautos patirtis.

Kultūrinės tradicijos yra 
vienintelės paskatos išeivijos 
tautinei gyvybei globoti bei 
stiprinti.

Už mecenatinį tų tradicijų1 
palaikymą Kultūros tarybos 
vardu tebūna išreikšta čia vieša 
padėka Lietuvių fondui ir JAV 
LB Centro valdybai.

Dailininko Adolfo Valeškos pasisakymai
— Kaip vertinate dailės pre

mijų tradiciją išeivijoje: ar 
premijos mūsų kultūriniam 
gyvenimui yra paveikios, ar 
galėtų jos būti dar efekty
vesnės?

— Dailės premijos tradicija 
ir kelias mūsuose, palyginus su 
Literatūros premija, yra labai 

'■ vingiuoti. Įsikūrus Čiurlionio 
galerijai ir, jai vadovaujant, 
prasidėjus parodoms, premi
jos paskyrimą ne kartą nulem
davo ne kūrinio vertė, bet as
meninė rengėjų pažiūra. Toks 
nusistatymas, be abejo, suma
žino premijos orumą. Kultūros 
tarybai perėmus menų ver
tinimo sritį, dabar didesnis dė
mesys skiriamas profesionalu
mui. Tačiau praeityje mūsų 
visuomenėje profesionali 
dailės būklė buvo gerokai su- 
profanuota. Todėl dailinin
kui paskirta premija kartais 
atrodydavo ne jo iškilaus 
kūrybingumo pripažinimas, 
bet greičiau labdaros pašalpa. 
Nežiūrint sunkenybių premi
jas skiriant, jos vis tiek turėtų 
būti skiriamos. Reikėtų rim
čiau stengtis, kad daugiau 
kompetentingų dailės žmonių 
galėtų pareikšti savo objek
tyvią nuomonę. Galbūt tada 
premija taptų veikliu įkvėpimu 
ir stipriu kūrybiniu akstinu.

— Ar galima būtų kalbėti 
apie lietuvių daile kokia nors 
jai vienai būdinga prasme, 
turint minty dailininkus išei
vijoje ir Lietuvoje?

— Jeigu kalbėti būdinga 
prasme, tai tenka prisiminti, 
kad mus — lietuvius dailinin
kus — tiek išeivijoje, tiek Lietu
voje jungė ne tik pati mokykla 
ir bendrinė pažiūra, bet ir 
mūsų tautinė prigimtis. Tas 
faktas nereikalingas ypatingų 
įrodymų net šiandien. Tiesa, 
mums pasitraukus į Vakarus, 
o jiems pasilikus varžančioje 
socialistinio realizmo doktri
nos aplinkoje, kūrybinis dar
bas vyko ir vystėsi skirtingo
mis kryptimis ir keliais. 
Nežiūrint to, kad lietuviui daiV. Mariūnas

Dailininkas Adolfas Valeška, kuriam paskirta 1981 metų JAV LB 
Kultūros tarybos Dailės premija - 1000 dol. Premijos mecenatas Lietu
vių fondas.

Nuotr. V. Maželio.

lininkui primesta socialistinio 
realizmo doktrina yra rusiš
kas produktas ir kad oficialu
sis rusų menas stalinistinėje 
epochoje rodė psichologiškų 
tendencijų grįžti į bizantinio 
laikotarpio sustingusias meno 
dogmas, dabartis liudija, jog 
dailė Lietuvoje grįžta į save. Ir 
man atrodo, kad vietinė biu
rokratija tą meno grįžimą į 
save ne tik toleruoja, bet ir 
savotiškai remia. Tą aiškiai 
liudija gausybė leidinių apie 
meną. Vadinasi, menininkai 
Lietuvoje atiduoda cezariui 
kas cezario, o savo tautai tai,' 
kas priklauso lietuvių tautai. 
Sprendžiant iš gaunamų lei
dinių, susidaro gana aiškus 
įspūdis, kad tenai menininkai 
kaip ir tęsia mūsų liaudies 
meno filosofinę tradiciją. Tik, 
savaime aišku, jau individu
alioje formoje ir individu
aliam stiliuje.

— Labai įdomus yra dail. 
Prano Domšaičio darbų įsi
gijimo atvejis. O ką ir kaip to
liau paties Domšaičio ir kitų 
panašiu atveju?

— Domšaičio atvejis buvo 
specifinis, nes buVo pavojus, 
kad jo kūrinių didelė kolekcija 
gali būti prarasta mūsų kul
tūrai. Kad e kolekcijos įsigiji
mo reikalas buvo pajudintas, 
man grįžo idėja suorganizuoti 
lietuvių dailininkų reprezenta
cinę kolekciją. Turėjau omeny 
Domšaičio tarptautinį pripa
žinimą ir pasaulyje pasklidu
sius išskirtinio pajėgumo mūsų 
dailininkus. Sukaupus visų jų 
rinktinius darbus (ir Domšai
čio kolekciją), būtų galima 
galvoti apie Lietuvių moder
niojo meno muziejaus įkūrimą 
Chicagoje. Tokio muziejaus 
svarbiausias tikslas būtų 
populiarinti lietuvių meną ir 
pačią Lietuvą, ypač per uni
versitetų meno galerijas, 
muziejus ir kitas meno institu
cijas ne tik Amerikoje, bet ir 
kituose kraštuose. Iš tikrųjų 
taip galvoti turiu pagrindo. 
Jau yra geras skaičius lietuvių 
dailininkų, kurie reprezen
tuoja kitas valstybes. Kuomet 
buvom suorganizavę Lietuvių 
grafikos parodą Milwaukee, 
Wiscon8in. 1959 sausio 5 
dieną, „Milwaukee Sen- 
tinel“ dienraštis savo Arts 
and Artistą skyriuje re
cenziją pavadino „Lithua- 
nia’s Loss, America’s 
Gain“ (Lietuvos nuosto
lis, o Amerikos laimėjimas). 
Toliau recenzijoje dienraš
tis rašo: „Kaip žymiai mūsų 
kultūrą praturtino po Antrojo 
pasaulinio karo į Vakarus 
pasitraukę meno talentai, liu
dija lietuvių dailininkų gau
sūs medžio raižiniai ir litogra
fijos, kurios bus išstatytos 
Intemational Institute“. Pra
ėjo daug metų. Neišvengiamai 
kyla įkyrus klausimas, ką gi 
esame padarę šia linkme? Yra 
buvę bandymų. Deja, juos nu
stūmė į šalį įvairios organiza
cijos, kurių pagrindinis dėme
sys, kartais vienintelis 
dėmesys, skiriamas politinei 
veiklai. Nebūtų protinga atsi
sakyti politinės veiklos. Lygiai 
nebūtų protinga nustumti į 
šalutinius bėgius ne tik lite
ratūrą, bet ir vaizdinį ir gar
sinį menus, nes jie lengviau 
peršoka tarptautinius bar
jerus ir nėra reikalingi verti
mų nei ilgų komentarų. Jie

Prisikeliančio Kristaus skulptūra Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vil
niuje — Antakalny (XVII amž.).

kalba už save, už tautos kul
tūringumą, už jos įnašą į tarp
tautinį lobyną ir už jos ypa
tingą teisę būti laisva. Sunku 
suprasti, kodėl tiek daug 
premijų rašantiems, o tiek 
maža dailei ir muzikai. Gir
dime tiek daug nesibaigiančių 
kalbų apie lietuvybės išlai
kymą. Tačiau lietuvybės išlai
kymas reiškia ne tik lietuviš
kai kalbėti, pažinti Lietuvą ir 
kovoti už jos laisvę, bet ir su-

Literatūros evangelistas 
Šilbajoris

Pakratęs pluoštą lapų ant 
pulto, kresnas, nepikto veido 
žmogus žvilgteli į šešiasdešim
ties klausytojų būrį ir pradeda 
paskaitą. Profesoriaus žodžiai 
sklinda drąsiai, anglų kalba 
tiksli, išieškota, užsieninės tar
senos atspalviai vos pajun
tami. Įvadinių sakinių šmaikš
tūs kontrastai, vienas kitas 
humoro brūkšnelis stukteli 
klausytojus, bet jie tuoj vėl 
apsigaubia pasyvumo kauke. 
Vis dėlto kam čia taip svarbu 
kažkoks Baltrušaitis? Jei 
poetas negirdėtas iki šiol, tai 
nevertas ypatingos atidos ir 
dabar. Ne Baltrušaitis 
sukvietė į paskaitą. Vieni atėjo 
iš solidarumo prelegentui (ne
mandagu praleisti programos 
organizatoriaus paskaitą), an
tri girdėję, kad prelegentas 
esąs „geras sakytojas“, treti 
vien dėl to, kad kitos literatū
ros sesijos konferencijoj ža
dėjo būti dar nuobodesnės (o 
lauke lijo). Snaudulio rūkas 

daryti sąlygas kūrybai ir 
lietuviui kūrėjui. Didelis kūry
binis talentas iškelia savo tau
tą aukščiau negu bet kuris 
kitas. Iškyla talento ugdymo 
klausimas. Iškyla vertingų 
kūrinių surinkimo ir išlai
kymo klausimas. Baigdamas 
drįstu pasakyti, kad tarptau
tinėje plotmėje turbūt netu
rime nė vieno politiko, kuris 
prilygtų Čiurlioniui ir Domšai- 
čiui.

pamažu leidžiasi ant klau
sytojų, bet staiga siūbteli ir 
išsisklaido. Žiežirbom trykš
tantis entuziazmas iš profeso
riaus akių lydi žodžiais sklin
dantį įsitikinimą, kad čia 
kalbama apie svarbius, įdo
mius ir mylėti vertus dalykus. 
Auditorija suklūsta, nebe- 
paišo programos lapuose an
geliukų, pradeda gaudyti kiek
vieną prelegento frazę, sekti jo 
elegantiškų išvedžiojimų vin
gius. Vis dėlto Baltrušaitis! 
Žiūrėkit, pasirodo ir lietuviai 
poetų turėję... Pravedėjas skel
bia, kad jau laikas baigiasi 
(taip greitai?). Nuoširdus ploji
mas, klausytojai skirstosi. Jei 
prie durų stovėtų pirklys su 
Baltrušaičio knygomis, tą 
dieną jis grįžtų tuščiu krepšiu.

Tai ne vienkartinis įvykis. 
Panašių buvo ir anksčiau, o ir 
po anos darganotos dienos 
prieš ketverius metus Toronte 
lietuvių literatūros apaštalas 
profesorius Rimvydas Šilba

joris ne kartą yra sėkmingai 
skelbęs kitataučiams mūsų žo
dinės kūrybos svarbą ir grožį. 
Tad visai nuoseklu ir gera, kad 
premijų dalintojai pagaliau jį 
pastebėjo ir vertai pagerbė.

Prof. Šilbajoris nėra pasam
dęs jį reklamuojančios agentū
ros, tai apie jo darbus už mūsų 
visuomenės kasdienybės ribų 
mažai žinome. O šiaipjau 
mūsų tarpe jis pažįstamas kaip 
išeivijoje pirmaujantis litera
tūros kritikas. Stambiausias jo 
darbas yra studija apie 
lietuvių novelę knygoje 
„Lietuvių literatūra svetur“. 
Bet tai tik maža dalis Šilbajo
rio darbų. Surinkus gausias 
apybraižas, recenzijas, studi
jinius straipsnius iš „Met
menų“, „Aidų“, „Lituanistikos 
darbų“ ir šiaip periodikos, susi
darytų didelis raštų tomas.

Nors neabejotinai akademiš
kas, savo lietuviškuose raš
tuose Šilbajoris vis dėlto 
nėra tradicinis literatūros 
mokslininkas - tyrinėtojas. Jis 
nemėgsta enciklopedinių 
straipsnių (nors nemažai jų 
yra parašęs), istorinių apžval
gų, išsamių monografijų apie 
atskirus autorius ar literatū
rinius periodus. Jis daugiau 
analitikas, eseistas. Jam malo
niau pasičiupti sau mėgstamą 
autorių ar atskirą kūrinį ir ieš
koti jame menininko balso, at- 
narplioti formos bei simbolių 
raizgyne glūdinčius meninės 
tiesos krislus. Turėdamas 
aštrų žvilgsnį ir ryškų, elegan
tišką stilių, Šilbajoris sugeba 
atskleisti ir sudėtingiausius 
struktūrinius pagrindus, neuž- 
goždamas kūrinio dvasios 
miglotom sąvokom, neįskai
tomu moksliniu žargonu. 
Tiesa, būna, kad ir jis sau lei
džia pažaisti sausu forma
lizmu, lyg norėdamas savo ko
legoms įrodyti, kad, reikalui 
esant, gali lygintis ir su kie
čiausiais migloto dėstymo aka
demikais. Bet tai retos ekskur
sijos. Šiaipjau Šilbajoris rašo 
subjektyviu braižu, pasiner
damas į analizuojamą kūrinį 
su respektu, net su meile. Ir su 
gaivalingu entuziazmu, kuris 
spinduliuoja būtinumu komu- 
nikuoti, čia pat dalintis su 
skaitytoju savo džiaugsmu, 
atradus tobulų formos ir min
ties sąlyčių grožį.

Šie literatūros kritiko priva
lumai pasidaro nepaprastai 
parankūs, kai Šilbajoris 
žygiuoja į kitataučius skelbti 
lietuvių literatūros evangeliją. 
Tas pats džiaugsmas, tas pats 
respektas, tas pats neabejo
tinas įsitikinimas, kad 
kalbama apie įdomius ir svar
bius dalykus trykšta kone iš 
kiekvieno puslapio Šilbajorio 
knygoj „Perfection of Exile“ 
(1970 m.). Tai stambiausias jo 
darbas apie lietuvių literatūrą 
kitataučiams skaitytojams, 
sutelkiantis keturiolika svarių 
straipsnių apie rinktinių išei
vijos rašytojų kūrybą. Knyga 
nėra apžvalginis, reklaminio 
pobūdžio leidinys. Anaiptol, 
tai rimta studija, parašyta 
gyvu akademiniu stiliumi, 
vakariečiams priimtu 
formalistinės kritikos braižu. 
Tenais pigiai nebūbnijama, 
kad lietuvių literatūra svarbi 
pasauliniu mastu, kad atskiri 
jos kūrėjai nusipelno tarptau
tinio dėmesio. To ir nereikia. 
Vien faktas, kad Šilbajoris 
apie tai rašo, ir rašo gerai, jau 
reiškia, kad analizuojami daly- 
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Šiame numeryje:
Ne naujas raugas, bet naujas įmaišy
mas.
Rašytojų suvažiavimui artėjant: 
pokalbis su Bernardu Brazdžioniu, Ale 
Rūta ir Broniu Raila.
Su leidiniais iš Lietuvos.
Daumanto Cibo apsakymas „Skubur- 
lis“.
PEN klubo suvažiavimas Londone.
Iš moderniosios anglų ir amerikiečių 
poezijos: Leigh Hunt, James Stephens 
ir Robert Frost.
Tėviškės parapijos choro sukaktis ir 
jubiliejinis koncertas.
Floridos lietuvių kultūrinėje pa
dangėje.
Jankus ir Dargis Detroite.

Ne naujas raugas, 
bet naujas įmaišymas
Mąstydami Šiandie apie 

Velykų paslaptį, atkreipkime 
dėmesį į antrąjį skaitymą, 
kuris kartais skaitomas dienos 
mifiiose. Jame apaštalas Povi
las kalba apie teSlą, jos raugą 
ir naują teSlos įmaišymą (1 
Kor.5,6b-8). Šis palyginimas 
daugeliui mūsų jau nėra 
akivaizdus, nes mes duonos 
namie nekepame ir miltų 
maišymo neatliekame ir seno 
raugo į ją nededame. Tačiau 
Kristaus laikų žmogui ir mums 
senesniems, užaugusiems 
Lietuvoje, žinoma, kad įdėjus 
seno raugo į miltų maišymą, 
jis gali įrūgti, ir iš tokio maišy
mo išeina būdinga lietuviška 
duona, kurią dauguma mūsų 
mėgstame. Tačiau atkreip
kime dėmesį į tai, kad apašta
lo Povilo supratimu Kristaus 
vaidmuo žmonijoje nėra raugo 
įdėjimas į tešlą, bet iš viso yra 
naujas tešlos įmaišymas.

Ką šis palyginimas nori 
mums pasakyti apie Kristaus 
reikšmę? Jis nori pasakyti, kad 
jo mirtis ir prisikėlimas yra ne 
tiek seno pasaulio gerinimas, I 
kiek naujo pasaulio kūrimas. 
Kristaus su Dievu sutaikinta 
žmonija, apaštalo Pauliaus 
supratimu,yra ne naujo raugo 
įdėjimas į seną tešlą, bet visiš
kai naujas tešlos įmaišymas. 
Dar kitais žodžiais betariant, 
čia yra naujas žmogaus sukū
rimas, palyginus su pirmuoju 
žmogaus sukūrimu. Iš šio 
svarstymo mes matome, kaip 
daug reikšmės apaštalas Povi
las skiria Kristaus įvykdytam 
žmonijos gelbėjimo darbui. 
Kad mes teisingai apaštalo 
Povilo mirtį supratome, liudi
ja kiti jo laiškų išsireiškimai. 
Antrame laiške korintiečiams 
jis tiesiog ir sako: „Taigi, kas 
yra Kristuje, yra naujas kūri
nys. Kas buvo sena — praėjo, 
štai atsirado nauja" (Kor.5,17).

Pasigilinkime truputį į šį 
krikščioniškumo supratimą. 
Čia yra sukurtas naujo tipo 
žmogus, kurio nebuvo anks
čiau. Ką naujo kuriantis Die
vas čia žmogui padaro? Ar jis 
pakeičia jo fiziologiją? — Ne. 
Ar jis pakeičia jo psicholo
ginius nusiteikimus? — Ne. 
Bet jis padaro pakeitimą, 
žmonių santykių srityje. Die
vas ateina asmeniškai santy

kiauti su žmogumi, panašiai, 
kaip jis tai darė rojuje. Kurian
tis Dievo žodis, kaip asmuo, 
veikia mūsų tarpe, formuo
damas žmonijos istoriją. Kiek
vienas žmogus ir visa žmonija 
atsistoja kituose santykiuose 
su Dievu. Žmogus vėl pasidarė 
mirties nesukliudomu pokal
bio ir draugystės partneriu su 
Dievu. Galbūt anie Kristaus 
pasirodymai po mirties turi ir 
tą prasmę, kad liudytų asme
ninį santykį tarp Dievo ir 
žmonių.

Tiesa ir seniau daugelis žmo
nijos kultūrų tikėjo, kad mirtis 
žmogaus nesunaikina ir kad 
jis gali būti laimingas po mir
ties. Tačiau ta tiesa vis labiau 
blėso iš tautų galvosenos. Net 
žydų tarpe Kristaus laikais 
buvo gyvas sąjūdis — sadu
kėjai, kurie netikėjo žmogaus 
gyvenimu po mirties. Gal buvo 
tai graikiškos kultūros įtaka, 
kuri buvo labai stipri žydijoje 
pora paskutinių šimtmečių 
prieš Kristų. Didelis Graikijos 
išminčius Aristotelis nerado 
galimybės galvoti apie žmo
gaus amžinybę. Žmoniškasis 
gerumas, pasak jo, nėra tokio 
pobūdžio, kad galėtų būti 
įamžintas. Pasak jo „baltu
mas nepasidarytų labiau 
baltas būdamas įamžintas, nes 
nuo to, kai jis tęsiasi, nepa
sidaro baltesnis už tą baltu
mą, kuris žūva dienos slinkty
je“ (Nic.Ethics 1 kn.6 
sk.,939-940 angį, laidoje). Mes 
čia negalime leistis į disku
sijas su Aristotelio turima 
amžinybės samprata. Amžiny
bė yra daugiau, negu laiko 
prailginimas. Galbūt atsa
kymą Aristoteliui duoda 
apaštalas Povilas, į Kristaus 
vaidmenį žiūrėdamas ne kaip i 
naujos rūgšties įdėjimą į seną 
tešlą, bet kaip į naują įmaišy
mą, naują žmogaus sukūrimą 
ir naujos amžinybės sąvokos 
suteikimą žmonijai.

Galbūt šį mąstymą derėtų 
baigti pastebėjimu, kad mes ne 
viską žinome apie žmogų ir 
apie save ir kad tikslieji 
mokslai pilnutinės žmogaus 
prigimties negali atidengti. 
Tikėjimas apie žmogų pasako 
daug daugiau ir turi daug 
aukštesnę žmogaus sampratą.

V. Bgd.

Rašytoju suvažiavimui artėjant
Pokalbis su Lietuvių rašytojų draugijos (LRD) valdybos žmonėmis

Gegužės 22-23 dienomis Cle- 
velande šaukiamas Lietuvių 
rašytojų draugijos narių vi
suotinis suvažiavimas. Ta pro
ga mūsų korespondentas krei
pėsi į tris LRD valdybos narius 
(Los Angeles) su keletu klau
simų kiekvienam.

Korespondentas:
— Sakykite, pirmininke, ko

kiu tikslu šaukiate suvažia
vimą ir kodėl Clevelande?
Bern. Brazdžionis, pir
mininkas:

— Clevelande dėl kelių prie
žasčių. Viena — šis miestas pa
skutiniaisiais metais yra ta
pęs viena iš kultūriškai 
aktyviausių lietuvių kolonijų: 
antra — prieš metus, man 
dalyvaujant D.M. parapijos su
rengto birželio įvykių minėji
mo programoje, ten kilo min
tis šaukti rašytojų 
suvažiavimą, ir tą mintį parė
mė parapijos klebonas kun. G. 
Kijauskas, pažadėdamas pa
talpas ir kitokią pagalbą, o 
draugijos narys B. GaidŽiūnas 
pažadėjo užleisti savo namus 
ir sodybą susirinkimui; ir tre
čia — Clevelandas yra beveik 
JAV centre, tad arčiausia iš vi
sų kraštų suvažiuoti.

Kodėl šaukiame suvažia
vimą? Visos draugijos šaukia 
savo narių suvažiavimus — tai 
organizacinis veiklos reikalas. 
Pradžioje ir LRD bandė šaukti 
suvažiavimus kaip sako įsta
tai: kas treji metai. Bet dideli 
nuotoliai neleido toliau tesėti, 
ir daugelis veiklos funkcijų, 
kaip ir kitose draugijose, buvo 
atliekama korespondenciniu 
būdu (valdybos rinkimai, nau
jų narių priėmimas ir kt.).

Nors šiais laikais neakivaiz
dinė komunikacija yra labai 
įsigalėjusi ir paranki, bet vis- 
tiek ji neatstoja gyvo žmogaus 
su žmogum susitikimo. Kiek 
atsimenu, didesnis ir geriau 
pavykęs visuotinis suvažia
vimas įvyko maždaug prieš 25 
metus Kultūros kongreso metu 
Chicagoje. Nuo to laiko drau
gija daug narių neteko, daug į 
ją įstojo naujų. Dabar dau
gelis narių nebepažįsta vienas 
kito — manau, kad pats lai
kas, kol dar yra bent pora 
dešimčių draugijoje dalyvau
jančių nuo Lietuvos laikų, vei
das į veidą susitikti, gyvu žo
džiu pasitarti, pasidalinti 
mintimis rūpimais draugijos ir 
literatūros klausimais.

Rašytojai, su kuriais čia kalbamasi

Vincas Grybas (1890-1841)

Į suvažiavimą rašytojus 
kviečiame su žmonomis, o 
rašytojas su vyrais; taip pat 
kviečiame rašytojų našles — 
tai būtų lyg ir šeimyniškas 
susitikimas, kuris, neabejoju, 
turėtų būti jaukus, šiltas ir il
gai atmintinas. Tokiam suva
žiavimui nariai pritaria ir jau 
nemažai yra atsiuntę pasi
žadėjimus dalyvauti. Taip pat 
kviečiame kolegas redaktorius 
bei literatūros dėstytojus 
amerikinėse mokslo institu
cijose.

Suvažiavimui rengiama 
dviejų dienų programa, kurio
je be organizacinių darbų, 
numatoma susipažinimo su vi
suomene banketas su litera
tūrine dalimi, pamaldos ir li
teratūrinė akademija, kurioje 
bus įteiktos LRD ir Barono 
vardo novelės konkurso pre
mijos, Maironio 50 metų nuo 
mirties, Krėvės 100 m. nuo gi
mimo ir kt.sukakčių paminėji
mas.

LRD valdybai talkininkau
ja Clevelande sudarytas pla
tus komitetas, kuris neša visą 
technikinę naštą; komitete 
LRD valdybai atstovauja Ba
lys GaidŽiūnas.

Korespondentas:
— O kaip su tais rašytojais, 

kurie dėl kokių nors priežasčių 

rašytojų suvažiavimo reikalu: Bernardas Brazdžionis (kairėje ). Alė Rata ir Bronys Raila.

nepriklauso draugijai? Kaip su 
jaunais, kurie dar tik bando sa
vo jėgas periodikoje ar net ir vi
sai nesirodo spaudoje, bet ra
šo, kuria?

Bern. Brazdžionis:
— I suvažiavimą kviečiame 

visus ir visi bus kolegiškai pri
imti ir galės dalyvauti diskusi
jose, pareikšti savo nuomones. 
Laukiame pareiškimų įstoti į 
draugiją — suvažiavimas bus 
gera proga, nes nereiktų ilgai 
užsitęsiančių raštiškų for
malumų.

Korespondentas:
— Bet formalumai įstoti vis

gi yra. Kokie jie?
Bern. Brazdžionis:
— Pagal įstatus draugijos 

nariu gali būti: kiekvienas 
draugijos veikimo plote gyve
nąs lietuvis rašytojas išleidęs 
nors vieną grožinės literatūros 
veikalą ar pasižymėjęs savai
minga kūryba; pasižymėję li
teratūros kritikai; grožinės li
teratūros vertėjai; literatūros 
istorikai bei teoretikai. Vienin
telis formalumas: paduoti pa
reiškimą su trumpa biografija 
ir darbų nuoroda, bei su dviejų 
dr-jos narių rekomendacijom.
Korespondentas:
— Kokie klausimai numa

tomi suvažiavime svarstyti?

Alė Rūta, sekretorė:
— Jų bus ne vienas ir įvai

rių. Pavyzdžiui, numatoma 
svarstyti jaunųjų literatų, ki
taip sakant, naujosios litera
tūrinės pamainos ugdymo 
klausimas, santykių su Lietu
voje gyvenančiais rašytojais, 
jų kūrybos vertinimo klau
simas, literatūrinės naujovės, 
vertimų klausimas mūsų išei
vijos periodikoje ir kt.

Taip pat bus iškeltas Rašy
tojų draugijos fondo reikalas. 
Iki šiol nario mokestis buvo la
bai mažas (5 dol. metams) ir tą 
labai maža dalis narių atsi
mindavo sumokėti, reikalų 
daugybė, o pinigų nėra. Pasi
taiko, kad vienam kitam rašy
tojui reikalinga finansinė pa
rama baigti veikalui, kitam gal 
pragyvenimui trūksta. Tiesa, 
rašytojai išdidūs žmonės. 
Pasiskundžia artimiesiems, 
pasiguodžia, bet neelgetauja, 
nemaldauja trupinių... Tačiau 
būna atveju, kad draugija tu
rėtų savo nariui padėti. Fondo 
reikalas jau keletą kartų kel
tas, svarstytas, bet vis be re
zultatų. Jis bus iškeltas ir da
bar. Gal kas nors konkretaus ir 
bus sugalvota.

Lietuvių rašytojų šelpimas 
neįeina nei į Balfo, nei į Lietu
vos Dukterų programą. To ir 

nenorime. Bet geriausia rašy- ■ 
tojui parama būtų, jei visuo
menė pirktų jų raštus — kad ir 
nedidelis likęs leidėjui knygos 
pelnas būtų rašytojo darbo ho
noraras. Betgi dabar (žinome, 
ne paslaptis!) būna taip, kad 
pats rašytojas turi sumokėt 
spausdinimo išlaidas, kurios 
nevisuomet grįžta, o “honora
ras” ir yra tie pinigai, kuriuos 
jis pridėjo iš savo kišenės.

Kas daugiau? Pirmininkas 
nepaminėjo “Knygų mugės” — 
čia leidėjai ir autoriai galės iš
statyti savo naujausius lei
dinius — o autoriai duos auto
grafus. Be to; bus surengta 
Maironio knygų ir kt. parodos.

Dėl informacijų kreiptis į 
LRD valdybą adresu: Alė 
Rūta, sekretorė, 306 — 33nd 
St., Santa Monica, C A 90402 
arba Clevelande, — Balys Gai
dŽiūnas, kuris atstovauja LRD 
valdybai ir yra suvažiavimo 
rengimo komiteto pirminin
kas, adresu: 9038 Euclid — 
Chardon Rd., Kirtland, OH 
44094.

Korespondentas:
— Ar tikite, kad išeivijos lie

tuvių rašytojų visuotinis suva
žiavimas gali pasisekti?

B. Raila:
— Tikėčiau, bet vienas pats 

tikėjimas čia nieko nereiškia. 
Lietuvių rašytojų draugija da
bar yra visiškai “tarptautinė”, 
jeigu norit — “pasaulinė”. - 
Būdavo ir praeity mūsų rašy
tojų, išvykusių iš Lietuvos 
Amerikon, Rusijon ar Vakarų 
Europon, bet ne tiek daug, ne 
tokia plačia plotme, kaip da
bar. Laisvieji lietuviai rašy
tojai dabar pasisklaidę trijuo
se kontinentuose: Vakarų 
Europoj, Šiaurės ir Pietų 
Amerikose, Australijoje, vie
nas Art. Rytuose, Izraelyje, pa
galiau ir Lietuvos pogrin
dyje... Kai mes čia neturim 
beveik jokio iždo ir visokerio
pai remiančių veiksnių, pla
tesnio masto rašytojų suvažia
vimas yra labai sunkus siekis. 
Negalim tikėtis visų, gal nei 
pusės rašytojų dalyvavimo, 
nors draugijos valdyba visus 
kvietė jau ne kartą — narius ir 
nenarius (kurių nedaug, bet 
yra). Bet jei į Clevelandą savo 
lėšomis ir pasiaukojimu ryšis 
atvykti koks trečdalis drau
gijos narių, suvažiavimą galė
sime laikyti pasisekusiu.

Korespondentas:
— Taigi, atsižvelgiant į ne

lengvas sąlygas, ar toks rašy
tojų suvažiavimas galėtų būti 
reikšmingas? Ir ar prasmin
gas?

B. Raila:
— Valdybos posėdžiuose tas 

klausimas gal dešimt kartų iš 
visų pusių buvo svarstytas. 
Mes nesame perdaug naivūs. 
Visi žinom sunkumus, vilties 
žvakutė nestipriai žybčioja juo
do tunelio angoje. Bet atsaky
mas į jūsų klausimus labai aiš
kus. Atsižvelgiant į kultūrinių 
ir dvasinių pradų svarbą lietu
vių išeivijos tautinei gyvatai 
išsilaikyti ir stipriau įtaigoti 
Lietuvos likimo kelią — dabar 
labai erškėčiuotą — laisvėjimo 
ir pagaliau nepriklausomybės 
įkūnijimo kryptimi, man ro
dos, yra vienas iš pačių reikš
mingiausių uždavinių lietu
vių kultūrininkams aplamai, 
rašytojams ypač. Todėl visos 
pastangos, kūrybinės ir or
ganizacinės, ta kryptimi yra 
prasmingos. Prasmingi ir 
asmeniniai susitikimai bei

(Nukelta į 2 psl.)
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Ar gerbiam, kas gerbtina?
Kultūriniam ir valstybi

niam gyvenimui subrendu
siose tautose yra dalykų, ku- • 
riems jau savaime rodoma tam 
tikra pagarba. Čia suminė
sime tik pora: gimtąją kalbą 
bei raStą ir tautos vėliavą.

Kai kitų tautų kultūrose ir jų 
valstybiniam gyvenime gim
toji kalba įsipilietino nor
malioj istorijos eigoj, tai mū
suose visa tai vyko labai 
skausmingai. Tautos kamie
nui reikėjo parodyti nepapras
to tvirtumo, tiesiog titaniško 
užsispyrimo ir kovos dvasios, 
kad išsaugotume tai, ką dabar 
turime: tėvų ir protėvių pali
kimą — gyvą ir visam kul
tūringam pasauliui žinomą lie
tuvių kalbą bei raštą. Jeigu 
šimtmečių eigoje būtume visa 
tai praradę su nutautusios 
bajorijos dauguma, vargu ar 
šiandien lietuvių tauta dar be- 
egzistuotų,

Gi pats herojiškiausias ko
vos už gimtąją kalbą ir raštą 
laikotarpis buvo devyniolikto 
šimtmečio antroji pusė — spau
dos draudimo metai. Ir tautos 
įsisavintas lotyniškas - lietu
viškas raidynas buvo tos ko
vos ir vėliava, ir simbolis, ir 
realybė. Peršama rusiškoji 
graždanka buvo tautos atmes
ta totaliai. Patriotinėse kal
bose dabar dažnai apie tai šne
kam ir lenkiam galvas prieš 
anų laikų susipratėlius, prin
cipingai nepriėmusius sve
timo alfabeto.

O ką patys darome šian
dien, kai lietuviškai abėcėlei 
reikia parodyti bent minima
lios pagarbos? Niekieno ne
verčiami, niekieno neagituo
jami, vien tik dėl savo tautinės 
savigarbos atbukimo neretai 
lietuviškojo raidyno savano
riškai atsisakome.

Dirbant redakcijoje, tai liūd
nai illiustracijai pavyzdžių ga
lėtume čia pateikti tiek ir tiek. 
Tai vis būtų prisiunčiami raš
tai, straipsniai, laiškai, redak
cijos pabarimai bei pamoky
mai, kaip ir ką turėtume daryti 
mūsų tautinėje, kultūrinėje bei 
visuomeninėje veikloje. Labai 
gerai, ir redaktoriai j visa tai 
ranka nenumoja. Bet kaip 
jaustis tada, kada raštas para

šytas vien angliško šrifto ma
šinėle, neuždedant ranka jo
kių lietuviškojo raidyno 
akcentų! Reiškia, žmogus atsi
sakė lietuviško alfabeto, o pri
ėmė angliškąjį be jokios ko
vos. Negi būtų veltui kovoję už 
lietuviškąją abėcėlę to žmo
gaus tėvai ir seneliai...

Ypač liūdna, kai tingi prie 
angliškos mašinėlės šrifto lie
tuviškuosius akcentus pieš
tuku prisegti nė šiaip kokie 
beraščiai, bet kaip tik šių laikų 
mūsų šviesuoliai, aukštai pra
sisiekę šio krašto valdžiose, eko
nomijos bei švietimo pakopose, 
o taipgi ir lietuviškosios veiklos 
laktose. Negi vėl visas viltis rei
kės sudėti j liaudj?

Pereinant j tautinės vėliavos 
temą, pirmiausia reikia pa
sakyti, kad pagarba savajai 
vėliavai tautose yra visuotina. 
Juk tautos vėliava yra heral
dinis tautos simbolis, yra tie
siog kiekvienos tautos vizitinė 
kortelė pasaulio tautų šeimoje. 
Vėliavos vertinimo kone eks
taziškų pavyzdžių apstu ir mū
sų gyvenamo krašto Amerikos 
Jungtinių Valstybių istorijoje'. 
Juk Amerikos žvaigždėtoji vė
liava buvo tiesioginė inspira
cija sukurti dabartinio Ameri
kos himno žodžius. O Ameri
kos vėliavą ant Suribachi 
kalno Ivošimos saloje kelian
čių Amerikos marinų grupi
nė nuotrauka tapo tiesiog 
Amerikos pergalės simboliu ir 
impozantišku skulptūros pa
minklu marinams ir Amerikos 
vėliavai sostinėje Washing- 
tone.

Lietuviškajai savo vėliavai 
dėmesio taipgi rodome. Tik ne 
visur supratingai ir apgalvo
tai. Kartais net elementarios 
pagarbos stokojame. Ir gal ne 
iš blogos valios, o tik dėl savo
tiško apkiautimo. Sakysim, 
yra įprasta įvairių kongresų, 
minėjimų bei suvažiavimų po
sėdžiuose ant darbo ar pre
zidiumo stalo pastatyti Ameri
kos ir Lietuvos vėliavėles. 
Pagal visą protokolą jos turi 
būti vienodo didumo. O pasi
taiko, kad Lietuvos vėliavėlė 
būna perpus mažesnė už 
Amerikos ar atvirkščiai. Toks 
pat lygus dviejų vėliavų dydis 
būtinas ir viešose demonstra-

J. JAKŠTAS

• Dr. Algirdas Budreckis, 
ALGIRDAS, senovės Lietu
vos valstybininkas, jo veikla ir 
laikai. Išleido LSST Simo Kudir
kos šaulių kuopa New Yorke 1981 
m. Aplanke panaudotas dail. S. 
Ušinsko paveikslas. Knygos meni
nė priežiūra ir vinjetės Pauliaus 
Jurkaus. Kalbą taisė Leonardas 
Žitkevičius. Vardyną sudarė Pet
ras Jurgėla. Spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, N.Y. Leidi
nys didesnio formato, kietais 
viršeliais, 364 psl., gaunamas pas 
leidėjus: K. Bačkauskas, 84-55 
86th Avė., Woodhaven, N.Y. 
11421. kaina — 15 dol., užsisakant 

paštu persiuntimo išlaidoms 
pridėti $1.50.

*
Nors daug prirašyta isto

rijos teorijų, tačiau lig šiol 
nenustatyta visuotinai priim
to istorijos rašymo būdo. 
Tiesiamos tik visokios joB rašy
mo gairės, bet neišvedami 
keliai. Jie ir negali būti išvesti. 
Ir tai todėl, kad jie visą laiką 
darosi su nesulaikoma laiko 
tėkme. Pagrindinis istorijos 
mokslo tikslas pavaizduoti 
visuomeninio gyvenimo vyks
mą laiko tėkmėje, pasinau
dojus visokeriopomis praeities 
liekanomis, šaltiniais vadi
namomis.

Jei vaizduojama Lietuvos 
istorija, tai lietuvių tauta laiko
ma tam tikru visuomeniniu 
vienetu, kuris vystėsi amžių 
slinktyje nuo seniausių mokslu 
siekiamų laikų iki šios dienos. 
Besivystanti lietuvių tauta 
nebuvo koks anoniminis viene
tas, ji buvo ir yra dauginga 
vienovė, sudaryta įvairių 
grupių, skirtingų individuali
nėmis savybėmis ir jose 
pasireiškusiomis asme
nybėmis. Ypač asmenys 
neišskiriami iš istorijos vyks
mo. Jie yra integralinė jo dalis. 
Kaip istorinis vyksmas negali 
būti vaizduojamos be asmenų, 
taip ir asmenys be istorinio 
vyksmo.

Visa Lietuvos istorija 
patvirtina asmenę ir istorinio 
vyksmo koreliaciją. Štai mūsų 
istorinio laikmečio aušroje 
iškilo Mindaugas ir visas 
pradinis istorinis vyksmas 
neatskiriamai susijęs su juo. 
Lietuvos istorija pirmoje XIII 
a. pusėje yra, galima sakyti, 
Mindaugo istorija. Jo krikšto ir 
vainikavimosi epizodai 
paskaidrina Lietuvos valsty
bės pradžią.

Kadangi Mindaugas iškilo 
Lietuvos padangėje tokia 
ženklia asmenybe, tai jis 
patraukė ne vieno istoriko 
dėmesį. Apie jį parašytos 

cijose ir Vasario 16-tos minė
jimuose, ir bažnyčiose, ir visur 
kitur, kur tik reikia jas rodyti 
abi.

Nepagarba lietuviškai vėlia
vai yra labai akivaizdi, kai ji 
viešai išnešama susiraukšlė
jusį ir neišlyginta. Dar rim
čiau reikėtų žiūrėti į mūsų lie
tuviškąją vėliavą, kai ji šiame 
krašte kur nors paliekama vie
šai plevėsuoti ilgesniam lai
kui. Yra gražu kai, sakysim, 
Chicagos Marąuette Parko šir
dyje stambi institucija į jud
rios gatvės pusę atsuktame sa
vo kiemelyje kiekvieną sekma
dienį iškelia iš tolo gerai mato-

Vytautas Kašuba Lietuvos valdovas Algirdas

kelios monografijos. Bene 
seniausias jos autorius buvo 
lenkų istorikas Julius Latkovs- 
kis, parašęs dar iki šiol 
nepralenktą studiją „Min
daugas Lietuvos karalius“ 
(1892). Lietuvis istorikas Jonas 
Totoraitis pasirinko savo 
disertacijai temą „Mindaugo 
Lietuva“ (1905). Apie Min
daugą daugiau literarišką 
monografiją parašė lietuvių 
kilmės sulenkėjusi didikė K. 
Skirmuntaitė (1909). Apie 
Mindaugą rašė disertaciją ir 
kun. J. Stakauskas, vėliau 
išplėtęs ją į veikalą „Lietuva ir 
Europa XIII a.“ (1934).

Po Mindaugo tik Jogaila ir 
Vytautas buvo pavaizduoti ne 
vienoje monografijoje jau 
pakitusiose istorinėse aplinky- 

mas Amerikos ir Lietuvos vė
liavas. Tačiau Lietuvos vėliava 
taip nublukus, kad tiesiog ne
atpažįstama: jau ne geltona, ža
lia, raudona, bet labiau balta, 
saulės nugerta žalia ir ružavai 
violetinė. Negi šimtų tūkstan
čių dolerių nuosavybei pritrūko 
tų kelių dolerių nupirkti vėlia
vai naujos medžiagos?

Tad kol dar turime ir išeivijo
je lietuviškojo alfabeto raštą ir 
lietuviškąją vėliavą, ir kurių 
mums čia niekas nedraudžia 
turėti, nepamirškime jiems 
parodyti ir reikiamos pagar-

bėse. Prieš juos valdę kuni
gaikščiai tik bendruose isto
rijos veikaluose buvo 
pavaizduoti. Išimtis — Kęstu
tis, kuriam istorikas Kučas 
skyrė disertaciją (1938, 
1981(2)). Prie Kęstučio mono
grafijos gražiai prisijungė dr. 
Algirdas Budreckis, išleidęs 
monografiją „Algirdas. Seno
vės Lietuvos valstybininkas, jo 
veikla ir laikai“ (1981). Abi 
monografijos tarsi papildo 
viena kitą, nes liečia, kaip 
sakoma, abiejų diarchinę 
valdyseną.

Jauno autoriaus Budreckio 
monografija yra tiesiog staig
mena mūsų išeiviškoje isto
riografijoje. Iki šiol vis buvo
me pratę matyti senesnių, dar 
nepriklausomoje Lietuvoje išsi
mokslinusių istorikų darbus. 
Kartais net paaimanuoda
vome, kad beveik nėra čia isto
rikų prieauglio, atseit, Ameri
kos universitetų absolventų. 
Bet štai iškilo jaunas isto
rikas, išėjęs mokslus čionykš
čiame universitete, su neeiline 
monografija apie Algirdą. 
Prieš imantis gvildenti ją, 
tinka pakalbėti apie autorių ir 
jo triūsą, naudojantis jo paties 
pasipasakojimais pratarmėje.

Autorius — 
istorikas tyrinėtojas

Budreckis (g. 1937) atsidėjęs 
studijavo istorijos mokslus 
Rutgerso universitete 1957- 
1965 m. ir parašė magistro tezę 

ir daktaro disertaciją. Tezėje 
dokumentaliai pavaizdavo 
1941 m. sukilimą ir diserta
cijoje — lenkų jakobinus 
(prancūzų švietimo amžiaus 
įtaka lenkų intelektualams). 
Budreckis turėjo būti bene
diktiniško kruopštumo studio- 
zas, kad nesiribojo karje
riniais darbais, bet dar ėmėsi 
tyrinėti algirdinės istorijos 
klausimus ir rašinėti. Apie 
savo triūsą šiuo atveju auto
rius šiaip kalba: „Man pačiam 
teko pirmą kartą miklinti 
plunksną algirdine tema 1958 
m. Rusijos istorijos kurso refe
rate. Esu parašęs keletą 
trumpų populiaraus pobūdžio 
straipsnių apie tam tikrus įvy
kius Algirdo laikais“. Iš pirmų 
tyrinėjimų parašė studiją 
„Lietuviškoji ekspansija“, 
išspausdintą „Karyje“, 1969. 
Nuo 1970 m. pradėjo rengti 
algirdinį veikalą ir kaupė 
medžiagą jam. „Vakarais ir 
savaitgaliais rausiausi New 
Yorko, Philadelphijos ir Bosto
no miestų bei universitetų 
bibliotekose. Darbas ėjo lėtai, 
nes pragyvenimo šaltinis 
nebuvo akademiškas, o, bend
rai tariant, visuomeniškas 
komerciškas. Tik laisvalaikį 
galėjau skirti Algirdo tema
tikai ir tai tiktai tuomet, kai 
buvo tinkamas ūpas“.

Penkerius metus rinkęs šalti
nius, bandomai rašęs ir tekstą 
perdirbinėjęs, 1975 m. sėdo 
rašyti veikalą. Jam panaudojo 

milžinišką surinktą mokslinį 
aparatą — didžiausią šaltinių 
ir veikalų krūvį, liečiantį Rytų 
Europą. Reikia tiesiog ste
bėtis, kad autorius trijų minė
tų miestų ir jų universitetų 
bibliotekose būtų suradęs tiek 
mokslinės medžiagos vidur
amžinei Rytų Europos isto
rijai. Jis turėjo surasti ir ištirti 
tose bibliotekose didelius 
foliantus rusiškų, lenkiškų, 
vokiškų (vokiečių ordino) šalti
nių leidinių ir išsiieškoti, išsi
rašyti iš jų Algirdo istorijai 
panaudotiną medžiagą. Tik 
didelių bibliografinių suge
bėjimų tyrėjas, turįs jautrią 
bibliografinę uoslę, galėjo tų 
šaltinių masėje susirasti jo 
reikalui tinkamą medžiagą.

Tokiai gausiai medžiagai 
sukaupti ir jai įsisavinti reika
lingas geras svetimų kalbų, 
kaip rusų, lenkų, vokiečių, 
mokėjimas. Mūsų autorius 
moka jas, kaip ir senovines 
kalbas, lotynų, seną vokiečių ir 
rusų, kuriomis šaltiniai 
(metraščiai, kronikos ir doku
mentai) parašyti. Nemaža jų 
duodama ir lietuviškai išvers
tų.

Trumpa turinio 
apžvalga

Budreckio monografija para
šyta straipsniais, sudėstytais 
chronologine eile. Kiekvienas 
straipsnis turi vis ryškią temą. 
Iš viso 42 straipsniai. Straips
nius ir veikalo turinį aplamai 
galima skirti į dvi dalis: 
bendroji Lietuvos istorija ir 
Algirdo istorija.

a. Bendroji Lietuvos 
istorija

Pirmas straipsnis įvardytas 
„Algirdas“, vedantis skaity
toją į medias res. Jame auto
rius suveda žinių nuotrupas 
apie Algirdo jaunystę ir vieto
mis per drąsiai samprotauja, 
patikėdamas spėjimu, pvz., 
kad Algirdas gimė 1296 m., 
augo Kernavėje, kad politikoje 
jis buvo „makiaveliškas“. 
Pakalbama apie rusų žemes, jų 
visuomenę ir smulkiau pavaiz
duojama Lietuvos-Lenkijos 
sąjunga ryšium su 1325 m. 
Aldonos Gediminaitės ir 
Lenkijos sosto įpėdinio 
Kazimiero vedybomis. Trum
pai kalbant, įvadinis straips
nis apie Algirdą yra tokia 
mišrainė.

Toliau seka bendroji Lietu
vos istorija. Ji pradedama nuo 
Gedimino. Šio valdovo laik
metis itin originaliai dės
tomas. Istorija pakreipiama 
nuo politinės į socialinę- 
ekonominę pusę ir paberiama 
originalių minčių. Atidžiai 
narpliojami ir Gedimino 
šeimos narių santykiai ir 
prieinama prie vadinamo 
Gedimino testamento, t.y. prie 
valstybės padalijimo sūnums. 
Kūrybingas autorius testa
mente, t.y. Lietuvos metraščio 
trumpoje redakcijoje teikia
mas žinias apie valstybės 
padalijimą papildo kitais šalti
niais ir dar samprotavimais. 
Pvz., jis kalba: „Būdamas 
uolus pagonis, Gediminas įve
dė... principą, kad Vilniaus 
valdovas privalo būti Lietuvos 
senovės tikėjimo šalininkas, 
atseit, pagonis“ (32 p.). Teigi
nys pakibęs ore. Jo negalima 
nei kategoriškai teigti, nei 
neigti.

(Nukelta į 2 psl.)
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Tiesa ir netiesa Karčiausko „Nemuno 
poemoje“.
JAV LB Kultūros tarybos antroji 
Premijų šventė.
Ladas Tulaba atsiliepia i Antano Macei
nos kritiškas pastabas.
Česlavas Milošas Washingtone. 
Archibaldui MacLeischui mirus. 
Rašytojų suvažiavimo programa. 
Šių metų studijų savaitė Europoje. 
Gegužės mėnesio planetos. 
Rašytojai ir parodos Chicagoje. 
Nauji leidiniai.

Kentėt
Tiesa ir netiesa Karčiausko 
“Nemuno poemoje”
Jau praėjo 30 metų nuo par

tizaninio karo pabaigos Lietu
voje, bet jo atminimas tebegy
vas. Tebelankomi lietuvių 
partizanų kapai, neužmirštos 
jų dainos, daugelyje širdžių te
berusena pasididžiavimas, kad 
lietuviai pasipriešino tironijai. 
Partizanų — miškinių nepa
miršta ir oficialioji spauda bei 
literatūra, į kurios puslapius 
nuolat tempiamos jų iškamšos 
ir karikatūros.

Partizanai pasirodo ir “Per
galėje” (1982 m., Nr. 2) at
spausdintoje Mykolo Kar
čiausko “Nemuno poemoje”. 
Pirmas žvilgsnis į juos nuste
bina netikėtu tiesos suskam- 
bėjimu. Autorius kalba apie 
pirmąjį bolševikmetį, kai “se
sulę” išvežė “toli už debesų/už 
girių, vandenų”. Jos broliai ne
beranda gimtų namų — “tik 
pelenus žegnojo/apdegus obe
lis”. Karčiauskas toliau rašo: 
“Atėjo miško broliai/pagoniš
kai vadinos / beržais, lazdy
nais, uosiais/ir guodė brolius — 
vyrus,/apverkiančius namus, 
gimdytojų kapusAtėjo bolše
vikai,/sušaudė tėvą, motiną,/ 
sudegino namus.../Virpėjo bro
lių rankos,/kraujavo brolių šir
dys, —/ir pabučiavo slenkstį/

j? posmai alsuoj^mor^Z 
niu pasipiktinimu. Kokia gi 
Karčiausko moralė, jo dorovės 
samprata: tradicinė lietuviš
koji, krikščioniškoji, nereligi
niai humanistinė? Nei viena iš 
jų, nes jomis remiantis, reikė
tų pasmerkti visas žudynes — 
nacių ir bolševikų, apraudoti 
visas aukas — ne tik Aus- 
chwitze, bet ir Vorkutoje, at
mesti visas tironijas. Kar
čiausko moralės šaknys 
marksizme — leninizme, Stali
no ir Brežnevo pasaulėžiūroje, 
kuria remiantis buvo sunai
kinta daugiau nekaltų žmo
nių, negu net totalitarinių 
bendraminčių nacių laikais. 
Pagal Karčiausko pasaulėžiū
rą, „priešo“ etikete paženklintų 
žmonių, klasių, genčių, tautų 
naikinimas nėra nusikaltimas.

Ant tokių dvilypės dorovės ir 
veidmainystės pamatų pasta
tyta Karčiausko “Nemuno po
ema”. Ir todėl jos forma — liau-

griauna ir mindo, po raide gy
vybę ir vardą.. O kas gi tave 
beapgins, Lietuva?” klausia 
Karčiauskas ir atsako: “Ug
nis, tik šventoji ugnis, kerštu 
suliepsnojus../O Nemune, mes 
nusiplaunam rankas: matai, 
nekalti, nors žudyti išeinam/ir 
tavo vardu, ir taikos./ Mes mo
kam žudyt, nepamiršom!”

Tai tokia Karčiausko mora
linė filosofija. Tie, kurie žudo 
po bolševikų vėliava, ar prie
šindamiesi nacių tironijai, ar 
žudydami tautiečius, lieka “ne
kalti”. Jiems žudyti būtina: 
“Norint kariauti —/žudyti/rei- 
kia, ir norint gyventi —/reikia 
žudyti, o priešų/tiek daug — 
svetimų ir savų”. Todėl raudo
nieji partizanai žudo ir vistiek 
išlieka kilnūs: “Jie partizanai,/ 
žemės vaikai,/ir žemė juos sau
go ginant / pareigą, / teisę / * 
keršyti priešui / už nužudytą / 
seserį, brolį“. Tačiau tie, kurie 
žudo priešindamiesi ir na
ciams, ir ne mažiau aršiai ir nai
kinančiai bolševikų tironijai, 
neišvengiamai virsta „žvėri
mis“. „Juos banditu vadins 
istorija“, rašo Karčiauskas.

“Nemuno poemos" autorius 
pasišauna vaizduoti Lietuvos 
agoniją karo ir pokario me-

Ji įvyko Detroito priemiesty 
Southfielde, Detroito lietuvių 
Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centre, 1982 m. balan
džio 18 dieną. Tai buvo graži, 
saulėta, pavasariškai vėsi, 
vėjuota popietė.

Naudodamasis ’ magneto
fonu ir bloknotu, bandysiu 
apytiksliai atkurti iškilmes, 
kurios, net pridėjus Antro 
kaimo improvizacijas, neuž
truko nė dviejų valandų.

Laikrodis rodė 12:25, kai 
beveik trims šimtams žmonių 
plojant į salės priekį atvesti ir 
į garbės vietas susodinti šie 
vyrai: Jurgis Jankus, Adolfas 
Valeška, Leonas Sabaliūnas, 
Rimvydas Šilbajoris, Pet- 

' As Petrutis, Eugenijus Būtė
nas ir Romas Stakauskas. Jei 
viena kita pavardė keisčiau 
skamba, tuoj paaiškės kodėl. 
Užuot jų galvas papuošus 
laurų lapais, kiekvienam atla- 
pan buvo prisegtas baltas 
gvazdiko žiedas.

Nuo scęnos, prie gerai 
veikiančio mikrofono, prabilo 
programos vadovas Juozas 
Stempužis. Paaiškino, kad 
iškilmės vyksta Lietuvių 
Bendruomenės trisdešimties 
metų sukakties fone. Priminęs 
„Draugo“ „Kertinės paraštės“ 
sakinį, 
tradicijos 
paskatos išeivijos 
gyvybei globoti bei stiprinti“, 
akcentavo: tokia manifesta
cija norim parodyti tėvynėje 
likusiems, jog esame gyvi ir į 
bendrąjį tautos kūrybos aruo
dą nešame išeiviškąjį kraitį. ____#___________, _

Šventę oficialiai atidaryti anekdotą. Kai ateidavusi kny- 
pakviesta JAV LB Kultūros ga> kurioje esama visko po 

I truputį, tai suglumę biblio
tekininkai klausdavę 
Vaclovą Biržišką, į kokį sky
rių tokią glausti, šis atsaky
davęs, jog jos vieta prie 
sociologijos... Kultūros tary
boj irgi esą visko po truputį. 
Toliau V. Mariūnas iškėlė 
Lietuvių fondo reikšmę, LF 
vadindamas Kultūros tarybos 
gyvybės pagrindu. Gražiai 
minėjo ir JAV LB Krašto 
valdybą, Kultūros tarybai 

j teikiančią moralinį pagrindą.
Prisiminė, kokias premijas ši 
Taryba paveldėjo iš ankstes-

kad „Kultūrinės 
yra vienintelės 

tautinei

Dalies premijos laureatas; rašytojus uingis uminuo, toimcno
Bendruomenės Literatūros premijų už pasakojimų knygų “Paparčio 
žiedas”; ViktorasMariūnas.Kultūros tarybos vicepirmininkas; JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Kut
kus; Kultūros tarybos premijų mecenato Lietuvių fondo tarybos pir
mininkas Stasys Baras; Ingrida Bublienė - JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė ir Juozas Stempužis — Kultūros tarybos narys ir premijų 
įteikimo iškilmės vadovas. Nuotr. Jono Garlos

Iš antrosios Premijų šventės Detroite š.m. balandžio įsa. scenoje lau
reatai, mecenatai, organizatoriai, vadovai. Iš kairės į dešinę: dr. Anta
nas Razma — Lietuvių fondo atstovas; antrakaimiečiai aktoriai Ro
mas Stakauskas ir Eugenijus Būtėnas, priėmę “Antram kaimui” 
skirtųjų Teatro premijų; Petras Petrutis, Radijo premijos laureatas; dr. 
Rimvydas Šilbajoris, kuriam buvo paskirta Literatūrinės publicis
tikos premija; dr. Leonas Sabaliūnas, priėmęs dr. Vytautui Kavoliui 
skirtųjų Kultūros darbuotojo premijų; dailininkas Adolfas Valeška -

tautiečių, citavo man nežino- niųjų (dailės, muzikos ir teat- 
mus Gutausko žodžius, prana- ro; dramos ir radijo). Materia- 
šaujančius, jog sugrius Kūno linė premijų reikšmė esanti 
kultūros rūmai, kažkas nege- antraeilė. Laureatui ji daug 
ro Laisvės alėjoj ir su Nemu- svarbesnė kaip įvertinimas, 
nu atsitiks, tik negrius lietu- pripažinimas, naujos kūry- 
vio šlovė, jei ji bus įamžinta binės energijos šaltinis, 
kūryba granite, jei muzikos Reikšmingiausias esąs premi- 

Maždaug jos poveikis į išeiviją, gal ir įaidais skambės.
taip. tautą, todėl, kad atkreipia

Pakviestas prabilti premijų dėmesį į kūrybines sritis, į 
šventės sumanytojas, Kultū
ros tarybos vicepirmininkas 
Viktoras Mariūnas. Pasirin
kęs temą „Kultūrinės veiklos

1 dirva“, prisiminė Vytauto 
Didžiojo un-te kursavusį lyg ir

tarybos pirmininkė Ingrida i 
Bublienė. Pasidžiaugusi, kad 
1981 metų laureatus pagerbti 
susirinko toks gražus būrys

dies raudų, tautosakinių 
motyvų parafrazė — taip nesi
derina su jos turiniu: lietuvių 
liaudies išnešiotais, išpuoselė
tais žodžiais čia stengiamasi 
teisinti tos pačios liaudies nai
kinimą, jos pavergimą, klasto
ti lietuvių tautos istoriją. Kaip 
rašo patsai autorius: “Melas 
— žudynių pradžia”.

premijuotąjį kūrinį, kūrėją...
Čia atpasakota tik dalis V. 

Mariūno kalbos, šiose 
iškilmėse ilgiausios, užtru
kusios „net“ 11 minučių. 
Kadangi po lėtos, nerašytos 
poros minučių įžangos vėliau 
jis spartakai skaitė iš rašto, 
spėju, jog šią kalbelę maty
sime kur nors išspausdintą.

Į sceną kviečiami Ingrida 
Bublienė, LF tarybos pirm. 
Stasys Baras ir JAV LB Krašto 
v-bos pirm. Vytautas 
Kutkus.

J. Stempužis, kiekvieną žodį 
iškilmingai akcentuodamas, 
prabyla:

„ ,Tie paparčio žiedai ar tik 
žiedukai visi yra rasti greitai ir 
netikėtai*. Čia pacituotų žo
džių autorius, pradėjęs lite
ratūrinį kelią savo pirmaisiais 
romanais ,Egzaminai* ir ,Be

krantų*, ėjo penkiasdešimties 
metų kūrybos keliu, kad rastų 
Lietuvių Bendruomenės 
.Paparčio žiedą’, — aukščiau
sią dovaną kūrėjui, Lietuvių 
Bendruomenės Literatūros 
premiją...“

I sceną kviečiamas Jurgis 
Jankus. Jis ateina I. Bublie
nės lydimas (ji palydės, tiks
liau atves, kiekvieną laureatą). 
Publikai ilgai ir gausiai plo
jant, V. Kutkus įteikia laurea
tui premijos čekį, tuo tarpu J. 
Stempužiui perskaitant, kas 
įrašyta — įgraviruota premiją 
lydinčioj lentelėj, ir kad šią 
premiją, tris tūkstančius 
dolerių, paskyrė JAV LB Kraš
to valdyba.

Po kelių V. Kutkaus svei
kinimo sakinių prabyla Jurgis 
Jankus: „Kultūrinių premijų 
paskirstymo ir jų įteikimo 
šventė yra lyg susumavimas, 
suvedimas krūvon praėjusio 
laikotarpio mūsų įnašo į 
pavergtos, kovojančios, reiš
kiančios savo gyvybę tautos 
kultūrinių vertybių kraičio

Toks pripa- 
turįs reikšmės ir 
darbo autoriui.

skrynią, o kartu ir mėginimas 
pasverti to įnašo tikrąją 
vertę...“ Džiaugėsi, kad LB 
Kultūros taryba jo „kuklius 
darbelius“ išskyrė, kad ir juos 
rado vertus į kultūrinio kraičio 
skrynią dėti, 
žinimas 
išskirto
Išskyrimas jį nuteikęs dvejo
pai: smagu, kad nebesąs 
vienas, kad jo darbuose randa 
vertę ir kiti; bet kartu užgulęs 
ir sunkiai suprantamas sunku
mas, galvojant, kad gal ne 
visai rūpinąsis Dievo duotu 
talentu, kad reikią kurti ne tik 
sau, kad atsidėti daugiau, negu 
tik laisvalaikiais. Prisipažino, 
kad nesąs talentui pilnai iš
tikimas, kad daug kitų darbų 
esą svarbesni už rašymą. Ypač 
toks suglumimas ir sunkumas 
užgulęs žinant, kad premija 
atėjo ne iš vienos turtingos 
kišenės, o iš daugelio tautiečių 
sudėtų prakaito lašų... Dėko
damas premiją suteikusiems 
žadėjo (ateities kūryba) nenu-

. (Nukelta į 2 psl.)

mišką/naujais vardais vadin
tis/ir keršyt bolševikams už 
skriaudą giminės”.

Ar Karčiauskas nusprendė 
atsisakyti šiltos partinio rašy
tojo pozicijos ir stoti prieš ofi
cialųjį melą? Ar buvo užmigę 
“Pergalės” cenzoriai? Pasiro
do, kad ne. Iš tikrųjų autorius 
vaizduoja partizanų “išsigimi
mą”: “Išėjo jie į mišką,/geri ir 
dideli,/ir mokės naujo amato/ 
galingi ir pikti”. Anot Kar
čiausko, partizanai tampa nai
kintojais, žudikais — jie sužvė
rėję.

O gal autorius mums teigia, 
kad kova su ginklu rankoje, 
pralietas kraujas, karo, neiš
vengiamai paverčia žmogų 
žvėrimi. Gal Karčiauskas kraš
tutinis pacifistas? Tokiu atve
ju, net ir nesutinkant su jo pa
žiūra, jį būtų galima gerbti. 
Tačiau pasiklausykime, ką jis 
kalba apie pasipriešinimą na
cių tironijai, kuri “degina,

I. p.

Premijų įteikimo iškilmėje balandžio 18 d. Detroite kalba dr. Rimvy
das Šilbajoris, kuriam Šiemet buvo paskirta Literatūrinės publicis
tikos premija.

deginę: rašytojas laureatas Jurgis Jankus, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė ir Lie
tuvių fondo tarybos pirmininkas Stasys Baras.

Nuotr. Jono Garlos

u"ve.rr.em;ijU„*VenUje bal*n<l*io 18 d. Detroite, 
įteikęs Lietuvių Bendruomenės Literatūros Dremiia 
rašytojui Jurgiui Jankui, kalba JAV LB Kraėto val
dybos pirmininkas Vytautas Kutkus. Stovi ig kairės ;
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LAENDER. J. G. Herder Institut Mar-
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Pora paradoksų apie 
tautinį stilių
Prieš kurį laiką, priimant į 

Los Angeles Dailiųjų menų 
klubą architektus Joną ir Ri
mą Mulokus, man teko raštu 
atsiliepti į senjoro prakalbą 
apie stilių ir lietuviškumo ele
mentus mūsų architektūroje.

Aš pasigedau aiškesnių ap
tarimų, kokios būtų mūsų tau
tinės architektūros proble
mos. Ką reiškia “ieškoti 
tautinio stiliaus”? Kaip jis ga
lėtų atsiskleisti įvairiuose sta
tiniuose? Ne vien bažnyčiose, 
bet ir kituose viešuose pasta
tuose, paminkluose, super
marketuose ar gazolino stoty
se? Pagaliau, tavo ir mano 
namuose? Kaip mūsų archi
tektai modernistai sprendžia 
tas problemas užsieniuose ir 
tėvynėje?

Ir tai turėtų rūpėti ne tik ar
chitektam, o ir visų dailiųjų 
menų lietuviam kūrėjam. Mo
derniojo stiliaus estetikos prin
cipai čia bendri visiem.

Sutiksiu, kad šio šimtmečio 
sąvartoje ir dar kiek anks
čiau, pradėjus švisti lietuvių 
vad. tautinio atgimimo auš
rai, mūsų demokratinė inteli
gentija gal neturėjo kitos ge
resnės išeities, kaip ieškoti 
dvasinės atsparos versmių ir 
tautinio stiliaus elementų iš
skirtinai mūsų tautosakoje, so
diečių trobose, koplytstulpių 
drožiniuose, audiniuose ir pan.

Bet kai tauta labiau išsivys
tė, sustiprėjo ir jos kultūra iš
kilo, šiandien taip nebeturėtų 
būti.

Kai kadaise liaudies poetai 
dėjo žodžius į dainas, o daini- 
ninkės“kompozitorės” atrin
kinėjo joms melodijas, kai 
dievdirbiai drožinėjo skulptū
ras, meistrai rentė namų sto
gus ir kitą apdailą, langus ir 
gonkas puošė žirgeliais, ves
tuvininkai šauniai trepseno, 
biržietiško alaus užgėrę, tai 
niekas iš tų kūrėjų, daugiau
sia beraščių valstiečių, nekėlė 
sau meno filosofijos klausi
mų, nė galvote negalvojo, koks 
čia yra ar turėtų būti jų pra
manų “tautinis stilius”.

Jie tiesiogiai, spontaniškai 
reiškė savo dvasią, turimas vi
zijas, savo tikybą, pačius sa
ve. Ir tai atliko natūraliau
siai, o taipgi drauge ir

autentiškiausiai, be svetimų 
įtakų ar beveik be jų.

Ir tik vėliau mes kiti, dau
giau prasitrynę, ėmėm sukti 
galvas, kaip iš tų kilnių beraš
čių mokytis jų primityvumo. 
Atsitiko taip, kad mes tik juo
se atpažinom tautinio stiliaus 
elementus, ir kai kurie pradė
jom išvedinėti kriterijus, ką 
galima ir reikia vadinti tauti
ne kūryba. Pavyzdžiui, net L. 
Sagio 
kišta, 
sės ir 
dangi 
liurbiškam lietuvio būdui.

Tūli ėmė dėstyti, kad jei kur 
tų tautodailės elementų, stan
dartinių stiliaus formų ir dau
gelio baudžiavos laikmečio 
manierų stinga, tai jau nebe
bus vertinga tautinė kūryba. 
Tai bus “tarptautinė”, “nelie- 
tuviška’J “svetima”, bevertė 
kūryba, slopinanti mūsų tau
tinę dvasią ir dargi išnieki
nanti mūsų tikrąją kultūrą...

Po šimto metų toks tautinės 
kultūros supratimas ir josios 
elementų ieškojimo metodai, 
man rodos, virto nesmagi klai
da ir protarpiais aiški žala.

Pažinti ir mylėti lietuvių 
liaudies kultūrą, josios folklo
rą visada bus gera ir naudin
ga, beveik būtina. Tik nerei
kia pamiršti, kad tatai buvo 
sukurta visai kitokiom sąly
gom, su kitokiom psichologi
nėm nuotaikom ir kitokio kul
tūrinio lygmens žmonių. Ir 
tosios kultūros paskirtis bei 
funkcija taip pat buvo kita.

Ir kodėl mes turėtume įstrig
ti ne mūsų laikų, o anų laikų 
tėkmėj? Patys ieškokim, ban
dykim ir kurkim toliau, savo 
būdu ir skoniu, pagal mūsų 
naujojo gyvenimo sąlygas ir 
poreikius, be reikalo nelaužy
dami galvų, kur pasireikš ir 
kas bus “tautiškas stilius", ir 
kas ne.

Tas naivumas ir provincia
lumas šiandien jau gana silp
noki ramentai. Norim ar ne
norim — dabartinė kultūra 
neišvengiamai tampa univer
salinė. Ir dėl to labai neliūdė
kim: tautiški jos bruožai prisi
dės savaime, kaip jie prisideda 
ir kituose aukštesnės civiliza
cijos kraštuose. Jų kūrėjai

Grandinėlei buvo pri- 
kad lietuvis neturi tei- 
Sokti per smarkiai, ka- 

tai esą nebūdinga

burg / Lahn 1980. „UNIVERSITAS 
VILNENSIS“ von Johann Anton 

> Preuschhoff^ S.J. Eine Hochschul- 
programmschrift der Barockzeit von 

' Povilas Rėklaitis.
•

Autorius įžangoje užsimena 
' Vakarų valstybių buvusį nusista
tymą prieš Rytų Europos kraštus, 
ypač prieš mažas valstybes, kai 
kurias kalbines bendruomenes, 
socialines grupes ir muziejų, 
archyvų bei bibliotekų jomis 
nesidomėjimą, diskriminaciją, 
arba visišką atmetimą jas liečian
čių kultūrinių apraiškų bei isto
rinės medžiagos. Tos nuotaikos po 
dviejų pasaulinių karų dabar jau 
sušvelnėjusios.

’ Lietuva savo didele praeitimi 
užsitarnavo kur kas daugiau negu 
sampratą, kad maža tauta turinti 
būti lojali didžiajai, skelbti 
didžiosios moralę, atšvęsti retkar- 
tinę jos garbę, kentėti jos negales, 
skalbti didžiųjų nešvarius marški
nius ir teisintis jų kurčioms au
sims...

Vis dėlto žmonių santykiai lieka 
tamsiai neaiškūs, ir šie diskrimi
nuojantys jausmai yra sunkiai 
bepagydoma istorinė blogybė, 
tapusi „dorybe“, kilusia iš „uralt“ 
rasinių, religinių ir idėjinių teori
jų, suformuotų savęs gerbimo 
emocijų bei išvystytų „superiori- 
ty“ kompleksų, inspiruotų egoiz
mo, su intencija praturtėti. Ar 
kada nors mažosios tautos bus 
įtrauktos lygiomis teisėmis į 
konstruktyvų bendrą darbą, paro
dys ateitis.

Palyginimui prisimintini istori
niai įvykiai prieš 400 metų. Kai 
Vilniaus universitetas buvo pradė
tas kurti, anglai skelbėsi „išrink
ta Dievo tauta“, kilusia iš izraeli
tų dingusių genčių, skaičiumi lygi 
lenkams, pradėjo kolonizavimą 
trečdalio žinomo pasaulio ir, 
įsitvirtinę Šiaurės Amerikos konti
nente, išnaikino „Dievo neiš
rinktos tautos“ indėnus, priešin
gai ispanų konkvistadorams, 
kurie leido Pietų Amerikos indė
nams gyventi. Kiek vėliau, kai 
buvo spausdinama pirmoji Vil
niaus universiteto istorija, britai 
ne visai džentelmeniškai varžėsi 
su kitais dėl Afrikos negrų vergų 
prekybos 
monopolio 
Amerikos 
mėjo...

ir jų pristatymo 
sparčiai augančioms 
plantacijoms ir lai-

dienų anglosaksiški

UNIVERSITAS VILNENSIS
riaus ir mokytojo darbą Oršoje, 
Vitebske, Nesvyžiuj, Turove ir dės
tė filosofiją Kražių kolegijoje, 
Žemaitijoje. 1706-1707 m. jis dėstė 
fizikos ir metafizikos kursą Vil
niaus akademijoje ir ten įsigijo 
teologijos daktaro laipsnį. Taip 
pat manoma, jog buvo gavęs 
laisvų menų ir filosofijos daktaro 
laipsnius, mokęs graikų ir hebra
jų kalbas, mirė 1721 m. Brauns- 
berge.

„Universitas Vilnensis“ yra 
pirmoji universiteto istorija, 
apžvelgianti 128 metų institucijos 
gyvavimą, bet gerokai striuka, 
stokojanti šaltinių ir dokumen
tacijos, todėl šlietina prie proginių 
raštų. Bibliografai šios knygos 
buvo priskaitė tik 5 žinomus 
egzempliorius. Šeštasis rastas ir 
įgytas 1964 m. Marburge dr. P. 
Rėklaičio. Jau 1939 m. P. Rėklai
tis savo gimtajame Kaune pradė
jo rinkti lituanistinę archyvinę 
medžiagą, bet tik mažą dalį to 
buvo galima paimti 1941 m. į 
Vokietiją išsikeliant, daug kas 
žuvo karo verpetuose. Kas šian
dien turima, surankiota nelengvu 
kolekcionavimo darbu poka
riniais dešimtmečiais. Dr. P. 
Rėklaitis savo rinkinius dabar 
konsoliduoja ir kataloguoja, juos 
ruošdamas kaip visumą, kuri 
pavadinta „Litauen Archiv Rėklai
tis“ (LAR), perduoti vienai Vak. 
Vokietijos retųjų leidinių 
saugyklai.
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Vilniaus universiteto Didysis kiemas XIX a. amžiaus pirmoje pusėje. Litografija iš J. K. Vilčinskio „Vil
niaus albumo“.

Bet šių 
amerikiečiai pasitenkina formule 
„How to get rich by being son of a 
bitch“... — kas turbūt jau reikštų 
pažangą žmonių bendravimo 
srityje...

Autorius, tiesos ieškotojas, ima
si nušviesti parinktą istorijos 
sandėlyje įvykį ir savo leidiniu 
supažindina vokiečių visuomenę 
su Vilniaus universiteto pirmąja 
istorija, parašyta J. A. Preusch-

hoffo, S.J., lotynų kalba 1707 
metais. Gale pridėtos keturios 
originalių puslapių faksimilės. 
Istorijos titulinis viršelis baro
kinio stiliaus, dailaus šrifto. Kar
tu tai yra metaforiškai uždaro turi
nio atskleidimas, pradedamas 
žodžiais:

UNIVERSITAS VILNENSIS, 
JAGIELLONICO - 

BATOREANA

Laurearum Academicarum Flo
rida,...

Vengrų kilmės Lenkijos kara
lius ir Lietuvos Didysis Kuni
gaikštis S. Batoras, vedęs 
Žygimanto Augusto seserį Oną 
Jogailaitę, suteikia vardą uni
versitetui.

Taigi skelbiama Jogailos-Bato- 
ro universitetas esąs „akade
minių laurų sodas...“ Toliau 
puslapyje randama dedikacija, 
titulai ir paaiškinimai.

Kitoje lapo pusėje — Vilniaus

Jėzuitų kolegijos įsteigimą ir jos 
vystymąsi į akademiją.

Antroje dalyje primenami Lietu
vos kunigaikščiai, įvedę Lietuvon 
krikščionybę, išskaičiuojamos 
suteiktos privilegijos, pradedant 
Steponu Batoru ir baigiant Augus
tu Il-ju, ypač vertinant šį už me
dicinos mokslo įvedimą ir t.t.

Pačios knygos autorius J. A.

akademijos ir universiteto herbas, 
kuris yra identiškas su Didž. 
Lietuvos Kunigaikštijos herbu — 
Vyčiu. Šiuo herbu sujungiama 
praeities pagoniškų Lietuvos kuni
gaikščių Vytenio, Gedimino, 
Algirdo, Jogailos ir Vytauto her
bo kilmė, vaizduojant raitą karį — 
šauklį, pranešėją, kuris šiuo atve
ju šaukia pažangius kandidatus į 
„akademinius laurus". Apačioje • Preuschhoff gimęs 1663 m. sena- 
rimuotos eilutės išdidžiai, alego
riškai paaiškina:

„Lietuvos tautai ir išmin
ties deivei vienodai yra 
nedalomi skydai: garbė 
kovos ir meno“.

36 lapų istorija padalinta į 6 
dalis, kurių kiekviena pradedama 
„Laureae academicae...“ metafo
ra, teikiančia garbę ir pasitikė
jimą mokslo vietai, kur visos žino
jimo sritys pražysta kaip „laurų 
sodas“.

Pirmoji dalis paaiškina 1578 m. 
popiežiaus Grigaliaus XIII bulę,

jame prūsų Ermlande (Varmėje). 
Tai vienos prūsų genties žemė, 
užkariauta ir kolonizuota vokie
čių riterių. Toje vietoje Preusch- 
hoffo pavardė dažnai sutinkama. 
Buvusi tenai ir vietovė tuo pačiu 
vardu. Pavardė liudija, kad „sody
bos savininkas“ esąs prūsas. 
Autoriaus nuomone, galimas daly
kas, kad ta sodyba buvusi 
gyvenvietė prie vokiško dvaro ar 
kaimo, kur gyveno skirtingomis 
teisėmis prūsiškos kilmės gyven
tojai.

1679 m. Preuschhoffas įstojo į 
jėzuitų ordiną. Studijavo teologiją

daug nesikankina, kokie tau
tiški bruožai slypi pvz. džiaze, 
abstraktinėj tapyboj, metalo 
laužo skulptūrose, ar balete, 
Los Angeles aerodromų, ar ir 
vasarnamių statybose Arrow- 
head kalnuose.

AtSventęs prinokusių 85 me
tų sukakti, žinomas amerikie
čių kompozitorius ir muzikos 
kritikas Vir gilia Thomsonas 
neseniai Šitaip aptarė savo 
muzikos tautiškumą: “Kelias 
raSyti amerikietiškai muzikai 
yra paprastas. ViskaB, ko rei
kia, tai būti amerikiečiu. O ta
da raSyti visokios rūSies muzi
ką, kokią tik nori”...

Be abejo, tai kraStutiniSka

pažiūra, kuri suskamba para
doksiškai, bet užtat ryškiai ir 
aiškiai. Dešimtmetį pagalvo
jus, man ėmė patikti ir pana
šus vieno lietuvio dailininko, 
atvykusio iš Paryžiaus su pa
roda Chicagon, atsakymas į 
provokuojantį klausimą su 
priekaištu, kad jo modernisti
nei trpybai stinga lietuvišku
mo.

Jis atsakė maždaug taip: — 
Gimiau Lietuvoj, esu lietuvis, 
kalbu i.* galvoju lietuviškai. 
Taigi, spėju, viskas, ką suku
riu, yra 'ietuviška...

Baigdamas nuo savęs pridė
siu dar kitą paradoksą.

Gal jau atėjo metas mum ne-

besiriboti baudžiavų laikme
čio akiračiais? Viskas, kas lie
tuvių padaryta, ir viskas, kas 
jos gyventojų, tegu ir praeities 
svečių imigrantų bei ateivių, 
mūsų Salyje buvo sukurta, pa
sakyta, tapyta, dainuota, vai
dinta, Šokta, verkta ir džiaug
tasi, kentėta ir mylėta — yra 
mūsų Lietuvos kultūros tur
tai, mūsų Šalies kūrybinio sti
liaus iSraiSka. Liaukimės tm 
ignoruoti ir vis kitiem atiduo
ti.

Kiekviena gyvastinga tauta 
absorbuoja jnaSus ir įtakas, o 
ne jų kratosi, ar jų bijo. Tik 
mes vis dar kitaip, vis atžaga
riai.

i

Kas yra ir dar bus sukurta 
modernaus lietuvio — dabar
tinio naujojo lietuvio, — iš
reiškiančio vėliausius jo sie
los, jo dvasios, jo buities ir 
tekančio gyvenimo poreikius, 
tas bus lietuvių tautos kultūra 
ir tai bus mūsų tautinis sti
lius.

Šitokiai kultūros sociologi
jai paneigti, žinoma, nesunku 
rasti limonado. Jo gamyba 
mes vis dar užsiiminėjam.

Bet žvelkim, kaip srovena 
gyvenimas. Jis mus badys tik 
tada, jei patys drąsiai jo ne- 
čiupsim tiesiai už ragų.

Bronys Raila

DOKUMENTATION OSTMITTEL- 
EUROPA. 400 JAHRE UNIVERSI- 
TAET WILNA IM SPIEGEL DER U- 
TAUISCHEN UND POLNISCHEN 
PRESSE. 1579-1979. Bearbeitet von 
Dr. Povilas Rėklaitis. Johann - Gott- 
fried - Herder - Institut. Marburg an 
der Lahn, April 1981, 108 psl., kaina 
DM 5,50.

•
Autorius įžangoje pažymi, kad 

Vilniaus Universiteto 400 metų 
įsteigimo sukaktis buvo minima 
lietuvių išeivijoje ir Lietuvoje. 
Ypač JAV lietuvių kolonijose 
sukaktis atšvęsta gausiais plataus 
masto parengimais. Buvo išleisti 
dideliais kiekiais įvairūs spau
diniai, moksliniai straipsniai, 
monografijos, informaciniai raši
niai, pasakytos kalbos sambū
riuose ir tt.

Anksčiau, apie 1978 m., lenkų 
emigrantai visoje Didž. Britani
joje kiek mažesniais kiekiais, bet 
su lenkams tipingu nusiteikimu 
straipsniais spaudoje ir parengi
mais sukaktį taip pat paminėjo. 
Katalikai šventę paminėjo Varšu
vos katedroje, ką ir Vakarų spau
da pastebėjo. Dviejų dienų šventė, 
dalyvaujant Lenkijos Episko
patui, buvo kardinolo Višinskio 
pradėta iškilmingomis Mišiomis. 
Rytų bloko spauda, gal daugiau iš 
pareigos „internacionaliniam soli
darumui“, įvykį paminėjo. Bet 
nekomunistinių Vakarų publi
cistika nerado vietos Lietuvos 
universiteto sukakčiai, įsigalėjus 
praktiškai „įtampos atleidimo“ 
politikai, be to, kultūrinė — isto
rinė ir politinė Vilniaus situacija 
liko ir toliau paini ir bejėgiškai 
nesuprantama... Be to, manding, 
kas gi švenčia po ratais pastum
tojo gimtadienį?..

Knygoje pateikiama universi
teto minėjimo proga spausdintų 
straipsnių ir pasakytų kalbų 
ištraukos. Pradedama M. Biržiš
ka — „Senasis Vilniaus Universi
tetas, vardų ir veikalų atranka“, 
London, 1955 m. Čia pažymima, 
kad Vilniaus Universitetas yra 
senesnis už Estijos Dorpato-Tar- 
tu, už Rusijos, Maskvos univer
sitetą, įkurtą tik 1755 m., ir Rygos 
universitetą, ir Vilniaus univer
sitetas yra seniausias visoje 
šiandieninėje Sovietų Sąjungoje.

Ištraukose cituojami kiti lie
tuviai autoriai: prof. dr. P. Rabi
kauskas, S.J., V. Trumpa, J. Jakš
tas, C. Kudaba ir A. Šidlauskas, S. 
Santvaras, prof. dr. J. Kubilius, 
šiandieninis universiteto rekto- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
I keturis dešimtmečius žvelgiant* rašytojų 
suvažiavimo proga.
Adolfas Valeška apie Alfonso Dargio parodų 
Chicagoje.
Jurgis Jankus pasakoja vieną iš Alfonso Dar
gio versijų apie žemaičių laikrodį.
„Grandinėlės“ viešnagė Chicagoje: nuo 
Sudaužtinio iki Kupolinio.
Kazys Binkis dr. J. Meškausko prisi
minimuose.
Kazio Binkio eilėraščiai.
Iškiliausioji 1981 metų amerikiečių knyga.
Lietuviai tarptautinėje lyginamųjų civiliza
cijų konferencijoje.

ADOLFAS VALEŠKA

K&fynt Pajuto
Į keturis dešimtmečius 
žvelgiant
Rašytojų suvažiavimo proga

Alfonso Dargio paroda Chicagoje

Lietuvių rašytojų draugijos 
organizuojamas mūsų rašy
tojų suvažiavimas jvyks š.m. 
gegužės 22 - 23 d. Clevelande. 
Esame jau įpratę, kad visokie 
suvažiavimai išeivijoje vyktų 
kone nepertraukiama seka. 
Tačiau rašytojų suvažiavimai 
mūsuose yra kone pats rečiau
sias įvykis. Per beveik 40 
pokario metų laisvuosiuos 
Vakaruos tokių yra buvę tik 
keli. Jiems visiems suskai
čiuoti pakaktų turbūt ir vie
nos rankos pirštų. Tik po karo 
Vokietijoje šitokia proga buvo 
galima susirinkti gana gausiu 
kūrybingų plunksnos žmonių 
būriu. Kiek vėliau, jau nau
sėdijose šiapus Atlanto, tokie 
suvažiavimai ar tik pusiau su
važiavimai gausumu ir iš
davomis kokių nors stebuklų 
naujo gyvenimo kontekste ir 
negalėjo parodyti. Tačiau šių 
metų suvažiavimas jau pačiu 
jo šaukimo faktu beveik po 

keturiasdešimt metų buvimo i 
svetimose padangėse yra jei 
ne stebuklas, tai tikrai dė
mesio vertas, neeilinis reiš
kinys.

Reikia pasakyti, kad rašy
tojų tremtinių, rašytojų išei
vių visais amžiais ir visuos 
kraštuos yra buvę tiek ir tiek. 
Ypač tokių pagausėjo pasta
raisiais dešimtmečiais, siau
tėjant pasaulyje modernioms 
ir laisvas rašto plunksnas be 
jokio pasigailėjimo prievar
taujančioms ir laužančioms 
diktatūroms bei okupacijoms.

Lietuviškoji grožinės lite
ratūros plunksna, gerai prisi
mindama 40 metų besitęsusi 
rusiškąjį lietuviškojo rašto 
draudimą, negalėjo likti abe
jinga, kraštą užgriūvant tiems 
patiems, rašto nepakenčian- 
tiems okupantams. Reikėjo 
rinktis arba laisvę rašyti taip, 
kaip diktuoja širdis ir žmogiš
kasis orumas, arba rašyti taip, 
kaip vergišku pasigailėjimu 
leidžia ir diktuoja okupantas 
ir jo statytiniai. Didžioji dau
guma nepriklausomybės me
tais Lietuvoje veikusios.

Lietuvių rašytojų draugijos 
narių tada rinkosi laisvę. Ir 
vargu ar kada ir bet kuriame 
krašte, gelbėdami savo gyvy
bę ir laisvę, turėjo rašytojai 
vienu kartu ir tokiu skaičiumi 
palikti savo gimtinę. Lie-* 
tuviai ir jų bendro likimo bro
liai latvių ir estų rašytojai 
minėta prasme ar tik nėra pir
mas toks unikumas visoje 
pasaulinės literatūros isto-, 
rinėje raidoje. <

Nuostabą kelia ir tai, kad 
beveik po keturiasdešimt metų 
tėvynės netekimo laisvieji 
lietuviai rašytojai čia tęsia 
nepriklausomybės laikų Lietu
vių rašytojų draugijos veikimą 
ir šaukia savo suvažiavi
mą. Juk tai nėra tik vieno ir 
antro rašytojo kaimyniškas 
susitikimas gyvenamajam 
mieste, bet visų bendro ir gyvo 
intereso pajautimas, kūrybinė 
inspiracija susivažiuoti dides
niu būriu ir aptarti rupimus 
klausimus. Džiugina ir tai, 
kad Draugijos narių tarpe 
nepasiliko vien tik minėto lie
tuvių rašytojų egzodo vete
ranai, bet atėjo ir įvairiuose 
laisvojo pasaulio kraštuose 
augę ir subrendę jaunesnieji. 
Ir visi drauge jaučiasi, ne kaip, 
okupantas norėtų, kokia nors 
nudžiūvusia, o gyva, vaisius 
brandinančia bendrojo 
lietuvių literatūros medžio 
šaka. Jei įmanytų, tai oku
pantas ją degte sudegintų ir 
kirsto nukirstų. O to negalė
damas, bent tveria tvoras 
lietuviškai knygai pasieniuo
se, ignoruoja didžiausia dali
mi akademiniuos, studijiniuos 
ir panašiuos leidiniuos, lyg 
lietuvių literatūros geros 
dalies visai nebūtų. Šitaip el
giantis galima tik naiviai 
apgaudinėti patiems save, ta
čiau kultūros istorija iš tokių 
naivių sovietinių pastangų 
kada nors turės gardaus 
juoko.

Tačiau šiandien antrasis 
lietuvių spaudos draudimas 
greitai metų skaičiumi susi-

Alfonsas Dargis gimė Lietu
voje, bet jau nuo 1951 m. gyve
na Amerikoje. Nuo 1929 iki 
1936 studijavo meną Lietu
voje, o nuo 1936 iki 1940, 
gavęs Lietuvos valstybinę 
stipendiją, gilino studijas Vie
nos Meno akademijoje. Prieš 
atvykstant į Ameriką, dirbo 
kaip scenos dekoratorius įvai
riuose Europos teatruose.

Gyvendamas Amerikoje, jis 
reiškėsi meno pasaulyje, 
laimėdamas apsčiai reikš
mingų žymenų, kurių tarp yra 
Lilian Fairchild Memorial 
Annual Award of the Univer
sity of Rochester ir Juror’s 
Show Award Memorial Art 
Gallery at Rochester: abudu 
1961 metais.

Dargis yra dalyvavęs 
grupinėse parodose Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, Italijoje, Persijoje, 
Turkijoje, Pakistane ir 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Jis yra turėjęs indi
vidualines parodas New 
Yorke, Rochestery, Clevelan
de, Detroite, Chicagoje, Phila- 
delphijoje ir Huntingtone, W. 
V.; taip pat Vokietijoje Koelno 
Boisseree galerijoje ir Mann- 
heime Lore Dauer Meno 
salone.

Jo meno kūrinius yra įsigiju- 
sios įvairios meno institu
cijos: Memorial Art Gallery, 
Rochester, New York; Museum 
of Fine Art, Dalias, Texas; 
Museum of Modem Art, New 
York City; Philadelphia 
Museum of Art; Huntington 
Galleries, Huntington, W. Va., 
University of Delaware, 
University of Nebraska, 
Boston Museum of Fine Arte 
ir Museum of Fine Arte, St 
Louis, Mo. Jo darbų taip pat 
yra Vincent Price rinkinyje.

Alfonsas Dargis gyvena 
Rochestery, New York, kur jis 
turi savo meno studiją su
meno pamokomis.

Alfonso Dargio šioje parodo
je, vykstančioje M. K. Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo cent
re, Chicagoje, nuo gegužės 7 d. 
iki gegužės 23 d., išstatyta 
daugiau kaip 60 rinktinių ir 
naujausių dailininko darbų. 
Paroda atdara šiokiadieniais 
nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. vak., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
— nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. 
vak.

Daugelis mūsų, žvelgdami 
parodoje į dail. Alfonso Dar- 

lygins su pirmuoju. Ir antra
sis yra ne mažiau barbariškas 
už pirmąjį. Draudžiama ne 
vien tik lietuviška raidė iš 
užsienio, bet draudžiamas 
natūralus lietuviškosios dva
sios alsavimas pačioje raidės 
krūtinėje, pačioje tėvynėje 
spausdinamoj knygoj, kurios 
dirbtinis kvėpavimas turi būti 
palaikomas daugiausia sovie
tiniais ir okupaciniais minties 
preparatais, ant kurių aiškiai 
užrašyta Made in SSSR.

žinoma, sovietinis kolonia

gio darbus, be abejo, reaguo
jant skirtingai. Turbūt visi 
matome (arba nematome) tą, 
ką norime matyti. Juk ne 
paslaptis, kad net šiandien 
nemaža mūsų visuomenės 
dalis žiūri į vaizdinį meną 
realistiniu požiūriu. Tačiau 
dailės istorija aiškiai rodo, 
kad vaizdinis menas, kaip ir 
kitos dailės sritys, keitėsi, 
vystėsi, eksperimentavo. Gimė 
naujos pažiūros, prasidėjo ir 
baigėsi nauji periodai, susikū
rė nauji stiliai. Taip pat 
aiškiai matome, kad nauju
mas, skirtingumas, pasikei

lizmas džiaugtųsi, kad šie
metinis be jokio sovietinio dik
tato laisvųjų lietuvių rašytojų 
suvažiavimas būtų paskutinis 
ir kad po jo baigtųsi visa lie
tuvių literatūra laisvajame pa
sauly. Taip tikriausiai dar toli 
gražu nebus. Bet jei ir būtų, tai 
apie 38 laisvosios kūrybos 
metai nepraėjo čia be prasmės 
ir nestovi prieš mūsų tautos 
kultūros istoriją tuščiomis ran
komis. Laiko ratui sukantis, 
ne vienas okupanto inspi
ruotų ir lietuviškomis rai

timas dažnai susiduria su 
opozicija. Kalbant apie vaiz
dinio meno istoriją, reikia 
pasakyti, kad turbūt vienas iš 
pačių naujoviškiausių ir 
reikšmingiausių pasikeitimų 
krypties ir stiliaus prasme 
įvyko 14 amžiuje su Giotto 
pasirodymu. Jis nusikreipė 
nuo bizantiško stiliaus ir at
sigręžė į savotišką realizmą, iš 
kurio išsivystė renesansinio 
laikotarpio realizmas, vėliau 
įtakojęs įvairias meno sritis. 
Po penkių šimtų metų, 19-tame 
amžiuje, staiga pasirodė 
impresionizmas, kuris buvo 

dėmis parašytų kūrinių ar tik 
nesusilauks Salomėjos Nėries 
„Dainos apie Staliną“ likimo, 
kai apie išeivijos literatū
rinius dešimtmečius bus rašo
mos disertacijos, studijos.

Tai nėra nuvertinimas ir 
paneigimas tėvynėje likusio 
arba okupacijoje gimusio ir 
užaugusio lietuvio rašytojo. 
Ne vienu atveju reikia ste
bėtis jo kūrybiniu gyvas
tingumu net sunkiai įsivaiz
duojamose įvairių varžtų 
sąlygose. Tačiau ypač lenkia

sutiktas su labai karingu 
pasipriešinimu. Impresioniz
mas buvo išjuoktas, sukriti
kuotas, tiesiog paniekintas. 
Tačiau jis įkvėpė gyvybę ir 
impulsą daugeliui naujų 
modernaus meno krypčių. Tos 
naujos kryptys tarpusavyje 
komunikavo, veikė viena kitą, 
nors jų kūrybinė veikla vystė
si skirtingose orbitose. Kaip 
sakėme, naujos modernaus 
meno apraiškos ir kūrybiniai 
vaisiai buvo sutikti šaltai ir 
abejingai. O to laikotarpio 
genijai — Cezanne, Gauguin, 
Van Gogh ir apsčiai kitų, gyvi

me galvas prieš tuos, kurių 
dėka lietuviškoji raidė vėl gy
va analogiškoje „Aušroje“, 
„LKB Kronikoje“ ir kituose 
pogrindžio leidiniuos. O Cleve
lande už savaitės įvykstantis 
mūsų čionykščių rašytojų 
suvažiavimas tebūna lygiai 
gyvastingas ir įžvalgus 
viskam, kas tik liečia lietuvių 
literatūros šiandieninę situ
aciją ir visos tautos bei jos 
išeivijos bendruosius kultū
rinius rūpesčius.

k. brd. 

būdami, viešo pripažinimo 
nesusilaukė.

Kalbėdami apie dail. 
Dargį, negalime neprisiminti 
lietuvių meno vystymosi 
nepriklausomoje Lietuvoje. To 
laiko jaunosios dailininkų kar
tos lopšys buvo Kauno Meno 
mokykla. Aplamai kalbant, 
joje dominavo konservatyviai 
akademinė atmosfera. Tačiau 
vieno asmens dėka — prof. 
Justino Vienožinskio, kuris 
buvo didelės erudicijos, aukš
tos kvalifikacijos ir plačių 
pažiūrų menininkas ir pedago
gas — buvo galima išugdyti 
jaunųjų dailininkų kartą 
Vakarų Europos modernaus 
meno atmosferoje. Tos daili
ninkų kartos vienas kūrėjas — 
dail. Dargis — šioje parodoje 
reprezentuoja tą kartą ir drau
ge rodo savo darbus, kuriuose 
matyti jo nueitas kelias, 
kūrėjo vystymasis ir subrendi
mas ir, galų gale, jo indivi
dualybės ir originalumo apo
teozė.

Dargio darbų siužetas keitė
si su jo formos struktūrine idė
ja. Dar prieš kokius 30 metų 
matėme jo žemaičių vestuves, 
kurias Dargis iš liaudiškos 
buities perkėlė į gana 
ekspresyvią formą. Tai buvo 
vienas ženklų, kad Dargio 
kūrybinė energija yra 
dinamiška. Jis vis ieškojo ir 
tebeieško naujų sprendimų. 
Kiekvienam siužetui jis 
pritaiko savitą formą ir 
ekspresyvią išraišką. Iš kitos 
pusės, Dargio kūryboje paste
bime ne tik jausmingą polėkį, 
bet ir kūrybinės idėjos ats
pindį stiprioje intelektualinėje 
prizmėje. Tam tikra prasme 
Dargio darbų ekspresijos 
pobūdis yra artimas žemaičių 
liaudies meno charakteriui, 
kuris yra skirtingas nuo kitų 
Lietuvos etnografinių ir 
dialektinių sričių. Jei aukštai
čių liaudies skulptūra pasižy
mi klasikine forma ir ritmo 
balansu, tai žemaičių liaudies 
mene matome kontrastą ne tik 
formų ekspresijoj ir linijų 
dinamikoj, bet ir ypač kontras
tą stipriai pabrėžtose spalvo
se ir veidų išraiškoje.

Vadinasi, Dargio kūryba 
liudija ne tik šių laikų meno 
krypčių išdavą, bet ir stipriai 
pabrėžtus vidinius lietuviško 
charakterio aspektus. Populia
riai tariant, Dargia yra lietu
viškasis Picasso, nors jo-dar
buose ir nematome realistinio 
stiliaus. Baigdamas prisime
nu mūsų septynių grafikų 
parodą, kuri buvo suruošta 
Milwaukee Tarptautiniame 
institute ir 1958 metais ir kriti
kų buvo aukštai įvertinta. Jie 
ypač pabrėžė Dargio darbų 
originalumą. Tada aš buvau 
tikras, kad su reikiama 
iniciatyva galėtume mūsų 
stipriesiems grafikams atverti 
duris į plačią ir sėkmingą 
lietuviškos grafikos repre
zentaciją. Pasirodo, kad ir be 
tos iniciatyvos Dargio darbai 
šiandien matomi daugelyje 
reikšmingų muziejų ir kolek
cijų. Šios parodos proga labai 
norisi palinkėti dail. Alfonsui 
Dargiui gausių metų, ilgo 
kūrybinio kelio ir nuostabių 
išradingos kūrybos vaisių.



Šiame numeryje:
Maironio ir Brazdžionio Poezijos die
nos Chicagoje.
Poezijos dienas pasitinkant.
Birutės Rauckienės dailės darbų paro
da.
Maironio eilėraštis „Poezija“. 
Religinis koncertas Brooklyne. 
„Banuta“ — lietuviška opera?
Bernardo Brazdžionio eilėraštis „Dai- 
mus ••
Operos „I Lituani“ autoriaus išsiblaš
kymas.
Kultūriniai pagrėbstai.
Trijų fotografų paroda.
Nuomonės ir pastabos: Bandykime 
aiškiau ir paprasčiau.
Nauji leidiniai.

Maironio ir Brazdžionio 
Poezijos dienos Chicagoje
Devintoji kasmetinė poezi

jos šventė Chicagoje jau čia 
Poezijos dienos Chicagos 

Jaunimo centro jaukioje kavi
nėje šiemet bus gegužės 28 d. 
(penktadienį) ir gegužės 29 d. 
(šeštadienį). Abidvi dienas 
programos pradžia 8 vai. vak.

Šiemet abiejų vakarų pro
grama savo paskirtimi ir atli
kimu žada būti pabrėžtinai 
įdomi. Visas Poezijos dienų 
dėmesys bus atkreiptas į du 
mūsų poezijos didžiūnus: Mai
ronį ir Brazdžionį. Tokiam 
žvilgsniui yra ir neeilinės pro
gos: nuo Maironio gimimo su
eina 120 metų, nuo jo mirties 
— 50 metų, o Bernardui Braz
džioniui šiemet sukanka 75 
metai. Tai vis jau netrumpos 
mūsų poezijos raidos perspek
tyvos, kuriose ir akis ir širdis 
gali pavasariškai pasiganyti 
žydinčiose mūsų poezijos lan
kose.

Pirmasis Poezijos dienų 
penktadienio vakaras bus 
skirtas Maironiui, ir ar gali bū
ti kas nors labiau intriguojan
čio, kai to vakaro programo
je apie Maironį ir jo kūrybą 
paskaitą skaitys ne kas kitas, 
o Bernardas Brazdžionis. Bet 
ten pat nebus vien tik paskai
ta. Aktorė ir solistė Elena 
Blandytė žodžiu ir daina pa
teiks rinktinę Maironio kūry
bą susirinkusiai publikai. Pa
galiau ir visa publika nebus 
tik pasyvi programos klausy
toja, bet ir aktyvi jos dalyvė, 
populiariausius Maironio eilė
raščius dainuojant visai audi
torijai. Muzikinės dalies akom
paniatorius — Darius 
Polikaitis.

Poezijos dienų antrasis va
karas (šeštadienį) skirtas Ber
nardui Brazdžioniui ir jo kūry
bai. Sukaktuvininkas, svečias 
nuo Pacifiko krantų, Pezijos 
dienose Chicagoje dalyvauja 
pirmą kartą. Lietuviškosios 
kultūros bičiuliškai šviesuo
menei bus tikra atgaiva iš
girsti viso vakaro Bernardo 
Brazdžionio poezijos progra
mą, atliekamą paties auto- 

j riaus. Ir tai nebus vien tik eilė-
■ raštis po eilėraščio
■ rečitavimas, bet ir spalvingi 

paties autoriaus komentarai, 

skaitomų eilėraščių genezės 
užuominos, atsiminimų pluoš
tai, kontaktų akimirkos su ki
tais rašytojais ir kt. Auditori
jai bus tikrai reta proga 
atšvęsti Bernardo Brazdžio
nio 75 metų sukaktį akistatoj 
su pačiu rašytoju. Šią Kertinę 
paraštę rašantysis 1950 me
tais turėjo progos išgirsti ži
nomo amerikiečių poeto Ro
berto Frosto akistatinį jo 
poezijos rečitalį Johns Hop- 
kins universitete Baltimorėje. 
Poetui tais metais buvo suka
kę kaip tik 75 metai. Todėl ir 
buvo surengtas anas univer
sitetinis jo rečitalis. Nuėjau 
prieš pat programos pradžią, 
tikėdamasis lengvai gauti bi
lietą, nes dar vis buvo many
ta, kad amerikiečiai yra “ne
kultūringi” ir į poezijos 
rečitalius nesiveržia. Bet nu
stebau, kai gavau kone pasku
tinį bilietą apie pustrečio tūks
tančio vietų auditorijoje. Tai 
prisiminiau, kai šiemet ir mū
sų Brazdžioniui jau 75 metai. 
O tai turėtų ir mums visiems 
šį tą reikšti, pasidarant iš čia 
suminėtų dviejų analogijų iš
vadas.

Brazdžionio rečitaliniam šeš
tadienio vakare bus dar ir ki
ta maloni staigmena, kurią 
mums pateiks jaunasis muzi
kas Darius Polikaitis. Jis, pats 
sau akompanuodamas, padai
nuos kelis savo kūrybos pa
vyzdžius, kurių žodiniams 
tekstams yra paimti Brazdžio
nio eilėraščiai.

Maironiui ir Brazdžioniui 
skirtoje šių metų Poezijos die
nų programoje, rankas ir šir
dis sujungia net kelios kartos. 
Pats Maironis savąja kūryba 
atstovauja jau istorinei kar
tai, kuri prikėlė ir atvedė tau
tą į nepriklausomybės laikus. 
Bernardas Brazdžionis — ne
priklausomybės dešimtmečiuos 
subrendusios kartos atstovas, 
kuriuos dabar jau vadiname 
vyresniaisiais. Abiejų vakarų 
programos vadovu bus Kazys 
Bradūnas — išeivijos pokario 
metų žemininkas. Aktorė ir so
listė Elena Blandytė — kiek 
jaunesnės kartos poezijos ir 
dainos rečitalių puoselėtoja. Ir 
jaunų jauniausios čionykštės

Poezijos dienas pasitinkant
AUŠRA LIULEVICIENE

Laiške „Tėviškės žiburių“ re- Į 
dakcijai rašytojas Jurgis 
Jankus tikrai gražiai yra nusa
kęs rašytojo ir skaitytojo san
tykį, kuris dabartinėse mūsų 
išeivijos sąlygose yra tapęs 
itin reikšmingu. Jankus sako, | 
jog tikisi savo dar nepaskelbtą 
kūrybą apdoroti taip, kad galė
tų parodyti ją skaitytojams, Į 

j „be kurių jokia literatūra ne
tektų prasmės. Nei tautinė, nei 
jokia kita kultūra nepraturtės, 
jeigu rašytojai rašys tik patys 
sau. Jeigu visuomenė nusigrįš 
nuo savo pačios kultūrinių 
talentų, pasmerks ją suskur- 
dimui, nes kultūra klesti tik 
ten, kur klesti ne vien materia
linis, bet ir žmogaus siekiąs 

.dvasinis bendravimas. Kūrėjo 
pasišnekėjimas su savimi tau
tos kultūrai nieko neatneš“. 
(TŽ, 1982.IV.22, Nr 17 (1680), 
psl. 6). Šis rašytojo Jankaus 
pasisakymas yra svarbus bent 
dviem atžvilgiais. Pirmiausia, 
čia lietuvis pasakojimo 
meistras asmeniškais žodžiais 
patvirtina, ką rašytinio meno 
teoretikai jau kuris laikas ban
do estetinėmis sąvokomis iš
reikšti, kai kalba apie pasako
jimo kaip meninės lytieB esmę: 
kad klausytojas, arba, geriau 
tarus, pasakotojo santykis su 
klausytoju nėra tik atsitik
tinai pasitaikąs ir šalimais 
nuo kūrinio sandaros liekąs 
elementas, bet, atvirkščiai, yra I 
pasakojimo meno sudedamoji i 
dalis. Ir būdinga kad, kaip' 
pastebėsime vėliau, ši savybė 
priklauso pasakojimo menui 
išskirtinai (todėl ir tinka, kad 
Jankus mums ją pabrėžtų); nei 
drama, nei lyrinė poezija šia 
savybe nesidalina.

Antra, jeigu apie kūrybą kal
bėdami suskirstysime savo lie
tuviškąją visuomenę į rašy
tojus ir skaitytojus, tai tikrai 
džiugu, kad šiuo atveju rašy
tojams atstovaujantis Jankus į 
visuomenės jam parodytą įver
tinimą atsiliepia, savo ruožtu 
atkreipdamas dėmesį į skai
tytojų svarbą. Iš savo pusės 
patvirtina esminį kūrėjo ryšį 
su jais ir net pavadina rašy
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MAIRONIO IR BRAZDŽIONIO SUKAKTIMS1982 Gegužės
--------- - ■ - ■—

mėn. 28 d. 8 v.v. 
ir 29 d. 8 v.v.

JAUNIMO 
CENTRE

tojų ir skaitytojų santykį Šių metų Poezijos dienų Chicagoje plakatas, sukomponuotas dail. Petro Aleksos, panaudojant 
„dvasiniu bendravimu“. Čia dail- Prano Lapės piešinį - Maironio portretų.
tarytum ataidi savo metu labai 
įtakingas Jean-Paul Sartre 
apibrėžimas santykiavimo, 
kuris vyksta tarp skaitytojo ir 
eilėraščio, kaip savotiško kola
boravimo — bendradarbia
vimo. Šis įmanomas tik tada, 
jei rašytojas ir skaitytojas 
viens su kitu yra sudarę kil
niaširdiškumo, dosnumo su
tartį. Pasak Sartre, atspaus
dinti žodžiai yra negyvi. Juos 
pažadina skaitytojas savo dė
mesiu. Iš to išeina, kad tik ra
šytojas ir skaitytojas bendrai 
drauge sukuria eilėraštį ar kitą 
žodinį meno kūrinį. Šią tiesą 
vienokiu ar kitokiu būdu mums 
padėjo prisiminti ir pastarieji 
mūsų literatūrinio gyvenimo 
įvykiai: „Draugo“ romano kon
kurso premijos įteikimo šventė 

kartos atstovas, muzikinės kū
rybos entuziastas Darius Poli
kaitis.

Reikėtų, kad taip visos kar
tos ir visu gausumu susiburtų 
ir šių metų Poezijos dienų pub
likoje. Tikėsimės ir lauksim.

k. brd. 

CIevelande, LB premijų įtei
kimai Detroite, šį savaitgalį 
CIevelande vykstantis Lietu
vių rašytojų draugijos suva
žiavimas, į kurį maloniai buvo 
kviečiama ir visuomenė.

Šitokio jausmo apie glaudų 
ir abipusiai reikalingą rašy
tojo ir skaitytojo santykį 
paskatinti, už savaitės Chica
goje rinksimės į Poezijos die
nas — į pavasarinę poezijos 
švente. Ji, tarp kitko, nors ir 
ne visai atsitiktinai, atliepia 
Lietuvoje kiekvieną pavasarį 
įvykstančiai Poezijos 
pavasario šventei. Bet dar 
svarbiau, ji mums kasmet 
paliudija ryšį poetinio impulso 
su visos žmonijos troškimu 
atgimti iš naujo, pasipriešinti 
mirčiai, žiemai, žmonių dvasią 
kaustančiai nelaisvei ir be- 

: prasmybei. Šią gyvybės troš
kimo ir jos atsiskleidimo mūsų 
tarpe — išeivių, visų lietuvių, ir 
asmeniškai mūsų pačių viduje 
— šventę jau įpratę esame 
gegužės pabaigoje švęsti nuo 
tada, kai Jonas ir Teresė Bo- 
gutai pajaustą akstiną įkūnijo 

pirmojoje poezijos šventėje 
Chicagoje ir perdavė toliau. 
Apsčiai metų pirminė vedamo
ji mintis buvo išlaikyta, gal tik 
ne visada išreikšta vienodai 
didele skale ir lakia vaizduote. 
Bet vis dėlto sėkmingai buvo 
atsispirta labai suprantamai ir 
žmogiškai tendencijai poezijos 
šventei leisti išvirsti vien tik 
mūsų poezijos klasikų ar svar
besnių jos raidos etapų minė
jimais. Tokie minėjimai, be 
abejo, reikšmingi ir reikalingi, 
bet vargas su jais, kad juose 
klausytojo vaidmuo pernelyg 
nusistovėjęs — būtent, pasy
vus, nieko daug iš jo nereika
laujantis, išskyrus tam tikro 
pagarbaus susitelkimo, kažin 
ar skatinantis jį atbusti. Tad 
ypač džiugu, kad poezijos 
dienų rengėjai vis dėlto įsten
gia atlikti labai sunkų, bet be 
galo reikalingą ir prasmingą 
tradicijos ir dabarties jungimo 
darbą. Tai ryšku ir šių metų 
programoje — minėsime tau
tos dainiaus ir jos žadintojo 
Maironio 120 metų gimimo 
sukaktį ir 50 metų mirties 

sukaktį, bet taip pat matysime 
ir girdėsime gyvą poetą, 
analogiškai kitam mūsų tautos 
lemtingam laikotarpiui galbūt 
lygiai reikšmingą, Bernardą 
Brazdžionį, švenčiantį 75 metų 
amžiaus sukaktį. Kadangi nuo 
pat Poezijos dienų pradžios 
svarbus motyvas buvo kūrėjų 
ir klausytojų suartėjimas, todėl 
ir šio rašinėlio rėmuose toliau 
truputėlį stabtelėkime ties 
klausimu: ką poezijos dienos 
galėtų/turėtų reikšti, žvelgiant 
iš mūsų, klausytojų, taško. 
Poetai juk kalba patys už save.

Turbūt viBi sutarsime, kad 
aukščiau pacituotas rašytojo 
Jankaus duotas rašytojo ir 
skaitytojo santykio apta
rimas, kiek jis bebūtų galu
tinai teisingas apie literatūros 
padėtį visuomenėje aplamai ir 
mums, skaitytojams, patenki
nantis ir padrąsinantis, vis 
dėlto kažkaip neatitinka skai
tytojų santykio su poezija. 
Neatrodo, kad šį aptarimą 
būtų galima be niekur nieko 
perkelti į lietuviškosios visuo
menės ryšio su savo lyrikais 

plotmę. Jaučiame, kad pasa
kojimo menas ir lyrika čia 
subtiliai išsiskiria. Lyrinis 
poetas ir jo besiklausanti pub
lika lyg reikalautų skirtingo jų 
santykiavimo suvokimo. Lyri
kas juk visai tiesiogiai ir nie
kieno neatsiprašinėdamas kal
basi su savim (arba su Dievu, 
su tėvyne, su likimu, su gyve
nimu ar su mirtim), bet ne su 
skaitytoju. Tuo tarpu mes iš jo 
tikimės ne tik mūsų pačių vidi
nio pasaulio prasmingiausio 
praturtinimo, bet ir svariausio 
įnašo mūsų tautos kultūron. 
Lyrika — pelnytai didysis 
mūsų lietuvių kultūrinis pasi
didžiavimas. Teisybė, kad 
vėliausias literatūros mokslas 
kartais ir lyrinius eilėraščius 
traktuoja naratyviniu požiū
riu, kaip kažką pasakojančius 
tekstus, ir todėl tyrinėja juose 
vykstantį komunikacinį aktą, 
jį skaidant ir nurodant komu
nikacijos kliūtis ir sunkumus. 
Bet, kaip poetas Marcelijus 
Martinaitis perspėja, „nara
tyvinio motyvavimo neuž
tenka, kada iškyla reikalas 
suvokti poeziją ir kaip meną, 
meninę sistemą, priemonių 
visumą, per kurią literatūra 
įjungiama į kultūrą, kūrybinį 
tautos ar žmonijos patyrimą“ 
(„Kur baigiasi eilėraštis?“ 
Poezijos pavasaris, psl. 
196 - 201. Vilnius: Leidykla 
„Vaga“, 1981.). Atrodytų, kad 
čia taip pat bandoma atkreipti 
dėmesį į lyrikos savitumo 
užtrynimą. Ir tai visai nuo
seklu, nenorint prarasti ne taip 
seniai, tik apie mūsų šimtme
čio vidurį, laimėtas įžvalgas, 
ypač vokiečių literatūros teo
retikų, į literatūrinių žanrų 
skirtingumą.

Vienas iš tokių esminių 
lyriką apibrėžiančių bruožų ir 
yra ypatybė, kad lyrika klau
sytojų neturi. Čia dažnai prisi
menama 19 šimtmečio anglo 
mąstytojo John Stuart Mill 
pastaba, jog poezijos mes ne 
klausomės, o ją tik netyčia, 
atsitiktinai nugirstame. Kana
dietis Northrop Frye, galbūt 
įtakingiausias mūsų laikų lite
ratūros kritikas, sakytų, lyri
kos „pristatymo šaknis“ yra 
tai, kas ją skiria nuo kitų lite
ratūrinių žanrų. Lyrikai 
būdinga publikos nebuvimas, 
nuo jos nusigręžimas, nors 
poetas gali kalbėti jos vardu, ir 
tie, kurie jį išgirsta, gali kar
toti poeto žodžius jau kaip 
savus. Bet iš esmės pats poetas 
į klausytojus nesikreipia, jis 
greičiau kalba iš tokios pa
dėties, kuri religiniai nu
sakoma kaip Aš - Tu santy
kis, tikinčiojo pokalbis su 
Dievu, vedamas akivaizdoje su 
Juo. Nenuostabu todėl, kad 
dažnai mums vieno ar kito lyri
ko kūryba atrodo pernelyg pri
vati, hermetiška, nepra- 
skeliama nei mintimi, nei 
jausmu. Kai kurie iš mūsų tada 
tuoj eina toliau ir apkaltina 
„modemišką“ poeziją neaiš
kumu, tyčiniu miglotumu ir 
nesuprantamumu. Žinoma, 
kondensuotumas ir privačios 
poeto kalbos nesusisiekimas su 
viešosios kalbos pasauliu dar 
nelaiduoja eilėraščiui meninės 
vertės. Tik mums, skai
tytojams, prieš metant tokius 
kaltinimus savo poetams, 
nedera užmiršti, kad tik nepra
šytų svečių teisėmis vaikščio
jame po jų asmenišką kūry
binį pasaulį. Esame 
toleruojami ir neretai malo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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MES PASISAKOM
Lietuvių rašytojų draugijos 
pasisakymas
Šimtmetis, prasidėjęs vidu

rinės Europos tautų išlaisvi
nimu ir vėliau prikėlęs daugelį 
tautų bei genčių valstybinei 
nepriklausomybei kituose pa
saulio žemynuose, artėja prie 
pabaigos su gėdingu balansu, 
kai tuo pat metu Šimtas milijo
nų civilizuotų europiečių buvo 
paaukoti naujai, dar didesnei 
priespaudai, iSniekinant žmo
gaus ir tautų teises ir huma
nistinius idealus.

Tarp tų milijonų Šiandien 
yra ir lietuvių tauta, kurios 
klestėjusi nepriklausoma vals
tybė buvo per praėjusį karą su
griauta, išprievartauta, pasi
keičiančių sovietinės ir 
hitlerinės okupacijų terioja- 
ma.

Dėl to prieš keturis dešimt
mečius turėjo iš tėvynės pasi
traukti užsienin daugelis lietu
vių rašytojų, visų sričių 
menininkų bei kultūrininkų.

Bet dėl to neišblėso mūsų 
ryžtas visomis priemonėmis ir 
kūrybinėmis formomis meniš
kai įprasminti tautos sielą ir 
reikšti kovingąją naujųjų lai
kų dvasią valstybės nepri
klausomybei atstatyti, tautos 
ir žmogaus gyvybinėms tei
sėms atrungti, Lietuvai nelais
vėje padėti.

Pasitraukus į užsienius dau
gumai Lietuvos rašytojų ir kul
tūrininkų, okupacinėmis rep
lėmis užgniaužus normalų 
tautos bendravimą su išei
viais, atrodė, kad ir lietuvių li
teratūra tartum buvo perda
linta į dvi nedraugiškas ir prie
šiškas stovyklas.

Fiziškai — taip. Tačiau toks 
padėties vertinimas būtų klai
dingas.

Lietuvių literatūra buvo ir 
liks viena — lietuvių tautos li
teratūra, įvairiaspalvė mūgų 
tautinės dvasios išraiška ir lo
bis.

Kai mūsų šaliai patekės lais
vės aušra, vėl susijungs visa, 
kas buvo vertingo sukurta už
sienyje ar sovietų pavergtoje 
tėvynėje. Laisvės oras ir laiko 
tėkmė atseikės grūdus nuo pe
lų.

Mes suprantame, vertiname 

suvažiavimo 

ir gerbiame tuos lietuvių rašy
tojus ir kultūros veikėjus tėvy
nėje, kurie kovoja dėl kūrybi
nės laisvės tradicijų išlikimo, 
stiprina tautos dvasią ir pasi
tikėjimą, gina tautos garbę ir 
tapatybę, ryžtingai ir ne be 
pavojaus turi atsilaikyti sovie
tinių priespaudos organų spau
dimui, rusifikacijai, tautinės 
moralės nuodijimui.

Mes jų nemaišome su sovie
tinės priespaudos palaižūnais, 
tautiniais palūžėliais ir karje
ristais, paniekinusiais lietuvių 
tautos didžiąsias politines, tau
tines ir dvasines vertybes, kū
kaliais ir dirsėm teršiančiais 
mūsų kultūrą.

Mes tikime, kad tautos kelių 
golgotoje literatūrinės ir aps
kritai kultūrinės vertybės, kaip 
praeityje, taip ir dabar, tebėra 
pačios pajėgiausios dvasinei 
stiprybei išlaikyti. Taip pat jos 
yra reikšmingiausias veiks
nys tautai nelaisvėje gyvai iš
likti ir galiausiai vėl prisikelti, 
kai tam susidarys palankios 
sąlygos.

Ir tikime, kad tokios sąlygos 
susidarys. Milijonai Krem
liaus pavergtų tautų drauge su 
mumis nerimsta, maištauja, 
stiprina viltis priartinti išsi
laisvinimo metą.

Deja, skaudūs sunkumai ne- 
pranykę, rytojaus akiračiai vis 
dar apsiniaukę, regime savųjų 
gretų užsienyje retėjimą. Tad 
ryžtamės tvirčiau tęsti lietu
vio rašytojo ilgaamžę tradici
ją: — ir toliau aukotis kūrybi
niam darbui, semtis stiprybės 
iš praėjusio amžiaus didžiųjų 
lietuvių ar lietuviškos kilmės 
idealistų.

Gyvenimas vėl parūpino 
šiandieninį pavyzdį. Nobelio 
premijos laureatas, Lietuvos 
žemės draugingas sūnus, Čes
lovas Milošas, neseniai reiškė 
pasitenkinimą spaudos ko
mentarais, kad jam “pasisekė 
savo gimtąjį kraštą įdėti į pa
saulinės literatūros žemėlapį, 
kartu liudydamas, kad gimtoji 
Lietuvos šalis jam vis tebėra 
arčiausia širdžiai, jo poezijai ir 
instinktams.

O didysis lietuvių tautos at-

LRD veiklos potvyniai ir atoslūgiai
Lietuvių rašytojų draugijos pirm. Ber
nardo Brazdžionio žodis, atidarant 
rašytojų suvažiavimą gegužės 22 d. 
Clevelande.

Mieli viešnios ir svečiai, malo
nūs Lietuvių rašytojų draugi
jos nariai ir kandidatai, —

pagaliau pavyko, po gero 
ketvirčio šimtmečio metų, susi
rinkti. Šis suvažiavimas, 
atrodo, bus pats gausiausias 
po to, kai draugija iš Vakarų 
Vokietijos persikėlė ir atsikūrė 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Vietą suvažiavimui pats 
likimas parinko Clevelande. 
Valdyba su tuo sutiko. Ir 
matote, kad klaidos nepa
darėme.

Dėl vietos parinkimo leis
kite man pasitelkti advokatu 
vieną senovės graikų rašytoją, 
kuris taip yra pasakęs apie 
anų dienų kultūros centrą 
Atėnus:

— Stuobris esi, jeigu nepa
stebėjai Atėnų;

— Asilas esi, jeigu nesusiža
vėjai jais;

— O jeigu nepasilikai juose 
gyventi — kupranugaris.

Tą patį galėčiau pasakyti, jo 
žodžius parafrazuodamas, ir 
apie Clevelandą, o ypač apie 
lietuviškąją jo širdį — Dievo 
Motinos parapiją.

— Stuobris esi, jeigu nepa
stebėjai jos dvasinės kultūros 
veiklos;

— jeigu ji tavęs nesužavėjo 
ir nepaveikė — asilas;

— O jeigu kartą buvęs, ne
nori vėl į jį sugrįžti — kupra- 

gimimo dainius Maironis jau 
1887 metais drąsino savuo
sius:
Didžios nelaimės spaudžia 

tėvynę, 
O priešas laukia jos 

prapuolimo...

Tačiau tėvynė dar nepražuvus, 
Nušvis jos vėlei garbė 

spindėjus.
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Clevelandas, Ohio, 
USA — 1982. V. 22.

Tradicinė Lietuvių raSytojų draugijos emblema nuo 1932 metų.

nugaris.
Nežinau, kodėl kupranu

garis nepasiliko Atėnuose 
gyventi. Greičiausia dėl to, kad 
jis kupranugaris...

Pirmas iš mūsų Clevelandą 
„atrado“ Stasys Santvaras. 
Stebėjausi, kodėl jis čia beveik 
gyvena, o į Bostoną nuvyksta 
tik atostogauti.

Apie jį Vacį. Rociūnas, 
vietos korespondentas, ir laik
rašty parašė, kad „mūsų Sant
varas“.

Bet po dviejų kartų apsilan
kymo Clevelande aš irgi nuta
riau ne tik grįžti, bet ir visą 
rašytojų draugiją čia bu- 
kviesti.

Štai, čia dabar ir esam. Iš Los 
Angeles, iš Philadelphijos, iš 
Bostono ir iš Detroito, iš New 
Yorko ir Rochesterio, iš To
ronto ir Montrealio... net iš 
Europos.

Paskutinis žymesnis drau
gijos visuotinis suvažiavimas 
įvyko Chicagoje, 1956 m. 
birželio 30 dieną Sherman vieš
butyje, Kultūros kongreso 
rėmuose.

Prezidiumą sudarė trys ir 
šiame suvažiavime dalyvaują 
asmenys, būtent, Alė Rūta, 
Leonardas Andriekus ir šių žo
džių autorius ir kiti du — Je
ronimas Cicėnas ir Emilis 
Skujenieks (jau miręs).

Paskaitą susirinkime skaitė 
iš Vokietijos atvykęs dr. Jonas 
Grinius tema „Lietuvių rašy
tojams aktualios problemos“.

Tarp senų veidų, kaip 
Kleopas Jurgelionis, matėsi ir 
jaunų, kaip Algimantas 
Mackus...

Pagal įstatus draugija visuo
tinius susirinkimus šaukia kas 
treji metai. Gyvenimas paro
dė, kad tai nerealu. Dėl nuo
tolių Amerikoje ir dėl finan
sinio narių nepajėgumo teko 
pereiti į korespondencinį 
veikimą: tuo būdu priimami 
nauji nariai, neperiodiniam 
biuletenyje keliami ir svars
tomi įvairūs draugijos veiklos 
klausimai, informuojami

Poetas Bernardas Brazdžionis, Lietuvių rašytojų draugijos pirmi
ninkas. Jo vadovaujama dabartinė LRD valdyba suorganizavo penktą
jį išeivijos lietuvių rašytojų suvažiavimą, kuris jvyko š.m. gegužės 22— 
23 d. Clevelande. Poetas Bernardas Brazdžionis yra taipgi šį savaitgali 
Chicagoje vykstančių Poezijos dienų svečias ir dalyvis. Vakar Jaunimo 
centro kavinėje jis skaitė paskaitą apie Maironį ir jo kūrybą, minint 
Maironio gimimo ir mirimo sukaktis, o šiandien (šeštadienį) 8 vai. vak. 
ten pat įvyksta Bernardo Brazdžionio autorinis poezijos rečitalis, 
kuriame Darius Polikaitis atliks ir savo muzikines bei vokalines 
kompozicijas, panaudodamas joms Brazdžionio poezijos žodžius. Tai 
bus sukaktuvinis Bernardo Brazdžionio poezijos rečitalis, nes autoriui 
šiemet sueina 76 metai amžiaus. Tokioje Poezijos dienų šventėje daly
vauti yra reta proga visiems mūsų literatūros bičiuliams.

Nuotr. V. Maželio

nariai apie valdybos veiklą ir 
draugijos būklę, renkamos 
valdybos.

Draugijos valdyba, nariams 
pasikeičiant, o pirmi
ninkaujant Ben. Babrauskui, 
veikė su užsidegimu ir energi
ja.

Po dviejų kadencijų 
nepaprastai veiklios val
dybos, ypač pirmininkaujant 
Babrauskui Chicagoje, iš
rinkus valdybą New Yorke su 
pirm. Juozu Tysliava, vei
kimas atslūgo. Netrukus ir 
pats pirmininkas mirė. Veikla 
gerokai sulėtėjo. Draugijos 
premijai suma būdavo su
renkama iš dosnių mecenatų, 
jų ilgai nesuradus, premija at
siliko dvejais metais. Informa
cija aptilo.

Bet draugija veikė, dirbo 
atskiri jos nariai, kaip pavyz
džiui Stepas Zobarskas, įkūręs 
Manyland Books leidyklą 
leisti lietuvių literatūros kūri
niams angliškai, ir jai vado
vaująs iki šiolei. Jis išleido 
kelias dešimtis mūsų klasikų ir 
dabarties rašytojų veikalų ir 
istorinių bei politinių raštų. Jis 
vienas padarė nepalyginamai 
daugiau už gausiai finansiš

kai remiamas ir pinigingas 
institucijas. Iš jo leidyklos lei
dinių į amerikiečių skaitymų 
knygas įėjo J. Biliūno klasiš
kas kūrinys „Brisiaus galas“, 
iš Manyland Books į tarptau
tinius leidinius pateko keletas 
kitų mūsų beletristų, o per jo 
išleistą „Skruzdėlytę greitutę“ 
Vyt. Tamulaitis gavo Kana
dos valdžios užsakymą 
parašyti apysaką jaunimui ir 
9-nių tūkstančių dolerių sumą.

Draugija vėl atkuto, drau
gijos valdybai perėjus į Chica- 
gą su pirmininku Aloyzu Baro
nu. Užmegzti kontaktai su 
amerikiečių ir kt. tautų rašy
tojais, su laikraščių redak
cijomis.

Kadencijai pasibaigus, nau
ja valdyba išrinkta vėl New 
Yorke. Sį sykį valdžia pateko į 
geras rankas, atsivėrė naujas 
draugijos veikimo lapas. Su 
veikla įeita į amerikiečių 
sluoksnius, pirmininkas L. 
Andriekus turėjo progos 
Amerikos poetų sąjungoje 
paskaityti paskaitą apie lietu
vių literatūrą ir jos situaciją 
ok. Lietuvoje ir išeivijoje. Jų 
biuletenis visa tai aprašė 
pirmuose puslapiuose.

Tarp kitų darbų, išverstas ir 
Londono „Index“ žurnale at
spaustas rež. Jono Jurašo dra
matiškas laiškas. Draugijos 
vardu pasiųstas memoran
dumas Australijos ir N. Zelan
dijos minist. pirmininkams dėl 
Lietuvos de jure pripažinimo 
Sovietų Rusijai.

Negalint sušaukti visuo
tinio susirinkimo, pats pir
mininkas Leonardas Andrie
kus aplankė 5 vietoves, kur 
padaryti susitikimai su na
riais, pasitarta veiklos reika
lais, surengta literatūros prog
ramų: Los Angeles, Clevelan
de, Montrealy, Chicagoj ir New 
Yorke.

Sueita į kontaktą su Solženi- 
cino leidžiamu žurnalu „Kon
tinent“, ten atspausta dr-jos 
pasisakymas, poezijos ver
timų.

Su kitų tautų rašytojais ryšį 
palaikė draugijos vicepirm. 
Algirdas Landsbergis, kuris 
būdamas egzilų rašytojų sky
riaus pirmininku turėjo progos 
pakeliauti po svetimus kraš
tus, dalyvauti PEN klubo su
važiavimuose.

Vėliau PEN klubo suvažia
vimuose dalyvavo ką tik atvy
kęs iš Lietuvos Tomas Venc
lova, skaitė ten savo kūrybos, 
informavo apie rašytojų padėtį 
ok. Lietuvoje. Keliones finan
savo Vlikas ir Bendruomenė; 
nuvykta į Australiją, Švediją, 
Ispaniją, Belgiją.

L. Andriekaus vadovau
jama valdyba, nerasdama su 
kuo pasikeisti, išbuvo tris ka
dencijas, kol pagaliau atidavė 
tą naštą tolimam užkampiui, 
Amerikos Laukiniuose Vaka
ruose tūnančiai Los Angelei.

Be draugijos organizacinės 
veiklos, pastebėtina keletas 
atskirų narių pasireiškimų: 
Rimvydo Silbajorio angliškai 
parašyta „Perfection of Exile“, 
ir Kazio Bradūno redaguotas 
kelių autorių veikalas „Lietu
vių literatūra svetur 1945 - 
1967.'*Kaip ir papildant ok. Lie
tuvoje išleistos antologijos 
„Lietuvių poezija“ du tomus,
K. Bradūnas sumaniai pridėjo 
III-čią tomą, į jį sukaupdamas 
išeivijoje rašančių poetų kūry
bą, tų poetų, kurie ten buvo su
menkinti arba visai aplenkti.

Pranas Naujokaitis atliko 
milžinišką darbą, parašy
damas „Lietuvių literatūros“ 
istorijos 4 tomus. Tai kapitali
niai, kad ir ne be trūkumų, 
veikalai.

Reiktų paminėti ir atskirus 
narius, išleidusius poezijos, 
beletristikos ir kt. žanro 
knygų. Visų jų išskaičiavimae 
vardais užimtų valandas laiko. 
Tai rodo, jog kūrybinis lie
tuvio rašytojo potencialas 
nemenkėja, jog sukuriama 
išliekamos vertės veikalų, gar
bingai palaikant lietuvių lite
ratūros tęstinumą išeivijoje.

Per tą nuo Chicagos suva
žiavimo trukusį netrumpą 
laikotarpį buvo skiriama 
kasmetinė LRD premija, 
kurios mecenatais anksčiau 
yra buvę atskiri asmenys (kun. 
dr. J. Prunskis...), organiza
cijos, o nuo 1969 metų mece
natu tapęs Lietuvių fondas, iš 
karto tūkstančiu dolerių, o 
paskutiniaisiais metais sumą 
pakėlęs iki dviejų.

Akademinis sambūris Mont-
(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Atsitvėrę nepraturtėsime.
Poezijos šventė Chicagoje: Maironis ir 
Brazdžionis poezijos dienose ir Braz
džionio sukaktuvinis rečitalis.
Rūtos Klevos Vidžiūnienės novelė, 
laimėjusi Aloyzo Barono vardo novelės 
konkursą.
Juozo Yluvio eilėraščiai.
Nauji leidiniai

Niekada turbūt Jaunimo 
centro kavinė Chicagoje nebu
vo tiek sutelkusi dalyvių, 
kaip gegužės 28 d., pradedant 
Poezijos dienas Chicagoje. Čia 
buvo dvi didžiosios atrakcijos 
— Maironis ir Brazdžionis. 
Matėsi žmonių ir iš Los Ange
les, iš Washingtono ir kitų vie
tų. Susidomėjimas pagavo ne 
vien tik čikagiečius, bet ir toli
miausių vietų mūsų kultūros 
mylėtojus.

Programą atidarė Jaunimo 
centro moterų klubo pirminin
kė Salomėja Endrijonienė, pa- 

“ 'sveikinusi susirinkusius į 
devintąją poezijos šventę ir pa
kvietė poetą Kazį Bradūną pra
vesti programą.

Bradūnas publiką gerai nu
teikė papasakojęs, kaip vie
name literatūros vakare, kur 
dalyvavo poetas Bernardas 
Brazdžionis, viena ponia besi
džiaugdama priėjusi prie mū
sų poeto pratarė: “Jūs esate 

. antras Maironis”. Brazdžionis 
/ padėkojęs prabilo: “Ačiū, bet 
I aš norėčiau būti ne antruoju 
\ Maironiu, o pirmuoju Braz- 
yįžioniu”. Bradūnas pasidžiau
gė, kad šį vakarą programoje 
turėsime ir pirmąjį Maironį, ir 
pirmąjį Brazdžiont

Poeto Bernardo Brazdžionio 
paskaita, minint Maironio 120 
metų gimimo ir 50 metų mir
ties sukaktis, buvo turininga, 
gyva, vaizdi, perpinta humo
ru. Pasidžiaugė, kad pobūvyje 
dalyvauja ir Maironio sesers 
duktė Danutė Augienė.

Brazdžionis pabrėžė, kad 
poezija yra tam tikru atžvilgiu 
šventa, sakralinė. Maironis ne
buvo tuščių žodžių svaidyto-

Atsitvėrę nepraturtėsime
Kai kalbame apie mūsų kul

tūrinį gyvenimą, argi tuo su
prantame tik lietuviškos visuo
menės ribose vykstančias 
apraiškas? Pavyzdžiui Chi
cagoje, ar operą matome ir 
girdime tik Marijos mokyklos 
scenoje; ar paveikslais gėrimės 
tik Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, ir dar šiaurinėje 
„Galerijoje“ mieste, ar dainos, 
žodžio meno, mokslinių 
paskaitų klausomės tik Jau
nimo centre; ar nuograibų ir 
pavyzdžių iš mokslo ir kūry
bos pasaulio kas šeštadienį 
atneša tik laiškanešys, o 
knygų pirkti važiuojam tik į 
„Draugą“, kur mus ne tik 
maloniai priima, bet dar ir 
paskardena kaip kultūros ver
tintojus? Visa tai, kas klausi
mo forma išskaičiuota, labai 
reikalinga, ir tuo remiasi mūsų 
bendras gyvenimas. Bet ar 
mokam savo pačių sąmonėje 
nenubrėžti dirbtinių atitvė- 
rimų tarp šito „savo“ kultū
rinio gyvenimo ir jį supančios 
platesnės aplinkos?

Ar jau visi iš mūsų esame 
pajutę, kad ne kultūriniai 
primityvioj Amerikoje gyve
name (gerai, kad šis taip arti
mas mūsų širdžiai mitas jau 
blėsta), bet, kad pavyzdžiui, 
tokioje Chicagoje, gyvename 
viename iš pasaulio kultūros 
centrų? Štai Chicagos simfo
ninis orkestras šiuo metu 
laikomas geriausiu visame 
pasauly — o tai neatsitinka 
vien tik gabių dirigentų dėka, 
reikia aplamai gerai išprusu
sios muzikinės aplinkos. 
Chicagos Lyric opera yra irgi 
pirmoje visos Amerikos operų 
trijulėje. Chicagos Meno in
stituto nuosavybėje yra ne tik 
EI Greco ir Rembrandto kūri
niai, bet taip pat yra ir svar
biausias prancūzų impresio
nistų kūrinių rinkinys po 
Paryžiaus Jeu de Paume 
muziejaus. Štai Louvre par
duodamoj knygoj, rašant apie 
Seurat, apgailestaujama, kad 
šio menininko pagrindinis 
kūrinys „Sekmadienio popie
tis La Grande Jatte saloje“ 
esąs Chicagoje, o ne Paryžiuje 
— mes, aišku, europiečių šird
gėla čia nesidalinam. Gamtos 
muziejus Field Museum of 
Natūrai History visame kraš-

te neturi sau lygaus — pvz. 
naujai įrengtas Šiaurės 
Vakarų Amerikos ir eskimų 
kultūros rinkinys lyginasi tik 
su Britų Kolumbijos universi
teto antropologijos muziejaus | 
rinkiniu Kanadoje. University 
of Chicago Oriental Institute 
yra vienas iš pagrindinių Arti
mųjų Rytų archeologijos 
tyrinėjimų centrų — šiame 
institute sudaromas pirmasis 
asyrų kalbos žodynas (jis bus 
viso pasaulio turtas). Čia kal
bėjome apie Chicagą, bet kitų 
Amerikos vietovių lietuviai pa
rinktų panašių pastabų ir apie 
savo miestus.

Žinoma, visa tai galim 
laikyti svetima. Bet ar 
nereikėtų ir pasiklausti: ar toks 
nesąmoningas jausminis atsi- 
tvėrimas nėra iš esmės savęs 
nusiskriaudimas ir pagaliau 
žala lietuviškos kultūros plė
totei? Mums gal labiau reikėtų 
ugdyti nusistatymą, kad 
galime vaikščioti tarp lietuviš
ko ir angliško savo gyvenimo 
konteksto visiškai laisvai — be 
kliūčių ir be kokio baisaus 
sąmonės laužymo. Čia svarbus 
ir psichologinis momentas: 
kuo daugiau jausimės visiškai 
savi savo gyvenamo krašto 
kultūroj ir joje įsišakniję, tuo 
labiau galėsim būti naudingi 
lietuviškiems interesams. Nes 
svečiai arba prašo, arba grau
dena, ar smerkia (pavyzdžiui 
Solženicinas, kuriam atsi
ribojimas nuo Vakarų yra 
dalis jo misijos — tačiau kaip 
tik dėl to jo efektyvumas yra 
atslūgęs). O saviškiais šiame 
krašte besijaučią tuo tarpu gali 
reikalauti kaip tik dėmesio 
politiniams lietuviškiems 
reikalams ir dėmesio lietuviš
kai kultūrai, nes tai jiems, kaip 
šio krašto visuomenės pilna
teisiams nariams, yra svarbūs 
dalykai.

Taip kaip mūsų dailininkai 
yra dalis pulsuojančio gyve
namojo krašto dailės 
gyvenimo, kaip mūsų muzikai 
— dalis ta pačia kalba kalban
čio muzikos pasaulio, taip ir 
mūsų rašytojai ir poetai domisi 
tuo, kas dedasi jų aplinkoje, 
nes jie yra viso pasaulio pilie
čiai. Čia gyvas pavyzdys yra 
neseniai praėjusios Poezijos 
dienos Chicagoje. Jų metu

Poezijos šventė Chicagoje
Maironis ir Brazdžionis 

poezijos dienose
JUOZAS PRUNSKIS

jas,, jis nevamzdžiavo, o pūtė 
galingus trimitus, skelbęs 
obalsius, kuriais vadovavo
mės iki Lietuvos atgimimo ir 
mūsų laikų.

Maironis buvo laisvės idea
lo šaukliu. Jo įsitikinimai už
krėtė visuomenę tėvynės mei
le. Maironiui mirus, Lindė 
Dobilas rašė, kad Maironis la
biausiai išjudino tautą. Jis da
vė vienas daugiau, negu visi 
kiti jo meto poetai.

Maironio vardas buvo geros, 
prasmingos poezijos simbolis. 
Maironio gadynė truko maž
daug ketvirtį šimtmečio, bet ir 
nauja poetų karta buvo Mai
ronio augintiniai. Su Mairo
niu išsipildė pranašingas žo
dis:

Pasklido giesmė po tą Salį to
li, kur Nemuno vandenys bė
ga-

Maironio balsas tapo visos 
tautos balsu.Jis galėjo tarti: 
Esu vienas, o kalbu milijonų 
vardu. Maironio kūryboje iš- 
daiginti idealai tebėra gyvi ir 
dabar pavergtoje Lietuvoje. 
Lietuvių poezijos epochos 
skirstomos: maironinė ir po- 
maironinė.

Kaip didelis poetas, jis užsi
tarnavo visuotinį pripaži
nimą, bet ne kiekvienas pri
ėmė jo idėjas, ypač religines 
mintis.

Savo pirmąją poemą “Tarp 
skausmų į garbę” Maironis 
pasirašė Stanislovo Garnio 
slapyvardžiu. Jo religiniai 
idealai nebuvo iš karto priim
tini “Varpo” ir “Lietuvos ūki
ninko” liberalams, kurie apie 
tokius Maironio posmus kal

pakartotinai poetas Ber- naudotumėm. O būtų tikrai 
nardas Brazdžionis pasitelkė liūdna, jei atsisakytume domė- 
ir Horacijų, ir Paul Valery, ir tis svetimų kalbų literatūra 
Robert Frostą, kad jų mintimis blogai 
paremtų savo poetines įžval
gas. Ar tas pats negalioja ir 
prozoje ir ypač jos skai
tytojams? Kaip tik šiuo metu, 
kai Lietuvoje vertimai čia pat 
išgraibstomi (nes jie ten yra 
langas į Vakarų kultūrą), būtų 
nedovanotina, jei mes čia savo 
turimos progos susipažinti su 
šia pasauline literatūra neiš-

suprastos pareigos 
savajai lietuviškajai literatū
rai vardan. Kaip tik labiau 
išprusę skaitytojai sugebės 
geriau atsiliepti ir lietuviškai 
knygai. Kuo plačiau pasaulyje 
pasižvalgysim tuo labiau galė
sim ir į lietuviškąją kūrybą nu
kreipti platesni ir giliau besi
skverbiantį žvilgsnį.

A. L.

publikos Poezijos dienose Chicagoj. Nuotr. J. Kuprio

O, MŪS ŠVENTAS LIETUVIŠKAS ŽODp 
ILGĄ NAKTĮ VERGIJOJ KALĖJAS, 
NE KAIP VERGAS ŠIANDIEN PASIRODYK, 
BET KAIP LAISVAS PAVASARIO VEJAS/;

BERNARDAS BRAZDŽIONIS //

Dail. Jono Kelečiaus tapyta pavasariškai nuotaikinga Poezijos dienų 
puošmena su Bernardo Brazdžionio poezijos įrašu Jaunimo centro 
kavinėje, Chicagoj. Nuotr. Z. Degučio

bėjo, kad tai kapitalas, mestas 
į purvą. Net anų leidinių kri
tikas drįso pasakyti, kad Mai
ronis nieko neišmanąs apie 
poeziją.

Bet skaitytojai Maironį ki
taip sutiko. Šatrijos Ragana 
skelbė, kad tai pirmas, tikras 
Lietuvos poetas. Kun'. Tumas 
savo dienorašty užrašė, kad 
pirmą Maironio poemą prarijo 
kaip skanėstą. Tai buvo to lai
ko šedevras.

Po pirmos poemos išėjo 
“Pavasario balsai” jau Mai
ronio vardu. Maironio vardas 
čia paimtas iš jo paties poe
mos vieno personažo.

Dr. V. Kudirka nepaprastai 
išgyrė “Pavasario balsus” sa
vo “Varpe”, bet iš kritiko raš
to išbraukė žodį, kad tai per
lai. Iš rankraščio tą žodį buvo 
galima išbraukti, bet tautos ta 
poezija buvo priimta kaip per

lai. Daugelis Maironio kūrinių 
tapo dainomis.

Minint Maironio kūrybos 25 
m. sukaktį, daugelis jį aukšti
no, bet kiti buvo šalti, ir Mai
ronis paprašė jo sukakties ne
minėti.

Net B. Sruoga pratarė, kad 
Maironio poezija yra sausas tė
vynės meilės profanavimas, 
bet Putinas rašė, kad tautos 
reikalai turi atgarsį poeto krū
tinėje. Petkevičaitė - Bitė taip
gi nepraėjo tylomis pro Mai
ronį, pavadindama jį gal 
vieninteliu poetu, kuris buvo 
taip šiltai priimtas. Anot jos, 
prie Maironio kūrybos tauta 
savo širdies plakimą taikė.

Neišsemiami yra tėvynės 
meilės jausmai Maironio poezi
joje. Jakštas apie jį rašė, kad 
Maironis pagimdė Margalį, Gi
rą ir daugelį kitų. “Vakaras 
ant keturių kantonų ežero"sa- 
vo grožiu pralenkia daugelį pa
saulinių kūrinių.

Vinco Krėvės redaguo
jamuose “Skaitymuose” susi
kirto Sruoga su Krėve, rašy
dami slapy vardėmis ir 
diskutuodami Maironio kūry
bą. Į tai atsiliepė Tumas, pa
brėždamas, kad Maironis ne
pigiai pirko poezijos sostą, o 
užmokėjo savo širdimi.

Reikia pripažinti buvimą ir 
antimaironizmo. Iš pradžių bu
vo tai kartų reikalas. Korsakui 
ir jo draugams Maironis nepa
tiko dėl idealų, kurie jiems 
atrodė nublukę, nes jie patys ki
tais idealais žavėjosi.

Bet buvo ir pomaironinės 
epochos poetų, kurie gėrėjosi 
Maironiu. Tokiu buvo Jonas 
Aistis. Jis net suminėjo Binkio 
žodžius: “Mes nė vienas ne
same verti nuvalyti Maironio 
batų”.

Nė vienas mūsų literatūroje 
nebuvo toks stiprus eilėdaros 
klasikinėje formoje. Nė vienas 
jo nepralenkė, — kalbėjo Braz
džionis.

Pirmais okupacijos metais, 
1941 m., Brazdžionis norėjo 
paminėt Maironį per radiją. 
Parašė straipsnį, kurio neleido 
skaityti. Tas rašinys dar buvo 
išspausdintas “XX Amžiuje”, 
metant mintį — atgaivinkime 
Maironio kultą.

Reikėtų Maironio ir dabar, 
ypač Maironio satyriko. Lietu
voje Maironis gyvas. Leidžia
mi “Pavasario balsai” veikia 
kaip balzamas. Bet ten nelei
džiamos giesmės, religiniai 
posmai, o jei vėliau imta dėti, 
tai su paaiškinimais, kad kai 
kuriais posmais Maironis skel
bė socialistinę revoliuciją... 
Cvirka net tvirtino, kad Mai
ronis buvo bereikšmis, bur
žuazinis poetas. Maironį nori 
sumenkinti, net rankose 'lai
kydami enkavedistinį kaltą.

Čia Brazdžionis parodė dvi 
Maironio paminklinio antka
pio nuotraukas. Vienoje dar te
bėra įrašas, kad — Maironis — 
tautos atgimimo poetas, o ki
toje nuotraukoje jau šie žo
džiai paminkle išnaikinti, pa
liekant tik, kad Maironis buvo 
prelatas.

Maironio poezijos misija, 
kaip stebuklinga, Dangaus 
duota dovana.

Maironio lyrika yra gražiau
sia Maironio kūrybos dalis. Jo 
poezijoje yra ir liūdesio, pasis
kundimo, kad jis vienas, kad jo 
atminimą išblaškys vėjai. Bet 
visi poetai yra turtingi liūde
siu. Maironis buvo vienas, bet 
prie jo prigludę mes jaučia
mės tvirtesni, — kalbėjo Braz
džionis.

K. Bradūnas padėkojo už to
kią išsamią, akademišką pa
skaitą, kam pritarė gausiu plo
jimu publika. Bradūnas 
pasidžiaugė, kad vakaronėje, 
dalyvauja Alė Rūta, dr. Mari
ja Gimbutienė, atsklidusios 
net nuo Pacifiko pakrančių.

Atkreipė dėmėsį į salėje iš
kabintą Maironio portretą, ku
rį nupiešė dail. Šileika, dailės 
studijas baigęs Chicagos Me
no institute 1910 m. Iš JAV grį
žęs į nepriklausomą Lietuvą 
Šileika, tėvų marijonų įprašy
tas, 1924 metais ir nutapė Mai
ronio portretą. Maironis bene 
vienintelį kartą čia pozavo su 
kaklaraiščiu.

Antroji vakaro dalis buvo 
skirta tiesiogiai pačiai Mai
ronio poezijai. “Turbūt nė vie
no lietuvio poeto kūrybos nėra 
tiek daug paversta dainomis, 
kaip Maironio”, pabrėžė K. 
Bradūnas.

Solistei Elenai Blandytei pa
kvietus, publika pradžioje su
giedojo “Marija Marija”.

"Lietuvi! Pabučiuok po kojų 
krauju permirkusią čia žemę!" 
— jaudinančiai skambėjo E. 
Blandytės perteikiami Mairo
nio žodžiai apie Punią, kur 
Margis mirė už laisvę ir garbę 
Lietuvos.

Solistei vadovaujant, Dariui 
Polikaičiui pritariant akor
deonu, publika jautriai dai
navo “Oi neverk, motinėle”.

Ir vėl sekė su nuoširdžiu 
išgyvenimu deklamuojama — 
skaitoma Maironio poezija: 
Uosis ir žmogus, Burtai, Smui
kui griežiant.

(Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Stokojam ar apsileidžiam?
Kapitalinis lietuvio veikalas: prof. dr. A. 
Melniko žvilgsnis j specifinę menų ir 
kultūrų raidą.
Ingemaras Hedenius — šviesaus pesi
mizmo filosofas.
Laikas bėga tekinas: Stasiui Santvarui 

- 80 metų.
Icchoko Mero apybraiža „Gied 
lakštingalėlis“.
Stasio Santvaro eilėraščiai.
Pabaltiečių paroda New Yorke. 
Lietuvis viso krašto moksliniam komi
tete.

Stokojant 
ar apsileidžiam?
Ne per seniausiai “Draugo” 

kultūriniame priede vieno 
skaitytojo buvo neigiamai 
pasisakyta tarybinio muzi
kologo J. Brauno adresu ry
šium su jo darbu jau seniau 
pasirodžiusioje sovietinėje mu
zikos enciklopedijoje. Toje 
enciklopedijoje prastai ir sky
lėtai buvę parašyta apie Lie
tuvos muziką, ir už tą parašy
mą bent iš dalies atsakingas 
buvęs minėtasis J. Braunas.

Kad Sovietijoje teisybė ne
turi lygių teisių su falsi
fikacija ir dezinformacija, visi 
žinome. Taip pat žinome, jog 
pavienio autoriaus geros in
tencijos, pasiryžimas būti ob
jektyviu dažnai nieko nereiš
kia galutiniame ir oficialiame 
jo pastangų rezultate. Tik
riems teisybės ieškotojams 
greitai apkerpami sparnai. 
-Kai kurie iš jų, to nepakęsda- 
mi, spėja pasprukti į Vakarus 
— ypač jei ten tikroji jų tė
vynė. Vienas tokių — tas pats 
dr. Joachimas Braunas, šian
dien dėstąs muzikologiją Bar - 
Ilan universitete prie Jeru
zalės.

Š. m. vasario 7 d. teko iš 
prof. Brauno gauti laišką, ku
riame prašo informacijos apie 
lietuvių muzikologus. Sako, ra
šęs kelis kartus vienai mūsų 
mokslinei institucijai, bet ne
gavęs jokio atsakymo. O rei
kią jam tos informacijos dėl 
to, kad organizuojąs muzi
kologų sekciją aštuntajam 
Baltų studijų puoselėjimo d-jos 
(AABS) suvažiavimui birželio 
17-19 d. St. Paul, Minnesotoje. 
Iš to gan ilgo jo laiško — ir iš 
fakto, kad AABS reikalų ve
dėjas Janis Gaigulis man jį 
apibūdino kaip “gerą, tikrai 
gerą mūsų draugą” — spren
džiau, jog lietuvių ir aplamai 
pabaltiečių muzikologija dr. 
Brauno asmenyje turi nuošir
dų bei atsidėjusi tyrinėtoją.

Sį spėjimą patvirtina ir su
rengtos sekcijos programa. Jo
je žada dalyvauti net 12 muzi
kologų, tarp jų viena iš 
Paryžiaus, dvi iš Londono, vie
nas iš Budapešto ir viena iš 
Hamburgo, kalbėsiančių apie

i
r

Kapitalinis lietuvio veikalas
Žvilgsnis į specifinę menų 

ir kultūrų raidą
reikšmės įnašas Viduramžių 
visuomenės, jos teisės ir meno 
ir tuometinių Bažnyčios — 
valstybės santykių pažinimui. 
Surankiojęs vieno iš plačiau
siai pasklidusio vėlesniųjų Vi
duramžių teksto iliuminacijas 
(spalvotas iliustracijas, tamp
riai surištas su puslapio teks
tu) ir jas išanalizavęs tiek sti
listiniu požiūriu, tiek pagal tai, 
kaip jose atsispindi ano meto 
gyvenimas bei mąstysena, dr. 
Antanas Melnikas mums pa
teikė tokį darbą, kuris savo sri
tyje taria ^paskutinį mokslo žo
dį ir tuo: pačiu metu atveria 
naujų tyrinėjimų perspekty
vas. Taigi šiame veikale iš
ryškintosios sąvokos ir kryž
minės įtakos nušvies kelią ir 
kitus Viduramžių gyvenimo 
bei minties aspektus betyri- 
nėjantiems mokslininkams.

Dailės bei įvairių menų isto
rikų per daug niekada netu
rėjome. Jų gausos nematome ir 
šiandien. Pasigendame ne tikt

meno istorikų, bet ir aplamai 
įvairias meno problemas aka
demiškai svarstančių žmonių. 
Dailės gyvenime vešliai lapo- 
jant lėkštam mėgėjiškumui, 
akademiniam ir profesiniam 
žvilgsniui kartais net nejau
ku ir pasirodyti. O vis dėlto dar 
turime ir čia, Vakarų pasauly
je, žmonių, kurių šios srities 
garsas skamba kur kas plačiau 
negu mūsų išeiviškoji bend- 

; ruomenė. Čia' turime minty 
Paryžiuje gyvenantį prof. dr. 

j Jurgį Baltrušaitį, kurio vei
kalai prancūzų kalba apie spe
cifinį Viduramžių Vakarų Eu
ropos meną yra jau tapę 
pasauline vertybe.Vokietijoje 
gyvenantis meno istorikas dr. 
Povilas Rėklaitis taipgi, įžval
gų savo žvilgsnį nukreip
damas į istorinę Lietuvos me
nų raidą, atskleidžia naujų 
dalykų ir juos pateikia ne vien 
mūsų pačių, bet ir vokiečių ati- 

, tinkamoje spaudoje. Baltru
šaičio ir Rėklaičio pavardės 
jau žinomos ir mums, ir ap- 

1 lamai europiečiams, net kitų 
žemynų meno pasauliui, stu- 

, dijuojančiam Europos menų is
toriją. Bet pasitaiko kone keis- 

, tų dalykų: svetimtaučiai meno 
studijų srityje mūsiškąją pa- 

i vardę jau plačiai įsidėmėję, o 
mums patiems ta pavardė ry

tą ar kitą lietuvių, latvių, estų 
ar aplamai pabaltiečių muzi
kos ar muzikologijos aspektą. 
Kiek man žinoma, iš jų visų 
vienintelė lietuvė — dr. 
Raminta Lampsatytė, kurią 
minėtame laiške prof. Brau
nas pagyrė kaip “itin rimtą 
muzikologę”. Du kiti pranešė
jai — prof. Stephen Reynolds 
iš Oregono ir Emily Schmals
tieg iš Pennsylvanijos — bent ' šium su mokslo pasauliu visai 
susituokę jei ne su lietuve, tai 
su lituanistu. Nors iš vienos 
pusės gaila, kad lietuvių pa
skaitininkų tiek mažai, iš ki
tos — baisiai smagu, kad “mū
sų” temomis giliai domisi tiek 
daug “nemūsiškių”.

Pastaroji aplinkybė ap
lamai būdinga AABS organi
zacijai. Nė vienoje sekcijoje 
lietuviai nedominuoja. O lie
tuviškų temų — apstu. Be to, 
būsimo suvažiavimo paskai
tininkų tarpe bent 20 nuošim
čių — iš viso ne pabaltiečiai. 
Man atrodo, kad iš to išplau
kia dvi išvados — viena prak
tinė, kita faktinė. Praktinė iš
vada ta, kad lietuviams derėtų 
sukrusti ir Baltų studijų puo
selėjimo d-ja gyviau susirū
pinti. Stokime jon nariais, 
remkime ją savo jėgomis (juk 
už latvių ir estų didesnėmis!). 
O faktinė išvada tokia: patin
ka mums ar ne, lituanistika ir 
aplamai baltistika jau nebe 
parapijinio, o pasaulinio lygio 
mokslas. Tai ypač įsidėmėti
na tiems, kurie, pakinkę visą 
savo menkystę, priešinasi 
lituanistikos fakulteto Ameri
koje steigimui.

Grįžtant prie prof. Brauno, 
norėtųsi paminėti dar vieną jo 
laiško detalę: į Minnesotos su
važiavimą jis kvietė ir žinomą 
okupuotos Lietuvos kompozi
torių Feliksą Bajorą, kuris iš 
pradžių sutikęs, o paskui “atsi
sakęs”. Taigi dabar bus taip, 
kad pvz. Vengrijos valdžia iš
leidžia vengrą prof. Zoltan 
Falvy kalbėti apie baltų prieš
istorinę muziką, o neva Lietu
vai atstovaujanti sovietų val
džia draudžia net žymias 
premijas laimėjusiam lietuviui 
išvykti į aukšto kalibro tarp-

nieko nesako, kartais nesame 
net iš viso girdėję. Taip yra ir 
su prof. dr. Antanu Melniku, 
kurio pavardė menų mokslo 
pasaulyje šiandien tarp stam
biųjų, o mes, išgirdę, nustem
bame...

Štai čia ir norime, kad ir 
saviškiai su juo bent kiek susi
pažintų. O proga yra gera. Tai 
kapitalinis prof. dr. Antano 
Melniko trijų didžiulių tomų 
veikalas, kuris buvo realizuo
tas “Studia Gratiani” rūpes
čiu. Veikalas pavadintas “The 
Corpus of the Miniatures in 
the Manuscripts of Decre- 
tum Gratiani”. Jo reikšmę 
mokslo pasauliui galbūt rodo ir 
visų trijų tomų kaina: 810 do
lerių. Veikalą galima įsigyti, 
rašant ir čekį siunčiant šiuo 
adresu: The Index of Juridical 
and Civic Iconography, 2207 
Yorkshire Rd., Columbus, OH 
43221.

Norėdami skaitytojus su vei
kalu ir su jo autoriumi plačiau 
supažindinti čia spausdiname 
vertimą tos medžiagos, kuri lei
dyklos yra pateikta su atskiru 
kelių liuksusinių lapų pristato
muoju leidiniu. Red.

Trijų tomų veikalas “The 
Corpus of the Miniatures in 
the Manuscripts of Decre- 
tum Gratiani” (“Gratiano 
Dekretumo rankraščių minia
tūrų korpusas”) — kapitalinės 

tautinę mokslo konferenciją. 
Ką tai sako apie sovietų val
džią?! Ogi tai, ko padoriame 
laikraštyje spausdinti negali
ma...

Mykolas Drunga
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Minėtas Gratiano Dekretu
mas (Decretum) turėjo daug 
reikšmės vadinamoje XII-tojo 
amžiaus renovacijoje arba 
atsinaujinime. Užsimezgęs 
“Katedrų statymo amžiuje”, 
šis visuotinis intelektualinių 
užmojų atgimimas juk padėjo 
pamatus vėlesniems didie
siems civiliniams bei huma
nistiniams laimėjimas, žino
miems Renesanso vardu. 
Vienuolis Gratianas, reiškęsis 
Bolonoj apie 1140 m., buvo už
simojęs Bažnyčios kanonų tei
sę atkurti ir pagrįsti kaip atski
rą, savarankišką teisės sritį. 
Gerai įsigilinęs į ankstybųjų 
Bažnyčios Tėvų mokymą ir 
kartu apvaldęs tuomet besi
vystantį dialektinio klausinė
jimo bei hermeneutinės kon
kordancijos metodą, jisai 
sukūrė pačią pirmąją per eilę 
šimtmečių susikaupusių 
bažnytinių normų dinamišką 
sintezę bei interpretaciją. O tuo 
Gratiano veikalu, sutrumpin
tai vadinamu Decretum, Baž
nyčia susilaukė pagrindinių 
gairių, leidusių jai prisitaikyti 
laikmečio reikalavimams, įsi- vmuo: pakeisdamas stiklą ir ak- 
gyti stipriau centralizuotą menį sudėtinga teisine argu- 
struktūrą ir iš viso tapti aktua- mentacija, 
lia, vyraujančia visuomenės vientisą ir nuoseklią struktū-

Prof. Antano Melniko išstudijuotų ir aprašytų tekstų ir spalvotų 
piešinių viduramžinis puslapis iš Vatikano bibliotekos.

/ 
institucija. Taigi šiuo Dekretu- 
mu kanono teisė pirmą sykį 
įgavo modemų, savo laiko rei
kalavimus atitinkantį pavi
dalą.

Gratiano darbas tarnavo ir 
kaip tekstas teisių fakulte
tams, ir kaip šaltinis bažny
tiniams teismams, ir kaip 
vadovėlis administratoriams. 
Todėl jis tapo ugdančiąja jėga 
kanonų teisės sužydėjime nau
jai suprastojo “Kristaus Kara
liaus miesto” rėmuose. Prag
matiškai suskirstytas į 
pavienių atvejų (causae) eilę, 
šis veikalas savo principais 
formavo nesuskaitomų tūks
tančių asmenų gyvenimą. Nes- 
gi Dekretumas tebuvo teisinis 
Viduramžių katedros atitik

jisai pastatė

Prof. dr. Antanas Melnikas
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rą, tarpininkaujančią tarp 
krikščionybės metafizinių sfe
rų ir tūkstančio konkrečių šio 
pasaulio rūpesčių.

Daugelį čia reprodukuotų 
miniatūrų sukūrė meistrai, dir
bę tuo metu, kada iliuminacija 
dar tebebuvo laikoma viena iš 
drąsesniųjų meno formų. 
Kadangi Gratiano Dekretumo 
kopijos buvo gaminamos ir pa
skleistos po visą Vakarų Euro
pą, jos teikia puikią progą pa
sekti bei nustatyti įvairių 
iliuminacijos mokyklų ir raš
tinių (skriptorijų) įtakas bei 
sąveikas, pasireiškusias čia 
netiesiogiai, čia tiesiogiai (ty., 
kaip kartais pasitaikydavo, 
per tam tikrų pavyzdinių rank
raščių atsigabenimą ir nuko- 
pijavimą).

Minėtos iliuminacijos taipgi 
sudaro turtingą, bet ligi šiol 
mažai teišnaudotą vaizdiškai 
apipavidalintų istorinių duo
menų šaltinį. Ne kartą jos gra
fiškai dokumentuoja laikme
čio architektūros, pritaikomojo 
meno, aprangos ir papročių 
bruožus. Be to, kadangi nusis
tovėjusios ikonografijos gau
siems Dekretumo kazusų poli
tiniams, teisiniams ir 
praktiniams rūpesčiams iš
reikšti dar nebuvo, iliuminato
riai (iliustratoriai) dažnai ją 
patys susikurdavo. Tuo būdu 
jų darbas vaizdiškai liudija 
tendencijas bei ypatumus, 
pasireiškusius interpretuojant 
teisinius ir teologinius santy
kius tarp atskirų Bažnyčios 
normų, politinius santykius 
Bažnyčios viduje ir tarp 
Bažnyčios ir valstybės, o taip 
pat ir “Kristaus Karaliaus 
miesto” piliečių, tiek dvasiš
kųjų, tiek pilietinių, papročius 
ir aprangą.

Šiuose tomuose sukaupta 
medžiaga iš po visus krikščio
niškuosius Vakarus pasklidu
sių rankraščių, šiandien laiko
mų Austrijos, Belgijos, 
Anglijos, Prancūzijos, Vokieti

jos, Vatikano, Italijos, Ispani
jos ir daugelio kitų kraštų mu
ziejuose ar vienuolynų 
archyvuose. Kaip meno isto
rijos, kanoninės bei civilinės 
Viduramžių teisės, paleogra
fijos ir Viduramžių lotynų kal
bos ekspertas, dr. A. Melnikas 
jungia Gratiano teksto nagri
nėjimą su jo iliuminacijų ana
lize tokiu būdu, kad, įžymaus 
mokslininko Cesar Gnudi žo
džiu, “per šių tomų struktūros 
originalumą, per tekstinės ir 
vaizdinės medžiagos supyni- 
mą, per įžvalgų ikonografinių 
ypatumų sugrupavimą, per 
pastangas atskirti vieną nuo ki
tos įvairias raštines bei pavie
nius iliuminatorius, dirbusius 
XII - XV a.“, atsiskleidžia ir iš
ryškėja „to periodo' istorinių 
principų esmė“.

Aptardamas šių tomų di
džiulį mastą, prof. Millard 
Meiss taip išsireiškė: “Jau pa
čioje šio užmojo pradžioje nie
kas neturėjo jokių iliuzijų dėl jo 
milžiniškos apimties bei su
dėtingumo, ir daugumą jau
nųjų mokslininkų tai būtų nuo 
jo atgrasę”. O šiuos tomus pri
statydamas prof. Gnudi paste
bi, jog “prof. Melnikas įžengė 
įvairiarūšių mokslinių intere
sų pasaulin. Bevystydamas sa
vo tyrinėjimus, jis niekada iš 
akių neišleido jų sąryšio su ki
tomis disciplinomis, taipgi stu
dijuojančiomis tekstualinius 
klausimus; duodamas savo 
įnašą į meno istoriją, jis neuž
miršta būtinumo išbalansuoti 
visus faktorius, glūdinčius tei
siniuose tekstuose ir atspin
dinčius istorinius, filosofinius 
bei kitus to laikmečio gyveni
mo bruožus”.

Apie autorių

Antanas Melnikas gimė 
1927 m. Lietuvoje. Studijavęs 
meno istoriją ir filosofiją Pisos 
universitete ir Florencijos bei 
Romos Menų akademijoje, jis 
1950 m. išvyko į JAV-es. Ten 
jis 1961 m. įsigijo meno isto
rijos doktoratą Michigano uni
versitete ir šiuo metu dirba tos 
srities profesoriumi Ohio vals
tybiniame universitete.

Studijos dviejuose kontinen
tuose, daugelio kalbų pažini
mas ir keleto įvairių mokslo ša
kų bei tyrimo metodų 
apvaldymas padėjo pagrindus 
šiuose tomuose išvystytajai 
metodologijai. Šio darbo užuo
mazgos reikia ieškoti 1963 m., 
kada dr. Melnikas buvo Bolon- 
jos universiteto pakviestas iš
dėstyti savo planą ir pristatyti 
pirminio savo Gratiano Dek
retumo miniatiūrų tyrinėjimo 
rezultatus. Gavęs Fulbright • 
Hays Senior Research stipen
diją, jisai 1964-65 m. galėjo 
atsidėti tolimesniems šios sri
ties tyrinėjimams. Savo susi
kurtos naujos metodologijos 
metmenis 1967 m. paskelbė 
straipsniu Studia Gratiana 
(XII) žurnale, o apie jos religi
nius - politinius aspektus 1968 
m. skaitė pranešimą Trečia
jame Kanonų teisės tarptau
tiniame suvažiavime Stras- 
bourge ir 1971 m. 
Tarptautiniame Viduramžių 
studijų kongrese Mendola - 
Trente.

Dr. Melnikas taipgi parašė 
The Renaissance Image of
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Šiame numeryje:
Istorijos ir dabarties kryžkelėje. 
Birutės Pūkelevičiūtės romano „Devin
tas lapas“ recenzija.
Toluvos šeimininkui iškeliavus.
Iš Daumanto Cibo laiškų.
Šešios dešimtys dr. Povilui Rėklaičiui. 
Eilėraščiai iš Lietuvos.
Teatriniai laiškai iš Europos: „Katės“ ir 
„Vasara“ — fantazija scenoje. 
Kompozitorius Stravinskis ir Lietuva. 
Feljetono konkursas.
Baltiečių dramos antologija apie imig
raciją.
Nauji leidiniai.

Istorijos ir dabarties 
kryžkelėje
Jau daug antradienių PBS 

televizijoje rodoma serija 
programų, liečiančių Airijos 
istoriją. Žiūrovui, žvelgiant į 
proistorės paminklus, paaiš
kėja, kad salą užlieja vis nau
jos bangos žmonių, kurie 
lydosi j airių tautą, duodami 
jai naujus veido ir kultūros 
bruožus. Paskutinė banga — 
anglai, kurie, užkariavę Airiją, 
užmeta jai savo valdžią, ai
riams skiria baudžiauninkų, o 
sau — dvaro ponų vaidmenį. 
Šiai valdžiai palaikyti reikia 
šimtmečiais airius žiauriai 
malšinti. Negirdėti žiauru
mai programos žiūrovą ver
čia klausti, kokią teisę anglai 
turėjo jungti airius į savo impe
riją. Matome baisųjį devy
nioliktojo šimtmečio badą, kurį 
sukelia bulves pūdantis 

virusas. Milijonas žmonių, 
miršta vien dėl to, kad valdan
tieji Airiją anglų pareigūnai 
labiau ištikimi savo ekonomi
nėm teorijom, negu akylus 
pamatyti artėjančią katastro
fą. Badui siaučiant, iš Airijos 
maistas vis dėlto okupantų 
tebebuvo eksportuojamas. Ba
do metu prasideda emigraci
ja — daugiau pusė krašto gy
ventojų palieka Airiją. Emig
rantai remia besitęsiantį kraš
te pasipriešinimą prieš ang
lus. Ir pasipriešinimas 
užsiliepsnoja tragišku 1916 m. 
Velykų sukilimu Dubline. Ai
riai pagaliau išsikovoja nepri
klausomybę, bet dar ir šian
dien žmonės miršta Šiaurės 
Airijoje.

Žiūrovas įsimena kelias 
svarbias įžvalgas: pirma, kad 
nėra įmanoma dabartinių Airi
jos įvykių suprasti, nežinant 
Airijos istorijos; antra, kad net 
ir šimtmečiais besitęsiantys 
pasipriešinimai galop atneša 
taip ilgai lauktąją laisvę; 
trečia, emigrantai lieka tautos 
dalim. Programų serija žiūro
vui Airijos istoriją pateikia 
kaip vienumą, į kurią jungiasi 
ir šios dienos įvykiai.

Deja, tokio filmo apie 
Lietuvos istoriją mes dar 
neturime. Kyla tačiau mintis, 
kad mums labiausiai šiuo metu 
trūksta ne lėšų ar techninių

Grožinė atsiminimų įtaiga
PR. VISVYDAS

Birutė Pūkelevičiūtė, 
DEVINTAS LAPAS. Premijuo- 

’ tas romanas. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas 1982 m. Chica- 

, goję. Spaudė “Draugo” spaus
tuvė. Viršelis dail. Kazio Vesel
kos. Knyga 472 psl., gaunama 
“Drauge”; kaina — 12 dol., su per
siuntimu — 13 dol. 35 centai, 
Illinojaus gyventojai dar prideda 
72 centus valstijos mokesčių.

*

Prisiminimas tebėra Biru
tės Pūkelevičiūtės eiklusis žir
gelis. Ant jo smagiai ji nušuo
liuoja į praeitį. Dar smagiau 
parlekia vasaroti į Michigano 
ežero pakrantę. Toks beletris
tinis jodinėjimas vyksta ro
mane “Devintas lapas”. Skai
tytojui iš to dvigubas labas. 
Nusiperki knygą ir skaitai ne 
vieną, o dvi istorijas, plius 
visokius fragmentus apie 
jaunystę mielame Kaune. 
Kūrybingai atostogaujančios 
rašytojos Birutės sąmonė
je persipina dabarties ir 
praeities siūlai. Gaunasi 
šilko ir milo audinys. Čia, 
svetingų Kalvaičių prieglobs
tyje: patogumai, poilsis, malo
nūs pašnekesiai, pasivaikščio
jimai, meditacijos. Kad būtų 
šiokia tokia fabula, vingiuoja 
ir dvasinis konfliktėlis su bu
vusiu, bet dar geidžiamu vyru 
Sauliumi. Tuo tarpu aname 
akiratyje nesvetinga pokario 
dienų aplinka Rytprūsiuose, 
kur šeimininkauja pergalingi 
raudonarmiečiai, buriasi pa
bėgėliai ir vokiečių išvežtieji 
ostai, rūgsta atgrasi sovietinė 
tvarka. Vis tiek, kad ir vargs
tant, ten gyvenama su tikėji
mu kaip nors ištrūkti į laisvę.

Tokia maždaug yra abiejų 
pasakojimų atmosfera. Anot 
autorės, dabarties paveikslai 
skirti tik rezonavimui. Kitaip 
sakant, nūdienos palaimingą 
gyvenimėlį galima pateisinti 
tik prisiminus karo ir pokario 
kančių kelius. Juose glūdi mo
ralinė atsvara dabarčiai. 
Atseit — mes pakankamai pri
sikentėjome!

Tikriausiai kiekvienas skai
tytojas į “Devinto lapo” turinį 
žiūrės kaip į autobiografinį 
pasipasakojimą. Juk pirmuo
ju asmeniu mąstančios ar šne
kančios herojės (išmintingos, 
jautrios merginos ir pa

sugebėjimų tokį filmą pada
ryti, bet kaip tik centrinės 
istoriografinės atramos 
tokiam projektui. Kaip tik šiuo 
metu prisimename 1941 m. 
birželio išvežimus, kurie mūsų 
tautos istorijoje gali būti Airi
jos didžiojo bado atitikmuo. Jie 
yra ne tik baisi nelaimė, bet ir 
mūsų kaimynų mums pada
ryta skriauda. Tačiau kokiuose 
istoriniuose rėmuose turėtume 
apie tas baisias birželio dienas 
kalbėti Lietuvos nepažįstan
čiam svetimšaliui? Čia apelia
vimas į Lietuvos praeities 
galybę ir šlovę nelietuviui 
mažai ką reikštų. Mums ir pa
tiems yra svarbus kuo veiks
mingesnis mūsų istorijos 
sąmonės panaudojimas, mūsų 
tautos ateitim besirūpinant, 
bet tai ypačiai svarbu, aiš
kinant dabartinę Lietuvos 
padėtį nelietuviams. Štai prieš 
pora metų „Atlantic“ žurnalo 
komentatorius po kelionės Lie
tuvoje parašė visai įžvalgų 
reportažą, kuriame tačiau nu
sistebėjo matomu dabartiniu 

y lietuvių priešinimusi ir jų 
i,nerealistišku“ nesu
sitaikymu su dabartine padėti
mi jau po keturiasdešimt oku
pacijos metų.

Amerikietis istorijos filo
sofas Hayden White yra paste
bėjęs, kad nuo Apšvietos 
amžiaus istorija rašoma jo 
vadinamu ironiniu pobūdžiu — 
tai kontrastas anksčiau nau
dotiems herojinės ar 
didaktinės istorijos rašymo bū
dams. Tačiau jis paima ir kelis 
kitus istorijos rašymo būdus 
(Burkhardt, Nietzsche), kurie 
naudoti kaip tik atsiliepiant į 
istoriko bendraamžių 
poreikius. Yra tikslu kalbėti 
apie istorijos rašymą grin
džiantį mitą, nes pasak White 
istorinė vaizduotė atremta 
daugiau į meną negu į mokslą. 
Šio istorinio mito pagrindinė 
funkcija yra noras, kad mito 
šviesoje istorija sudarytų pa
tenkinančią ir suprantamą 
visumą su gairėmis į ateitį. 
Amerikos istorijoje lengva 
pamatyti veikusius Naujojo 
Rojaus bei Ribos (Frontier) 
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gyvenusios rašytojos) vardas 
yra Birutė. Tuo vardu autorė 
užakcentuoja memuarinį ro
mano pobūdį. Laikraščio 
pokalbyje, gindama grožinės 
prozos veikslą atsiminimuose, 
ji sako: “ ...knygoje realybė 
keičiasi. Detalės, nors tikros, 
kitaip susistumdo”. Vadinasi, 
romanas parašytas ne vien 
savuosius išgyvenimus imi
tuojant, bet juos meniškai api
pavidalinant. Kad būtų gra
žiau, įtaigiau. Svarbu ne apie 
ką, bet kaip.

O vis dėlto šiame veikale ne 
stilius, ne rašytojiškas “kaip” 
turi pirmenybę, o pati anksty
vo pokario dienų tema — trijų 
merginų pergyvenimai rusų 
užimtoje Rytų Vokietijoje. B. 
Pūkelevičiūtė rašo sklandžiai. 
Tuo abejoti netenka. O vis dėl
to skaitydamas geidi, kad 
šalutinių dalykų apdaila būtų 
kuo trumpesnė, kad tie atosto
giniai Oaks Springs persky
rimai be reikalo netrukdytų 
pasakojimo apie Birutės, Ri
mos, Elvyros nuotykius bol
ševikų apgultoje choziaist- 
voje. Esi įtraukiamas į 
anuometinę vargų bei komiz
mų epopėją. “Tave visą laiką 
turi slėgti kažkoks šimtapūris 
sovietinio žmogaus naštos 
maišas”. Susiduri, su įnoringu 
visagaliu politruku, pravar
džiuojamu Raudonuoju Sma
ku. Stebiesi, kaip sumaniai 
vienstypaitės merginos išnau
doja kiekvieną galimybę savo 
buičiai pagerinti. Susipažįsti 
su nemažai įdomių charakte
rių. Toje pačioje bėglių dramo
je dalyvauja subtilūs aktoriai 
Nadiežda ir Leonidas Cem- 
kai, ciniškas aristokratas ak
torius Vsevolodas, kontūzytas 
kapitonas Korčiaginas, mer
ginų “globėjas” staršina, tra
pioji senutė kacetininkė Aš- 
kenazy, suvalkiečių ūkininkų 
Drazdžių šeima, {jungus ir 
Oaks Springs lietuvius, susi
daro turiningas charakterių 
sąrašas.

B. Pūkelevičiūtė yra viena iš 
tų rašytojų, kurie ypatingą dė
mesį kreipia į žmogaus išvaiz
dos bei poelgių aprašymą. 
Kaip Dickensas ar Gogolis, 
autorė mėgsta pažaisti keis
tais neįprastais bruožais. 
Traukia per dantis. Kad ir 
Kalvaitienės kaimyną vege-

Nuotrauka Romo Bartuškos

tarą Vanagūną, kuris pokal
biuose nuolatos įkyriai šlo
vina kopūstą: “tai pati 
sveikiausia ir reikalingiausia 
daržovė”. Antra vertus, Vana- 
gūnas gali būti įdomus, 
pasakodamas anekdotus apie 
Lietuvos kaimą. Jo motina la
bai pasipiktino, išgirdusi, kad 
burliokas karštą dieną arė tik 
su “rubaška”.“Saugok Dieve! 
Kur matyta, kad žmogus artų 
žemelę be kelnių! Koks neva
lyvumas! Tikras besarmatis!”

{sileidusi į charakterio keis
tumų ryškinimą, autorė kai 
kada peršoka saiko ribą. 
Pavyzdžiui, aprašant kapi
toną Korčiaginą, pravardžiuo
jamą Makaka. Tas granatos 
sprogimo sutrenktas Makaka 
yra tiek iškreiptas, kad jo, 
kaip žmogaus, negalima įsi
vaizduoti. Charakteristikos 
piešinyje jis yra ir beždžioniu- 
kas, apvilktas gaisrininku ar 
policininku, švilptelėjus pasi
ruošęs vaikišku dviračiu nu

važiuoti lagerio keliu. Ir apmi
ręs žaislas, iš kurio liūdesingai 
dvelkia letargiška nuotaika. 
“Jis kontūzytas ir dvasioje”. 
Nežiūrint to, keistuolis Maka
ka yra nuoširdus geradaris. 
Rizikuodamas leidžia Rimai 
susitikinėti su jos įkalintu tė
vu. Atrodo, kad B. Pūkelevi
čiūtė į Korčiagino dvasią ne
bandė įsigilinti. Kandžios 
pajuokos paletė kur kas la
biau tinka Drazdžių šeimos 
keturiolikamečiui Aloyzui, pa
taikūniškai tarnaujančiam ū- 
kio politrukui.

Ūkininkai Drazdžiai, bėgę ir 
nepabėgę į Vakarus — tėvas, 
motina, duktė, sūnus Aloyzas 
— yra neigiamiausi romano 
veikėjai. Savimylos, opor
tunistai. Trafaretiškai ta
riant, jie nedaro garbės lietu
viams. Pakliuvę į sovietų 
letenas, padlaižiauja viršilai, 
tarsi nuo jo malonės priklau
sys jų likimas sugrįžus. 
Skriaudžia su jais gyvenan- 
čias merginas, pasivogdami jų 
maisto davinio riebiąją dalį. 
Tarp merginų ir Drazdžių įsi
gali neapykanta. Autorė nepa
gaili Drazdžiams satyros bo
tago. Kai prisimeni P. 
Orintaitės visaip ištaurintą 
Lietuvos valstiečio būdą “Lie
palotų medynuose”, B. Pūke
levičiūtės Drazdžių paveiks
las iškyla kaip sveika 
priešprieša. Tai skaityti itin 
smagu iš Kauno kilusiam gat
vių padaužai. Pasirodo, ne vi
si žemės purentojai buvo iki 
panagių skaistūs.

“Devintame lape” skamba 
lietuviškai miestietiškas to
nas. Saipokiškas, skardus, 
šiek tiek sceniškas, melodin
gas. Rupiomis patarlėmis nesi
švaistoma. Pakanka iš lai
kinosios sostinės
šviesuomenės susemtos pa
saulėjautos. Kaunas juk sugė
rė vakariečių ir slavų kultū

ras. Prisiminimuose autorė 
draugauja su kitataučiais Lie
tuvos gyvenlojais.Žavisi rusų 
literatūra, dievina teatrą: ope
rą, baletą, dramą. Dažnas iš
prusęs kaunietis knygoje at
pažins savo pomėgius ir 
svajones. Ypač tie, kurie gy
veno Žaliakalnyje, matė filmą 
“Taras Bulba”, žavėjosi ukrai
niečių kazokų heroika, žodyno 
padedami skaitė Puškiną, 
Lermontovą, Čechovą, Gogolį, 
Dostojevskį ir kitus rusų auto
rius, gimnazijoje mintinai ka
lė vokiečių poetų eiles. Siąja 
kultūra alsuoja B. Pūkelevi
čiūtės proza.

Taigi, pasakojime rašytoja 
dalyvauja visa savo asmeny
be. Aikštinga yra ir su savi
mi, ir su kitais. Prisitaiky
dama prie mūsų kultūros 
tradicinio skaistumo, ven
gia erotikos liepsnos. Žinoma, 
ji neslepia nei simpatijų, nei 
antipatijų. Neretai drugelio 
sparnais nuplasnoja į patrio
tines lankas. Nusibraukia aša
rą. Bet liūdi neilgai. Vladimi
ras Nabokovas apie Čechovą 
rašė: “Jo liūdni pasakojimai 
yra skirti linksmiems žmo
nėms. Tik su humoro jausmu 
žmonės gali pajusti jų liūde
sį”. Kažkas panašaus vyksta 
ir pas B. Pūkelevičiūtę, gal 
atvirkščių būdu: jos rašinių 
liūdesys dažnai yra perteikia
mas linksmu būdu. Ir ją mie
lai skaito žmonės su humoro 
jausmu. Pasak autorės: 
“Pasauly nieko nėra svarbes
nio, nieko šviesesnio už links
mybę žmogaus akyse”. Kaip 
ši linksmybė įžiebiama, re
gime susidūrę su pasakojimu 
apie Čilę ir Milę, viešnias iš 
Lietuvos, kurios lėktuvu at
skrenda iš Havajų, apsikūta- 
vusios keliais drabužių klo
dais, panašios į padangų 
reklamos “Michelinus”.

Ne kiekvienam rašytojui pa
vyksta suderinti savo pasi
sakymus su paties kūrinio mo
tyvais. Besidžiaugiant 
premijos gavimu, pasakoma 
šio bei to. Kartais, žiūrėk, 
entuziastinga mintis nuneša 
tave į priešingą pusę. “Drau
go” kultūriniame priede at
spausdintame pokalbyje auto
rė sako: “Be to ir aš pati 
nustojau mėgti aukštai paky
lėtas gaidas”. Reiškia, ji links
ta prie tvirto, aiškiai supran
tamo gyvenimo vaizdavimo. 
Vengia paslaptingų filosofi
nių ar simbolistinių painiavų. 
Bet kaip tada autorė pateisins 
pakilų patosą, kartais trykš
tantį iš jos teksto. Imkime 
Oaks Springs Genės lyginimą 
su antikine Antigone. Genė, 
šalia savo patogaus gyveni
mo, turi ilgametį sielvartą. Ji 
ieško partizanų kare žuvusio 
brolio pėdsakų. Skaito pa
vergtoje Lietuvoje išleistą kny
gą apie pokario metų kovas. 
Trokšta surasti jo žuvimo vie
tą ir bent mintyse jį palaidoti. I 
Tai kilnus troškimas. Birutė 
lygina Genę su Antigone, su
kuria labai pakilų dialogą — 
Antigonės ■— Genės su sovietų 
pulkininku Burlitckiu, kuris 
pasitraukė į Vakarus. Si vi
zija jaudinančiai perteikta, pa
baigoje skambanti nelyginant 
tautos rauda broliams par
tizanams, žuvusiems už Lietu
vos laisvę. Neramina tik vie
nas klausimas: ar Genė savo 
vasarvietėje, nė piršteliu neri
zikuodama, gali prilygti anai 
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Maironio sukaktims 
skirtas numeris
Prie Maironio gyvenimo sukaktuvinių 
datų.
Bernardas Brazdžionis apie Maironį 
tautoje, gyvenime ir literatūroj.
Brazdžionio eilėraštis, dedikuotas Mai
roniui.

' Išniekintas Maironio antkapio įrašas.
Jau niekas tavęs taip giliai nemylės: iš 
atsiminimų apie Maironį.

Maironio rankraščio faksimilė.
Maironis ir Bažnytinio meno muziejus.
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■Prie Maironio gyvenimo 
sukaktuvinių datų

Didysis mūsų tautos atbu- 
dimo dainius Maironis gimė 
1862 metais lapkričio mėn. 2 d. 
|»r*mrė 1932 metais birželio 
mėn. 28 d. Taigi Šiemet yra dvi
guba sukaktis: rudenį sueis 120 
metų nuo Maironio gimimo, o 
Šiomis dienomis birželio 28 d. 
—- jau 50 metų nuo Maironio 
mirties.
’ Tokia reta ir įsimintina pro
ga Maironis lietuvių literatū
ros ir aplamai pastarojo Šimt
amečio mūsų tautos istorijos 
Rėmuose minėtinas daugeliu 
^atžvilgių. Šių dienų pasaulio 
Sutemose ir lietuvių tautos ne
ganduose ryšium su Maironio 
Jaukaktimis galėtume pri
siminti ir tai, kiek tautai ir jos 
'kultūrai gali atsitikti lemtingo, 
palyginti, neilgam žmogaus 
gyvenimo laikotarpyje. Kai 
Maironis gimė, Lietuva buvo 
pavergta, žmonių tautinė 
.sąmonė prigesusi. Pasaulis jau 
laukė galutinių lietuvių tautos 
pakasynų. Kai Maironis mirė, 
lietuvių tauta buvo ne tik 
sąmoningai atgimusi, bet ir su
kūrusi nepriklausomą valsty
bę, buvo kūrybingai bežygiuo
janti daugiašakės savos 
kultūros keliu. Tai pavyzdys, 
kuris stiprina šiandien kiek
vieną sąmoningą lietuvį tiek 
tėvynėje, tiek išeivijoje. Ir ten, 
ir čia galioja visiems tas pats 
testamentinis Maironio ragi
nimas: paimti arklą, knygą, ly
rą ir eiti Lietuvos keliu. Tai žo
džiai, į kurių metaforinį bei 
simbolinį apvalkalą galima su
dėti ir šių dienų visos tautos 
laisvės pastangų realybę.

Gili, plati, reikšminga ir įta
kojanti asmenybė buvo Mairo
nis daugelyje visuomeninio bei 
kultūrinio gyvenimo sričių. Ta
čiau vis dėlto daugiausia ir 
kūrybingiausia reikštasi jo lie
tuvių poezijos raidoje. Jis čia 
suvaidino tiesog lemiantį vaid
menį. Tiesa, turėjome rašytojų 
ir prieš Maironį, tarp jų ir ne
blogų poetų. Tik kiekvienas jų 
kūrė dar uždarumoj, labiau 
atsitiktinai, partizaniškai, nes 
ir nebuvo jokių šios srities lie
tuviškojo kelio gairių, tvirto ir 
patikimo “grunto”. O Mai
ronis visa tai padarė ir nužy

mėjo sau, visiems po jo ir vi
siems laikams. Mūsų 
literatūrai, ypač poezijai, Mai
ronis reiškia tai, ką italų li
teratūrai reiškia Dantė, anglų 
literatūrai - Šekspyras, rusų li
teratūrai - Puškinas ar vokie
čių literatūrai - Goethė: ir klasi
kinis tobulumas ir ateities 
kryptis į siekiamas naujas vir
šūnes.

Ir jeigu šiandien imtume 
atrinkti mūsų lietuviškojo raš
to tris net keleriopa prasme 
reikšmingiausius veikalus, ar 
tik nebūtų jie Mažvydo Kate
kizmas, Donelaičio “Metai" ir 
Maironio “Pavasario balsai”. 
Be Mažvydo padarytos pra
džios vargu ar būtų buvę toli
mesnio kelio. O vėlesnė pra
džia gal būtų buvus jau 
pavėluota, kaip buvo pavėluo
ta su išleistu prūsų katekizmu, 
kada prūsų tauta jau buvo pa
kirsta pačiose šaknyse. Do
nelaitis, nors ir neturėjo tokio 
poveikio kaip Maironis, nors ir 
nesukėlė Mažosios Lietuvos 
tautinio atgimimo srauto, bet 
bent pasauliui ir saviesiems 
lietuviško rašto puoselėtojams 
įrodė, kad gali būti sukurti 
klasiškojo grožio literatūros 
kūriniai ir lietuvių kalba. O 
toks nusiteikimas jau buvo 
ramstis visam vėlesniam tau
tiniam ir kultūriniam visos 
tautos atgimimui. Maironio gi 
plunksna buvo lyg ir santalka 
visų ligi jo rodytų mūsų rašto 
pastangų, jau buvo tikra pra
džia pilnutinio tautos literatū
rinio gyvenimo, jokių nelai
mių nesustabdyto ligi pat šių 
dienų, išlaikančio tęstinumą ir 
aukštą lygį, kaip ir turi būti 
kultūriniam ir valstybiniam 
gyvenimui subrendusioje tau
toje. Maironis šia prasme ir bu
vo visos epochos pradžia, epo
chos, kurioje dar ir šiandien 
gyvename ir kurios galo toli 
gražu dar nematyti, kurios pa
kelėse vis ryškėja nauji kontū
rai ir kurios tolybėse švyti nau
jos viršūnės.

Todėl apie Maironį ir jo kūry
bą mūsuose yra jau nemažai 
prirašyta ir trumpesnių apy
braižų, ir ilgesnių studijų, ir 
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Maironis tautoje, gyvenime ir literatūroj
Bernardas Brazdžionis

„Retai pasitaiko istorijoj, — rašė 
1961 metais austrų literatūros 
laikraštis „Wort in der Zeit“, — 
kad poeto balsas taptų visos tau
tos balsu. Yra taip, kad poetas 
kalba tokia kalba, kurios tauta dar 
nesupranta, kad jis plaukia prieš 
srovę, kad jis užbėga laikui už 
akių. Bet sekdami istorijos įvy
kius, pastebime, kad kartais ir 
tauta plaukia prieš srovę, kad ji 
ima kalbėti tokia kalba, kuri jai 
buvo draudžiama“.

Ką anas kritikas kalbėjo apie 
vengrų legendinį poetą Sandorą 
Aleksandrą Petoefį (1823 - 1849), 
tas visu šimtu nuošimčių tinka 
mūsų Maironiui, kuris sekė veng
rų išsilaisvinimo kovas, minėjo 
kūryboje jauno poeto kovotojo 
vardą ir dainavo „Pavasaris eina 
Karpatų kalnais...“

„Tai yra laikas, kada tautos 
slapčiausios mintys ir siekimai 
yra pridengti dainiaus žodžiais.

Tai yra akimirka, kada poetas 
gali tarti: „Esu vienas, kuris kal
bu. Bet aš kalbu vardu milijonų“.

Taip kalbėjo vengrų seime jų 
poetas Sandoras (arba Aleksand
ras) Petoefi, kuris ir po 100 metų 
(1949) nuo jo mirties yra tautos va
das ir prie kurio paminklo 
pasakyta kalba prasidėjo gar
susis vengrų sukilimas.

Švenčiame pusę šimto metų nuo 
Maironio mirties. Kitoks yra lie
tuvių tautos būdas negu veiig.) 
Kitokia yia Lietuvos politinė ir 
geografinė padėtis. Bet, anot Mai
ronio, „idėjos, jei didžios, nemirš
ta kaip žmonės“. Jos, Maironio 
kūryboje išdaigintos, tebėra gyvos 
ir lietuvių tautoje.

Nedaug rasime tautų, kur poetas 
būtų taip visuotinai jaugęs kaip 
Maironis lietuvių tautoje. Didelis 
yra Dante Italijoj, Goethe Vokie
tijoj, Miltonas Anglijoj, Whitma- 
nas Amerikoje, bet jų nė vienas 
negali prilygti Maironio garsui ir 
populiarumui Lietuvoje. Maironis 
lietuvių tautoje — tai visa epocha. 
Ir lietuvių poezijos laikotarpiai 
skirstomi taip: maironinis ir 
pomaironinis. Jis sukūrė savo kla
siką. Jo įtakoje išaugo jo kartos 
poetai, jo šešėlyje išbujojo eilė epi
gonų, išnaudojusių jo tematiką, 
stilių, žodyną ir visą poetiką iki 
įkyraus banalumo.

* * «

Šiandieną krikščionių bažny
čioje yra labai atgijusi Sekminių 
Šventosios Dvasios ir daugybės 
kalbų dvasia, neva sekant pir
muosius krikščionis, kurie susi
kalbėję kažkokia dieviška kalba. 
Mūsų filosofo A. Maceinos tvir
tinimu, „tai buvę tik savaimingi 
tikinčiųjų šūksniai bei murmesiai, 
kurių šv. Paulius net nevertino, jei 
jie nebuvo tariami aiškiais žo
džiais: „Jei kalbėdami kalbomis, 
netarsite aiškių žodžių... kalbėsite 
ant vėjo“ (1 Kor. 1 - 19).”

Poezija tam tikru požiūriu yra 
taip pat šventa, sakralinė kalba, 
parinktais, kilniais, įkvėptais žo
džiais išreikštos mintys ar idėjos. 
Ir poetams būtų galima pasakyti: 
„Jei netarsite aiškiais žodžiais, 
poetai, jūsų kalbos ant vėjo“.

Kokios poezijos kūrėjas buvo 
Maironis?

„Jei Maironis būtų buvęs tuščių 
jausmų ir svajonių eilininkas, jei 
nebūtų užsivaisęs kilniais idea
lais ar tikra realybe, jam būtų nie
kas vainiko nepynęs, kad ir kažin 
kaip būtų tyriliavęs savo vamz
deliu. Bet Maironis ne vamzdžia- 
vo, tik pūtė smarkius trimitus, 
skardžius ragus, kurie ne tiek 
galingai, kiek širdingai, o tai dar 
smarkiau šaukė tautiečius į gyve
nimo kovą su lietuvių nela- 
bumais, ir jam priderėjo darbo vai
nikas už obalsius, kuriais 
vadovavomės kovoje su mūsų 
priešininkais“, — kalbėjo doc. Juo

Poetas ir žmogus
Maironiui
Kai tu pavasario balsais pasveikini tautos gyvybės žiedą, 
Ir tavo žodį laimina tėvų ir protėvių dangus,
Ir su tavim kalnai ir kloniai ir sietynai gieda — 
Kas tu — poetas, ar žmogus?

Palikęs nakčiai gimtąją sodybą iškeliauji
Plačian pasaulin, nešdamas namų vargus,
Ir dalini, sugrįžęs, laisvės džiaugsmą saujom — 
Čia tu poetas, čia žmogus.

Kai už Raseinių ant Dubysos gailios rasos krinta, 
Kai ryto veidą dengia santėmis slogus,
Tu tautą pravedi pro juodąjį nelaisvės labirintą — 
Kur tu poetas, kur žmogus?

Ir aidi vardas pranašo gimtoj padangėj, 
Širdies kančia jis pirktas ir brangus... 
Sunkus laurų vainikas galvą lenkia — 
Čia tu poetas ir žmogus.

Bernardas Brazdžionis

Šio Maironio portreto kūrėjas dail. Jonas Šileika 
(1893—1960), jaunuose savo metuose atvykęs iš 
Lietuvos i Chicaga, buvo bene pirmasis profesio
nalas lietuvis dailininkas, baigęs Chicagos Meno 
institutą dar 1910 metais. Nepriklausomybės metais 
jis grižo Lietuvon ir gyvai reiškėsi tenykščiame 
mūsų dailės gyvenime, karo metais pasiliko tėvy
nėje ir ten mirė 1960.X.27 d. Grįžtant jam i Lietuvą,

lietuviai marijonai užsakė nutapyti Maironio portre
tą. Dail. Jonas Šileika tai ir padarė 1924 metais. Tik 
poetas dailininkui čia pozuoja labai išskirtinai: Mai
ronis nusiėmė kunigišką apykaklę ir pasirišo kakla
raištį. Tai bene vienintelis toks Maironio atvaizdas. 
Portreto originalas šiuo metu puošia „Draugo“ 
redakcijos vestibiuli. Nuotr. Jono Kuprio

zas Tumas Vytauto Didžiojo uni
versiteto humanitarinio fakulteto 
auditorijoje, nagrinėdamas vieną 
„Aušros“ grupės poetų — Mai
ronį.

Jis tapo epochos reiškėju ir

„poezijos viešpačiu“, (kaip jį pa
vadino J. A. Herbačiauskas dar 
1908 metais), laisvės idealo šauk
liu ir riteriu romansistu. Idealis
tinės tėvynės meilė žavėjo jau
nimą. Mintis ir idėjas poetas

svaidė kaip žaibus. Nieko daugiau 
neliko — tik užsiliepsnoti ir degti. 
Be abejonių, be diskusijų, be rezer
vų, be baimės!
Nelenkdams pečių po naštos 

sunkumu, 

Kaip milžinas stosiu į kovą: 
Pavargti už sentėvių žemę — 

gražu!..
Aukščiausi turėt vadovą!

(Pavasario balsai, 1895).

Poeto įsitikinimas ir vidinė jėga 
užkrėtė visuomenę. Besąlyginė 
tėvynės meilė, bekompromisiniB 
tikėjimas Dievo teisingumu — nes 
„kryžius gyvatą žadėjo! — Mai
ronį daro ne tik poetu iš Dievo 
malonės, bet ir tautos vaidila.

Maironiui mirus, Julijonas 
Lindė-Dobilas rašė, kad jei Basa
navičiui ir Kudirkai priklauso gar
bė, kad jie atgaivinimo darbą pra
dėjo, tai Maironiui — kad jis tautą 
labiausiai išjudino, paveikė.

Pasakytume: ir vedė į laimė
jimą. Maironis vienas daugiau 
davė patriotinių kūrinių už visus 
to meto poetus drauge paėmus. Jo 
kūryboje įspūdingiau ir įtaigiau 
(dėl to, kad su didesne menine jėga 
ir tobulesne forma), negu kitų iš
reikšti idealai — visiems brangūs, 
didūs, šventi.

Maironis sukūrė dvasinės kovos 
programą, kuri bylojo ne iš negy
vų paragrafų, bet iš meninių poe
zijos posmų, iš posakių, kurie 
prigijo kaip aforizmai, kaip postu
latai:

„Idėjos, jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės";

„Mainos rūbai margo svieto.
Silpnas kelias, tvirtas griūna...“; 
„Nebeužtvenksi upės bėgimo...“; 
„Kas tėvynę praras, antros 

neišverks apgailėjęs...“
Ir daugelis kitų.

Ilgainiui Maironio vardas tapo 
geros, mintingos poezijos sino
nimu: kas gerai, poetiškai 
parašyta — viskas buvo linksta
ma priskirti Maironiui.

Štai keletas kuriozinių pavyz
džių. Nepriklausomybės laikais 
viename Švietimo Ministerijos lei
džiamame žurnale moksleiviams 
mokytojas ir literatas (L. Kuodis), 
kalbėdamas apie poetų reikšmę 
tautai, iliustravo, kad jau Mai
ronis, girdi, pasakęs, kad

Kaip kankliai be stygų. 
Tauta be poetų, 
Be jų kas jai ateitį 
Šviesią žadėtų.

(Šis gražus posmas yra, deja, ne 
Maironio, bet Liudo Giros).

Prieš kurį laiką Brooklyne lei
džiamam lietuviškame laikrašty 
teko užtikti po Lietuvos vaizdu iš
spausdintą ir Maironiui priskirtą 
dvieilį:

Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarpgirių ūžiančių... 
(Šio teksto autoriaus, manau, 
klausytojams nereikia pakartoti).

* * *

Gal netiktų moderniškai sakyti, 
kad Maironis buvo „kontraver- 
sinis poetas“. Bet nebuvo jis vi
suomet ir visuotinai visų visas pri
imamas ir pripažįstamas. Kaip 
didelis poetas, pripažinimą jis 
užsitarnavo visuotiną ir be rezer
vų. Bet jo skelbiamos idėjos ne vi
siems buvo priimtinos.

Praeities idealizavimas, isto
rinės didybės minėjimas ir ja 
didžiavimasis, pilių romantika, 
narsūs „lietuviai barzdočiai“, 
kilnūs kunigaikščiai — visa tai ža
vėjo kiekvieną atbundantį iš 
„amžių miego“ lietuvį. Bet ne kiek
vienas tikėjo, kad „Dievas tei
singas valdo ir skiria“ (t.y. lemia), 
kad ir amžių ir dabarties keliai 
yra, kaip Maironis dainavo, Dievo 
žadėti ir vedami, arba, kad 
„palaimą teikia malda“. Tada 
visa tai skaitytojas priėmė kaip 
realybę, dabar — kaip poetinę 
metaforą. Ano meto Maironiui 
kunigystė ir poezija buvo pašau
kimas, šio meto kai kuriems kri
tikams jo kunigystė yra „konfe
siniai varžtai“.
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