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Šiame numeryje:
Spaudos platinimo reikalu.
Pokalbis su Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro organizatoriais dr. Jo
nu Račkausku ir dr. Tomu Remeikiu. 
Nauji leidiniai.
Vietoj vainiko kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio mirties antrosioms 
metinėms. •
Julijos Švabaitės-Gylienės „Dzūkiš
kos dainos”.
Nuomonės ir pastabos.
Leidžiami Juozo Keliuočio prisimini
mai.
Kalevalos 150 metų sukaktis. 
Chicagos teatruose.

Spaudos platinimo reikalu
„Išeivijoje esame išleidę tikslu, kad j ją atidžiau 

daug gerų lietuviškų knygų, pažvelgtų Lietuvių bendruo- 
, vienkartinių ir serijinių' meilės kultūros taryba. 
1 leidinių,, mūsų rašytojų kūri

nių, istorinių studijų, atsimini
mų, gražios poezijos, romanų, 
apysakų rinkinių. Tai yra kas 
pirkti, iš ko pasirinkti...’’

Šitaip Draugo vedamajame 
rašo B. Kv. (1984.XII.11). 
Sumini ilgą virtinę įvairių 

• pavadinimų — knygų, žur
nalų, istorinių veikalų, meni
nių tomų. Pabrėžia; „Šventi
nėms dovanoms yra iš ko 
pasirinkti”. Mielai pridursiu: 
ne tik švenčių, bet ir gimta
dienių, mokyklų baigimo, 

' įvairių sukakčių progomis.

Bet kai šitokio gausaus 
pasirinkimo imi ieškoti savo 
Los Angeles parapijos sklype, 
kur sekmadieniais susiburia 
tautiečiai, gerokai apsivili. Čia 
esančiame spaudos kioske 
spausdinto žodžio ekspozicija 
nėra jau tokia gausi. Bent šiuo 
metu.

Lietuvių bendruomenė 
atlieka daug darbų: švietimo, 
politikos srityse, didelių 
sąskrydžių organizavime. 
Kaip tik pastarieji renginiai 
pareikalauja daug laiko ir 
lėšų. Nemažiau laiko ir lėšų 
pasiglemžia ir politinė veikla. 
Tauru, kad PLB vadovybė 
rūpinasi Lietuvos laisvinimu, 
bet ar kartais dėl to nenu
kenčia kai kurie kultūriniai 
dalykai? O jie gi yra mūsų 
egzistencijos pagrindas.

Pavyzdžiui, mano apylinkė
je Lietuvių bendruomenė anks
čiau rengdavo Tautos šventės 
dienas su neeiliniu koncertu, 
dailės parodomis. Jau kelinti 
metai Tautos šventė praeina ir 
be koncerto, ir be dailės 
parodų. Aplamai, mūsų žymių 
dailininkų pasirodymų padėtis 
visiškai prasta. Bet tai jau 
kita opi tema.

Nurodysiu priežastį: 
sunegalavo vienas iš uoliau
sių spaudos platintojų Vacius 
Prižgintas. Nuo gegužės 
mėnesio per visą vasarą 
sekmadieniais niekas išeivi
jos knygų nepardavinėjo. Tik 
rudens veiklai įsibėgėjus, R. K. 
Vidžiūnienės pastangomis, 
buvo gautas kampas apati
nėje salėje, įtaisytos 
uždaromos lentynos, kad 
nereikėtų knygas nuolat 
vežioti. V. Prižginto darbą 
sutiko tęsti kiti. Reikia tikėtis, 
kad po kurio laiko, įgūdžiui 
sustiprėjus, turint pakan
kamai entuziazmo ir meilės
spausdintam žodžiui, dalykai 
sugrįš į ankstyvesnę vagą.

Šis pavyzdys sakyte sako — 
koks vis dėlto trapus yra spau
dos platinimo darbas pensijos 
metus gerokai perkopusių 
žmonių rankose. Viskas 
pareina ne tik nuo individua
laus knygininko sugebėjimo ir 
noro, bet ir nuo jo sveikatos. 
Jei tik kas, žiūrėk, viskas
sustoja. Bėga mėnesiai, net
pusmetis, 
pavaduotojai, 
skaitytojai 
atpratinami 
pirkimo. Iš

kol atsiranda 
šitokiu būdu 
netiesiogiai 
nuo knygų 
tiesų knygų

platinimo problema yra visuo
tinio pobūdžio. Ar nebūtų

Štai skaitau PLB valdybos 
lakštą apie būsimus „Darbus 
ir planus”, prisiųstą siekiant 
telkti lėšas. Rašoma, kad 
kultūrinė sritis bus plėtojama 
dviem kryptim: „Pirmiausia 
bandoma sudaryti sąlygas 
mokslininkų ir kūrėjų pasikei
timui tarp visų pasaulio lietu
vių gyvenviečių. Taip pat 
siekiama koordinuoti ir 
paveikiai kreipti mūsų 
kultūrinį gyvenimą turimoms 
sąlygoms ir tautiniams porei
kiams”.

Jei šios numatomų darbų 
informacijos pirmas sakinys 
yra suprantamas (nors ir 
pasigendu atlikėjų įjungimo), 
tai antras yra perdėm 
miglotas. Apie ką čia 
šnekama? Kad viskas 
paaiškėtų, matyt, ir 
ruošiamasi 1986 metais 
sušaukti JAV ir Kanados LB 
Kultūros tarybų kongresą.

Nemanau, kad iki to laiko 
turės merdėti mūsų išeiviškos 
raštijos platinimo reikalai. 
Tikriausiai reikės susidariu
sias problemas spręsti be 
kongreso, atsižvelgus į 
vietines galimybes, subūrus 
talkon ir kitų organizacijų 
gerą lietuvišką valią.

Pr. V.

„Savo kultūrines vertybes teišsaugosime mes patys
Pokalbis su Lituanistikos tyrimo ir studijų centro organizatoriais dr. Jonu Račkausku
Chicagoje 1981-82 metų 

sąvartoje buvo įsteigtas 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras, siekiantis telkti ir 
saugoti išeivijos sukurtas 
kultūrines vertybes. Krei
pėmės į šios įstaigos inicia
torius dr. Joną Račkauską ir 
dr. Tomą Remeikį, prašy
dami, kad jie Draugo 
kultūrinio priedo skaity
tojams nušviestų steigėjų 
tikslus ir pasidalintų mintimis 
apie šio projekto perspektyvas.

— Kodėl ryžtamasi šiuo 
metu studijų centro mintį 
įgyvendinti?

JONAS RAČKAUSKAS: 
Laikas yra pribrendęs, kad 
išeivija rimtai susirūpintų 
savo kultūrinių pajėgų, kaip 
mokslinių organizacijų ir 
institucijų, subūrimu į vieną 
centrinį vienetą ir turimų 
kultūrinių turtų bei įvairios 
lituanistinėms studijoms 
reikalingos medžiagos susis
teminimu ir apsaugojimu. Jau 
tartasi su archyvais, iš 
pagrindų su Pasaulio lietuvių 
archyvu, kaip tą geriausiai 
įvykdyti. Į apsaugojimo darbą 
būtų įtraukti jaunuoliai, juos 
samdant medžiagos rūšavimo 
uždaviniams; tuo pačiu 
jaunuoliai gautų progą turėti 
tiesioginį sąlytį su lituanis
tika.

Vienas iš mūsų norų yra 
įtikinti mūsų visuomenę, kad 
suaukoti pinigai turi būti ir 
naudojami. Kai išsilaisvinsim 
iš DP stovyklų mentaliteto, 
pamatysime, kad visai tikslu 
ir lituanistiniam darbui dirbti 
turėti tam pritaikytą vietą, 
erdvę, katalogus, kompiute
rius, šviesas ir baldus. 
Knygos, laikraščiai, nepriei
nami naudojimui, ir lieka 
nepanaudoti.

TOMAS REMEIKIS: 
Laikydamiesi mėgėjiško, 
savanoriško principo, praran
dame profesionalumą. Pavyz
džiui, švietimo įstaigose algos 
pakėlimas visada surištas su 
mokytojo profesine duokle. 
Tuo tarpu pas mus įvairiose 
valdybose dirba pasiauko
toj ai; kritikos jie nepriima, nes 
aukojančiam savo darbą 
negali gi nieko ir prikišti.

— Kaip kilo mintis Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrą 
steigti?

I>r. Jonas Račkauskas ir dr. Tomas Remeikis, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro steigėjai. 
Nuotrauka P. Malėtos

l
lituanistikos 

parodė Aušros 
jis pirko už 10 
knygų parduo- 

jis atsirado,

JONAS RAČKAUSKAS: 
Mintis kilo IV Mokslo ir kūry
bos simpoziumo Chicagoje 
metu, 1981 metais. Atėjo pilie
tis iš' Philadelphijos 
Pedagoginį 
institutą ir 
numerį, kurį 
centų senų 
tuvėje. Ten
kadangi buvo išmestas iš 
universiteto knygyno. Ir čia 
nėra joks atsitiktinis įvykis, 
nes tai kartojasi nuolatos — 
pavyzdžiui, 1960 metais 
Chicagoje išmestas iš John 
Crear bibliotekos Pennsylvani- 
joje leisto The Booster žurnalo 
komplektas (iš 1916-17 metų), 
kurio mūsų žiniomis egzistuo
ja tik du egzemplioriai, buvo 
parduodamas už du dolerius. 
Arba, Hoover Institution 
Californijoje, kur mikro
filmuojami dokumentai, origi
nalai metami lauk. Reikalin
ga lietuvius išjudinti 
kultūriniam nepriklauso
mumui nuo šio krašto insti
tucijų. Principas, kurį nuolat 
reikia kaltis į galvą: „jeigu 
mūsų kultūrinės vertybės bus 
išsaugotos, tai jos bus išsau
gotos tik lietuvių”.

TOMAS REMEIKIS: 
Negalime pasitikėti universite
tais ar bibliotekom, kad jie

Česlovas Grincevičius, Pasaulio lietuvių^Tchyv^edėjas^ituanis-
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tikos tyrimo ir studijų centro tarybos narys.
Nuotrauka P. Malėtos

mums svarbią medžiagą 
saugotų, todėl, kad jie tą darys 
tol, kol jų biudžete nepritrūks 
pinigų. Laikiną saugojimą, 
aišku, galim ir jiems pavesti, 
bet nereikia jais pasikliauti. 
Man pačiam svarbu pabrėžti 
studijų aspektą ryšium su šiuo 
centru. Esam jau ilgai galvo
ję, kokios institucijos mums 
tikrai reikia. Kai iškilo 
universitetinės lituanistinės 
katedros reikalas, klausimas 
tapo: ar verčiau katedra, ar 
šitoks centras? Lituanistikos 
instituto dauguma norėjo 
katedros, bet tuo pačiu buvo 
diskutuojama ir šitoks centras 
kaipo alternatyva. Klausimas 
sukosi apie reikalą turėti 
lietuvišką „think tank”, 
smegenų centrą, kurio katedra 
aiškiai negalėtų sudaryti, nes 
pirmasis jos tikslas būtų 
lituanistikos dėstymas. 
Kultūrinių vertybių saugo
jimas nei studijoms galimybių 
sudarymas bei fizinės tam 
aplinkos sukūrimas nėra 
katedros tikslai. Todėl 
nematau, kodėl katedra ir 
centras turėtų vienas kitam 
prieštarauti. Pats remiu 
katedrą ir jai aukoju, bet 
manau, kad centras išvystytų 
galimybes platesnėms Lietuvą 
liečiančioms studijoms, kurių 
katedra nesitiki aprėpti.

JONAS RAČKAUSKAS: 
Kalbant toliau apie motyvus, 
kodėl centras buvo steigtinas, 
reikia atsiminti, kad mūsų 
dabartinės organizacijos, ligi 
šiol šių studijų naštą nešu- 
sios, artėja prie savo gyvavi
mo ribos, pvz., Istorijos 
draugija, miškininkai ir pan., 
nes dauguma jų veikėjų jau 
peržengę septyniadešimt 
metų.

TOMAS REMEIKIS: Pavyz
dys būtų Muzikologijos 
archyvas. Kai muzikas J. 
Žilevičius pasitraukė, muziko
logijos archyvo tvarkymas 
nebebuvo lengvas. Dabar jis 
tvarkomas vieno pasišven- 
tusio asmens — muziko K. 
Skaisgirio.

— Tačiau, juk daug medžia
gos sukaupta privačių asmenų 
iniciatyva — ar ji nėra moksli
ninkams prieinama?

JONAS RAČKAUSKAS:. 
Knistis gali kiek nori, bet 
1900-1940 metų laikotarpio

kultūrinės veiklos dokumenta
cijos bent 90 nuošimčių jau 
nerasi. Jos gal dar ir yra 
mėgėjų rankose ar privačiose 
kolekcijose, bet ji sunkiai p, 
einama. Privačios kolekcijos 
naudingos tol, kol jų savi
ninkai jas prižiūri, bet susida
ro problema, kai jos paveldi
mos jau kitų asmenų. Todėl 
centras galėtų tarnauti šitų 
kolekcijų medžiagos susis
teminimui, taip kad ji pasi
darytų lengvai prieinama 
norintiems ją naudotis.
TOMAS REMEIKIS: Kai 

kurie asmenys, medžiagą su
kaupę, patys nežino ką turi, 
nėra jos sukatalogavę.

Vienas iš tyrimo centro 
planų yra šiuolaikinės istori
jos projektas — tai būtų lietu
viškos spaudos, knygų ir viso-

• ••

ir dr. Tomu Remeikiu

yra 
dokumenta- 
okupacijos

doktorizacijai, 
metams, 

organizavimui 
klausimais, 

istorijos 
ir 

būtų
kartoteka, 
ar kitokį

pro- 
biografijų 
sudaryta 
turėjusių 
vaidmenį 

istori-

kios pokario gyvenimo 
Lietuvoje, o ypač rezistencijos 
dokumentacijos rinkinys, 
įskaitant ir nevaldiškus šalti
nius, asmeninius pasako
jimus, žodinę istoriją. Nuo pat 
rinkimo pradžios ši medžiaga 
būtų tvarkoma, kataloguoja
ma ir indeksuojama. Aišku, 
tam tvarkymo darbui reikia 
surasti atskirą žmogų. 
Dabartinės OSI bylos aiškiai 
parodo, kokia spraga 
mūsų istorinėj 
cijoj. Vokiečių
metas netyrinėtas, nėra doku
mentų apie santykius tarp 
lietuvių pareigūnų ir vokiečių 
okupacinės valdžios. Užtai 
dabar tos bylos rašo mūsų 
istoriją, kai pareikalauja liudi
jimų. Šitokioms ir panašioms 
studijoms reikėtų turėti 
nuolatinę paramą, kad even
tualiai susidarytų lėšų naujų 
žmonių
šeštadieniniams 
konferencijų 
specialiais 
Šiuolaikinės 
jektas įimtų 
rinkimą — 
asmenų 
vienokį
Lietuvos dabartinėje 
joje, pvz., tiek rezistentų, tiek 
komunistų. Čia galima būtų 
panaudoti visus tuos apsčius 
nekrologus spaudoje.

— Kaip apie dabartinę 
Lietuvą?

JONAS RAČKAUSKAS: 
Dr. Augustinas Idzelis kelia 
mintį, kad reikėtų ypačiai 
koncentruotis prie i įbartinės 
Lietuvos padėties studijų, 
kadangi tam galima būtų 
panaudoti Amerikos institu
cijas ir paramą, nes ameri
kiečių mokslininkų mažai kas 
mo.;a nerusų kalbą ar gali 

(Nukelta į 2 psl.)

Dr. Augustinas Idzelis, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos 
narys, JAV Lietuvių bendruomenės atstovas.

Nuotrauka P. Malėtos
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Šiame numeryje:
„Socialistinių” enciklopedijų tiesos 
ginklas.
200 metų karai tarp lietuvių ir kryžiuo
čių Vydūno žvilgsniu.
Kazio Borutos gimimo ir mirties 
sukaktys.
Naujos knygos.
Nuomonės ir pastabos.
Apie gėlę, kuri ir naktį žydi. 
Balio Augino eilėraščiai.
Parodos New Yorke: Elenos Urbaity- 
tės skulptūra ir Kęstučio Zapkaus 
tapyba.
Chicagos teatruose.

Ke/v&nž PaAAŽtčs 
„Socialistinių” enciklopedijų 
tiesos ginklas

200 metų karai tarp lietuvių ir kryžiuočių Vydūno žvilgsniu

Praeitų metų lapkričio 
mėnesį Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto žurna
lo Komunistas įprastinė skilte
lė „Ištikimi partijos kovo
tojai” skiriama Juliaus 
Daubaro gimtosioms gimimo 
metinėms. Julius Daubaras 
buvo Lietuvos komunistų 
partijos narys. Jo biografija 
įvairiais atžvilgiais tokia, 
kad kiekvienas komunistas 
galėtų didžiuotis. Gimęs ir 
augęs dvaro berno Šeimoje, 
Daubaras ganė žąsis, pieme
navo, vėliau kaip pusbernis ir 
bernas nuo auSros ligi sute
mos liejo prakaitą svetimiems 
tarnaudamas. Jis dalyvavo 
1905 m. revoliucijoje, caro poli
cijos ieSkomas pabėgo j Ameri
ką, tenai įsijungė j komunistų 
partiją, 1922 m. sugrįžo į 
Lietuvą, buvo valdžios suim
tas ir įkalintas. Po trejų kalėji
mo metų paleistas. Kai įvyko 
1926 m. perversmas, Julius 
Daubaras pabėgo į Latviją, po 
kelių mėnesių pasiekė komu
nizmo meką — Maskvą. Gali
ma manyti, kad tarybinėje 
tėvynėje Daubaras buvo toks 
laimingas, kaip yra pasakų 
karalaitės, ištekėjusios už 
mylimojo. Dabar Sis darbo 
žmonių draugas, ištikimas 
internacionalistas galėjo 
ramiai atsidėti komunizmo 
statybai. Juk Sovietų Sąjun
goje darbininkų neišnaudoja 
nei kapitalistai, nei dvarinin
kai, ir policija jų neuja. Tačiau 
Komuniste mažai raSoma, ką 
JuliuB Daubaras veikė Sovie
tų Sąjungoje. Pasitenkinama 
Šiais lakoniškais žodžiais: 
„Visas jo gyvenimas buvo 
paSvęstaB kovai už darbo 
žmonių teises, ypač už Lietu
vos darbo žmones. Mirė J. 
Daubaras 1943 m.”. Mirties 
data įtartina. Patikrinus 
Mažąją lietuviškąją tarybinę 
enciklopediją, paaiškėja, kad 
jis žuvo Kolimoje, tai yra, 
koncentracijos stovyk
loje. Enciklopedijoje dar 
pažymėta, kad 1937 m. asme
nybės kulto sąlygomis neteisė
tai represuotas, 1956 m. 
rehabilituotas. Kitaip tariant, 
ne lenkai ar caro dvarininkai, 
ne Nepriklausomybės metų 
buožės ar „kruvinojo” Smeto
nos valdžia, bet tarybinis 

saugumąs pavyzdingą komu
nistą Daubarą numarino. 
Kolima — tai ne Kauno kalėji
mas, kur kiti laimingesni 
Daubaro vienminčiai galėjo 
skaityti knygas iki valios. 
Daubaras iki mirties Tolimų
jų Rytų speigratyje turėjo 
dvylika valandų per dieną 
kaip Šių laikų vergas dirbti 
kasyklose ar miSkus kirsti.

Tame pačiame Komunisto 
numeryje vyriausiosios 
enciklopedijų redakcijos 
vyriausias redaktorius Zinkus 
didžiuojasi paskutinio, tai yra, 
dvyliktojo, didžiosios 
enciklopedijos tomo pasiro
dymu. Jis gana arogantiškai 
tvirtina, kad Nepriklauso
mybės metais pradėtoji 
enciklopedija buvusi eklek- 
tinė, nes jos leidime dalyvavo 
ir reakcingieji klerikalai, ir 
antifašistinių pažiūrų žmonės. 
Tokios nelaimės dabar išveng
ta. Zinkus teigia, kad Vaka
ruose leidžiamos enciklope
dijos skleidžia idėjinę 
dezinformaciją, bet „prieė ją 
yra nukreiptas socialistinių 
enciklopedijų mokslinis lygis, 
iSplečiantis jų informacinę 
galią, apginkluojantis jas 
tiesos ginklu”.

Jeigu norime konkrečiai 
sužinoti iŠ naujosios 
enciklopedijos, kokia jos infor
macinė galia, kaip atrodo jos 
tiesos ginklas, atverskime 
minėto Juliaus Daubaro 
biografiją. Atvaizdas tas pats, 
bet žinios apie jį gerokai 
skiriasi. Dabar jau nenurody
ta nei mirties vieta, nei tai, 
kad jis neteisėtai represuotas. 
Savaime aišku, kad negalima 
paminėti, jog jis mirė Kolimo
je, juk tenai žmonės nevažia
vo gamtos grožiu žavėtis ar 
sveikatos taisyti.

Reikalas aiškus. Naujoji 
lietuviškoji tarybinė enciklope
dija daug mažiau žinių teikia 
apie tarybinio saugumo nužu
dytus lietuvius komunistus, 
kurių buvo, palyginti, daug. 
Bene pusę veiklesnių lietuvių 
komunistų, gyvenusių Sovietų 
Sąjungoje ketvirtojo dešimt
mečio pabaigoje, nugalabijo 
saugumas. Apie jų mirties 
aplinkybes šiek tiek rašė 
Mažoji tarybinė enciklope
dija. Didžioji visai nutyli jų

VYTAUTAS BAGDANAVICIUS

Skaitymas Vydūno aprašymo 
kryžiuočių karų su Prūsais ir 
Lietuva man sukėlė sunkių klausi
mų. Gal tai buvo ne tiek klausi
mai, kiek kažkoks gilus nesmagu
mas. Net daugiau, tai buvo 
skausmo išgyvenimas, ir tai 
dvilypis. Jeigu skaitytojas yra 
viduramžinės kultūros studijuoto- 
jas ir jos gerbėjas iš vienos pusės 
ir jeigu jis, per savo protėvius, yra 
išgyvenęs tuos nuostolius ir kentė
jimus, kuriuos šie karai yra 
sužadinę, tai Vydūno skaitymas jį 
tąso iš vienos pusės kiton. Iš 
vienos pusės jis į kryžiuočius 
negali nežiūrėti kaip į krikščiony
bės nešėjus į jo tėvynę, o iš kitos 
pusės, jis negali jų neišgyventi 
kaip priešų.

Ne vieno šių Vydūno knygos 
skaitytojų nuotaiką bus gana 
teisingai aptaręs šis jo sakinys: 
„Religiškai įkvėpti laikai išvysto 
didesnes jėgas žmonėse. Tačiau 
tos veiksmingos jėgos dažnai yra 
pilnos prieštaravimų. Dėka vis 
aukščiau iškylančios saulės auga 
ne tik sveikatingi augalai, bet ir 
nuodingos žolės”. (Sieben 
Hunder t Jahre Deutsch-litaui- 
scher Beziehungen, Akademinės 
skautijos leidykla, Chicago, 1982, 
psl. 209). Tai yra dalykiškas 
klausimo aptarimas, padarytas 
paties Vydūno, tačiau jis neįsten
gia patenkinti nei entuziastingo 
krikščionio, nei jautraus lietuvio.

Tiesą sakant, su panašios įtam
pos klausimu krikščionis turi 
progos susitikti neretai. Taip štai 
su panašia problema jis susitinka 
skaitydamas, kad ir Jozuėe ir 
Teisėjų knygas Senajame 
Testamente. Ten tiek daug 
naikinančių karų, kurie yra, kaip 
rašoma, vedami ir laimimi tiesiog 
Dievui vadovaujant. Leslie Hope, 
tų knygų komentatorius, susitik
damas su šiuo klausimu, duoda 
šitokį ataskymą: „Kaip šiuos 
žiaurumus galima pateisinti 
teologiškai? Švento karo 
ideologiją nėra sunkiau išaiškinti 
negu Jėzaus mirties būtinumą. 
Abu būdai yra pastangos 
išaiškinti tuos paslaptingus 
kelius, kuriais Dievas naudoja 
žmogaus kvailystę ir jo nuodėmę 
kaip išganymo priemonę” 
(Joshua, Judges, Wilmington, Dėl: 
Michael Glazier, Ine., 1982, psl. 
18).

Pasak Tomo Akviniečio, 
medžiaga yra pasmerkta priešta
ravimams (Summa Contra Gen
ules, II kn., 25 persk.). Dėl to 
Dievas, priimdamas žmogaus 
prigimtį, yra atėjęs j prieštara
vimų sritį. Taigi Jėzus turėjo 
kentėti, norėdamas būti realia 
žmonijos gyvenimo dalimi. Pa
našiai galima galvoti ir apie 
krikščionybės kelią j Lietuvių 
tautą. Ji čia irgi turėjo ateiti 
prieštaravimo keliu, kuris kartu 
buvo ir kentėjimų kelias.

Prūsai nebuvo 
visuomeninė tuštuma

Vieną pasitamavimą kryžiuo
čiai atliko Pabaltijo tautoms, 
būtent Prūsams. Tas pasitama- 
vimas, kurį čia turiu galvoje, yra

likimą. Todėl kyla klausimas, 
ar vyriausias redaktorius 
Zinkus mano, kad šitoks fak
tų nutylėjimas ir yra tas tiesos 
ginklas, toji informacinė 
galia, kurią turi brandaus 
socializmo visuomenė? O gal 
jis mano, kad mažojoje tary
binėje enciklopedijoje sutelk
tos žinios apie sovietinio 
saugumo nužudytus lietuvius 
komunistus — tai idėjinė 
dezinformacija, tariamai 
būdinga Vakarų enciklopedi
joms?
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ne religinio, bet kultūrinio 
pobūdžio. Deja, tas pasitama- 
vimas nėra dar pačių pabaltiečių, 
kaip jie besivadintų — prūsais ar 
lietuviais, pažintas ir įvertintas.

Karas, užtrukęs beveik du šimtu 
metų ir liudija, kad čia būta su 
kuo kariauti. Čia būta organizuo
tos ir ginkluotos visuomenės, kuri 
save gynė ne vieną, ne dvi kartas, 
bet ištisus du šimtus metų. Dėl to 
kalbėti, kad Pabaltijyje nieko 
nebūta, kad čia buvo tik kultūrinė 
tuštuma, būtų neteisinga istori
nių faktų atžvilgiu.

Vydūnas šį faktą yra pastebėjęs 
ir atitinkamai įvertinęs. Jis rašo: 
„Kova yra tuo garbingesnė, kuo 
priešas yra galingesnis. Ir Prūsai, 
kaip tokie, pasirodo, be abejonės, 
nuo pirmutinių kovų. Ir jų did
vyriškumas nuolat augo. Tokiu 

| būdu galima išaiškinti, kad už
puolėjai puošėsi užkariautųjų var
du. Tai pasaulinėje istorijoje 
vargiai ar kada yra atsitikę” (psl. 
206). Vydūnas mini keletą prieš
ingų tarptautinių kovų pavyz
džių, kada užkariautojai yra davę 
vardą užkariautiesiems, pvz., 
Angali užėmę Britaniją jai davė 
savo vardą.

Dėl to teisingai Vydūnas 
pastebi, kad „Prūso vardas buvo 
garbės vardas” (psl. 206). 
Cituodamas dr. W. Pierson, 
Vydūnas rašo, kad „Prūso var
das, kuris nuo nugalėtųjų perėjo 
nugalėtojams, laikui bėgant 
pasidarė visokeriopos garbės 
sąvoka”, (psl. 205).

Nereikia praleisti be dėmesio 
tokį, šiandien tapusį kasdieniniu, 
faktą, kad didelė šiandieninės 
Vokietijos dalis populiariai 
tebesivadina Prūsijos vardu, nors 
taip plačiai Prūsai niekada nėra 
gyvenę. Dėl to Vydūnas drįsta ir 
šitaip sakyti: „Lietuva tam tikra 
prasme yra pasidariusi didvyrių 
žeme, kur būti apšauktu didvyriu, 
teikė spindesį visoje Europoje”, 
(psl. 207). Dėl to Lietuvos himne 
giedojimas apie didvyrių žemę 
turi istorinį pagrindą.

Pats faktas, kad įvairūs politi
niai ano meto veiksniai, kaip 
popiežius ir imperatorius, įvai
riais susitarimais radę reikalo 
kariškai įsijungti Pabaltijin, liudi
ja, kad čia nebuvo tuštuma. Su 
tuštuma paprastai niekas 
nekariauja, tik ateina ir ją užima. 
Tuo tarpu Pabaltijys tokia 
tuštuma nebuvo. Tiesa, čia tais 
laikais trūko centrinės organi
zacijos. Ir iš Vydūno aprašymo 
matyti, kad čia reiškėsi savai
mingai įvairios tautos. Ir cen
trinės valdžios nebuvimas be 
abejo palengvino kryžiuočiams šį 
kraštą užvaldyti. Tačiau čia būta 
labai gyvų, sugebančių save ginti, 
visuomenių.

Reikia pridurti, kad Prūsijos 
vardas teko ir toms Ordino 
valstybės dalims, kurios yra 
giminingos Lenkijai ir kurios po 
pirmojo padalinimo atiteko 
Vokietijai. Ir tie kraštai vadinosi 
Prūsija. Tačiau Bavo kilmės 
atžvilgiu vardas „Prūsai” yra 
susijęs tik su tomis tautomis ar 
vietomis, kurios yra gyvenusios 
apie Priegliaus upės baseiną.

Pasaulietiška 
krikščionybė

Apie kardininkų atsiradimą 
Vydūnas rašo, kad „1204 m. kuni
gai susikūrė Kardo brolius, 
ginkluotą jėgą ir varė karą, kad 
vietines tautas atvestų į krikščio
nybę” (psl. 178). Tai sakydamas, 
jis turi galvoje Rygos vyskupą, 
kuris iš tikrųjų suorganizavo 
kalavijuočius. Sis pasakymas, 
nors ir turi tiesos, tačiau nepilnai 
nušviečia viduramžinės krikš
čionijos santykius.

Reikia sutikti, kad kalavi
juočiai, kitaip kardininkai, kaip ir 
kryžiuočiai, buvo karinė jėga ir

kaip tokia veikė, kad tos tautos 
būtų sukrikščionintos. Tačiau 
kalbant apie kunigijos vaidmenį 
šiose organizacijose reikia padary
ti skirtumą. Mąstant apie 
Viduramžius, nereikia praleisti iš 
akių, kad kunigiškas vaidmuo, 
kaip visuomeninė jėga, nebuvo 
pats būdingasis ar bent ne 
vienintelis šios krikščioniškos 
visuomenės bruožas. Viduram
žiams atstovavo ir visuomeniškai 
pasaulietiška krikščionybė, 
vadovaujama imperatorių, 
karalių, savarankiškų miestų ir 
riterių. Ir kunigiškajai daliai ne 
kartą teko sunkiai kovoti su 
pasaulietiška dalimi, norint 
apginti savo nepriklausomybę. 
Tai liudija įvairios vadinamų 
„investitūrų” kovos, kuriose 
pasaulietiškoji valdžia gynė savo 
teises į įvairių kunigiškų pareigų 
skyrimą.

Atkreipkime dėmesį į tai, kad 
tada Bažnyčioje buvo visiškai 
priešinga situacija nuo dabar
tinės. Dabar kunigija, kaip tik 
skatina didesnį pasauliečių 
įsijungimą į bažnytinius reikalus, 
o Viduramžiais jai reikėjo nuo to 
gintis. Netenka stebėtis, kad 
šiandieninis viduramžinės istori
jos skaitytojas, kuris per keletą 
pastarųjų šimtmečių yra 
įtaigautas išimtinės kunigiškos 
krikščionybės, tą pačią kunigijos 
įtaką perkelia ir į Viduramžius.

Visi kryžiaus karų ordinai, 
eidami užkariauti Jeruzalės, yra 
gyviausias tokios pasaulietiškos 
krikščionybės pavyzdys. Ir kry
žiuočių ordinas savo veikla 
Jeruzalėje buvo net ne karių 
ordinas, o ligonių slaugytojų. 
Tačiau, -perimdamas misiją 
Pabaltijyje, jis pasidarė karių 
ordinu ir net savitu politiniu 
veiksniu. Dėl to į šio ordino veiklą 
Pabaltijy mes turime žiūrėti kaip į 
būdingą pasaulietišką 

viduramžinės krikščionybės 
pasireiškimą.

Apie įtampą tarp kunigijos ir 
pasaulietiškų veiksnių viduram
žiais būtų galima daug kalbėti. 
Mūsų reikalui užtenka to, ką mini 
Vydūnas. Taip štai Rygos 
arkivyskupas prašė pagalbos ir iš 
lietuvių prieš ordiną (psl. 190). 
Rygos katedros kanauninkai 
prašė prieš juos pagalbos ir iš 
Vytauto (psl. 216).

Atkreipdami dėmesį į nekuni- 
gišką kryžiuočių veiklos pobūdį, 
mes neturime tikslo visiškai 
atjungti nuo kryžiuočių veiklos 
kuniginę atsakomybę. Mes tik 
norime atkreipti dėmesį į tai, kad 
viduramžinė krikščionybė neturė
jo vienašališko kunigiško bruožo. 
Ji kartu buvo ir pasaulinė 
sąranga.

Karo tikrovė
Ordino- invazijos Pabaltijin 

priežastį Vydūnas supranta 
buvus religinę. Tačiau iš tikrųjų 
kryžiuočių jėga pasidarė grynai 
prievartos jėga, „Wille zur 
Gewalt” (210). Lietuvių kaimai 
buvo naikinami, žudant žmones, 
nesigailint nei jauno, nei seno
(211) . Lietuvių karo vadai buvo 
žudomi, nepaisant to, kad ordino 
maršalas jiems garantuodavo 
gyvybę (227). Tik 14 šimtmečio 
pabaigoje ordinas savo priešus 
pradėjo traktuoti labiau riteriškai
(212) . Lietuviai ordino belaisvių 
nežudydavo, bet juos naudodavo 
įkaitais iškeisti į lietuvius belais
vius, ordino laikomus.

Turėdamas panašius faktus 
prieš akis, Vydūnas daro Vakarų 
kultūrai priekaištą. Jos krikš
čioniškumą jis rašo tik sve- 
timženkliuose. Šie žmonės, pa
sak jo, buvo formaliai ligonys. 
Reikia atsiminti, kad jie priklausė 
žymiausiems luomams, siekiant 
ligi kunigaikščių ir karalių, kurie 

šiuose žygiuose dalyvavo. Dėl to 
Vydūnas tai laiko Europos gėda 
prieš lietuvius ir aisčius (227).

Iš kitos pusės, tačiau, Vydūnas 
randa reikalo atkreipti dėmesį į 
ordino sukurtos sąrangos 
pranašumą prieš to meto Vokieti
jos visuomenę. Vokietijos 
visuomenė tada savo kultūros 
aukščiu nepasižymėjo. O tuo tar
pu ordino valstybėje „luomai 
turėjo savo atstovybes. Apie 
kumščio teisę, kuri Vokietijoje 
buvo praktikuojama, ordino 
žemėse nebuvo girdima” (220).

Ordinas buvo sukūręs gerą 
centrinę organizaciją, ir dėl to 
atskiriems sauvaliavimams čia . 
nebuvo vietos. Iš kitos pusės, 
Vydūnas yra nuomonės, kad 
ordinas niekad pilnai šio krašto 
nebuvo užvaldęs, nors kai kas 
taip teigia, remdamasiB tuo, kad ni 
jis savo pilimis buvo apstatęs 
Nemuną net ligi Dubysos (198). 
„Tačiau jis nei kartą neišdrįso 
savo pilių statyti ant Šešupės 
krantų, nors jie tam tikslui labai 
tiko. Jis iš anksto žinojo, kad 
nestengs jų apginti”. (199).

(domus yra Vydūno supratimas 
Vytauto ryšio su ordinu. Jis 
aprašo tarp kitko, kaip Jogaila po 
Žalgirio mūšio perkeliavo visą 
ordino kraštą ligi Marienburgo, 
tikėdamasis ordino pasidavimo, 
tačiau, jo neišgavęs, sugrįžo. Šito
je pergalės kelionėje Vytautas 
nedalyvavo. Dėl to Vydūnas rašo, 
jog krinta į akis, kad ordinas savo 
nepriklausomybę išlaikė tol, kol 
gyveno Vytautas ir tik rytuose 
išlaikė su šiuo Lietuvos valdovu 
pastovias sienas. Po 
Vytauto mirties 1430 m. viskas 
ordinui pradėjo greitai smukti. 
(251). Cin kalbama apie Melno 
ežero taiką 1122 m kurios 
nustatytos siti <>s galiojo ligi " 
1919 metų (222).

Aisčių tautos
kl. simas m

Vydūnas mini įvairias prūsų e, 
tautas vardais. Kai kurias jis 
band > tiksliau lokalizuoti, kaip: 
Salaviis, Nadruvius, Lietuvius. 
Lietuviai pradžioje čia minimi ne 
kaip bendrinis vardas, bet kaip 
vienos srities vardas (294). Labiau 
šiai ordino invazijai priešinosi 
Sambiai (182). Dažnai autorius ' * 
mini Aisčius, kaip bendrinį šių • 
tautų vardą ir, atrodo, juos 
sutapatina su lietuviais.

Šiandien, tačiau, yra pagrindo <> 
kelti klausimą, ar šis aisčių ... 
sutapatinimas su lietuviais yra 
teisėtas. Drąsiai šį sutapatinimą 
atliko Būga, neatkreipdamas 
pakankamai dėmesio į tai, kad čia 
šalia gyvena estai, kuriems tas 
vardas geriau tinka.

Estų vardą ir tautą pasaulio 
istorijai atrado Romos istorikas 
Tacitas 98 m. po Kristaus. 
Paliekant nuošaly klausimą, ar 
tais laikais kai kurie indoeu
ropiečiai vadinosi lietuviais, 
negalima užmerkti akių prieš tai, 
kad tiek kalbiškai, tiek istoriškai 
aisčių vardas Estams geriau 
tinka. Lietuvos, Kuršo ir Prūsijos 
vietovardžiai savo estiškais 
žodžiais liudija, kad šiuose kraš
tuose yra plačiai gyventa estams 
kalbiškai giminingų tautų.

Estų mokslininkas Edgar V. 
Saka, savo plačioje studijoje 
Aesti, išleistoje Montrealy ir 
Heidelberge 1960 m., turi surinkęs 
labai daug vietovardžių duomenų, 
liudijančių estų gyvenimą 
Pabaltijy, pirmiau nefru čia 
įsikūrė indoeuropiečių tautos. 
Būtų per ilga čia minėti įvairius 
estiškos kilmės vietovardžius, pra
dedant nuo Vislos žemupio iki 
Kuršių. Tik, pavyzdžiui, galima 
paminėti Nidą, kuri primena 
estišką žodį niit — pievą, Palanga 
primenanti estišką žodį — deginti, 
Neringa — žuvų tvenkinys. 
Pagaliau, tokie išlikę vietovar- 

(Nukeltaį2psl.)
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VYTAUTAS A. JONYNAS

Lietuvoje dingo naujasis Nobelio pre
mijos laureatas.
Apie išplaukimą į tarptautinius van
denis.
Rašytojui Vincui Ramonui 80 metų. 
Nauji leidiniai.
Editos Nazaraitės eilėraščiai.
Stasio Ylos „M. K. Čiurlionis: kūrėjas 
ir žmogus”.
Alvydo Vasaičio ir Jono Govėdo kon
certas Toronte.
Kultūrinė kronika.
Chicagos teatruose.

pasvajojam apie 
literatūros „išplau- 
tarptautinius van-

PaAašt&
Lietuvoje dingo naujasis 

J Nobelio premijos laureatas
Jau praėjo trys mėnesiai, 

kai čekų poetui Jaroslavui 
Seifertui buvo paskirta Nobe
lio literatūrinė premija, bet 
Lietuvos partinė spauda apie 
tai dar nė žodeliu neužsiminė. 
Kurgi pradingo tas Nobelio 
laureatas? Ar jis paskendo 
Kauno mariose, paklydo 
Vilniaus senamiestyje? O 
gal jį smėlis užpustė Nidos 
kopose? Nepaprasta mįslė, 
primenanti detektyvinius 
romanus ir verta Agatha 
Christie plunksnos.

Tyla apie Seifertą ypač 
keista, nes jis priklauso mažai 
Rytų-vidurio Europos tautai, 
su kuria lietuvių kultūrą sieja 
tiek tamprių ir šiltų ryšių. 
Praeitų metų spalio mėnesį 
svarbiausia pasaulio litera
tūrine premija buvo apdovano
tas ne koks egzotiškai tolimas 
rašytojas, bet mūsų giminai
tis, beveik šeimos narys. Kad 
tokia čekų literatūra egzistuo
ja, pripažįsta ir LTSR Rašyto
jų sąjungos organas Pergalė, 
pernai išspausdinusi keturis 
čekų rašytojų apsakymus. Vi
si tie autoriai bent dviem 
ūgiais mažesni už Seifertą, 
bet Pergalėje atsirado vietos 
jų vidutinei prozai ir trumpoms 
biografijoms.

Tad popieriaus stoka Seifer- 
to pradingimo neišaiškin
sime. Popieriaus su kaupu už
teko naujausiojo literatūrinio 
korifėjaus Konstantino Čer
nenkos sieksninei kalbai ir 
sovietinės rašytojų sąjungos 
sekretoriaus Markovo ant 
tuzino socrealistinių jaučių 
odos surašytam pranešimui. 
Literatūra ir menas be jokio 
vargo supažindino Lietuvos 
skaitytojus su ilgomis 
ištraukomis iš mūsų prozos 
meistro, pirmojo sekretoriaus 
Griškevičiaus epinio veikalo, 
„Keturi laisvės dešimt
mečiai”...

Nobelio laureato pradingi- 
mas Lietuvoje, tai ironijos 

^kupinas įvykis, nes Vilniaus 
, i kultūriniai aparačikai pernai 

ypač garsiai kalbėjo apie Lie
tuvos kultūros suklestėjimą ir 
jos atvirumą visam pasauliui. 
Alfonsas Maldonis Maskvoje 
deklamavo apie „internacio
nalinę erdvę” ir tvirtino, jog

Kolumbo atminimui paminklas Granadoje, Ispani- rudenį Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chica- 
joje — Stasio Žilevičiaus nuotrauka iš tryliktosios goję.
Lietuvių fotografų išeivijoje parodos praeitų metų

ma daug ko savęs klausti* 
daug kuo suabejoti. Kad ir tų 
tarptautinių vandenų egzisten
cija. Gal kada ir buvo tie toli
mieji kvadratai, bet tai buvo 
žiloj senovėj, prieš televizijos 
erą. Kaip ilgai juose plau- 
kiojama.

Tiesa, vertimų iš mažų tautų 
kalbų prekystaliuos esama. Ir, 
atrodytų, daug. Ne tik Vokieti
joj, bet ir čia, Amerikos kon
tinente. Bet ar tai ne lašelis 
jūroj iš to, kas galėtų būti, kai 
pasižiūri atidžiau. Ir kas juos 
skaito? Gal vertimus graibsto 
mažosios tautos (ir gerai daro, 
nes joms būtina mokytis iš 
užsienio raštijos), bet ne šio 
kontinento gyventojai. Ragink 
neraginęs savo vaikus 
pamėgt knygą — nieko 
nebus. Mokykla, televizija, 
universitetai, viešųjų skaityk
lų skurdybė, padarys savo. Tai 
kur toji tarptautinių vandenų 
gilybė ir platybė?

Pasirodo, ne vienas taip 
rūgau viduje. Atsitiktinai 
pakliuvo man į rankas tokią 
knygelė: Petits pays, grandės 
littėratures / S.^ali countries, 
great literatures, 1979. Išėjusi, 
nepatikėsit, Budapešte. Ir ji 
nagrinėja mažų tautų kultū-i 
rinio įnašo problemą. Vengrai, 
frustruoti poetai, prasimanė 
tą „ermyderį”. Užsigeidė 
sužinot, kodėl taip yra, kad 
„vengrų literatūra, o ypačiai 
lyrika, turinti savo Lisztus, 
Bartokus ir Kodaly, bet užsie
niui nepažįstami netgi jų var
dai”. Ir rašytojui Gyorgi Gera 
kilo mintis kreiptis į visus 
kolegas, turinčius draugų 
užsienyje, kad jie atsakytų į 
anketą, asmenišku laišku pa
drąsindami juos tai padaryt. 
Klausimų buvo trys:

1. Kas darytina jūsų krašte, 
esamomis sąlygomis, kad būtų 
sukeltas domėjimasis pasau
line literatūtra, ir kas dary
tina, kad apsimokėtų vertimai 
ir jų išleidimas?

2. Ką privalėtų daryti kraš

Dažnai 
lietuvių 
kimų j 
denis”. Ar neužkaito mums 
skruostai, kai buvo pasklidę 
gandų, kad V. Krėvė yra 
kandidatu Nobelio premijai už 
Dangaus ir žemės sūnus? | 
Ar nesidžiaugiam, kai 

" pasirodo kokia lietuvių anto
logija anglų kalba? Juk ar ne 
savigynos instinktas verčia 
mus trokšti, 
veikalai būtų 
svetimą kalbą. Tuo pačiu 
prieinami mūsų ištvirkusiems 
vaikams, vertiems „kanapi
nio pančio j papintę”, kaip 
kad rašė poetas. Ypačiai kai 
koks gegužiukas ima vograu
ti, kad anokia ta lietuvių 
literatūra, jei neturim savo 
Homero, Šekspyro, Dostojev
skio ar... Ericos Jong.

Visokių pasitaiko nesusi
pratimų ir išdavysčių. 
„Pasakykite Jūs man”, girdė
jau kartą tokią šneką. „Aš 
dažnai lankausi Vokietijoj ir 
neatsistebiu, kokių tik ten 
nėra vertimų iš visokiausių 
pasaulio kalbų. Bet ne lietu
vių. Vienas ponas iš Lietuvos 
sakė man, kad tai esanti 
mūsų, emigrantų, kaltė. Mes| 
mat visus įtikinom, kad Jūsų 
knygos — gryna propaganda. 
Nenorim kad jų 
būtų”.. Aiškink tu tokiam 
žmogui, kad niekus tauškia 
tas jo ponas — „barinas” — 
poniausias. Veikiau priešin
gai; juk mūsų spauda atsilie
pia apie jų knygas, jei geros. 
Netgi paragina, kad verstų 
vieną kitą... Paaiškink, jei 
gudrus, tam žmogui, kad ne 
taip paprasta išplaukt į tuos | 
tarptautinius vandenis. Kad 
negana išverst ką nors, kad 
visas pasaulis šoktų skaityt.

Tiesa, tas išsišokimas įvyko 
akivaizdoj svečio iš Lietuvos, 
o Jūs būsit pastebėję, kaip jų 
maišymasis mūsų tarpe 
nelauktai veikia išeivį žmogų. 
Kaip jis ima kažko teisintis, 
kažko aimanuot. O stebint 
čiabuvių jaunimą-senimą gali-

kad mūsų 
išversti j

Z

Lietuvos 
nereikia 
jog jis

„baigiasi didelių ir mažų tautų 
literatūrinis... ir kultūrinis 
izoliacijos metas”. CK sekreto
rius Griškevičius praėjusią 
vasarą tvirtino, jog tarybinės 
sistemos dėka, Lietuvos 
„nacionalinė kultūra” apsau
gota nuo „uždarumo ir provin
cialumo”. O CK sekretorius 
Šepetys paaiškino, jog 
„prievarta ir nežinojimas” yra 
„autentiškas dabartinės 
Vakarų masinės kultūros 
antspaudas”.

Kur Jaroslavas Seifertas be 
ženklo prasmego, 
kultūrininkams 
aiškinti. Jie žino,
nugrimzdo totalitarinės 
cenzūros pelkėje. Jo literatū
rinio svorio net ir aparačikai 
nedrįsta paneigti. Čekams jis 
„tautinis poetas”, „Prahos 
dainius”; Čekoslovakijos ir 
užsienio kritikams jis „žymus 
poetas, kuriame įsikūnija 
didingoji čekų poezijos tradici-1 
ja”. Kremlius ir jo valdininkai 
Prahoje ar Vilniuje Seifertui
negali atleisti jo pilietinės . 
drąsos, orumo, žmogaus ir 
tautos teisių gynimo.

Patsai Seiferto gyvenimas 
yra Maskvai labai nepatogus 
simbolis. Šis „darbo liaudies 
sūnus” savo jaunystėje buvo 
įstojęs į čekų komunistų par
tiją, bet kelionė po Sovietų 
Sąjungą jį apvylė ir 1929 
metais jisai iš partijos išstojo. 
To žingsnio jis niekad nesigai
lėjo — ir komunistams užėmus 
valdžią, jis atsisakė atsipra
šyti, atgailoti ar sugrįžti į 
partijos glėbį. Stalino laikais 
ir po jo mirties, Seifertas 
atvirai gynė savo persekio
jamus kolegas. Po 1968-ųjų 
metų sovietinės invazijos jis 
atsisakė pasirašyti kolekty
vinį lojalumo pareiškimą ir 
įstojo į „77-ųjų metų Chartos 
grupę”, tuomi išreikšdamas 
savo solidarumą su Čekoslo
vakijos laisvės ir kultūros 
gynėjais. Kai Seifertui buvo 
paskirta Nobelio premija, „77- 
ųjų metų Charta” paskelbė 
pareiškimą, kuriame sakoma, 
jog „Jaroslavas Seifertas taip 
pat yra drąsus pilietis, kuris 
priešinosi bet kokiai netei
sybei ir tvirtai laikosi savo 
įsitikinimų, nors tai jam ir

brangiai kainuotų”.
Ką totalitariniai aparačikai 

gali daryt su tokia asmenybe? 
Prahos valdžia negalėjo 
ignoruoti Nobelio premijos 
paskyrimo fakto ir čekų tautos 
džiaugsmo. Seiferto laimėji
mas buvo trumpai paminėtas 
oficialipje spaudoje. Kompar
tijos Organas Rude Pravo 
užsiminė, jog Seiferto poezija 
esanti „kontroversinė”, bet 
prisipažino, kad jo kūrybos 
„svarba čekų poezijai yra 
neabejotina”. Lietuvos kultūri
niai prievaizdai gi nusprendė, 
kad Seifertas per daug pavo
jingas ir todėl nutarė vaidinti, 
jog jis ir Nobelio literatūrinė 
premija iš viso neegzistuoja. Jį 
paminėjus, būtų reikėję aiškin
ti jo gyvenimą ir užsiminti 
apie visą cenzūros siaubiamą 
čekų literatūrą.

Tokia tyla iš vilniškio 
miniatiūrinio Kremliaus — ne 
naujiena. Taip į „atminties 
skylę” buvo’ įgrūsti ir kiti 
Nobelio laureatai — Saul 
Bellow, Isaac Bashevis Singer 
ir Česlovas Milošas. Ši tyla — 
tai dar vienas kultūrinės 
baudžiavos įrodymas.

J. Pa.

I

tai, kurie jaučia, kad jų raštija 
užsienyje nelaikoma verta 
dėmesio?

3. Ar Jūs tikit vertimo galia 
ir manot, kad poezija gali būti 
tinkamai perteikta svetima 
kalba?

Verta pripažint, kad inicia
toriai pasielgė teisingai, 
pramanydami anketą. An
traip gal būtų suūžusi Babelio 
kakofonija kaip kažkas.

Žodžiu, knygoj aptinkama 
pasisakymų — anglų ir 
prancūzų kalbom — maždaug 
pusantro šimto rašytojų, 
poetų, vertėjų iš įvairiausių 
pasaulio kraštų — Brazilijos, 
Graikijos, Rumunijos, 
Prancūzijos, Kubos, JAV,. 
Belgijos, Ispanijos, Indijos, 
abiejų Vokietijų, Anglijos....

Kas be ko, metasi į akis, kad 
kai kurie asmenys pasinau
doja ta proga tėkštelt pagyrų

Sovietų Sąjungai už jos 
rūpestį populiarint visiškai 
mažų tautelių literatūrinį 
įnašą. Iš viso, atvirai kalbant, 
ji to komplimento nusipelno, 
nors yra atvejų (Džiambulo 
atvejis čia būtų klasišku), kad 
nebūtinai toji raštija meniniai 
brandi. Nežinia taip pat, ar 
leidėjai nesikreipė, ar jiems 
nepavyko išgaut tų pasisaky
mų, bet knygoj nėra atsilie
pimų tų mažų tautų autorių, 
kurie esamose sąlygose rašo 
svetima kalba. Sakysim 
kirgizo Cingis Aitmatovo, kurį 
kai kas laiko geriausiu šiuo 
metu Sovietijos rašytoju, arba 
abchazo Fazil Iskanderio. Nie
kas neužsimena nė V. 
Nabokovo, Milan Kunderos. 
Žodžiu, kaip paprastai anketų 
atveju, galima prikibt, kad 
neturim „reprezentatyvaus 
sample”.

m

Granadoje, Ispanijoje, Kolumbo aikštės fontano metų rudenį Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, 
detalė — Stasio Žilevičiaus nuotrauka iš trylik- Chicagoje.
tosios Lietuvių fotografų išeivijoje parodos praeitų

Nežiūrint to, pareikštos min
tys įdomios ir vengrų ini
ciatyva tikrai sveikintina. Juo 
labiau, kai sužinai, kad jų 
idėja nėra visiškai originali ir 
nauja. Dar prieš Antrąjį 
pasaulinį katą prancūzas 
Valėry Larbaud buvo metęs 
mintį, kad būtina d< > tis 
mažų tautų literatūromis ir 
nelaikyt jų antrarūši .s, egzo
tiškais, folklorinia . gami
niais, skirtais turistams. Deja, 
nedaug kt. nuo to laike 
pasikeitė. Nebent, kad univer
sitetuos yra lyginamųjų litera
tūrų poskyriai. Mokovai tenai 
knaisiojas po literatūros 
teoriją ir visokią žanrotyrą. 
Šiaip nieko. Nebent, kad Un- 
esco atlieka tam tikrą 
paslaugą, skelbdama vertimus 
(Index Translationum) ir 
išleisdama kai kurių tautinių 
mažumų literatūros klasikų 
vertimus. Paradoksalu, nė 
vienas atsakiusiųjų į anketą 
nepamini, kad egzistuoja žur
nalas World Literature Today 
(buvęs Books Abroad), 
kuriame recenzuojamos visų 
pasaulio kraštų grožinės rašti
jos knygos.

Atsakymai sudėlioti 
alfabetinės tvarkos žąsele 
ir ši sąranga skaitytoją 
blaško. Savaime suprantama, 
kad dauguma pritaria minčiai, 
jog problema opi. Kubietis 
David Cherician, pasmilkinęs 
prieš tai Sovietų Sąjungai už 
leidyklų įkūrimą įvairiose 
autonominėse srityse, sako:

' .Archeologai nuolatos atran- 
l da civilizacijas, apie kurių 

buvimą niekas nebuvo net 
' sapne sapnavęs. Esama kažko 

panašaus į archeologiją ir šioj 
> literatūrų problemoj. Kiek
lobių slepia nuo mūsų kalbos 
barjeras, kurį ne taip lengva 
įveikt. Kiek turtų '’ūli po 
žeme,laukdami pirmųjų kirkos 
dūžių, pirmojo hieroglifų iššif
ravimo, idant būtų pasiimta 
tai, kas laukė mūsų visą 
laiką”.

Būdinga tačiau, kad pana- 
' šios frustracijos proveržiai 

praskamba dažniau mažų 
tautų atstovų pasisakymuose.

(Nukelta į 2 psl.)
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Poeto kelias kultūrų sankryžoje.
Apie išplaukimą į tarptautinius van
denis: atplaišinių literatūrų proble
mos.
Pokalbis su soliste Lilija Šukyte.
Naujas veidas „Draugo” romano kon
kurse.
Vytauto Pluko eilėraščiai. 
Stratfordas tarp pernai ir šiemet. 
Lietuviškos pasakos plokštelėje.
Freiburgo meno mokyklos paroda 
Čiurlionio galerijoje.
Nuomonės ir pastabos.

Poeto kelias kultūrų 
sankryžoje
Poetės Lidijos Šimkutės-Pocienės žodis Australijos literatūrinės 
tarybos konferencijoje daugiakultūrių rašytojų temai 
spalio mėn. 27-28 d. Melbourne, Australijoje.

1984 m.
Chateau Frontenac, prieš 93 metus pastatytas to ir lH-to šimtmečio akmeniniai pastatai res- 
viešbutis, kyla virš Sv. Lauryno upės Kvebeke, tauruojami, kad galėtų tarnauti gyvai bendruo- 
Kanadoje. Apačioje, prie pat vandens pastatyti 17- menei.

bet jų akimis šis romanas pertei
kiąs neteisingą krašto gyvenimo 
vaizdą. O ne, anaiptol, ne idiliš
ką, ne nurausvintą, ne holivūdinį
— „technicolor”, bet neteisingą! 
Nežiūrint puikių gamtos aprašy
mų, gerų scenelių, etnografinio są
žiningumo bei egzotiškumo, 
kažkas yra toje būrų epopėjoj kve- 
bekiečiams užgaulaus. Nenu
ryjamo. Gal skaudina pačios 
Marijos personažas, tokios nuo
lankios, vergiškos moters? Gal 
gėdijamasi praeities? Gal pykina 
pati egzotika. Šiuo atveju gal pri- 
artėjam arčiau tiesos.

Čia tenka prisimint kai kuriuos 
faktus. Kai Prancūzija prarado 
anglams savo koloniją, su pasi
traukiančiais įgulos daliniais, 
išvažiavo visi šviesesni žmonės. 
Naujakuriai žemdirbiai buvo pa
likti savam likimui. Tos bendruo
menės santykiai su pamotėle 
Prancūzija buvo labai nekokie. 
Vedą vis gilėj ančian nusveti- 
mėjiman. Itin priešiškai buvo, 
sakysim, pasitikta Prancūzijos 
revoliucija. Faktinai, jos pasek
mėm buvo dar gausesnis vienuo
lijų, kongregacijų persikėlimas 
Kvebeko teritorijon. Ilgainiui Kve
bekas darėsi tikru izobatų, užsi- 
tvėrusiu nuo Europoj vykusių 
idėjinių sąjūdžių. Tos uždaros 
visuomenės siekimas buvo išlai
kyti savąją kultūrą, bet tos tau
tinės sąmonės pamatais liko ka
talikų tikėjimo išpažinimas ir 
savo kalbos išlaikymas. Taip pat 
žemės kultas, baisėjimasis preky
ba bei pramone, prieauglio skati
nimas („revanche dės berceaux”). Iki pat Antrojo pasaulinio karo vis 
dar buvo žmonės skatinami vykti 
į plėšinius („retour a la terre”). 
Geriausiu pavyzdžiu, kaip kraš
tas atsiliko, yra tai, kad įstaty
mas, pravedąs privalomą pra
džios mokslą buvo paskelbtas tik 
1942 metais. Moterims teisę bal
suot davė pora metų anksčiau. 
Nenuostabu, jei pamažėli atsiran- 
dančioj raštijoj, vyravo sielova
dinis pradas, didaktinis elemen
tas. Iki Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos (faktinai, dar vėliau), 
pačių kvebekiečių prisipažinimu, 
krašto literatūra buvo pasigailė
tinai atsilikusi visuose žanruose. 
Reto naivumo ir schematiškumo. 
Atvirai kalbant, prancūzų va
dovėlių autoriai buvo kilnia
širdžiai, registruodami tuos vege
tuojančios atplaišos nuo kamieno 
menkučius gyvybingumo spurde
sius. Sunku, tačiau, būtų užginčy
ti, kad prancūzų kritikai leidosi 
sužavėjami egzotiško kolorito. Tos 
romantikos, egzotikos sąskaiton 
buvo atleidžiami visi kiti 
trūkumai kiekvieną kartą, kai 
Paryžius susidurdavo su atplaišų
— kvebekiečių, vietnamiečių, 
marokiečių, alžyriečių kūriniais. 
Kartais tokią egzotiką Paryžius 
aptikdavo ir buitiniuos kaimo, 
Blut und Boden tipo, romanuose

Jei vengrų pravesta anketa (žr. 
į pirmą šio straipsnio dalį praėju

sios savaitės Draugo priede 
| 1985 m. sausio mėn. 19 d.), paly

ginti, vaizdžiai išsako sunkumus, 
I su kuriais susiduria mažos tautos 

pakeliui į pasaulinį pripažinimą, 
tai kitas knygos Petits pays, gran
dės ' littėratures nuopelnas yra 
tas, kad joje nepraleidžiama 

, negirdomis diskriminacija, iš
tinkanti mažas bendruomenes-at- 
skalūnes, kurių neskiria nuo 
didžiųjų lingvistinių blokų kalbos 
užtvaros. Jacųues Borel laiko šį 
dalyką apgailėtinu ir vertu susi 
rūpinimo: „Pasitaiko retų išim
čių, bet aplamai Kvebeko literatū
ra, nežiūrint, jog jinai kuriama 
prancūzų kalba, lieka mums tiek 
pat menkai pažįstama kaip švedų, 
lenkų ar jugoslavų literatūra”.

O belgas Robert Goffin išsako 
savo apmaudą dar aštriau: „Man 
atrodo, kad mes esam dar ne- 
dėkingesnėj padėtyje, negu Jūs. 
Jūs galit, iš tiesų, prabilti gim
tąja kalba dešimčiai milijonų 
vengrų. O mes... nors ir leidžiam 
knygas prancūzų kalba, belgai 
skaitytojai linkę skaityt tik tai, ką 
pažįsta Paryžius... Joks valonų 
rašytojas negali pragyvent iš 
savo amato. Tai faktas. Mes irgi 
svajojam apie išeitis, apie bel
gišką leidyklą Paryžiuj, apie 
belgų knygyną Paryžiuj. Bet visa 
tai neturės kažin kokio svorio”...

Studijavusius prancūzų litera
tūrą šie pareiškimai, kaltiną Vy
resnįjį Brolį jų kūrybinio kraičio 
niekinimu, kiek nustebins. Juk 
visuose stambesniuose literatūros 
vadovėliuose yra paprastai sky
relis apie prancūzų literatūrą 
svetur. Bibliografiniai žinynai 
taip pat registruoja studijas apie 
tų autorių knygas. Ar Louis 
Hėmon romanas Maria 
Chapdelaine, išverstas į galybę 
kalbų po Pirmojo pasaulinio karo 
ir itin šiltai pasitiktas Italijoj, 
Prancūzijoj ir kitur, neatskleidė 
pasauliui Nouvelle France pali
kuonių herojiškos buities? Jei 
sakoma, kad skandinavų literatū
ra (Knut Hamsun, Seimą Lager- 
loeff, Sigrid Undset, Per Lager- 
kvist) būtų likusi pasauliui 
nežinoma, jei Nobelio premija bū
tų buvusi skiriama kitur, nei 
Stockholme, tai belgų, Šveicarijos 
prancūzų, kvebekiečių atveju, to
kiu tramplynu buvo ir liks Pary
žius. Pagaliau, ar taip nėra? Juk 
antruoju pokariu kvebekiečių 
rašytojai, teisingiau rašytojos, 
skinas viena po kitos garsiąsias 
prancūzų literatūros premijas. Ar 
neprasimuša šiuos priekaištuos 
parapinis patriotizmas, nuo kurio, 
deja, nėra apsaugotos nei mažos 
tautos?

Kadangi kvebekiečių tauta 
gyvena JAV pašalyje ir kadangi, 
apsupta milijonų angliškai kal
bančių jūros, jinai grumiasi už 
savo kultūrinio identiteto išlai
kymą (praeitais metais birželio („romane du terroir”). Tai, atro- 
mėnesį įvykęs Montrealy Asso
ciation for the Advancement of 
Baltic 
atrodo, visiškai nepaisė tos realy
bės), Kvebeko atvejis mums, lietu
viams, turėtų būti itin įdomus ir 
reikšmingas. Savaime turėtų pra
šytis kai kurie palyginimai su 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo raida.

Visa, ką sakėm apie literatūros 
vadovėlius, bibliografinius žiny
nus, premijų graibstymą, yra 
tiesa. Išskyrus prancūzo Louis 
Hėmon pasitamavimą Kvebeko 
tautai. Nežiūrint, kad Maria 
Chapdelaine susilaukė daugelio 
ekranizavimų (visai neseniai 
patys kvebekiečiai susuko savo 
filmą, vėlgi neturėjusį didesnio 
pasisekimo), keista, bet šis roma
nas yra ašaka gomury krašto gy
ventojams. Sunku atspėt kodėl,

kūryboje išreiškiame 
sąmoningas idėjas, 
pasąmonę, kuri nėra pilnai 
suprantama ar užčiuopiama.

Paskalis yra pasakęs: „Šir
dis turi savo priežastis, neži
nomas protui”, o anglų poetas 
Ralph Hodgson yra be galo 
gražiai išsireiškęs šiose eilutė
se:

Reason has moons, būt 
moons not kers

Lie mirrored on her sea
Confounding her 

astronomers:
Būt — o — delighting me!

ne tik 
bet ir

Kai gavau pakvietimą 
kalbėti „Daugiakultūrių rašy
tojų savaitgalio” programoje, 
man buvo pasiūlyta atkreipti 
dėmesį į įvairius sunkumus, 

— kuriuos dvikalbis ar dvikultū- 
ris poetas pergyvena savo 
kūrybiniame procese ir kalbos 
pasirinkime. Mano pirmas 
požiūris buvo dvejopas. 
Jaučiausi laiminga, galė
sianti pasidalinti įvairiomis, 
nors dar ir neišgvildentomis 
mintimis su kitais, atsidūru
siais panašioje dilemoje. Juk 
yra sakoma: našta lengvesnė, 
draugėj ją nešant.

Bet, antra vertus, žinojau, 
kad tai nelengvas uždavinys. 
Ar iš viso įmanoma išaiškint 
kūrybinį procesą? Ar tai ne 
paradoksas? Nes poezijoje 
bandome išreikšti žodžiais tai, 
ko negalime pasakyti žodžiais. 
Nes aplamai kalba, bet kokia 
kalba, išsivystė tam, kad 
tiksliai išreikštų mūsų mintis, 
įsakymus, norus ir. t.t. Kalbos 
pranašumą nusprendžia 
tikslumas, aiškumas. Bet poe
zija, kuri susidaro iš žodžių, 
nėra tiksli, nėra aiški. Juk tai, 
ką eilėraščiai perteikia, negali 
būti išsakyta kitais žodžiais, 
negali būti parafrazuota. Gal 
tiksliau būtų sakyti, kad eilė
raštis perteikia ar išreiškia jo 
autorių.

Ši kūrybinė išraiška žo
džiais perteikia mus pačius, 
mūsų tikrąją asmenybę (nors 
nebūtinai pilnutinę). Tai, kas 
išplaukia iš vidaus, tai, kas 
nėra dirbtina ar pristatoma 
kaip akademinis traktatas. 
Nors, antra vertus, yra aksio
ma, kad poezija yra kalba ir 
kalba yra poezija. Tad vienas 
iš pagrindinių reikalavimų 
rašant poeziją yra naudoja
mos kalbos žinojimas.

Juk tiksliai nėra įmanoma 
pasakyti, kodėl mes iš yiso bet 
ką darome. Be abejo, tai parei
na nuo mūsų asmeniško 
pasirinkimo ir daugelio kitų 
neaiškių veiksnių, kurie 
logiškai neišaiškinami — nes
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Turint galvoje sunkumus, 
kada norima išaiškinti, kodėl 
yra rašoma poezija, dalykai 
darosi dar painesni, kai prade
dame nagrinėti, kodėl rašoma 
gimtąja, o ne gyvenamos 
kultūros kalba. Gal tai turi ką 
nors bendro su teiginiu, kad 
poeto rolė niekad nebuvo 
lengva, tad galimas daiktas, 
kad instinktyviai ir yra 
pasirenkamas sunkesnis 
kelias? (Pastebėsite, sakinys 
prasidėjo su abejone ir baigėsi 
klaustuku.) Poetai, gyvenan
tys angliškoj aplinkoj, bet 
rašantys ne anglų kalba, galė
tų būti prilyginami Renesan
so sonetų kūrėjams, kurie 
specialiai pasirinko sunkesnę 
išraiškos formą savo idėjoms 
ir emocijoms išreikšti. Bet 
prieš toliau įsiveliant į 
abstrakčių minčių ir galimy
bių tinklą, gal bus prasmin
giau, jei bandysiu atskleisti tą 
foną, iš kurio atėjau prie šio 
savo apsisprendimo.

Gimiau Lietuvoje, bet kartu 
su tėvais apleidome kraštą per 
Antrąjį pasaulinį karą. Pralei
dus keletą metų pabėgėlių 
stovyklose, atvykau į Australi
ją 1949 m., būdama 7 metų. 
Tad galima sakyti, kad mano 
visas išeitas mokslas buvo 
anglų kalba. Tačiau, augau 
namuose, kur buvo kalbama 
lietuviškai, ir turiu prisip, 
žinti, jog sąvoka, kad esame 

(Nukelta į 2 psl.)

Studies suvažiavimas,

dytų, belgų prozos dalia. Tai taip 
pat šveicaro Ramuz atvejis, kada 
atvirutinis Šveicarijos peizažas su 
karvių skambalėliais ir boluojan- 
čiom kalnų viršūnėmis staiga 
pamatomas kiek kitoj, atšiaurioj 
šviesoj. „Jie prikabina mūsų au
toriams karvių skambalėlį po 
kaklu", taip skundėsi vienas 
šveicarų rašytojas, aiškindamas, 
kokių pažintinių etnografinių išly
gų dėka jų rašytojai prasmunka 
Prancūzijos knygų rinkon. Neuž
mirština, tačiau, kad stambesnius 
mažumų autorius Prancūzija 
paprasčiausiai pasisavino. Taip 
buvo su šveicarais: Jean-Jacques 
Rousseau, Mme. de Stael, Blaise 
Cendrars. Su belgais: Maeterlinck, 
Verhaeren, Georgės Simenon. Bet 
kiek talentų iš tų mažų bendruo
menių neprasimušė, liko šalti už 
durų!

Kvebeko literatūros atveju 
turim paradoksalų reiškinį. Nau
jai jos prozai suklestėti (apsiri. 
jam vien romano raida, nelies
dami dramaturgijos, novelės ir 
poezijos) davė pradžią Gabrielle 
Roy romanas Bonheur d’occasion 
(angliškai Tin Flute), laimėjęs 
prancūzų Femina premiją. Tai 
buvo sensacija, ir labai įdomu 
skaityti tų metų prancūzų, vėliau 
vokiečių kritikos atsiliepimus apie 
šį kūrinį, nes jų sklaida 1945 - 
1949 m. itin įvairi. Mums, lietu
viams, savo sukirpimu jis primi
nė savuosius „kritikinio realiz
mo” stiliaus romanus. Atrodė 
sentimentalokas, buitiškas, sle
giantis savo depresine nuotaika, 
nors Montrealio, kaipo tipingo ko
lonijinio miesto, scenovaizdis 
buvo perteiktas be priekaištų. Pro
tarpiais galima buvo užuosti net 
gatvių kvapus. Kalbėjo jis apie 
kanadiečių prancūzų darbi
ninkijos skurdą, neišbrendamus 
rūpesčiu#. Žioravo jame baisi pra
raja tarp varguomenės kvartalų 
žemiau gelžkelio ir dunksinčių 
Westmounte anglosaksų pilaičių. 
Šiurpi socialinė nelygybė, kurios 
mes tada, nauji emigrantai, gal ir 
nejutom, kaip kad nekreipėm dė
mesio j dviejų „etninių vienat- 
vių” buvimą, tų „Two Solitudes”, 
kaip kad pavadino savo romaną 
anglofonas Ilugh McLenan. Sky
rė jį nuo lietuviškosios „kritikinio 
realizmo” pakraipos nebent tai, 
kad Bonheur d’occasion pusla
piuos nepraskambėjo joks stipres
nis protestas, joks pasipiktinimas 
socialine nelygybe, kurių dvelks
mai vis tik būdavo pajuntami Liu
do Dovydėno, Antano Venclovos, 
Juozo Grušo (Karjeristai) ar Petro 
Cvirkos romanuose.

Jei prancūzų kritika buvo tam 
senamadiškumui atlaidi, tai dėl 
daugelio priežasčių. Vieni' 
pripažino autorei niuansuotai nu
pieštus personažų portretus, 
stiliaus įtaigumą. Kitiems staig
mena buvo Kvebeko kalbos tur
tingumas, puošnumas. Tretiems 
— autorės humanizmas. Bet tur
būt didžiausia staigmena visiems 
buvo aptikti antiegzotišką Kve
beko atvaizdą. Prancūzijos skai
tytojui, įpratusiam vaizduotis 
Kvebeką kaipo žemės ūkio kraštą

su kur ne kur lakstančiais in
dėnais buvo neįtikėtina išvysti 

>kį jfotogenišką varguomenės 
paša- ;į, niekuo nesiskiriantį nuo 
jų pokario tikrovės, alinamą ne
darbo šmėklų ir stoiškai pasi
tinkantį likimo smūgius. Bū
dinga, kad bematant pasigirdo 
kalbelių, aiškinančių, jog Prix 
Femina premija buvusi paskirta 
kanadietei politiniais su
metimais. Vieni sąmokslo teo
rijos skelbėjai aiškino, jog ta 
premija buvę atsidėkojama Ka
nadai už javus. Kiti įžiūrėjo gi
lesnę ideologinę dingstį. Tuo metu 
Prancūzijoj siautėjo streikai, viso
kios sumaištys, ir kai kurie kri
tikai įžvelgė romane liaudies mul
kinimą, piršimą jai kantriai nešti 
savo kryželį, būt nuolaidžiai darb
davių sauvalei.

Kaip bebūtų, autorei Gabriele 
Roy šis išplaukimas į tarptau
tinius vandenis suteikė galimybę 
verstis rašytojos amatu. Holivu
das įsigijo scenarijų, ir, žinoma, 
knygą neatpažįstamai sumaitojo. 
Kvebekiečiai, kas be ko, 
didžiavosi pagarsėjusia savo mo
terim, kalbančia apie jų nedalią. 
Taip jau yra — turbūt neskelbiu 
jokių herezijų — kad daugumas 
žmonių prisiima „išplaukimą į 
tarptautinius vandenis”, kaip 
sportinį laimėjimą. Nobelio premi
ja ne kas kita, kaip, sakysim, 
aukso medalis, pripažintas mara- 
tonininkui, kuris nuklaksėjo 30 - 
40 km.

Laimė Dievo, kad Prix Femina 
paskyrimas Gabrielle Roy buvo 
kažkuo daugiau negu sportiniu 
įvykiu, „išgarsinusiu tautos 
vardą”. Tas įvykis padrąsino 
kitus talentus ieškoti tematikos 
juos supančioj buity, parodyt tą 
tikrovę be grimo, be utilitaris- 
tinių kėslų taurint ir dorovint 
skaitytojus. Paskatino atmesti te
zinio romano schematiškumą. Ži
noma, nederėtų vaizduotis 
Gabrielle Roy kaip kokios 
„Laisvės ant barikadų” figūros iš 
Delacroix paveikslo. Ištisi dešimt
mečiai turėjo dar praeiti (neuž- 
mirškim, kad privalomas pra
džios mokslas buvo paskelbtas tik 
1942 metais), kol Roy padaryta 
proskyna ėmė nešti savo vaisių.

, net kultūrinių

mt išlaikytų savo

žurnalų, išskyrus La Reteve, pra
dėjusį eiti 1934 metais Vienin
teliu tis.ru prug.edruliti buvo An
trojo pasaulinio karo iškrėsta 
Kvebekui išdaiga. Už. inus Pran
cūziją vokiečiams, prancūzai lei
dėjai buvo priversti dairytis nau
jos bazės,
autoriams rinką JAV ir Lotynų 
Amerikos kraštuose...
rinko Montrealį. Tų leidyklų tada 
prisisteigė nemažai. Pasibaigus 
karui, jos lygiai taip pat greitai iš
nyko. Bet kvebekiečiams atsirado 
galimybės pajusti Europos kultū
rinių gyvenimo vėjokšlius, 
užmegzti ryšius.

Pripažinimas Gabrielle Roy 
Prix Femina premijos dar labiau 
paskatino suverpetuot tą kitokios 
literatūros ilgesį. Ne pamokslau
jančios, bet gerbiančios 
skaitytoją, jo pajėgumą mąstyt. 
Padedančios jam atsikratyt įsiva
rytų sau kompleksų; kūno, lyties, 
miesto baimių, nuogąstavimo būt 
savim pačiu, baimės svajot, gy 
vent vaizduotės pasaulyje. Drą
sinančios jį klausti, kas jo esama, 
ieškoti savo identiteto. (Būtina 
pažymėt, kad nemažesni vaid
menį suvaidino šia prasme ir tele
vizija. Tiek savo simpoziumais, 
kada eilinis žmogus, taip sakant, 
klausės per petį, ką šneka protingi 
žmonės, tiek savo dokumen
tiniais filmais, padarytais porta
tyvinės kameros dėka.)

Reikia paminėt, kad Gabrielle 
Roy romanas Bonheur d’occasion 
atskleidė taip pat ir realistinio ro
mano, buities freskos ribotumą 
Tarp kitko, pati autorė neužsi- 
kirto tame buitiniam žanre. Ne
skelbusi jokio socialinio protesto, 
jinai ir toliau stengės įsiklausyti į 
savo žemės pulsą, ieškodama 
savojo žmogaus, kanadiečio, 
psichologinių kontūrų, anaiptol 
neidealizuodama kokios bukoliš 
kos praeities. Jos braižas lyrinis 
ir neretai padvelkia jame panteiz
mo dvelksmas. Tas ramus teksto 
poetiškumas neabejotinai veikė 
jaunus žmones. Veikė vieną kitą 
(A. Langevin) ir tuometinis egzis
tencializmo sąjūdis bei kiti kultū
riniai skersvėjai. Bet viso tai 
dėjosi pamažu. Vėl paradoksas 
laisvam kraštui — tik apie 1960- 
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šiame numeryje:
Apie knygų neskolinimą.
Žmogus literatūrinių srovių bangose. 
Iš kelionės po Maroką: audra.
Baritono Algio Grigo plokštelė.
Sesers Onos Mikailaitės eilėraščiai. 
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Manlgirdo Motekaičio rečitalis.
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Baliui Sruogai atminti ekspozicija Kaune. 
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.

Apie knygų neskolinimą
Nepriklausomos Lietuvos 

laikais Naujoji Romuva buvo 
prasėjusi akciją neskolinti 

i knygų. Tegul kiekvienas, kuris 
nori skaityti, knygą perka. O 
jei kas negali, pvz., mokslei- 

' viai, studentai ir kiti, tegul 
skolinasi iš viešųjų bibliotekų. 
Juk niekas neina pas pažjsta- 

’ jnus ir draugus ir nesiskolina 
J kasdienio ar šventinio drabu- 
; žio. Žinoma, su mažom išim- 
J' tim, o išimčių gyvenime visad 
; būdavo ir jų reikėdavo. Knygų 
; skolinimas buvo jau ne išim- 
; tis, bet taisyklė. Kas kita su 

knygomis, kurių laida išsibai- 
j gusi ir jų nerandama knygy

nuose ar bibliotekose.
Prieš knygų skolinimą šian- 

; dien reikėtų dar garsiau 
kalbėti. Tik retas mūsų tautie- 

; tis gyvena ne savo nuosa-
- vuose namuose, retas neturi 
> automobilio ar banko knyge- 
; lės, bet ne retas atsitikimas,

kąd aiškiai labiau pasiturįs
■ pilietis ateina pas mažiau 

pasiturinti prašyti paskolinti
- vieną ar kitą knygą. „Tu rašto 
< žmogus, tai turi turėti. Taigi, o
• tą premijuotą romaną noriu 
; paskaityti. Negi pirksi dėl to?” 
;-Toks pilietis kitiems
• reikalams, sekvsim vienam 
; baliui su visais pr adais, išlei-
• džia kelis šimtus dolerių,
• eilutę ar žmonos suknelę po
• vieno ar kito apsivilkimo 
; '„kaip išėjusią iš mados” iš

meta ar atiduoda labdarin-
• goms įstaigoms, bet namuose
■ tebelaiko tik telefonų ar biznių 
. sąrašo knygą. Mūsų senoliai 
‘ kaimuose varganai gyveno, ir
■ tai namų garbingiausioj
• vietoj, krikštasuolėj, laikydavo 
’ maldaknvgę, kantičką, jei
• gauda r, nusipirkdavo
‘ sapninird dendorių ar dar

tuo ta. sav norintieji 
t laikyti int< fintais net kieno 
. padovanotas ar šiaip užkly-
■ dusias knygas, kaip atlieka- 
! mą, nenaudingą daiktą
! dažnai laiko rūsiuose tarp 
i -senų batų ar padangų.
k

Kitas motyvas prieš knygų 
; Skolinimą: jei kas knygų 
neperka, tai ir skolintų 

; nevertina. Dažnas atsiti- 
J girnas, kad grąžina knygą 
; sulamdytą, jos lapai sulanks-
• tyti, aplankas apdraskytas, 

kartais ir vieno kito lapo ar 

iliustracijos nėra. Gerai, kad iš 
viso grąžina. Buvęs knygos 
savininkas dažnai išgirsta: 
„Labai prašė ir daviau paskai
tyti dar tam ir tam, paskui 
negrąžino”; „Ir pats nežinau, 
kur ji pasidėjo”; „Ar aš 
negrąžinau?” ir panašiai. 
Jeigu kas skolinasi šaukštą, 
balną ar armoniką, jaučia 
reikalą ir grąžinti, bet apie 
knygą paprastai esti kitos 
nuomonės, tartum jis tiek pat į 
ją turėtų teisių, tartum ji būtų 
visų nuosavybė.

Teisybė, knyga kartais yra 
visų nuosavybė — bibliotekos 
knyga. Su ja nei kiek ne 
geriau. Pavyzdžiui, reikia 
paminėti Pasaulio lietuvių 
archyvo bibliotekos knygą. 
Toji lituanistinė biblioteka 
turbūt Chicagoje didžiausia. 
Malonu, jei galima patarnauti 
mokslo ar informacijos 
reikalams ir ne vien lietu
viams. Trumpos bibliotekos 
darbo valandos neleidžia 
pilnai ja pasinaudoti vietoje, 
rimtam reikalui knygos, kurių 
rinkoje negalima gauti, gali 
būti ir skolinamos sutartam 
terminui, sutartom sąlygom. 
Kartais skolininkai jas ir 
grąžina laiku. Tik „kartais”. 
Daugiau negu pusės visų 
skolininkų reikia ieškoti, jiems 
skambinti, rašyti. Ne retas 
atvejis, kad ir reikia 
nuvažiuoti ją atsiimti. Blogiau 
esti, kai pasiskolinęs knygą 
jau išsikėlė už kelių šimtų 
mylių ar net į Europą. Vienas 
drąsuolis paragintas atsiliepė, 
kad jo samprotavimu anoji 
knyga labiau reikalinga 
Baltimorėje, negu Chicagoje! 
Saliamoniškas paaiškinimas. 
Pasitaiko ir didelių aristo
kratų: paskambina, paaiškina, 
kad jo laikas labai brangus, 
jis neturi kada užvažiuoti į 
biblioteką, tu jam atvežk tą ar 
kitą leidinį. Kad paskui reikės 
ir parsivežti, savaime aišku.

„Perskaitęs duok kitam”, ne 
retas užrašas ypač ant 
mažesnio leidinio ar laikraš
čio kartais galioja, bet mūsų 
atveju beveik ne. Galioja, jei 
reikia kokią informaciją 
paskleisti greitai; jei leidinio 
padauginti neįmanoma ar 
pavojinga, pvz. okupuotoj 
Lietuvoj, pogrindžio spaudą;

Žmogus literatūrinių srovių bangose
V. KAVALIŪNAS

Žmogus keliauja per pasaulį ne 
tiktai laiko ir erdvės — geogra
fijos ir istorijos — plotais. Jis 
keliauja ir literatūros puslapiais. 
O literatūra, prancūzų filosofo R. 
Garaudy žodžiais, yra tam tikra 
gyvenimo ir žmogaus buvimo 
pasaulyje forma.

Žmogus yra ir pats pagrindinis 
literatūros kūrinio personažas. Ir 
literatūros tikslas — jį atskleisti, 
jo žemės kelio žingsnius sujun
giant su gyvenamos aplinkos ir 
laiko momentais ir jį perkeliant 
estetinės tikrovės plotmėn.

Tačiau jis, kad iš esmės ir 
nesikeisdamas savo psichine 
prigimtimi, eina ir per pasaulį, ir 
per literatūros puslapius, banguo
damas ir atsiskleisdamas įvai
riais savo vidinio pasaulio — 
proto, jausmų, dvasios ar 
pasąmonės plotų ir jo gelmių 
aspektais.

Betgi jis yra ne tiktai fizinė, bet 
ir metafizinė būtybė ir savo žemės 
keliuose susitinka ir su išorinės 
erdvės daiktais, ir su transcenden
cija, kurios aidus jis išgirsta savo 
kelio žingsniuose ir su kuria jis 
susiliečia savo dvasinio 
bangavimo virpesiais, „Istorija”, 
teigia savo knygoje Būties ilgesys 
(La Nostalgie de l’fttre) F. Alquiė( 
„atskleidžia amžinuosius mūsų 
sąmonės santykius su Būtimi”.

Šie dvasiniai žmogaus santy
kiai su Kūrėju, kylantieji iš jo 
nenugalimo gėrio, grožio ir amži
nybės ilgesio, atsiskleidžia ir 
literatūrinio personažo keliuose, 
paženklintuose egzistencinio 
susimąstymo momentais, kurie 
ypač ryškūs mūsų dienų literatū
roje. Šis žmogaus prigimties 
gelmių atsiskleidimas, intymūs ir 
dažnai pereinantieji maginėn ir 
mistinėn plotmėn jo santykiai su

kai knyga patenka į netur
tingų lietuvių koloniją, sa
kysim, Pietų Amerikoj, bet 
negalioja angliškai kalban
čiose šalyse, kur knyga tiesiog 
prašosi perkama.

Gerai žinome, kad knygų Ar 
laikraščių leidimas yra 
nuostolingas. Kiekvienas 
leidėjas turi ieškoti pinigų iš 
šalies, neretai ir pats autorius 
turi prisidėti. Mūsų žmonės 
tačiau vis geriau prasigyvena 
(to niekas jiems nepavydi, 
priešingai — džiaugiamės), bet 
tie prasigyvenusieji skurdina 
ir taip skurdžią knygą ir jos 
leidėjus, vis mažiau išpirk- 
dami. Stovyklų laikais, 
Vokietijoj, mūsų tautiečiai 
gyveno varganai,, bet 
Brazdžionio poezijos ar 
Ramono Kryžių išpirko po 
kelias laidas, po kelis tūkstan
čius egzempliorių. Dabar, kad 
ir geriausios knygos, pvz., 
Kviklio Lietuvos bažnyčių 
serijos nuo trečio tomo tiražą 
reikėjo mažinti. Neišperka. 
Knyga, kokios neturi jokie 
mūsų kaimynai, kuri ir mūsų 
kultūros istorijoje liks epochi
nės reikšmės. Poezijos ar bele
tristikos jau išparduodama tik 
po kelis šimtus egzempliorių. 
Štai, kuo reikia susirūpinti — 
einame nukultūrėjimo keliu. 
Knyga jau tik trumpalaikis 
(skolintas) svečias. Nukultū- 
rėjimas vyksta atvirkščiai 
proporcingai su praturtėjimu. 
Ta proga verta prisiminti 
skandinavų posakį: 
draugams, pažįstamiems 
iską galima ir reikia skolinti, 

.'skyrus dviratį, žmoną ir 
knygą- ~ 

pasauliu, jo filosofinės minties 
kryptis, aplamai jo pasaulėjauta 
ir pasaulėžiūra, susiformavusi 
vieno ar kito istorinio laikotarpio 
dvasioje ir atsiskleidusi atitin
kama žmogų ir jo kelius vaizduo
jančia forma bei stiliumi, bene ir 
bus bent kai kurie literatūrinės 
srovės bruožai.

Ir visas literatūros istorijos 
kelias yra paženklintas ir nu
sagstytas įvairiomis srovėmis. 
Vienos jų šmėkštelėja literatūros 
pasaulio horizonte ir išnyksta 
nepalikdamos jokios žymės. O 
kitos, atskleisdąmos niekad 
nepraeinančius žmogaus gyveni
mo ir dvasinės jo konstrukcijos 
bruožus, giliai įsirėžia literatūros 
gyvenimo plotuose.

O tokios literatūros srovės, 
kurios atskleidė tai, kas žmogaus 
prigimtyje amžina — proto, 
jausmų bei dvasios momentus ir 
pasąmonės gelmių plotus, yra 
klasicizmas, romantizmas ir siur
realizmas. Jos, ar,bent kai kurie 
jų aspektai, tebėra gyvos ir šian
dien, nors istorinis ir klasiciz
mas, ir romantizmas jau seniai 
nubangavo į laiko tolumas.

Klasicizmo bruožai
Kokie yra klasicizmo, kurio 

istorinis žydėjimo laikotarpis 
buvo 17 ir 18 amž., ir jo personažo 
pagrindiniai dvasiniai bruožai? 
Patys svarbieji jo principai yra 
dų: sekimas antikine graikų bei 
romėnų literatūra, tikint, kad 
nieko gražesnio ir tobulesnio už 
graikus ir romėnus sukurti 
nebegalima — tereikią sekti jų 
kūrybos pavyzdžius, ir proto 
primatas. Logika, intelektas — 
aplamai proto momentai turi 
vyrauti visur: ir grožinės litera
tūros veikėjų gyvenime, ir net ir 
pažinimo srityje — epistemologi- 
joje, arba mokslinio pažinimo 
teorijoje.

Tai anaiptol nereiškia, kad 
klasikinio laikotarpio istorinis ir 
literatūrinis žmogus neturėjo šir
dies, kad jis nieko nejautė — 
nemylėjo, nekentėjo ir niekad 
nebuvo dramatiškai plėšomas 
vidiniame savo pasauly priešin
gos krypties aistrų ir audrotų 
sūkurių. Tai tereiškia, kad proti
nis elementas ir minties, ir groži
nės literatūros plotmėje buvo 
laikomas pačia svarbiąja psichi
ne žmogaus galia. Šiaip gi niekas 
nebuvo klasikiniam žmogui 
svetima, kas aplamai yra 
žmogaus prigimtyje. Net ir 
pačiuose didžiuosiuose ir pačiuose 
ryškiuosiuose to meto literatūros 
kūriniuose gausu ir visa nešan-

Renė Magritte (1898-1967) Netikras veidrodis, 1928
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čios meilės, ir nevaldomų aistrų, 
ir deginančio pavydo, ir netu
rinčio ribų keršto — visa, kas tik 
yra dvasinėje žmogaus kons
trukcijoje.

Proto kultas į to meto žmogaus 
gyvenimą ir į klasikinės literatū
ros plotus atėjo iš toli. Ir klasiciz
mas, kaip ir kitos literatūrinės 
srovės, teorinėje plotmėje turėjo 
filosofinius pagrindus. Doktri
nine prasme jis siejosi su Aristote
lio racionalizmu, o taip pat ir su 
to pat laikotarpio prancūzų 
filosofo Dekarto (Descartes) min
timi.

Pažymėtina tačiau, kad niekad 
ir niekur — jokiam istorinio laiko
tarpio žmogui nebuvo svetimas 
logiškas galvojimas. Ir, gal kiek 
pakeičiant prancūzų literatūros 
istoriko G. Lansono žodžius, neži
nia, kiek proto vyravimas ėjo iš 
Dekarto filosofijos, kiek iš graikų- 
romėnų paveldėjimo, iš Horaci
jaus Ars poetica (Poezijos menas) 
ir jo lucidus ordo dėsnio, 
reikalavusio tvarkos. Ir pagaliau, 
kiek papildant Lansono mintį, — 
kiek iš paties realaus žmogaus 
gyvenimo.

Šioje filosofinėje žmogaus min
ties dvasioje, artimai susisiekian-

čioje su antikiniu pasauliu, 
susiformavo ir klasikinio persona
žo bruožai, o taip pat ir klasi
kinės literatūros charakteris. O 
tatai dar lėmė ir tai, kad ir 
klasikų kūrybos temų pnts pagrin
dinis šaltini- buvo antikinis 
graikų bei p. į . -ris.

Tad ir klasikin <. ratūroje 
yra to, kuo pasižymėjo antikinis 
pasaulis ir jo literatūra: mitolo
ginių ir legendinių momentų, o 
personažų atveju — herojų, ga
lingų valdovų ir net dievų, kurie 
nevengdavo net ir tiesiogiai 
įsiterpti į vaizduojamo gyvenimo 
plotus ir viena ar kita kryptimi 
pasukti veikėjo kelio vairą.

Toks aktyvus dievų dalyva
vimas žmonių gyvenime klasi
cizmo laikais buvo tam tikra pras- 
me anachronizmas ir 
gyvenimiškos tikrovės atžvilgiu 
didžiai nutolęs nuo realybės. 
Betgi literatūriniame gyvenime 
veikia kitokie dėsniai — sugesty
vus įtikinamumo momentas — la 
rėalitė convaincante. Tai jau yra 
pabrėžęs ir Aristotelis savo Poeti
koje — literatūros kūrinyje svar
biau pasakyti ne tai, kas įvyko, o 
tai, kas įtikinančiai galėjo įvykti.

Proto, intelekto, logikos kultas, 

žodžio ir minties aiškumas yra ne 
tiktai vyraujantis klasikinio žmo
gaus vidinės konstrukcijos 
pradas, atsiskleidžiantis litera
tūros kūrinyje. Jis yra ryškus ir 
išorinės kūrinio konstrukcijos 
bruožas Iš jo ėjo ir reikalavimas 
kūrinyje nemaišyti tragiško ir 
komiško elementų, o taip pat 
žinomas laiko, vietos ir veiksmo 
vienumo dėsnis. Nelogiška ir 
nerealu, jei, pvz., vienas tragedijo
je vaizduojamo gyvenimo veiks
mas vyksta vienoje vietoje, o kitas 
kitoje, kurios praktiškai nebūtų 
galima vaizduojamo laiko plot
mėje pasiekti.

Klasikinės literatūros taisyklės 
buvo svarbus jos doktrinos bruo
žas. Jos, Ph. Van Tiegham tei
gimu, meno kūriniui suteikia 
formą: Les rigles donnent la 
forme a l’oeuure d’art. O išorinė 
forma meno kūrinyje harmonin
gai susilieja ir su jo vidine forma.

Vienas iš pačių būdingiausiųjų 
ir pačių svarbiausiųjų literatū
rinės kūrybos bruožų. — žmogaus 
dvasinė būsena ir jo laikysena bei 
jo santykiai su vaizduojama 
išorine erdve ir jos daiktais. Vaiz
duojama gamtinė aplinka at
sispindi ir klasikinėje literatūro
je. Tačiau ji tėra' tiktai 
vaizduojamo gyvenimo dekora
cija. Klasikas ją tiktai aprašo, ir 
jo personažas joje negyvena ir 
savo vidinio pasaulio plotais su 
ja intymiau nesusilieja.

Klasikų kūryboje nėra nė to, ką 
vadiname laiko ir vietos koloritu 
— tam tikro dvasinio vaiz
duojamo laikotarpio ir geogra
finės erdvės pajutimo, kuris 
kūrinyje giliai susilieja su veikėjų 
vidinio pasaulio plotais.

Tačiau — ir tai jau buvo 
užsiminta kitur — ir klasikinės 
literatūros žmogus, kad ir 
vadovaudamasis savo gyvenimo 
kelių ir kryžkelių vingiuose protu, 
negalėjo visiškai užgniaužti ir 
kitų dvasinės savo prigimties 
galių — jausmų, aistrų ir aplamai 
širdies.

O dvasia ir širdis.— tie vidiniai 
žmogaus gyvenimo momentai, 
kuriuos „Odėje jaunystei” pabrėžė 
A. Mickevičius ir kurie ypač 
ryškūs romantizme. Tad net ir 
kalbant apie klasicizmą, yra 
pagrindo kalbėti ir apie klasiciz
mo romantizmą — apie tuos jo 
aspektus, kurie yra amžini, kaip 
amžina ir niekad nesikeičianti ir 
psichinė žmogaus prigimtis.

Žinoma, tuo pačiu pagrindu 
galima kalbėti ir apie kitus litera
tūros ir aplamai meno istorinius 
ir amžinuosius aspektus: apie kla
sicizmo realizmą, o realizmo 
romantizmą. Ir atvirkščiai — apie 
romantizmo realizmą ar net ir jo 
klasicizmą. Visur daugiau ar 
mažiau yra tų pačių aspektų, 
kurie yra ir dvasinėje žmogaus 
prigimties konstrukcijoje. Tad, 
kalbant apie įvairias litera
tūrines sroves ir jų žmogų, turėti- 
na galvoje ir bent tam tikras 
reliatyvumo laipsnis.

Romantizmo srovė
Istorinis romantizmas atėjo į 

literatūrinį gyvenimą, palies
damas ir kitas meno sritis, 
devynioliktojo šimtmečio pradžio
je — tada jis bent stipriausiai 
pasireiškė. Apibrėžti romantizmą 
nėr-’, iš tikrųjų lengva — jis toks 
komplikuotas ir kai kuriais atve
jais net ir prieštaraujantis. Jį, jo 
kryptį ir dvasią tegalima jausti.

Ši literatūrinė srovė atskleidė 
kitus dvasinės žmogaus konst
rukcijos pradus. Jo minties ir 
dvasios įtakoje atsiskleidė ir kito
kie žmogaus santykiai su išoriniu 
pasauliu — su gamta. O pagaliau 
ir jo santykiai su metafizinio 
pasaulio plotais, kurio aidus jis 
pajuto savo žemės kelio žings
niuose.

Romantinės literatūros žmogus 
savo dvasia ir savo laikysena — 
giliu egzistenciniu susimąstymu, 

(Nukelta į 2 psl.)



Vergilijaus „Georgikos” lietuvių kalba
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Chicagoje.
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sas.
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Didžiųjų projektų metas
. & keturiasdešimt pas ta - 
’ rųjų metų išeivijoje lietuviškai 

kultūrai padaryta nemažai: 
išleistos lietuvių ir anglų 
kalba lietuviškosios enci
klopedijos, sukurta išliekan
čios reikšmės literatūros, 

j muzikos ir lituanistinio 
mokslo veikalų. Dailėje taipgi 
pasilieka apsčiai neištrinamų 
vardų. Į visą tai šiandien 
atkreipti ypatingą dėmesį 
atėjo neatidėliotinas metas. 
Galėtume sakyti —, didelių 
projektų metas. Kada kultūros 
labui įsteigtas Lietuvių fon
das peršoko tris milijonus 
dolerių, kada Lituanistikos ka
tedra jau įleido šaknis šio 
krašto universitete, kada 
žmonės rimtam projektui 
besigaili santaupų, galime 
drąsiai tarti: dabar arba 
niekad.

Iš tikrųjų dabar jau pats 
laikas pereiti prie profesio
nalaus savo kultūrinių reikalų 
tvarkymo. Tokio tvarkymo, 
kad darbas nebūtų paženklin
tas vien tik mėgėjiškomis 
etiketėmis ir darbo metodai 
neliudytų vien apgailėtino 
atsilikimo. Prie tokio lygio 
jaunosios kartos šviesesniųjų 
nepritrauksi, ir kultūrinių 
židinių ugnys galutinai užges, 
seniesiems amžinai išėjus. 
Tad net ir kultūrinio jaunimo 
ir kultūrinio senimo atžvilgiu: 
dabar arba niekad.

Tačiau šiandien dar atrodo, 
kad reikia tik drąsiai tokia 
profesionalia kryptimi rimtai 
pajudėti, o parama ateitų ir iš 
lietuviškų širdžių, ir gal net iš 
amerikietiškų institucijų. Tik 
šitokį užnugarį turėdamas, 

i projektas galės užsitikrinti 
sau ilgaamžę ateitį, kai juo 
didžiuosL jį laikys savu 

1 jaunesnės mūsų šviesuolių 
! kartos.

Kad tai įmanoma padaryti, 
, geras pavyzdys yra Jaunimo 
; centre, Chicagoje, profesiona- 
5 liai susitvarkęs Lituanistikos 
J tyrimo ir studijų centras, 
’ apjungęs ir Pasaulio lietuvių 

archyvą, ir Pedagoginį 
{ lituanistikos institutą, ir
■ Muzikologijos archyvą, ir 

Lituanistikos biblioteką tokios
■ apimties, kokios kitur išeivi

joje nėra: 38,000 knygų. Visa 
tai sukataloguota, sukompiu-

terizuota if į savo vietas 
sudėliota moderniausiais šio 
laiko metodais ir priemo
nėmis. Į šitaip parengtas Cen
tro patalpas užėjęs ir visa tai 
pamatęs, nustebs net reikliau
sias anų visų sričių specialis
tas. Kodėl? Užtai, kad čia 
viskas padaryta ir daroma 
profesionaliai, kad į darbą 
jungiasi ir jaunieji, turėdami 
progos net vasaros metu Cen
tre rimtai padirbėti, ir ne vien 
tik už ačiū. Tokiu būdu 
reikalas darosi ne vien 
čikaginis, bet angažuojasi 
visos išeivijos ambicingu 
užmoju.

Todėl ir galima sakyti, kad 
čionykščio kultūrinio 
gyvenimo finansuose ir šako- 
čiausioj lituanistikoj didieji 
projektai jau įsikūnijo: turime 
čia galvoj trijų milijonų Lietu
vių fondą, Lituanistikos 
katedrą Amerikos universi
tete ir Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrą Chicagoje.

Tačiau apgailėtinoj situaci
joj blaškosi ir vargsta 
nemažiau svarbūs mūsų dai
lės reikalai. Ne dėl to, kad 
trūktų dailininkų. Ir tokių, 
kurių vardais didžiuosis visa 
bendroji lietuvių dailė 
amžinai. Trūksta tik profesio
naliai tvarkomos galerijos, 
kur anų dailininkų darbus 
būtų galima parankiai 
pamatyti, kada tik nori. Tiesa, 
Jaunimo centre, Chicagoje, 
egzistuoja M.K. Čiurlionio 
vardo galerija, savo lobiuose 
sukaupusi nemažą išeivijos 
dailės kolekciją. Bet visa ta 
kolekcija nuolat būna kur nors 
sandėliuose paslėpta. Puikios 
galerijos trijų salių sienos 
dažniausiai būna tuščios, ne
bent kurį savaitgalį ten 
vyksta kokia nors trumpa- 
dienė paroda. Pačios galerijos 
patalpos tikrai profesionalios, 
kurių mums gali pavydėti 
daugelis Chicagos miesto cen
tro galerijų. Reikia tik iki 
profesionalumo kilstelėti pa
čios galerijos veiklą Ir čia vi
sai nepriekaištaujama ligšio
linei galerijos vadovybei. Ji da
rė viską, kas idealistinės 
veiklos sąlygose buvo įma 
noma.

Tačiau pasikliauti ir toliau 
(Nukelta į 4 psl.) i
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Didžiojo romėnų poeto 
Vergilijaus (Publius Vergilius 
Maro, 70-19 m. pr. Kr. ) 
„Georgikos” lietuvių išeivijoje 
susilaukė jau dviejų vertimų. 
1975 m. Nidos knygų klubas 
Londone išleido dr. Antano 
Rukšos verstas Vergilijaus 
„Bukolikas” ir ___
vienoje knygoje. Praėjusiais 
1984 m. Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas 
Chicagoje išleido Alfonso 
Nykos-Niliūno „Georgikų” 
vertimą. Čia tenka kiek 
daugiau stabtelti prie naujau
sioje vertimo, kartu žvilgsnį 
metant ir į ankstesnįjį ver
timą.

i Nors Vergilijaus „Bukoli- 
kos” (pagal gr. „boukėlikos” 
|— „piemenų dainos”) į kitas 
kalbas verčiamas dažniausiai 
kartu su „Georgikomis” (gr. 
„georgės” — žemdirbys”), bet 
ir šis veikalas savo pobūdžiu 
ir poetine verte yra savitas 
kūrinys, tad ir jo vieno pasiro
dymas atskira knyga lietuvių 
kalba yra suprantamas ir 
pateisinamas.

Bet čia gal kai kam kilB 
klausimas: Ar dar verta versti 
į lietuvių kalbą tokį antikinį 
kūrinį, kuris ne vieno buvo 
pavadintas „eiliuotu agrono
mijos traktatu”? Supran
tamas Vergilijaus „Eneidos” 
vertimas, tos herojinės epopė- turinį tiek įpinta religinio 
jos, kur apgiedamas lotynų 
pasaulio įsikūrimas. Bet kam 
„Georgikos”, ir koks ūkinin
kas bepasinaudos ten duoda
mais patarimais? Ir dar an
tras vertimas po neilgo laiko 
tarpo?

Atsakymą į šiuos klausimus 
gali duoti paties veikalo vertės skaitytoją užburia grožinė 
pažinimas ir vertimų palygi- kūrinio vertė. Užtenka tik 
nimas. įsiskaityti į gamtos pavaiz-

Vergilijaus „Georgikos” iš davimą (pvz., 11,11-16 eil.) ar į 
tikrųjų yra apie ūkio reikalus patriotinių jausmų proveržį 
sukurta aukštos vertės poezija, (pvz., 111,10-23). Tad ir naujo

„Georgikas”

Nors ir atrodytų, kad Vergi
lijus bandė pamokyti savo 
krašto kaimečius, kaip geriau 
ūkininkauti, bet iš tikrųjų jis 
daugiau pats žavėjosi ūkio 
dalykais, juos nuoširdžiai 
pavaizduodamas, juos pergy
vendamas kaip poetinę 
tikrovę. Patarimas čia poetui 
buvo lyg ir priemonė, kaip prie 
tų dalykų ir reikalų arčiau 
prieiti. Apie tai rašė vertėjas 
dr. A. Rukša savo vertimų 
įžangoje: „Tariamai 
mas pamokymą, 
lijus primenamais mums daly
kais, sukeltomis mumyse 
mintimis, sąmojingais posa
kiais visada padaro jį meniška 
brangenybe, džiuginančia 
mus gražia, įvairia kelione po 
visokeriopas sritis” (p. 67). 
Dar kitoj vietoj pridedama: 
„Jis /Vergilijus/ žaidžia savo 
vaizduojamais dalykais, tary
tum teikdamas žemdirbystės 
vadovėlį praktikos reikalui. 
Tatai betgi yra jam priemonė 
paversti jo pavidalinamą 
medžiagą poezijos brangumy- 
nais” (p. 69). „Georgikų”
turinį sudaro jau pat pirmo
mis kūrinio eilutėmis nusaky
tas planas: keturiose giesmėse 
apgiedama paeiliui žemdir
bystė, medžių auginimas, 
gyvulininkystė ir bitinin
kystė. Tačiau į tą poemos

duoda- 
Vergi-

elemento, istorinių įvykių 
užuominų, tiek įterpta mitolo
ginio elemento (pvz. sakmė 
apie Orfėjų ir Euridikę), tiek 
filosofinių nuotrupų, kad 
agronominis veikalo pobūdis 
tolydžio blanksta, pasidaro 
lyg nebeesminė jo dalis ir

Romas Viesulas Iliustracija „Georgikų” II knygai.

kūryba!
Dr. A. Rukšos „Georgikų” 

vertimą galima būtų pavadin
ti ne tiek poetiniu, kiek gal 
daugiau moksliniu vertimu, 
nors jis savo darbą yra 
pavadinęs „antikinio hegza
metro atkūrimu” (čia reikia 
suprasti antikinio hegzametro 
pakeitimą lietuvišku heg
zametru).

A. Nykos-Niliūno „Georgi
kų” vertimas, kad ir kaip 
kruopščiai atliktas, stengian
tis nenutolti nuo originalo, 
turi atkuriamojo vertimo 
žymių, nes vertėjas, pats 
būdamas poetu, į savo darbą 
gebėjo įdėti daugiau kūry
biškumo. Jo vertimas, ypač 
atsisakant originalo hiper- 
bato (gr. „hipėrbaton” — 
žodžių išsklaidymas sakinyje) 
yra kur kas lengviau paskai
tomas, negu vertimas, kur 
mūsų kalbai neįprastos for
mos kartais gerokai trukdo 
sakinio suvokimą, jo tėkmę.

Čia vertėjas yra pasinaudo
jęs ir kitokiom poetinėm licen
cijom, ne

jo vertimo vertėjas tiesiai 
pasakė: „Savaime aišku, kad 
lietuviškai išverstos Georgi
kos čia pristatomos ne kaip 
agronomijos traktatas, bet 
kaip poezijos kūrinys papras
čiausia šio žodžio prasme” (p. 
120).

Į antrąjį klausimą — ar dar 
buvo reikalingas kitas ver
timas? — gali atsakyti abiejų 
veikalo vertimų palyginimas. 
Lietuvių literatūroje jau nebe 
pirmas kartas, kad tą patį

Illiustracija „Georgikų” IV knygaiRomas Viesulas

vien hiperbato 
atsisakymu, pvz., jo paties 
susidaryto hegzametro 
panaudojimu. Kadangi an
tikinis skiemenų ilgumu ir 
trumpumu paremtas 
hegzametras mūsų kirčiuotų 
skiemenų kalba neįmanomas 
išreikšti, vertėjas ieškojo 
vidurio kelio tarp Donelaičio 
„Metų” spondėjinio (_ ^ ) ir 
Homero „Odisėjos” vertėjo dr. 
J. Ralio daktilinio (—v>o) 
hegzametro.

Tuos hegzametro skir
tingumus tepavaizduoja 
ištrauka iš „Georgikų” I d. 
originalo ir abiejų vertimų.

V rgilijus:
Vere novo, gelidus cams ąuom 

montibus humor 
Liąuitur, et Zephyro putris se 

gleba resolvit; 
Depresso incipiat jam tum mihi 

taurus aratro 
Ingemere, et sulco adtritus splen- 

descere vomer.
(1,4346)

kūrinį išverčia du vertėjai 
paskirai. Taip buvo, pvz., su 
Adomo Mickevičiaus „Ponu 
Tadu”, kurį tais pačiais 1924 
m. į lietuvių kalbą išvertė du 
vertėjai — A. Valaitis ir K. 
Šakenis — greičiausiai apie 
vienas kito dirbamą darbą nė 
negirdėję. Nors pirmasis vertė 
gana literatūriškai, bet sauso
kai, antrojo vertimas buvo kur 
kas pranašesnis, taip sakant, 
sodresnis, vertėjui betgi 
nedaug ką bendro teturint su 
literatūriniu pasauliu (dėl to 
kai kas įtarė, ar čia nebus 
kokio poeto ar artimo pagalbi
ninko darbas).

Gana kruopštus ir daly
kiškas yra klasikinės filolo
gijos žinovo dr. Antano 
Rukšos (1904-1980) 
„Georgikų” vertimas. Dar 
1965 m. buvo išleistas jo 
atliktas Vergilijaus „Eneji- 
dės” (Eneidos) vertimas, taip 
lietuvių verstinę literatūrą 
praturtinant pačiais svarbiau
siais Vergilijaus kūriniais.

Kalbant apie poezijos verti
mus, reikėtų skirti vertimą 
nuo atkūrimo. Pvz., vokiečių 
poetas St. George Dantės 
„Dieviškosios komedijos” 
vertimą pavadino atkūrimu 
(vok. Nachdichtung). Pir
muoju atveju vertime poetiš
kumo paprastai lieka mažiau, 
o antruoju — vertėjas 
versdamas ir kuria. Štai kodėl 
poetinio kūrinio vertėjas 
turėtų būti daugiau ar mažiau 
poetas, nes be šios dovanos 
kūrinio vertimas gali būti 
nepavykęs. Bet, iš kitos pusės, 
per didelis kūrybiškumas 
originalą gali nutolinti 
nebetinkama linkme. Pvz., 
prancūzai skundžiasi, kad 
R.M. Rilkė dėl aukšto stilin
gumo į prancūzų kalbą eilutes (daktilinį hegzamet- 
neišverčiamas. Bet kai tas 
pats Rilkė išvertė prancūzų 
Paul Valėry eilėraštį į vokiečių 
kalbą, jį taip supoetino pagal 
savo stilių, kad autorius sakė, 
jog tai ne jo, bet Rilkės

Dr. A. Rukšos vertimas:
Kai žilais kalnais ledinė, 

pavasariui bundant. 
Sravi drėgmė ir grumtas purus 

įtilžta nuo vėjų, 
Spaudžiamą jau tada man jautis 

vilkdamas arklą, 
Tesumauros ir, Šveistas vagos, 

tesužybčios noragas! 
(p. 251)

A. Nykos-Niliūno vertimas:

AuStant pavasariui, tąsyk, kai 
tirpstantis ledas sruvena 

Nuo kalvų balzganų, kai, papūtus 
Zefyrui, atSunta 

Grumstas, pūkšdamas jautis 
tepradeda tempti į dirvą 

Smingantį arklą ir blizga vagos 
nugaląstas noragas. 

(p. 10) 
Čia dr. A. Rukša versdamas 

paisė originalo hegzametro, 
kiek jį galima išversti, bet ir 
kone pažodžiui vertė hiper- 
batus, kurie, kaip ir pats 
vienoj vietoj prisipažino, 
apsunkina skaitymą. A. 
Nykos-Niliūno vertime tų 
hiperbatų visiškai nėra, o jo 
hegzametro 1 ir 4 eil. primena 
pirmąsias {,Odisėjos” vertimo

rą):
Vyrą pagarbinki, Mūza, prityrusi 

vargo didžiausio, 
Ilgamet jūroje vargusi, Šventąją 

Troją sugriovus..
(Nukelta į 3 psl.)
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Simbolinė politika ir susižinojimo su tėvyne būdai
Šiame numeryje:
Valstybės kūrėjų karta.
Simbolinė politika ir susižinojimo 
su tėvyne būdai.
Nauji Lietuvių rašytojų draugijos 
nariai.
Siūlome knygas...

f

Kazio Bradūno eilėraščiai.
Lietuviškąją tarybinę enciklopediją 

! pavarčius.
JAV LB Kultūros tarybos dailės 
premija skulptoriui Vytautui Kašubai. 
Nauji leidiniai.

Valstybės kūrėjų karta
t .■ r. - Ji >
I vertinti tavo tautos 

pasiekimus galima įvairiais 
. atžvilgiais. Kartais tie verti

nimai būna labai siauri. Taip 
atsitinka tada, kada tautos 
pranašumai išryškinami tuo 
būdu, kad kaimyninėms 
tautoms priskiriama vien 
neigiamumai. Toks savo 
tautos vertinimas yra populia
rus ne tik kasdieniniuose po
kalbiuose bet ir istorinėse 
studijose. Jose stengiamasi sa
vo tautos priešų visiškai 
nesuprasti ir visur matyti 
savo tautos teigiamumus arba 
savo tautos vertybes, net ten, 
kur yra iš tikro jos trūkumai 
ar net klaidos ir kaltės. 
Sugebėjimas matyti savo 
tautos klaidas yra taip pat 
savo tautos vertinimas. 
Nematymas savo tautos 
klaidų yra faktiškai jų pratęsi
mas j dabartį ir į ateitį. Taigi, 
yra pagrindo kalbėti apie 
tautos kalčių prisipažinimą, 
kaip būtiną visuomeninę 
dorybę.

Labai tragiškai ir ligi aukš
čiausio laipsnio neprisipa- 
žinimo prie kaltės skaudžias 
pasekmes išiyškma JAV pieti
nės dalies rašytojas William 
Faulkner savo romane Ab- 
salom, Absalom! Ten kaltės 
prisipažinimo iš tėvo pusės 
trūkumas priveda prie šeimos 
sugriuvimo. Kaltė šiame 
romane yra išryškinta labai 
realiai, kaip kažkas labai gyvo 
visoje šeimoje. Kaltė gyvena 
ne vien tėvo asmenyje, bet ir 
jo vaikuose, nes ji yra žinoma, 
tačiau tėvo nepripažįstama, 
gyvenant taip lyg jos nebūtų. 
Tačiau kaltės prisipažinimo 
problemą Faulkneris iškelia 
per aukš‘ ligi apkaltinimo 
paties Dievo už pasaulyje 
esančius negerumus. Tačiau 
ne apie tai šiandien mums 
mąstyti.

Nė apie lietuvių tautos kal
tes mąstyti šiandien nebūtų 
tinkama proga, kai mes šven
čiame Lietuvos nepriklau
somos valstybės įsteigimo, 
apgynimo ir išlaikymo sukaktį 
šiame šimtmetyje. Šis lietuvių 
tautos pasiekimas yra toks 
geras, kad labai daug 
įkvėpimo jame galima rasti 

net dabartiniame skirtingame 
lietuvių tautos gyvenime 
išeivijoje.

Man teko kartą girdėti vie
no jauno profesoriaus kalbą, 
pasakytą laidotuvių koply
čioje, atsisveikinant su savo 
mirusiu tėvu. Kalbėtojas labai 
teisingai suprato ir įvertino 
savo tėvo kartą, kuri daly
vavo Lietuvos valstybės 
kūrime ir išlaikyme. Jis apie 
savo tėvo kartos žmones 
pasakė, kad jie žinojo, kam jie 
gyveno, dirbo ir kūrė, jis 
pridūrė, kad jaunos kartos 
Amerikos lietuvis tokio aiš
kaus tikslo, ar greičiau 
paskatinimo, savo kūrybai 
neturi.

Ir iš tikrųjų, galbūt kai kurie 
jauni Amerikos lietuviai 
pastebi, kad jų tėvai ar jų 
draugai kai kuriuos dalykus 
ima daug rimčiau ir plačiau, 
negu kiti amerikiečiai. Ir gal 
jaunosios kartos lietuviai er
zinasi, matydami savo tėvų 
tam tikrą nepraktiškumą. 
Norėdami šį reiškinį suprasti, 
jie turėtų atkreipti dėmesį į tai, 
kad jų tėvai yra iš valstybės 
kūrėjų kartos. Ji nėra 
paprasta ta karta, kuriai teko 
laimė būti valstybės kūrimo 
dalininkais ar liudininkais ar 
bent augti kartu su besi
kuriančia valstybe. Atkreip
dami į tai dėmesį, jie geriau 
supras vyresniąją kartą. O ji 
yra verta to supratimo.

Šiandien dar turime pagrin
do kalbėti apie labai 
savaimingą lietuvišką 
visuomenę, kuri žino, ko ji 
nori, ir ta prasme veikia tiek 
čia, tiek Lietuvoje. Ir ši šventė 
yra gera progą pagalvoti apie 
tolimesnį valstybinių verty
bių išlaikymą ir jų ugdymą 
mūsų visuomenėje. Jos bus 
reikalingos visada. Jos yra 
reikalingos ir dabar.

Kai švenčiame ( šiandien 
Lietuvos valstybės šventę, 
kyla klausimas, kas vertingo 
yra valstybingume ir ypač 
lietuviškame valstybingume. 
Ar mes turime protingo 
pagrindo tai vertinti? Reikia 
pasakyti, kad valstybini 
vertybių aptarimas nėra leng 

(Nukelta į 4 psl.)

VIKTORAS NAKAS

Temą padalysiu į tris dalis. 
Pirma, trumpai aptarsiu 
Herbert Gans studiją „Simbo
linis etniškumas: etninių 
grupių bei kultūrų ateitis 
Amerikoje,” kuris sudaro šios 
studijinės sesijos* idėjinį 
pamatą. Antra, pristatysiu 
išeivijos ateitį, kaip ją įsivaiz
duoju. Trečia, panagrinėsiu 
mūsų dabartinę būklę ir poli
tinės veiklos galimybes, 
atkreipdamas ypatingą 
dėmesį į išeivijos santykius su 
tauta tėvynėje.

Etninių bendruomenių 
ateitis Amerikoje 

pagal Herbert Gans
Herbert Gans teigia, kad 

etninių grupių veikla Ameri
koje ne stiprėja, o silpnėja. Kai 
kam atrodo atvirkščiai, sako 
Gans, nes etniškumas yra 
susilaukęs daugiau dėmesio 
Amerikos spaudoje negu 
anksčiau. Spauda savo dėmesį 
sukoncentruoja į vidurinių 
sluoksnių gyvenimą. Gi, anot 
Gans, trečioji etnikų karta bai
gia prasimušti iš darbininkų 
klasės į vidurinę klasę. 
Tačiau, nors ta karta yra išau
gusi iš savo ankstesnės socio- 
ekonominės padėties, jinai 
nenori visiškai atsižadėti et
niškumo.' Todėl jinai lieka 
simboliškai arba paviršutiniš
kai etniška. Gans padaro 
išvadą, kad asimiliacijos 
procesas tebesitęsia, tik kiek 
apgaulinga simbolinio etniš
kumo forma.

Turbūt daugumas mūsų 
sutiktų, kad Gans išvadą apie 
etninių grupių silpnėjimą 
galima taikyti ir lietuvių 
išeivijai. Jo pastaba, kad et-

* Čia spausdinamas straipsnis yra 
paremtas autoriaus paskaita, skai
tyta Pasaulio lietuvių bendruomenės, 
JAV ir Kanados kraštų, ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos valdybų 
konferencijoje 1984 m. rugsėjo mėn. 
22-23 dienomis Dainavoje, Manches- 
ter, Mich. Studijinės konferencijos 
dalies svarstybom išeities taškas buvo 
amerikiečių sociologo Herbert Gans 
sukurti „solidaraus" ir „simbolinio" 
etniškumo modeliai. 

Dabartinio Vilniaus vaizdas nuo Gedimino kalno.

ninių grupių vadai piktai 
skundžiasi savo narių apatija, 
atrodo ypač taikytina lietuvių 
padėčiai. Jo išvada, kad tokie 
vieši kaltinimai, metami et
ninės visuomenės- nariams, 
neduoda jokių vaisių, o tik 
atspindi vadų desperaciją bei 
bėjėgiškumą pritraukti naujų 
narių, verčia lietuvį skaity
toją susimąstyti.

Tačiau ne visos Gans 
prielaidos bei išvados priimti
nos. Jo tvirtinimas, kad etniš
kumas yra darbininkų klasės 
reiškinys gal tinka senajai 
lietuvių emigracijai, bet tikrai 
ne pokarinei Kanados bei 
Amerikos lietuvių išeivijai. 
Pokarinių emigrantų didesnė 
dalis, nors į Ameriką ar 
Kanadą atvyko be materia
linio turto, vis dėlto buvo 
išsimokslinusi ir ambicinga. 
(Sociologai ją pavadintų „up- 
wardly mobile”.) Lietuviams 
neteko laukti iki trečios kar
tos, kol jie prasimušė į 
vidurinį luomą.

Kitas trūkumas Gans 
analizėje yra, kad jis neskiria 
etnikų, kurie emigravo į 
Ameriką, norėdami įsijungti į 
Amerikos gyvenimą ir tapti 
piliečiais, nuo etnikų, kurie 
save laikė tremtiniais ir žiū
rėjo į Ameriką kaip į laikino 
prieglobsčio šalį. Jo aptariami 
etnikai priklauso pirmajai 
grupei, o pokarinė lietuvių 
išeivija antrajai. Antrosios 
grupės palikuonys turbūt 
atspariau gina savo et
niškumą negu pirmosios 
grupės, ypač jeigu jų protėvių 
emigravimo į Ameriką 
priežastis — gimtojo krašto 
okupavimas — tebegalioja po 
daugelio metų. To esminio 
skirtumo tarp emigrantų ir 
tremtinių nepastebėjęs, Gans 
negali įvertinti pavergtos 
tautos itin svarbią psicho 
loginę, kultūrinę bei politinę 
įtaką išeivijai.

Tai pasakius, reikia kartu ir 
pripažinti, kad pavergtos 
tautos išeivija vis vien tampa 
simboliškai etniška. Lietuvius 
asimiliacijos procesas gal kiek

Namai Vilniuje, Pilies gatvėje, kur prieš 67 metus buvo pasirašytas 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas.

lėčiau veikia negu tokius 
italus ar prancūzus, bet jis 
sunkiai pristabdomas. Lietu
vių išeivių trečioji karta, 
atrodo, bus paviršutiniškai 
etniška, kad ir ne visai pagal 
tą modelį, kurį Gans yra 
nustatęs, kaip tipingą trečio
sios kartos emigrantų grupei.

Kokias pasekmes simbo
linis etniškumas turi etninės 
grupės politinei veiklai? Gans 
tvirtina, kad simboliniai etni
kai savo identitetui išreikšti 
ieško būdų, kurie nereikalauja 
nei daug laiko, nei didesnio 
pasiaukojimo. Vienas iš tų 
būdų, anot Gans, yra tokia 
politinė veikla, kuri ribojasi 
pinigų aukojimu organi
zacijom, šelpiančiom protėvių 
kraštą, balsavimu už savosios 
tautybės kandidatą ir pa
našiai.

Gans visa eisingai iškelia 
politinę veiką kaipo simbo

linio etniškumo išraišką. Prie 
to tenka pridurti, kad perei
nant iš solidaraus etniškumo į 
simbolinį etniškumą, politinė 
veikla, bent lietuvių atveju, 
mažiau nukenčia negu kultūri
nė veikla bei švietimas. Lietu
vių kalbos mokėjimas ir meilė 
lietuvių kultūrai yra būtini 
elementai švietimui bei kultū
rinei veiklai. O ginant Lietu
vos nepriklausomybės idėją, 
ar rašant laišką Kongreso 
atstovui, ar rašant čekį politi
nei organizacijai, galima 
apsieiti be kalbos mokėjimo ir 
kultūros gilaus pažinimo. 
Lietuvių visuomenei vis dau
giau tirpstant Amerikos ir 
Kanados katiluose, politinė 
veikla eiliniam lietuviui lieka 
lengvai, gal net lengviausiai, 
prieinamas būdas išreikšti 
savo lietuviškumą. Tačiau, 
negalima abejoti, kad ateityje 
politinė veikla, kaip ir kultū

rinė, taps silpnesnė dėl to, kad 
skaičius žmonių, gerai supran
tančių padėtį Lietuvoje ir ati
džiau sekančių jos gyventojų 
nuotaikas, radikaliai sumažės. 
Politinės veiklos kokybės išlai
kymas bus didenis iššūkis 
lietuvių išeivijai negu tos 
veiklos kiekybės užtik
rinimas.

Išeivijos ateities 
scenarijai

Abstrakčiai aptarę simbolinį 
etniškumą, bandykime jį 
konkrečiai pritaikyti lietuvių 
išeivijos ateičiai. įsivaizduo
jant ateitį, gali būti lengviau 
nustatyti politinės veiklos 
gaires. Kaip išeivija atrodys 
už 25 metų? Galima pramaty
ti tris scenarijus. Pirmam 
scenarijuje Lietuva bus laisva 
ir išeivijos politinė veikla bus 
nukreipta į talkos suteikimą 
nepriklausomai Lietuvos 
valstybei, panašiai kaip Ame
rikos lietuviai darė po Pir
mojo pasaulinio karo. Antram 
scenarijuje, Lietuva tebebus 
pavergta, bet kruvinų 
sukilimų arba kitokių 
neramumų Varšuvos pakto 
šalyse dėka, Šiaurės Ameri
kon emigruos bent keli tūks
tančiai Lietuvos gyventojų. 
Trečiam scenarijuje, Lietuva 
liks pavergta ir nesusilauksim 
jokios naujos emigracinės 
bangos.

Pirmas scenarijus neabe
jotinai mums patraukliausias, 
bet kartu ir sunkiausiai 
įsivaizduojamas. Kiek kartų 
išeivijos vadų prakalbose 
Sovietų Sąjunga jau turėjo 
sugriūti, o ji vis negriūna, net 
ir tuomet, kai jos vadai vos 
bepastovi

Antras scenarijus gal tik 
truputį realistiškiau skamba 
negu pirmas. Naujoji 
emigracija turėtų kartu ir 
teigiamą, ir neigiamą pusę. Iš 
vienos pusės, nauja emigrantų 
banga atgaivintų palaipsniui 
silpstančią išeivijos kultūrą. 
Be to, čia gimę išeivijos vadai 
pasirūpintų, kad naujųjų 
ateivių pergyvenimai ir troški
mai rastų atgarsio Amerikos 
bei Kanados valdžių rūmuose 
ir tų kraštų spaudoje. Tai 
suteiktų Pabaltijo bylai 
didesnio svorio, kad ir trum
pam laikui. Iš kitos pusės, 
kelių ar keliolikos tūkstančių 
lietuvių emigracija būtų tikras 
nuostolis pavergtos tautos 
židiniui.

Nežiūrint to, kad galimybės 
pirmam ir antram scenarijui 
tapti faktu yra menkos, kai 
kam gali kilti klausimas, ar 
dėl visa ko tom galimybėm 
nereikėtų pasiruošti? Juk 
mūsų visuomenei ne taip 
seniai buvo peršama mintis 
išvystyti rimtas diskusijas 
apie naujai išsilaisvinusios 
Lietuvos raidą, į kurias 
Lietuvos vadai galėtų at
sižvelgti, nustatydami valsty
bės kryptį. Pavieniai asmenys 
gali ir turi nukreipti savo 
kūrybines jėgas į tuos klausi
mus, kurie juos daugiausia 
domina. Tai įjungia ir 
norinčius aptarti atstatytos 
Lietuvos valstybės ateitį, ir 
norinčius pasiūlyti planą, 
vykdytiną, naujajai lietuvių 
emigracinei bangai pasiekus 
Šiaurės Ameriką. Tačiau, 
lietuvių išeivijos organi
zacijom, ypač Lietuvių 
bendruomenei, tokių uždavi- 
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Kas yra mūsų draugai ir kas priešai?
Šiame numeryje:
„Hipopotamiškas valsas” — naujas 
išpuolis prieš režisierių Jurašą.
Kas yra mūsų draugai ir kas priešai? 
Nauji leidiniai.
Chicagos teatruose.
Žaliojo Lietuvos kaimo dainiui užge
sus — poeto Antano Miškinio atmini
mui.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
Mintys apie naują plokštelę „Žiburė
liai”.
Prano Visvydo humoreska.

„Hipopotamiškas valsas — naujas 
išpuolis prieš režisierių Jurašą

ADOLFAS DAMUSlS

Praėjusiems metams bai
giantis, lietuvių dramos pa
dangę nušvietė kometa — 1984 
m. gruodžio mėn. 22 d. Litera
tūroje ir mene debiutavo 

; modemus dramaturgas Jonas 
Lukoševičius. Jo visų puslapį 
užimanti „herojinė mini 
drama” - „Kelias aukštyn” 
atveria neregėtus horizontus 
lietuvių dramaturgijai. Drą
siai jungdamas ekspresio
nistinius, siurrealistinius ir 
absurdinius motyvus, bet — 
šiukštu! — nepamiršdamas ir 
socrealizmo, autorius 
nukaukuoja reakcinę išeiviją, 
demaskuoja Amerikos 
supuvimą, su žeme sumaišo 
„Laisvės” ir „Laisvos Euro
pos” radijus ir parodo, kokios 
klaikybės atsitinka, kai lietu
vis režisierius išslysta iš 
visažinės partijos glėbio ir 
išklysta į klastingą buržuazi
nį pasaulį! Vėl įvyko stebuk
linga cheminė transformacija 
— vakar Laurinčiukas, šian
dien Lukoševičius: Amerikoje 
pabuvoję aparačikai, sugrįžę 
virsta „dramaturgais”!

Taip, juokomis kalbame 
«. apie paskiausiąjį, iki šiol patį
* ilgiausią ir, savaip, komiš-
i kiaušių išpuolį prieš režisierių

Joną Jurašą. Neabejojam, kad 
I! Lukoševičiaus „mini drama”
■ — aparačiko mėginimas 

pakilti į satyros strato
sferą — pralinksmino

’ ir skaitytojus Lietuvoje.
(Sunku nesijuokti išvydus 
hipopotamą, kuris staiga 
užsimano šokti valsą.) Tačiau 
„mini dramos” apimtis, 
tikslas ir menkai tepaslėptas 
tūžmas kelia ir rimtesnių 

’ klausimų.
Lukoševičiaus satyrinis 

sužydėjimas vėl nušviečia 
Bave „tarybiniais žumalis- 

LJ tais” vadinančių žmonių 
paskirtį. Kai kam gali atrody-

■ ti, kad žurnalisto užduotis yra 
- kuo išsamiau ir objektyviau 
Su informuoti publiką apie tai, ką 
•' jis matė, pergyveno, išgvil

deno, ir apie ką jis bent truputį
I nusimano. Toksai požiūris į 

žurnalisto pašaukimą kvepia 
r „buržuaziniu objektyvizmu.” 

„Tarybinio” žurnalisto užduo-• H
. j

K ’ 

tis ne informuoti skaitytoją ir 
padėti jam susidaryti savo 
paties nuomonę, bet kovoti 
„ideologinio karo” fronte. O 
tame kare faktai tėra „buržu
azinės iliuzijos”, melas — 
teisėtas ginklas, jei jo pagalba 
galima priartėti prie partijos 
siekiamo tikslo.

Besidarbuodamas Ameri
koje ir sugrįžęs į Lietuvą, 
Lukoševičius turėjo ir tebeturi 
svarbią užduotį „tarybiškai” 
informuoti lietuvius skaity
tojus apie Joną Jurašą. 
Teatrinio apsišvietimo tokiai 
užduočiai nereikia. Rašy
damas apie Jurašo „Mac- 
beth” spektaklį La Mama 
teatre, Lukoševičius tepaste
bėjo aktoriaus nuogybę. Apie 
spaudos entuziastiškai sutik
tus Jurašo pastatymus, kaip 
ir apie „Savižudžio” spektaklį 
Broadway, „tarybinis” 
žurnalistas išsamiau nerašė. 
Visuose jo straipsneliuose 
nerasi nei datų, nei pavadi
nimų, nei kritikų atsiliepimų. 
Viskas vyksta fantastiniame 
dezinformacijos pasaulyje, 
kuris tapomas dervos ir tulžies 
mišiniu.

Ir čia iškyla kitas klausi
mas. Ar Literatūros ir meno 
redaktoriai bei jų ideologiniai 
prižiūrėtojai nenujautė, kad 
toksai „hipopotamiškas 
valsas”, kokį sušoko Luko
ševičius, tesukels juoką ar 
pasipiktinimą ypač tarp tų, 
kuriuos tokiu „žumalizmu” 
norima paveikti — tarp Lietu
vos rašytojų, teatralų ir kitų 
menininkų? Juk ne paslaptis, 
kad jie domisi Jurašo spek
takliais užsienyje ir džiau
giasi jo pasisekimais. Jei taip, 
ar Lukoševičiaus straipsnelis 
nėra brangaus Literatūros ir 
meno puslapio eikvojimas? Ir 
argi ne šventvagystė rašyti 
Jurašų pavardes didžiosiomis 
raidėmis, kai net Konstan
tinas Černenka įspraudžiama 
į mažąsias.

I tai peršasi atsakymas, kad 
Lietuvos ideologiniai karve
džiai vis labiau niršta ant rėži- 
sieriaus, kuris išdrįso 
pasmerkti lietuvių kultūros 
maitojimą, o šiandien drįsta

Vasario 16 dienos minėjime* 
tinka pažvelgti, kas gali mums 
pagelbėti atgauti laisvę bei 
lygiateisę valstybinę padėtį 
pasaulyje. Kitaip tariant, kas 
yra mūsų draugai, kas yra 
mūsų priešai pasaulinėje 
plotmėje ir mūsų pačių tarpe?

•
Mažoji tauta, kuri nesugeba 

atskirti draugo nuo priešo, arba 
kurios nariai per nesusipra
timą draugą laiko priešu, o 
priešą draugu, pati ir patys 
save pasmerkia išnykimui. 
Džiaugiamės mūsų aplinkoje 
atbundančia pliuralistinės 
visuomenės sąrangos idėja. Bet 
ją praktikuoti savo tautos tarpe 
retai bepajėgiame. O būtų 
vertinga bent savitarpyje 
priešų neturėti ir kiek kitaip 
nuoširdžiai ir vertingai 
įsitikinusį savo tautos narį 
priešu nelaikyti.

Mūsų sunkios dabarties 
padėtyje yra labai svarbu 
susiorientuoti, kas yra ir kur 
yra mūsų draugai pasaulinėje 
plotmėje, kurių skelbiamos idė
jos ir veiksmai gali sukurti 
sąlygas mums iškovoti laisvę ir 
lygias valstybines teises su 
kitomis valstybėmis.

Dėl Antrojo pasaulinio karo 
mūsų tautos ir valstybės padė
tis pasidarė tragiška. Iš 
pradžių atsidūrėme tarp sovie
tinio marksizmo ir vokiškojo 
nacionalsocializmo girnų. Tie 
abu diktatūriniai imperialistai 
Lietuva ir visu Pabaltiju 
prekiavo. Jaltos konferencija, 
kurioje 1945 m. vasario 4-11 d. 
tarėsi Rooseveltas, Churchillis 
ir Stalinas, nesistengė įgyven
dinti Atlanto chartos principų 
ar pareikalauti jų vykdymo ir 
negynė ne tiktai mažųjų Pabal
tijo valstybių, bet ir Vidurio 
Europos didesniųjų valstybių 
teisių. O koks vertingas buvo 
Atlanto chartos principas, 
Roosevelto ir Churchillio 1941 
m. rugpjūčio mėn. 14 d. 
paskelbtas: „Suvereninės
teisės ir laisvas savarankiškas 
valdymasis tautų, kurios buvo 
jėga prijungtos, turi būti 
atstatytos”.

Vėliau gi tiesiog likiminių 
įvykių susiklostymas vėl mums 
tapo nepalankus. Per anksti 
mirė Rooseveltas, ir britai 
neapdairiai ir neišmintingai 
neišrinko Churchillio. Tie 
įvykiai Stalino padėtį labai 
sustiprino. Nei Trumanas, nei 
Attlee Potsdamo konferencijoj 
1945 m. liepos 17 d. — rugpjū
čio 2 d. nepajėgė atsverti Stali-

* Kalba, pasakyta 1985 m. vasario 
mėn. 10 d. JAV LB Vidurio apygar
dos Lietuvos nepriklausomybės minė
jime, Chicagoje.

kalbėtis su tėvyne „Laisvos 
Europos” radijo bangomis. 
Tokį niekadėją reikia dobti 
pačiu veiksmingiausiu — saty
ros — ginklu. Bet kur tokį 
ginklą gausi? Rimti rašytojai, 
teatro žinovai, ar Žilinskaitės 
lygio satyrikai kažin ar sutiks 
viešai meluoti ir smala 
drabstyti savo tautietį meni
ninką. Telieka Lukoševičius...

O vienu atžvilgiu Lukoše
vičiaus „mini drama” bus 
naudinga — ji paskatins dar 
daugiau lietuvių klausytis 
„Laisvos Europos” radijo 
programų. 

no įtakos ir reikšmės. Taip visa 
Rytų Europa pasiliko 
nekontroliuojamoje Stalino 
kontrolėje. Visas Pabaltijis 
pakliuvo į sovietinės vergijos 
nagus. Per tų okupacijų metus 
Lietuvai likimas lėmė sunkiai 
pergyventi nacių terorą ir dar 
daug sunkesnį sovietinį geno
cidą.

Tas visas vyksmas nebuvo 
jokia pripuolamybė ar netikė
tumas. Jau šimtmečiais mūsų 
tauta yra istorinio vystymosi 
kovos sūkuryje. Jame vyravo ir 
vyrauja dvi radikaliai viena 
kitai priešingos kryptys: viena 
jų yra idealistinė, humaniška, 
krikščioniška, žmogų kaip 
asmenybę gerbianti, demokra
tiška, kita gi materialistinė, 
prieuartinė diktatūrinė, žmogų 
išnaudojanti, pavergianti siste
mai. Pirmoji yra pažangos, 
antroji atžangos vykdytoja.

Mūsų tauta, gyvendama 
savo laisvoje tėvynėje, 
daugiausia buvo persiėmusi 
idealistine kryptimi, kuri teigė, 
kad žmogus auga, bręsta ir 
vystosi istorijos tėkmėje ir savo 
veikla išreiškia žmoniškumo 
vertybes uis tobulesne forma. 
Anuo metu drąsiai propagavo
me įsitikinimą, kad ir politika, 
ne tiktai vidaus, bet ir pasauli
nė, turi paklusti tam tikroms 
moralinėms normoms. Sociali
nė gi sąranga ir jos vystymosi 
eiga turi atitikti krikščionybės 
bei humanizmo principus: 
pavyzdžiui, bendrasis gėris, 
socialinis teisingumas bei soli
darumas. Kitaip tariant, tauta 
ir išrinktoji vadovybė turi 
įsisąmoninti socialinę 
kooperatyvinę dvasią, siekian
čią visų piliečių laimės ir gero
vės. Prisimenant Lietuvoje 
įvykdytą žemės reformą, 
socialinį gydymą, draudimą, 
pastangas siekti teisingumo 
visiems, siekti tiesos moksle ir 
kūryboje, demokratiškumo, ne 
tiktai politiniuose, bet ir sociali
niuose ir kultūriniuose baruose, 
galima sakyti, jog ta idealis
tine kryptimi ir buvo stengia
masi eiti, gal su keliais nelem
tais antidemokratiniais 
nukrypimais.

Kelis šimtmečius gyvenome 
išnykimo grėsmėje. Šio 
šimtmečio pradžioje horizonte 
nušvito laisvės viltis. Drąsių, 
ryžtingų asmenybių ir gyvos 
tautos susipratimo dėka laimė
jome laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Tai buvo 
šviesaus, pažangaus darbo 
metai. Retkarčiais jutome 
pavojų ir tautai, ir valstybei. 
Tai grėsmei nenorėjome tikėti. 
Tada atrodė, kad amžiais lietu
vių tauta gyvens 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Dabar matome, kad ta mūsų 
pavojaus nuojauta, nors atro
dė ir neįtikėtina, buvo reali.

Šiuo metu pasaulyje jau 
pastebime tiesiog neįtikėtinų 
ženklų, kurie istoriniam žmoni
jos sąmonės vystymuisi bando 
duoti radikaliai priešingą kryp
tį negu mūsų anais laisvės 
laikais pasirinktoji. Tai ne 
pirmosios tos krypties kregž
dės, bet tai jau grasus materia
listinės diktatūrinės krypties 
pasireiškimas. Jo ženklai iškil
davo ir kiek anksčiau į viešu
mą, bet ne tokia ryškia forma, 
kokią jie įgavo Antrojo pasauli
nio karo metu. Tame grasiame

Kristijono Donelaičio statula (skulpt. K. Bogdanas) Vilniaus universiteto rūmų šiauriniame fasade.

istorinio vystymosi keitimesi 
svarbiausią vaidmenį atliko 
dvi diktatūros: sovietinė ir 
nacionalsocialistinė. Jos abi 
pasireiškė genocidiniais trėmi
mais, masinėmis žudynėmis, 
holokostu, teismais, paremtais 
falsifikuotais kaltinimais, jų 
teroristinių saugumo institu
cijų savavaliavimu, žmogų 
pažeminančiai traktuojant 
tiktai kaip jų grėsmingos siste
mos įrankį. Naudodamosi poli
tine ir policijos prievartine jėga 
jos, taip atrodė, buvo pametu- 
sios protinę pusiausvyrą, 
ypačiai jų vadovai. Tie visi 
būtų trumparegiai, kurie po tų 
žiaurių pergyvenimų patirties 
dar svajotų apie fašistinį ar 
marksistinį autoritetizmą. Jie 
piltų vandenį ant imperialis
tinio, materialistinio, diktatū
rinio malūno rato, kuris pasau
liui šviesos nežada, tiktai 
pražūtį mažesniosioms 
tautoms, o gal ir visam pasau
liui.

Nacionalsocializmas žlugo, 
bet sovietinis marksizmas dar 
žygiuoja ta pačia kryptimi. Ši 
sovietinė sistema pasitelkė į 
pagalbą technologinį procesą, 
kuris apgailėtinai įgavo labiau
siai nepageidaujamą ir pačią 
destruktyviausią branduoli
nių ginklų formą. Tokia 
nežmoniška sistema, 
apsiginklavusi masiniai naiki
nančiais ginklais, kabo virš 
pasaulio žmonijos galvų kaip 
Damoklo kardas.

Grumtynės tarp tų dviejų 
istorinio vystymosi krypčių, iš 
vienos pusės pažangios idealis

tinės demokratinės, iš kitos 
pusės atžangios imperialis
tinės diktatūrinės, eina ir 
dabar. Tad ir Vasario 16 dienos 
minėjimas neturėtų ribotis 
Lietuvos nepriklausomybės 
akto paskelbimo sukaktimi. 
Tai yra kartu prisiminimo ir 
susikaupimo diena, kad ir 
mūsų tauta yra pasaulinio 
masto idėjinių grumtynių sūku
ryje. Ir tose grumtynėse mes 
nesame tiktai neveiklūs 
pašalaičiai, bet esame aktyvūs 
tos kovos dalyviai.

Po J altos konferencijos Stali
nui pavyko istorinį socialinio 
gyvenimo vystymąsi pakreipti 
sovietinės imperialistinės dik
tatūrinės sistemos labui. Jis 
yra būdingas tos negatyvios, 
atžangios krypties atstovas.

Atsidūrę laisvajame 
pasaulyje, mes metų metais 
pergyvenome keistas 
apraiškas tuose mums taip 
gyvybiniuose reikaluose. 
Kažkokios užslėptos propagan
dos įtakoje laisvajame pasauly
je gana intensyviai buvo 
pataikaujama imperialistinei 
sovietinei sistemai. Tiktai 
keliais pastaraisiais metais 
pradėjo matytis ir prablaivė
jimo. Dabar jau nedvejojant 
yra galima paminėti bent porą 
idealistinės krypties asmeny
bių, kurios taikliu ir teisingu 
žodžiu ir konkrečiais veiksmais 
sugeba pakreipti ir išlaikyti tą 
socialinį istorinį vystymąsi 
idealistinėje tobulėjimo plotmė
je. Pavyzdžiui čia yra pamini
mos dvi ryškiausios šios 
idealistinės krypties asmeny

bės mūsų šios dabarties 
pasaulinėje plotmėje: JAV 
prezidentas Ronald Reagan, 
kuris sustabdė naivų 
pataikavimą Sovietų Sąjungai 
ir sugeba kreipti socialinį isto
rinį vystymąsi idealistine 
kryptimi, ir popiežius Jonas 
Paulius II, kuris drąsiu žodžiu 
demaskuoja marksistinį 
materializmą ir skelbia sociali
nius krikščioniškus principus, 
kurie ateina į pagalbą 
persekiojamam ir ekonomiš 
kai bei moraliai skriaudžia
mam žmogui.

Imperialistinės diktatūrinės 
sovietinės krypties reiški
masis yra sukūręs pasauliui 
tokią grėsmę, kad kai kurie 
ateitį pramatantys rašytojai 
bando savo literatūriniais 
veikalais įspėti žmoniją. 
Paminėtini du tokie autoriai, 
kurie savo raštuose išryškina 
tą imperialistinę, diktatūrinę 
istorinio vystymosi kryptį. Tų 
dviejų autorių fantazija yra 
labai laki. Jie sukuria šaržuo 
tus vaizdus. Daugeliu atvejų 
toji jų kūryboje vaizduo
jamoji tikrovė, kuri prievarta 
žmogui yra užkraunama, nors 
jo prigimčiai ir svetim i, jau iš 
dalies atžangios sistemos užsi
spyrusiai yra vykdoma.

Tie du autoriai yra britų 
rašytojai George Orwell, 1949 
metais parašęs utopinį roir 
ną 1984, ir Aldous Huxley, 
1932 metais parašęs irgi u1 opi
nį romaną Brave New W'>rld. 
George Orwell ryškiai 

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuviškojo valstybingumo
gyvasis simbolis

Aleksandrą Stulginskį, Lietuvos Respublikos prezidentą, prisimenant

i .m.Siu metų vasario mėnesio 
26-tą dieną suėjo 100 metų nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės 

■ akto signataro, Steigiamojo 
Seimo pirmininko, Lietuvos 
Respublikos prezidento, Sibiro 

• tremtinio ir tautos kankinio 
Aleksandro Stulginskio 
gimimo.

Aleksandras Stulginskis yra 
' epochinis asmuo. Jis yra 

demokratinės kartos ąžuolas; 
tos kartos, kuri savo pečiais 
išnešė Lietuvą iš vergijos' 
glūdumos j laisvę ir nepriklau
somybę. Jie išvydo laisvę, bet 
už ją sumokėjo kančia, 
rūpesčiu ir milžinišku darbu. 
Šiame gyvajame tautos 
ąžuolyne Prezidentas 
Stulginskis buvo vienas 
pirmųjų. Jo tauri asmenybė 
subrendo laisvės aušrai 
tekant, kai Lietuvai reikėjo 
šviesių protų, darbščių rankų 
ir tvirtų pečių. Jo asmenyje 
šios dorybės sužėrėjo visu 
gražumu, persunktos meile ir 
pasiaukojimu savo tėvynei. 
Nenuostabu tad, kad jis, nors 
tik pačiame jaunystės žydėji
me, tapo vienu naujosios 
valstybės tėvų — Nepriklauso
mybės akto signatarų.

Vėliau tauta jį pašaukė 
vadovauti naujai valstybei 
pačiame aukščiausiame poste. 
Stulginskio prezidentavimo 
laikotarpis (1920-1926) pasižy
mėjo ypatingu kūrybingumu ir 
demokratijos sužydėjimu. Tai 
buvo audringi ir neramūs 
metai, bet Stulginskis išvai- 
ravo naująją valstybę pro 
visus pavojus j ramesnius 
vandenis. jis vienas dirbo 
ir aukoje tačiau jo rami 
laikysena, prasmingi spren
dimai ir nenuilstančios 
pastangos buvo jaučiamos 
daugelyje valstybinių 
kryžkelių.

Aleksandro Stulginskio 
vadovavimo metais buvo 
sudaryta ir patvirtinta 
Lietuvos Respublikos konsti
tucija, išleisti visi pagrindi
niai Lietuvos įstatymai ir 
suorganizuoti kultūros židiniai 
bei padėti ūkinio gyvenimo 
pagrindai. Lietuva per tą laiką 

buvo pripažinta ir užmezgė 
diplomatinius santykius su 
didžiosiomis Vakarų valsty
bėmis bei buvo priimta į Tautų 
Sąjungą. Jam vadovaujant, 
buvo prijungta Klaipėda ir 
dalis Mažosios Lietuvos prie 
Lietuvos valstybės.

Aleksandras Stulginskis Sibiro 
tremtyje — nuotrauka iš jo paso.

Lietuvos vidaus gyvenime 
Stulginskio prezidentavimo 
metais buvo sutvarkyti visi 
pagrindiniai krašto reikalai. 
Išleistas žemės reformos įsta
tymas ir jo smarkus vykdy
mas sudarė pagrindą žemės 
ūkiui augti ir klestėti. Įvestas 
litas sudarė stiprų finansinį 
pagrindą Lietuvos valstybės 
darbui. Įsteigtos aukštesnio
sios mokyklos ir išplėstos 
pradžios, vidurinės ir 
specialios mokyklos suteikė 
pagrindą auklėjimui ir tautos 
lavinimui. Ligoninių ir kitų 
institucijų įkūrimas užtikrino 
tautos sveikatą bei tvarką.

Aleksandras Stulginskis 
istorinėje perspektyvoje atsis
kleidžia lietuviško didvyrio 
dimensijoje. Tik jo herojinė 
asmenybė nešviečia šalta 
reklamos šviesa, bet ramia, 
santūria ir pasišventusią šili
ma. Ne medaliuose ar retori
koje glūdi jo didybė, bet 
tėvynės, krikščionybės ir 
demokratijos meilėje.

Aleksandras Stulginskis yra 
vienintelis Lietuvos Respub 
likos prezidentas kuris kentė 
jo su tauta žiaurių okupantų 
rankose, buvo išplėštas iš

DR. P. KARVELIS

Mano kartai teko didelė laimė 
gyventi tais laikais, kada lietuvių 
tautai po ilgų metų svetimųjų 
valdymo pavyko atkurti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Daug kam pridera garbė už 
didelį įnašą, kelią į laisvę ir nepri
klausomybę skinant. Ne mano 
uždavinys pateikti anų laikų isto- j 
riją. Būsiu laimingas, jeigu šiais 
mano atsiminimais* bus įnešta 
kiek daugiau šviesos, kokią gilią 
vagą yra išvaręs A. Stulginskis 
Lietuvos dirvonuose, laisvę ir 
nepriklausomybę kuriant, ir kaip 
jis reiškėsi.

Man asmeniškai teko A. 
Stulginskį pažinti tik 1918 m. 
rudenį, grįžus iš Rusijos į Lietuvą. 
Stulginskis priklausė vyresnei 
kartai negu aš, tik 1917 m. baigęs 
gimnaziją: Stulginskis gi jau prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą buvo 
baigęs aukštąjį mokslą Vokieti
joje ir dirbo agronomu Trakų 
apskrityje.

I.
1918 m., esant man jau Karo 

medicinos akademijos studentu 
Petrograde, mokslą teko nutrauk
ti ir įsijungti „Liaudies sąjungos” 
pavedimu į lietuvių tremtinių 
grąžinimą iš Rusijos į gimtąjį 
kraštą. Šį darbą pradėjau Polotos 
geležinkelio stotyje, paskutinėje 
prieš Polocką, kuris jau buvo 
vokiečių pusėje. Kaip tik tuo metu 
Karo medicinos akademija buvo 
priskirta prie Raudonojo kryžiaus 
raudonosios armijos, gaunant ir 
man atitinkamą pažymėjimą, kas 
lengvino atlikti tremtinių grąžini- 
mo uždavinius Polotoje. 
Sėkmingai čia dirbant, teko 1918 
m. vasarą didelius lietuvių būrius, 
jų tarpe ir Voroneže gausiai 
susispietusį lietuvišką mokslus 
einantį jaunimą, grąžinti iš Rusi
jos.

Nelaimei pasitaikė ir šiame 
rajone susirgimų, dėl kurių vokie
čiai įtarė, kad Polotoje siaučia 
šiltinė, ir uždarė sieną. Vengiant 
tremtinių susikimšimo Polotoje, 
teko man, ieškant išeities, 
nukreipti kelis tremtinių ešalo- 
nus, esančius pakeliui į Polotą, į 
kitas stotis, tarp jų ir į Sebežą. 
Pasirodė, kad Sebeže jau buvo 
Kapsuko vadovaujamų lietuvių 
bolševikų emisarai, kurie iš 
geležinkelio dokumentų patyrė, 
kad aš veikiu Polotoje.

Kadangi Petrapilio Lietuvių sei
me 1917 m., į kurį buvau išrink-

*Šie a.a. dr. Petro Karvelio prisi
minimai buvo parašyti prieš pat jo 
mirtį 1976 metais, skirti sutelktinei 
knygai apie Aleksandrą Stulginskį, 
kuri šiuo metu ruošiama spaudai.

gimtos žemės ir išvežtas į 
Sibirą. Po penkiolikos metų 
tremties, jau amžiaus naštos 
sulenktas, jis grįžo į Tėvynę, 
kur 1969 metais Lietuvos žemė 
priėmė savo sūnaus didvyrio 
— kankinio kūną. Jis buvo 
paskutinis Nepriklausomybės 

1 akto signataras ir paskutinis 
valstybės prezidentas, savo 
darbais ir savo asmenybe 
gyvenęs su mumis. Jis buvo 
tapęs lietuviškojo valsty
bingumo gyvuoju simboliu, 
kurio nepalaužė nei Sibiro 
kančios.

Prezidentas Aleksandras 
Stulginskis buvo išskirtinai 

I šviesi ir tauri asmenybė. Jo 
gili krikščionybės meilė, 
bekompromisinis prisirišimas 
prie demokratijos principų ir 
visiškas atsidavimas lietuvių 
tautai šviečia pačiu gražiau
siu pavyzdžiu dabarties ir atei
ties kartoms.

kas/raC 

tas Voronežo lietuvių, buvau ir aš 
pasireiškęs kaip Lietuvos nepri
klausomybės šalininkas, be to, 
redagavau Petrapilyje „Liaudies 
sąjungos” katalikiškos krypties 
laikraštį „Vadas”, tai vieną 
gražią dieną Kapsuko agentai, 
Opanskis ir Noriukas, pasirodė 
Polotoje, reikalaudami mane, kaip 
kontrrevoliucionierių, suimti. 
Laimei, arešto išvengiau, bet teko 
skubiai Polotą apleisti ir savo 
veiklą perkelti už demarkacijos 
linijos vokiečių pusėje į Jurevičių 
vietovę.

Sėkmingai tęsdamas tremtinių 
grąžinimą iš Jurevičių, patyriau, 
kad Vilniuje prie Valstybės tary
bos veikia Tremtiniams grąžinti 
komisija, kuriai vadovauja A. 
Stulginskis. Nedelsdamas susiri- 
šau su ja, netrukus gavau su Stul
ginskio parašu pažymėjimą, kad 
esu tos komisijos įgaliotinis 
Polocko srityje. Taip užsimezgė 
mano pirmieji santykiai su Stul
ginskiu. 1918 m. rudeniop, ėmus 
bolševikams vis labiau trukdyti 
tremtinių grąžinimą per mano 
vadovaujamą Jurevičių punktą, 
įsitikinau, kad mano tolimesnis 
čia buvimas yra beprasmis, ir 
apsisprendžiau grįžti į Vilnių. 
1918 metų vėlyvą rudenį laimin- 

| gai pasiekiau Vilnių, ir čia teko 
asmeniškai su Stulginskiu 
susipažinti, pateį' iant jam platų 
pranešimą apie tremtinių grąžini
mo būklę ir mano atliktą darbą.

. II.
Stulginskis, Nepriklausomybės 

akto signataras, Valstybės tary
bos narys, Lietuvoje krikščioniu 
demokratų pirmininkas, buvo ašis, 
apie kurią anuomet sukosi visas 
mūsų krikščioniškojo sparno 
gyvenimas Vilniuje. Stulginskis, 
pasilikęs karo metu Lietuvoje, su 
įgimtu darbštumu ir pas: u 
kojimu dirbdamas Vilniuje, 
vokiečių okupacijos laikais su
organizavo platų daržų ūkį ir tuo 
būdu sudarė galimybes gausiai 
lietuvių šviesuomenei, susispietu
siai apie Lietuvių komitetą 
nukentėjusiems šelpti, išsilaikyti 
Vilniuje ir dirbti Lietuvos labui. 
Lietuviai galėjo didžiuotis savo 
„Rūtos” valgykla Vilniuje, kuri 
veikė dėka Stulginskiė. Susipaži
nus asmeniškai ir plačiai išsikal
bėjus tremtinių reikalais, susidarė 
sąlygos su Stulginskiu suartėti, 
dalinantis nuomonėmis ir visais 
kitais aktualiais reikalais.

Mums jauniesiems imponavo 
Stulginskio' asmenybė ir jo 
nueitas kelias. Nors ir baigęs 
kunigų seminariją, bet tapęs 
agronomu, jis nepersimetė į vadi
namą „pirmeivių” sparną, o liko

Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis dalyvauja skautų iškilmėse 1926 m. gegužės mėn. 25 d.

Ona ir Aleksandras Stulginskiai 1925 metais.

giliai religingas ir aktyviai reiš
kėsi visoje mūsų krikščioniško 
sparno veikloje. 1914 - 1915
metais jis perėmė redaguoti 
ūkininkams skiriamą „Vienybės” 
priedą „Viensėdį” ir tuo būdu dar 
prieškariniais laikais mezgė ryšį 
su mūsų kaimu. 1918 m. jis 
pradėjo leisti laikraštį „Ūki
ninkas”, jį pats redaguodamas. 
1918 - 1919 m. suredagavo ir 
išleido „Ūkininko Kalendorių”, 
anais laikais labai skaitomą rašy
tą žodį.

Stulginskis nepriklausomai nuo 
mūsų, atsidūrusių Rusijoje, sukū
rė Krikščionių demokratų partiją 
Lietuvoje, kuri turėjo ir savo 
spausdintą programą. Jis jai ir 
pirmininkavo. Stulginskio vado
vaujami krikščionys demokratai 
atsiribojo ne tik nuo. visokio 
plauko socialiste bet ir nuo 
„Pažangos” partijos, kuriai 
vadovavo Smetona Lietuvoje. 
Stulginskis buvo tas, kuris aiš
kiai pasisakė, kad Lietuva atsta- 
tytina iš krikščioniškos pasau
lėžvalgos išplaukiančiais 
demokratiniais pagrindais, neri
bojant religijos tik kaip asmens 
reikalo.

Anų dienų sąlygose buvo ypač 
reikšminga, kad mūsų sparnas, 
išaugęs Rusijoje, aiškiai atsistojo 
ginti ir darbininkų reikalus. Tuo 
būdu buvo užkirstas kelias viso
kiai bolševikų ir kitų sklei
džiamai propagandai, tartum 
Lietuvos nepriklausomybė 
pažeistų darbininkų ir dirbančių 
interesus. Intensyviau visuo
menės opiniją formuojant, vis 
labiau įsivyraudavo įsitikinimas, 
kad nepriklausoma Lietuva jokiu 
būdu nereiškia, kad ji bus darbo 
žmonių pamotė. Tik vienos klasės 
diktatūra ir marksizmas yra 
mums svetimi ir nepakeliui. Tuo 
būdu lietuviškų bolševikų propa
ganda, kad tik bolševizmas yra 
darbininkų išganymas, neprigijo 
Lietuvoje. V. Endziulaičio veikla 
1918 m. pabaigoje Kauno dar
bininkų tarpe įrodė, kad ir mūsų 
darbininkai yra už nepriklausomą 
Lietuvą, reikia tik juos deramai 
informuoti ir su jais bendrauti.

III.
Grįžus iš Rusijos, mūsų mokslus 

einančiam jaunimui ir nors ne
gausiai, bet aktyviai mūsų sparno 
šviesuomenei pasirodė, kad esa

ma nemažo skirtumo tarp krikš
čionių demokratų programų, bū
tent pagamintos Rusijoje ir rastos 
Lietuvoje. Laimei, visi buvome 
vieningi, kad Lietuva -atkurtina, 
kaipo nepriklausoma valstybė, 
atsiribojant mums nuo socializ
mo, kuris skverbėsi iš Rusijos.

Didelė susiskaldymo ir išsisky
rimo grėsmė pakibo ore, kada 
1918 m. gale susirinko pirmoji 
Krikščionių demokratų konferen
cija Vilniuje, dalyvaujant Lietu
voje išaugusiems krikščionims 
demokratams ir grįžusiems iš 
Rusijos. Su ašaromis akyse, labai 
įkaitintoje atmosferoje teko ir 
šias eilutes rašančiam ginti Rusi
joje paruoštą programą, kuri buvo 
radikalesnė darbininkų ir žemės 
reformos klausimais, lyginant su 
rasta krikščionių demokratų 
programa Lietuvoje. Didelis 
nuopelnas priklauso Stulginskiui, 
kad mes nesuskilome ir buvo 
priimtas jo pasiūlytas saliamo
niškas sprendimas: leisti veikti 
abiems programoms, paliekant 
gyvenimui išspręsti, kuriai 
programai bus lemta įsigalėti, o 
tuo tarpu visas jėgas įtempti, kad 
Lietuva atsistotų ant kojų.

Visiems rodant geros valios, 
buvo sutarta, kad mūsų sparnas 
geriausiai padarys, jeigu savo 
veiklą rikiuos, trejopai reikš- 
damasis, būtent, kaipo Darbo 
federacija, susirūpindama 
ypatingu būdu darbininkų 
reikalais, Ūkininkų sąjunga, 
atsistodama žemės ūkyje dirban
čiųjų sargyboje, ir krikščionys 
demokratai, apjungdami likusią 
mūsų sparno šviesuomenę, žiū
rėdami, kad atkuriamoji Lietuva, 
derindama paskirus interesus, 
liktų ištikima krikščioniškai 
pasaulėžiūrai ir jos pagrindais 
grįstų savo ateitį.

Niūri buvo Lietuvos padangė 
1918 m. rudenį, vis tirščiau gau
biama tamsių debesų. Kiekvieną 
dieną augo pavojus, kad mes 
nesugebėsime išnaudoti retos 
progos Lietuvos nepriklauso
mybę atkurti.

Sovutų Sąjunga, nors veidmai
ningai teigė, kad pripažįsta tautų 
apsisprendimą, sudarė vadinamą 
„Vakarų” armiją, kurios uždavi
nys buvo ir Lietuvą „išlaisvinti”. 
1918.XII.8, Maskvai įsakius, buvo 
suorganizuota Kapsuko 
vyriausybė Lietuvai valdyti.

Vokietijos kancleriui Max von 
Baden 1918.X.20 pareiškus, kad 
Lietuvos Taryba turi visišką 
laisvę tvarkyti Lietuvą ir lietuvių 
tauta turi teisę spręsti dėl savo 
konstitucijos ir santykių su kitom 
valstybėm, mums atrodė, kad 
kiekvienas delsimas statyti Lietu
vą ant kojų yra nusikaltimas.

Ypač mes, grįžusieji iš Rusijos 
krikščionys demokratai, buvome 
nepatenkinti Valstybės tarybos 
prezidiumo pirmininko Antano 
Smetonos ir tuometinio Minis- 
terio pirmininko Augustino 
Voldemaro veikla. Jiedu abudu 
buvo iš Lietuvos išvykę. Buvo 
skelbiama, kad jiedu daro žygius, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
būtų kitų pripažinta. Mums 
visiems atrodė, kad pragaištinga 
tikėti, jog svetimos valstybės 
Lietuvą atkurs. Mes informa
vome Stulginskį ir kitus vienmin
čius, kad įteikiame Valstybės 
tarybai memorandumus, kad ir 
Smetoną, ir Voldemarą laikysime 
dezertyrais, jeigu jiedu negrįš 
tučtuojau į Lietuvą ir nesiims 
valstybę kurti vietoje. Stulginskis 
matė irgi kasdien didėjantį 
pavojų ir pritarė mūsų akcijai 
paskatinti Smetoną, Voldemarą ir 
kitus Laikinosios vyriausybės 
narius kuo veikiausiai grįžti iš 
jižsienio.

Kadangi mūsų akimis kiek 
vienas delsimas buvo lygus nusi
kaltimui, tai savo tarpe svarstėm, 
ar nepradėti revoliucijos keliu iš 
apačios, vietose statyti mūsų 

‘ (Nukelta į 2 psl.)



Šiame numeryje:
Antros klasės pašto jovale.
Telesforo Valiaus monografiją pasi
tinkant.
Lietuvos istorinių duomenų lobynas. 
Amerikos operų organizacijos konfe
rencija.
Dar sykį... šventas Kazimieras.
Jono Rūtenio dramos fragmentas.
Lilija Šukytė dainuoja Gruodžio dai
nas.
širmasis lietuviškas vaidybinis fil
mas.
Pagrėbstai.
Dailininkių dėmesiui.
Chicagos teatruose. y
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Telesforo Valiaus monografiją pasitinkant

Antros klasės pašto jovale
Išeivių kultūrinis gyveni

mas yra tampriai susijęs su 
prenumeruojama spauda. Ir 
jeigu jos persiuntimas nuolat 
šlubuoja, mūsų kultūriniams 
nervams daroma žala. Žmonės 
pasijunta skriaudžiami. 
Pasigirsta balsai, kad Ameri
kos paštas diskriminuoja et
ninę spaudą.

Iš tiesų paštas mūsų laikraš
čių nediskriminuoja. Valsty
binė pašto sistema į juos žiūri 
kaip į antros klasės klientūrą, 
kuri už patarnavimą moka 
mažiau, todėl privalo kantriai 
laukti savo eilės. Antros 
klasės siuntos yra stumdomos 
iš kampo į kampą, laikomos 
nuošaly tol, kol atsiranda 
laiko jas paskirstyti.

Savo laiku maniau, kad 
išsinuomavęs pašto dėžutę 
Bell Gardens mieste, 
Califomijoje, palengvinsiu 
darbą laiškininkams, tuo būdu 
ir laikraščius gausiu tvarkin
giau. Paikas manymas! 
Pristatymas nė kiek nepagerė
jo, o dėžutė kainuoja 26 
žaliukus metams.

Praėjusių metų pavasarį 
Draugą pradėjau gauti ne tik 
nežmoniškai uždelstą, bet jau 
po keturis, ar net po penkis 
numerius iš karto. Tiesiog 
juokas — 75 metus egzistuojąs 
dienraštis (lietuvių spaudos 
pažiba) pašto dėka pasidarė 
savaitraštiniu konglomeratu. 
Dažni numeriai dėžutėje 
pasirodo po 15 ar 17 dienų nuo 
išleidimo datos. Tarsi Califor- 
nija būtų kitoje planetoje.

Ką daryti? Paprasčiausiai 
ėmiau bombarduoti pašto 
„Consumer Service” įstaigą 
patetiškai? skundais. Gavau 
kelis mandagius atsakymus, 
pažyminčius, kad reikalas 
perduotas ištirti mano zonos 
pašto skyriui. Kantriai 
laukiau, kas iš to išeis. Slinko 
mėnesiai. Nieko gero nesulau
kiau. Jie tebekimšo į dėžutę 
uždelstus keturis ar penkis 
numerius.

Tada sumečiau dar stipres
nį laišką, į jo turinį, anot 
Putino, įpildamas ir širdgėlos, 
ir pagiežos, ir tulžies. Tiesiog 
apkaltinau juos nesą
žiningumu.

Pokalbis su jos autorium Romu Viesulu ■
— Kaip žinome, Telesforas 

Valius paliko labai gausų 
meninį aruodą. Ar buvo sunku 
atrinkti darbus, kurie būtų 
atspausdinti Jūsų paruoštoje 
ir dabar Toronte išleistoje 

• dailininko monografijoje? Ar 
i čia ‘buvo atsižvelgiama į įvai- 
i rius jo kūrybos periodus, ar tik 

žiūrėta į Valiaus meninio 
pasiekimo lygį?

— Darbų peržiūros užduotis 
buvo siekti, kad leidinyje būtų 
reprezentuojami visi kūrybos 
periodai, taip pat atrinkti, 
kaip galima, geriausius visų 
laikotarpių darbus.

— Monografijoje dažnai at
sikartoja užuomina apie 
Žemaitiją ir jos gamtovaizdžio 
įtaką Telesforo Valiaus kūry
bai. Kaip žinoma, Paulius 
Augius, Vytautas Ignas irgi 

' žemaičiai. Ar iš to galėtumėm 
spręsti, kad žemaičiai 
menininkai turi ypatingą 
trauką grafikai?

— To nepasakyčiau. Tiesa, 
Žemaitijoje gal ilgiausiai yra 
užsilikusios liaudies meno 
tradicijos, betgi mūsų grafikų 

Į talentais yra nusėta veik visa 
Lietuva. Antai V. Petravičius 
yra nuo Šakių; M. Bulaka ir V. 
Ratas — nuo Lazdijų, taigi iš 

įstaiga tirianti Draugo ne- Suvalkijos. A. _____
tvarkingą pristatymą. Pana-. Rauduvė yra biržiečiai; 
šius skundus jis gavęs ir iš Jurkūnas yra nuo Širvintų. 

Tai Aukštaitija. M. Katiliūtė ir 
A. Skiriutytė yra šiaulietės, 
arba iš Vidurio Lietuvos. O R. 
Gibavičius ir A. Makūnaitė, 
galima sakyti, yra kauniečiai. 
Taip, kad suminint tik keletą, 
matome, kad grafikos talentų 
„demografija” skųstis negali
me.

— Knygos dailius puslapius 
bevartant, labai greitai akį 
pagauna, kad daug kūrinių 
pavadinti „Samogitia”, o taip 
pat daug ir „Paskutinis 
rytas”. Ar čia dominuojantys 
motyvai Valiaus kūryboje, ar 
parinkti knygai kaip patys 
stipriausi darbai? Būtų įdomu, 
kodėl šitos temos, atrodo,»•** 
vyravo Valiaus kūryboje nuo 
1963 metų?

— Daug darbų „Paskutinio 
ryto" ir „Samogitia” temomis 
leidiniui buvo parinkti todėl, 
kad jie ir sudarė paskutinio 
Valiaus kūrybos dešimtmečio 
dalį. Šie darbai taip pat nulė
mė galutinį dailininko spalvi
nį persilaužimą ir jie tapo 
vėlesnės kūrybos šerdimi. 
Kitos temos jam beliko šalu
tinės. Nepaisant didelės for
mų fragmentacijos ir 
spalvinio antplūdžio dar
buose, nemanau, kad Valius iš 
esmės pasikeitė, nors išvir
šiniai taip atrodytų. Tai yra 
to paties Valiaus kitas žody
nas (nors man asmeniškai gal 
labiau artimi yra jo anksty
vesni darbai, emocionalūs ir 
dramatiški).

Kodėl tos dvi temos domina
vo vėlesnę Valiaus kūrybą? 
Abiejoms temoms dideliu 
kūrybiniu varikliu buvo 
Valiaus gili nostalgija Lietu
vai, nors ji ir liko giliai paslėp-

Pagaliau atėjo laiškas iš Bell 
Gardens pašto įstaigos 
viršininko James Farley. Jis 
rašo, kad jau antrus metus jo 

Kučas ir P. 
V.

kitų žmonių, prenumeruojan
čių „specialaus poreikio” laik
raščius, mažų miestų ar užsie
nio spaudą.

Reiškia, ne tik aš vienas esu 
antros klasės bėdžius. James 
Farley nurodo nesklandaus 
pristatymo priežastis:

„Draugo prenumeratorių 
šioje „zip code” apylinkėje yra 
nedaug, todėl iš siuntėjo nerei
kalaujama surišti laikraščius į 
paketą, skirtą išimtinai tik 
šiai zonai. Siunčiami kaip 
antros klasės paštas, šitie 
paskiri numeriai tranzite 
susimaišo su kitais „non- 
priority” leidiniais. Kadangi 
pašto sistema visų pirma yra 
pajungta pirmos klasės 
laiškams ir didelėms siun
toms, jau suskirstytoms pagal 
„zip” kodus, nedidelio kiekio 
tranzitinis paštas dažnai 
pakliūva į nereguliarų 
procesą”.

James Farley pataria: „Jūs 
galėtumėte Draugą gauti 
tvarkingai kasdien, jei siuntė
jas laikraštį įdėtų į didelį voką 
ir siųstų. pirma klase”.

Ačiū už patarimą. Bet šitoks 
pinigų švaistymas mūsų 
vargstančias leidyklas bema
tant privestų prie visiško 
bankroto. Pirma klasė ne 
laikraščių nosiai.

Amerikos paštas vis dėlto 
turėtų surasti būdus „specia
laus poreikio” spaudos 
persiuntimui ir paskirstymui 
pagerinti. Laiško pabaigoje 
Mr. James Farley tikisi, kad 
taip bus: „Perhaps in the near 
future, we will be able to 
provide you the šame excellent 
service for the Draugas”.

Ši galimybė bus pasiekta, jei 
valdžios žmonės įsitikins, kad 
nedidelio tiražo spauda yra 
etninės 
žmogiškų vertybių išraiška, 
drauge ir Amerikos dvasinio 
potencialo ugdytoja.

Šia prasme vertėtų laiškais 
kreiptis į tuos valdžios žmones 

kultūros dalis,

Pr.V.

ta spalvų ir formų žaisme. Tai 
buvo lyg mandagi, lyriška 
išraiškos frazė. (Valius 
aplamai nenorėjo niekam savo 
sopulio rodyti.)

Kur tų temų pradžia? Daug 
kas galėjo Valiuje sukelti ilgai 
besitęsiančią jo vidaus emo
cinę audrą: Lietuvos laikraščio 
nuokarpa; medžių šakos Senos 
upės pakrantėje, Paryžiuje; 
vario metalo plokščių blizge
sys Toronto studijoje... Valius 
buvo labai asociatyvus. 
Nedaug reikėjo, kad jame kas 
sujudintų visą spiečių 
prisiminimų. Lietuva jam 
kartojosi, kaip kokioj medita
cijoj nuolat sugrįžtantis įvaiz
dis.

— Atsimename, kad 
menininkai anksčiau dažnai 
yra skundęsi,’ jog spausdini
mo procesai netobulai perduo
da meno kūrinių spalvas. Jūsų 
paruoštos monografijos 
reprodukcijų spalvos yra labai 

* patrauklios —■ ar tai reiškia, 
kad yra įvykusi pažanga 
technikoj, ar šios gražios spal
vos vis tiek dar neatitinka 
originalus?

— Geros spaudos yra visur 
— Vakarų Europoje, Kana
doje, JAV, Japonijoje, ir ji yra 
prieinama. Tik, deja, gera, 
aukšto lygio spauda yra bran
gi. Žinoma, dideli tiražai ir 
plati rinka knygoms išlaidas 
palengvina. Bet tų dviejų sąly
gų mūsų išeivijoje kaip tik 
nėra. Čia prasideda dažni 
kompromisai — daryti tai, kas 
galima, o ne tai, kas norėta. |

Šio leidinio spaudos lygis 
yra pasigėrėtinas, o ir spau
dos išlaidos, žinoma, yra toly
gios (už tą sumelę galėčiau 
nusipirkti sau gan patogų 
namą kur užmiestyje...). 
Monografijos spalvotos 
reprodukcijos yra labai 
tikslios. Mažiausi spalviniai 
potepiai, skiedinio ar litogra- 
finio tušo paliejimai, pastelės 
potrūkiai — viskas perduota 
be nukrypimų. Net ir lako 
gelsvumas, ten, kur jis naudo
tas, paveiksluose yra aiškiai 
įžiūrimas.

Telesforas Valius Samogitia IX
Spalvotas ofortas, 1972

, J

ir kongreso atstovus, kuriems 
nuoširdžiai rūpi gyvenimo 
tobulinimas. Galų gale šioje 
srityje antros klasės paštas 
neturėtų būti jovalu.

Telesforas Valius (1914-1977) Nuotrauka Vytauto Maželio

— Ar Jūs buvote atsakin- , — Visa knygos apdaila —
gas už knygos apdailą? Čia ; reprodukcijos, tipografija, 

įrišimas, aplankas, o taip pat 
ir visa knygos sąranga buvo 
pavesta Hugh Michaelson, 
Ltd. Kanados knygų leidykj 

Parengiant leidinį, 
pateikė 

projektą

turbūt turėjo kilti ypatingų 
klausimų, nes aišku norėta, 
kad knyga apie grafiką būtų 
irgi grafiškai šauni ir akį 
patraukianti. Tačiau skaity
tojas, pavyzdžiui, randa, kad 
reprodukcijų dalyje milžiniški 
numeriai, dvikalbė informaci
ja ir gana sunki juoda linija 
puslapio apačioje gal kiek 
atitraukia dėmesį nuo pačių 
kūrinių. Puslapių numeracija 
labai originali — puslapio 
peties aukšty '’. Tačiau turbūt 
ilgai svarstyta, ar ją tęsti ir 
reprodukcijų skyriuje, nes tai 
prideda dar vieną numerį.

lai.
Michaelson man 
apipavidalinimo 
principiniam dizaino aproba
vimui. Pasiūlymą priėmus, 
leidinio detalus apipavidali
nimas buvo pavestas leidyk
lai, kuri šiame darbe speciali
zuojasi.

Apskritai Michaelsono dar
bu esu patenkintas, nors aš 
pats kai kuriuos dalykus gal ir 
kitaip daryčiau. Bet tai jau 

būtų mano, o ne Michaelsono 
asmeniškas skonis ir dizaino 
nuovoka.

Bet kokia spauda reikalin
ga nebaigiamos ir nuolatinės 
priežiūros. Gyvenant skirtin
guose miestuose ir nebūnant 
ten, kur knyga leidžiama — 
staigmenų ir netikėtumų gali 
būti. Jų neišvengta ir čia. Štai 
keli dalykai, kurių buvo gali
ma lengvai išvengti. Įžanga 
knygai — „Foreword” (Paul 
Duval, pp. 7-17) nėra aiškiai 
atskirta nuo pagrindinio kny
gos teksto ir jo dokumentaci
jos (Romas Viesulas: Valius ir 
jo kūryba, reprodukcijos, 
dokumentacija ir bibliogra
fija, pp. 19-143). Nors iš turi
nio tai yra aišku, bet pirmu 
žvilgsniu skaitytojui gali būti 
klaidu žinoti, kur baigiasi 
viena ir prasideda kita. 
Valiaus tėvų nuotraukos 
pernelyg išdidintos, o paties 
Valiaus didelio formato 
nuotraukos leidinyje visai 
nėra. Tai yra didelė klaida, 
kuri, deja, „praslydo”, leidėjui 
paskubinus leidinį, prieš jį 
duodant galutinai patikrinti. 
Visa tai pastebėta leidinį jau 
išspausdinus.

— Pastebima, kad Valiaus 
kūrybos aptarimo lietuviška
sis ir angliškasis tekstas turi 
skirtingas jausmines 
temperatūras. Ar galėtumėte 
tai komentuoti?

— Manau, kad bet kokiame 
vertime tai yra neišvengiama, 
nes tekstas vertėjo yra perku
riamas kita kalba. Taigi, 
negana, kad žmogus turi 
grumtis ne tik su žodžio pras
me, bet drr ir su „temperatū
ros pokaičiais”... Tai yra 
nedėkingo ir raizgaus darbo 
kamuolys. Reikia džiaugtis, 
kad yra žmonių, norinčių tą 
kamuolį išnarplioti.

— Telesforas Valius buvo 
vienas iš Jūsų mokytojų 
Freiburgo meno mokykloje. Ar 
tai paskatino Jus šią knygą 
paruošti? Ar Valius turėjo 
įtakos ir Jūsų Pačių kūrybai, 
ar abu ėjote skirtingais 
keliais?

— Būdamas Valiaus moki
niu Freiburgo meno mokyk
loje, negalėjau pagalvoti, kad 
štai po trisdešimt metų rašy
siu savo buvusio mokytojo 
monografiją. Taigi, keistas 
gyvenimo ratas! Mane knygą 
rašyti skatino ir prašė Aldona 
Valiuvienė. Gerai pažinojęs 
Valių, atsisakyti negalėjau.

Ar Valius turėjo įtakos 
mano kūrybai? Meno mokyk
loje — taip. Išėjus iš mokyk
los, ši įtaka nebesitęsė, nors 
abu savo kūryba likome 
giminingi. Žmogaus būties 
trapumas ir savo krašto prara
dimo įskaudas, taip ryškūs 
Valiaus kūryboje, visuomet 
lietė ir mane, nors mūsų abie
jų buvo reikštasi skirtingai.

— Kokia Valiaus vieta lietu
vių dailės istorijoje? Jeigu šio 
amžiaus trisdešimtasis ir ketu
riasdešimtasis dešimtmetis 
buvo lietuvių dailės suklestė
jimo laikotarpis, kai išsivystė 
modernioji lietuvių grafika, 
kokia buvo Valiaus rolė šiuo 
laikotarpiu? Kokia dabartinė 
jo įtaka dailininkams Kana
doje, JAV ir Lietuvoje?

— Valius buvo vienas iš
(Nukelta į 2 psl.)
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Sluckio „tarybinė opera” apie lietuvių 
literatūrą.
Lietuvių dailės nepriklausomybinin- 
kas: Adolfo Valeškos aštuoniasdešim
tajam gimtadieniui.
Trijų kompozitorių sukaktis: Bacho, 
Handelio ir Scarlatti.
Darius Lapinskas — laureatas. 
Šventas Kazimieras.
Lyras kiekvienu coliu.
Rašytojo Eduardo Cinzo atviras laiš
kas Vytautui A. Jonynui.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Provanso peizažai lietuvės tapyboje. 
Chicagos teatruose.

Lietuvių dailės nepriklausomybininkas
Adolfo Valeškos aštuoniasdešimtajam gimtadieniui

Sluckio „tarybinė opera” 
apie lietuvių literatūrą

Praėjusi lapkritį Vilniuje 
įvykusiame „jungtiniame 
respublikos kūrybinių sąjun
gų plenume” nebuvo netikė
tumų. Visi kalbėtojai žygiavo 
partijos tiesiai nubrėžta linija 
ir įvairiais balsais kartojo 
vieną temą, kurią galima 
susumuoti Šia triaukšte formu
le; kultūra Lietuvoje klesti; ji 
klesti, nes Lietuva yra pažan
giausios pasaulio santvarkos 
dalelė; todėl kiekvieno lietuvio 
kultūrininko ar menininko 
pareiga yra sutapatinti savo 
minti ir vaizduotę su šios 
tobuliausios santvarkos 
ideologija. Kaip pareiškė 
Mykolas Sluckis, „partija kuo 
autoritetingiausiai išreiškė 
mūsų, partinių ir nepartinių, 
kūrėjų nusistatymą” (Literatū
ra ir menas, 1984 m. lapkričio 
mėn. 24 d.).

Iš kitų plenumo kalbėtojų, 
su pareiginga monotonija 
perskaičiusių savo pareiški
mus, Sluckis išsiskyrė savo 
ypatingu polėkiu ir per jo 
nomenklatūrinės taurės kraš
tus išsiliejančiu džiugesiu. 
Kuo gi mūsų prozininkas taip 
džiaugėsi? Ogi tuo, kad ir 
lietuvių literatūros stalininė 
praeitis, ir čemienkinė (tuome
tinė) jos dabartis rodo partijos 
nepaprastą išmintį ir užtikri
na ypatingą klestėjimą.

1.
Pirmiausia pažvelkime, kaip 

Sluckis vaizduoja lietuvių 
literatūrą Stalino laikais ir 
ankstyvaisiais postalininiais 
metais. Jis prisimena, kaip 
tuoj po karo daugelis lietuvių 
rašytojų tylėjo ir kaip Cvirka 
bei kiti ragino juos vėl rašyti. 
Ir tada, rašo Sluckis, įvyko 
stebuklas — nors „buržuazinė 
opozicija” juos buvo „išprašiu
si atsargon”, netrukus 
„triumfališkai” vienas po kito 
„į aktyvų darbą grįžo mūsų 
literatūros patriarchai”. Kas 
padarė šį stebuklą? Anot 
Sluckio, Komunistų partija ir 
jos požiūris: „Lemiamo lūžio 
metu buvo išsaugota 
nacionalinės tradicijos šer
dis”.

Taip skamba Sluckio tezė 
apie lietuvių literatūrą poka
rio metais. Savo plakatinėmis 
idėjomis ir oficialiu optimiz
mu, ji primena eilinę sovietinę 
operą, kurios pabaigoje parti
jos sūnūs ir dukros, nugalėję 
klastingą „klasinį priešą” bei 
kitokias istorijos „atmatas” ir 
įtikinę dvejojančius, plačiai 
šypsodamiesi sustingsta 
pergalingose pozose.

Kiek bendro turi pokario 
tikrovė su tomis operinėmis 
dekoracijomis ir pozomis? Kas 
iš tikrųjų paskatino „tyle
nius” prabilti? Ir kokiais 
argumentais išmintingoji 
komunistų partija įtikino juos 
vėl sugrįžti į lietuvių literatū
rą? Taip, grįžo Kazys Boruta, 
grįžo Antanas Miškinis — 
sugrįžo iš Gulago. Sugrįžę, jie 
niekad nebeprabilo visa bur
na, visa siela, visa vaizduote. 
Sugrįžo iš Sibiro Juozas 
Keliuotis — į skurdą, izolia
ciją ir literatūrinę tylą. Grįžo į 
literatūrą Vienuolis ir turėjo 
laukti daug metų, kol jo 
vienintelį sūnų išleis iš Sibiro; 
laukti ir kaip Vienuolis-tėvas 
sverti kiekvieną Vienuolio- 
rašytojo. žodį. Grįžo Mykolai
tis-Putinas, kaip ne vienas to 
meto Rytų-vidurio Europos 
rašytojas įsitikinęs, kad 
totalitarizmas nenugalimas, 
kad niekas nepasikeis ir kad 
jam, kaip ir visai tautai, reikia 
mokėti kaip gyventi vergijoje. 
Ir jis viešai žeminosi, rašytojų 
suvažiavimuose apgailėjo 
savo „klaidas” ir savo kole
goms patarė įsigyti „naują 
pasaulėžiūrą”. Iš nacių 
koncentracijos lagerio sugrįžo 
Balys Sruoga ir turėjo nulei
dęs galvą klausytis, kaip Stali
no aparačikai dergia jo raštus 
ir vaizduotę; sugrįžo ir netru
kus mirė iš širdgėlos. O poetą 
Kazį Jakubėną partijos 
parankiniai taip logiškai 
„įtikino”, kad jis užmerkė akis 
ir nebegalėjo „sugrįžti”.

Kaip matome, partijos 
argumentai buvo nepaprastai 
„svarūs”. Jakubėnas, Boruta, 
Miškinis ir kiti tapo pavyz- 

(Nukelta į 4 psl.)

Prarasti tautai kultūrinę 
nepriklausomybę yra net 
baisiau, negu prarasti politinę 
nepriklausomybę. Tauta, 
kultūrinėse apraiškose nete
kusi iniciatyvos ir savo indivi
dualių genijų tautinio veido, 
dažniausiai ir politinėje 
plotmėje būna užgožiama 
svetimųjų, netenka ir poli
tinės nepriklausomybės. Abi
dvi sritys tautus gyvastin
gumui yra labai svarbios. Nė 
vienos iš jų nevalia skriausti. 
O senoji Lietuva augo vien tik 
kaip valstybė, bet neugdė 
aukštosios civilizacijos savitų 
tautinių bruožų. Tada toly
džio ir valstybė nykte sunyko, 
prarasdama viską.

Tačiau, ačiū Dievui, iš praei
ties buvo pasimokyta, 
nepriklausomybę atkuriant. 
Dabar jau ir valstybė, ir visuo
menė moraline ir materialine 
prasme, kiek sąlygos leido, 
rėmė ir puoselėjo visus kultū
rinius klodus bei jų kūrybines 
pastangas. Ir tai buvo pats 
prasmingiausias investa
vimas tautos išlikimui. Buvo 
pakloti savitai kūrybai tvirti 
pamatai, ant kurių jau buvo 
galima statyti ir dabar dar 
statoma lietuvių tautos kultū
ra — geriausias ateities laidas 
ir politinei laisvei.

Tačiau visa tai nesidarė 
savaime. Reikėjo talentingi 
kūrėjų ir organizatorių kultū
rininkų. Reikėjo viską 
pajudinti taip, kad prisikėlu
sios tautos ir valstybės kultū
rinis gyvenimas būtų visiems 
natūralus ir kasdieninis reiški
nys, be kurio jau apsieiti 
negalima. Reikėjo ne tik 
patiems kultūrines vertybei

KAZYSBRADŪNAS

nemažiau reikėtų 
ir pagerbti ano 
lietuviškos kultū- 
pionieriško darbo 

pasišventė

kurti, bet ir formuoti opiniją, 
steigti žurnalus, provokuoti 
polemikas, organizuoti kultū
rinius sambūrius, parodas, 
muziejus, ieškoti lietuviškos 
kultūros giliųjų šaknų.

Jeigu šiandien prisimenam 
ir gerbiam mūsų nepriklau
somybės laikotarpio preziden
tus, valstybininkus, ekono
mistus, tai 
prisiminti 
laikotarpio 
ros tiesiog
talentinguosius 
liūs. O žvelgiant į dailės sritį, 
vienu tokių nepriklausomy- 
bininkų yra dailininkas 
Adolfas Valeška, kuriam 
vakar (kovo 15) suėjo 80 metų.

Dabar, iš tolo stebint Adolfo 
Valeškos jaunystės metus, 
galima sakyti, kad jis buvo 
vienas iš tų dailės entuziastų, 
kurie savo rankomis statė 
Kauno Žaliakalnyje Meno 
mokyklos rūmus ir buvo tarp 
pirmųjų tos mokyklos 
absolventų. Pirmų kartą mūsų 
tautos istorijoje jau grynai 
lietuviškąją dailės mokyklą 
galėjo baigti visas būrys lietu
viškosios sąmonės studentų — 
dailininkų Anksčiau tik 
pavieniai mūsiškiai blašky
davosi po svetimos dvasios 
įvairias Europos mokyklas, 
nuo saviškių paskui kartais ir 
visai nutoldami. Su Adolfo 
Valeškos bendraamžių karta 
prasidėjo pilnutinis savosios 
lietuviškosios dailės istorinis 
ir jau nepertraukiamas etapas. 
Istorinis dar ir ta prasme, kad, 
išstudijavus visas pasaulinio 
meno teorines ir kitokias

paslaptis,i pasukta į savo 
tautos dvasines gelmes, į 
liaudines jos ištakas. Todėl ir 
Adolfas Valeška su didžiau
sia aistra metasi į liaudies 
meno pavyzdžių rinkimą ir 
kaupimą jo paties suorgani
zuotame Bažnytinio meno 
muziejuje. Liaudies meno 
skulptūriniai ir architektū
riniai pavyzdžiai atsiranda jo 
paties tapybinių natiurmortų 
ir peizažų kompozicijose, 
žėruojančiose vėsia Lietuvos 
padangių šviesa.

Šiandien po tiekoj metų 
sunku net įsivaizduoti, kaip 
dailininkas pajėgė sukurti tiek 
ir tokių puikių tapybos, o 
vėliau ir vitražo darbų, tuo 
pačiu metu rašydamas dailės 
srities temomis spaudoje, vis 
nuolat ką nors organizuoda
mas, administruodąmas, kam 
nors vadovaudamas, skaity-, 
damas paskaitas kultūros 
kongresuos bei simpoziu
muos, taikliais įvadais 
atidarydamas įvairias paro
das. Tai mūsuose gana retas 
kūrybos ir veiklos žmogus.

Pirmas Adolfo Valeškos 
istorinis išėjimas buvo inicia
tyvinis Nepriklausomųjų 
dailininkų draugijos įkūrimas 
1930 metais Kaune. Tai 
sąmoningas ir organizuotas 
tada jaunosios kartos atsi
skyrimas nuo svetimas dailės 
mokyklas baigusių vyres
niųjų. Tai kovos žygis prieš 
sustingusį akademizmą. Ir 
pirmas tokios apimties lietu
vių dailės jaunimo kolekty
vi;, is užmojis, ieškant savųjų 
kelių. Jeigu Vasario 16-tos 
nepriklausomybės paskel- ' 
bimo aktas vainikuoja politi-
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Adolfas Valeika
Natiurmortas peizažo fone. 1938

Adolfas Valeika
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nes tautos pastangas, nuo 
kurių prasideda politinė 
nepriklausomybė, tai valeški- 
nis Nepriklausomųjų dailinin
kų draugijos įkūrimas yra 
lietuviškojo dailės gyvenimo 
Vasario šešioliktoji. Nuo tada 
mūsų dailės raida jau atsisto
ja ant tvirtų savųjų kojų ir 
žengia nenutrūkstamai per 
visas okupacijas, tremtis ir 
išsisklaidymus iki pat šios 
dienos, kaip nesunaikinama 
lietuviškosios dvasios dalis. Ir 
šios pastraipos kontekste 
Adolfas Valeška yra tikras 
dailės nepriklausomybininkas. 

Ir kiek dar čia reikėtų kalbė
ti, jeigu būtų pasiryžta 
suminėti visus kūrybinius ir 
organizacinius Adolfo Valeš
kos darbus. Kur, ką ir kokioj 
spaudoj rašė? Kas ir kur apie 
jo kūrybą buvo kitų parašyta? 
Kokias ir kuf savo ir kitų paro
das buvo surengęs? Kokiose 
dailės institucijose profe
soriavo? Kokiems dailės 
muziejams vadovavo? Kokiuo
se pasaulio muziejuose yra jo 
tapybos darbų? Kur ir kokias 
Amerikos institucijas bei 
bažnyčias puošia jo spalvin
gieji vitražai? Kada ir 
kokiuose tarptautiniuose 
forumuose laimėti išskirtiniai 
pripažinimai bei apdovanoji
mai? Kokiems dailės sambū
riams priklausė ir kokiems 
vadovavo? Jeigu skaitytojas 
visa tai norėtų sužinoti, tai 
galima žvilgterėti į bostoniš- 
kės Lietuvių Enciklopedijos 
XXXIII tomą, kuriame, kaip 

- reta, Adolfui Valeškai skiria
ma net 3 puslapiai. Bet po anų 
enciklopedinių puslapių jau 
vėl praėjo 20 metų, kuriuose 
apstu naujų kūrybinių faktų. 

O vis dėlto prie kai kurių 
dalykų reikia čia stabtelti. 
Buvome ir esame religinga 
tauta. Tai liudija ne tik praei
tis, bet ir dabartis pavergtoje 
tėvynėje su visa šio pobū
džio pogrindine veikla ir 
pogrindiniais leidiniais. 
Kultūrinėje plotmėje tai

realiausiai ir konkrečiai suvo
kė Adolfas Valeška, imda
masis organizuoti Kaune 
Bažnytinio m"no muziejų. Iš 
visos Lietuvos jis čia sutelkė 
šios- dailės šakos unikalių 
eksponatų, kad ano meto turis
tai iš Vakarų Europos, atvykę 
Kaunan, v --tino ir grožėjosi 
ne tiek Pienu centro rūmais, 
net ne Karo muziejum, kiek 
viduramžine arkikatedra-ba- 
ziliku ir Bažnytinio meno mu
ziejum. Žinoma, šios rūšies 
dailės muziejus bolševikų 
buvo uždarytas. Bet nedingo 
sukaupti eksponatai, padėti į 
kitus muziejus.

Okupacijų metais Adolfui 
Valeškai mūsų kultūrininkų 
buvo patikėtas didžiojo Dailės 
muziejaus vadovavimas 
Vilniuje. Tai pozicija, savo 
rangu prilygstanti Nacionali
nės galerijos vadovybei 
Washingtone. Sunku net 
įsivaizduoti, kiek reikėjo takto, 
gudrumo ir ryžto, saugojant 
nuo okupantų muziejuje 
sukauptus turtus. O jiems atė
jūnai, ypač vokiečiai, buvo 
labai godūs. Adolfas Valeška 
qe tik šį tautos turtą apgynė, 
bet net žymiai papildė, 
traukdamas muziejun 
neįkainojamas vertybes iš 
apleistųjų Vilniaus krašto 
įvarų. Ir vėliau pasaulyje jis 
lietuviams priklausančių kūry
binių lobių ieškojo visur, įskai
tant ir Prano Domšaičio 
palikimą.

Pabrėžtina taipgi Adolfo 
Valeškos veikla Lietuvių 
dailės institute. Kaip žinome, 
jis buvo šios, išeivijos lietuvių 
dailės elitą apjungiančios 
institucijos vienas iš steigėjų 
ir ilgametis Instituto pirminin- 
kias. Tik pastaraisiais metais, 
dviejų bendruomenių ir dviejų 
Čiurlionio vardo galerijų 
pavyzdžiu įsteigus kitiems dar 
ir Lietuvių dailiojo meno 
institutą, Adolfas Valeška iš 
Lietuvių dailės instituto 
pirmininko pareigų pasitrau- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Šiame numeryje:
Antanui Baranauskui 150 metų.
O. V. Milašiaus poezijos pasaulio bruo
žai.
Humanistinis pulsas Verdi operoje 
„Don Carlo”.
Gyva kalba grafikos lakštuose.
Senosios Rusijos šviesuomenės atsi
sveikinimas su savo kraštu Čechovo 
dramoje „Vyšnių sodas”.
O. V. Milašiaus kūrybos fragmentai. 
Reginos Žymantaitės-Peters koncer
tas Chicagoje.
Anatolijaus Kairio „Šventasis Prin- 
cas .
Chicagos teatruose.

Antanui Baranauskui 150 metų

O.V. Milašiaus poezijos pasaulio bruožai

Sukaktys yra savotiška 
bendruoųaeninio žmonių 
gyvenimo problema. Viena, 
jos dauginasi nesulaikomai. 
Kas penki metai (tokia jau 
dabar mūsų priimta konvenci
ja) galima tą pačią sukaktį ir 
vėl minėti. O taipgi nuolat 
daugiau amžiaus sulaukia 
svarbūs mūsų žmonės ir yra 
verti pagerbimo, nuolat 
iškeliauja j amžinybę tie, 
kurių atšvaistą mūsų atminty
je dar norime kiek pratęsti, ir 
todėl griebiamės tų bent kiek 
apvalesnių skaičių šiems 
tikslams. Iš kitos pusės, yra 
grėsmė, kad mūsų viešas min
ties pasaulis, o ypač spauda, 
gali paskęsti po visų galimų 
sukakčių srautu. Rūpestingai 
sukaktis registruodami, jas 
„tinkamai” (reiškia, kaip 
galima, plačiau) žymėdami, 
aišku, būsime atlikę patrio
tinę ir moralinę pareigą, 
tačiau tai bus gyvenimo 
aktualijų ir mums patiems 
svarbių klausimų sąskaita. 
Tai labai teisingai prieš kiek 
laiko yra iškėlęs ir mūsų bend
radarbis Pranas Visvydas, 
„Akiračiuose” nuogastau- 
damas, kad didelė mūsų 
spaudos dalis tampa tik 
visokių sukaktuvių registru.

Bet sukaktys sukaktims 
nelygios. Yra sukakčių, kurių 
niekas iš šalies neturi priminti 
— jos ateina pačios ir atneša 
džiaugsmą ir pasididžiavimą 
kai kuriais mūsų kultūros 
istorijos klodais, o ypač mūsų 
tautos asmenybėmis, ir 
savaime telkia dėmesį į jose 
sukauptą neblėstančiai 
reikšmingą idėjinį ir jausminį 
turinį. Viena tokių sukakčių, 
drįstame siūlyti, yra vyskupo 
Antano Baranausko gimimo 
150-tosio8 metinės.

Antanas Baranauskas, 
gimęs 1835 m. sausio mėn. 17 
d., yra mūsų istorijon įėjęs 
kaip Lietuvos bažnyčios 
vyskupas, poetas, kalbinin
kas ir matematikas. Jis — 
„Anykščių šilelio” autorius, 
vieno pačių pirmųjų mūsų 
literatūros didelių kūrinių, 
paruošęs aušrininkams kelią, 
nes iš miško likimo jis gebėjo 

sukurti gilų Lietuvos tragedi
jos simbolį. Nors vėliau jis nuo 
kūrybos atitoko, o taipgi jo 
laikysena tuometinio aštraus 
lenkiškos ir bekylančios lietu
viškos kultūros sankirčio 
atžvilgiu tebėra problematiš
ka, jis tebešviečia mums, kaip 
savo laiko bendruomenės 
pulsą pajutęs šviesus žmogus, 
vienas iš tokių, koks tuo metu 
buvo be galo reikalingas mūsų 
tautai, kaip jai reikalinga 
tokių ir dabar. Jo literatūrinis 
ir mokslinis palikimas dar 
nėra pakankamai išnagrinė
tas — sukakties proga esame 
kreipęsi į kai kuriuos mūsų 
lituanistus ir tikimės artimoje 
ateityje jų įžvalgas pateikti 
skaitytojams.

Tuo tarpu dėmesį pagauna 
su kokiu atsidėjimu ir, 
sakykime, meile Antano 
Baranausko 150 metų gimimo 
sukaktis buvo pažymėta 
okupuotoje Lietuvoje — nors 
vyskupo titulas jam nubrauk
tas, bet spaudoje jam skirta 
turbūt nemažiau vietos, negu 
dabar sulauks Michailas 
Gorbačiovas, pakeitęs a.a. 
Konstantiną Černenką. 
Gvildenamas jo įnašas lietu
vių poezijai (rašo svarbiau
sias literatūros kritikas 
Vytautas Kubilius), kalboty
rai (svarsto žymusis kalbinin
kas Zigmas Zinkevičius), ir 
net matematikai (čia straipsnį 
rašo pats Vilniaus univer
siteto rektorius Jonas Kubilius 
— nors Baranauskas, kaip 
žinoma, tebuvo diletantas 
matematikos srityje, atitver
tas nuo tuometinių Vakarų 
pasaulyje vykstančių tyrinė
jimų). Galime jausti, kad 
Baranausko sukaktis jungia 
„mus” ir „juos” — visi lietu
viai prie jos susikaupiam, savo 
pačių tautinių interesų vedini. 
Nuostabu, kad 19 šimtmečio 
mūsų pranokėjai, dovanoję 
mums tautinį atgimimą, 
dabar tarnauja kaip jungtis 
idėjiniu ir kultūriniu atžvilgiu 
tragiškai draskomai tautai.

Antanas Baranauskas 
gyvas ir mums, ir jiems tam 
tikru beveik pogrindiniu 
poveikiu. „Anykščių šilelis” 
nelieka tik romantizmo

Tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimt devintaisiais 
metais, sako Andrė Blanchet, 
Fontainebleau kapinėse pąlai- 
dojo nežinomąjį: vieną" iš 
pačių ... didžiausiųjų mūsų 
kalba rašiusių poetų. Ir vieną 
iš daugiausia iš savęs 
reikalavusiųjų. Pagaliau ir 
vieną iš mažiausiai įver
tintųjų... Atleisk, Milašiau! Tai 
tu esi vienas iš tų, kurių 
Prancūzija nepastebėjo ligi 
paskutinio atodūsio, kad vė
liau tavimi didžiuotųsi...

Taip kalbėjo Blanchet prieš x 
daugiau kaip dvidešimt metų. 
Tačiau šie jo žodžiai dar 
tebetinka ir šiandien, nes 
Milašius, šis, Jean Rousselot 
žodžiais, aiškiaregis, pranašas 
ir poetinis genijus, yra ne 
tiktai vienas iš pačių didžiau
siųjų, bet turbūt ir pats 
didžiausias mūsų amžiaus 
poetas, kuris tebėra dar 
nepakankamai pažįstamas ir 
šiandien.

O ar pažįstame jį ir mes 
patys, ir Lietuva, kurios žemė 
jį pagimdė ir kurią jis taip 
nuoširdžiai mylėjo? Ar pažįsta 
jį Prancūzija, kurios literatūrą 
jis praturtino gilios minties ir 
aukštos meninės vertės kūri
niais? Pagaliau ar pažįsta jį 
Vakarų pasaulis, kurio 
kultūrai jis priklauso? Vargu 
ar į visus šiuos klausimus 
galėtume atsakyti teigiamai, 
nors nuo šio didžiojo poeto 
gimimo jau praėjo daugiau 
kaip šimtas metų.

Šalis, kurioje Milašius gimė 
ir kurios jis, prasmingais auto
biografinio romano „Meilės 
įvadas” (L’Amoureuse Initia- 
tion) personažo Sassolo 
Sinibaldi žodžiais, būdamas 
likimiškai paženklintas 
prisiminimams, niekad 
neužmiršo, yra mūsų visų 
žemė — Lietuva. Lietuvos 
gamtos peizažas ir jo siela, 
harmoningai susiliedama su 
vidinio poeto pasaulio plotais, 
visada buvo gyva jo būties gi- 

dokumentu, lyriškai ganitą 
apdainavusia poema — jis yra 
manifestas, skatinantis 
dabartinės Lietuvos rūp< stį
gamtos apsauga, sužadii itą 
jau mūsų laikų ekologi os 
mokslo, o tačiau susiliejantį su 
lietuvių meile Bavo tėvynei, 
tapusį intensyviausia jos 
priespaudos sąlygomis dabar 
įmanoma patriotizmo apraiš
ka, pakaitalu laisvės troškilno 
viešai išraiškai. Bet kaip 
Anykščių Šilelį sunaikinusią 
ijėgą poetas susiejo su caro val
džios dvasine lietuvių 
priespauda, taip jis yra mums 
palikęs dar vieną svarbų testa
mentą: liaudiška ir nuostabiai
taiklia mūsų kalba išsakytą 
bendros mūsų istorinės patir
ties susumavimą ir mūsų 
nenugalėjimą — jo poemos 
„Kelionė Peterburkan” 
eilutę: „Kad tu, gude, 
nesulauktum...” Ir po daugiau 
kaip šimto metų ji, įgludusi 
mūsų sąmonėn, išves mus į 
savo pačių ateitį — ne kieno 
nors sugalvotą savo imperijos 
pakraščių — Suomijos, Esti
jos, Latvijos, Lietuvos, Lenki
jos, Balkanų tautų, Afganis
tano ir t.t. pavergimą, 
užgožimą ir sunaikinimą. Su 
Baranausku tebesakome: 
„Bus, kaip Dievas duos, — ne 
tavo priesakai nedori”. z ...

JOLITA KAVALIŪNAITĖ 

lumose. Tai liudija ir jo paties 
žodžiai, kurie atskleidžia jo 
gimtosios žemės fizinį ir 
dvasinį vaizdą: — Ateikite, o aš 
savo mintimi nuvesiu jus į 
keistą šalį*. Tiktai vienas 
sparno mostelėjimas, ir mes 
skrisime virš krašto, kur visa 
yra prisiminimų spalvos... Tai 
Lietuva, Gedimino ir Jogailos 
žemė...

Milašius, atskleidęs gimto
sios žemės peizažą, ypač 
rudenį, kurio ilgesinga nuotai
ka taip artima poeto sielai, kur 
visi daiktai yra ne tiktai 
prisiminimų spalvos, bet kurie 
nenutylančiais virpesiais aidi 
ir nebaigtame jo romane 
„Zborovskiai”, neabejotinai 
turinčiame ir autobiografinių 
momentų, atskleidžia ir poeto 
gimtųjų namų sielą. Iš šių 
namų aidi gili ir nuoširdi 
vienatvės, liūdesio ir ilgesio 
melodija. Tai Milašiaus praei
ties namai — „la maison du 
passė”, kuriuose tebegirdimi 
poeto vaikystės dienų žings
niai ir į kuriuos poetas savo 
dvasios sparnais taip dažnai 
sugrįžta.

Iš tikrųjų nėra vis tiek, kada 
ir kur poetas yra gimęs: ilgesį 
sukeliančiose laukų lygumo
se, niūrių kalnų papėdėje ar 
amžinai ošiančios ir siū
buojančios jūros pakrašty
je. Visas tas išorinis pasaulis, 
jo garsai ir spalvos, jo daiktai 
ir jų gelmės veikia ir formuoja 
rašytojo ir poeto sielą, kuri 
neišvengiamai atsispindi ir jo 
kūryboje. Išorinė aplinka ir 
ypač jau minėti praeities 
namai, tylūs ir paslaptingi, o 
taip pat ir gimtosios žemės 
peizažas, su kuriuo Milašius 
buvo taip intymiai suaugęs — 
visa yra ir jo kūryboje. Namai 
ir jų dvasia ypač giliai ir 
neišdildomai įsirėžia į 
žmogaus sielą vaikystėje, kuri, 
Gaston Bachelard žodžiais, iš 
tikrųjų yra daugiau negu tik
rovė: „L’enfance ėst certaine- 
ment plūs grande que la 
rėalitė.”

Milašius, Edmond Jaloux 
žodžiais, susiformavęs praei

ties ilgesio ir neapibrėžiamos 
palaimos troškimo dvasioje, 
buvo be galo jautrus ne tiktai 
poetinei namų erdvei, bet ir 
gamtai, kurioje jis juto ir 
girdėjo dieviškosios paslap
ties aidėjimą. Jis, kito tyrinė
tojo žodžiais, girdėjo beveik 
nepajuntamus virpesius, 
kuriais gamtoje atsiskleidžia 
dieviškas plazdėjimas.Tad ir 
toje vaikystėje, praleistoje 
gimtosios žemės peizažo ir 
namų dvasios aplinkoje, 
Milašiaus siela intymiai 
susiliejo ne tik su praeities 
ilgesiu, kylančiu iš daiktų gel
mių. Joje užsimezgė ir labai 
nuoširdus jo dvasios dialogas 
su išorinio pasaulio perso
nažais: raudančiais gluos
niais, dilgėle.., kurių ir išorinė
je laikysenoje, atrodo, yra to, 
kas artima poeto sielai: 
vaikystės ilgesio, vienatvės, 
kančios ir meilės melodijos.

Ir visa tai atsispindi ir 
Milašiaus kūryboje. Vaikystės 
ilgesyje atsiskleidė ir pa
jutimas vienatvės, kuri, /jau 
cituoto Bachelard žodžiais, 
yra reikšminga ir kūrybiniu 
atžvilgiu. Ją pabrėžia ir pats 
poetas: ji tuo pačiu laiku yra ir 
motina, ir kūdikis. Ji ir kuria, 
ir yra kuriama. Tad ir 
Milašiaus vienatvė nėra 
dramatiška. Ji yra vidinis 
susitelkimas ir tarytum tam 
tikras centras, iš kurio 
išspinduliavo ir kiti pagrin
diniai poeto sielos aspektai, 
kurie ryškiai atsispindi ir jo 
kūryboje; praeities ilgesys, 
kančia ir meilė, pereinanti 
metafizinėn sritin ir tampanti 
nuoširdžiu ir giliu troškimu 
susitikti su Dievu, kuriame jis 
galėtų pasilsėti: „Viešpaties 
ramybėje noriu miegoti ir 
pasilsėti”, sako poetas 
viename savo eilėraštyje.

Milašiaus vaikystė, paženk
linta „praeities namų” dvasia, 
ypač giliai ir ryškiai atsispindi 
jo poezijoje. Galima teigti, kad 
ji, o ir toji aplinka, kurioje ji 
prabėgo, buvo tasai pasaulis, 
kurio jis visą gyvenimą ieško
jo ir kuris jį lydėjo jo žemės ir 
poezijos keliais. Ir niekad

(Lino raižinys) neDasruodžiamos širdvs:

A- Bilis o. V. Milašiaus portretas, 1930

poetas neišsižadėjo vaikystės 
temų. Jos lydėjo jį iki pat jo 
mirties. Apie ją ir apie 
vaikystės dienų šalį, atrastą 
ašarose, Milašius kalba viena
me savo eilėraščių rinkinio 
„Septynios vienatvės” kūrinė
lyje, pavadintame „Vaikystės 
šalyje” (Dans un pays de 
l’enfance).

Ši ašarose atrasta vaikystės 
šalis, ši praeitis, sugrįžusi iš 
„už laiko ribų” (un passė hors 
du temps), niekur neatsisklei
džia nerūpestinga mažų dienų 
giedra ir niekad nesuaidi 
šviesiomis melodijomis. Čia, 
kaip ir visur ir visada, jaučia
mas gilus poeto liūdesys ir 
skausmas. Ir visa — visa iš
orinė aplinka, iškilusi jo sielo
je, transfigūruota iš jo būties 
gelmių kylančia melancholija 
ir nudažyta jo dvasios virpe
sių spalva. Iš viso eilėraščio 
liejasi gilus gailestis, kurį 
pabrėžia po kiekvienos strofos 
einantis refrenas: „O diena 
lyja visoje tuštumoje” (Mais le 
jour pleut sur le vide de tout):

Kokie žodžiai, kokia baisiai 
sena muzika 

Virpa manyje nerealiu tavo 
esimu, 

Tamsus dienų balandis — 
Totimas, drungnas, gražus

Kokios muzikos, aidinčios 
sapnuose?

Po kokiais tolimos vienatvės 
lapais, 

Kokioje tyloje, kokia melodija ar 
kokiame 

Sergančio vaiko balse tave,
o gražioji, 

O tyroji, o muzika, girdėtoji
sapnuose?

— O diena lyja visoje tuštumoje.
Vaikystė ir apskritai 

praeitis labai dažnai suaidi ir 
kituose Milašiaus eilėraš
čiuose, Kai kur poetas išgirsta
— „sužvengia praeities 
arkliai”, atsiskleidžia praei
ties vakaro dvasia ir jos daik
tų nuotaika bei laikysena. O 
eilėraštyje „Metai buvo praei
ties prisiminimų” suskamba 
graudi visa ko praėjimo melo
dija ir atsiskleidžia niekuo 

Metai buvo prisiminimų laikų, 
Mėnuo buvo rožių mėnesienos, 
O širdys tų, kurių niekas 

nepaguodžia.
Aplamai daugelyje Mila

šiaus eilėraščių atsiskleidžia ir 
iškyla tai, kas savaime 
suskamba praeitimi ar praei
ties dvasios tonais — balsas, 
kuris yra kaip mėnulio garsas 
sename šutiny, kur birželio 
aidas ateina atsigerti:
Tavo balsas yra kaip mėnulio 

garsas sename šuliny, 
Kur aidas, birželio aidas ateina 

gerti.
Toji praeitis atsiskleidžia 

visur: ir senų kapinių vėjuje, ir 
lempos šviesoje, ir sutemose, 
kurios visada atneša truputį 
senų gerų laikų:

Nepribudink lempos, ši prieblanda 
yra mūsų draugė, 

Ir niekuomet neateina
neatnešdama 

šiek tiek gerų senų laikų.
Tačiau šie tolimi Milašiaus 

vaikystės prisiminimai nei 
erdvės, nei laiko plotmėje, 
teigia Jean Audart, labai toli 
nuo nevilties:

Tai buvo labai seniai — 
klausyk, karti kito pasaulio mei
le.

Tai buvo labai toli, labai toli — 
klausyk gerai, mano seserie iš čia.

Gimtojoje šiaurėje, kur pirmykš
čių laikų kvapas kyla iš didžiųjų 
ežerų vandens lelijų ir rūkas — iš 
legendose nugrimzdusių obelų 
sodų.
— dainuoja Milašius „Nebaig
toje simfonijoje”.

Nors — tai jau sakyta — ir 
nėra Milašiaus poezijoje juodo 
pesimizmo, joje vis dėlto junta
mas egzistencinio — likiminio 
pobūdžio liūdesys ir net gilus 
skausmas, kylantis iš senų 
kapinių, alėjų, uždengtų nukri
tusiais medžių lapais, ar 
kapais dvelkiančių spintų — 
visa, kas primena kančią ir 
mirtį.

I Ir tai — toji poeto prabėgu
sių tolimos jaunystės dienų 
nostalgija, o taip pat ir tų 
vaikystės dienų aplinkos

(Nukelta į 3 psl.)
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Tradicija politiniame gyvenime
VYTAUTAS BAGDANAVICIUS

Žvelgiant į tautų ir valstybių 
politinės raidos istoriją ir 
klausantis populiarių nuomo
nių, tenka neretai krūptelėti. 
Tiek daug ten į pirmąjį planą 
išstumtų ir labai padidintų 
imperialistinės propagandos 
faktų. O labai mažai reikšmin
gų istorinių situacijų, kuriose 
kada nors lemiamą vaidmenį 
vaidino ir šių dienų mažosios 
tautos. Tą skaudžiai tenka 
patirti ir mums, lietuviams. 
Apsistokime prie poros pavyz
džių.

Kai tryliktame šimtmetyje 
rytiniame Baltijos jūros 
pakraštyje įsiliepsnojo vokie
čių kry žininkų, .Drang nach Os- 
ten”, neišvengiamai jiems teko 
susikirsti su lietuviais ir su 
rusais. Tačiau vienintelis dides
nio pobūdžio rusų laimėjimas 
buvo kryžininkų nugalėjimas 
1242 metais ant Peipaus ežero 
ledo. Rusų kariams vadovavo to 
regiono lokalinis kunigaikštis 
Aleksandras Nevskis. Mūšyje 
krito 20 vokiečių riterių. Jie 
tada kariuomenėj eidavo ana
logiškas šių dienų karininkų 
pareigas. Tad kronikos papras
tai tik juos ir teskaičiuodavo.

Rusai, net ir šių dienų bolševi
kai, šį ne per didelės apimties 
susikirtimą pristato pasauliui 
kaip nepaprastos reikšmės 
įvykį, kone lemtingą visai Eu
ropai. Mūšiui ir jį laimėjusiam 
skiriamas milžiniškas dėme
sys. Jau Rusijos carai buvo 
įsteigę Aleksandro Nevskio 
ordiną. To paties vardo ordiną, 
juos mėgstančioms krūtinėms 
papuošti, yrą įsteigę ir bolševi
kai. Yra susuktas aną mūšį 
vaizduojantis plačios apimties 
filmas „Aleksandras Nevs
kis”. Kompozitorius S. Prokof
jevas yra sukūręs kantatą 
„Aleksandras Nevskis”.

O tame pačiame tryliktame 
šimtmetyje, gindami šį Pabal
tijo regioną nuo kryžiumi prisi
dengusių vokiečių, lietuviai 
laimėjo net penkias kautynes. 
Visos jos, viduramžių mastu, 
buvo didelės. Pasižiūrėkim ir 
palyginkim su Nevskiu.

1. Saulės (Šiaulių) mūšis — 
1236 m.; žuvo 49 ordino riteriai. 

Lietuviams vadovavo žemai
čių kunigaikštis Vykintas,

2. Skuodo mūšis — 1259 m.; 
žuvo 33 riteriai.

3. Durbės mūšis — 1260 m.; 
žuvo 150 riterių. Kovai vadova
vo žemaičių kunigaikštis 
Treniota.

4. Karusės mūšis — 1270 m.; 
kova ant užšalusios Baltijos 
ledo prie vakarinės Estijos 
krantų, lietuviams grįžtant iš 
Saremos salos antpuolio. Žuvo 
52 riteriai. Mūšio laimėtojas — 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Traidenis.

5. Ašerodės (Aizkrauklės) 
mūšis — 1279 m. Dauguvos 
krante, Latvijoj. Žuvo 71 rite
ris. Lietuviams vadovavo 
taipgi Traidenis.

Pabrėžtina dar ir tai, kad 
Durbės, Saulės ir Ašerodės 
mūšiuose žuvo net patys ano 
meto Livonijos ordino vyriau
sieji vadai — magistrai. Turbūt 
jokių kitokių komentarų ir nebe
reikia.

Dabar antrasis pavyzdys. 
Pasaulyje kai kam gali atrody
ti, kad Rusija imperialistinė ir 
pavojinga pasidarė tik 
devynioliktame ir dvidešim
tame šimtmetyje. Užmiršta
ma, kad 'Ramiojo vandenyno 
krantus, Ochotsko jūrą, jipasie- 
kė, nukariaudama Sibirą, jau 
1639 metais. O kodėl tada rusai 
nežygiavo, kaip dabar, čia pat 
arčiau — į Europą? Kodėl „nesi- 
svečiavo”, kaip dabar, Elbės 
pakrantėse? O todėl, kad jiems 
ant kelio stovėjo dar vis galin
ga ir puikiai administruojama 
valstybė — Lietuva. Ir tai buvo 
ne atsitiktinai, ne dešimtmetį ar 
du, o šimtus metų. Šimtmetis po 
šimtmečio Lietuva kraujavo ir 
gynėsi nuo maskolių, kai tuo 
tarpu Europa galėjo gyventi 
savu gyvenimu, kurti savo isto
riją ir savo kultūrines vertybes.

Štai situacijos konkreti 
iliustracija. Kada Rusija 1639 
metais jau buvo okupavus 
Ramiojo vandenyno pakran
tę, tai Lietuvos ir Rusijos siena 
ėjo tik 210 kilometrų į vakarus 
įuoMaskv ; ir net 600 kiloim 

rų į rytus nuo Vilniaus. Tokie 
miestai kaip Smolenskas,

Tradicija politiniame 
gyvenime vaidina didesnį 
vaidmenį negu iš sykio atrodo. 
Pirmu žvilgsniu žvelgiant, po
litinę sritį tenka laikyti tuo, 
kas siejasi su kasdieniniu 
gyvenimu, su aktualiais 
uždaviniais, su žmohių 
susiorganizavimais jų ben
dram veikimui. Dėl tb į 
politinę sritį paprastai žiūrima 
kaip į šio laiko žmonių 
uždavinį. Dėl to būtų galima 
galvoti, kad tradicija čia yra 
greičiau stabdis, negu ramstis. 
Ir įvairios revoliucijos, griau
nančios įsigyvenančius poli
tinius organizmus, kalba už 
tai, kad tradicinės politinės 
struktūros visuomeniniam 
gyvenimui yra greičiau neigia
mas faktorius. (Žodis tradicija 
šiame svarstyme yra kažkas, 
ką galima trumpai aptarti 
palikimu. Tai reiškia, kad tai 
yra kažkas realaus, bet kartu 
tai yra tas, kas ateina iš praei
ties. Tradicija yra tokia 
aktualybė, kurios negalima 
kildinti vien iš dabar gyvena
mos tikrovės).

Tačiau yra ir kita politinės 
realybės pusė. Žmonių orga
nizavimosi pastangose yra 
kažkas pasiliekančio. Čia ne 
retai pasilieka kai kas, ko 
jokios revoliucijos neįstengia 
pakeisti. Norėdami šį politinės 
realybės bruožą suprasti pra
dėkime galvoti, kad žmogus 
yra individuali būtis ir sa
vaimingas asmuo. Ir jam nė
ra visai paprasta ir savaime 
suprantama, kad jis turi 
paklusti plačiai organizacijai, 
t.y. politinei sąrangai. Nepai
sant žmogaus neabejotino 
dvasingumo, konkrečiam 
žmogui šios sąmonės dažnai 
pritrūksta. Kai kurios politi
nės teorijos, turėdamos tai 
prieš akis, į politinį gyvenimą 
yra linkusios žiūrėti kaip į 
prievartinį reiškinį. Tai, ži
noma, yra per daug susiau
rinta materialistinė politinio 
gyvenimo samprata. Tačiau 
reikia sutikti, kad, norint ką 
nors organizuotai veikti, 
neišvengiama yra, kad kas 
nors tai pradėtų. Tačiau tokio 
pradininko uždavinys yra 
neišmatuojamai sunkus. 
Tiesa, kad žmogaus prigimty
je yra įgimtas visuomeninis 
linkimas, tačiau jam pastoviai 
reikštis yra daug kliūčių.
Politiniam gyvenimui yra 
reikalingas toks žmogus, kuris 
sugebėtų solidariai veikti ir 
tada, kada, einant savo in
dividualia galvosena, jam 
neatrodys tikslinga. Pasilikę 
gyvenime politiniai simboliai 
ar tradicijos palengvįna 
žmogui būti aktyviu politihės 
sąrangos dalyviu.

Žmogus yra individualiai

Polockas, Vitebskas, Mogile- 
vas, Orša, Minskas, Storodu- 
bas, Bobruiskas, Homelis, 
Toropecas tada dar buvo Lietu
voje, o rusai jau buvo nušuolia
vę per visą Sibirą iki Pacifiko. 
Bet ne į Vakarus! Čia stovėjo 
dar vis nepalenkiama Lietuva!

Ar įvertino ir ar įvertina šitai 
Europa? Ar mato tai, už ką turė
tų būti dėkinga Lietuvai? 
Pagaliau ar matome mes patys? 
O ir pamatę, ar praveriame 
akis ir kitiems? 

veikiantis centras ir pagal 
savo asmeninį apsisprendimą 
veikiantis veiksnys. Dėl to su
kurti politinį organizmą, kuris 
daugeliu atžvilgių išeina 
anapus individualių tikslų ir 
asmeninio supratimo, yra toks 
uždavinys, kurį žmonės 
nelengvai supranta, 
pasisavina ir įvykdo. Dėl to 
žmonijos istorija liudija, kad 
valstybių sukūrimas yra 
palyginti vėlyvas reiškinys 
įvairių kultūrų istorijoje. 
Galima sakyti, kad sugebėji
mas sukurti valstybę liudija 
aukštesnio lygio subrendimą.

Tautos lengviau save 
supranta kaip žmones, turin
čius kažką tarp savęs bendro, 
negu save suvokia kaip 
valstybę. Valstybę šiuo atveju 
galime aptarti kaip tokią 
vienybę, kuri sugeba bendrai 
ir tikslingai veikti. Tauta tuo 
tarpu tenkinasi pačiu bendru 
buvimu ir vieningo visus 
apimančio veikimo neišvysto. 
Dėl to teisingai šią tiesą 
įžvelgė poetas Vergilijus, 
kuris, apdainuodamas pa
grindinį Vakarų visuomenėje 
politinio organizmo, būtent 
Romos, įsisteigimą, sako, kad 
labai sunku buvo įkurti Romą, 
suprantamą kaip politinį 
organizmą.

Toliau mes galime pastebėti 
kitą valstybinio gyvenimo 
bruožą, kuris yra naudingas, 
studijuojant tradicijos 
vaidmenį politiniame 
gyvenime. Juo yra istorinis 
faktas, kad, kartą sukurta 
valstybinė sąranga, nors iš 
pradžių silpna ir trapi, ilgai
niui įgauna kažkokią beveik 
mistinę jėgą, kuri turi didelę 
istorinio išsilaikymo trauką. 
Ta jėga nėra biologinė, bet ji 
nėra nei atitrauktai dvasinė. 
Ji, matyt, turi gilų atitikmenį 
žmogaus prigimtyje. Jos 
gyvybė išlieka net tada, kai 
pats istorinis politinės realy
bės faktas yra išnykęs iš 
gyvenimo. Taip, pvz., Romos 
imperijos idėja išliko tūkstant
mečiais, net tada, kai pačios 
Romos politinės realybės 
nebuvo išlikusios.

Tai suprato ir kun. Stasys 
Yla, kuris šiaip jau buvo 
labiau ateities kūrėjas. Jis 
savo paskaitose apie 
ateitininkų futurologiją skati

Gediminask. brd. Skulpt. Vytautas Kašuba

no ateitininkus prisitaikyti 
naujiems reikalavimams. 
Tačiau jis rado reikalo 
pastebėti, kad teisingame 
kaitos vyksme yra nuolatinis 
tęstinumas.

Dabar galime pereiti prie 
Lietuvos valstybės realybės iš
likimo ir kartu prie klausimo, 
kiek valstybinė tradicija yra 
naudinga, kuriant, išlaikant ir 
ginant valstybines realybes.

Dvi reikšmingos Lietuvos 
valstybinės tradicijos šia 
prasme yra vertos mūsų 
dėmesio. Tai Didžioji Lietuvos 
kunigaikštija nuo 13 iki 18 
šimtmečio ir nepriklausomoji 
Lietuva šio šimtmečio pradžio
je. Šios dvi valstybinės tradici
jos turi tarpusavį ryšį, bet jos 
nėra viena ir ta pati tradicija. 
Tiesa, kad vargiai, ar lietuvių 
valstybės sąmonė būtų taip at
gijusi ir veiksmingai pasireiš
kusi šio šimtmečio pradžioje, 
jei nebūtų buvę Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos. Tai 
suprato Nepriklausomos 
Lietuvos steigėjai. Pirmasis 
prezidentas Antanas 
Smetona, pradėdamas Nepri
klausomos Lietuvos statybą, 
yra pareiškęs: mes atkuriame 
Lietuvos valstybę, nors 
siauresnėmis ribomis.

Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos tradicija yra toks 
didelis valstybinio genijaus 
pasireiškimas, kad šv. 
Kazimiero laikais mąstantys 
žmonės, norėdami jo kilmę 
išsiaiškinti, nerado galimybės 
tai padaryti kitaip, kaip ją 
jungiant su Romos imperija. 
Tada buvo išdirbta ir plačiai 
paskleista pažiūra, kad et- 
nografinėn Lietuvon kadaise 
buvo atvykę romėnai, atsineš
dami savo valstybinę tradici
ją. Dalykas, kuris stebina mus 
šiais laikais, tai faktas, kad 
Vilniaus valstybinė tradicija, 
būdama paremta senoviška 
nekrikščioniška religija, taigi 
nebūdama religijai neutrali, 
sugebėjo telkti ir globoti 
krikščioniškas tautas, jų už tai 
nepersekiodama.

Atskirą ir labai aktyvią 
valstybinę tradiciją lietuvių 
tautoje sudaro Nepriklauso
mos Lietuvos įsisteigimas, 
apgynimas ir išlaikymas šio 
šimtmečio pradžioje. Ir šian
dien okupuotoje Lietuvoje,

Skulpt. Vytautas KaSuba Kęstutis,

nepaisant okupantų ig
noravimo ir šmeižtų, ši tradici
ja yra gyva ir kaip tikrovė, ir 
kaip legenda.

Nepriklausomos Lietuvos 
visuomeninis moderniais me
todais susiorganizavimas 
valstybiniam gyvenimui, yra 
tokia vertybė, kuri, atrodo, juo 
toliau, juo labiau bus 
susižavėjimo ir pasidi
džiavimo objektas lietu
viams. Ypatingo dėmesio ši 
tradicija yra Verta dėl to, kad 
ją kūrė labai priešingų 
ideologijų žmonės: liberalis- 
tinio, socialistinių ir krikš
čioniškos demokratijos 
nusiteikimo. Liberalizmas 
lietuviškoje visuomenėje buvo 
piktas krikčionybės atžvilgiu. 
Lietuvos socialistai tada buvo 
netoli atsitraukę nuo 
marksistinio komunizmo, 
kuris buvo nepalankus tauti
nei valstybei. Lietuviai krikš
čionys demokratai buvo nau
jas sąjūdis, jokiu būdu dar 
neįleidęs šaknų tradicinėje 
katalikiškoje visuomenėje. 
Daugelio tikinčiųjų jis buvo 
nesuprantamas. Ir jeigu 
šitokių skirtingų krypčių 
atstovams pavyko susitelkti 
valstybės kūrimo darbui, tai 
tas liudija jų aukštą valstybin
gumo supratimą ir jo norą. Ir 
tai yra brangi valstybinės 
vienybės tradicija.

Dabar pereikime svarstyti 
šių valstybingumų palikimą ir 
būtent trijų politinių veiksnių 
vaidmenį, kurie yra gyvi mūsų 
visuomenėje. Jie yra: Vlikas, 
Altas ir Bendruomenė. Jie visi 
yra kilę iš Nepriklausomos 
Lietuvos, bet kiekvienas 
savaip tebetęsia lietuvišką 
valstybinę tradiciją. Reikia 
pridurti, kad mūsų visuomenė
je nėra išlikusio veiksnio, 
kuris būtų kilęs iš Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos. Gerai 
tai, ar ne, bet jo čia neturime. 
Mūsų ryšys su Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštija yra tik 
literatūrinio ar istorinių 
studijų pobūdžio.

Kas kita yra su Nepriklau
soma Lietuva. Ji yra gyva mūsų 
visuomenėje šiomis trimis 
visuomeninėmis apraiškomis, 
kurios tęsia jos tradiciją. 
Patyrinėkime šių trijų veiksnių 
charakteristikas, kad galėtume 
įvertinti jų naudą ar nenaudą.

Pradėkime nuo Vliko. Vlikas 
yra junginys tų jėgų ar srovių, 

kurios kūrė Nepriklausomą 
Lietuvą ir ją išlaikė ligi 
okupacijų. Šis veiksnys turi 
tikslą vadovauti kovai už Lietu
vos išlaisvinimą. Į jį yra įsi
jungusios kai kurios politinės 
grupės, atsiradusios vėliau. 
Taigi, žiūrint tradiciniu žvilgs
niu, šis veiksnys tiksliai atsto
vauja tam, kuo jis vadinasi.

Pereikime dabar į Altą. Jo 
ryšys su Nepriklausoma Lietu
va yra realus, bet visai skirtingo 
pobūdžio nuo Vliko. Tai yra 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvių organizacijų sambūris 
padėti Lietuvos valstybei 
įsikurti, bendradarbiaujant su 
JAV vyriausybe ir su lietu
viška Amerikos visuomene. 
JAV vyriausybę Altas veikia 
savo informacijomis bei prašy
mais, o lietuvišką visuomenę 
rinkimu aukų Lietuvos reika
lams. Galima pridurti, kad 
panašus į Altą junginys nėra 
vienintelis lietuvių išeivijoje. 
Visai panašus organizacijų 
junginys veikia Argentinoje ir 
kooperuoja su vietos valdžia. 
Gal kiek kitaip Kanados lietu
viai veikia savo vyriausybę.

Visai savito pobūdžio veiks
nys yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Ji yra ne tiek 
Lietuvos valstybės atstovas, 
kiek gyvas ir labai veiksmingas 
atstovas tos visuomenės, kuri 
išaugo ir susiformavo 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Bendruomenė yra tos tradicijos 
tęsėja pasaulyje. Kadangi 
Lietuvos valstybės gyvenime 
kultūrinė pažanga yra pati 
humanistiškai vertingiausia to 
gyvenimo apraiška, dėl to PLB 
tenka vertinti kaip šio turto 
saugotoją visame pasaulyje ir 
jo tolimesnę ugdytoją. Ši tradi
cija, nors nebūdama tiesiogiai 
politinė, tačiau netiesioginiu 
būdu turi didelės reikšmės 
politiniam Lietuvos reikalui. 
Ji gali turėti milžiniškos 
pagalbinės reikšmės tiesio
giniams Lietuvos valstybės 
reprezentantams ar jos gynė
jams.

Ir reikia džiaugtis, kad PLB 
Lietuvos valstybingumo reika
lo nepamiršta, turi labai gyvą 
Lietuvos politinio gyvenimo 
gelbėjimo sąmonę ir net 
stengiasi imtis to vaidmens, 
kurį turi Vlikas ar Altas. Kiek 
tai yra gerai, kiek ne, pa
svarstysime truputį vėliau.

(Nukelta į 4 psl.)
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Tikėjimas prisikėlimu
— problema ir
Kaip skelbia ir pasakoja 

Naujasis Testamentas Vieš
paties prisikėlimą? O mes pa
tys — su kokiais lūkesčiais ir 
kokia atrama į patiriamąją 
tikrovę klausomės apie mo
teris prie tuščio kapo angos ar 
mokinius pakeliui į Emmaus 
miestelį? Velykų rytmetį mū
sų nušvitusiose bažnyčiose tą 
džiugią žinią girdėdami, ją pri
imame ir patvirtiname iš savo 
būties gelmių. „Kėlės Kristus, 
mirtis krito!” Ir žinome, kad 
dėl to dabar gyvename 
tokiame pasaulyje, kuriame 
Kristus yra prisikėlęs iš nu
mirusiųjų. Nesvarstome ir ne- ' 
abejojame, nes patys jau
čiame, jog mums duodamas 
gyvenimas, kuris nebūtų 
įmanomas, atveriamos gali
mybės, apie kurias nė ne
svajotume, jeigu mes netu
rėtume šito velykinio tikėjimo. 
Tiksliai ir mūsų giesmė sako: 
„Vargšams viltis sužibėjo”.

Ne taip yra kitais metų lai
kais, kai jau iš bažnyčios išėję 
atsiduriame istorinių ir 
teologinių studijų srityje, kur 
bandome užčiuopti
Prisikėlimą kaip istorinį įvy
kį, suprasti kaip tikėjimo 
tiesą. Čia aštriai mūsų laikų 
mąstysena tebekelia klau
simą: kas iš tikrųjų atsitiko 
pirmųjų Velykų rytą? Kartais 
jis keliamas net degeneracine 
forma, pvz., spėliojama, ką 
būtų užfiksavęs vaizdajuosčių 
filmavimo aparatas tuo mo
mentu prie Jėzaus kapo. Nuo
seklu, kad didžiuma krikščio
nių prisikėlimo fizinio 
pobūdžio klausimui nepri
skiria teologinės ar net reli
ginės svarbos, kadangi jis 
visiškai svetimas grindžia
miesiems mūsų bendruo
menės religiniams tekstams 
(nors aplamai gal ir jo nėr ei- 
kėtų apeiti — Kristaus atpirk
tasis pasaulis taipgi yra me
džiaginis, ir nuo anksty
viausių laikų buvo tikima, kad 
Jėzaus kūnas nepaliko kapuo
se dūlėti).

Tačiau, kaip pabrėžia šv. 
Rašto mokslininkai, jeigu su 
šia modernaus istorijos moks-

pažadas
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10 problemai bandysime kreip
tis į Naujojo Testamento 
autorius, jie atsisakys mums 
padėti. Jie nei vienas nevaiz
duoja prisikėlimo šita prasme, 
tačiau visi intensyviausiai 
liudija, kad prisikėlęs Kristus 
pasirodė. savo mokiniams, ne 
vienam ir ne dviem, o dau
geliui, ne kartą ar du, bet 
pakartotinai, kol jie įtikėjo, 
kad Jis tas pats Jėzus, 
kurį jie pažino ir mylėjo 
prieš jo mirtį. Tad kai įsi
klausome, ką evangelistai apie 
Prisikėlimą iš tikrųjų sako, 
patiriame kur kas svarbesnių 
dalykų, negu gamtos dėsnių 
suspendavimo teigimą. Pa
vyzdžiui, Morkus Jėzaus prisi
kėlimą supranta kaip Dievo 
įvykdytą Jo išgelbėjimą iš 
mirties ir pasiėmimą į dangų 
būti su savimi, kol ateis laikas 
Jam sugrįžti į žemę kaip Žmo
gaus Sūnui teisti ir atpirkti 
pasaulį. Matas taipgi regi Jė
zų, Dievo paimtą į dangų, bet 
iš ten pasirodantį savo moki
niams Galilėjoje. Tai anksty
vas ženklas Jo pasiektos galu
tinės garbės, suteikiančios 
Jam visą valdžią danguje ir 
žemėje ir šita savo valdžia Jis 
dabar įsteigia Bažnyčią kaip 
savo paties pratęsimą. Lukas 
rodo Jėzų susitinkantį savo 
mokinius Jeruzalėje ir jos 
apylinkėse, asmeniškai jų at
pažįstamą, ir mokantį juos jų 
naujos atsakomybės skleisti 
Jo evangeliją pasaulyje. Jonas 
tampriausiai sujungia Jėzaus 
mirtį su Jo Prisikėlimu, rody
damas Jėzaus galią patraukti 
visus žmones į save, ir tuo 
pačiu į Savo ir Tėvo meilę, 
kuri prasideda jau su nukry
žiavimu ir plinta iki pat 
pasaulio pabaigos. Visais 
šiais skirtingais, bet vienas 
kitą papildančiais būdais 
evangelistai nuoširdžiausiai 
nori mus įtikinti: kad ir mes 
galime patirti Dievą kaip galu
tinę tikrovę savo kasdieni
niame konkrečiame ir istoriš
kai sąlygot; e gyvenime, kad 
kur mes e .ne, ten yra ii 
Dievas, ir jis ten yra Jėzaus 

(Nukelta į 2 psl.)

Romo Viesulo „Telesforas Valius”
STASYS GOŠTAUTAS

Išeivijos meno bibliografija 
lėtai išaugo į gan stambų 
meno lobyną. Prieš glėbį 
metų matėme pasirodančias i 
net dvi Galdiko mono
grafijas, vieną Puzino, vieną 
Augiaus, Murino, Domšaičio 
ir kitų. Galų gale išėjo ir 
Čiurlionio monografija anglų 
kalba. Tos monografijos ne tik. 
praturtino lietuvių bibliotekas, 
bet ir nemažai pasitarnauja 
pristatant lietuvius dailinin
kus tarptautinėj plotmėj. Ar 
pastangos buvo vertos tiek 
sielojimosi ir darbo, pasakys, 
istorija. Dabar dirbame su 
praeitimi, o ateitis bus tokia, 
kokią ją įprasminsime dabar
timi.

Praeitais metais dvi 
dailininkų monografijos 
sužadino nemažą visuomenės 
dėmesį, nes abi buvo pirmas 
pristatymas anglų kalba 
dviejų, labai skirtingų 
dailininkų gražiais leidiniais. 
Čiurlionio monografija, 
kruopščiai paruošta Petro 
Aleksos, nežiūrint 15 metų 
nevykusių sprendimų ir pasi
taikančių klaidų, galų gale 
įstengė išvysti pasaulį prieš 
pat autoriaus Aleksio Rannito 
mirtį. Tai vertas dėmesio dar
bas,' kuris išėjo nenuilstamu 
Bradūno, Gaučio, Varnelio ir 
Jurkūno rūpesčiu. Tai, be 
abejo, bus ir Rannito kaip 
meno istoriko įamžinimas — 
žymiausio čiurlionisto Vakarų 
pasaulyje.

Telesforą Valiausi 
monografija irgi užtruko 
septynerius metus, parašyta, | 
suredaguota ir meniškai 
apipavidalinta jo uoliausio ir 
gal talentingiausio mokinio, 
Romo Viesulo. Tai tikrai ver
tas dėmesio ir pagarbos dar
bas, kuris reikšmingai pratur
tino išeivijos skystą meno 
biblioteką anglų ir lietuvių 

kalbomis. Po Kurausko 
monografijos apie Paulių 
Augių, tai gal bene puošniau
sias albumas, kokį esame 
išleidę apie lietuvį dailininką. 
Paviršutiniai pažiūrėjus, kren
ta į akis pirmo puslapio 
autoriaus vardo išryškinimas. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
čia Romo Viesulo (rašytojo) 
monografija su Paul Duval 
įžanginiu žodžiu. TSk žvilgterė
jus į kairę, pasidaro aišku, kad 
čia Telesforo Valiaus 
monografija. Tai gan 
neįprastas būdas meno 
albumams, kur paprastai 
autorius ir įžanginio žodžio 
rašytojas būna kiek kukliau 
pristatomi. Bet tai smulkme
na.

Valiaus monografiją galima 
priskirti puošnių albumų 
kategorijai, kur viskas yra 
išbalansuota, norint pristatyti 
dailininką geriausia ir 
patraukliausia forma. Galop 
čia yra Telesforo Valiaus 
testamentas Lietuvai. Vargu 
ar mūsų gyvenamu laiko
tarpiu bepasirodys kita jo 
monografija, tad rūpėjo šį 
darbą atlikti rūpestingai ir 
visą esamą ir mums dar 
prieinamą dokumentaciją 
sudėti į vieną ryietą. Romo 
Viesulo kruopštumas ir talen
tas šiuo atžvilgiu be 
priekaišto. Albumas išleistas 
prabangiai ir, be abejo, tai 
brangiausias iki šiol išeivijoj 
išleistas.

Tekstas išspausdintas 
dviem kalbom — lietuvių ir 
anglų. Paul Duval įvadas iš
verstas į lietuvių kalbą, Romo 
Viesulo tekstas — į anglų. Tai 
neįprasta mums forma, ypač, 
kad abu tekstai yra sudėti 
vienas šalia kito, kaip tai 
dabar įprasta spausdinant 
poeziją. Kadangi Viesulo teks
tas yra gan poetiškas, gal tai

Telesforas Valius Žemaitija (lino raižinys, 1948)

ir atitiko šią monografiją. 
Galdiko monografijos išlei
dimas atskirais tomais parodė 
tokio projekto nepraktiškumą. 
Valiaus monografijos išlei
dimas dviem kalbom ne tik 
sukaupė lėšas išleisti vieną 
gerą albumą, bet taip pat yra 
įdomus eksperimentas meno 
bibliografijoje. Violetos Keler 
tienės vertimas yra be 
priekaištų, profesionalus, ypač 
verčiant Viesulo kartais 
tiesiog barokišką kalbą. Man 
tik krito į akį vieno kūrinio 
pavadinimo vertimas į anglų 
kalbą, tai „Paskutinis palydė
jimas”, išverstas čiurlioniškai 
„Funeral Procession”. 
Lietuvių kalba tas „paskuti
nis palydėjimas” turi nebe
įmanomą išversti jausmą, 
kuris nieko bendro neturi su 
„Funeral”... Jau tas pats žodis 
„Funeral” yra toks šaltas ir 
skystas, kad vertėjai reikėjo jo 
vengti. Aišku, nesiūlysiu 

Tai poetiškas gabalas, ver
tas kūrybinio vardo, kaip ir 
Valiaus medžio raižinys. Šitas 

Velykų rytaB Lietuvoj (medžio raižinys, 1939) kūrinys ir jo ciklas, sukurtas

pagerinimo.
Paul Duval įžanginis žodis 

yra daugiau santrauka 
Viesulo teksto, negu origina
lus Valiaus įvertinimas. 
Tačiau jis atlieka įvado 
funkciją ir pristato Valiaus 
meninį palikimą garbingai. 
Ypačiai įdomūs yra Valiaus 
mokinių pasisakymai apie 
savo mokytoją, turintys 
atgarsį Viesulo komen
taruose. Aplamai visa 
monografija yra kaip 
universitetinis Festschrift.

Viesulo tekstas yra 
kruopštus kaip jo paties 
grafika. Kaip Valiaus 
mokinys, jis gerai pažinojo 
savo mokytoją ir nemažai iš jo 
pasisėmė. Iš visų esamų 
dailininkų — rašytojų buvo 
pats tinkamiausias, nes, be 
abejo, buvo tamprus ryšys 
tarp abiejų dailininkų.

Viesulo įnašas susideda iš 
dviejų dalių: trumpa Valiaus 
gyvenimo apybraiža ir 
dailininko kūryba. Pirmoji 
dalis yra tikra apologija 
Valiaus asmens ir mokytojo 
vaidmens, kuri greičiausiai 
būtų atrodžiusi kiek perdė
ta kukliam ir uždaram Valiui. 
Bet tai talentingo studento 
milžiniškas entuziazmas savo 
mokytojui.

Mažiau asmeniškas ir rim
tai subrendęs yra antros 
dalies Valiaus estetikos ir 
kūrybinio palikimo aptarimas. 
Viesulas turi talentą išversti 
akivaizdinį meną į literatūrinį 
meną, ar, kitaip tariant, žodį. 
Gal užtai geriausi meno 
kritikai yra ir buvo poetai 
(Baudelaire, Mallarmč, Rilke). 
Negaliu nepacituoti Viesulo 
aprašymo „Velykų ryto 
Lietuvoje”:

Velykų rytas Lietuvoje... tai 
Valiaus Žemaitija, su kuria jis 
taip suaugo: iš bažnytkaimio 
centro bekylančios saulės beveik 
priblokšta ir pasvirusi bažnyčia, 
šventorius, varpinė ir medžiai. 
Juodų šešėlių masė ir vibruo
jančios šviesos trenksmas bloškia 
judesiu viską — samanas bažny
čios bokšte, medžius, žmones, 
vėliavas ir kryžius. Rytmetinio 
vyksmo palenkti procesijos daly
viai, žiūrovai ir luošieji. O saulė, 
risdamasi gaivalinga spirale, 
grasina išversti varpinį, gau
džiančią varpo dūžiais... (psl. 41).

1942 metais, kaip rašo Viesu
las, tai bene labiausiai klasiki
niai ir kūrybingiausi Valiaus 
medžio raižiniai. „Tragedija 
Baltijos pajūryje”, greičiau
siai asmeniškai pergyventa, 
liks ne tik kaip Valiaus 
„trademark”, bet ir kaip Lietu
vos grafikos viršūnė. Tas perio
das, pradėjo blėsti, išvažiavus 
iš Lietuvos ir atvykus į 
Kanadą. Nors 1948 metais 
Valius sugebėjo sukurti tokį 
stiprų meno objektą kaip 
„Šauksmas”, kiek bendro 
turintį su Nolde, Munch ir 
Kolwitz, tačiau naujos 
aplinkybės ir naujas gyveni
mas privertė dailininką, 
sulaukusį 40 metų, aplamai 
pasikeisti ir ieškoti ars nuova.

1954 metais Valius atrado 
spalvą ir iš ekspresionisto 
pasidarė pusiau abstraktinis 
dailininkas. Iš dramatiško 
perėjo į lyrišką spalvų ieško
toją. Iš pradžių spalva neturė
jo ypatingos funkcijos, bene 
tik užpildyti baltas dėmes 
juodoj grafikoj. Viesulas 
sutinka, kad tie pirmi bandy
mai nebuvo labai taiklūs. Bet 
po kelionės į Paryžių dvejus 
metus vėliau Valius grįžo 
visiškai atsinaujinęs ir pradė
jo savo antrą kūrybingą ciklą 
arba, geriau pasakius, du 
ciklus: „Paskutinis rytas” ir 
„Samogitia”. Valiaus grafika 
pasidarė tapybinė, pilna 
fantastinių elementų, kurie 
davė pusiauabstraktinį toną jo 
spalvotai litografijai. Įsižiū
rėjus, galima atpažinti 
daiktus, ypač jam brangius 
Žemaitijos bažnytkaimius ir 
smūtkelius, raitelius ir 
Vilniaus bokštus. Bet jie jau 
nebeturėjo to dramatiško 
poveikio kaip „Paskutinis 
palydėjimas”. Yra išlikę 
nemažai Valiaus darytų 
knygų ir žurnalų iliustracijų. 
Nagio, Bradūno, Andriekaus 
poezijos rinkiniai buvo gražiai 
dailininko apipavidalinti ir 
nemažai prisidėjo prie išeivi
joje išleistų knygų grožio. 
Gaila, kad vienas iš jo 
šedevrų, iliustracijos Rilkės 
Sakmei apie korneto Kristupo 
Rilkės meilę ir mirtį pražuvo 
spaustuvėje, kaip rašo Viesu
las. Tačiau vertimas ir kai 
kurios iliustracijos yra išlikę. 
Gal vertėtų Nagio vertimą vis 
vien išleisti.

Viesulo tekstas šiam 
albumui yra nemažas įnašas į 
lietuvių meno istorijos negau
sius puslapius. Tik dėka 
Aldonos Valiuvienės, Valiaus 
našlės, nenuilstamo triūso ir 
dosnumo bei Romo Viesulo 
pareigingai ir su meile atlikto 
darbo Valius yra ir bus 
įamžintas Lietuvos kultūros 
istorijoje. Tokios mono
grafijos turi dvigubą funkciją: 
jos sujungia dailininko 
išbarstytą palikimą ir gar
bingai jį pristato tarptautinei 
bendruomenei. Panašių 
monografijų turėtų susilaukti 
Petravičius ir Vizgirda. Ir 
apskritai mums labai reikėtų 
vienos monografijos, kuri 
pateiktų lietuvių išeivijos 
meninį palikimą lietuvių ir 
anglų kalbomis.

*
Romas Viesulas. Telesforas Valius. 

Torontas: TAV Publishing, 1984. 
Įžanga — Paul Duval. Vertimas i 
anglų kalbą Violetos Kelertienės. 
Didelio formato. 144 psl. 55 
reprodukcijos, 16 iliustracijų. Kaina — 
41 dol. Gaunama Drauge.



L.arch.

w* t
LIBTUVCS

HAC10NAI <N‘. ‘
M. MAŽVTJO ;
ĘlUJpTEKA t

•r '♦

v
I
I

B

nrfl^laPfrmenaP literatui
A

Šiame numeryje:
Lietuvių Enciklopedijos papildymų to
mo belaukiant.
Kas ta per opera „Dux Magnus”? (1). • 
Antro kaimo dvidešimt pirmasis sezo
nas.
Iš kelionės po Indiją — Ganga Ma. 
Apie Lietuvos istorijos dabartinį tyri
nėjimą.
Iš amerikiečių religinės poezijos.
Nauji leidiniai.
Lietuvių opera ruošiasi statyti „Don 
Carlo”.
Dana Stankaitytė, Algis Grigas ir 
Alvydas Vasaitis Toronte.
Gabrieliaus Stanulio parodos Detroite 
proga.

Lietuvių Enciklopedijos 
papildymų tomo belaukiant

1984 m. lietuviškoji išeivija 
pasiekė dar vieną didelį kultū
rinį laimėjimą. Buvo užbaig
tas Lietuvių Enciklopedijos 
(LE) papildomojo tomo griež
tųjų mokslų, technologijos ir 
medicinos skyrių redakcinis 
darbas. Baigtos taip pat ir 
kitos to tomo dalys. Skir
tingai nuo paskutinio papildi
nio, kuris buvo išleistas 1968 
m., naujasis tomas turės dide
lį žinių lobyną iš įvairių 
mokslo, technologijos ir 
medicinos sričių. Daugeliu 
atvejų pateikiamas žinių 
gausumas ir gilumas tiksliai 
nusakys šių disciplinų naujai 
nueitą kelią ir apibūdins jų 
dabartinę būklę. Trisdešimt 
septintasis LE tomas savo 
informacija ne tik papildys 
turimuosius 36 tomus, bet taip 
pat užpildys kai kurias spragas 
ir ribotumus Vilniuje išleis
toje „Lietuviškoje tarybinėje 
enciklopedijoje".

Nors naujasis papildinys 
savo žiniomis neturės griežtai 
atrinktų akademinio lygio 
straipsnių, tačiau bendro turi
nio atžvilgiu jis prilygs arba 
net pralenks pasaulio 
stambiausiųjų enciklopedijų 
papildinių turinį. Ypačiai bus 
pastebima žinių naujumas ir 
autentiškumas. Pavyzdžiui, 
Encyclopaedia Britannica 
naudojami duomenys yra bent 
5 metų senumo, o vilniškėje 
enciklopedijoje tarp 8 ir 10 
metų. Daugiausia 37-sis LE 
tomas dės žinias, pagrįstas 
1982 ir net 1983 m. duome
nimis. Pačios žinios beveik 
visais atvejais yra sukauptos 
jaunesnės kartos, bet jau 
tarptautini bei mokslinį pripa
žinimą pasiekusių akademi
kų, mokslininkų ir technolo
ginėse srityse pirmaujančių 
specialistų. Jų darbo dėka, LE 
papildinio skaitytojas turės 
tikrai puikų ir gilų žinių šalti
nį.

Naujasis papildinys 
spausdins 43 straipsnius, 
apibūdinančius įvairias moks
lo, technologijos bei medici
nos disciplinas. Trisdešimt

šeši straipsniai apima griež
tuosius mokslus ir technolo
giją ir septyni — mediciną ir 
jai giminingas sritis. Mokslų 
ir technologijos straipsnius 
paruošė šie autoriai (jei ne 
JAV-se, tai pažymėta 
skliausteliuose): Astronomija
— C. Masaitis; Aukštosios 
technikos mokyklos — R. 
Vaičaitis; Aviacija — J. Bilė- 
nas; Botanika — J. Genys; 
Chemija — D. Šatas; Ekolo
gija — K. Ėringis; Ekonomika
— F. Palubinskas; Elektro
nika — M. Vilkaitis; Elek
troninės skaičiavimo maši
nos — P. Zundė; Energija — 
V. Fidleris (Kanada); 
Erdvėlaiviai — S. Bačkaitis; 
Erdvės tyrimai — A. Kliorė; 
Fizika — R. Vaišnys; Gene
tika — J. Genys; Inžinierių 
organizacijos emigracijoje — 
B. Galinis; Lietuviški filmai — 
P. Jasiukonis; Lietuvos radi
jas — R. Sakadolskis; Lietu
vos televizija — R. Sakadols
kis; Matematika — A. 
Liulevičius; Matematika Lietu
voje — K. Kliorys; Melioracija
— K. Ėringis; Mėnulis — S. 
Bačkaitis; Metalurgija — S. 
Matas; Meteorologija — K. 
Ėringis; Moksliniai tyrimo 
institutai — K. Ėringis; 
Okeanografija — V. Klemas; 
Paštas — A. Gureckas; 
Periodika — J. Rimke- 
vičius/V. Vengris; Pramonė — 
S. Matas; Satelitai — A. Gir
nius; Spausdinimas — J. 
Banaitis (Kanada); Statistika
— K. Kliorys; Statyba — V. 
Izbickas; Telefonas — D. 
Slavinskas; Transportacija — 
S. Bačkaitis; Žemėlapiai — A. 
Girnius.

Medicinos srities straips
niai buvo paruošti šių bendra
darbių: Diagnostinė ra
diologija — M. Eimantas; 
Farmakologija — R. Šilkaitis; 
Medicina — B. Bataitis (Vaka
rų Vokietija); Medicininis švie
timas ir sveikatos apsauga — 
B. Bataitis (Vakarų Vokie
tija); Odontologija — E. Liat • 
kienė; Oftalmologija — L. 
Sidrys; Pasaulio ir ;Xmerikos
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Kas ta per opera „Dux Magnus”? (1)
J. KREIVĖNAS

Gražūs būtų obuolėliai, 
tiktai labai rūgštūs...

Dzūkiškas posmas
1.

Praėjo šv. Kazimiero 500 
metų sukaktis, paminėta labai 
sudėtingai ir triukšmingai, 
nors paminėjimas galėjo būti 
ir turiningesnis. Nieko 
nuostabaus, kad ir lietuviai, ir 
lenkai organizavo apsčiai 
iškilmingų pamaldų — tai šio 
pasaulio akimis nėra kažkas 
ypatingo ir stebėtino. Betgi šv. 
Kazimiero sukakties proga nei 
lietuvių menas, nei mokslas 
kuo nors ypatingu nepratur
tėjo. Apie patį šv. Kazimierą 
irgi buvo atsiliepimų, kad jis 
neva buvęs arba visiškai 
nelietuvis arba prastas 
lietuvis. Šiuo būdu bent išei
viai pademonstravo nežino
jimą istorinės perspektyvos — 
juk lengviausia būtų lietu
viams iš viso anų laikų, kaip 
lietuvybės reiškinio, išsižadėti, 
kaip ir 1936 m. lenkų istorikų 
konferencija, nutarusi mūsų 
laikais atsikūrusią Lietuvos 
valstybę laikyti be istorinio 
ryšio su senąja Lietuva.

Išeivijos lietuviai šv. 
Kazimiero sukakties proga 
užsimojo jo garbei Bukurti 
gerą operą. Opera buvo nė tik 
sukurta, bet ir pastatyta. Šis 
įvykis, koks jie bebuvo, vis 
tiek pasiliko tarp visų 
sukakties renginių išskirtinai 
didelis. Operos libretą rašė 
Kazys Bradūnas, žinomas 
poetas ir daugelio kitų darbų 
autorius. Jis sunaudojo negau
sias žinias iš šv. Kazimiero 
gyvenimo ir legendų apie jį. Ir 
dar jis vykusiai surado būdų 
šv. Kazimiero temą jungti su 
dabartinėmis tautos gyveni
mo aktualijomis. Toks libretas 
ir be muzikos būtų daugelio 
lietuvių mielai skaitomas ir... 
kaip ir daugelis kitų neblogų 
dramų — po neilgo laiko 
nuskęstų į užmiršimą. Toks 
jau mūsuose paprotys.

Šv. Kazimiero sukakties 
įvykių organizatoriai operos

rezer-
prie

reikia

kompozitorium pakvietė Darių 
Lapinską. Tai taip pat jau 
plačiai žinomas draminių ir 
operinių bei kitokių muzikos 
veikalų kūrėjas, gerai verti
namas kitataučių ir lietuvių. 
Vieną dalyką operos organiza
toriai turbūt pamiršo: Darius 
Lapinskas nėra tradicinio 
pobūdžio operų kompozi
torius, o nauju kelių ieškan
čios modernios muzikos 
atstovas. Be to, lietuvių 
visuomenė, kuriai ši opera 
buvo taikoma, buvo nuosta
biai apsisaugojusi nuo ryšių 
su modernia naująja muzika. 
Klausytojų reakcija buvo dve
jopa: vieni nepatenkinti tyliai 
pamurmėjo, o kiti griebėsi 
rašyti... recenzijų. Kadangi 
žinių recenzijoms čia nebuvo, 
tai arba reiškėsi labai 
vuotai, arba artėjo 
paprasto koliojimosi.
2.

Visokias kritikas
pasitikti daugiau ar mažiau 
rezervuotai. Kitados išeivijos 
žurnalistų organe savo kole
gas Vlądas Jakubėnas
įspė „Niekas nėra
neklaidingas, istorijoje yra 
žinoma daug drastiškai
klaidingų kritikų”.

Eilinis klausytojas 
paprastai nemėgsta muzikoje 
pasitaikančių disonansų, 
kurie šiaip būna labai 
reikalingi. Antai J.S. Bachą jo 
klausytojai, grojantį vargo
nais, kaltino, kad jo muzikoje 
gausu disonansų dėl blogos 
grojimo technikos. O vis dėlto 
tai buvo Bachas — „Bach war 
kein Bach, sondem ein Meer” 
(Beethoven).

1837 m. Frederic Chopin 
koncertavo Paryžiuje. Joumal 
de Musiąue po koncerto 
paskelbė tokią recenziją: 
„Vakar mums vėl pasirodė tas 
pretenzingas diletantas, kuris 
dvi valandas žiūrovus 
kankino savo nevykusiais 
veikalais. O muzika, muzika, 
kas tave apgins nuo tokių 
kompozitorių? Mūsų gėdai,

lietuvių gydytojų sąjunga —
V. Šaulys.

Visų temų aprašymas susi
deda iš 190 mašinraščiu rašy
tų puslapių. Visi specifinės 
paskirties žodžiai yra naudoja
mi pagal Lietuvoje įvestą 
terminologiją. Tam tikrais 
atvejais, kai net ir specialios 
paskirties lietuvių kalbos 
žodynai neturėjo atitinkamų 
terminų, buvo pasitelkta 
pagalba iš Lietuvos.

Redakcinį darbą padėjo 
atlikti Washingtono apylin
kėse gyvenantis bendradar
bių kolektyvas, susidedantis iš 
A. Gurecko, A. Landsbergio ir 
V. Vengrio. Daug naudingų 
patarimų buvo gauta iš 
vyriausių LE redaktorių J.« užbaigimas numatomas šio 
Gimbuto ir S. Sužiedėlio. Visi 
autoriai bei redakcinis 
kolektyvas atliko darbą be 
jokio atlyginimo Numanant, 
kad kiekvieno straipsnio 
paruošimas galėjo pareikalau
ti apie 60 vai. darbo, būtų gali
ma tvirtinti, kad išskyrus 
redagavimą, visi autoriai bus 
sudėję apie 2400 valandų dar
bo. Pagal konsultacinio lygio 
užmokestį šių sričių specialis
tai už tokio tipo patarnavimą

būtų atlyginami komercinėje 
rinkoje apie 50 dol. valandai. 
Todėl galima teigti, jog atlik
to darbo vertė siekia mažiau
siai 120 tūkstančių dolerių. Už 
taip dosniai paaukotą laiką ir 
stropų darbą visiems bendra
darbiams tariamas didelis 
ačiū!

Šių trijų skyrių užbaigimas 
sudaro tik apie penktadalį 
medžiagos, kuri bus įdėta 
37-me papildymų tome. Kitos 
LE dalys apims biografijas, 
istoriją, visuomenines ir teisi
nes temas, kraštotyrą, pasaulio 
lietuvių kultūrinę bei organi
zacinę veiklą, ir t.t.

Spaustuvinis rinkimas jau 
yra gerokai įpusėjęs ir jo

ponios kaip tik rodė didelį | rius vadovaujasi dvylikos 
pasitenkinimą, klausydamos nepasikartojančių garsų eile, 
šito jaunuolio, drebančiais 
pirštais besigrabaliojančio po 
pianino klavišus, iš po kuri<| 
aidėjo laukiniai, verti 
pasigailėjimo garsai” (cit. iš 
XX amžius, 1937.IV.3, nr. 73).

Georgės Bizet operą 
„Carmen” Paryžiaus kritika 
taip sutiko, kad susigraužęs 
kompozitorius mirė. Mūsuose 
J. Kamavičius Kaune buvo 
sutiktas kaip kažkoks rusas, jo 
„Gražiną” spaudoje pasitiko 
neigiamos kritikos sąmokslas. 
Tik po kiek laiko buvo at-

Visi šie garsai yra lygūs, nėra 
tonikos, dominantes, nėra 
tonalinės traukos. Melodika 
sudaroma tokiu principu: 
negalima pakartoti garsų, kol 
nepraskambėjo visi dvylika. 
Kompozitorius, rašantis šia 
sistema, yra griežtai apribo
tas, tačiau čia atsiveria ir 
nemažos galimybės — 
dodekafoninė muzika ypač 
turtinga savo polifoniniais 
minčių vystymo būdais, šią 
sistemą vystė ir plėtė Schoen
bergo pasekėjai Bergas ir Krištofą 
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Arnoldo Schoenbergo chorinės dainos „Tūkstančius metų” pradžia.

ve. pra —

sisakyta beprasmės kovos. Iš 
pradžių buvo tvirtinama, kad 
J. Kamavičius yra muzikas su 
išsilavinimu, bet be talento, 
tik iš liaudies motyvų galįs kai 
ką sulipdyti mažai vertingo.
3.

Kaip žinome, 
literatūroje, bet 
raidoje reiškėsi 1 
romantizmas, 
impresionizm as, 
nizmas ir t.t., 
pažįstami ir šių 
atsinaujinimai: neoromantiz
mas, neoimpresionizmas ir t.t. 
Atsiranda sąlygų ir 
kūrybiškai pajėgių 
asmenybių, tad ši kūryba taip 
ir nesibaigia. Tačiau tai ne
reiškia tokio išsisėmimo, kad 
jau nebūtų ieškoma ko nors 
naujo.

Apie muzikos kūrybą 
Lietuvoje rašo muzikologė O. 
Narbutienė: „Pastaruoju metu 
mūsų muzika ėmė sparčiau 
žengti su gyvenimu, su kito
mis meno šakomis. Į muziką 
pradėjo skverbtis įvairios nau
jovės, ir jaunųjų kūryboje visa 
tai rado labai gyvą atgarsį. 
Dabar kiekvieno jauno 
kompozitoriaus pagrindiniu 
uždaviniu tampa išsirinkti iš 
žymiai įvairesnio išraiškos 
priemonių rato tai, kas 
artimiausia jo kūrybinei 
individualybei, jo kūrinio 
temai (Pergalė, 1968, nr. 2).

Mažoras ir minoras šioje 
naujoje muzikoje jei ne 
atgyvenos, tai lyg ir užglušinti

ne tik 
ir muzikos 
klasicizmas, 
realizmas, 

ekspresio- 
pagaliau 

-izmų

Vėbemas, vėliau ji paplito 
visame pasaulyje. Tačiau 
daugelis kompozitorių šią 
sistemą traktuoja kūrybiškai, 
laisvai, nesilaikydami visų jos 
dėsningumų bei kanonų (O. 
Narbutienė, Pergalė, 1966, nr. 
8).

Kaip ši muzika praktiškai 
atrodo, štai jums pradžia 
vienos chorinės A. Schoenber- 
go dainos „Tūkstančius 
metų” (žr. viršuj).
4.

Aišku, šioje dvylikatoninėje 
sistemoje nėra ko laukti tradi
cinių konsonansų, saldžių ter- 
cių, kvinčių nei oktavų. Sitai 
reikia tvirtai įsiminti ir nie

pavasario gale. Papildomasis 
tomas išvys pasaulį šį rudenį 
ir bus formaliai pristatytas 
lietuviams per Penktąjį mokslo 
ir kūrybos simpoziumą šiais 
metais Chicagoje. Kadangi LE 
leidėjas žada atspausdinti tik dodekafonijos. Dodekafoninės 
ribotą perteklinį knygų skai
čių, šio straipsnio skaitytojai 
yra raginami, jeigu dar neužsi
sakė, nedelsiant šį leidinį 
užsiprenumeruoti.

Stasys Bačkaitis

muzikos principus paskelbė 
Arnoldas Schoenbergas 1923 
metais. Trumpai apibūdinta ši 
sistema atrodo taip: 
„Dodekafonija — tai kūrybos 
sistema, kurioje kompozito-

smuikai pataikytų 
vienodu virpėjimų 

Didelis smuikų 
ir duoda kažką

kad nepamiršti: čia efek
to bus siekiama kito
mis priemonėmis. Nuo 
Schoenbergo laikų praėjo jau 
daugiau kaip 60 metų, ir 
tarptautiniam pasauly nerami 
žmogaus dvasia išrado labai 
daug ko naujo. Mes iš to viso 
čia artimiausiu keliu eisime į 
lietuvius ir ypač į Darių 
Lapinską.

įdomu, kad lietuvių naujoji 
muzika orientuojasi ne į 
Maskvą, bet į kitą artimiau
sią galimybę — į lenkus, į 
pasaulyje pirmaujantį 
Krokuvos konservatorijos 
direktorių 
Pendereckį.
Tautose buvo pastatyta jo 
oratorija „Hirosima”, 
Chicagoje taip pat Lyric 
Opera pastatė jo biblinę operą 
„Prarastas rojus”, o neseniai 
„Lenkišką Reąuiem” nuvežė į 
Italiją; tai Milano La Scala 
šiam spektakliui specialiai 
pertraukė streiką, nes norėjo 
„Reąuiem” girdėti. Penderec- 
kiui išsireikšti neužtenka 
įprastų natų. Štai atominiam 
efektui jis 64 smuikams liepia 
groti smuiko instrumentui, 
kiek galima, aukščiausią toną. 
Praktiškai neįmanoma, kad 
bent keli 
toną su 
skaičium, 
skaičius
nebūto. Bet partitūroj šis daly
kas natomis sunkiai išreiš
kiamas, reikia specialių 
nurodymų. Taip kituose jo 
kūriniuose gausu neįprastos 
išvaizdos natų, kurios gali 
būti pagrojamos tik 
kompozitoriaus nurodyta 
specialia maniera. Pvz., štai 
kaip atrodo gabalėlis iš 
Pendereckio smuikų kvarte
to (žr. apačioj).

Krištofas Pendereckis prieš 
kelerius metus savo dvare 
organizavo tarptautinį 
styginių kvartetų pasirodymą. 
Buvo pakviesti lenkai ir tre
jetas kitų tautų, tarp jų iš 
Vilniaus lietuviai. Iš lietuvių 
buvo pageidauta, kad at
sivežtų B. Kutavičiaus 
kvartetą. Aišku, lietuviai 
padarė gerą įspūdį. Mums iš to 
čia įdomu, kokia to B. Kutavi
čiaus muzika. Apie tai vėliau. 
Tuo tarpu štai jums Sigito 
Gedos tekstas

(Nukelta į 2 psl.)

Ištrauka i* Krittofo Pendereckio „Quartetto per archi”. Pradžioje lei
dinio paaiškinti muzikos rašyboje nevartojami ženklai. 1963 m. lenkų 
leidinys, II laida, tiražas — 500.



Lietuvių rašybos ir leksikos raida

Šiame numeryje:;
Apie šeimą, mokyklą ir visuomenę. 
Lietuvių rašybos ir leksikos raida. 
Antano Petrosky pasaulis.
Kas ta per opera „Dux Magnus”? (2) 
Sesers Onos Mikailaitės eilėraščiai. 
Kas yra fotorealizmas?
Chicagos teatruose.
Kalbamės su solistu Jonu Vazneliu 
apie „Don Carlo”.
Kultūros darbuotojų premijos dr. Juo
zui Girniui ir Juozui Kapočiui.
Knygos „Draugo” knygyne.

Apie šeimą, mokyklą ir 
visuomenę

Praėjusį sekmadienį, balan
džio 14 d., Jaunimo centre 
Chicagoje, JAV LB Švietimo 
taryba surengė viešą pokalbį 
tema: „Ko laukiama iš šei
mos, lituanistinės mokyklos ir 
visuomenės, siekiant išlaikyti 
lietuvybę?” Tad svarstybos 
buvo trijų dalių, su kiekvienai 
skirtais referatais ir atvirom 
diskusijom, nors greitai paaiš
kėjo, kad šių trijų bendruo
meninio gyvenimo sferų net ir 
metodiškai neįmanoma atskir
ti — jos visos nuolat įsilieja 
viena į kitą. Šito pajutimas 
buvo viena iš įžvalgų, kurias, 
dalyviai išsinešė — tokie 
įprastiniai klausimai, kaip kas 
turi daugiau svarbos lietu
viškam auklėjimui: šeima ar 
mokykla, pasirodė nelabai 
prasmingi. Panašiai ir su 
pasitaikančiu šeimos 
priešpastatymu visuomenei ar 
švietimo reikalų prieš 
visuomeninius, t.y. politinius 
ir kultūrinius — jeigu jaunoji 
karta ugdoma lietuviais, tai ne 
dėl ko kito, o dėl to, kad ji ir 
būtų ta visuomene.

Sunkiausia, be abejo, buvo 
kalbėti apie šeimą. Ir nėra ko 
stebėtis, pvz., jau pora dešimt
mečių JAV sociologai, švietė
jai bei valdžios pareigūnai 
gvildena šeimų būklę, seka jų 
kaitą, nurodo jų problemas, 
skelbia rekomendacijas 
valstybinei politikai jų atžvil
giu, bet realaus poveikio šeimų 
gyvenimui vargu ar šitos 
studijos turi. Ir lietuviškos šei
mos pareigas lengvai galime 
išskaičiuoti, ir nuolat tai daro
me, bet tai dar nereiškia, kad 
turime raktą į konkretų daugy
bės mūsų šeimų pasaulį. Yra 
pavojus, kad šeimos vaid
mens lietuviškam auklėjimui 
kėlimas dažnai mus verčia į jį 
žiūrėti kaip į tam tikrą 
pridėtinį šeimos uždavinį, 
sunkią naštą ir nuolatiniams 
kaltinimams dirvą. Tuo tarpu 
gal arčiau tikrovės būtų 
prielaida, kad jauno žmogaus 
lietuvišką apsisprendimą 
nulems bendra nuotaika toje 
šeimoje, kurioje jis auga — jei 
ten gera, saugu, asmenys ger

biami, jų nuomonės išklau
somos, su tėvais ir seneliais 
smagu bendrauti ir kartu būti, 
tada ir lietuviška sąmonė 
natūraliai iš jos išsinešamą 
kaip asmenybės dalis. Tai 
gražiai pailiustruoja senosios 
mūsų emigrantų kartos 
sūnaus, kun. Kazimiero Puge- 
vičiaus, dabartinio Lietuvių 
katalikų religinės šalpos vedė
jo, pavyzdys, kuris pasakoja: 
„Pagrindinė įtaka į mano 
lietuvišką auklėjimą buvo 
giliai tikintys, tikrai lietu
viškos dvasios tėveliai. 
Namuose buvo kalbama 
išimtinai lietuvių kalba, ne dėl 
kokio griežto tėvelių įsakymo, 
o vien dėl to, kad tėveliams 
buvo natūraliau ir lengviau, o 
mums vaikams mano tėvelio 
lietuviškos pasakos ir dainos, 
buvo be galo įdomios ir 
gražios” (cit. iš Lietuvių dienų, 
1985 m. kovo mėn., nr. 3). Tad 
ir svarstybose ryškėjo, kad 
jaunų šeimų pagrindinis 
rūpestis yra suteikti vaikams 
nuo pat mažens progų lietu
viškai save išreikšti jau už 
šeimos ribų, kur jie įsigytų 
daugiau lietuviškos patirties ir 
pradėtų į, lietuvių visuomenę 
įaugti. Todėl čia buvo gyvai 
pabrėžtas priešmokyklinių 
židinėlių steigimo ir išlaiky-. 
mo reikalas, nurodyta su 
kokiu išradingumu jaunos 
šeimos buriasi vienos kitoms 
padėti, organizuodamos savai
tinius darželius, dienines 
vasaros stovyklėles, kvies
damos su mažaisiais 
pabendrauti lietuvius profesio
nalus kaip progą praturtinti jų 
lietuvišką žodyną ir praplėsti 
jų akiratį (čia taipgi matyti, 
kaip amerikiečių visuomenėje 
pasireiškiąs poslinkis kurti 
lokalinius junginius, bendrų 
interesų siekiant, yra veiks
mingai išnaudojamas ir mūsų 
tarpe). Parodyta, kaip šeimos, 
kur tik vienas tėvų yra lietu
vis, sėkmingai įstengia vaiku
čius lietuviškai auklėti.

Lituanistinių mokyklų 
padėtį svarstant, buvo 
akcentuojar as reikalas didir 

(Nuke ta į 4 psl.)

Rašybos norminimo raidos 
tąsa XX amžiuje i

XIX a. pabaigoje ir XX a. 
pradžioje lietuvių literatūrinės 
kalbos rašyba labai įvairavo. 
Buvo pasiūlyti keli rašybos pro
jektai, bet jie nesulaukė platesnio 
pritarimo. Rašyba pradėjo vieno- 
dėti V. Kudirkai 1890 m. išleidus 
rašybos taisykles, pavadintas 
Statrašos ramsčiais. Didelę 
reikšmę rašybos vienodinimui 
turėjo J. Jablonskio straipsniai 
nuo 1893 m. pasirodę Varpe. 
Esminiai rašybos norminimo 
pagrindai buvo duoti Petro Kriau- 
šaičio (J. Jablonskio) 1901 m. 
gramatikoje.

Tačiau dėl kai kurių taisyklių 
buvo ginčijamasi ir rašyba vieno- 
dėjo labai lėtai. Pvz., daugelis 
Varpo bendradarbių kurį laiką 
nepripažino Jablonskio siūlomo 
rašmens ū. Pagal tradiciją buvo 
rašoma priebalsis j žodžio 
pradžioje prieš dvibalsį ie: jieško- 
ti, jieva. Po priebalsiu b ir p, 
remiantis fonetiniu principu ir 
ankstyvesniąja tradicija, dažniau 
buvo rašoma j, o ne i: pjauti, 
bjaurus, o Jablonskis rašė piauti, 
biaurus. 1901 m. Jablonskio 
gramatikoje nenurodoma, kaip 
rašyti nelietuviškus tikrinius var
dus. Statrašos ramsčiuose buvo 
patariama juos rašyti pagal lietu
višką tartį, o skliausteliuose nuro
dyti ir originalo rašybą: Liuis 
(Lewis), Smailes (Smiles), tačiau 
praktiškai buvo rašoma įvairiai. 
Pvz., buvo rašoma Neu> Yorkas ir 
Naujas Jorkas, Varšuva, Varša- 
va ir Varšova.

1919 m. Švietimo ministerija 
patvirtino Vilniuje Lietuvių 
mokslo draugijos leidiniuose 
naudotą rašybą, kurios pagrindą 
sudarė J. Jablonskio ankstyves- 
nioji rašyba. Nors tuo metu 
Jablonskis jau svyravo dėl kai 
kurių rašybos klausimų, jis suti
ko su ministerijos patvirtintomis 
rašybos taisyklėmis ir jų prisilai
kė savo 1922 m. išleistoje grama
tikoje. Iš esmės ši rašyba ir liko 
naudojama Lietuvoje be didesnių 
pakeitimų iki 1975 m.

Grižęs iš Rusijos, K. Būga 
nesutiko su kai kuriomis minis
terijos patvirtintomis rašybos 
taisyklėmis ir laikėsi savo anksty
vesnės, prieškarinės rašybos. Juo 
pasekė' A. Vireliūnas ir kai kurie 
spaudos darbuotojai. Kurį laiką 
egzistavo dvi rašybos: jablons- 
kinė ir būginė. Būdingais 
Jablonskio rašybos pavyzdžiais 
galėtų būti žodžiai: biaurus, 
piauti, spiauti, aukštas, baikštus, 
mesdamas, o Būgos — bjaurus,
pjauti, spjauti^augštas, baigštus, 
mezdamas.

Susidariusia padėtimi nebuvo 
patenkinti nei kalbininkai, nei 
Švietimo ministerija. Ministerijos 
prašymu Humanitarinių mokslų 
fakultete 1923 m. buvo sudaryta 
rašybos komisija, kuri turėjo 
pasisakyti dėl šių dviejų rašybų. 
Po kurio laiko Jablonskis iš tos 
komisijos išėjo ir komisija iširo, 
nieko konkretaus nenutarusi. 
1929 m. sudaryta kita rašybos 
komisija, kuriai pirmininkavo Pr. 
Skardžius. 1932 m. komisijos 
išrinkti redaktoriai — Pr. Skar
džius, A. Salys ir J. Talmantas 
suredagavo „Rašybos reformos 
projektą”, kuris buvo išspausdin
tas Židinyje 1933 m. (perspaus
dintas A. Salio Raštuose, t. I, 
Roma, 1979). Buvo siūloma šie 
žymesni pakeitimai: prieš ie 
žodžio pradžioje rašyti j (jieškoti, 
jieva), atsisakyti nosinių balsių ir 
vietoj jų, latvių pavyzdžiu, rašyti 
virš ilgųjų balsių brūkšnelius: d, ė, 
r, u.

Po ilgų svarstymų Švietimo mi
nisterija 1935.11.18 priėmė naujuo-

* Š.m. žiemos ketvirtyje Lituanis
tikos katedroje buvo skaitomas kursas 
„Literatūrinės kalbos raida”. Čia 
spausdinama suglaustas dviejų už
sklendimų paskaitų tekstas.
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sius rašybos pagrindus. Naująja 
rašyba buvo pradėta leisti Gimtoji 
kalba, išspausdinti du paskutinie
ji A. Smetonos veikalai ir ketvir
tas enciklopedijos tomas. Spau
doje pasirodė daug neigiamų 
atsiliepimų, girdi, rašybos refor
ma yra nepraktiška, per daug 
radikali ir t.t. 1936 m. sausio 11 d. 
Švietimo ministerija paskelbė, 
kad naujas rašybos projektas 
nepriimtinas.

Okupacijų metais Lituanistikos 
institute vėl buvo sudaryta rašy
bos komisija, kuriai pirminin
kavo Pr. Skardžius. Rašybos 
reformos pagrindu buvo paimti 

! 1932 m. siūlymai, tačiau palie
kant nosines balses. Projektą priė- 

i mė Lietuvos mokslų akademija, 
bet karo veiksmai 1944 m. 
sutrukdė įvesti numatytus rašy
bos pakeitimus.

Mūsų kalbininkai, po karo 
atsidūrę išeivijoje, vėl susirūpino 
rašybos padėtimi- 1950 m. 
Lietuvių kalbos vadove, redaguo
tame Pr. Skardžiaus, St. Barzdu- 
ko ir J. M. Laurinaičio, įvestos 
naujos rašybos taisyklės. Pvz., 
buvo rašoma Čikaga, Njūjorkas, 
augštas, baigštus, jieškoti, jieva, 
pjauti, spjauti, bjaurus, mesda
mas. Vieni reformą sveikino, kiti 
ją sutiko skeptiškai. Kai kurie 
kalbininkai iš principo sutiko su 
Skardžiaus siūloma reforma, bet 
jos nepriėmė, nes nenorėjo kurti 

I antrą Rietuvių rašybą; Lietuvoje 
tebebuvo vartojama nepriklau
somybės metais nustatyta 
jablonskinė rašyba. Išeivijoje 
įsiviešpatavo pilna ta žodžio pras
me „demokratija”: vieni rašė 
pagal Skardžių, kiti laikėsi seno
sios, įprastos Lietuvos rašybos, 
treti, matyt, laikėsi kažkokių savų 
rašybos principų.

Rašybos padėtis išeivijoje dar 
daugiau susikomplikavo, kada 
Lietuvoje buvo paskelbta rašybos 
ir skyrybos reforma knygoje 
Lietuvių kalbos rašyba ir skyry
ba (1975). Lietuvoje ėmė rašyti 
pagal naujas rašybos taisykles, 
nes jos buvo privalomos. Išeivi
joje dauguma iš principo, net 
nesigilindami į reformos esmę, ją 
atmetė, nes, matyt, susiejo ją su 
okupacine valdžia. Iš esmės, 
neskaitant kai kurių mažų skir
tumų dėl didžiųjų raidžių, žodžių 
kartu ir skyrium rašymo, rašybos 
reforma mažai kuo skiriasi nuo 
Skardžiaus pateiktos Lietuvių 
kalbos vadove. Lietuvoje buvo 
apsispręsta vadovautis fonetiniu

Lazdynų gyvenamojo rajono Vilniuje nuotrauka iš lėktuvo.

Kuri šnekamoji kalba — kaimo ar miesto — perspekty vesnė? |
Nuotrauka iš Jono Kuprio serijos „Kaimas”.

principu: rašyti aukštas, baikš
tus, nerašyti pridėtinio priebalsio 
j prieš dvibalsį ie žodžio pradžio
je: ieškoti, ieva, nes šie žodžiai 
ne visose tarmėse tariami su j. 
Atkreiptas dėmesys į praktinę 
klausimo pusę: j rašymas šių 
žodžių pradžioje sudarytų nepato
gumų žodynuose, alfabetiniuose 
sąrašuose ir pan.

Dabar išeivijoje yra kelios rašy
bos: Jablonskio, Skardžiaus, 1975 
metų reformos, arba rašoma 
kažkokiu beprindpiniu visų trijų 
mišiniu. Būtų dar pusė bėdos, jei 
pvz., laikraščio, žurnalo redakto
rius, knygos autorius, šeštadieni
nės mokyklos vadovybė stropiai 
laikytųsi pasirinktos savo rašy
bos principų. Dabar yra mažai 
laikraščių, žurnalų ir knygų, kur 
neužtiksi skirtingų rašybų pavyz
džių.

Kartais sakoma, kad svarbiau 
kas, o ne kokia rašyba rašoma. 
Girdi, nesvarbu, ar rašoma Chica
go, Čikaga ar Chicaga, Ilinojus ar 
Illinois, Goethe ar Gėtė, ieškoti ar 

jieškoti, aukštas ar augštas ir t.t.
Jeigu rūpinamės lietuvių kalbos 

kultūra, jos išlaikymu, reikėtų 
atkreipti didesnį dėmesį į rašybos 
ir skyrybos taisykles. Ir reikia 
pasakyti, kad išeivijoje taip pat 
rūpinamasi lietuvių kalbos rašy
ba. JAV LB Kultūros tarybos 
pavedimu, J. Vaišnys, SJ, paren
gė Dabartine lietuvių kalbos rašy
bą (1982). Jis pasiūlė priimti Lietu
voje 1975 m. įvestą rašybos 
reformą su vienu pakeitimu: 
Dievo ir krikščioniškų švenčių 
vardai būtų rašomi didžiąja raide. 
Ketvirtame mokslo ir kūrybos 
simpoziume Lituanistikos institu
to taryba tą rašybą priėmė. Kultū
ros taryba Lituanistikos instituto 
vardu kreipėsi į išeivijos visuo
menę, mokyklas, laikraščius, žur
nalus, redakcijas, kad visi šios 
rašybos laikytųsi. Deja, kol kas 
tik mažuma jos laikosi. Aplamai, 
išeivis, kokios tautybės jis bebū
tų, nelinkęs eiti į kompromisus, 
nepripažįsta autoritetų. Tačiau 
lietuvių kalbos labui reikėtų 

prisilaikyti Vieningos rašybos. 
Kaip matome, 1975 m. reforma 
remiasi ne kokiais nors naujais 
vėjais, o mūsų senųjų kalbininkų 
keltomis mintimis.

Leksikos turtinimas, 
gryninimas ir teršimas

Svetimybės iš rusų, lenkų, 
vokiečių kalbų ilgus metus kaip 
piktžolės stelbė, engė, šiukšlino 
lietuvių kalbą. Kalbos gryninimo 
darbas XIX a. pabaigoje ir XX a. 
pradžioje buvo lėtas ir vargingas, 
nes trūko kalbos specialistų. Be 
to, rusų valdžia slopino bet kokį 
ryškesnį lietuvišką pasireiškimą.

Atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę ir lietuvių kalbai tapus 
valstybine, literatūrinės kalbos 
leksikos valymas nuo svetimybių 
ir žargono bei leksikos turtinimas 
buvo viena svarbiausių kalbos 
problemų. Plečiantis mokslui, 
švietimui, kuriantis pramonei 
būtinai reikėjo naujų terminų. 
Teko taip pat skubotai nustatyti 
kalbos darybos dėsnius. Neleng
va buvo nutarti, kuriuos skoli
nius keisti ir kokie pakaitalai — 
naujadarai būtų tinkamiausi. 
Nuomonės, kaip paprastai, įvai
ravo.

1921 m. prie Švietimo minis
terijos buvo sudaryta terminų 
komisija, į kurią įėjo Jablonskis, 
Būga ir įvairių sričių specialistai. 
1923 m. Jablonskis iš jos išėjo, 
nes nesutiko su A. Varno ir A. 
Vireliūno pasiūlymais visus 
tarptautinius terminus keisti 
naujadarais. Pvz., siūlyta žodį 
horizontas pakeisti akiaukščiu, 
vaza — induva, projektuoti — 
mėtoti, proporcija — lygdera, 
bažnyčia — maldykla, elektra — 
gintra, direktorius — tvarkovas ir 
pan. Tokie naujadarai visuo
menėje neprigijo ir kalbos isto
rijoje Vireliūno ir jo šalininkų 
pastangos gryninti lietuvių kalbą 
žinomos kraštutinio purizmo var
du.

1925 m. Švietimo ministerija šią 
komisiją paleido ir sudarė naują. 
Jos pirmininku paskyrė Jablons
kį. Komisija atliko labai svarbų 
darbą ir daug jos pasiūlytų 
žodžių, kaip įstaiga, aplinkraštis, 
matininkas, teptukas, vaistinė, 
žemėtvarka ir t.t., paplito literatū
rinėje kalboje. 1926 m. Jablons
kiui dėl silpnos sveikatos 
pasitraukus iš komisijos, minis
terija komisiją likvidavo. Vėliau 
terminijos srityje didelį darbą atli
ko laikraštėlis Gimtoji kalba, 
kuriame nuo 1933 m. svarstyta ir 
pasiūlyta daug įvairių terminų. 
1935 m. prie Lietuvių kalbos 
draugijos buvo sudaryta nuola-. 
tinė terminologijos sekcija. Jai 
vadovavo Pr. Skardžius, o nariais 
buvo J. Balčikonis, J. Laurinai
tis, A. Salys, S. Šalkauskis ir A. 
Vaičiulaitis. Ši sekcija kūrė, 
tobulino ir vienodino įvairius 
terminus, kaip pvz., futbolo, 
krepšinio, filosofijos ir kt. srityse.

Kalbos gryninimo tendencijos 
buvo gyvos per visus nepriklau
somybės metus. Pvz., 1939 m. L. 
Dambrauskas siūlė apvalyti lietu
vių kalbą nuo tokių slavybių, kaip 
baravykas, krienai, blynas, 
grybas ir pan. Vienas kitas 
pasiūlytas naujadaras prigijo, 
pvz., vietoje žodžio blynas varto
ta sklindis. Lietuvių kalbos žodžių 
daryboje (1943) Pr. Skardžius 
aptaria visuomenės požiūrį į 
kalbos gryninimą. Esą inteli
gentija mokėsi svetimose mokyk
lose ir „įpratusi galvoti kitomiš 
kalbomis”. Ji „buvo neperdaug 
paslanki, ir todėl į visokią kalbos 
naujenybę žiūrėjo abejingai su 
nepasitikėjimu”. Daugelis „iš 
principo nebuvo didelio svetimy
bių lietuvinimo šalininkai, nes 
tokią staigią kraštutinybę laikė 
nesuderinama su natūraliu 
bendrosios kalbos vartosenos 
plitimu” (p. 605).

1940 m. praradus nepriklauso- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių poezija ties senosios Jeruzalės sienomis

Gegužės 8 dieną, 1945 
metais, Vokietija besąlyginiai 
kapituliavo sąjungininkams, 
kurių armijos buvo užėmusios 
didžiąją krašto dalį. Tą dieną 
Europoje baigėsi Antrasis 
pasaulinis karas. Vokietijos 
miestai buvo griuvėsių krūvos, 
kuriose baukščiai vaikščiojo 
žmonės • šmėklos. Kiti žmo
nės - vaiduokliai išėjo pro 
koncentracijos lagerių vartus 
tus ir stengėsi save įtikinti, jog 
tai ne sapnas. Belaisviai tūks
tančiais žygiavo į rytus ir 
vakarus — nors iš jų trys mili
jonai rusų jau buvo nacių 
numarinti badu ir prievartos 
darbu, o milijonas vokiečių nei 
po dešimtmečio nebepasieks 
tėvynės. Karo audros išmesti 
Vokietijon į ateitį su viltimi ir 
nerimu žvelgė ir tūkstančiai 
lietuvių.

Tiems, kurie karo metus 
pergyveno, tas gegužės mėnuo 
atrodo lyg vakar, o ne prieš 
keturiasdešimt metų. Tiems, 
kurie gimė karui jau pasi
baigus, tai jau proistorė. Ir 
vieniems, ir kitiems ne visai 
aišku, kodėl publicistikos 
būgnai pradėjo mušti minint 
40 metų kapituliacijos sukaktį. 
O būgnais mušama ir 
Rytuose, ir Vakaruose. Štai 
Lietuvoje Literatūra ir menas 
per kelis numerius ištisus 
puslapius skiria „Pergalės 
Didžiajame Tėvynės kare 40- 
mečiui”. Sovietai geriausiai 
išnaudoja Antrojo pasaulinio 
karo kaip simbolio funkciją — 
Vokietijos kapituliaciją skelb
dami antrąja reikšmingiau
sia diena jų istorijoje (po spa
lio revoliucijos). Karas ir yra 
santvarkos įteisinimo laidas 
rusų užimtuose kraštuose; 
tadgi ir Lietuvoje, minint karo 
pabaigą, bus akcentuojama 
raudonoji armija ne tik kaip 
nugalėtoja, bet ir kaip Lietu
vos iš nacių okupacijos išlais
vintoja. Karo nuolatinis 
priminimas yra taip pat ir 
nesibaigiančių nepriteklių 
pateisinimas — naciai 
atsakingi ir už butų stoką, ir 
už pustuščias parduotuvių 
lentynas.

Amerikiečių visuomenėj 
kaip tik šiomis dienomis 

įvykęs triukšmas dėl prezi
dento Reagano numatyto 
vizito Bitburgo karių kapinė
se irgi rodo, kaip simboliais 
operuojama. Čia galima maty
ti ir skirtumus tarp krikš
čioniškosios ir žydiškosios 
tradicijos — ar svarbiau 
susitaikyti su gyvaisiais, ar 
svarbiau išlaikyti gyvą kanki
nių mirusiųjų atminimą, 
neatleidžiant ir neužmirštant. 
Politiniame įkarštyje sunku 
tuos klausimus išsiaiškinti, 
bet vis dėlto yra svarbu ieško
ti jiems atsakymų. Aišku, kad 
žydų bendruomenės žmonėms 
padaryta žaizda nėra užgiju
si. Kaip ji gali užgyti, jei įvyk
dyta skriauda prašoka visas 
žmogaus proto ir vaizduotės 
ribas?

Ir patiems vokiečiams 
gegužės aštuntoji yra mažiau 
simbolis, negu tikrovės pergy
venimo sužadinimas, į kurį 
likęs pasaulis nenori žiūrėti. 
Jų skausmo atsiminimas, 
atmieštas labai gyvu kaltės 
jausmu, turi būti vienišas. 
Kaip tik šiuo metu šešias 
savaites Vokietijos ARD 
televizijos stotys transliuoja 
šešių dalių programą „Die 
Deutschen im Zvveiten Welt- 
krieg”. Šioje devynių valandų 
programoje (ją paruošė 
Bavarijos televizija) vokie
čiai turės progos pergyventi 
daugiasluoksnę karo tikrovę 
ne tik to laiko paveikslais ir 
filmų juostomis, bet taip pat ir 
liudininkų prisiminimais bei 
istorikų analizėmis. Čia labai 
ryškiai žiūrovas matys, kaip 
krašto valdytojai labai 
sąmoningai tautą pratino prie 
karo minties, kuris nuo pat 
pradžios buvo kitų tautų 
sunaikinimo karas. Tam tar
navo ne tik karo baisumų 
Lenkijoje nuslėpimas, bet taip
gi ir duona bei žaidimai.

O visiškai nematomas ir dar 
vienišesnis yra mūsų tautos 
(kartu su kitų į Sovietų Są
jungos orbitą įjungtų tautų) 
skausmo pergyvenimas, An
trojo pasaulinio karo atneštas 
ir paliktas. Jis kažkaip iškren
ta iš šios s kakties minėjimo 
rėmų — jam nėra vietot 

(Nukelta į 4 psl.)

EITANAS 
FINKELŠTEINAS

Prie senosios Jeruzalės 
sienų, priešais Siono vartus ir 
Dormitio Sanctae Mariae 
šventovę yra vienas iš tapy- 
biškiausių dabartinės Izraelio 
sostinės kvartalų — Yemin 
Moshe, pavadintas žinomo 
visuomenininko bei labdario 
Mozės (Moshe) Montefiore 
garbei. Norėdamas padėti 
kolonistams, pirmąsyk įsikū- 
rusiems už senamiesčio ribų, 
Montefiore dar 1857 metais 
pastatydino jų naujo kvartalo 
centre vėjo malūną. Vėliau tas 
malūnas virto vienu iš Jeruza
lės naujamiesčio simbolių. 
Karai, suirutės, dažni poli
tiniai pakitimai nedavė tam 
simboliui ramybės: , daug 
dešimtmečių jis stūksojo virš 
griuvėsių krūvos ir pats buvo 
apgriautas.

I Po 1970 metų čia atėjo 
dailininkai ir muzikantai, 
poetai ir aktoriai. Netrukus 
vietoje griuvėsių atsirado išti
sas grakščių, skoningai 
suplanuotų, labai įvairių 
namukų rajonas. Siaurų 
gatvelių bei laiptų išvagotas, 
pievų bei sodų apsuptas, tasai 
rajonas primena miestelį1 iš 
Anderseno pasakų, ir įtik 
baltas Jeruzalės akmbo, 
ryškiaspalvės pietietiškos 
gėlės ir stambios žvaigždės 
nakties danguje sako, jog 
esame Artimuosiuose Rytuose, 
o ne šiaurės Europoje. Tai 
beveik biblinis rojus, kur kas 
žingsnis — miniatiūriškos 
dailininkų studijos ir solidžios 
galerijos, koncertų salės ir 
auditorijos, aktorių namai, 
taikomosios dailės centras...

Ne tik dailininkai, muzikan
tai ir aktoriai, bet ir rašytojai, 
ir poetai turi ką veikti Yemin 
Moshe kvartale. Pačiame jo 
centre dunkso „Mishkenot 
Sha’ananim” (hebrajų kalba 
tai reiškia „Dvasingųjų 
prieglobstis”) — savotiški 
literatų namai, į kuriuos 
kviečiami tiek Izraelio, tiek ir 
kitų kraštų poetai ir rašytojai. 
Čia jie gyvena, dirba, skaito 
savo kūrinius, diskutuoja įvai
riausiais klausimais ir, savai
me aišku, susipažįsta su Šven
tuoju miestu, su jo senąja ir 
naująja istorija.

Pagal seną tradiciją Jeruza
lės meras Teddy Kollek, retos 
energijos ir plačių pažiūrų 
žmogus, šių metų kovo vidurį 
sukvietė čionai įvairių tautų 
rašytojus į konferenciją ne 
visai įprastu pavadinimu 
„Tremtis ir literatūra”. Rašy
tojai ir poetai, dėl vienų ar 
kitų priežasčių negalį gyventi 
savo šalyse, gal pirmąsyk 
susitiko, idant aptartų kūry
bos egzilyje problemą — ly
giai reikšmingą ir grynai 
meniniu, ir visuomeniniu poli
tiniu požiūriu.

Pakviestųjų tarpe buvo 
Lietuvoje gimęs lenkų poetas, 
Nobelio laureatas Czeslaw 
Milosz, rusų poetas disidentas 
Josif Brodsky, iškilus literatū
ros kritikas, Pasternako kūry
bos tyrinėtojas, Yale univer
siteto profesorius Victor 
Ehrlich, anglų poetas Al 
Alvarez, arabų poetas Anton 
Shammas, amerikietis Peter 
Evervvine (kurio seneliai kilę iš 
Italijos). Į konferenciją buvo 
pakviestas ir žinomas lietuvių 
poetas bei eseistas Tomas

Poetas ir eseistas Tomas Venclova Nuotrauka Stasio Ilgūno

Venclova (h<ie, Izraelyje 
lankąsis jau antrą kartą).

Mishkenot Sha’ananim 
pastate ir Yemin Moshe 
auditorijose rašytojai ir poetai, 
literatūros mokslininkai ir kiti 
svečiai penkias dienas kėlė 
kits kitam ir sau patiems 
senus kaip pasaulis klausi
mus:

— Kaip veikia tremtis lite
ratūrinę kūrybą ir literato 
asmenybę; ar ji trukdo 
kūrybai, žlugdo ją ir patį 
kūrėją, ar priešingai, leidžia 
jam siekti naujų viršūnių?

— Ar gali ir turi poetas, ar 
rašytojas, atsiradęs emigra
cijoje, šalintis nuo savojo 
krašto problemų ir jo dvasinio 
gyvenimo?

— Ar rašytojas turi pakeisti 
kalbą, tapti savo naujosios 
šalies rašytoju?

Tokių klausimų buvo dešim
tys ir šimtai.

Izraelio poetas Natan Zach, 
kuris drauge su Miloszu 
atidarė konferenciją, pareiškė, 
jog tremtis, įskaitant ir žydų 
tautos tremtį, turi dvejopą 
prasmę. Iš vienos pusės, tai 
kančios ir nevilties praraja; iš 
kitos — tai kūrybos ir didybės 
viršūnės, į kurias pakilti gali 
tik tie, kurie suvokė tą nevil
ties prarają.

Kitu pavidalu, bet iš esmės 
panašiai formulavo savo svar
biausiąją mintį Czeslaw 
Milosz:

— Jei tremtis nenužudo 
poeto, jis darosi dar stip
resnis...

Labai stiprų įspūdį > paliko 
Miloszo pasakojimas apie jo 
likimą — likimą lenkų poeto 
intelektualo, kuriam teko pasi
traukti iš Lenkijos pačiame 
Stalino teroro įkarštyje. Sun
kiausiu savo gyvenimo perio
du Milosz laiko Paryžiaus 
tremties periodą. 1951 metais 
nutraukęs ryšius su komunis
tų niokojama Lenkija, jis 
atsirado Paryžiaus intelek
tualų pasaulyje, kur tada buvo 
itin paplitęs „rausvumas”. Čia 
buvo madinga gėrėtis socialis
tine visuomene, girti ir šlovinti 
pirmąją pasaulyje socialistinę 
valstybę. Josifas Stalinas 
buvo laikomas pusdieviu. 
Lygiai taip pat madinga buvo 
visaip niekinti buržuazinę 

visuomenę, jos laisves, visuo
menines institucijas bei kitas 
vertybes. Tos intelektualų 
sferos keikte iškeikė ir izolia
vo lenkų poetą vien už tai, kad 
jis sakė tiesą apie „komunis
tinį rojų”, apie asmenybių ir 
ištisų tautų tragediją „pažan
giausiojo mokymo”, „progre
syviausios visuomenės” bei 
jos represyvinio aparato 
varžtuose.

Poeto neviltis atrodė neįvei
kiama (vienintelis, kuris jį 
palaikė, buvo didysis 
prancūzų rašytojas Camus). 
Vis dėlto jis ištvėrė ir sulaukė 
epochos, kada jo balsas buvo 
išgirstas. Jis taip pat sugebėjo 
pakilti į poezijos viršūnes. 
Šiandien jis — viso pasaulio 
pripažintas rašytojas, žino
mas ne tiktai Vakarų 
akademikų tarpe, bet ir savo 
tėvynėje. Tai, kas 1951 metais 
galėjo atrodyti tikras stebuk

Dabartinės Jeruzalės vaizdas

las, įvyko — Lenkijoje, kuri ir 
šiandien tebėra tironijos spau
džiama, visi žino ir myli 
Miloszo kūrybą. Jam skirta 
1980 metų Nobelio premija 
virto tautiniu triumfu, ir pats 
poetas buvo sutiktas tėvynėje 
kaip tautos didvyris. Taigi 
Miloszo tremties kelias baigėsi 
laimėjimu. Turbūt todėl 
ramiai ir išmintingai skam
bėjo jo eilės po Jeruzalės 
jlangumi, kur maždaug trys 
šimtai jeruzaliečių — lenkų 
poezijos gerbėjų susirinko 
paklausyti garsiojo svečio...

Tuo tarpu kitas poetas, 
Tomas Venclova, dar tebėra 
emigracijos kelio pradžioje. 
Nustodintas tarybinės piliety
bės, jis jau aštuonerius metus 
gyvena JAV, toli nuo oku
puotos Lietuvos. Tomo Venclo
vos vardas žinomas praktiš
kai kiekvienam izraeliečiui, 
atvykusiam iš Lietuvos. Vieni 

jį žino kaip poetą ir eseistą, 
kiti kaip disidentą, kovotoją 
dėl žmogaus teisių, beje, 
pasisakiusį ir už žydų teisę 
emigruoti, paskelbusį plačiai 
išgarsėjusį straipsnį „Žydai ir 
lietuviai”. Tretiems jis žino
mas kaip iškilaus komunis
tinio Lietuvos rašytojo Antano 
Venclovos sūnus.

Dalyvaudamas diskusijose, 
Venclova pasakojo apie savo 
ir kitų lietuvių rašytojų tremti
nių patirtį, svarstė įvairias 
problemas, atsakinėjo į klausi
mus. Jo pasisakymai pateko į 
Izraelio spaudą (pvz., į 
Jerusalem Post)', jam teko 
kalbėti ir per Izraelio radiją. 
Venclova bendravo ne tik su 
konferencijos rengėjais ir 
dalyviais: kaip ir kiti pakvies
tieji Jeruzalėn rašytojai, jis 
susitiko su šalies ministru pir
mininku Shimon Pėrės. 
Bendrame konferencijos daly
vių literatūros vakare buvo 
skaitomi Venclovos eilėraščių 
angliški vertimai. Tačiau jo 
apsilankmo Jeruzalėje kulmi
nacija buvo lietuviškas poezi
jos vakaras (kovo 19-tą). 
Auditorijoje po masyviais 
skliautais, kiek primenančiais 
senojo Vilniaus gotikinius 
rūsius, susirinko daugiau kaip 
penkiasdešimt Jeruzalės 
gyventojų — lietuvių poezijos 
gerbėjų. Vienas kitas atvyko 
iš Tel Avivo ir net tolimesnių 
vietų. Vyravo žmonės, ne per 
seniausiai išvažiavę iš Lietu
vos, bet buvo emigravusių dar 
prieš karą, studijavusių Nepri
klausomoje Lietuvoje... 
Vakare ir po jo sekusiose 
diskusijose skambėjo beveik 
ištisai lietuvių kalba: vos 
dviem ar t.im asmenim buvo 
lengviau kalbėti hebrajiškai, 
tačiau savanorių vertėjų 
nestigo.

- Čia, Jeruzalėje, ties 
senamiesčio sienomis, lietu
vių poezijos vakaras vyksta 
pirmą kartą istorijoje...

Tokiais žodžiais atidarė 
vakarą Icchokas Meras, rašy
tojas, lygiai priklausąs ir lietu
vių, ir žydų literatūrai. Meras 
trumpai papasakojo apie savo 
seną pažįstamą ir , bičiulį 
Tomą Venclovą ir suteikė žodį 
pačiam poetui.

Vakaro poetinė dalis buvo 
ne tiktai eilėraščių skaitymas. 
Venclova nemažai kalbėjo 
apie lietuvių literatūrą, apie 
tai, kad laiko savo svarbiau
siuoju uždaviniu peržengti jos 
įprastines tradicijas. Poeto 
eilės — skaudžios, bet išven
giančios bet kokio senti
mentalumo ir patetikos, 
beveik moksliškai tikslios ir 
giliamintės — puikus įrody
mas, jog jis sėkmingai spren
džia tą užduotį.

Venclova skaitė taip pat 
vertimus iš Brodskio, Miloszo, 
Herberto, Pasternako ir kitų 
Europos bei Amerikos poetų, 
ši vakaro dalis paliko nė kiek 
ne menkesnį įspūdį, nes 
dauguma klausytojų, mokan
čių lietuvių, rusų, lenkų, 
anglų kalbas, sugebėjo 
deramai įvertinti, kaip tiksliai 
ir subtiliai Venclova perteikia 
kitataučių poetų ritmiką bei jų 
eilių prasmę.

Vakaro pabaigoje Icchokas 
Meras perskaitė Venclovos 
eilėraštį „Ghetto”, kurį pats 
išvertė į hebrajų kalbą. Gal 
išverstas eilėraštis kiek ir 
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Šiame numeryje:
LB Kultūros tarybos premijas sutinkant. 
Skulptoriui Vytautui Kašubai dailės premi
ja.
Kuolas ar plunksna? (Teatrinės premijos Da
riui Lapinskui proga).
Simfoninės muzikos puoselėtojas — Vytau
tas Marijošius.
Leidėjas Juozas Kapočius.
Keli žodžiai apie poetą — Alfonso Nykos-Ni
liūno naujo poezijos rinkinio belaukiant. 
Eilėraščiai iš naujo Alfonso Nykos-Niliūno 
rinkinio „Žiemos teologija”.
Filosofas Juozas Girnius.
Radijo konkurso trys premijos.
Lietuvių fondas sveikina premijų laimėtojus.

*
Jaunas kompozitorius Petras Aglinskas ir 
„Loop Group”.
Lietuviai tarptautinėje meno parodoje.

LB Kultūros tarybos 
premijas sutinkant

Kai kas graudenasi dėl 
premijų pertekliaus, kai kas 
skundžiasi, kad per mažai 
mūsų kultūrinis gyvenimas 
premijuojamas. Teisybės rei
kėtų ieškoti per vidurį. Premi
jos nustoja savo vertės, kai 
jomis švaistomasi į visas 
puses, ir jos nublunka, premi- 
juojant lėkštus, žemiau vi- 
durkio, veikalus. Iš kitos 
pusės, išeivijos kultūrinis 
gyvenimas klesti dėka tų, 
kurie aukoja savo laiką ir 
jėgas, dažnai nieko nesitikė
dami iš savo visuomenės, o ir 
jų ekonominė padėtis yra 
labai netoli skurdo ribos. 
Dažnai jie dirba tik už ačiū, 
net ir be jo, neužtenkamai 
įvertinti, vieniši, kuria, 
vedami vidinio pašaukimo. Jų 
gyvenimas nematuojamas nei 
daiktais ar garbe, nei nuotrau
komis pirmuose spaudos 
puslapiuose; dažnai senatvėje 
jie visiškai užmirštami. Iš to 
taško žiūrint, kiekvienas jų 
turėtų būti premijuojamas, o 
premijų būtų per mažai net ir 
simboliniam atsilyginimui už 
jų kultūrinį įnašą.

Šiuo metu kultūrinių 
premijų nėra nei per daug, nei 
per mažai. Jos yra paskata ne 
tik kurti, bet ir nors simbo
liškai atsilyginti kūrėjui. Ta 
prasme prieš kelerius metus 
įsteigtos ir Lietuvių bendruo
menės krašto valdybos premi
jos yra sveikintinas reiškinys 
ir skatinantis veiksnys kultū
riniam augimui ir plėtotei. Jos 
neišsprendžia ekonominio 
aspekto, bet prisideda prie jo, 
iškelia ir išskiria kūrėją, 
žodžiu, moraliai šiek tiek 
prisideda prie jo pripažinimo 
visuomenėje, taip pat duoda 
progos iškilti naujoms kultū
rinio gyvenimo jėgoms, kurių 
šiandien taip trūksta, senajai 
kartai vystant. Tegu tos 
premijos kol kas dar simboliš
kos, išskiriant literatūrinę ar 
už lituanistine tematika 
parašyto veikalo 3000 dol. 
premiją, bet ateityje jos galėtų 
būti stambesnės ir kultū
rininkui patrauklesnės. Ačiū 
Dievui, maždaug po 35 metų 
nuo mūsų įsikūrimo šiame 

1 krašte mes esame ekonomiš
kai pajėgūs paremti tuos, kurie 
mums daug duoda ir davė, 
nieko iš mūsų nereikalau
dami. Mes turime grąžinti 
jiems skolą. Pilnai jos niekad 
negrąžinsime, nes jų darbą 
negalime vertinti medžiaginiu 
mastu, bet turime juos bent 
suprasti ir padėkoti.

Ką reikėtų visų pirma premi
juoti? Vieningo atsakymo 
netenka laukti. Mūsų kultūri
nė dirva ne tik plati, derlinga, 
bet ir įvairi. Pati svarbiausia 
lietuviškos kultūros žymė yra 
lietuviškas žodis. Jis gali 
skambėti eilėraščio rimais, 
daina, radijo bangomis, teat
riniu dialogu ar beletristinės 
literatūros knyga. Nema
žesnės reikšmės, gal tik 
plačiau išsiliejanti kultūrinė 
srovė i teka garsinio ar vaiz
dinio meno apraiškomis, 
muzika, daile ar svetima 
kalba parašytu mokslo 
veikalu. Lietuvybės išlaiky
mui viskas svarbu. Dažnai 
iškritus vienam veiksniui, 
gresia pavojus tautinei išeivi
jos gyvybei. Tada prasideda 
ne tik nulietuvėjimas, bet ir 
nukultūrėjimas: lietuvis be 
kultūros yra paprastas geres
nio gyvenimo ieškąs emigran
tas, duoneliautojas, apsikro
vęs daiktais ir juose 
paskendęs. Šią sudėtingą 
išeivijos problemą pajuto LB 
Kultūros taryba, mesdama 
žvilgsnį į visas kultūrinio 
gyvenimo sritis. Tuo reikia 
didžiuotis ir su džiaugsmu 
sutikti premiją, nežiūrint jos 
dydžio. Svarbus pats kultūri
nio gyvenimo pajutimas, o 
ateityje lauktina dar didesnė 
parama kultūrininkams.

Gegužės 11 d. Clevelande 
įvyksta premijų įteikimo 
šventė, kurią rengia LB Kul
tūros taryba. Pati didžiausia 
3000 dol. premija paskirta 
poetui Alfonsui Nykai- 
Niliūnui už jo jau baigiamą 
spausdinti poezijos rinkinį 
Žiemos teologija. Šią premiją 
skiria JAV LB krašto valdyba. 
Kultūros darbuotojų premijos 
paskirtos dr Juozui Girnių
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Skulptoriui Vytautui Kašubai

Skulptorius Vytautas Kašu
ba, labiausiai žinomas lietu
vių tarpe savo religinės ir isto
rinės tematikos darbais, 
beveik visus savo 70 metus 
gyvena užsiangažavęs 
kūrybai ir ieškojimui 
humanistinės išraiškos. Gimęs 
1915 m. Minske ir augęs 
Marijampolėje, Kašuba dar 
bebūdamas 9 metų pradėjo 
domėtis menu ir paišyba. Jo 
vyresnis brolis Vincas, kuris 
jau buvo baigęs Kauno meno 
mokyklos tapybos klasę, ir 
kuris vėliau lankėsi Euro
pos dailės centruose, skatino 
Vytautą. Vincas dalijosi Itali
jos kelionės įspūdžiais ir leido 
jaunesniam broliui susipažin
ti su meno istorija ir skulptū
ra jo knygose. .Bebūdamas tik 
12 metų, išradingas ir 
užsidegęs Vytautas numetė 
dažus ir paišybą ir griebėsi 
pirmiausia molio, tada 
medžio, gipso ir marmuro, 
mokydamasis visų medžiagų 
ir priemonių technikų. Baigęs 
Kauno meno mokyklą 1939 
metais, netrukus iškilo savo 
talentais ir tapo skulptūros 
studijos dėstytoju 1941-43 m.

Atvykęs į New Yorką 1947 
m. Kašuba pateko į pasaulio 
meno sostinę ir ėmėsi toliau 
ieškoti sau naujų meno kelių 
šiame krašte. Aprūpino savo 
šeimą kasdieniniu darbu, kaip 
drožinėtojas ir projektuotojas 
baldų gamykloje, ir kai 
pagaliau jo klientūra pakan
kamai išsivystė, jis galėjo 
palikti tarnybą ir pasišvęsti 
savo kūrybai. 1950-1970 m. 
dešimtmečiais Kašuba 
dažniausiai dirbo bažnytinio 
meno srity, kurdamas dideles 
Kristaus, Marijos ir apaštalų 
figūras. Rūpintojėliuose ir 
Nukryžiuotuose vyravo 
skausmo ir nuolankumo 
ekspresija. Tuo laikotarpiu jis 
dažnai išliedavo savo tėvynės 
ilgesį istoriniuose siužetuose. 
Didvyrių valdovų statulose 

Vytautas KaSuba Paskutinė vakarienė 
Nuotrauka Vytauto Maželio

jaučiama ištvermė, jėga ir 
didingumas. Skulptorius 
suprojektavo medalionų, pvz., 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktuvinį medalį (už kurį jis 
gavo tarptautinę premiją), ir 
monumentalių (2 pėdų skers
mens) 5 kunigaikščių portretų 
seriją (1975 m.). Tuo metu 
Kašuba sėkmingai eksperi
mentavo su plakto švino 
(repoussė) technika, kurią jis 
pamilo dėl jos imlumo ir 
bangavimo, rankai pasidavi
mo. Šiuo periodu Kašuba 
kūrė visą seriją dinamiškų 
skulptūrų, kuriose jis išnau
dojo švino galimybes. Šios 
skulptūros vaizdavo ištemp
tus ar išspaustus žmones, ku
rie šauksmingoj desperacijoj 
troško išsprukti iš savo 
kūniškų varžtų. Švino nuodin
gumas pakenkė jo sveikatai ir 
1976 m. Kašuba apgailes
taudamas turėjo palikti tą 
medžiagą ir siekti naujų 
priemonių.

Jau daugelį metų įvairiai 
kūręs „mergelių” figūras, jis 
ėmėsi dirbti portretus baltam 
gipse ar juodam atliedintam 
akmenyje. Dažniausiai dirb
davo moterų figūras reljefuo
se, bet kartais kūrė apvalias 
formas ir biustus. Jis pats 
pasirinkdavo įdomius veidus 
savo tyrinėjimams, kartais ir 
užsakymus atlikdavo. Šiuose 
portretuose vystėsi suabstrak- 
tinimas realistiniam fone. 
Įsidėmėjęs žiūrovas matys, 
kad kūnai ir veidai telpa savo 
rėmuose ne visai natūraliai — 
geometrija ir menininko vaiz
duotė abstrakcijoje išgauna 
kitokią žmogaus realybę. 
Romėnų ir graikų klasikinės 
epochos interpretacijos at
sispindi rimtose pozose, 
suklostytose aprangose, kėdės, 
kurioje modelis sėdi, formoje ir 
net antikinio stiliaus raidėse. 
Įėjus į kambarį, kuriame suka
binti tie portretai, norisi 
šnabždėti kaip šventykloje.

premija

Skulptorius Vytautas Kaftuba (1985 m. nuotrauka)

„Pasirinkęs spręsti komplikuotų perspektyvų ir kompozicijų 
problemas, Kašuba yra sukūręs monumentalią sudėtingą .sieną’, kuri 
atveria žmogaus skausmingą gyvenimo raidą...”

Susimąstymas, supratimas 
gyvenimo sudėtingumų, 
amžinos paslaptys glūdi tuose 
baltuose veiduose.

Kitų amžių svarbiausios 
įtakos Kašubai tai turbūt 
ankstyvosios epochos: Egipto, 
Babilono, Asirijos, Bizantijos 
ir Europos viduramžių 
romaniškojo stiliaus ir anksty
vojo renesanso periodai. 
Nuotaika ir formos apipavi
dalinimu jo bažnytinio meno 
1950-1965 m. periodo darbuo
se atsispindi 12 amž. interpre
tacijos. Visą savo gyvenimą 
susidomėjęs reljefo proble
momis, išstudijavęs klasikų 
medalius ir portretus, Kašuba 

dabar siekia reljefo tobulumo. 
Nutaręs įkūnyti trijų dimensi
jų pasaulį beveik dviejose 
dimensijose, Kašuba įtalpina 
pilną tolumą ir žmogaus ap
valaus kūno judesius dviejų ar 
trijų colių gylio lakštuose.

Prieš kelerius metus Kašuba 
keliavo į Italiją priimti 
tarptautinėj parodoj medalio 
premiją. Tuo metu jis pirmą 
sykį matė skulptūras, kurias 
taip seniai pažįsta iš atvaiz
dų. Pasisveikinęs su senais 
iškiliais „draugais”, jis 
džiaugėsi nežinomybėm — 
užtikęs mažus šedevrus kiek
vieno miestelio bažnyčioje. 

Jam net rūpėjo, kad tie visi 
nauji įspūdžiai atbaidys jį nuo 
jo suplanuoto projekto. Bet ne, 
konkrečiau susiformulavo jo 
gyvenimo didžiausias užsimo
jimas. Pasirinkęs spręsti kom- 
likuotų perspektyvų ir kom
pozicijų problemas, Kašuba 
yra sukūręs monumentalią 
sudėtingą „sieną”, kuri at
veria žmogaus skausmingą 
gyvenimo raidą. Pradėjęs 
piešti eskizus 1981 metais, 
jisai prisipažįsta, kad skulptū
ros savaime lipdėsi molyje, kai 
visas planas buvo sustatytas. 
Tiek metų studijavęs žmogaus 
anatomiją, judesį ir nuotaiką, 
Kašuba dabar dirba be 
modelių, kurie tik trukdo 
koncentracijai ir atminties 
vaizdams.

Šioji siena sudėta iš trijų 
skilčių, kurių temos yra 
„Svetimi kraštai”, „Trem
tiniai” ir „Interjerai”. Kiek
viena skiltis turi po 12 ar 13 
vertikalių ar horizontalių 
dalių, kurių dydis maždaug 
dviejų pėdų iš trijų. Kelios 
figūros veikia kiekvienoje 
dalyje, kuri gali stovėti kaip 
nepriklausomu tema. Bet kaip 
žodis sakinyje, ir tas sakinys 
paragrafe, tų 37 dalių komplek
to sintezė su 125 figūrom 
sukrečia žiūrovą savo nuosek
lumu ir giliu įsijautimu. 
Pripratęs matyti Kašubos 
herojiškus kunigaikščius ir 
šventuosius, žiūrovas turi per
siorientuoti ir suprasti, kad 
čia skulptorius mato heroiz
mą paprastame žmoguje, kuris 
kadieniniame gyvenime, 
vargsta, spręsdamas savo 
gyvenimo problemas. Skulpto
rius tarė: „Kol žmogus gyvas, 
tol jam žmogaus problemos 
aktualios”. Mes egzistuojam 
savo kūnuose, tad tie kūnai 
virsta palyginimais, kurie 
simooliškai išreiškia sielvartą 
ir paguodą. Žmogaus abe
jonės, klaidžiojimai, vienišu
mas, intymūs santykiai ir jų 
įtampa yra pristatyti beveidiš- 
kuose ir kartais nepilnuose 
kūnuose. Ne individualybė ar 
kūno grožis čia svarbu; šio 
darbo tematika yra ta 
kovojanti dvasia, kuri tame 
kūne slypi. Šios skulptūros 
lipdytos iš molio, liedinamos 
gipse, ir tada atliedinamos 
bronzoje. Toji kieta medžiaga 
gyvai išryškina žmogaus stip
rybes. ir kartu savotiškai rodo 
jo silpnybes ir trapumą. Kaip 
tapybai spalva, taip skulptū
rai šešėlis mirguliuoja besikei
čiančioj šviesoj ir intriguoja 
žiūrovą. Bronzos šiluma ir 
spalvingumas visai pakeičia 
balto gipso nuotaiką.

Šiame monumentaliame 
darbe Kašuba suveda savo 
ankstyvesnės kūrybos temas 
ir technišką patyrimą. Papras
tam žmoguje matom šventųjų 
kančias, lietuvių didvyrių 
ištvermę ir portretų ramybę. 
Gerbdamas žmogaus pastan
gas, ieškodamas sau kampo, į 
kurį galėtų įsikibti šiame 
pasaulyje, Kašuba mato kiek
viename žmoguje kilnumą ir 
didingumą. Jam paskirtoji LB 
Kultūros tarybos dailės premi
ja yra lietuvių visuomenės 
antspaudas ir įvertinimas šio 
skulptoriaus pasiekimų ir 
kūrybos suklestėjimo ir 
padėka tam kūrėjui, kuris 
savo privačiais išgyvenimais 
tiek daug suteikė grožio 
mūsų aplinkai. •



Šiame numeryje:
Lietuvių dailės muziejaus klausimu.
Iki pasimatymo 20005 metais — „Australi
jos lietuvių metraštis II”.
Baritono Algio Grigo pirmos plokštelės pro
ga.
Išsilaisvinusios moters dilema — Doris Les- 
sing romanas „The Golden Notebook”.
Iš australų poetės Judith Wright kūrybos. 
Raimundo Mariaus Lapo „Ten, ekrane suži
bus...”
Chicagos skautininkių draugovės suruošta 
meno paroda.
Pabaltiečių namai Prancūzijoje. 
Archeologiškas žvilgsnis į ^eksualumą.
Iš Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo 
veiklos.
„Draugo” knygyne.

Lietuvių dailės 
muziejaus klausimu

Atskyrus idėją nuo idealiz
mo, K. Bradūno atsišaukimas 
įsteigti Lietuvių dailės muzie
jų (žr. 1985 m. vasario mėn. 9 
d. Draugo priedą) atrodo labai 
paprastas. Turime vertingų 
dailės darbų, tuščias profe
sionalaus lygio galerijos 
sienas, reikia tik visiems bend
rai susitarus sunešti visą 
dailės turtą j vieną rinkini ir 
įsteigti muziejų. Muziejui 
prižiūrėti — pasamdyti žmogų. 
Tokių „profesionalių muzie
jininkų”, autoriaus teigimu, 
„mes turime ir turėsime, net 
jaunųjų tarpe”. Muziejus būtų 
įteisintas, kaip pelno nesie
kianti korporacija. Jo išlaiky
mas įeitų į „mūsų didžiųjų 
projektų eiles”. Rėmėjais būtų 
savięji „medičiai”: „pavieniai 
stambesnių sumų ir palikimu 
aukotojai”, Lietuvių fondas ir 
visos kitos lietuviškos insti
tucijos.

Idealizmas yra geras varik
lis, bet kad vežimas pajudėtų, 
neužtenka vien tik kuro, reikia 
ir ratų, ir vairo, na, ir 
svarbiausia, vairuotojo su 
planu ir nuovoka. Muziejaus 
idėja nėra nauja, bet iki šiol 
rimtai nesiūlyta. Jos dabar
tinis aktualumas yra surištas 
su atsiradusiu muziejinės ver
tės turtu. Pagrindą sudaro 
Lietuvių dailiojo meno institu
to rinkinys; Domšaičio, Dobu
žinskio ir Petravičiaus darbai 
yra turtas, kurio laikymas 
sandėlyje, matant nuolat tuš
čias M. K. Čiurlionio galerijos 
sienas, yra logiškai nepatei
sinamas ir ekonomiškai 
nepraktiškas. Papildžius jį M. 
K. Čiurlionio galerijos žinioje 
esančio rinkinio darbais, 
pasidarytų graži Lietuvių 
dailės muziejaus užuomazga. 
Techniškoji muziejaus steigi
mo dalis neatrodo, kad būtų 
sudėtinga. Reiktų tik nuspręs
ti muziejaus paskirtį, jo 
veiklos užduotį ir veikimo 
būdą: kokio muziejaus mums 
reikia ir ko mes iš jo tikimės. 
K. Bradūnas sektinu pavyz
džiu nurodė ukrainiečių muzie
jų. Deja, aš jo nežinau ir todėl 
laikyti jį pavyzdžiu nega
liu. Kita vertus, jeigu jau 

mums reikia pavyzdžio, tai 
kodėl neieškoti jo ten, kur jo 
ieško viso pasaulio muziejai — 
Amerikos didžiųjų muziejų 
veikloje.

Šiandieninis muziejus (gr. 
mouseion — mūzų buveinė) 
neturi nieko bendro su 
Ptolemėjo muziejumi 
Aleksandrijoje (290 pr. Kr.). 
Metaforine prasme jam arti
miausias yra dailės muziejus. 
Jis yra palyginus naujas 
reiškinys. Susidomėjimas 
praeitimi renesanso metu ir 
bendras renesanso žmogaus 
smalsumas davė pradžią 
rinkimui senienų (šarvų, 
ginklų, pinigų ir Lt.). Siste
mingas dailės darbų rinki
mas prasidėjo tik 19 a. Praėju
siame amžiuje buvęs daugiau 
romantiška susitikimo vieta 
aristokratiškam elitui, dabar
tinis 20 a. muziejus, ypač šio 
amžiaus antroje pusėje, yra 
tapęs visiems prieinamu kultū
ros, švietimo ir auklėjimo 
centru. Be nuolatinių dailės 
rinkinių dabartinis muziejus 
yra kartu ir galerija. Dalyje 
muziejaus vyksta pavienių 
dailininkų ar kurios kitos 
paskirties parodos. Dažnas 
muziejus turi savo biblioteką, 
skaityklą,' auditoriją paskai
toms, kino teatrą. Bostono 
Fine Arts muziejuje dažnai 
vyksta koncertai. Muziejuose 
veikia mokyklos, skyriai 
vaikams ir jaunimui, suveny
rų ir reprodukcijų krautuvės, 
knygynai, kavinės, valgyklos. 
Žiūrint į muziejų iš to kampo, 
ryšium su K. Bradūno siūly
mu paversti M. K. Čiurlionio 
galeriją Jaunimo centre, 
Chicagoje, į dailės muziejų 
peršasi įdomi mintis. Įgyven
dinus muziejų Jaunimo centre 
būtų pasiekta to paties, ko 
siekia visi muziejai — būtent, 
tapti kultūrinio gyvenimo cen
tru. Skirtumas šiuo atveju 
būtų tik toks, kad muziejus, 
įskiepytas į jau veikiantį 
kultūros, švietimo ir auklėji
mo centrą, pats taptų to centro 
integralia dalimi. Jaunimo 
centras, be jau sukauptos 
archyvinės medžiagos ir 

(Nukelta į 2 psl.)

Iki pasimatymo 2005 metais
„Australijos lietuvių metraštis II

--------------------------
JURGIS GLIAUDĄ

Australijos lietuvių metraštis II.
Adelaide, 1984. 496 psl. Bus gaunamas 
Drauge.

* .

Pietų kryžiaus žvaigždynas 
(Cruz) susideda iš aštuonioli
kos spindulingų žvaigždžių, 
kurios savo grupuote sudaro 
kryžiaus kontūrus. Ir kitas 
garsus savo spindesiu 
žvaigždynas, Corona austra- 
lis, spindi Pietų pusrutulio 
danguje. Deja, mes, Žemės 
šiaurinio pusrutulio gyvento
jai nematome tų naktinių 
dangaus gražuolių ir netu
rime galimybių jais grožėtis. 
Pietų kryžiaus žvaigždynaš 
tematomas tiktai nuo dešim
tos šiaurinio pusrutulio lygia
gretės į pietus, informuoja en
ciklopediniai šaltiniai. 
Šiauriečiui reikia toli keliauti į 
pietus, kad galėtų grožėtis 
Pietų kryžiaus ir Australiš
kosios karūnos iliuminaci
jom^.

Galbūt mūsų astralinis 
poetas Aleksandras Rudžius 
(ir astronomai) labiau 
susipažinę su tų spindulingų 
konsteliacijų sferomis, o 
mums, sėsliems šiauriečiams, 
Pietų kryžius ir Corona aus
tralas yra 
incognita...

dangiškoji terra* * *
pasiekė įdomi irŠtai mus 

svarais sunki knyga Austra
lijos lietuvių metraštis II ir iš 
jos puslapių mes jau 
pradedame apygeriai pažinti 
Australijos lietuvių konstelia
cijas tolimame tarp Didžiojo ir 
Indijos vandenynų beplūkau- 
jančiame žemyne. Atšokęs į 
vandenynų platybes, ilgava- 
landžiais skrydžiais bepasie
kiamas kontinentas, Terra 
AustraliB, jau nebe terra in
cognita, nebe nežinomybė. Jos 
vietovių pavadinimai -l Ade
laidė, Brisbanė, Wodong, Gee- 
longas, Truchano Tasmani- 
ja — nebe egzotika. Visur ten 
randame lietuviškas konstelia
cijas, lietuvių telkinius. Ima
me juos sistemingai pažinti 
per Australijos lietuvių leidžia
mus metraščius. Australijos 
lietuviai informuoja visą lietu- 
viją apie savo buitį, apie savo 
organizacinius bei kultūrinės 
veiklos poslinkius gerai 
redaguojamais metraščiais.

Tęstinumo ženkle, po 1961 
metais išleisto Australijos neigia t 
lietuvių metraščio, 1984 sprendimus, 
metais išleistas Australijos
lietuvių metraštis II. Tad ir 
matome, neperžengdami 
dešimtosios šiaurinės lygia
gretės tautines lietuviškas 
konsteliacijas Australijoje. 
Tad ir viliamės, kad po logiško 
dviejų dekadų intervalo 
galime laukti Australijos 
lietuvių metraščio III 2005 
metais.

• * *

Nors tituliniame metraščio 
puslapyje išleidimo metai 
nurodyti 1983-ieji, faktiškai, 
kaip pažymėta knygos metri
koje (p.2), išleidimo metai yra 
1984-ieji.

Masyvi knyga išleista 
Adelaidėje. Tai tarsi į kietus 
viršelius įrišta metinė stam

nugarė- 
leidinio 
lietuvių 

antraštė 
raidyno

baus žurnalo laida. Tai 
išmaningos, gausios ir 
energingos tautinės kolonijos 
dienoraštis. Knygos 
Įėję įrašytas pilnas 
vardas „Australijos 
metraštis”. Stambi 
klasikinio romėnų
raidėmis ant knygos viršelio 
„METRAŠTIS” - spindu
liuodama auksu nuteikia 
skaitytoją pagarbiai justi 
temos rimtį. Tai juk informaci
ja dabarčiai, istorija ateičiai!

Vyriausias šio masyvo 
redaktorius yra Viktoras 
Baltutis. Redakcinės komi
sijos sudėtis: I.I. Davis, J. 
Janavičius, V. Mockūnienė ir 
P. Pusdešris. Nuotraukas 
ruošė V. Vosylius. Spaudai 
tekstus surinko A. Jablons
kienė. Straipsnių ir nuotraukų 
kompozicija P. Pusdešrio. 
Knygos tekstas surinktas 
„Mūsų pastogės” spaustuvėje. 
Knygą spaudė SA. Print Co. 
spaustuvėi 4

♦ ♦ ♦

Pradėjus periodiškai leisti 
savo gyvavimo apžvalgas, po 
dviejų dekadų trukmės nuo 
pirmojo metraščio 1961 
metais, šio tomo temoms teko 
vaizduoti organizacinio 
gyvenimo evoliuciją, įvardinti 
veikimo vaisius. Šie vaisiai 
jau prinoko. Jiems vieta ant 
vaišių stalo. Informacinėse 
plačios apimties vaišėse 
skaitytojas smagiai įgauna 
pažinimo apetitą : l’appetit 
vient en mangeant (apetitas 
didėja bevalgant).

Lietuviško informavimosi 
apetitas tikrai naudingas, nes 
eilinis lietuvis „amerikonas” 
daugiau girdėjo apie Austra
lijos kontinento egzotiškąją 
fauną ir unikalią florą, o 
mažiau žino apie savo tautietį 
„Aussie”, apie lietuviškų 
telkinių Australijoje gyveni
mą . Žinių apie Australiją 
nestokojama amerikietiškoje 
periodikoje, bet tai nesudaro 
ištisinio vaizdo, nesudaro 
platėlesnės, buitį pavaiz
duojančios panoramos. Ir 
kažin kodėl (gal iš eks- 
kursantų-turistų parsivežtų 
įspūdžių?) amerikietis linkęs 
galvoti, kad australiškoji 
buitis slenka lengvai, be įtam
pos, net snaudališkai... 
Australiškieji metraščiai pa
neigia tuos paviršutiniškus

Dalinis vaizdas iŠ Australijos lietuvių viešos Australijos premjero Whitlam tarptautinę politiką 
demonstracijos 1974 metais prieš tuometinio Pabaltijo kraštų atžvilgiu.

Vienas iš Australijos lietuvių knygnešių: Leonas Baltrūnas prie savo 
spaudos kiosko.

♦ ♦ *

Mūsuose paplito ekskursi
nių arba individualinių 
kelionių aprašymai, apsilan
kymų svetimose istorinėse 
vietose kronikos. Mes, deja, 
neturime turistų įspūdžių 
(knygose arba periodikoje), 
belankant lietuviškas koloni
jas, bestebint lietuviškųjų 
telkinių aklimatizavimosi 
procesą įvairiuose Žemės 
planetos centruose bei užkam
piuose. Demografinių išeivi
jos evoliucijos problemų stu
dijoms kaip tiktai vertin
giausi šaltiniai yra lokalinių 
tautinių telkinių kronikos, jų 
metraščiai ir organizacinio 
reiškimosi sąvadai.

Organizuotas lietuviškų 
telkinių Australijoje gyveni
mas buvo įdiegtas gyvuoti 
kaip daigas ant akmens; o jis 
prigijo, jis išsiskleidė žiedais. 
Redakcinė šio metraščio 
komisija sako veikalo pratar
mėje: „Lietuviškas gyvenimas 
Australijoje, susiformavęs pir
mame dešimtmetyje (1947- 
1957) nesustingo, bet plėtėsi, 
apimdamas naujus hori
zontus, įnešdamas naujų idėjų 
ir pritaikydamas bendruo
menės veiklą prie kintančių 
gyvenimo sąlygų”.

♦ * ♦

Tarta teisingai. Lietuviškas 
gyvenimas noko Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
planavimo ženkle, ir neteko 
savitarpyje kautis dėl politi
nio prioriteto miražų.

Dviejų dekadų dabartis su
daro šio masyvaus veikalo 
turinį. Praeitis dar gyva. Dar 
nereikia, norint pažinti savo 
gentkartes, „nuo senų metraš
čių nupūsti užmaršties dulkes” 
(A. Puškinas). Australijos 

lietuvių metraštis II gyvas 
kunkuliuojančio gyvenimo 
vaizdais. Vardų grandinės 
reiškia gyvenimą ir veikimą. 
Pro santraukas, pro apyskai
tų toną skaitytojas pagauna 
gyvastingumą. Dinamiškumą 
rodo šimtai nuotraukų, kuriose 
šimtai, o gal ir tūkstančiai 
žmonių demonstruoja savo 
suinteresuotumą lietuvybės 
idėjomis.

♦ ♦ ♦

Antrajam metraščio tomui 
pasirodžius, sukurtas prece
dentas — duoti vis labiau 
nokstančios visuomenės veik
los paveikslą. Galima spėti 
iš Australijos lietuvių telkinių 
atkaklumo ir išmintingosios 
planavimo kantrybės, kad 
dvidešimt pirmajam šimt
mečiui atkakus, kada šį 
puikųjį „metraštį II” nukels į 
istorijos lentyną, „metraštis 
III” turės nemažiau medžia
gos ir užims pranokėjo vietą. 
Tada lauksime susitikimo su 
Australijos Lietuvių met
raščiu III „Draugo” priedo 
puslapiuose.

Duoklė ateičiai — tai nėra 
paradoksas — yra duoklė 
istorijai. Australijos lietuvių 
telkinių dinamika yra tau
tinės energijos protuberansai, 
kuriuos matome mes, kuriuos 
matys ateitis.

* * *

Žvilgsnį į vis negęstančios 
dinamikos ateitį pagauname 
iš Australijos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos 
pirmininko V. Bukevičiaus 
žodžio metraščio įvade: „ALB 
krašto valdyba norėdama, kad 
ateities istorikai tinkamai 
įyertintų Australijos lietuvių 
pastangas bei pasiekimus 
lietuviškos kultūros ugdyme, 

švietimo darbe, jaunimo 
auklėjime, lietuvybės išlaiky
me ir politinės veiklos įnaše 
Lietuvai ir jos laisvės bylai, 
išleido du Australijos lietuvių 
metraščius...”

Viešumos siekimo iniciaty
va ateičiai išsaugos vardus, 
darbo metodus, išsaugos ir 
šios kartos veidus — tokia gi 
gausa nuotraukų! Tai pozity
vus apdairumas, statant lietu
višką gyvenimą į ateitin 
vedančius bėgius.

« * *
Metraščio įvade Bronius 

Straukas per dvylika puslapių 
anglų kalba informuoja 
angliškai beskaitantį skaity
toją apie Lietuvos istoriją ir 
apie priežastis, dėl kurių 10,- 
000 lietuvių, sutikę su 
drakoniškomis įvažiavimo 
sąlygomis, imigravo Austra
lijon, sovietinei armijai 
okupavus Pabaltijį.

V. Neverauskas, B. Strau
kas, kun. Pr. Vaseris, kun. Pr. 
Dauknys, V. Patašius, Pr. 
Prašalaitis, J. Veteikis, Alber
tas Zubras, V.S. Bronius 
Žalys, Juozas Stepanas, R. 
Sidabras, Bitutė ir Zita 
Prašmutaitės, J. Šniras savo 
rašiniais apima platų bendri
nės organizacinės veiklos 
sektorių, per 104 puslapius 
pavaizduodami paskiras 
organizacinės veiklos šakas.

Likusius 380 metraščio 
puslapių skyrė vaizduoti gają 
lokalinę ALB padalinių veiklą 
bei autonomiško apsisprendi
mo sambūrius. Kaip ir Ameri
koje, dėl didelių atstumų vieti
niai susitelkimai įgauna 
savitą autonomiškumą, tampa 
sandariais vienetais, išsiugdo 
savo „patriotiškumą”. Telki
niai turi savo laimėjimų, kar
tais pergyvena ir savitarpio 
„trintį”. Todėl platokai rašyti 
apie lokalinius telkinius labai 
tinka šitokio žanro leidiniui; 
juk lokaliniai telkiniai yra 
visos lietuvių kolonijos nu
garkaulis.

* * *

Knygos tekstas tradiciniai 
sudėtas į platųjį (91/2*12 
colių) puslapį. Rastas geras 
būdas duoti maksimumą 
lektūros ir vaizdų. Smagu 
matyti gaivalingame veidų 
parade daug jaunų veidų. Tai 
elementas, kuris ruošiasi 
užimti savo vietas „metraštis 
III” tome.

Apie kuo įvairiausią visuo
meninę veiklą paskirose 
Australijos vietovėse pagau- 
liai rašo bent septyniasdešimt 
metraščio bendradarbių. Tarp 
amerikiečiui skaitytojui naujų 
vardų sutinkame ir labiau pa
žįstamus — knygų autorius, 
poetų ir prozininkų pavardes...

Iš viso Australijos lietuvių 
metraštyje II plačiau ar siau
riau rašo bent šimtas savo 
temos žinovų. Jie davė platų 
vaizdą. Nors redakcinė 
komisija kukliai pastebi, kad 
„spragų galima rasti”, leidi
nys stebina savo išsamumu ir 
struktūra. Metraščio vadovai 
ir bendradarbiai davė pa
justi skaitytojui objekto plotį, 
idėjinių siekių gilybę. 
Nuotraukų gausybė sukonkre
tino rašinius. Lietuviškos 
Australijos konsteliacijos, 
kurios tiktai detalėmis atsis
kleidžia mūsų periodikoje, 
sušvito pilnais savo pavi
dalais.
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Šiame numeryje:
Apie „Mankurtą”

i gyvąją mūsą kalbą kraštei •

Poezijos dienos Chicagoje.
Iš Antano Baranausko, Walt Whitma- 
no, Henriko Nagio ir Liūnės Sutemos 
poezijos.
Apie „Mankurtą” — svetimžodį, įėjusį 
į gyvąją mūsų kalbą krašte.
Operos raketa kyla aukštyn — keli žo
džiai apie šių metų „Don Carlo”.
Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisi
kėlimo viltį — knyga apie kun. Alfon
są Lipniūną.
Šiemetinis pavasaris Antrame kaime. 
Chicagos teatruose.

*
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Poezijos dienos Chicagoje

Yra tokia literatūrinių atsi
minimų knyga, kuri pažįstama vi
siems slavistams. 
Svirski A History 
Soviet Writing: the 
Morai Opposition 
pasakojama tokia istorijėlė.

Vienu metu Sovietų Rašytojų 
rūmuose maišęsis vienas poetėlis 
— Svetlovas — pragyvenąs iš 
vertimų, kuris buvo prasimanęs 
gudrų žaidimėlį. Atsivertęs 
stambų Sovietų Sąjungos rašy
tojų biografinį žinyną, jis provo
kuodavo savo pašnekovą atspėt, 
ar jis žinąs bent vieną puslapy 
išvardintų autorių, ir ką tasai 
parašęs. Jei jo auka sugebėdavo 
tai padaryt, Svetlovas jį apdo
vanodavo dešimčia gramų 
vodkos. Jei ne, žaidimo partneris 
privalėdavo statyt Svetlovui šim- 
tagramį. Kadangi tame žinyne su
minėta per 8000 pavardžių, savai
me suprantama, kad Svetlovas 
nelikdavo nė dienelės blaivas.

Jei patys rašytojų draugijos 
nariai nesusivaiko savo tarpe, ko 
norėt iš eilinių žmonių. O dar la
biau iš užsieniečių, nemokančių 
rusų kalbos. Jiems lieka vien 
vertimai, o jie nebūtinai repre
zentuoja tai, kas meniškai brandu 
ir savita. Nors, ačiū Dievui, dabar 
užsienį pasiekia vis daugiau ir 
daugiau savilaidos leidinių.

Bet pasitaiko ir išimčių. Saky
sim, Cingis Aitmatovo vardas 
tolydžio darosi vakariečiams ži
nomas. Jo „Džamilia” (1958) 
išversta į 42 Europos, Azijos bei 
Afrikos kalbas. Paskutinioji — 
„Ilga kaip šimtmečiai diena” — į 
prancūzų ir italų kalbas. Dar 
reikšmingiau, „Ilga diena” susi-

RASA IEŠMANTAITĖ
Tai Gregori 
of Post-War 
Literature of 
(1981). Joje

Atseit, 
kultūrų 
kūryboj

poezija, 
Lietuvoje 
eina iš 

Argi tai 
ką reiškė 
tautai ir

Pesimistai ne kartą liūdnai 
linguoja galvomis, tardami, 
kad nieko amžino gyvenime 
nėra, ypač išeivijoje. Viskas 
atrodo vienadieniška, viskas 
praeina, nutolsta... niekam 
tad ir nereikia skirti kokios 
nors ypatingesnės reikšmės. Ir 
dar tokiam efemeriškam daly
kui — poezijai!

Bet argi poezija yra tik 
lengvai dingstantis ryto 
rūkas, tik akis apgaunantis 
dykumos miražas ir nieko 

t daugiau? Kaip tada su mūsų 
Donelaičiu, *su Baranausku, 
Maironiu? Kaip su Lietuvoje 
leidžiamais dešimties tūkstan
čių poezijos knygų tiražais? 
Kaip su išeivijos 
kurios rinkiniai 
nusirašinėjanti ir 
rankų į rankas? 
akivaizdžiai nerodo, 
ir ką reiškia mūsų
mūsų kalbai lietuviškoji poe
zija. Ir kuo šiandien būtume 
be jos? Be tos ne kartą tvirtes
nės realybės už bankų, vilų, 
partijų ir net valstybių kerti
nius akmenis.

Ačiū Dievui, kad tai 
suprantame ir be ilgesnių 
aiškinimų. Tai liudija ir Poe
zijos dienų Chicagoje tradi
cija, kas pavasarį besikarto
janti jau daugelį metų. Bet ar 
tos Poezijos dienos dar vis 
reikalingos? Į tai atsako jų 
dalyviai — publika. Nes kas gi 
Poezijos dienas ruoštų ir kokia 
būtų prasmė ruošti, jei nebūtų 
auditorijos, nebūtų to kultūros 
vartotojų * subtiliausio sluoks
nio, kuriam poetinis žodis yra 
ir dvasios atgaiva, ir tautos 
žingsniai pasaulio kultūros 
vieškely, ir dieviškoji kalbos 
komunikacija su visata.

Suprantama, tokiam kultū
riniam elitui reikia ir atitinka
mo lygio programos. Reikia 
kiekvieną kartą taipgi ko nors 
naujo, nematyto, nekartoto. 
Reikia bent programos 
struktūroje ir jos atlikime 
staigmenos. Ar šiemet viso to 
bus?

Šita prasme jau buvo tesė
ta nemažai metų. Reikia tikė
tis, kad ne prasčiau, o gal net 
geriau bus ir šiemet. Vien į

programą pažvelgus, masina 
daug kas.

Štai Poezijos dienų Chica
goje pirmasis vakaras — gegu
žės 24 d., penktadienis,
{vadiniame žodyje Kazys 
Bradūnas trumpai prisimins 
didžiojo mūsų poeto Antano 
Baranausko 150 metų gimimo 
sukaktį praeities ir dabarties ’ laukė Italijoj pripažinimo kaipo 
kontekstuose. Po to girdėsime 
Antano Baranausko poezijos 
rečitalį, parengtą ir atliekamą 
Algirdo T. Antanaičio ir 
žodžio mene kūrybingai 
besireiškiančių jo dukrų: Guo- 
dos, Gailės ir Indrės.

Tos dienos vakaro progra
mos antroji dalis skirta 
amerikiečių poezijai. Gyvena
me aukštos kultūros krašte, 
kurio poezija taipgi yra 
pasiekusi pasaulinių aukš
tumų. Apie amerikiečių poe
zijos raidą bei pobūdį žodį tars 
dr. Violeta Kelertienė. Taipgi 
bus proga išgirsti aktorių reči- 
tuojamus tokius ryškiuosius 
šio krašto poetus: Henry 
Wadsworth Longfellow, Walt 
Whitman, Edgar Allan Poe, 
Emily Dickinson, Robert 
Frost, Carl Sandburg ir Archi- 
bald MacLeish. Jų eilėraščiai 
čia skambės ne tik originalo 
kalba, bet ir Bem. Brazdžio
nio, A. Vaičiulaičio, T. Venclo
vos, H. Nagio, A. Nykos-Ni
liūno, A. Tyruolio ir kt. 
vertimuose į lietuvių kalbą. 
Todėl bus ypač įdomu išgirs
ti, kaip vienaip ir kitaip skam
ba tokie išskirtiniai amerikie
tiškos klasikos eilėraščiai kaip 
Egar Allan Poe „Annabel 
Lee” ar Carl Sandburgo 
„Chicago”. Amerikiečių poezi
jos rečitalį atliks aktoriai 
Jūratė Jakštytė ir Eugenijus 
Butėnas.

O šio poetinio savaitgalio 
antroji diena — gegužės 25, 
šeštadienis — dedikuojama 
Henriko Nagio ir Liūnės Sute
mos kūrybai. Tai akcentas 
broliui ir seseriai. Neprisime
nu, ar kurioj kitoj literatūroj 
šitaip būtų pirmaeiliai poetai 
brolis ir sesuo. Liūnė Sutema 
— lemontiškė, tai beveik 
čikagietė, o Henrikas Nagys 
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geriausias užsienio literatūros 
veikalas. Jinai išversta ir į 
lietuvių kalbą. Sakoma, kad tira
žas buvęs bematant išgraibsty
tas. Taipgi ją perkėlė į sceną, ir 
spektaklis susilaukė didelio pasi
sekimo. Sakoma, nors tai skamba 
neįtikėtinai, kad šį veikalą apdo
vanojo Lenino premija. Painūs, 
tačiau, Viešpaties keliai. Juk ir 
Solženicino „Viena diena Ivano 
Denisovičiaus . gyvenime” buvo 
savo laiku rimta pretendentė į 
Lenino premiją ir kietosios linijos 
šalininkai paėmė viršų tik „iii 
extremis”. Keista, kai pagalvoji; 
jog abiejuose pavadinimuose' 
turim žodį „diena”. Tai daros 
reikšminga, susipažinus su 
veikalo turiniu. Iš viso daug ne
lauktų dalykų aptinkame Aitma-

tovo atveju. Juo labiau nelauktų 
ir džiuginančių, kai pagalvoji, 
kad tai mažos tautos sūnus. 
„Natsmenas” (nateionalnoie men- 
činstvo”), kaip ten sakoma.

Cingis Aitmatovas (gimęs 
1928 m.) — kirgizas, rašąs rusiš
kai. Jam buvo ketveri metai, kai 
klajoklių Kirgizijoj buvo įvesta 
rašyba. Jei per tokį trumpą laiką 
išaugo tautoj rašytojas, kurio 
kūriniais žavimasi užsieny, tai 
nemažas laimėjimas. Tačiau, 
pasak Gregori Svirskio, Ait
matovas lygiai taip pat nekenčia
mas kirgizų, kaip rusų. Kodėl — 
Svirskis nepaaiškina. Gal kirgi
zams jis įsipyko, kad rašo rusiš
kai. O rusam tuo, kad yra valdžių 
glostomas, kad Chruščiovo ir 
Brežnevo „protėgė”, laikomas ki
tiems pavyzdžiu. Kad yra Lenino 
premijos, Valstybinės premijos 
laureatas, Socialistinio darbo 
herojus. Kad pasirašė šmeižtų 
prieš Solženiciną raštą. Už visus 
tuos dalykus. Gal dar ką.

Gimė Aitmatovas Šekėrio 
„kišliake”, Centrinės Azijos nau
sėdijoje, netoli Kinijos sienos, ir 
užaugino jį senelė ir teta, dvi 
beraštės moterys,' nes jo tėvą 
numarino 1937 metais kacete. 
šiaip jo tėvai, ypač motina, buvo 
apsišvietę žmonės, spėję jam per
teikti nuovoką apie rusų literatū
rą. Vėliau, daug vėliau, 1971 
metais, kalbėdamas penktajame 
rašytojų suvažiavime ir atsaky
damas į priekaištus, kad kai kurie 
autoriai nukrypę nuo socialis
tinio realizmo doktrinos, Ait
matovas išreikš savo pagarbą 
tam kultūriniam kraičiui tiesiais 
žodžiais: „Mano svajonė yra 
išvyst mūsų spaudos puslapiuose 
pasakojimą, kurį perskaitęs ne
begalėčiau naktį užmigti. Buvo 
laikai, kai tokie dalykai pasi
taikydavo dažnokai. Tai būdavo, 
kai rašė Gorkis, Čechovas, Buni- 
nas ir Kūprinąs”...

Skaitydamas Aitmatovo kūri
nius junti, kad esama tokio ilgė
jimosi: prabilt apie kažką paki
laus, giliai žmogiško, bet tą 
pradą, atrodo, yra suteikusios tos 
dvi beraštės globėjos, o ne dieva- 
nešė (narodbogonosec) rusų tau
ta. Jos atvėrė Aitmatovui kirgizų 
tautos lobius; išmokė jį dainų, 
pasakų, legendų — visų elementų, 
kurie sudaro kirgizų tautos epą — 
Manas. Ta medžiaga jis naudosis parokhod” (1970), pasirodęs žur- 
savo pasakojimuose. Kaskart vis nale „Novyi Mir” ir „Rannie

Antanas Baranauskas
Iš „Anykščių šilelio”
Ai siaudžia gražiai miSkas, ne tik kvepia gardžiai, 
Siaudžia, ūžia ir skamba linksmai, dailiai, skardžiai. 
Vidunaktį taip tyku, kad girdi, kaip jaunas 
Lapas arba žiedelis ant Sakelių kraunas;
Girdi, kaip šakom šnibžda medžių kalba šventa, 
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.
Dėl to ir širdy visos pajautos nutilsta, 
Ramiu tykumu, malda dūšia dangun kilsią.

Ai būdavo, būdavo iš mūsų šilelio 
Didžiausio patogumo, gražaus ramumėlio! 
Ė tas visas ramumas po lietuvių dūšias, 
Lyg lygumoj vėjelis po žoleles trąšias, 
Plaukydamas lingavo, tamsiom vilniom tvino, — 
Dažhai miške lietuvis, ko verkia, nežino.
Ė tik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia, 
Ė tik pilna pajautų labai ramiai griaudžia; 
Ir lyg rasos žemčiūgais gausiai atgaivinta, 
Ir lyg rasa per veidą ašarėlės krinta.
Paskum ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja; 
Atsidusus krūtinė lyg giria linguoja. 
Lyg tartum ramumas taip dūšion įslinko, 
Kad net dūšia kaip varpa pribrendus nulinko.

to, matai, ašaros ir atsidusimas, 
iš to šventos pajautos, iš to giesmės imas. ■

neis-

įmantriau, subtiliau, 
turime jo atveju dviejų 
sintezę, nors jaunystės 
dar gausu publicistinio prado. 
Tempimo literatūros ant stalini
nio kurpalio.

Siužetinę medžiagą sudaro 
persilaužimo iš klajoklinės 
sistemos į kolektyvinį ūkį 
problemos, mokytojo darbo aukš
tinimas, karo iššauktos traumos, 
moters teisių musulmonų visuo
menėj gynyba. Gėrio ir blogio 
galynėjimasis, pirmajam
vengiamai paimant viršų. Nors 
nebūtinai turime „happy end’ą”, 
„Džamilios” pasakojimas, kuris 
išgarsino Aitmatovą tiek na
muos, tiek užsieny, vis vien 
parodo autoriaus drąsą kalbėti 
apie moters teisę į asmeninę 
laimę. Iš viso pirmuosiuos kū
riniuos centrine figūra būna 
moteris. Tuo laikotarpiu Ait- 
matovas rašo kirgiziškai. Taip 
pat verčia į rusų kalbą tiek savo 
paties, tiek draugų kirgizų 
kūrinius.

Surinkti į rinktinę „Povesti gor 
i stepei” (Kalnų ir stepių apy
sakos), tie pirmieji kūrinėliai 
laimi autoriui 1962 metais Lenino 
premiją. Bet tikrasis . pripa
žinimas įvyksta 1966 metais, kai 
už parašytą jau rusų kalba apy
sakaitę — „Proščai, Gulsary” 
(Sudiev, Gulsarai) jis gauna SSSR 
valstybinę premiją. Juo labiau, 
kad netrukus tas veikalas ekrani
zuojamas. Aptinka skaitytojai 
jame autoriaus sugebėjimą iš
vengt trafaretinių situacijų, nu
valkiotų charakterių, randa lyriš
ką braižą, ir, savaime aišku, 
kirgizinę buitį. Egzotiką, jei taip 
norit. Grigori Svirskis įrikiuoja 
Aitmatovą į „derevenščikų” — 
kaimo rašytojų — gretas, čia pat 
pažymėdamas, jog jam asmeniš
kai labiau patinkąs Borisas Mo- 
žajevas („Iš Fiodoro Kuzkino 
gyvenimo”).

Su ta etikete būtų galima sutikt. 
Iš tiesų Aitmatovo personažai 
apskritai paprasti, nesudėtingos 
psichologijos žmonės. Galima 
sutikt su egzotiškumo prieskoniu 
taip pat, nes, bent pradžioj, legen
dinis elementas įpinamas atkiš- 
tinai, kaipo iliustracija. Ilgainiui 
tačiau susidaro nauja amalgama. 
Visų pirma Aitmatovo apysakai
čių ilgis pailgėja. Jų koloritas 
daros niūresnis, tragiškesnis. 
Vandenskyros linija būtų „Belyj

SUTEMA

JAUNIMO CENTRE, 1985, penktadieni, gegužės 24 d. 8 v.v. 
šeštadieni, gegužės 25 d. 8 v.v.
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Šių metų Poezijos dienų Chicagoje plakatas, suprojektuotas dail. 
Petro Aleksos, atliepiantis pagrindinius šiemetinės programos 
akcentus: Antano Baranausko 150 metų gimimo sukaktį, amerikiečių 
poezija ir poetų brolio ir sesers Henriko Nagio ir Liūnės Sutemos — 
autorinį rečitalį.

žuravli” (Pirmosios gervės) (1975). 
Nors liekama buitiškumo rėmuo
se, nors braižas realistinis, skai
tytoją stebina nepaprastai tur
tinga kalba, įsijautimas i vaiko 
psichologiją, reto lyriškumo ga
balai, o užvis labiau alpus didžia
vimasis savo genties praeitim, sa
vo kultūra, kurią išsako 
legendinis kraitis.

„Baltas garlaivis” (prancūzai 
išsivertė šj banaloką pavadinimą 
kur kas poetiškiau ir taikliau: 
„Buvo kartą baltas laivas”) iš
šaukė nuostabą ir nepasiten
kinimą kritikų tarpe. Priekaiš
tavo Aitmatovui, kad apysaka 
defetistinė, slegiančios nuotaikos, 
stokojanti pozityvių charakterių. 
Kaulu gerklėj buvo pabaiga —

M. K. Čiurlionis (1875-1911) Miškas (1907)

Antano Baranausko 150 metų gimimo sukakčiai paminėti šių metų 
Poezijos dienose Chicagoje gegužės 24 d. (penktadienį) skirta pirmo
ji programos dalis: Kazio Bradūno įvadinis žodis ir Antano Bara
nausko poezijos rečitalis, parengtas ir atliekamas Algirdo T. Anta
naičio ir jo talkininkų. Programa vyks Jaunimo centro kavinėje, 
pradžia 8 vai. vak.

savižudybė. Girdi, šių trūkumų 
neatperkančios vaiskios, kupinos 
lyriškumo pas) iros scenelės, nes 
perdėm vyraująs buities beviltiš
kumas. Žodžiu, nedaug trūko, kad 
„Baltas garlaivis” būtų 
apšauKtas antisovietiniu disi
dento, „otščepanco”, kūriniu. Iš 
dalies tie priekaištai buvo pa
grįsti. Savaime aišku, buities 
aprašyme jokio Juodinimo” 
nebuvo. Apysakos personažai 
gyvi, tikri žmonės. Bet apysakoj 
aiškiai girdėti autoriaus protestas 
prieš tai, ką rusai vadina (bent 
vadino Pasternakas, Tolstojus) 
„pošlost”. Prancūzai ir anglo
saksai prisipažįsta turį vargo 
rasti tam terminui atitikmenį. Ne
abejotinai lietuvių kalboj jis būtų, 
tik šiuo metu nerandu. Sakykim, 
kad tai liguistas, piktdžiugiškas 
polinkis profanuoti, kas kitiems 
šventa ir brangu. Ir to nuodo, įsi- 
metusio į gyvą visuomenės kūną, 
pėdsakai apysakoj meistriškai 
perteikiami, nes joje vaizduo
jamas vaiko pasaulio susi
kirtimas su suaugusiųjų „verty
bėmis”.

Tas vaikas, 
pamestinukas, auga 
Azijos gūbrynuose, 
kaimelyje prie kalnų 
nės, pas dėdę ir senelius. Jo tėvas 
sukūrė naują šeimą ir plaukioja 
garlaiviu toli horizonte, per žiū
ronus matomam ežere. Niekas to 
vaiko nemyli, išskyrus senelį 
Mamūną. Jis jam užtvenkė upėj 
užutėkį maudytis, jis .nupirko 
veršenikę. Jis jam pasakoja kirgi
zų legendas. Mėgiamiausia yra 
apie visa ko pradžią. Apie elnę 
devyniaragę — Maralų Motiną, 
kuri išgelbėjo kirgizų gentį, kai ją 
buvo išpjovę priešai, ir buvo telikę 
tik vienas berniukas ir mergaitė, 
išsislapstę miške. Maudydamasis 
upėj, vaikutis dažnai pasvajoja, 
kaip būtų gera pavirsti žuvim, ir 
nuplaukt pas tėvą prie balto gar
laivio ežere.

Senelis su žentu nesugyvena. 
Žentas yra miško sargu. Atseit, 
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pusiau 
Centrinės 

skurdžiam 
upės alkū-



Larch.

šiame numeryje:
Dr. Juozui Girniui 70 metų.
Krikščioniškoji atsakomybė už savo 
laiką.
Jaunimas ir dr. Juozo Girniaus mintys. 
„Krikščionis gyvenime” leidiniai 
„Draugo” knygyne.
Kelios pastabos knygą „Nomenklatū
ra” perskaičius.
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Dr. Juozui Girniui 70 metų
Juozas Girnius gimė 1915 

metais gegužės mėn. 25 dieną 
Sudeikiuose, Utenos apskri
tyje. Taigi Šiandien jam 
sukanka 70 metų.

1932 metais Vytauto Didžio
jo universiteto studentų atei
tininkų sąjungos centro valdy
ba sumanė pasirūpinti gabiais 
moksleiviais ateitininkais. Tai 
atlikus, valdybos nuomone, 
būtų galima jrafiyti j savo 
metinę apyskaitą gerą, pozity
vų darbą. Su moksleivių atei
tininkų sąjungos centro valdy
bos pagalba buvo pasirinkti 
keli gabūs gimnazijas baigian
tys moksleiviai. Buvo nutarta 
jų universitetinio mokslo 
pradžiai suorganizuoti kiek 
paramos, parūpinant keliems 
mėnesiams nemokamą kam
barį ateitininkų namuose, 
Laisvės alėja 3, Kaune, ir šiek 
tiek pinigų pilniems pietums 
apmokėti studentų valgykloje. 
Tų pasirinktųjų tarpe buvo ir 
Juozas Girnius, jau tada žino
mas kaip gabus uteniškis 
moksleivis abiturientas. 
Reikalinga parama, tiesa, 
kukli, buvo sutelkta šiek tiek 
iš studentiško iždo ir daug 
daugiau iš geros širdies sen
draugių, kuriems labai patiko 
toks studentų rūpestis savo 
jaunesniaisiais broliais.

Anais laikais surasti 
paramos reikalingų mokslei
vių nebuvo sunku. Dauguma 
provincijos mokyklų moks
leivių buvo toje kategorijoje. Ir 
taip, rodos, tokiu paprastu 
organizuoto darbo sumany
mu, studentai ateitininkai 
pasidarė dalininkais 
nuostabaus rezultato. Tada jie 
nepagalvojo, kad tuo jie šiek 
tiek parėmė būsimą 
Ateitininkų Federacijos vadą, 
visuomeninio, kultūrinio ir 
politinio Aidų žurnalo redak
torių, Literatūros lankų 
kolektyvo narį, Lietuviškosios 
enciklopedijos redaktorių, 
lietuviškąją išeiviją orien
tuojančių veikalų autorių, 
.krikščioniškąjį mąstytoją, 
paskaitininką.

Vėlesnėse universitetinėse 
studijose Juozas -Girnius 
susikūrė ekonominį pagrindą 
savo gabumais. Universitetą 
baigęs filosofijos licenciato 
laipsniu, 1936-38 metais, 

universiteto išsiųstas, gilino 
studijas Louvaine, Freiburge 
ir Sorbonos universitetuose. 
1941-44 metais Juozas Girnius 
buvo vyr. dėstytojas filosofi
jos fakultete. Daktaratą įsigi
jo 1951 metais jau tremtyje 
Montrealio universitete, 
Kanadoje, apgynęs temą „La 
metaphysiųue existentielle de 
Kari Jaspers”.

Savo vadovavimą Atei
tininkų Federacijai dr. Juozas 
Girnius vainikavo veikalu 
Idealas ir laikas 1966 metais. 
Šis veikalas šiuo laiku lietu
viškąją knygą skaitančiai 
jaunuomenei yra šviesus 
kelrodis daugelyje iškylančių 
keblių situacijų, problemų bei 
klastingų ir neatsakingų 
pasiūlų.

Šiais audringais lietuvių 
tautai laikais dr. Juozas Gir
nius tapo vienu iš pagrindinių 
lietuvių tautos filosofų, kuris 
kelia idėjas ir tiesia gaires 
kaip įsijungti į savo tautos 
išsilaikymą ir kaip neleisti jos 
naikinti. Kaip lietuviškos išei
vijos, taip okupuotos Lietuvos 
gyvenimui ypatingos svarbos 
yra jo knygą Tauta ir tautinė 
ištikimybė (1961). Ji yra 
pylimas lietuvių tautai prieš 
nutautinimo agresiją, 
kylančią iš okupanto ir savųjų 
nesusipratėlių pusės. Autorius 
atkreipia dėmėsi į savos 
tautos kultūros aruodą, ragin
damas jį savo kūrybiniais 
indėliais pildyti ir per savos 
tautos kultūrą kilti į tarptau
tinį lygį. Tai yra fundamen
talus išeiviją orientuojantis 
veikalas ir jaunuomenei, ir 
senuomenei, o ypačiai jaunųjų 
šeimų tėvams, kurių didelė 
dalis rodo pagirtino rūpesčio 
savo jaunojo prieauglio lietu
vių kalbos žinojimu.

Daugiausia savo veikalais 
dr. Juozas Girnius bando lie
tuvių tautą ir idėjiškai 
orientuoti. Tokiu būdu iškyla 
jo rūpestis ne tiktai patrio
tiniu sąmoningumu, kurį 
daugelis dažnai bando 
išreikšti vien sentimentaliais 
pergyvenimais, o J. Girniui 
rūpi ypač to sąmoningumo 
turinys, jo kultūrinė, dvasinė 
moralinė, socialinė, politir'* 
kryptis. Tos jo idėjos ryškiai 

(Nukelta į 2 psl.)

Krikščioniškoji atsakomybė už savo laiką
Švęsdami šiandien, gegužės mėn. 25 d., dr. Juozo Girniaus 70 metų 

amžiaus sukaktį, manėme, kad prasmingiau būtų ne tiek apie jo 
kūrybą ir veiklą kalbėti (plačiau ir giliau į tai bus žvelgiama 
vėlesniame šių metų „Draugo" priedo numeryje), kiek leisti jam pačiam 
prabilti į mus anksčiau prirašytais, bet dar vis labai reikšmingais 
žodžiais. Todėl čia spausdinama dr. Juozo Girniaus veikalo „Žmogus 
be Dievo" baigminio skyriaus „Krikščioniškoji atsakomybė" pati 
pabaiga, kurios mintys, tikimės,paskatins daugelį sugrįžti ir vėl naujai 
įsiskaityti šį išliekančios vertės mūsų filosofinės literatūros kūrinį, o 
taipgi padės įprasminti šių metų Sekmines — šventosios Dvasios 
atėjimo šventę, kurios svarbiausia reikšmė yra krikščionių įparei
gojimas liudyti Dievą pasauliui.

Sukakties proga sveikiname dr. 
šių ir kūrybingų metų.

Kasdieniškai vadiname geru 
krikščioniu tą, kuris pildo reli
gines prievoles, nežiūrėdami, 
kiek pats gyvenimas atitinka 
krikščioniškosios artimo mei
lės dvasią. Iš tikrųjų tokia 
„gero krikščionio” samprata 
greičiau atitinka teisuoliško 
fariziejaus apibrėžtį. Kas yra 
fariziejizmas, jei ne formalus 
pamaldumas be Dievo baimės 
ir be žmogaus meilės? For
malioms religinėms prievo
lėms atlikti daug ko nereikia, 
pakanka nepatingėti. Bet 
krikščioniškam gyvenimui 
reikia visko: ne tik laiko, bet ir 
aukos. Tačiau, krikščioniškai 
negyvenant, praranda savo 
prasmę ir pats religinis 
uolumas. Ne religinė praktika 
dengia gyvenimą, o gyveni
mas liudija praktikos auten
tiškumą. Daug yra netikėji
mo, kuris labiausiai remiasi 
pasipiktinimu nuvylusiais 
krikščionimis.

Ne formalus pamaldumas, o' 
tikra artimo meilė gali liudyti 
Dievą tiems, kurie neranda 
nieko aukščiau žmogaus. 
Paprastai akys kreipiamos į 
žvaigždynus liudyti visatos 
Kūrėjui. Bet dažnas vargano
je kasdienybėje, slegiamas 
skurdo rūpesčių ir likimo 
smūgių, neturi nė kada pakel
ei akis nuo „žemės” į 
žvaigždes. O pakėlus akis į 
žvaigždes, jų šviesa pasirodo 
tokia pat šalta, kaip širdis tų, 
kurie skuba pro šalį, tesirūpin
dami savimi pačiais. Yra 
didybės žvaigždynuose. Bet 
nepalyginamai didesnė žmo
gaus didybė. Niekas giliau 
neliudija Dievo, kaip žmogus, 
ir niekuo žmogus giliau neliu
dija Dievo, kaip meile. Mei
lė liudija Dievą skaidriau

Juozą Girnių ir linkime daug švie-
- Red.

r
už visus žvaigždynus. Bet tuo 
pačiu tai galioja ir atvirkš
čiai: niekas taip neužskleidžia 
žmogui Dievo, kaip žmogaus 
žmogui abejingumas. Žvaigž
džių abejinga šviesa neteikia 
žmogui paguodos, bet taip pat 
žvaigždžių šaltis nė jo 
nesukrečia taip, kaip šaltis tų, 
iš kurių ilgisi žmogiškos šilu
mos. Žvaigždžių šaltis neuž
gniaužė niekieno tikėjimo į 
Dievą. Bet žmonių šaltis 
daugelį sukaustė netikėjimo 
ledu. Pergyvendami meilės 
stoką žmoguje, pajuntame lyg 
nebe tik žmogaus, o tiesiog 
pačios nebūties šaltį. Retai 
žmogus praranda tikėjimą ar 
atsiverčia į Dievą prie stalo, 
sverdamas įrodymus, abstrak
čiai filosofuodamas. Paprastai 
Dievui prarasti ar jam atrasti 
lemiančia paskata yra vieno
kia ar kitokia gyvenimo patir
tis pačių žmonių tarpe.

Asmeninis ir viešasis krikš
čionio gyvenimas neturi 
išsiskirti. Tai nelengvas 
reikalavimas. Krikščioniškai 
reikštis viešajame gyvenime 
greičiau yra dar sunkiau negu 
asmeniniuose santykiuose. 
Asmeniškai kartais tiesiog 
gėda pasirodyti nekrikščioniš
ku elgesiu. O viešajame 
gyvenime galima gėdą 
pridengti ūkio, politikos ir 
kitomis „būtinybėmis”. Tas 
pats, kuris negalėtų ramia 
sąžine nuginti elgetos nuo 
durų, savo įmonėje gali 
ramiausiai skriausti netei
singu atlyginimu. Tas pats, 
kuris gėdytųsi pasirodyti 
melagiu, politiniuose santy
kiuose ramia sąžine išminties 
ieško ne Kalno Pamoksle, o 
Machiavellio „Kunigaikšty
je”. Krikščioniškai viešąjį

Dr. Juozas Girnius Nuotrauka Vytauto Maželio

gyvenimą tvarkyti yra 
visiškai kita, negu jo tvarky
mą turėti „savo” (krikščionių) 
rankose. Valdžiai laimėti 
pakanka tų pačių priemonių ir 
krikščionims, kaip kitiems: 
nesunku susitelkti į „savą” 
partiją. Tačiau tikrai sunku 
laimėtą valdžią krikščio
niškai naudoti ir nestokoti nei 
intelektualinės drąsos, nei 
moralinio taurumo. Nauji 
klausimai verčia ieškoti ir 
naujų sprendimų, ir todėl 
nepakanka tik priešintis, begi
nant sena. Nieko nėra pasau
lyje galutinai tobula, kad 
reiktų ką nors besąlygiškai 
ginti lyg amžinybę.

Kai krikščionys nesuvokia 
naujai iškilusių gyvenimo 
rūpesčių, tai kiti imasi juos 
spręsti. O kai krikščionys 
pradeda priešintis tiems 
sprendimams, neskirdami, ką 
galima priimti ir ką tenka 
atmesti, neišvengiamai jie 
savo ruožtu sukelia priešišką 
nusistatymą ir pačiai krikš
čionybei. Naujųjų amžių istori
joj yra daug tokių atvejų. Šie 
atvejai labai daug lėmė netikė
jimo išplitimui ir suteikė ateiz
mui „ugnies”. Savyje pačiame 
tebūdamas neigimas, pats 
ateizmas nieko negali uždegti 
entuziazmu. Entuziazmu ateis
tus uždegė vienoki ar kitoki
gyvenimo rūpesčiai. Pirma 
tokiu rūpesčiu labiausiai buvo 
sąžinės laisvė, vėliau — 
socialinė teisybė. Šie rūpės-, 
čiai turėjo būti savi ir krikš
čionims. Bet prabėgo daug 
laiko, kol tai buvo suprasta. 
Nors atskiri šviesūs protai, 
kaip F. Ozanamas ar Vysk. E. 
Ketteleris, ir laiku suprato 
naujuosius visuomeninius 
krikščionių uždavinius, apla
mai krikščionys naujaisiais 
amžiais ilgai liko kurti „laiko 
šauksmui”. Todėl šiandien 
plačios masės jau gyvena be 
Dievo.

„Krikščionių neištikimybės 
krikščionybei” skirsnį 
krikščionybės istorijoje 
liečiame ne lengva širdimi, o 
su giliu rūpesčiu. Nors 
asmeniškai nesame atsakingi 
už praeitį, tai yra vis tiek 
mūsų, krikščionių, istorija. 
Reikia blaiviai matyti praei
ties kaltes, nes jos yra įspė
jimas ir ateičiai. Tačiau, kaip 
viskas nesunku matyti 
praeityje, taip sunku dabar
ties tikrovėj skaidriai 
susivokti ir kilniai ištesėti. 

Praeities kalčių įžvelgimas 
dar nieku būdu neteikia 
pagrindo teisuoliškai tikrybei: 
nebesame tokie, kaip buvo 
ankstesnieji krikščionys! Tai 
būtų pats pragaištingiausias 
susigundymas fariziejizmu. 
Kokie iš tikrųjų esame, šian
dien neįmanoma patiems 
spręsti. Šiandien stovime prieš 
naujus uždavinius, ir jie 
liudys, ar juos sprendėme su 
krikščioniška atsakomybe. 
Kokie iš tikrųjų buvome, spręs 
tie, kurie po mūsų ateis.

Tik viena iš anksto tikra: 
būsime vertinami pagal tai, 
kiek būsime savo krikš
čioniškumą liudiję tauriu 
žmoniškumu. Tai visų laikų 
krikščionio matas, nes tikra 
Dievo meilė išsiskleidžia ir 
tikra žmogaus meile. Ypatingu 
būdu žmoniškumo ilgesys yra 
dabarties „laiko šauksmas”, 
kai įvairiais humanizmais 
„ieškoma žmogaus”. *

Kaip esame analizavę, šis 
ypatingas dabarties rūpestis 
žmogumi išaugo, pradėjus 
suvokti, kad „Dievo mirtis,” 
atseit, ateizmas žmogų 
pastato prieš galutinę žmogiš
kosios egzistencijos 
beprasmybę mirties akivaiz
doje. Tragiškas savęs suvoki
mas iš vienos pusės yra 
nuoseklus ateistinio žvilgio 
išplėtojimas, iš antros pusės — 
adventinis Dievo ilgėjimasis. 
Tačiau sizifinė netikėjimo 
išdidybė užgniaužia šį ilgesį, 
ir, užuot Dievo ilgesio, 
įsiviešpatauja beiliuziškumo 
aistra. Todėl, užuot išpažinus 
žmoniškumo ilgesyje slypintį 
Dievo ilgesį, ryžtamasi 
„žmogaus” ieškoti be Dievo. 
„Ar galima būti šventuoju be 
Dievo — štai vienintelė 
konkreti problema, kuri man 
šiandien rūpi”. Šis Camus’o 
veikale prasiveržęs klausimas 
vaizdžiai išsako ateistinio 
humanizmo dramą. Kiek ši 
drama yra kilni savuoju 
žmoniškumo rūpesčiu, tiek ji 
lieka tragiška ateistinio 
„beiliuziškumo” iliuzija, kad 
galima žmogų įprasminti be 
amžinybės vilties ir pagrįsti 
žmoniškumą, paneigus visų 
mūsų broliškumą Dievuje.

Tai žmogaus be Dievo 
drama. Tačiau ir tikintieji 
nesame tik abejingi šios 
dramos žiūrovai, nes drauge 
tai yra mūsų laiko žmogaus 
drama. Tie klausimai, kuriuos 
kelia žmogus be Dievo, turi 
neraminti ir mus, nes mūsų 
pareiga liudyti šių klausimų 
krikščioniškąjį atsaky
mą. Kaip galime savo 
laikui liudyti Dievą, taip 
galime jį užskleisti. Todėl ir 
stovime prieš klausimą, kuo 
pasirodysime — liudijusiais 
Nelygstamąją Tiesą ar tik 
savo neteisų bedvasį ir bešir
dį teisuoliškumą. Drauge su 
visais priklausome savo laikui 
ir esame atsakingi už visus, su 
kuriais šis laikas mums yra 
duotas. Netikėjimo iškilimas 
visada liudija kaltę ir tų, kurie 
nori jaustis teisiųjų oaze. Kai 
viesulas siaučia, jis lenkia ir 
oazės medžius, atseit, nieko 
neaplenkia. Todėl iš tiesų nėra 
oazės, tėra visų bendra at
sakomybė už savo laiką.

♦

Iš Juozo Girniaus Žmogus be 
Dievo (Chicaga: l Laisvę fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti, 1964), 
psl. 540-544.
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„Draugą” išleidusios 
ir išlaikiusios versmės

Kun. Kęstučio Trimako žodis Eucharistijos pamal
dose, švenčiant „Draugo” 75-rių metu sukakti Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje, Cicero, Illinois, 1985 m. gegužės 
mėn. 19 d.

Jėzus, pakėlęs akis į dangų, 
meldėsi: „Šventasis Tėve, išlai
kyk ištikimus savo vardui visus... 
kad jie būtų viena, kaip ir mes... 
Aš jiems perdaviau Tavo žodį... 
Pašventink juos Tiesa! Tavo 
Žodis yra Tiesa...” O savo moki
niams Jis tarė: „Jau nebevadinu 
jūsų tarnais... Jus aš laikau drau
gais...”

(Jon 17, 1-17: 15, 15)

Ten tame būry buvo tinklų 
nebeturį keli žvejai, muitinin
kas be drachmų maišelio ir 
dar pora kitų nereikšmingų, 
pusiau bevardžių žmogystų. Ir 
Jis su jais. Nieko daugiau.

Betgi tie nereikšmingieji jau 
buvo pradėję suprasti: kai Jis 
tik norėjo ką svarbaus įvykdy
ti, savo akis Jis keldavo į 
dangų. Tada pats Dangus 
paliesdavo žemę. Neregių 
akyse pasirodydavo saulė. 
Beprasmiai Jo žodžiuos rasda
vo prasmę. Benamiai pasijus
davo atradę savo vietą visa
toj. O bevardžiai būdavo 
pavadinti tokiais vardais, 
kurių įgyvendint nepakak
davo jų viso gyvenimo ir reikė
davo jiems patiems kreipti 
žvilgsnį į dangų, kad pats 
Dangus padovanotų naujuos 
jų varduos sukauptą pažadą.

Toks svarbus momentas, 
matyti, buvo atėjęs. Jis pakėlė 
akis į dangų. Ir tarė: „Tėve, 
pašventinki juos Tieka...” 
Tada nuleidęs akis, savo 
žvilgsniu ir žodžiais jis palietė 
kiekvieną iš jų: „Aš jus 
daugiau nebevadinsiu tar
nais. Jūs esate mano drau- 
gai .

Ir taip keli bevardžiai įgijo 
vardą: Jo draugai. Nuo da
bar jie neberims. Tiesa bu
vo juos beatrandanti, juos 
bešventinanti. Tiesa juos 
pavadino jų tikraisiais var
dais — tokiais, kurių įgyven
dinti nepakaks jų viso gyveni
mo ir — nori nenori — reikės 
žiūrėti į dangų, kad ten galu
tinai taip juos pavadintų pati 
amžinoji Tiesa. Taip, tai buvo 
Tiesos reikalas. Ne tos, kurios 
jie ieškojo ir nerado, bet Tos, 

kuri jų ieškojo ir atrado. Žmo
gum tapus Tiesa žmones darė 
savo draugais.

* ♦ *

1909-tieji metai, liepos 
dvyliktoji... Wilkes-Barre, 
Shenandoah, Scranton... Nedi
delis keliolikos puslapių 
laikraštukas... Vežamas, 
išnešiojamas pasiekia kuk
liuos namuos, palėpėse ir 
rūsiuose prisiglaudusius, 
pusiau bevardžius žmones. 
Nemaža jų retai kada saulę 
mato, dienomis po žeme 
tuneliuose kasdami juodas 
anglis.

Ir štai dabar jų rankose — 
laikraštis... jiems. Pirmo 
puslapio viršuj, didelėm 
raidėm — DRAUGAS, 
katalikiškas laikraštis, 
pašvęstas Amerikos lietuvių 
katalikų reikalams. Toliau — 
pasveikinimas.

Senoji musu motinėlė, 
Tiek amžių vargus Lietuva, 
Jau galvą iš miegu pakele, 
Ir darbu knibžda jos dirva.

Ten viskas auga ir atgijo...
Jiegu neilstančiu krūva
I vieną telkiasi draugiją, 
O josios vardas Lietuva!

Tėvynė toli... Už tūkstančių 
mylių, bet pirma, įkvėpianti ir 
visus jungianti mintis yra 
apie ją. Ji pati dar neatgavus 
nepriklausomybės, bet per 
Atlantą pasiekia žinios, kad ji 
kelias, bruzda ir telkiasi „į 
vieną... draugiją”. Ir tai už 
jūrių-marių svetimoj žemėj 
esantiems lietuviams duoda 
akstiną taip pat bruzdėti ir 
burtis. i

Gražu žiūrėt i mus’ tėvynę
Iš tolo — mums, jos

išeiviams.
Kurie svetimtaučius pažinę, 
Paveizdan stato lietuviams.

Bet broliai mus' anapus juriu 
Jau visame pranoksta mus: 
Męs jaučiamės esą už duriu, 
Nors matome svetimtaučius.

Žvilgsnis į tėvynę...

Pokalbis su „Pabudimo” režisiere Linda Pakri
Arts Club teatras New 

Yorke gegužės 31 — birželio 23 
d. stato Antano Škėmos pjesę 
„The Awakening” (Pabu
dimas). Spektaklio režisierė 
Linda Pakri šia proga atsakė į 
mūsų bendradarbio klausi
mus.

— Kodėl pasirinkot „Pabu
dimą”? Kuomi ši pjesė Jus 
patraukė?

— Mano akimis, „Pabu
dimas” klasikinė drama. 

'Veikėjai „pabunda”, kiekvie
nas savaip atrasdami, pažin
dami save praėjusių įvykių 
kontekste. Todėl „Pabudimo” 
režisavimas man toks 
jaudinantis projektas. Be to, 
New Yorkas, tai tarptautinė 
bendruomenė, jo publika atvi
ra įvairių šalių kultūroms. 
Kadangi Pabaltijo šalių 
draminė literatūra New Yorke 
nelabai žinoma, aš manau, 
kad „Pabudimas” įneš naujų 
elementų į „off off-Broadway” 
aplinką.

— Supažindinkit mus su 
savo aktoriais, dailininku, 
vertėjais.

— Štai
Ciuberkis 
Gallagher 
Hambro (Amerikos žydas), 
David Newer (amerikietis),

veikėjai: Arūnas 
(lietuvis), Colleen 
(airė), Marshall

Nuotrauka Paul T. Robertson

Kazys (David Newer) ir Elena (Colleen Gallagher) tariasi prieš tardy
mą NKVD kameroje Arte Club Theatre statomame Antano Škėmos 
„Pabudime”.

Įkvėpimas, matant brolių ir 
sesių darbus tenai... Tada 
drąsa jungtis, ir burtis, ir leisti 
laikraštį. Užsimojimas leisti 
laikraštį pasitinkamas 
sveikinimu ir linkėjimais.

Jau leisti pradedame
„Draugą ”, 

Tą sunu musu rūpesčiu.
Tegul jis didis mums užauga. 
Nors gimęs žemėje svečiu.

Tegul kiekvieno gričią lanko. 
Ramybę nešdamas visiems: 
Jis draugas didelio ir menko. 
Kiekvieną linksmins, stiprins, 

ren\s.

Gyvuok tada tu kuoilgiausiai, 
Tu, drauge ir vadove mus’!
Ir platinkis visudaugiausiai. 
Lai tavo vardas nepražus!

J. K.
Draugo vardu paženklin

tas laikraštis. Jo užduotis —

pastatyme Toronto

„Pabudimą” pasta-

Paul Taylor Robertson 
kanadietis). Pastarasis mano 
vyras ir vaidino Pijų „Pabu- 
dimo”- 
mieste.

Nors 
čiau angliškai Toronte 1981 
metais, naudodama Kristinos 
(Škėmaitės) Snyder vertimą, 
mes jautėm, kad reikia naujo 
vertimo ir pradėjom dirbti prie 
jo 1984 metų gruodžio mėnesį. 
Šio naujo varianto vertėjų 
kolektyvą sudaro Arūnas 
Ciuberkis, Paul Taylor Robert
son ir Linda Pakri. Mes drau
ge mėginome sukurti „scenin- 
gą” kalbą, t.y., versti visad 
turint omenyje gyvą žodį, 
ypač atsižvelgiant į ritmą ir 
kadenciją aktoriaus požiūriu 
bei į dabartinei Manhattano 
publikai labiausiai prieinamą 
kalbą (idiomos, frazeologija).

Mūsų dailininkas Tyler 
Smith, sukūręs puikų sceno
vaizdį dviems Arthur Schnit- 
zlerio vienaveiksmiams, 
kuriuos mudu su vyru prieš 
metus pastatėm 18th Street 
teatre, Manhattane. (Taip pat 
susilaukėm daug pagalbos iš 
vietinių estų ir lietuvių.)

— Papasakokit apie savo 
teatrinę karjerą ir savo kelią į 
Neu) Yorko sceną.

— Gimiau"!)?' augau Londo- 

plunksna 
rašomosios

toli nuo tėvynės esančius 
tautiečius lankyti, džiuginti, 
stiprinti, remti, ramybę nešti 
ir „būti draugu didelio ir 
menko”. Kaina už tai — iš 
pradžių anglių kasyklose, 
plieno liejyklose, siuvyklose 
sunkiu prakaitu uždirbti cen
tai... Valandos, dienos, metai, 
metų metai, praleisti prie 
popieriaus su 
rankoj, prie 
mašinėlės, prie spaustuvės 
mašinų... Dešimtys redakto
rių. Šimtai, tūkstančiai 
bendradarbių... Juodais dažais 
susitepusios spaustuvininkų 
rankos... Ir tūkstančiai skaity
tojų... Žinių godžios jų akys, 
pažadintos jų mintys, sukelti 
rūpesčiai, paskatinti žings
niai eiti, rinktis, burtis, dirb
ti... Kokia gyvenimo, kokia 
veiklos panorama jam, 
..Drauuui”. lankant tūkstan-

Nuotrauka Paul T. RobertsonRežisierė Linda Pakri

ne, Anglijoje, estų imigrantų 
šeimoje. Namuose kalbėjom 
estiškai ir savo pirmą teatrinę 
patirtį įsigijau estų scenoje. 
Paskui emigravome į Kana
dą, kur baigiau dramos kursą 
Toronto universitete. Stačiau 
Witkiewicziaus, Gombrowi- 
cziaus, Kopito, Ibseno ir kt. gavome iš įvairių Toronto 
veikalus, 
silankiau 
žinau su 
turgais, ir su saviveiklininkais 
pastačiau tris pjeses, įskai
tant Paul-Eerik Rummo.

1981 metais persikėliau į 
New Yorką su Kanados tary
bos (Canada Council) stipen
dija studijuoti teatrą už Kana
dos sienų. Besikalbant su 
garsiojo avangardinio teatro 
La Mama (kuriam Jonas Jura
šas pastatė savo „Makbetą” — 
Red.) direktore Eilėn Stevvart, 
paminėjau, jog aš estė; ji tuoj 
paklausė, ar aš žinau Paul-Ee
rik Rummo. Aš atsakiau — 
taip — ir mano karjera tuoj 
šoktelėjo į priekį. Kaip reži
sieriaus padėjėja, stačiau tris 
spektaklius La Mamoje. Su 
vyru persikėlėme į New Yorko 
pietryčius ir nebegrįžome į 
Kanadą.

— Toronte mėginote atrasti 
sceną Pabaltijo dramai. Ką 
ten patyrėte?

1979 metais ap-
Estijoje, susipa-, talkininkavo 
keliais drama-

į vieną telkiasi 
o josios vardas

čius lietuvių namų!..
Ir ta dvasia... Draugo 

dvasia, kuri lydėjo, lydi ir 
lydės rašančius ir skaitan
čius. Toji dvasia veržėsi iš 
dviejų versmių. Pirmoji — 
užsiminta jau „Draugo” pirmo 
numerio pirmame puslapyje: 
„Senoji musu motinėlė, tiek 
amžių vargus, 
draugiją, 
Lietuva”.

Šaknys 
dvasios 
Broliškas 
tis viens kitu. O tuo „broliai 
mus’ anapus juriu jau visame 
pranoksta mus”. Įkvėpimas ir 
pastiprinimas ateina iš 
pačių stipriausių „už anapus 
jūrių”... Anuomet — Maironis, 
Basanavičius, Kudirka... 
Dabar — Petkus, Sadūnaitė,

tėvynėje. Tad ir 
versmė tėvynėje... 
ir seseriškas rūpes-

(Nukelta į 2 psl.)

— Iš diskusijų su draugais 
latviais ir lietuviais gimė 
Pabaltijo teatro festivalio 
idėja, kuri įsikūnijo 1981 
metais. Mes sudarėme plačią 
organizacinę grupę, kuri 
rūpinosi lėšų telkimu, scenos 
darbu ir reklama. Paramos 

pabaltiečių verslininkų, 
studentai ir 

šiaip teatro mėgėjai. Mūsų 
„Gintaro šviesų teatras” 
pastatė esto Elmar Maripuu 
„Mirštančios planetos fanta
zijas”, latvio Anšlavo Egličio 
„Mari ir Baiba” ir (mano reži
suotą) Antano Škėmos 
„Pabudimą”. Pasiekėme vieną 
savo svarbiausių tikslų — 
mūsų spektaklius aprašė abu

1
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A PLAY BY ANTANAS ŠKĖMA
MAY 31-JONE 23/WH>.-SUN 7:30 PM 
COURTYARD PLAYHOUSE, 39 GROVE ST.

(ONE 8LOCK WEST OF SHS8OAN SQ.) 
RESBVATONS: (212) 673^5636 S8.00/TDF +

ORECTHJ BY UNDA PAKRI

svarbieji Toronto kritikai ir 
spaudoje pasirodė labai daug 
informacijos apie Pabaltijo 
šalis. Ir kanadiečių, ir pabal
tiečių publika reagavo 
entuziastingai.

— Jei būtumėt likusi Toron
te, būtumėt ir toliau puoselė
jusi Pabaltijo dramą. Ar pa
našių planų turite ir New 
Yorke?

— Praėjo kiek laiko, kol aš 
susiorientavau naujoje teatro 
bendruomenėje. Aš inkorpora
vau savo teatro trupę (Arts 
Club Theatre, Ine.) ir 
pastačiau keletą spektaklių. 
Atstatyti ryšį su Pabaltijo 
drama ir pabaltiečiais truputį 
sunkiau, bet aš tikiuos, kad 
„Pabudimas” užmegs naujas 
sajas ir kad atsiras daugiau 
Pabaltijo pjesių vertimų ir 
pastatymų. Mane labai masi
na pabaltiečių vertėjų ir reži
sierių branduolio idėja ir aš, 
kiek galėdama, žengiu ta 
linkme.

— Kokie Jūsų mėgiamiausi 
spektakliai įr režisieriai?

— Man didžiausią įspūdį 
padarė Sondheimo „Sweeney 
Todd” ir beveik visi Royal 
Shakespeare Co. spektakliai 
(ypač „Nicholas Nickleby”). 
Režisieriaus profesinis sugebė
jimas geriausiai pasireiškia, 
kuriant ansamblinę vaidybą, ir 
todėl tie du spektakliai mane 
labiausiai įkvėpė. Taip pat 
labai patiko japono Suzuki 
pastatytos „Trojietės”, Peter 
Brook „Carmen” ir Theatre de 
Soleil ansamblio pastatymai. 
(Su Suzukio ansambliu Jonas 
Jurašas Japonijoje pastatė 
Čechovo „Tris seseris” -Red.)

— Planai ir svajonės?
— Tobulinti savo režisūrinį 

meną ir amatą. Teatro pagal
ba geriau Suprasti žmoniją ir 
ugdyti žmonijos Busipratimą. 
Skatinti tarptautinius kultū
rinius mainus teatro keliu ir 
toliau įscenizuoti vaidinimus.
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Šiame numeryje:
Per kultūrą esam su visa tauta. 
1940 metų birželis ir Lietuva.
Zitos Sodeikienės dailės darbų paroda 
Chicagoje.
Poezijos dienos Chicagoje.
Danguolės Sadūnaitės „Kaimo keliai 
ir keleliai”.
Jurgio Šapkaus parodoje. 
Dailiųjų menų klubas Kalifornijoje. 
Chicagos teatruose.
„Nidos” knygų klubo leidiniai.

Per kultūrą esam su visa tauta
Žodis LB kultūros tarybos Premijų šventėje

1985 m. gegužės 11 d. Clevelande

1940 metų birželis ir Lietuva
(Neskelbtų užrašų fragmentai)

Penktoji Premijų šventė yra 
paskutinė tą tradiciją įstei
gusios LB Kultūros tarybos, 
šiais metais baigiančios an
trąją kadenciją. Ta proga kvie
čiama žvilgterti į praeities 
momentus.

Ketvirtajai Premijų šventei 
skirto Draugo kultūrinio 
priedo kertinėje paraštėje 
kun. Vytautas Bagdanavičius 
teigė: „Aukšto pripažinimo 
verta Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba, pripažin
dama ir įvertindama lietu
viškoje visuomenėje pasireiš
kusias kultūrines įvairybes. 
Kultūrinių pasiekimų pripaži
nimas turės visuomeninių 
pasekmių. Jis sudarys progą 
kultūriniams pokalbiams, 
vertinimams ir pozityviems 
kritikavimams. Labai svarbu, 
kad mes apie tai kalbėtu- 
mės. Tik tarp savęs besikal
banti bendruomenė yra visuo
menė. Iš dvasiškai kurčių ir 
nebylių negalima sukurti 
visuomenės”.

V. Bagdanavičiaus teiginiai 
yra lyg atgarsis į dr. Juozo 
Girniaus mintis, pareikštas 
dar 1961 m. išleistame jo 
veikale: „Kultūrinė kūryba 
neįmanoma ne tik be kūrėjų, 
bet ir be visų tų, kurie jos lau
kia ir ją priima. Nors kūry
bos „reikalingumo" negalima 
matuoti tik šios dienos parei
kalavimu, vis tiek negali būti 
kuriama „amžiams”. Kiek
vienam kūrėjui reikia jį verti
nančios visuomenės” (Tauta ir 
tautinė ištikimybė, psl. 249).

Pernykščius savo lūkesčius 
V. Bagdanavičius būtų galėjęs 
jau reikšti ne tik busimuoju, 
bet ir būtuoju laiku. Galėjo 
kalbėti jau apie ketverius 
metus vykusį reiškinį.

Tai, ko Premijų šventę steig
dami tikėjomės, — gavome. 
Apie Kultūros tarybą, jos 
veiklą pradėta kalbėti, rašyti. 
Pasigirdę balsai liudijo ir 
stebino, 
dėmesio buvo kreipiama į 
Lietuvių Bendruomenės kultū
rinį darbą, nors jis įvairiom 
formom visą laiką reiškėsi.

kad taip mažai

Džiaugiamės, kad per premi
jų tradiciją šio krašto (o tam 
tikru laipsniu ir kitų kraštų) 
lietuvių išeivija pradėjo iš 
arčiau įsižiūrėti j Lietuvių 
Bendruomenės kultūrinę sritį, 
į mūsų kūrėjus ir jų kūrybą. To 
reikia. Tai būtina sklaidos ir 
aplinkos grasomai tautinei 
gyvybei išsaugoti.

Sava kultūra, kur bebūtume, 
yra mūsų dvasinė Lietuvos 
teritorija. Per kultūrą visur 
esame su visa tauta. Kultūros 
keliu rieda Lietuvos likimas.

Dėl to miela ir prasminga 
kultūros darbuotojų vardu 
kreipti sveikinimus, linkė
jimus, padėką į šios šventės 
laureatus. I visus mūsų laure
atus. I visos tautos kūrėjus.

V. Mariūnas

Zita Sodeikienė Be pavadinimo

Atėjo birželis, o su juo ir anų, 
1940 metų Lietuvai ir lietuviams 
skaudžių įvykių prisiminimas. 
Dabar, po tiek metų, mes jau 
skausmo užgrūdinti galime Saitai 
analizuoti visas priežastis, kurios 
leido „atnešti saulę į Lietuvą’.

Žemiau pateikiama keletas 
autentiškų liaudininkų krypties 
veikėjų samprotavimų, paimtų iš 
ano meto autentiškų užrašų. Šių 
prisiminimų pilną charakteris
tiką, autoriaus pavardę, dar per 
anksti skelbti dėl suprantamų

kurių apsukriausi

„ ... Kai nėra kokių sensacijų — 
politinių sukrėtimų „Lietuvos 
Žinių” redakcijoje, kuomet laik
raštis jau perduotas į spaustuvę 
spausdinti, o tai maždaug po 12 
vai. dienos metu, kada redakto
riai kiek laisvesni, šio laikraščio 
artimieji bendradarbiai ateidavo į 
redakciją, sužinoti kas cenzoriaus 
išbraukta. Tai buvo priešpietinė 
valandėlė. Redakcijai tokios 
valandėlės labai naudingos. Jų 
lankytojai buvo iš įvairių sričių. 
Jie dažnai atnešdavo tokių žinių 
redakcijai, 
reporteriai gauti negalėjo. Buvo 
daug tokių gerų „Lietuvos Žinių” 
draugų talkininkų, kurie patys 
nieko nerašė, bet redakcijai tik 
papasakodavo, o jau redakcijos 
„virtuvė” iš tos medžiagos sugebė
davo pagaminti kartais net 
pikantišką patiekalą skaity
tojams.

Tokios pasikalbėjimo valandė
lės redakcijoje, savųjų tarpe, buvo 
visuomet įdomios. Į jas ateidavo 
ir žymūs liaudininkų veikėjai —
F. Bortkevičienė, K. Grinius, J. 
Staugaitis, Z. Toliušis, M. Sleževi
čius ir kiti. Iš jaunųjų visuomet 
dalyvavo M. Mackevičius,' B. 
Bieliukas, A. Valuckas,'1 J. 
Kupčinskas, J. Rudaitis, J. Kairy
tė - Kauneckaitė ir kiti. Redak
toriai J. Kardelis, V. Ožkinis, M. 
Januškevičius ir kartais J. Šim
kus. Šių subuvimų ašimi buvo M. 
Januškevičius. Aš retai kada šias 
valandėles praleisdavau. Tose 
valandėlėse retkarčiais dalyvau
davo J. Paleckis. Raudonajai 
armijai užėmus Lenkijos rytines 
sritis ir padidinus savo armijos 
įgulas Lietuvoje, jis nustojo į jas 
lankytis, tačiau į „L.2.” redakciją 
retkarčiais užeidavo labai trum
pam. Tiesa, buvo ištremtas, be to

priežasčių. greitais tempais palaidojama
Čia vartojamos sąvokos yra Lietuvos nepriklausomybė, o žmo- 

charakteringos 
liaudininkams.
nepasitenkinimas A. Smetonos traukyti, gal iki galo nesupras- 
„diktatoriška” valdymo sistema, darni, kodėl „tėvelis" iš jų paima 
Bet jau pirmi „didžiųjų brolių” 
žingsniai greit leido net ir ko
munistuojantiems politikams 
pamatyti tikruosius Sovietų apeti
tus.

Beversdami šių užrašų 
puslapius mes pajaučiame, kaip 
blanksta „laisvės vilionė” ir kaip

„Tautos 
Paleckio 
radiją į 

neranda, 
valdymo

susikryžiavo jo politinės pažiū
ros, ir jis persėdo j kitą laivą, kad 
pasiektų tikro Eldorado krantus.

(1940.VI.16 d.) valandėlėje iš 
Vilniaus grįžęs J. Vileišis 
papasakojo, kaip Vilniuje 
pergyventa netekimas 
vado”. J. Vileišis J. 
pasakytoje kalboje per 
Lietuvos gyventoj us 
kokia Lietuvoje bus 
forma.Viskas liaudžiai daug 
kartų buvo minima, bet kaip? Jei 
bus demokratija ir socializmas 
Lietuvoje atstatyta (ko, deja, jo 
kalboje nebuvo pasakyta), kuri 
buvo iki gruodžio mėn. 17 d. 
perversmo, veiks politinės parti
jos, tame skaičiuje ir komunistų 
partija, kuri, liaudininkams esant 
valdžioje 1926 m. gruodžio mėn. 4 
d. buvo legalizuota. Atsišaukime 
pasakyta, kad bus „politinės 
santvarkos pertvarkymas”.

Kiek mes žinome J. Paleckį ir jo 
vyriausybėje esamus ministrus, 
tai žmonės, kurie kovojo už tuos 
brangius idealus. Tikime, kad jie 
tomB idėjoms pasiliks ištikimi. ... 
Tarybų S-gos vyriausybė numato, 
kad Baltijos santarvė sudaro ne 
vien pavojų, bet ir tiesioginę 
grėsmę Tarybų S-gos sienoms. Dėl 
to T-bų S-os vyriausybė laiko, kad 
turi būti įvykdyti šie minimalūs 
reikalavimai: I) Latvijos ir Estijos 
sudarytos naujos vyriausybės, 
kurios gali ir nori sąžiningai 
vykdyti savitarpinės pagalbos 
nuostatus, II) Garantuota, kad T- 
bų S-os kariuomenė galės laisvai 
įžengti į Latviją ir Estiją ir užim
ti svarbiausias abiejų kraštų 
vietas, tuo būdu patikrinant 
savitarpinės pagalbos paktų 
įvykdymą.

Birželio 16 d. vakare Latvijos ir 
Estijos pasiuntiniai pranešė 
komisarų tarybos pirmininkui ir 
užsienio reikalų komisarui V. 
Molotovui, kad I>atvijos ir Estijos 
vyriausybės priima T-bų S-os 
vyriausybės reikalavimus.

Kuomet Lietuvai buvo įteiktas 
reikalavimas, kad jį leistų 
padidinti įgulų skaičių, sudarytų 
tokią vyriausybę, su kuria būtų 
galima glaudžiai dirbti, tvirtin
ta, kad reikėjo apsisaugoti nuo 
nelabai patikimo kaimyno — 
hitlerinės Vokietijos, su kuria 
sėkmingai išparceliavo I.enkiją. 
Suprantama, Lietuva su Vokieti
ja turi sieną. Nei su Latvija, nei 
su Estija sienos Vokietija neturi. 
Joms primetama, kad jos yra 
sudariusios Pabaltijo valstybių 
sąjungą, į kurią mėginta įtraukti 
ir Suomiją, su kurią prieš tris 
mėnesius yra pasirašius taikos 
sutartį, ir įtraukė net į tą sąjungą 
Lietuvą. Visų tų keturių valsty
bių gyventojų skaičius nesiekia 7 
milijonų. Jos gali sudaryti didelį 
pavojų valstybei, kuri turi per 
180,000,000 gyventojų, nepapras
tai didelius gamtos turtus, aukštai 
išvystytą pramonę ir pažangų 
žemės ūkį.

Karo strategai mano, kad T-bų 
S-ga įveda savo karines įgulas į 
tas valstybes, per kurias Hitleris 
mano žygiuoti į Rytus. Reiškia, 
suvereninių valstybių teritorijos 
bus panaudotos lemiamam 
mūšiui. Anglija ir Prancūzija 
veda aršų karą su hitlerine Vokie
tija. Tarp jų yra Šveicarija, 

greitais tempais palaidojama

ano meto i
Jaučiamas ' nizmą, sustoję tegali tik pečiais

nės, kurie dėjosi supratę komu- 

paskutinius žaislus, dar net jiems 
nesuspėjus jais pasidžiaugti.

Šie fragmentai tebūnie pamoka 
tiems, kurie daug kalbėjo apie 
demokratiją, bet patys, gal net be 
blogos valios, padėjo ją palaidoti.

- J.S.G.

sensacija Lietuvoje 
S-os vyriausybės 

A. Smetonos 
Po to pradėjo ant 
istoriniai įvykiai, 

stebėjosi, kiti — iš 
ką numatė, o treti

tačiau jos teritorija nepaliečiama. 
Nesinori tikėti, kad tam tikslui 
įvedamos įgulos į Pabaltijo 
valstybes. Manau, kad čia norima 
pagausinti T-bų S-gą naujomis 
respublikomis. Tai turi spręsti 
pati liaudis, darant tautiečių 
atsiklausimą, kuriam bus sudary
tos laisvos sąlygos. Nežinau, kaip 
tuo klausimu pasisakys kiti, bet 
aš esu šalininku būti sujungtoje 
su T-bų S-ga, jei toji draugystė 
bus grindžiama širdingais ryšiais. 
Esant tam užtikrinimui, aš iš 
anksto pasisakau už įstojimą — 
tą pasakęs J. Vileišis baigė 
kalbėti.

Pirmoji 
buvo T-bų 
reikalavimas 
vyriausybei, 
galvos ■ birti 
kuriais vieni 
anksto daug 
ėmė bėgti į užsienį, į provinciją ir 
šiaip slėptis. A. Povilaitis ir K. 
Skučas ties Jurbarku mėgino 
pereiti sieną, buvo atpažinti, 
sulaikyti, patalpinti į sunkiųjų 
darbų kalėjimą ir bus teisiami. 
Prasidėjo Smetonos režimo agoni
ja.

Sekmadienį pasirodžiusi T-bų S- 
os aviacija užvaldė aerodromą 
Aleksote ir kitose vietose. Sekma
dienį nuotaika buvo nervinga. 
Visi kalba apie politiką, spėlioja, 
kas ir kaip sudarys Lietuvos 
vyriausybę. Bet kai tik mieste 
pasklido žinia, kad vyriausybę 
sudaro J. Paleckis ir į ją įeina E. 
Galvanauskas, prof. V. Krėvė- 
Mickevičius, gen. V. Vitkauskas ir 
kiti Lietuvai gerai žinomi žmonės, 
tuojau visi nurimo — gyvenimas 
grįžo į normalias vėžes.

A. Smetonai pabėgus iš 
Lietuvos, atskrido T-bų S-os užs. 
reikal. komisaro pav. V. 
Dekanozovas. Birželio mėn. 19 d.

Zita Sodeikienė Be pavadinimo

Zita Sodeikienė Be pavadinimo
Iš Zitos Sodeikienės parodos gegužės 18 d. Galerijoje, Chicagoje.

vakare J. Paleckis suruošė 
užsienio raikai, komisaro pav. V. 
Dekanozovo garbei priėmimą. 
Priėmime dalyvavo visa ministrų 
taryba, o taip pat T-bų S-os įgalio
tas ministras Lietuvai N. Pozd- 
niakovas, V. Petrovas ir V. Semio- 
novas.

Vidaus reikalų m-as leido 
legaliai veikti Lietuvos komunistų 
partijai, kuri birželio mėn. 25 d. 
buvo įrašyta į draugijų registrą, o 
birželio mėn. 28 d. vidaus reikalų 
min. M. Gedvilą davė leidimą 
veikti Lietuvos komunistinio 
jaunimo sąjungai.

Tautininkų S-gos ir Jaunalie
tuvių S-gos su savo padaliniais 
veikimas Lietuvje yra sustab
dytas. Uždaryta Lietuvos 
mokytojų S-ga su visais jos padali
niais. Vidaus reikalų ministras 
rado, kad esamomis sąlygomis 
tolimesnis sąjungos veikimas yra 
nesuderinamas su valstybės 
saugumo reikalais.

Birželio 27 d. vidaus reikal. min. 
įsakymu laikinai atšaukti perio

dinių leidinių leidimai, kurie buvo 
išduoti iki šių metų birželiomėn. 20 
d. Periodiniai leidiniai toliau galės 
būti leidžiami tik pagal atskirą 
ministro leidimą.

Vidaus reikal. min. vadovauda
masis valstybės saugumo sumeti
mais pagal draugijų įstatymo 48 
str. laikinai sustabdė veikimą visų 
Lietuvoje veikiančių d-jų ir jų 
padalinių, kurieį d-jų registrą buvo 
įrašyti iki š.m. birželio 20d. Sustab
dytos d-jos i- jų padaliniai toliau 
galės veikti tiktai gavę vidaus 
reikal. min. specialų leidimą. 
Vidaus reikal. min. saugumo ir 
tautės moralės sumetimais nutarė 
be jau anksčiau uždarytų „10 
centų”, „Kurier VVilenski” ir 
,,Nowe Slowo” uždaryti dar šiuos 
laikraščius žydų kalba: dienraštį 
„Das Wort”, ir savaitraštį „Der 
Moment”. Lietuvių kalba dienraštį 
„Laikas”, savaitraščius „Darbas” 
ir „Sekmadienis.” Rusų kalba dien
raščius „Echo” ir „Naša Žizn.” 
Vidaus reikal. min. davė LKP CK 
leidimą leisti Kaune dienraštį rusų 
kalba, „Krasnoje Znamia”.

Gana savotiškai šiandien spren
džiami ginčai dėl teritorijų. Tautų 
apsisprendimo klausimas šian
dien diplomatų kabinetuose spren
džiamas visai kitaip. Galingasis 
silpnesniam įteikia griežtą ultima
tumą ir nustato terminą, kada 
tasai taikingas reikalavimas turi 
būti išpildytas. Visai neklausia, 
kaip norėtų apsispręsti vietos gy
ventojai.

Bukovina Rusijai nepriklausė, 
bet reikalauja ją atiduoti, — „kad 
galėtų nors ir visai nežymia dalimi 
atlyginti tuos milžiniškus nuosto
lius, kurie buvo padaryti T-bų S-ai 
ir Besarabijos gyventojams per 
22 metus Rumunijos dominavimo 
Besarabijoje”. Čia neskaniai pak
vipo kontribucijos kvapu. Tokiuo
se teritorialiniuose sprendimuose 
svarbiausiu laimėjimu turi būti tų 
teritorijų vietos gyventojas, tačiau 
joneatsiklausta, —taip užbaigė M. 
Januškevičius.

M. Januškevičiui baigus savo 
išvedžiojimus dėl atgavimo 
Besarabijos ir Bukovinos, F. 
Bortkevičienė replikavo, kad ru
sai emigracijoje darė priekaištus 
komunistams, kad jie darydami 
revoliuciją išardė galingąją rusų 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šiame numeryje:
Vidinė emigracija Rytų Vokietijoje ir Lie
tuvoje.
Krauju ir neišdildomu rašalu.
Dvi naujos dailės knygos iš Lietuvos.
Jonas Vizbaras-Sūduvas apie naująjį savo 
romaną „Kur bėga Šešupė”.
Vytauto Pluko eilėraščiai.
Lietuvos krikštas.
„Draugo” jubiliejinis koncertas.
Prierašas prie straipsnio apie Cingis Ait- 
matovą.
Chicagos teatruose.
Nauji leidiniai.
„Draugo” knygyne.

Krauju ir neišdildomu rašalu
boria sax *

Lietuvis autorius Gintautas 
Iešmantas teberašo poeziją 
kalėjime — jis 1980 m. gruo
džio mėn. 15 d. buvo nuteistas 
šešeriems metams darbo 
stovyklos ir priedo penke
riems metams vidaus egzilės 
už „antisovietinį šmeižtą” jo 
poezijoje ir straipsniuose. 
Rašydamas poeziją — ir 
protestuodamas dėl savo 
įkalinimo — jis rizikuoja 
galimu jo bausmės prail
ginimu. Iešmantui

„Vidinė emigracija”
Rytų Vokietijoje ir Lietuvoje

Dar Šiandieną ausyse skam
ba kadaise girdėti vieno lietu
vių rašytojo žodžiai: „O savaip 
mes esam laisvi. Poezijos, 
dailės, muzikos pasaulis yra 
mūsų. Atliekam „pareigą” 
partijai, atkalbam privalomus 
„poterius”, o viduje darome, 

tik norime...”
ie žodžiai vėl šovė į galvą,

beskaitant britų istoriko Timo- 
thy Gorton Ash įspūdžius iš 
Rytų Vokietijos, pasirodžiu
sius naujame Londono žurna
le Granta (1984 rugsėjis). Jis 
rašo, jog tenai tebegyva sena 
vokiečių inteligentijos kultū
rinė tradicija — puoselėti savo 
vidaus pasaulį ir kuo toliau 
laikytis nuo politinio gyveni
mo. Taip daugelis elgėsi nacių 
laikais, taip daugybė tebegy
vena šiandien. „Vidinėje 
emigracijoje" užsisklendę nuo 
partijos totalitarinių reikala
vimų, jie maitina savo dvasią 
muzika, daile ir literatūra. 
Pavyzdžiui, jie tiesiog garbi
na Emst Barlacho mįslingas 
skulptūras, kurias jisai sukū
rė, patsai būdamas „Trečiojo 
Reicho” „vidiniu emigrantu”. 
Tačiau nors jie, kiek tai 
įmanoma, ignoruoja valstybę, 
jie vis tiek išoriniai atiduoda 
iš jų reikalaujamą konformiz
mo duoklę — universitetuose, 
redakcijose, viešuose posė
džiuose. Viešai jie tvirtina ir 
prisiekinėja tai, kuo jie priva
čiai bjaurisi.

„Vidinė emigracija”, — rašo 
Ash, yra Rytų Europai būdin
go „dvilypio gyvenimo” 
intelektualinė forma. Tai 
plyšys tarp viešojo ir priva
taus „aš”, oficialios ir neofi
cialios kalbos, išorinio konfor
mizmo ir vidinio disidentizmo. 
Jau ankstyvoje jaunystėje 
pradedama automatiškai 
nusiimti vieną kaukę ir užsi
dėti kitą. Britų istoriko nuomo
ne, tokia „vidinė emigracija” 
yra labiau paplitusi ir intensy
vesnė nelaisvoje Vokietijos 
dalyje, negu Vengrijoje, Lenki
joje ar Čekoslovakijoje. Tai iš 
dalies galima paaiškinti 
ypatinga vokiečių „vidinio 
gyvenimo” tradicija. Šis 
„susitelkimas į vidų” ryškus 
pastarojo dešimtmečio Rytų 
Vokietijos literatūroje, nes 
daugelis tenykščių rašytojų

nebeteko vilties pakeisti 
santvarką savo raštais.

Eilėraštyje „Mes visi labai 
daug praradom” poetė Eva 
Strittmatter rašo:

Neapgaudinėkim savęs: ir aš, 
ir tu, 

Mes gimėm atviram pasauliui. 
Dabar mes laikom duris

uždarę — 
Jam ir jai ir kitiems...

Nors Evos Strittmatter poe
zija visai nesocialistiška, ją 
ne tiktai spausdina, bet Rytų 
Vokietijos kultūriniai pareigū
nai giria jos „melancholišką 
individualizmą”. Šiandien 
Rytų Vokietijoje iš rašytojų 
nebereikalaujama būti poli
tiškai užsiangažavusiais. 
Prieš 25 metus Bitterfeldo 
konferencijoje kompartija įsa
kė rašytojams vaizduoti dar
bininkų gyvenimą; šiandien 
kompartija labai patenkinta, 
kad jie neberašo apie dar
bininkus. Naujoji „vidinio 
gyvenimo” literatūra valsty
bei ir partijai nepavojinga; ji 
parankesnė už literatūrą, kuri 
kritiškai nagrinėtų Rytų 
Vokietijos tikrovę. Partijai 
tokios literatūros jau užteko.

Britų istorikas pabrėžia skir
tumą tarp rašytojų Rytų 
Vokietijoje ir Lenkijoje. 
Geriausi, kritiškiausi ir 
drąsiausi rašytojai Lenkijoje 
metė iššūkį cenzūrai bei parti
jos monopoliui ir pradėjo 
patys spausdinti savo raštus 
savilaidiniu būdu. Jie sukūrė 
ištisą nepriklausomą kultūrą 
ir leidyklų tinklą, įsteigė 
tokius žurnalus kaip Zapis ir 
Puls. Rytų Vokietijos rašy
tojai emigravo — vidun, kaip 
Eva Strittmatter, ar išorėn — 
į Vakarų Vokietiją.

Antrajam pasauliniam 
karui baigiantis, vokiečių 
rašytojas Thomas Mann labai 
kritiškai pasisakė apie savo 
tautiečių polinkį apsiriboti 
„vidiniu, dvasiniu gyveni
mu”. Nuo Liuterio iki Goe- 
thes, vokiečių intelektualų 
sukurtas „civilizuoto asmens” 
idealas stokojo politinės ir 
visuomeninės atsakomybės. 
Jie pastatė dirbtinę sieną tarp 
„dvasinio-meninio” ir „poli
tinio- visuom ninio” ideale 
pasaulio. Mann tvirtina, kac 
tie vokiečių intelektualai

yra 
uždrausta kurti ir nauji įstaty
mai (priimti 1983 metais) įgali
na kalėjimo vyresnybę 
pratęsti bausmę penkeriais 
metais tiems kaliniams, 
kuriuos jie randa atsisakan
čiais bendradarbiauti.

Pripratę prie labai lėkštos 
pažiūros į menus, žmonės 
Vakaruose reaguos į tokį at
virą nepaklusnumą su pagar
bia baime ir sumišimu. Tai 
priekaištas mums ir primini
mas, kaip mes leidom poezijai 
tapti nereikšmingai mųsų 
visuomenėje. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse plačiai 
reiškiama baimė, kad pati 
menų egzistencija mūsų visuo
menėje gali atBidurti pavojuje 
dėl kelių nežymių federali
nės paramos sumažinimų. Tuo 
pačiu metu Iešmanto gestas 
mus nuramina, teigdamas 
poetinio pašaukimo pasto
vumą ir vertę. Dvasia pakyla 
pastebėjus, kad žmonės dar 
gali jaustis tiek poezijos 
grasinami, jog grūda į kalėji
mus tuos, kurie ją gamina.

O ar Iešmantas yra didelis 
poetas? Jo įsipareigojimo 
intensyvumas rodo, kad jis 
galėtų būti. Mes negalim ži
noti. Kol kas nė vienas iš jo 
raštų nėra Vakarus pasiekęs. 
Keli jo jaudinantys laiškai 
buvo išspausdinti pogrindžio 
spaudoje. Rašydamas apie 
koncentracijos stovyklą jis 
sako: „Langai pusiau uždeng
ti sniegu. Žiūri laukan, ir 
prisimeni snieguotą, vėjuotą 
vaikystę. Esame miškų apsup
ti; sako, gausu aviečių. Aišku, 
ne mums.”

Yra gera galimybė, kad 
vienu ar kitu būdu kai kurie

*Boria Sax yra poetas, mokslinin
kas ir žmogaus teisių sąjūdžių akty
vistas. Kelių knygų autorius: jų tarpe 
Rytų vokiečių meilės poezija (Rouvier, 
Bonn, Vokietija) ir vėliausiai — Rytų 
Vokietijos poeto I.utz Rathenow 
eilėraščių rinkinio vertėjas. Sis Sax 
straipsnis, pavadintas „With blood & 
indelible ink”, pasirodė Amerikos 
katalikų savaitiniame žurnale Com- 
moniveal, 1985 m. gegužės 17 d. 
numeryje. Vertimų spausdiname, 
Commontveal žurnalo leidėjams malo
niai leidus.

m.

klydo, manydami, kad vidinė, 
dvasinė kultūros laisvė gali 
būti atskirta nuo išorinės, poli
tinės laisvės. Jie pamiršo 
tikrojo humanizmo, pilnuti
nės asmenybės idealą. Toksai 
jų nusistatymas pasirodė 
esantis lemtingu ir iš dalies 
privedė prie susitaikymo su 
(nacių) barbarizmu ir 
nesipriešinimu jam vienoje 
pasaulio pažangiausių ir 
labiausiai civilizuotų tautų — 
Vokietijoje, — prieš 40 metų 
kalbėjo Thomas Mann. Jo 
žodžiai nemažiau aktualūs ir 
šiandien.

Iešmanto 
ras kelią 
nežiūrint, 
palyginus nežinoma kalba, jie 
susilauks egzilės bendruome
nės dėmesio, o greičiausiai ir 
platesnės literatūrinės publi
kos. Bet yra kitų poetų pana
šiose sąlygose, kurie taipgi 
rizikuoja net be vilties sulauk
ti tokių tolimų ir abejotinų 
atpildų. Žurnalistas Eduardo 
Galeano yra pasakojęs apie 
eilėraščius, parašytus ant 
cigarečių popieriaus ir 
anonimiškai iššmugeliuotus iš 
Urugvajaus pagarsėjusio ka
lėjimo Penai de Libertad. 
Čia yra darbas ne in
telektualų, bet paprastų 
žmonių. Daugiausia tai 
kasdieninio gyvenimo vin
jetės, išreikštos tiesiai ir 
paprastai, kaip šis anoni
miško Urugvajaus kalinio eilė
raštis:
Persimesti žodžiu su bite 
jos dūzgiančiam skrydy 
pasakyti skruzdėlei skubėti 
su duona 
jo poniai žmonai 
stebėti vorą 
ir gėrėtis gražiu 
jo nuostabių kojų 
ir prašyti 
pamačiau lipti tinklu 
visa tai yra būdai 
pasipriešinti

* ' ■
Kas pastūmėjo autorius 

rizikuoti rašyti šiuos eilė
raščius ir juos slapta perduoti? 
Kokia bebūtų priežastis, ji 
neatrodo iš pagrindų poli
tinė. Jie detaliai nedokumen
tuoja vykdomų kankinimų. Jie 
nėra skirti vyriausybei pulti. 
Gal eilėraščių intencija tebuvo 
sudaryti kokį nors žmogišką 
ryšį su išoriniu pasauliu.

Yra įprasta drausti kali
niams, ypač politiniams kali
niams, rašyti, kai jie yra 
kalėjime. Noriu labai atsar
giai skirti šį draudimą nuo, žodžiais: 
cenzūros. Asmuo yra 
cenzūruojamas, kai jam ar jai 
yra draudžiama spausdinti 
kai kuriuos darbus, paprastai 
dėl jų turinio. Draudimas

eilėraščiai ilgainiui 
į Vakarus. Tada, 
kad jie parašyti

Gintautas Iešmantas (g. 1930), baigęs Vilniaus valstybinį pedago
gikos institutų, lituanistas, 1980 m. apkaltintas antisovietinio 
turinio poezijos ir straipsnių rašymu, bandymu juos spausdinti 
nelegalioj spaudoj, klausymu užsienio radijo transliacijų. Nuteis
tas šešeriems metams konclagerio ir penkeriems vidaus egzilės.

rašyti eina daug toliau už 
cenzūrą. Individui yra drau
džiama iš viso rašyti, nežiū
rint koks būtų turinys.

Kim Dae Jung, pavyzdžiui, 
kalinamam Pietų Korėjoj, 
nebuvo leista vesti dienoraštį 
ar turėti užrašus. Kaip 
kompromisą jis pasiūlė savo 
sargams atiduoti viską, ką jis 
parašys. Net ir tokiom sąly
gom leidimas nebuvo duotas. 
Kim, tiesa, turėjo teisę rašyti 
vieną laišką savo šeimai kas 
mėnesį. Vieną kartą jis į 
laišką įdėjo eilėraštį. Cenzo
rius sugrąžino laišką ir jis 
buvo priverstas eilėraštį ištrin
ti. Priežastis nebuvo tiesiogiai 
politinė. Ji buvo, Kim 

„Todėl, kad eilėraš
tis ... paprastai yra jausmų 
išraiška ... ir jis gali įtaigauti 
kitus ... kaip jie galvoja ir jau
čia”.

Šalia Iešmanto yra ir kitų

pavyzdžių, kaip politiniai kali
niai priešinasi kalėjimo vyres
nybei, toliau rašydami. 
Solženicinas sukurdavo 
pasakojimus žodis po žodžio 
savo galvoje ir juos vėliau iš 
atminties nurašydavo. 
Venezuelos poetas Ali Lameda 
savo galvoje parašė kelis šim
tus sonetų po to, kai iš jo buvo 
atimtos rašymo priemonės, 
jam esant Šiaurės Korėjos 
kalėjime 1967-1974 metais. 
Gali būti, kad griežta kontro
lė, kylanti iš soneto formos, 
suteikė discipliną, padėjusią 
jam išlikti.

Armando F. Valladares buvo 
1960 m. areštuotas už jo 
pasyvų pasipriešinimą Kubos 
revoliucijai. Po kelerių metų 
kalėjime jis pradėjo rašyti 
poeziją. Šį užsiėmimą jis tęsė 
dvidešimt 
kalėjimo 
damasis

vienerius 
metus, 

sargų

savo 
priešin- 

kontrolei,

nežiūrint kankinimų, uždary
mo kalėjimo vienutėj ir kitų 
bausmių. Jo eilėraštis „Geriau
sias rašalas” yra testamentas 
drąsai ir laisvei:

Iš manęs jie viską atėmė 
plunksnas 
pieštukus 
rašalą 
nes jie nenori, kad aš rašyčiau 
ir jie mane užkasė 
šioj bausmės celėj 
bet jie neužgniauš 
mano maišto 
šiuo būdu 
iš manęs jie viską atėmė 
Na, beveik viską — 
nes aš dar turiu savo šypseną 
savo savigarbą, jausdamasis 

laisvu žmogumi 
ir savo sieloje daržą 
mažų, nemirštančių gėlių 
jie nenori, kad aš rašyčiau 
Jie atėmė plunksnas 
pieštukus 
bet aš dar turiu gyvybės rašalą 
savo paties kraują 
ir juo aš dar vis galiu rašyti 
eilėraščius

Valladares įstengė iš kalė
jimo išsiųsti kelis eilėraščius 
— jų rinkinys, pavadintas Iš 
kėdės ligoniams vežioti, buvo 
išleistas 1976 metais.

Gali atrodyti nekuklu išvesti 
analogijas iš mano paties 
patirties, nes aš niekad nesu 
patyręs ką nors panašaus į 
tuos kalėjimus, kuriuose anie 
vyrai buvo uždaryti. Tačiau 
siūlosi kai kurie palyginimai. 
Aš atsimenu, kai rašiau 
poeziją pragyvendamas iš bet 
kokio juodo darbo, kokį tik 
galėjau gauti. Grįždavau 
namo pavargęs ir jausminiai 
išsemtas po aštuonių iki 
dešimties valandų kieto darbo, 
ir skirdavau vakarą dar 
intensyvesniam rašymo dar
bui. Šios aplinkybės 
priduodavo poezijos rašymo 
darbui ypatingo intensy
vumo. Ir todėl aš jaučiau, kad 
galiu susitikti su bet kuo — 
nežiūrint jo socialinės pozi
cijos — kaip lygus su lygiu. Jei 
nebuvau dienos metu nieko 
parašęs, neidavau miegoti, 
kol tai padarydavau. Darbo 
pertraukų metu užsirašinė- 
davau eilutes savo knygutėje.

Rašymo aktas, vykdomas 
tokiose sąlygose kaip kalė
jimas, pasidaro kažkas 
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1941 m. birželio 14-15 dienomis įvyko pirmas masinis Lietuvos žmonių 
trėmimas į Sovietų Rusijos gilumų. Čia matyti kai kurios vietos Rusijos 
imperijoje, kur ir dabartiniu metu yra buvę ar tebėra laikomi sovie
tinei sistemai pavojingi asmenys: Hljanovskas (viršuj, kairėj); 
Cerniachovskas (viršuj, dešinėj); odos fabrikas, kuriame dirbo Ona 
Pranckūnaitė (apačioj, kairėj); Bakalo konclageris, kur kalėjo Vytau
tas Vaičiūnas (apačioj, dešinėj).
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Ateitininkijos 75 metų sukaktis

Čiurlionio fantastinis menas
STASYS^ GOŠTAUTAS

Vienuoliktasis, ir jau 
deimantinis, Ateitininkų Fede
racijos kongresas įvyks Chica
goje Šįmet, rugpjūčio mėn. 30- 
rugsėjo 2 dienomis. Organiza
cijų kongresai yra proga 
susikaupti, peržvelgti veiklų, 
apsvarstyti, kas gerai ir kas 
nevykusiai atlikta. Tokių susi
tikimų progos yra retos, o 
labai reikalingos jau vien 
pasidalinimui įgyta patirtimi. 
Kiekvienas žmogus kaip 
socialinis individas trokšta 
pabendrauti, padiskutuoti, 
mintimis pasikeisti. Tokiuose 
pokalbiuose ir mintys išsily
gina, ir agresyvumas suma
žėja, ir atsiranda sąlygos 
susipratimui. Ta prasme čia 
keliomis nuomonėmis ir 
pasidaliname.

Juk visi esame pasiryžę 
išlaikyti lietuvių tautą gyvą, 
okupanto nesunaikintą ir ne
demoralizuotą. To siekdami, 
stengiamės įžiebti lietu
viškoje išeivijoje patriotinį 
sąmoningumą. Ta kryptimi 
ateitininkija aktyviai veikia. 
Bet vien tiktai tuo ateitinin
kija savo veiklos neriboja. Ji 
prie to dar siekia suteikti 
patriotiniam sąmoningumui 
turinį. Ji žino, kad patriotinis 
apsisprendimas be vertingo 
brandaus turinio daug silp
niau atsilaiko šių laikų 
audringų idėjų pasaulyje, 
negu patriotinis sąmonin
gumas, atsirėmęs į vertingą 
turinį. To vertingo turinio 
ugdyme ateitininkija reiškiasi 
konkrečiomis pastangomis 
trimis pagrindinėmis kryp
timis: socialine, kultūrine ir 
religine.

Savo socialine veikla ji 
siekia teisingumo visiems, 
socialinio solidarumo, bendro
sios gerovės. Ji ryžtingai kovo
ja už pagrindines žmogaus 
teises ir griežtai priešinasi 
teroro priemonėms, taiko
moms žmogaus prieš žmogų. 
Tiesiog yra sunku ir įsivaiz
duoti, kodėl dvidešimtasis 
šimtmetis taip skaudžiai yra 
pasireiškęs nežmoniškumo ir 
prievartos veiksmais, kaip 
prieš atskirus asmenis, taip 
prieš tautas.

Tautos kultūra savo sugebė
jimu apvaldyti gamtą, savo 
kūrybiniais darbais yra laidas 
išsilaikyti pasaulyje. 

Ateitininkija kultūrą laiko 
viena iš efektyvių priemonių 
įteisinti savo tautos buvimą 
kitų tautų tarpe. Jos nuomo
ne, kultūrinis tautos lygis turi 
būti visomis pastangomis 
keliamas kūrybiniais darbais, 
kaip materialinėje socialinėje 
veikloje, taip dailaus žodžio, 
meno kūriniuose bei dvasinėje 
kultūroje.

Kristaus evangelijos dvasia 
įprasminę tuos mūsų kultū
rinės bei socialinės veiklos 
siekimus ir juos atrėmę į tvir
tus moralinius pagrindus, 
tiesos, aukos, heroizmo 
dvasios ugdymu, meilės ir 
teisingumo įgyvendinimu 
padėtume mūsų tautai 
išsiveržti iš vergijos į laisvą ir 
žmoniškesnį gyvenimą.

Ta prasme galima paminėti 
ir kitą pavyzdį. Atėitininkijai 
ypač rūpi lietuvių kalbos 
išlaikymas. To siekiant, vasa
ros stovyklose yra įvedamos 
pratybos stovyklautojų lietu
viškajam žodynui didinti ir 
gerinti jų sugebėjimą lietuviš
kai išsireikšti.

Tokių skatinimų nešykšti ir 
šeima, ir lituanistinės mokyk
los, ir spauda. Bet ateitinin
kija vien tais kalbos pratybų 
skatinimais savo veiklos 
neriboja. Be to jai labai rūpi 
įsąmoninti nariuose turinį, 
kuris ta gražiąja kalba vertin
gai būtų išreiškiamas. Ta 
kryptimi ji labai stengiasi ir 
kursuose, ir simpoziumuose, ir 
kituose renginiuose paveikti 
kursantus tuo turiniu domėtis 
ir jį įsisąmoninti.

Toks rūpestis turiniu yra 
labai reikšmingas ir net gyvy
binis visai lietuvių tautai, 
ypač šiais laikais, dėl jo idė
jinės krypties. Juk dabar 
tiesiogiai patiriame, kad šių 
laikų okupacijos sąlygose 
lietuviškasis sąmoningumas, 
atsirėmęs į krikščioniškąjį 
ideologini pagrindą, yra daug 
efektyvesnis, negu be ideolo
ginio krikščioniškojo pagrin
do. Dabartinė okupuotos 
Lietuvos tikrovė tai aiškiai 
patvirtina.

Nors čia pradžioje daugiau 
yra pateikta socialinė visuo
meninė mūsų veiklos ir nusi
statymų sritis, bet sa
vo svarbiausiu uždavi- 
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Kaip mums primena Jurgis 
Baltrušaitis savo klasikiniuose 
veikaluose Le Moyen Age Fan- 
tastique ir kiek vėliau pakartoja 
Reveils et Prodiges, fantastinis 
menas neprasideda kažkur vidur
amžiais ir nepasibaigia su rene
sansu, bet yra nesibaigiantis 
reiškinys žmogaus kūryboje. 
Jorge Luis Borges beveik tuo 
pačiu laiku patvirtino šį faktą, bet 
šį kartą iš literatūrinio taško, 
dviprasmiškai sakydamas jo 
mėgiamiausiu sofizmu: „mes net 
neturėtume kalbėti apie fantasti
nę literatūrą, nes mes nežinome, 
kuriai krypčiai priklauso šis 
pasaulis, ar fantastinei, ar 
realiai”.(l) Menas ir literatūra, 
kaip žmogaus kūrybos išdava, yra 
visados fantastiniai, nes jie 
pavaduoja realybę, kuri darosi 
banali ir tolima. Bet mene bei 
literatūroje tam tikri kūriniai 
arba kūrėjai panaudoja tokią 
energiją sukurti savotišką pasau
lį, kad jie tampa labiau fantas
tiniais negu kiti. Tai yra tarsi 
menininkas, atsisakęs visos logi
kos ir taisyklių, valdančių šį 
pasaulį, ir be jokio racionalaus 
paaiškinimo imasi kurti savo 
vaizduotės pasaulį, jį apgyven
dindamas savo būtybėmis.

Kuo mažiau žmogus tiki Bibli
ja, tuo daugiau ji darosi fantas
tine. Tą patį būtų galima pasaky
ti apie graikų mitologiją arba apie 
bet kokią mitologiją. Hieronymus 
Bosch arba William Blake naudo
jo Šventą Raštą dėl jo fantastinio 
turinio. Panašia kryptimi, bet 
semdamiesi iš kitų šaltinių, eina 
Goya arba Redon, James Ensor, 
De Chirico arba Max Ernst. Jų 
fantastinio meno įkvėpimas nėra 
mums paslaptis, ir kiekvienas iš 
mūsų galėtų atpažinti jų įkvėpi
mo pradą. Bet vis dėlto jų pasau
lis mums atrodo fantastinis ir 
mes gėrimės jų įkvėpimu.

Fantastinis menas yra priešin
gybė realizmui, nors jis naudoja 
tikrovę, ją sudarkius, ją paslė
pus ir ją savaip atkūrus. Sovie
tinis realizmas niekados tų 
fantastinių elementų negalės 
panaudoti, nes jis iš principo jį 
užmuša arba užgniaužia, kaipo 
dekadenciją. Fantastinis menas 
pasirodo tik tada, kai dailininkas 
savo valia sudarko realybę, arba, 
kaip Čiurlionis taikliai išsireiškė, 
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sukuria ,.kažkokį kitokį pasaulį — 
fantastinį”. Fantastinis menas 
yra tad subversija, parodija tos 
realybės, kuri jau virto bereikšme 
ir nebegali daugiau atitinkamai 
išreikšti kūrėjo vidinius jausmus.

Čiurlionio du mėgiamiausi rašy
tojai, Edgar Allan Poe ir Ru- 
dyard Kipling, nerašė nei pasa
kų, nei mokslinės fantastikos, bet 
subtilia linija keistai išsiskyrė iš 
kitų. Kaip fantastinės literatūros 
kritikas Tzvetan Todorov yra 
rašęs, „absoliutus netikėjimas ir 
visiškas tikėjimas atitolina mus 
nuo fantastinio meno, tik abejin
gumas mus palaiko fantastinio 
meno sferoje”.(2)

Tos pačios taisyklės yra 
pritaikytinos menui. Baudelaire 
buvo gal pirmutinis tai supratęs ir 
pasiūlęs panaikinti ribas tarp 
menų, sujungti muziką, poeziją ir 
tapybą, vėliau teatrą, išraiškos 
šokį, istoriją ir filosofiją, kaip 
vieną išdavą žmogaus kūrybos. 
Baudelaire’o pradėta meno sinte
zė sukėlė tolų maištą, kuris dar ir 
šiandien nėra nustojęs savo 
galios. Jam jau mirus, iškilo 
simbolizmas, iš jo gimė Art Nou- 
veau, Jugendstil ir Vienos Sece- 
sija, iš kurių kilo modernusis 
menas, kurio paskutinė išdava 
kaip tik ir buvo abstraktus 
menas.

Šitam keistam istoriniam sūku
ryje gyveno ir kūrė Čiurlionis, 
kuris, kaip matysime, buvo akty-’ 
vus istorinis ir meninis veikėjas ir 
nors ir netiesiogiai prisidėjo prie 
meno sampratos pasikeitimo, 
sukrėtusio XX a. meną.

Čiurlionio „Pasaulio sutvėri
mo” cikle, susidedančiame iš 13 
paveikslų, nupieštų 1905-1906 
metais, yra gan nuostabu, kad 
nėra „šeštos dienos”, t.y. žmogaus 
sutvėrimo. Dailininkas, kuris, 
deja, retai apie savo meną terašy
davo, paliko vieną iš svarbiausių 
tekstų apie savo meną laiške, 
rašytame savo broliui Povilui 
(kuris tada gyveno Lawrence, 
Massachusetts):

„Paskutinis ciklas nebaigtas; 
turiu sumanymą jį tapyti visą 
gyvenimą, žinoma, kiek toliau 
turėsiu naujų minčių. Tai pasau
lio sutvėrimas, tiktai ne mūsojo 
pagal bibliją, o kažkokio kitokio 
pasaulio — fantastinio. Norėčiau 
padaryti ciklą bent 100 paveiks-

f
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lų, nežinau, ar padarysiu”. (1905 
m. balandžio /20/ ).(3)

Dabar mes jau žinome, kad 
dailininkas niekad nenupiešė 
daugiau kaip tuos pradinius 13 
paveikslų.

Dar kiek anksčiau „Tvane” 
(1904-1905) Čiurlionis irgi nerado 
vietos žmogui. Vienintelę užuo
miną apie žmogaus tragediją 
randame I ir VI paveiksle (pagal 
paryžietiško albumo išskirs
tymą), kur simboliškai pavaiz
duotos dvi milžiniškos rankos, 
siekiančios gailesčio. Abiejuose 
paveiksluose jos riekia dangų, bet 
žmogaus veido juose nematyti. Jo 
trūksta ir vėlesniuose cikluose, 
kaip „Miestas”, ir visose „Sona
tose”. Tai nereiškia, kad Čiurlio
nis buvo menkas žmogaus 
portretistas, kaip jis pats yra 
prisipažinęs, „piešiniai nesiseka” 
(laiškas Povilui, 1904 m. 
balandžio 12 d.) (4), bet gali būti 
surišta su skandinavų ir Baltijos 
kraštų pažiūra, vertina

nemėgo baidyklių ir netapė 
baisenybių, kaip tai darė jo 
bendralaikiai.

Iš visų menų architektūra savo 
paskirtimi yra pati realiausia. Net 
Reino pilys ir Loire rūmai yra 
funkcionalūs (ir čia nereikia 
sumaišyti su Bauhaus 
funkcionalumu), o ne fantas
tiniai, nes jie statyti apsigynimui 
ir malonumui. Aišku, turime 
pavyzdžių, kaip A. Gaudi ar Otto 
Wagner, kurie įvykdė architektū
roje, ką Čiurlionis sukūrė tapy
boje. Viduramžiais nepaišyta tų 
fantazijų, statyta romaniškuoju 
ar gotiškuoju stiliumi, kaip tai 
liudija šimtai katedrų, išbarstytų 
po visą Europą, su savo 
dekoratyviniais — fantastiniais 
elementais. Tik daug vėliau, jau 
viduramžių gale ir renesanso 
pradžioje fantastinė architektūra 
atsirado tapyboje, kaip pas Van 
Eyck, Flemalleo meistrą, Grue- 
newald ir kitus.(7)

Kaip Čiurlionis susidomėjo 
fantastine architektūra — ypač 
kai jokių pavyzdžių savame kraš
te nebuvo — yra tikras galvo
sūkis. Paimkim kad ir jo „Tvirto
vę — Pasaką” (1909), arba „Vytį” 
(1908-1909), sovietinės Lietuvos 
pavadintą „Miestu — Preliudu”, 
arba „Piramidžių sonatą” (1909) 
arba visą ciklą, pavadintą „Mies
tas” (1908). Čiurlionis kūrė 
išgalvotus miestus, apsuptus 
paslapties, tuščius, kaip modemus 
dangoraižių vidurmiestis sekma
dienio rytą; arba vėl, miestą, virš 
kurio joja raitelis ant siurrealis
tinio žirgo. Yra miestų, panašių į 
pasakas, kaip „Pilies pasaka” 
(1909); arba milžiniškas pastatas, 
kaip piramidė, pagal Centrinės 
Amerikos Maya pavyzdį, 
pavadintas .Altoriumi” (1909), 
vienas iš geriausiai išsilaikiusių 
Čiurlionio paveikslų, kur aukuro 
dūmai susilieja su jūra. Visa tai 
priklauso fantazijos pasauliui, 
nesamam, dail.ninko naujai išras
tam, išsapnuotam. Čiurlionis net 
sukūrė kitų pasaulių vizijas „Mar
so pasaulyje” (1904-1905), į kurį 
įeiname per gotikos skliautą, 
pilną gyvatvorių ir išgalvotų 
būtybių.

Kaip jau anksčiau minėjome, 
Čiurlionis retai fantazuoja apie 
žmogų ar būtybes. Jo fantazijos 
ribojasi gamta, kurią jis taip 
dievino, miestais, kurių jis nema
tė, angelais, kuriuos jis sapnavo. 
Jeigu bandytumėm padaryti išva
dą, kur Čiurlionis ieškojo įkvėpi
mo, tai galėtume lengvai teigti, 
kad gamtoje, miške, debesyse, 
lankose, laukinėse gėlėse vidu
ryje miško. Kas gali būti papras
tesnio kaip žiemą nušalusi šakglė 
(„Žiemos” cikle) arba aukštų 
medžių siluetai, atsispind} debe
syse („Vasaros” cikle). Čiurlionio 
tapyboje visa gamta virsta 
fantastine, pilna nematytų formų 
ir situacijų, kaip „Karalių pasako
je”, kur mažas kaimelis yra laiko
mas ant karalių delno. Paklaus
tas, kodėl jis taip nutapė, 
dzūkiškai atsakė, „užtai, kad aš 
taip panorėjau”.(8)

Savo laiškuose Čiurlionis 
dažniausiai aprašo gamtą. Bet 
gamta jam yra tik pradinis 
taškas, ne taip kaip Redon, 
kuriam ji buvo išeiginis. Čiurlio
nis vartojo gamtą paryškinti jos 
burtams, nes tai ne realistinė 
gamta, o aukštesnė gamta, sukur
ta jo galingos fantazijos. Gamta, 
pasiliekanti rami, nežiūrint 
žmogaus siekimų ir vilčių. Ciurlio- 

Čiurlionis skyrė tiek daug dėme- nis, kaip tas jo aprašytas kaimie- 
8io angelams? Pirma, angelų 
tapybinis kultas buvo gan 
stiprus Šiaurės romantikų tradi
cijoje, kuriai Čiurlionis priklauso 
ne vien tik geografiškai, bet ir 
epochiniai; (6) antra, dailininkui, 
susižavėjusiam grožiu, angelai 
buvo kaip tik prototipas lengvu-

žmogų mažiau negu gamtą. 
Viduržemio civilizacijos garbino 
žmogaus kūną aukščiau už viską, 
palikdamos gamtai tik labai 
antraeilę reikšmę, daugiausia 
dekoratyvinę. Skandinavų ir 
baltų mene žmogus dažnai yra 
beveidis, atsukta nugara žiūrintis 
su dailininku į gamtą. Romantiz-' 
mo susižavėjimas gamta yra dalis 
tos visatos, kur žmogus metafo
riškai ir realiai stovi vienas, 
mažas prieš gamtos reiškinius.

Mes nukrypome gal truputį nuo 
temos, bet mūsų tikslas buvo 
pavaizduoti Čiurlionio žodžiais jo 
užsidegimą kurti fantastinius 
pasaulius. Tai buvo pastebėta ir 
kitų rašytojų bei meno istorikų, 
kaip pavyzdžiui, Maksimo Gor
kio, kuris jau tada kalbėjo apie 
fantastines savybes Čiurlionio 
mene, arba Lydie Krestowsky, 
kuri bandė aptarti jo „fantas
tinius darbus” ir lygino su Rubi
nu ir Redonu; panašiai juos ap
tarė vokiečių meno istorikas 
Wemer Haftmann savo klasiki
nėje knygoje Painting of the 
Tuientieth Century: Čiurlionio 
tapyba yra paimta (...) iš 
fantastiškai sugalvoto .kosminio’ 
pasaulio”; Alexander Benois 
pavadino jo tapybą „fantasma
gorija” ir t.t.(5)

Nėra jokios abejonės, kad 
Čiurlionis bandė tapyti fantas
tinius pasaulius tokiuose paveiks
luose, kaip .Angelas”, „Preliu
das” (1908) — pusiau žmogiška, 
pusiau paukščio figūra, stebinti 
nuo pasaulio viršūnės tiltais 
susikryžiavusias gelmes. Bet 
skirtingai nuo jo bendraamžių 
simbolistų Čiurlionis mėgo tapyti 
angelus, kaip simbolius tyrumo, 
ramybės ir pamaldumo, parody
damas juos dažnai pasilenkusius 
prie laukinės gėlės, kaip .Ange
le” (1906-1907) ar „Rojuje” (1909), 
ar skrendančius į menininką, 
kaip jo vieninteliame autoportre
te, pavadintame „Tiesa” (1905). Iš 
viso yra apie 15 paveikslų, 
nutapytų su angelais, ir tik vienas 
su „Demonu” (1909). Kodėl

tis Antroje lietuvių dailės parodo
je, jo suorganizuotoje 1908 metais, 
klauso ir stebi gamtą, norėdamas 
suprasti jos paslaptis ir jėgas, 
kurių mes nesuvaldome: 

„Kaimietis klauso ir žiūri tyliai, 
niekas jo nemokina: žiūrėk, kaip 
tai gražu! Jisai patsai žino. Ir 

mo ir grakštumo, simbolis to gėrisi gamta, bet taip pat saviš- 
fantastinio pasaulio. Čiurlionis (Nukelta į 2 psl.)
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Per pastaruosius metus pa- 
gaižėjo Ijetuvos partinių laik
raščių ir žurnalų tonas — pik
čiau šūkaujama, dažniau 
grasinama, įkyriau meluo
jama, atviriau garbinamas 
militarizmas. Dėl to kaltos ne 
tiktai 40-sios Antrojo pasau
linio karo pabaigos metinės. 
Lietuvos spaudoje ataidi ir 
dabar aštrėjanti kova tarp 
dviejų rusų rašytojų ir in
telektualų grupių, kurią 
aprašė kritikas Sergiejus Jure- 
nenas („L’Alternative”, 
m. sausis - vasaris, ir „Radio 
Liberty Research”, 
kovo 15 d.).

Viena tų grupių, kartais 
vadinama „valstybės tar
nais” —.gossudarstvenikais”, 
stengiasi atgaivinti Stalino 
kultą, jį vadindama „didžio
sios rusų liaudies” pergalės 
strategu. Jiems priešinasi 
vadinami „atgimimo” šali
ninkai, kurių pasaulėžiūra hu- 
manistiškesnė ir liberalesnė. 
Paskutiniaisiais Černenkos 
eros mėnesiais „valstybės tar
nai” sutvirtino savo pozicijas; 
jie vyravo Černenkos aukš
čiausiais valstybės ordinais 
apdovanotųjų rašytojų sąraše.

Anot Jureneno, „valstybės 
tarnų” frontą sudaro kelios šo
vinistinės grupuotės: „naujie
ji bolševikai”, „neostalinistai”, 
„brutalumo teoretikai”, ir fašis
tams giminingi „naujieji mesia- 
nistai”. Juos remia įtakingi 
partijos vadovai ir armijos va
dai. Jų visų dėka sovietinėje 
rusų literatūroje vis labiau gir
dimos ir Lietuvoje skamban
čios militaristinės melodijos, 
primenančios stalininį de
šimtmetį prieš Antrąjį pasau
linį karą. Dabartinių „valsty
bės tarnų” idealą išreiškė 
rašytojas Aleksiejus Tols
tojus: būtina sukurti „vienin
gą ir galingą valstybę”, kuri 
atremtų bet kokį priešą ir iki 
„galutinės pergalės” kovotų už 
„žmonijos išvadavimą”.

„Valstybės tarnų” balsas 
griaudžioja „Ogonioko”, 
„Molodaja Gvardija” ir „Ok- 
tiabr” žurnaluose. Libijos dik
tatorius Gadafis vadinamas 
sąjungininku „kovoje prieš 
bendrąjį priešą” — t.y., Vaka
rų demokratijas. Spaus
dinamos Afganistano užpuolė

1985 m. d. Jo

jus garbinančios apysakos. 
Poetas Jurijus Kuznecovas, 
išdergęs „Rusijos priešais” 
pavadintą pasaulio dalį, liaup
sinamas už „didžiąją visuo
tinio humanizmo idėją, kuri 
visad buvo būdinga Rusijos 
kultūrai”.

Kaip rašo Jurenenas, bolše
vikinio šovinizmo viršūnę 
pasiekė Jurijaus Tiurino 
romanas „Paradas”, kurio 
dalį išspausdino žurnalas 
„Moskva”. Romanas vaiz- 

paradą Raudonojoje 
aikštėje 1941 metų lapkričio 7 

veikėjai — armija, liau
dis, valstybė — tėra pagarbus 
fonas herojų herojui: Stalinui. 
Jis ne tiktai įkvepia ir suor
ganizuoja pergalės žygį prieš 
nacinę Vokietiją. „Didysis 
Stalinas” paveldėjo ir tęsia 
rusų imperinio narsumo tra
diciją, kuri „ne sykį Rusijai 
atnešė garbę Europos ir 
pasaulio akyse”. Šiame 
romane Stalinas ne tiktai Mi- 
nino, Suvorovo, Kutuzovo ir 
„Berlyną užėmusio” feld
maršalo Saltykovo įpėdinis, 
bet ir „Dievo pateptasis” — jo 
ranka, kaip „žalvarinio rai
telio”, pakyla ne tiktai virš 
Raudonosios aikštės, bet 
viršum visos šalies. O romano 
liaudis? „Didžioji rusų liau
dis” atsidavusi „Didžiajam 
Vadui”. Vienintelės išimtys — 
„įbauginti intelektualai”, 
„žvirbliai”, „panikos sklei
dėjai”, ypač žydiškomis pa
vardėmis. Taip Stalino ne
buvo garbinta nuo pačios jo 
mirties...

Ne visi Rusijos rašytojai ir 
intelektualai pritaria tokiai 
galvosenai. Vadinamieji „atgi
mimo” šalininkai reiškia viltį, 
kad Sovietų Sąjunga sugrįš 
prie trečiojo šio amžiaus 
dešimtmečio NEP’o ūkinės ir 
kultūrinės santvarkos. Jie 
spiečiasi aplink žurnalą 
„Novy Mir”, laikraščius 
„Druzhba Narodov” bei „Naš 
Sovremennik”. Ir jie, ir „vals
tybės tarnai” dabar laukia 
ženklo iš Gorbačiovo. Kurią 
grupę parems „naujasis ca
ras”? Gorbačiovo pasi
rinkimas bus svarbus ir lie
tuvių kultūrai, kuriai nieko 
gero nežada „valstybės tar
nų” pansiavistinė filosofij

Vėliavos baltos ir smagios
KĘSTUTIS KEBLYS

Jurgis Gliaudą. Baltos vėliavos. 
Romanas. I<ondonas: Nidos knygų 
klubas (1984). 276 psl. Kaina — 8 dol. 
Gaunama Drauge.

* * *

Pereitų metų Jurgio Gliau- 
dos romanas Baltos vėliavos 
atplevėsuoja mūsų link be 
jokių staigmenų: autorius 
pasirodo lygiai toks, kokio ir 
galėjome tikėtis. Po tuzino su 
viršum romanų Gliaudą lieka 
Gliaudą: stebina tematinio po
žiūrio išradingumu ir erzina 
lietuvių kalbos žudymu.

Nors nemandagu recenziją 
pradėti nuo romano ydų, 
tačiau šį sykį su kalbiniais 
reikalais geriausiai atsiskai
tyti tuoj pat, kad paskui ra
miai sau galėtume šnekėti 
apie linksmesnius knygos 
bruožus. Kalbos grynumas 
literatūroje yra tikėjimo, o ne 
svarstymų objektas. Tikin
čiųjų dogma: jei prasta kalba, 
tai knygos vieta šiukšlyne, o 
ne lietuvių literatūroje. (Tuo 
būdu ne vienam sakinys su 
žodžiais „Gliaudą” ir „litera
tūra” yra didžiausia blasfe- 
mija.) Netikintieji, žinoma, tei
gia, kad svarbu meninė tiesa, 
o kablelius bei nosines galį su
dėti ir betalenčiai kalbininkai 
bei apkerpėję leidyklų redak
toriai. Tikėjimo reikalai sudė
tingi, ir ne vieta čia ką nors 
įtikinėti. Užtat tenka atsi
sveikinti su tikinčiaisiais ir 
prisipažinti, kad Baltos vėlia
vos bus apžiūrimos iš 
agnostiko pozicijų. (Sutinkam, 
kad Gliaudą rašo nelietuviš
kai. Bet kas sakė, kad lietuvių 
literatūra turi būti rašoma 
lietuvių kalba? Kam tada 
vertėjai? Išsivertėm Mickevi
čių, Baltrušaitį, Milašius, gal 
greit ir A. P. Bagdoną, tai ko
dėl ne Gliaudą?)

Perskaičius Baltas vėlia
vas, o po to jų šmaikštų 
aptarimą Akiračiuose (nr. 2, 
1985), nekilo jokios abejonės 
mano bendravardžio reikalo 
teigimu, kad „... gramatikos, 
sintaksės, ar kalbos klai
domis šis romanas yra tiesiog 
pertekęs”. Absoliučiai aišku, 
kad Gliaudą žudo lietuvių 
kalbą kaip žudęs.

Nors faktai ideologiniame 
ginče mažai reiškia, vis dėlto 
sunku atsispirti chemiko įpro
čiui pamatuoti šių išvadų 
tikslumą. Skaičiuoklės(l) 
pagalba išrinkus dešimt atsi
tiktinių puslapių(2) ir suskai
čiavus juose kalbos klaidas, 
pasirodė, kad penki puslapiai 
(50%) buvo be klaidų, bet 
viename buvo net keturios — 
dvi didelės ir dvi mažiukės. Iš
vedus vidurkį: 1,1 klaida per 
puslapį. Tai lyg ir mažoka pa

Su rusų šovinistais koja kojon 
temėgina žengti kai kurie 
antraeiliai lietuvių rašytojai 
— kaip „Kareiviško romano” 
autorius Marukas — ar rėks
mingieji žurnalistiniai 
aparačikai. Dauguma lietuvių 
rašytojų telkiasi į savo tautos 
istoriją, stengiasi ateičiai iš
saugoti savo kultūros vers
mes. Maskvoje imperializmui 
giedami himnai jiems tėra 
svetimas triukšmas. 

1. Povilas Puzinas

teisinti įspūdžiui, kad roma
nas ^klaidom pertekęs”. (Ži
noma, padauginus vidurkį iš 
puslapių skaičiaus, gausim 
297 klaidas. Vaje, beveik trys 
šimtai klaidų! Nemokša gi, tas 
Gliaudą!)

Bet humanitariniuose daly
kuose suvokimui faktų 
nereikia. Sako, kad statistikos 
duomenys tiesos neatsklei
džia, o kartais net ir užtemdo. 
Gliaudos romanuose kalba- 
žudišką įspūdį palieka ne ret- | 
karčiais sumaišyti linksniai, o 
visi tie gliaudidzmai (gliaudiš- 
kumai?), tie daiktavardžių 
grumulai, kuriuos Akiračių 
apžvalgininkas vadina 
„neskoningumo ydomis”. Kai i 
žybteli tokia frazė, kaip „... aš 
jutau savy minios renkamos 
personos išgyvenimų sind
romą... buvau pilnas savi- 
vertės...” (p. 165-6), nesvarbu 
tada, kiek kablelių trūksta. 
Tolimesni penki puslapiai, 
kad ir beklaidžiai, kalbos 
šventatikiui atrodys supurvin
ti ir koktūs, {spūdis spren
džia, o įspūdį gimdo ne faktai 
ir ne statistika.

Tai tiek apie kalbos religiją 
ir ideologiją. O žvelgiant, kaip 
žadėjau, iš kalbinio agnostiko 
pozicijų, Gliaudos Baltos 
vėliavos yra visai žvaluB ro
manas. Žvalus jis gal 
labiausiai dėl to, kad iššoka iš 
vėžės, kuria sunkiai ritasi išei
vijos proza, baisiai rimta ir 
pasišovusi mums įkalti jau 
seniai žinomas tiesas. Gliau
dą šiuo atveju nei tiesų, nei 
pamokymų, nei gilių prasmių 
skaitytojui po nosim nekai- 
šioja. Jei ir glūdi ten kur nors 
už tų baltų vėliavų kokios 
bendražmogiškos ar lietuviš
kos problemos, tai glūdi už
tenkamai giliai ir leidžia ro
maną skaityti be dūsavimų ir 
be baimės, kad štai jau bai
giasi meilės ištekliai savai li
teratūrai. Gliaudą, nors pre
tenzingas detalėse, lieka gana 
paprastas visumoje. Užtat jo 
pasakojimas rieda lengvai, 
žaismingai, įdomiai.

Kad romanas būtų įdomus, 
reikia arba daug nuotykių, ar

egzotikos, ar pikantiško inty
mumo, ar bent įspūdingų 
herojų. Baltos vėliavos apsei- 
na be jokios egzotikos, be 
didvyrių, ir, galima sakyti, be 
nuotykių. O vis dėlto romanas 
įdomus. Kad iš dūmo suvy
tum virvę, kaip anoj pasakoj, 
reikia gero vijiko, gero pasako
tojo. Gliaudą niekad pasako
toju nelaikėm (kaip gali 
pasakoti, lietuviškai nemokė
damas?). Bet šiuo atveju esam 
priversti įsegti pasakotojo 
ženklelį į jo atlapą.

Nors Baltose vėliavose nėra 
kvapą užimančių įvykių, o tik

Carlio rezidencija, 1965
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įvykėliai, tačiau ir ta mažų 
atsitikimų grandinė, greitai 
bėganti, pristatoma gabiu 
mostu. Pasakojimo dinamikai 
padeda gyva, vaizdinga Gliau
dos kalba, kuri, nežiūrint gru
bumo ir semantinių persisten
gimų, spragsi, šokinėja, 
verčiasi kaip alaus puta per 
kraštus. Gliaudos stilius čia 
tam tikra prasme panašus į 
televizijos reklamų triukš
mingą srautą, kuris lipte lipa 
iš ekrano ir užverčia žiūrovą 
sava žinia. Su tokiu pasako
tojo arsenalu autorius sugeba 
paimti paprasto gyvenimo 

riekę, ją sutrupinti smulk
menomis ir tuos trupinius su- 
žarstyti taip, kad būtų įdomu 
sekti jų byrėjimą, nors ir ži
nant, kad jokių stebuklų čia 
nebus.

Tiesa, reikia pripažinti, kad 
toji Baltų vėliavų gyvenimo 
riekė, nors ir pilka, vis dėlto 
nėra jau taip visai paprasta. 
Bent ne tokia, kokios iš tra
dicinio išeivijos rašytojo 
lauktume. Jei, sakykim, kas 
rašytų apie gyvenimą lietu
viuko, gimusio jauniems 
„dypukams” Amerikoj dar 
prieš Korėjos karą, ko galė
tume tikėtis? Mūsų lietuviu
kas nenoriai lankytų šešta
dieninę, papultų į narkomanų 
kompaniją tvirkinančioj 
amerikiečių mokykloj, taptų 
ištremtas į Vasario 16 gim
naziją pasitaisyti, po ekskur
sijos Lietuvon grįžtų atbudęs 
lietuvybei, baigtų inžinerijos 
mokslus, vestų per tautinių 
šokių šventę sutiktą geltonka
sę iš San Francisco, ir dabar 
su žmona angliškai disku
tuotų apie savo dukrelės siun
timą į Montessori vaikų 
namelius. Tai būtų gana 
originali tematika, nes apie 
tokį herojų romano dar niekas 
nerašė. Gliaudą rašo, bet hero
jaus gyvenimą suklusto visai 
kitaip. Baltų vėliavų vyruko 
tėvai kažkokiu būdu išvengia 
lietuviškos kolonijos dūzgesio, 
tai ir jų vienturtis nepatiria ne 
tik šeštadieninės, bet ir 
skautų/ateitininkų stovyklų, 
jaunimo kongresų džiaugsmo 
ir neišmeta nei vienos tele
vizijos per viešbučio langą. 
Tęsdamas savo necharak- 
teringumą, jis nelanko rimto 
universiteto, o eina dirbti savo 
patėvio graboriaus įstaigon. 
Nežinodamas savos tau
tosakos, jis nesupranta, kad 
jei jau joji peklon, tai jok 
dailiu žirgu, ir todėl veda 
nedailią (bet „fiziškai gerai 
nuaugusią”) lenkaitę. Perėjęs 
dirbti į uošvio mėsos apdir
bimo įmonę, jis įsivelia į tar
nautojų unijos veiklą, niekais 
praleidžia progą grąžint save 
lietuvybei (palikti lenkaitę su 
dviem neklaužadom ir pult į 
glėbį ne bet kokiai lietuvaitei, 
bet egzotiškai stiuardesei), mė
gina laimę politikoj, paskum 
paveldi uošvio biznį ir ramiai 
nutupia sočiu gyvenimu laukti 
keturiasdešimto gimtadienio. 
Žodžiu, susiduriam su istorija, 
lietuvišku atžvilgiu gal kiek ir 
neįprasta, bet šiaip tai jau 
labai kasdieniškai pilka.

Autorius šiuos nutautėjimo 
reiškinius dėsto pirmuoju 
asmeniu, pasakoja herojaus 
lūpomis. Toks pasakojimo bū
das yra dėkingas pagrindinio 
veikėjo žmogiškam atsklei
dimui, bet kartu ir pavo
jingas, nes veikėjo išpažintį 
lengvai gali sužaloti pasly
dimas savisvarbos arba ra
cionalizacijos, vaidybos kryp
tim. Gliaudą šių pavojų 
išvengia pasirinkdamas sau
gią strategiją: jo protagonis
tas nėra save atskleidžiantis 
žmogus, o autoriaus, pasako
tojo alter ego. Herojus reiškia 
save ne kaip žmogų, bet kaip 
įvykį, atsitikimą. Pasakotojas 
iš karto užsiangažuoja skai
tytoją linksminti, iškloti 
šmaikščią istoriją, kuri, tarsi 
pasaka, nebūtinai turi būti 
tikra, bet būtinai įdomi. Kai 
herojus sako „aš”, bet iš 
tikrųjų kalba ne apie save, tuo-

(Nukelta į 2 psl.)


