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Ši įame numeryje: 
Savaimingas, bet kolegiškas žmogus. 
Antanas ir Anastazija Tamošaičiai 
tautodailės kelyje. 
Mane tebešildo Graikijos saulė. 
Pašnekesys su dangum ir žeme: Jurgio 
Blekaičio poezijos knyga. 
Jurgio Blekaičio eilėraščiai. 
Jaunatviško bruzdėjimo veteranui An
tanui Rimydžiui 75 metai. 
Dėmesys kompozitoriui Br. Kutavičiui 
ir jo „Dzūkiškoms variacijoms" ameri
kiečių spaudoje. 

TAMOŠAIČIAI TAUTODAILĖS KELYJE 
VINCAS MACItN'AS 
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Savaimingas, bet kolegiškas 
žmogus 
Velykinio laikotarpio Mišių 

tekstuose jūsų mintis greičiau
siai užklius už skaitymo, kuris 
vaizduoja, koks buvo gyvenimas 
pirmųjų krikščionių, tuoj pat 
išgyvenus Kristaus prisikėlimą. 
Sį prisikėlimą jie išgyveno ne 
vien kaip asmeninį Jėzaus įvyki, 
bet kaip įvykį, giliai paliečiantį 
ir juos pačius. Apaštalu darbų 
knygoje skaitome, kad pirmieji 
tikintieji buvo vieningos sielos ir 
Širdies. "Ką kas turėjo, nė vienas 
nevadino savo nuosavybe, bet 
jiems visa buvo bendra". Kas tu
rėjo turto, davė apaštalams, kad 
būtų dalinama tam, kam reikėjo. 
"Taipogi jų tarpe nebuvo varg
šų" (Apd. 4, 3 2 — 3 5 ) . 

Skaitant šiuos žodžius, daug 
kam į galvą ateis mūsų laikų 
socialinės problemos. Kils klau
simas, ar ne geras dalykas yra ko
munizmas, jei pirmieji krikščio
nys jį praktikavo. Kai kas mano, 
kad komunizmas būtų visai gera Į 
visuomeninė santvarka, jeigu ji 
nepersekiotų tikėjimo ir nevaržy- Į 
tų žmonių laisvės. Tai yra klau
simai, kurie galės užklupti ir šių 
mišių dalyvį. 

Kaip mes į šią problemą turi
me žiūrėti? Kodėl Bažnyčia savo 
ilgoje istorijoje nepasuko komu
nistinio tvarkymosi keliu? Norė
dami rasti į tai atsakymą, visų 
pirma padarykime gilesnę šio 
teksto analizę, o paskui pažiūrė
kime į kai kuriuos naujo popie
žiaus Jono Pauliaus II pasisaky
mus jo išėjusioje pirmojoje encik
likoje. 

Visų pirma tiek pirminiame 
"komunizme", tiek vienuolinia
me gyvenime svorio centras 
krinta ne ant to, kad žmogm bū
tų beturtis, bet ant to, kad jis su
gebėtų duoti. Ne vargšas yra 
krikščionio idealas, bet duodan
tis žmogus. Tai liudija ir šiame 
skaityme esantis sakinj.'s: "Jų tar
pe nebuvo vargšų". Ir vienuolis 
yra vertingas ne dėl to, kad jis 
nieko neturi, bet dėl to, kad jis 
sugeba viską atiduoti, ką jis ga

lėtų turėti, bendram labui Taip 
mes turime suprasti ir šį Mišių 
skaitymą. 

Dabar pažiūrėkime, ką įdo
maus mes šiuo reikalu galime; g a m e t ė s k o v o s dėl spaudos laisvės 
rasti naujo popiežiaus pirmojoje i užgrūdinta, susipratusios šviesuo-

Sklaidau Lietuvių tautodailės in
stituto 1979 metams besibaigiant 
išleistąją Antano ir Anastazijos Ta
mošaičių knygą "Lithuanian Na
tional Costume" ir džiaugiuos: kaip 
dailiai ji išspausdinta! Ypač patrau
kia dėmesį gausios ir puikios ilius
tracijos (jų tarpe daug spalvotų), 
darytos modernioje J.B. Danaičio 
spaustuvėje, kurią apžiūrėti turėjau 
malonią progą, pernai lankydamasis 
Toronte. Tuoj pat betgi šauna ir 
kita mintis: kiek darbo turėjo būti 
įdėta autorių į stambų (daugiau 
kaip pustrečio šimto didelio forma
to puslapių) ir taip kruopščiai pa
rengtą veikalą; ir dargi užsienyje, 
kur taip stingame reikalingos litera
tūros, o ypač autentiškos etnografi
nės medžiagos. Turime tačiau prisi
minti, kad lietuvių tautinių drabu
žių tyrinėjimas ir taip pat jų pro
pagavimas Tamošaičiams buvo ir 
tebėra vienas iš pagrindinių jų gy
venimo uždavinių. Tad žvilgterki
me j anuos senesnius laikus, kurių 
poveikyje subrendo Tamošaičių pa
žiūros į tautodailę ir pati jų darbo 
linkmė. 

Itin svarbus mūsų kultūros isto
rijos laikotarpis buvo XX amžiaus 
pradžia. "Aušros", "Varpo" ir kitų 
patriotinių leidinių pažadinta, il-

enciklikoje. Joje ypač dvi mintys 
yra vertos dėmesio čia mums rū
pimu klausimu. Visų pirma di
delis pabrėžimas kiekvieno atski
ro žmogaus vertės, ir antra, iš
ryškinimas kolegiškos dvasios, 
kurią popiežius nori plėsti visuo
se Bažnyčios gyvenimo sluoks
niuose. (Nukelta į 2 psL) 

menės prisiauginusi, 1905 m. Vil
niaus Didžiojo seimo, kurin suplau
kė apie 2000 dalyvių (negirdėtas 
neregėtas dalykas svetimųjų pa
vergtoje Lietuvoje!), politiškai su
brandinta tauta rengėsi savarankiš
kam valstybiniam gyvenimui. Jei 
pirmiau aidėjo Kudirkos raginimas 

M*žUetwlTĮ tauttaiiai drabužiai fa knygo* "Li+huarrian VaUomal Costum**") 

"Kelkite, kelkite, kelkite!", tai da
bar suskambo naujas Maironio dai
nos šūkis: "J darbą, broliai, vyrs į 
vyrą!" O to darbo visose tautos gyve
nimo srityse buvo tiek ir tiek, nes 
daug kur buvo atsilikta nuo kitų, 
kultūriniam darbui palankesnes is
torines sąlygas turėjusių tautų. 

Guodėsi Vaižgantas, 1913 m. kai 
bedamas Taline naujojo estų teatro 
atidarymo proga: "Jūsų ir mūsų 
vienodas padėjimas, vienodos poli
tikos sąlygos, kuriomis turime dirb
ti, keldami savotišką savo tautų 
kultūrą. Visi mes smarkiai pasivėla
vome toje kultūrinimosi kelionėje. 
Dažnai net rankos lėpsta, dažnai i-
mi nusiminti, atsiminus, begu 
tik pasiseks pavyti kitos tautos. 
[....] Mažosioms tautelėms, at
stumtoms nuo plataus politildnio 
gyvenimo, [....] palieka nusigręžti į 
kitą pusę, kur kas garbingesnę: į 
puoselėjimą savotiškųjų kultūrų, 
ir tai sukrauti į bendrąjį žmonijos 
iždą" (Vaižgantas, "Apie Baltiją", 
1919, p. 59-60). 

Tą pačią mintį karštai skelbė S. 
Čiurlionienė: "Garbė tiems, kurie 
su tokiu atsidavimu mokėjo tarnau
ti liaudies švietimo idėjai, bet giliai 
įsitikinus esu, kad joks visuomenės 
darbas neišgelbės mūsų nuo ištau-
tėjimo ir pražūties, jeigu nepasirū
pinsime pasigaminti savo kultūrą, 
jeigu nemokėsime rasti savo žodžio, 
jeigu neieškosime patys savyje gilių 
gyvasties šaltinių. Tie šaltiniai tu
rėtų apsireikšti mūsų etikoje, 
moksle ir dailėje ir tuomet gaivintų 
mums dvasią ir būtų mūsų tikro 
kilimo parama. [....] Užmirštame 
tai, kad politiškai ir ekonomiškai 
galima tautą pavergti, bet jeigu ji 
daboja savo turtus ir juos brangina 
tikrai, tai joks galiūnas neStautins 
ir nesunaikina jos" (S. Čiurlianienė 
— Kymantaitė, „Lietuvoje", 1910 
p. 37-38). 

Entuziastingai šaukė J.A. Herba-
čiauskas: "Neišdžiūvo ir niekados 
neišdžius tas tautybės Šaltinis, iš 
kurio yra pasemtos Lietuvos dainos, 
mitai, legendos!.. Taigi semkim iš 
to gyvo šaltinio visas mūsų meniš
kas spėkas ir tverkim dar gražesnę, 
dar galingesnę Jaunos Lietuvos Le
gendą" ("Vilniaus žinios", 1908, nr. 
21). 

Viena iš pagrindinių tautinės 
kultūros versmių turėjo būti tauto
saka ir tautodailė. Jtikinėjo Čiurlio
nienė: "... kas tai yra mūsų dainos 
dėl mūsų? [ ] Tenai išreikšta 
tautos siela ir jos gaminimas (dabar 
pasakytume: kūryba), tenai pirma 
gryna Lietuvos poezijos pradžia 
[....] ir iš ten reikėtų ieškoti pata
rimo ir pamokslo [pamokymo], ko
kiais keliais turėtų žengti naujoji po
ezija'' ("Lietuvoje", p. 33). Kitoje 
vietoje Čiurlionienė aukštinto aukš
tino L. Rėzos dainų rinkinį: "... tai 
anga į tikrąją Lietuvos poeziją, tai 
gyvų - gyviausias šaltinis, kuriame 
gali nusiplauti svetimtautiškas dul
kes, skolintus mokslus, kaip poeziją 
rašyti; tai šaltinis, ant kurios kran
to pasilenkus ir praregėjus, kaip ją 
skaisčiose bangose bjauriai atspindi 
mūsų šiandieninės poezijos veidas, 
apvilktas lyg kokia kauke—gėda a-
pima... štai kaip Lietuvoje dainuota! 
Pasimokykime!" (S. Čiurlionienė -
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Prisikeliantis Kristus 5v. 
(XVII amt). 

Petro ir Povilo bažnyčioje, Antakalnyje, Vilniuje 

Kymantaitė, "B mūsų literatūros", 
1913, p. 7). 

Krėvė (tada dar studentas) su L 
Gira savo atsišaukime dėl numaty
tų literatūros ir tautosakos leidinių 
rašė: "Dzūkai turi daugybę dainų 
[ , kurios] gali būti brangiu pa
puošalu net daug turtingesnių raš
tijų negu mūsų. [....] Ne vienas 
Dzūkijos padavimas gali po įkvėpta 
dailininko plunksna persikeisti į 
įstabiausiąjį paveikslą" ("Vilniaus 
žinios", 1907, nr. 103). Ir tikrai, 
Krėvės "Dainavos šalies senų žmo
nių padavimai" išsiskleidė įstabiau
siu tautosakinio stiliaus žiedu mūsų 
literatūroje. 

Jei Krėvė ir Čiurlionienė žavėjosi 
dainų poezija, tai Čiurlionis dainų 
melodijose įžvelgė pagrindą ateities 
lietuviškajai muzikai ir ne be tam 
tikro kartėlio rašė (1910): "Lietu
vių muzika, galime pasakyti drąsiai, 
turi ateitį prieš save, bet šiandien 
jos dar visai nėra. Pasilikome toli 

nuo visų. Žmonės žino apie tirolie
čių, čigonų, turkų, arabų, ukrai
niečių muziką, bet apie lietuvių 
muziką joks prancūzas ar anglas nei 
sapnuote nesapnavo. Neieškokime 
taip toli; kaimynas lenkas ar rusas 
irgi nieko nežino, retkarčiais tik šį 
tą yra girdėjęs. Dėl ko taip yra? O 
tai dėl to, kad lietuvių muzika dar 
tebeiisis liaudies dainose ar užrašuo
se, kurie tuo tarpu teturi muziejaus 
vertę. Tos dairos, tai tarytum bran
gaus marmuro uolos, ir laukia jos 
tik genijaus, kurs mokės iš jų pasi
gaminti ' nemirštančius veikalus. 
[....]O dainų, naujų dainų, ku
rios kiltų stačiai iš prabočių dva
sios... niekas jau negamina [neku
ria] . Teisybė, yra naujų kompozi
cijų, kaip antai: "Miškas ūžia...", 
"Kur banguoja Nemunėlis", bet tiek 
jose tėra lietuviškumo, kiek katė iš-
verk<\ L...1 Bet nereikia nustoti vil
ties, kartoju tai atsimindamas, jog 
turime mūsų senas dainas. Ir ateis 
laikas, kuomet mūsų kompozitoriai 

atidarys tą viešpatiją ir, semdami 3 
tų turtų savo įkvėpimą, atras šir
dyje seniai nejudintas stygas, ir 
tuomet visi geriau suprasime save, 
nes tai tikra lietuvių tautos muzi
ka" (M.K. Čiurlionis, "Apie muziką 
ir dailę", 1960, p. 297-298). 

Stiprėjo dėmesys ne tik tautosakai, 
bet ir tautodailei. A. Žmuidzinavi
čius, vienas iš aktyviųjų pirmosios 
lietuvių dailės parodos rengėjų, ra
šė "Vilniuas žiniose" (196. X 7 ) : 
"Jos tikslas: parodyti viešai, kad ir 
lietuviai turi dailę. [....] Bet 
kiek dailės ir dailininkų mes randa
me kaimuose! Kiek ten audžiama 
tikrai gražių ir originališkų juostų 
ir marginių, kiek išsiuvama ir mez
gama puikiausių siuvinių ir mezgi- ; 
nių! Mūsų kaimo skulptoriai ir rė- , 
žikai dažnai yra tikri artistai. Pri-,-,; 
minkim tiktai lietuviškas lazdas, 
lentynėles (kankas) ir kitokius įvai
rius išdarbius iš medžio ir molio". 

Čiurlionis ne tik žavėjosi liaudies 
daile, bet ir tikino, kad "ji turi būti . 
mūsų dailės pamatas, iš jos turi pa
kilti savotiškas lietuvių stilius, ji Q 
yra mūsų pasididžiavimas, nes tas 
gražumas, kurį turi savyj, yra gry- . 
nas, savotiškas ir išimtinai lietuvis- ~r 
kas" ('Vilniaus žinios", 1908, nr. ~ 
25). 

Didelis liaudies meno mylėtojas 
dailininkas A. Jaroševičius, parengęr 
puošnų lietuviškų kryžių albumą, 
Lietuvių dailės draugijos 1913 m. 
išleistą, labai ragino mūsų šviesuo- -
menę susirūpinti tautodaile, ją pa- -
laikyti ir ugdyti: "Pirma inteligenti
ja turi pažinti tautos dailę, gi
liau suprasti jos uždavinį bei tikslą 
ir kitiems tai išaiškinti. Liaudis sa
vo pareigą padarė, ką galėjo, tai pa
gamino, ir savo darbo vaisius pave
da kitiems, aukščiau už ją pakilu
siems. Kad jos padaryta pradžia ne
žūtų, kad tautos dailusis menas ., 
augtų, vis tobulesnių ir tobulesnių 
pavyzdžių duodamas, tuojau reika
linga kultūros žmogaus pagalba, jo . 
toje srityje pasirodymas. Tik tuomet, 
visiems, visai tautai pradėjus rūpin- " 
tis reikalu, pamatysime pirmuo
sius stiliaus ženklus, o paskui ir jį 
patį išvysime" ('Vairas", 1914, nr. 
10, p.4). 

Užėjęs Didysis karas smarkiai su
varžė kultūrinės veiklos galimybes, -
o drauge ir mūsų tautodailės my
lėtojų bei jos tyrinėtojų užsimoji
mus. Nepriklausomai Lietuvai orga
nizuojantis, kūrybinis darbas užvirė 
visose valstybinio, ekonominio ir kul
tūrinio gyvenimo srityse. Nebetrukdė 
okupacinė svetimųjų valdžia, bet 
labai sunkino darbą kvalifikuotų 
žmonių ir ypač lėšų stoka, nes 
kraštas buvo labai nualintas karo. 
Vis dėlto, darbas ėjo. Nebuvo pa
miršta ir tautodailė. Vienas iš minė
tinų įvykių buvo 1925 m. tarptau
tinėje dekoratyvinio meno parodoje 
Monzos mieste (Italijoje) dailininko 
A. Vamo iniciatyva suorganizuotasis 
lietuvių skyrius, kuriame Čiurlio
nio galerija išstatė tautodailės (liau
dies skulptūros, juostų ir kt.) rinki
nį, o A. Varnas lietuviškų kryžių 
nuotraukas. Skyrius susilaukė nema
ža dėmesio ir parodos proga išleis
toji knyga buvo gana gausiai ilius
truota lietuvių tautodailės paveiks
lais. Tais pačiais 1925 m. pasirodė 
itališka G. Salvatori knyga apie lie
tuvių liaudies meną, kuri buvo iš
leista ir anglų kalba. 

Mūsų tautodailininkai susilaukė 
paramos iš nelauktos, rodos, vietos, 
iš Žemės ūkio rūmų. Pagrindinis tos 
institucijos rūpestis, žinoma, buvo 
žemės ūkio ir įvairių jo šakų ska
tinimas, žemės ūkio parodų rengi
mas, ūkininkams skirtos spaudos lei
dimas, žemės ūkio organizacijų rei-

(Nukeltas į 2 psl.) 
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Tamošaičiai tautodailės kelyje 
Atkelta 2 1 psL) 
kalai, ūkininkavimo metodų tobu
linimas ir t t . Šalia to visko susido
mėta ir kaimo meistrų bei meni
ninkų dirbiniais. Kad tais dalykais 
rūpintųs, prie Žemės ūkio rūmų 
buvo jsteigtas Namų pramonės sky
rius, kuriam 1930-1937 m. vadova
vo visuomenininkas K. Bielinis, gar
siojo knygnešio Jurgio Bielinio sū
nus, o 1937-1940 m. A. Tamošaitis. 

Kad padėtų kaimo meistrams to
bulinti savo darbą, Žemės ūkio rū
mai išleido nemaža praktinio pobū
džio knygų, kurių tarpe svarbiau
sias buvo daugiatomis "Sodžiaus 
menas". 1931-1939 m. jo buvo iš
leistos septynios knygos (paskutinė 
dvigubai numeruota: 7-8): 1) rink
tiniai audiniai, 2) prijuostės ir žič-
kų rinkiniai, 3) liaudies meno dirbi
nių raštai, 4) juostos, 5) mezgimo -
nėrimo raštai, 6) senoviškų rank
darbių raštai, 7-8) lietuvių mote
rų tautiniai drabužiai. 

Leidinio tikslą ir užsimojimus ge
riausiai paaiškina ši Žemės ūkio rū
mų pratarmės prie pirmosios kny
gos ištrauka: "Kada kuriam moky-
tesniam mūsų žmogui tenka pasi
dairyti po platųjį pasaulį, pamatyti 
turtingesnių, kultūringesnių kraš
tų, tai jis pastebi, kad šis mūsų 
liaudies turtas savo gražumu, origi
nalumu toli prašoka tolygų dauge
lio anų tautų turtą. Tiesa, dauge
lis šių dienų kultūringų tautų se
niai atsisakė nuo savo liaudies me
no ir pakeičia jį fabrikų dirbiniais. 
Todėl tos tautos, pamačiusios lie
tuvių liaudies dirbinius, labai do
misi jais, stebisi jų gražumu, origi
nalumu ir neatsigėri mūsų žmonių 
sugebėjimais ir skoniu. Taigi turė
tume suprasti, kokių didelių iš se
novės paliktų turtų savininkai esa
me, turėtume saugoti mūsų liaudies 
meno ypatumus ir mokytis iš jo 
naujų tolygių brangenybių kurti. 
Mūsų kartos uždavinys yra tuos 
liaudies kūrybos turtus, kurie jau iš
ėjo iš gyvenimo apyvartos, surinkti 
ir neduoti jiems žūti. Bet to būtų 
maža. Mūsų liaudies meną mes tu
rime visokeriopai palaikyti, iš senų 
amžių atėjusių jų išvaizdą, raštus, 
spalvas tobulinti ir taikyti naujiems 
šių laikų meno dirbiniams [....] 
Kitaip sakant, turime eiti prie to, 
kad mūsų kaimų ir miestelių gy-
ventotojai, turėdami laisvo laiko ir 
nuo senų laikų išsilikusių mūsų 
liaudies meno vertybių, sugebėtų 

daiktų. Tiktai būtinai reikia, kad 
tų gaminamųjų daiktų išvaizda, 
raštai, papuošimai būtų originalūs, 
mūsų liaudies meno motyvais pa
remti. Toksai darbas ir rūpi Žemės 
ūkio rūmams. Žemės ūkio rūmai to
kį dirbinių gaminimą nori įstatyti 
į tinkamas vėžes, sutvarkyti jį na
mų pramonės pagrindais. [....] Ta
tai įvykdyti Žemės ūkio rūmai ma
no leisdami specialią literatūrą 
bendru 'Sodžiaus meno' vardu. Tai
gi 'Sodžiaus mene' ras žinių ir pa
vyzdžių kaimo audėjos, mezgėjos, 
staliai, žaislų dirbėjai, šaltkalviai, 
puodžiai ir kiti. Visos žinios ir pa
vyzdžiai bus tiekiami kuo prieina
miausią forma, kad jais galėtų nau

dotis visi, kas norės verstis namų pra
mone, pagrįsta liaudies meno prad
menimis. 'Sodžiaus mene' mūsų 
liaudies švietėjai ir visi tie, kas no
rės plačiau pažinti mūsų tautos kū
rybą, ras pavyzdžių iš įvairių liau
dies meno sričių. [ ] 'Sodžiaus 
meno' piešinius ir tekstus paruošė 
A. Tamošaitis". 

Žemės ūkio rūmų iniciatyva ne
liko nepastebėta ir buvo palankiai 
įvertinta. Žymusis tarptautinio mas
to dailininkas M. Dobužinskis, de
šimtį metų gyvenęs nepriklausomo
joje Lietuvoje ir čia įsijungęs į Lie
tuvos meno gyvenimą (kurį laiką 
dėstė meno mokykloje, o paskiau 
turėjo savo privačią meno studiją, 
Kauno teatrui nupiešė daug puikių 
dekoracijų, buvo valstybės ženklui 
nustatyti komisijos narys ir 1933 m. 
paraše studiją apie vytį), rašė apie 
lietuvių liaudies meną: "Nežinau, 
kuriame Europos užkampy būtų ga
lima rasti savo archaiškumu ir gy-
venimiškumu jam panašų meną. 
Suprantama, anksčiau ar vėliau dėl 
nūdieninės mechaninės kultūros šis 
menas turės žūti, bet šiandieną vi
somis galiomis reikia jį apsaugoti, 
palaikyti ir vertinti. Galime pasaky
ti, kad jam apsaugoti ir įvertinti pa
daryta jau gana daug. Išleista visa 
eilė knygų apie Lietuvos liaudies 
meną, greta muziejų daugėja skai
čius kitų kolekcionierių, — labai 
sveikintinas reiškinys mūsų jauno
joje kultūroje. Vieno būtų galima 
pageidauti: su liaudies menu supa
žindinti platesnę publiką. Jau daug 
liaudies išdirbinių srity padarę Že
mės ūkio rūmai, man rodos, galėtų 
imtis rengti liaudies kūrybos siste-

vių liaudies meno užsieninės paro
dos būtų ne tik ad majorem Litu-
aniae gkoriam, bet bendrai turėtų 
reikšmės visam menui. Nėr jokių 
abejonių, kad Europoj tokios de
monstracijos būtų gana aktualios 
ir sukeltų rimtą susdomėjimą" (M. 
Dobužinskis, "Kelios mintys apie 
tautinio meno kelius", "Naujoji ro
muva", 1932, nr. 24, p. 555). 

Žemės ūkio rūmai taip ir darė: 
jie siuntė lietuvių namų pramonės 
dirbinius į tarptautines parodas Pa
ryžiuje (1937), Berlyne (1938), 
New Yorke (1939). 

Žemės ūkio rūmų veikla nenuty
lėta ir 1964 m. Lietuvos mokslų a-
kademijos išleistuose "Lietuvių et
nografijos bruožuose", nors ir neigia
mai ideologiniu požiūriu ten (G. 
Niunkienės straipsnyje "Audiniai ir 
jų gamyba") vertinama: "Tam tik
rą darbą liaudies audimo bei audi
nių propagavimo srityje nuveikė ir 
buržuaziniai Žemės ūkio rūmai, sa
vo leidinyje 'Sodžiaus menas' (I-
VIII t.) paskelbę vertingos medžia
gos apie įvairių Lietuvos etnografi
nių sričių audinius, jų audimo 
techniką, ornamentiką, spalvinius 
derinius. Žemės ūkio rūmų orga
nizuotų periferijoje audimo kursų 
tikslas buvo populiarinti tradicinį 
namų audimą, supažindinti jauną
sias audėjas su liaudies audimo 
technika, su tradiciniais audinių 
raštais ir pan. Ši Žemės ūkio rūmų 
veikla, kaip ir apskritai primygtinis 
lietuvių liaudies feodalinės buities 
idealizavimas, turėjo tikslą skiepyti 
nacionalizmą bei tautinį šovinizmą, 
ugdyti liaudies masėse nacionalinį 
uždarumą ir kitų tautų kultūrinių 
pasiekimų menkinimą" (p. 288). 

A. Tamošaičio parengtas ir Žemės 
ūkio rūmų išleistas "Sodžiaus me
nas" buvo pamėgtas ir plačiai pa
sklido. Rašė tautotyrininkas K. Me
kas: " 'Sodžiaus meno' keliamos idė
jos kaime randa didelį pritarimą. 
Dabar kiekviena geresnė kaimo au
dėja ar mezgėja savo turtingus raš
tus papildo, paįvairina raštų pa
vyzdžiais iš minėtų 'Sodžiaus meno' 
knygų. 'Sodžiaus meno' knygas ra
si prie staklių labiausiai dar surūku
sioj kaimo pirkaitėj ir aukštais lan
gais ir čerpėm dengtu stogu nauja
kurio gryčioj" ("Naujoji romuva", 
1939, nr. 45, p. 818). 

Žemės ūkio rūmams, pasišo
vusiems globoti ir plėtoti sodžiaus 
meną, Antanas Tamošaitis buvo ta
rytum pačios Apvaizdos atsiųstas, 
kaip tokiais atvejais ne kartą pasa-

Zanavykai išeiginiais drabužiais (Iš knygos "Iithuanian National Costume). 

numas. Iš gimtosios Zanavykijos at-j (1926 - 38). Tuojau susidūriau su 
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m. ją baigęs ir dar pasimokęs M. j jų pasakojimus, kaip kuris audek-
Dobužinskio dailės studijoje, Tamo-' las išaudžiamas, iškaišomas paren-
šaitis dėstė įvairose mokyklose, o I kami raštai. Žiemos metu, grįžęs iš 
taip pat rengėsi dailininko karjerai, į ekspedicijų, pats ėmiausi audinių 
kaip ir jo moksladraugiai A. Gudai
tis, V.K. Jonynas, L. Kazokas, A. Sa-

studijų. Atsivežiau iš kaimo į Kau
ną audimo stakles, prisipirkau vo-

muolis, A. Valeška, V. Vizgirda irį kiškų audimo knygų ir 'perkram-

mingas parodas. Galima pageidau
ti dar daugiau: aš baigiu savo k o m a - Pavyzdinė jo darbo sėkmė tie-
straipsnį tuo, kuo pradėjau, — me- i siogiai išplaukė iš jo šimtaprocenti-

jas taikyti šių dienų reikalavimams' nas neturi užsidaryti savo tėvynės I nio atsidėjimo tautodailei, su kuriuo 
imtųsi plačiai gaminti tokių | ribose. To tikrai originalaus lietu-1 laimingai jungėsi energija ir suma-J 

kt Dar 1925 m. Tamošaitis drauge 
su A. Samuoliu dekoravo Vandžio
galos bažnyčią, 1928 m. drauge su 
kitais organizavo jaunųjų dailinin
kų parodą, iliustravo knygas, kūrė 
ekslibrisus, suprojektavo ateitinin
kų ženklą, laimėjo tuo tikslu skelb
tąjį konkursą. Drauge vis labiau do
mėjosi tautodaile. Atsakydamas į 
"Tėviškės žiburių" (1980, nr. 4) 
redakcijos paklausimus, Tamošaitis 
prisiminė, kad dar "jaunas dailinin-

čiau' tekstilės mokslą. Audinių rei
kalais pradėjau rašyti spaudoje ir 
skaityti paskaitas. Švietimo ministe
rija pakvietė mane dėstyti dailę ir 
audinius [Kauno] Moterų dailės 
darbų mokykloje. [....] Žemės 
ūkio rūmai 1930 m. pakvietė mane 
tekstilės ir liaudies meno instrukto
rium. Aplankiau Latviją, Estiją ir 
Suomiją, susipažindamas, kaip tuo
se kraštuose senasis liaudies menas 
ir tautiniai drabužiai grįžta į gyve-

kas, pradėjau rinkti į muziejus lie- Į nimą. Parengiau programą, kaip 
tuvių liaudies meno dirbinius j Lietuvoje tuos reikalus reikėtų 

tvarkyti. Z ū. rūmai parūpino lėšų 
knygai 'Sodžiaus menas' išleisti, į-
vairiems kaimo audėjų, mezgė
jų kursams. Žemės ūkio akademija 
pakvietė skaityti tekstiles ir liaudies 
meno kursą". 

Čia dar pridėsime, kad šalia "So
džiaus meno" Tamošaičio buvo pa
rengti ir keli kiti tos rūšies leidiniai: 
"Audimas" (1933), "Austiniai kili
mai" (1935), "Staltiesės" (1935); be 
to, rašė tautodailės klausimais įvai
rioje periodikoje ir "Lietuviškojoje 
enciklopedijoje". Porą metų (1940 
- 1942) padėstęs Vilniaus dailės a-
kademijoje, 1942 - 1944 m. buvo 
Kauno taikomosios dailės instituto 
dekoratyvinių audinių skyriaus ve
dėjas. 

Tamošaitis nebuvo tik liaudies 
meno rinkėjas ir tyrinėtojas, bet 
drauge ir entuziastingas jo propa
guotojas. Jo parengtų leidinių pra
tarmės tai tikri atsišaukimai į skai
tytojus, kad pamiltų tautodailę ir 
ja užsiimtų. Kadaise Daukantas pa
sisakė: "... ne dėl mokytų vyrų ir 
galvočių, bet dėl tų motinų rašiau, 
kurios geba savo vaikams darbus jų 
bočių prabočių pasakoti, o be raš
tų daug kartų apsirinka". Pana
šiai ir Tamošaitis savo raštus skyrė 
ne rafinuotiems meno kritikams ir 
mokytiems jo tyrinėtojams, o visų 
pirma kaimo žmogui, kad savo pa
prastu, bet taikliu žodžiu jį sudo
mintų, pamokytų ir paskatintų už
siimti tautodailės darbais. Štai pvz. 
penktojoje "Sodžiaus meno" knygo
je Tamošaitis karštai įtikinėjo: "... 
nieko nėra tautai brangesnio už jos 
kultūrą, kurią jos protėviai amžiais 
kūrė, nieko jai negali būti šventes
nio už tėvų kalbą, papročius ir me
ną, [ .„] Lietuvis, vargelį vargda
mas, sunkų baudžiavos jungą vilk
damas, kūrė savo skambiąsias dai
nas, nuostabaus grožio kupinus kry
žius, nuoširdžiu paprastumu dvel
kiančias šventųjų statulėles, gyve
nimiška išmintimi trykštančią tau
tosaką ir Lt [....] Savotiško grožio 
mes randame senovės lietuvių gy
venamuose namuose, klėtyse, kai 
kuriuose medžio dirbiniuose (prie-
varpstėse, krėsluose ir kit) , sodžiaus 
audiniuose ir t.t. Sodžiaus meninin
kai, ir rūbus gamindamies, kreipė 
dėmesį į visų rūbų darnumą. [...] 
Kiekviena jos [lietuvės] rūbo dalis 
vis kitaip, kitoldausiomis spalvomis 
ir raštais austa ar siuvinėta, tačiau 
visos jos yra gražiai suderintos. [....] 
Sodžiaus meną būtinai reikia studi
juoti ir, kiek galint ugdyti, nes jis 
yra pamatas, iš kurio gali ir turi iš-

\ augti didysis mūsų tautos menas; 
i sodžiaus menas yra niekad neišsen

kąs šaltinis lietuviškojo stiliaus kū-

Kertine parašte 
(Atkelta ii 1 paL). 

Kas labiausiai krinta į akis 
šiame popiežiaus dokumente, tai 
dėmesys individualiam žmogui, 
vis tiek ar jis būtų geras, ar blo
gas. Žmogaus niekas negali at
stoti, nei jokia organizacija, nei 
valstybė. Pirmaeilis Dievo part
neris žemėje yra žmogus. Pasak 
popiežiaus, kiekvienas žmogus xš-
šb savo asmens istoriją savo ap
sisprendimais, savo ryšiais, savo 
santykiavimais, savo situacijomis, 
kuriose jam tenka gyventi. I r 
Bažnyčios vadovybes dėmesio 
centre yra ne kas kita, o žmogus 
savo konkretybėje. Bažnyčia- ne
gali likti abejinga, jei kas kėsina
si prieš atskirą žmogų. Iš to se
ka išvada, kad popiežius negalė
tų pritarti pažiūrai, jog reikia at
imti iš žmogaus teisę būti savo 
turto šeimininku. Neleistina 
žmogų pavergti nė ekonominėje 
srityje. 

Tai yra viena žmogaus sam
pratos pusė, kuriai atstovauja 
naujas popiežius savo pirmajame 
žodyje Bažnyčiai ir pasauliui. Bet 
šalia jos yra ir kita. Ją išreiškia 
kolegiškumo samprata. Žmogus 
neturi būti vienišas, bet kolegiš
kas. Kolegiškumo idėją, kuri gy
vai iškilo II Vatikano susirinki
me, popiežius ima kaip savo ir 
skelbia, kad jos reikšmė yra dides
nė, negu ligi šiol ji yra buvusi 
suprantama ir vertinama. 

Jeigu dabar su šiomis minti
mis grįžtume į pirmųjų krikš
čionių socialinį susitvarkymą ir 
į marksistinį komunizmą, pa
stebėtume skirtumą. Mums rei
kia atsisakyti marksistiniu komu
nizmo, bet vietoj to ugdyti kole
giškumo dvasią. Ji nuo komuniz
mo skiriasi tuo, kad ji iš žmogaus 
neatima jo nuosavybės ir žmogų 

i supranta kaip atsakingą visuo-
i meninį veiksnį, kuris tačiau" Turi 

gilią solidarumo sąmonę su kitais 
žmonėmis. Žodį solidarumas po
piežius taip pat savo dokumen
te panaudoja keletą kartu. 

V. Egi. 

rybai. Sodžiaus menu mes turime 
labai susirūpinti dar ir todėl, kad jis 
pastaruoju metu ėmė smarkiai nyk
ti. [....] Šiandieną draug su pigiais 
fabrikų dirbiniais į mūsų sodžių 
eina ir savotiška 'miesčioniška hA-
tūra', ir ji tiek stipri, jog tradicinga-

j jam lietuviui sunku prieš ją atsis-
j pirti. [....] (Bus daugiau) 

Mane tebešildo Graikijos saulė 
E G L Ė J U O D V A L K Ė 

„Ko jie tikėjosi? Kad mes sudėsim ran
kas ir pasiduosim? Dvasia mums 
užgynė taip pasielgti. Ir mūsų istorija 
— tūkstančius metų ir kartų kartas gar
binga, didinga, puiki — mus kitaip iš
mokė. Ne. Kreta turėjo priešintis ir ji 
priešinosi visom išgalėm". 

THE CRETAN RUNNER. 
G. Psychoundakis 

Rudenį nuo Miuncheno darganos savai
tei pabėgau į Kretą — kalnų ir žvirgždo, griu
vėsių ir betono, alyvmedžių ir palmių salą, 
apsuptą Egėjos jūros. 

Jos istorijos santrauka: Trečiame ir ant
rame tūkstantmetyje prieš Kristų buvo 
sukurta minoinė — seniausia aukštoji Eu
ropos kultūra. J a i žlugus apie 1400 metus 
prieš Kristų. Kretą užvaldė pirmieji ateiviai 
— graikai achajai. Juos pasekė graikai 
dorėnai, romėnai, arabai, Bizantijos impe
ratoriai. Venecija, turkai. Tik pačioje devy
nioliktojo šimtmečio pabaigoje Kreta atgavo 
nepriklausomybę, o 1913 m. susijungė su 
Graikija. Antrojo pasaulinio karo metu ji 
buvo užkariauta vokiečių, tačiau vietinių 
partizanų tinklas su anglų karių pagalba 
veikė iki karo pabaigos. Tai tauta, kuri 
kentė ilgus vergijos šimtmečius, vieną po 
kitos pergyveno mažiausiai aštuonias 
okupacijas, bet nesusiliejo su svetimomis 

kultūromis, n e p r a r a d o laisvės troškimo... 
* * * 

Iš Miuncheno į Herakleoną (Irakleion) — 
pustrečios va l andos lėktuvu. Mano bendra
keleiviai — vokiečiai, kurie nuo anks tyvo 
pavasar io iki rudens , ka ip bitės medų, 
apipuola Graiki ją ir jos sa las . Graikų jau
n imas visuose didesniuose miestuose moka 
sakinuką suregzt i angl iškai ir vokiškai arba 
prancūziškai . Anglų ka lba ga l kiek populia
resnė, nors amerikiečių politika graikų 
nežavi, ypač po Kipro. T ip ingam graikui 
rūpi jo še ima ir jo k raš t a s . J i s išvažiuoja 
užsienin dirbt i ne todėl, k a d jam negera 
namuose, bet todėl, kad Graikija y ra netur
t ingas k r a š t a s , nepajėgiąs i šmai t in t i savo 
gyventojų daugiava ik ių šeimų. Užsienyje 
gra ikas di rba , pluša, kol p ras igyvena . Ne
svarbu kaip sunku j am pač iam būtų, jis ne
užmiršta s avo tėvų, brolių ir seserų, dalį 
uždarbio p a s k i r d a m a s j iems. 

Po Antrojo pasaul in io karo Graikiją 
užplūdęs tu r i zmas , graiko akimis žiūrint, 
yra ir blogis ir gėris: k raš to ekonomikai 
labai padeda , bet atostogautojų minios 
a tneša ir negerovių. Kas viešėjo Graikijoj 
prieš dešimtį metų, t as , d a b a r nukeliavęs 
tenai, anos Graikijos jau neberas . Vietas, 
kurios lig šiol išlaikė savo papras tumą, grai
kai saugo ka ip didžiausią paslaptį , žino

dami, kad pirmam turistui apsilankius, 
įkandin prigarmės šimtai kitų. Bematant 
pridygs betono luitų — viešbučių, atminu 
krautuvėlių, „pizzos" ir makaronų valgyklų 
ir anos mielos, paprastutės vietelės nė ženk
lo neliks. Dabar ypač Kreta kenčia nuo 
turistų ir kartu su jais sklindančio „moder
nizmo". Yra vietovių, kur jau daugiau ato
s togau to jų , nei v ie t in ių gyventojų . 
Herakleono miesto centre, pavyzdžiui, kas 
ant ras sut iktas žmogus yra foto aparatais 
apsikarstęs, kažin kokia kalba gargaliuojąs 
turistas. 

Iš aerouosto autobusu patraukiau į mies
to centrą. Jis kel iauninkus negailestingai 
iškratė pusiaukely, t a d teko kelionmaišį 
užsiverst ant pečių ir pėstute kulniuoti. 
Buvo smagi, šil ta nak t i s . Gaivus vėjelis, 
s idabro žvaigždės, apdulkėjęs vieškelis 
prašyte prašėsi senos, graudžios, lietu
viškos dainos. Neiškenčiau. „Kas nedai
nuoja karčiamoj gerdamas , o aš padai
nuosiu in vaiską eidamas. . ." Mano laimei 
tyliose gatvelėse nesirodė niekas, prieš ką 
būtų reikėję drovėtis a r nutilti . 

Ir pasiekus miesto centrą, laimė manės 

Graikijos miestelių idilė. 

neapleido. Nors jau buvo dešimta valanda 
vakaro, kambarį gavau be didelio vargo. 
Sumetus daiktus, šoviau į Trijų Liūtų 
kavinę, kurioje pavasarį, kai susipažinau su 
Herakleonu, rinkdavosi septyni a r aštuoni 
pažįstami. Lauke stovi koks tuzinas 
staliukų, prie kiekvieno — sauja žmonių. 
Kitoje pusėje plataus, apšviesto tako — dar 
antra tiek staliukų. Kairėj ir dešinėj daugiau 
kavinių, viešbutis, restoranas, krautuvėlės, 
kinas. Netoliese vėjas supa augalotas 
palmes. Susėdę graikai (čia sąmoningai 
naudoju vyriškąją lytį), siurbčiodami 
anyžinę degtinę, užsikąsdami gruzdinto 
duona, aštriais pipirais, pomidorais ir ožkos 
sūriu, akimis varsto praeivius, ypač moteris. 
O jei vyrukas, akim grybšteldamas pra
einančios gražuolės kūną, pagaus jos žvilgs
nį, t a i graikiškoji savigarba pareikalaus, 
kad jis būtent tą moterį įrikiuotų į 
nugalėtųjų legioną. Tos, kurios, tokio dėme
sio nenori, vaikšto kitur, vaikšto ne vienos 
arba eina panarinusios galvas, nesižval
gydamos... 

Bičiulių neradau Trijuose Liūtuose tu t-
matyt, jau kur kitur linksminosi. Paprastai 
kavinėse sėdima nuo pusės aštuonių iki 
dešimtos. Paskui traukiama kur rfots 
pavalgyti, pašokti, muzikos pasiklausyti. 
Nors kavinėse graikių, galima sakyti , it su 
žiburiu nerasi, šokiuose visad būna. Moters 
vaidmuo Graikijoje, kaip ir kitose pietiečių 
šalyse, — Italijoje, Bulgarijoje — keičiasi 
labai pamažu, girgždant ir vos vos paju
dant surūdijusiems, per tūkstantmečius 
įsigalėjusios vyrų galvosenos ra tams. Gral-
kikes paprastai visur palydi, jei ne tėvai, 
brolis, ar koks nors šių įgaliotas asmuo, lai 
jau bent kelios į alkūnę įsikabinusios 
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TR. VISVYDAS 

c. 
-, .Jurgfa Blekaitis, RUDENS RITMU. 

" Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų leidimo fondas 1979 m. 

' Chicagoje. Dailininkas Pranas Lapė. 
Kongreso bibliotekos katalogo nume-

jrts: 79-54940. Tiražas 600 egz. Spaudė 
^M. Morkūno spaustuvė Chicagoje. 
Knyga kietais viršeliais, 126 psL, kai-

— 6 doL, gaunama ir "Drauge". 
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1978 m. pavasarį Santa Mo-
nicoje klausiausi Henriko Ka
činsko aktoriško rečitalio. Įspū
dingai skambėjo lietuviu litera
tūra, tiksliatų lietuviu kalbos 
sceninė gyvybė. H . Kačinskas at
liko ir Jurgio Blekaičio "Mare 
nostrum". Patiko man šio eilė
raščio improvizacinė laisvė ir 
paprasta, bet drauge mįslinga 
vaizdu jėga. Eilėraštyje vaizduo
jamas Maironio dvasinis sąlytis 
su Baltijos jūra. 

Pastarojo motyvo tada neįsidė
mėjau. Vis dėlto eilėraštis mane 
pagavo. Pagalvojau: Ar tai tas 
pats J. Blekaitis, kurio rinkinį 
g a r d a i vandenims ir dienoms" 
(1964) esu vartęs prieš keliolika 
metų ir ramiausiai nukišęs į ato
kią lentyną. Pasirodo, tas pats. 

-r JTaip jau yra — kai kurie poe
tai bręsta labai lėtai, tarsi norė
dami sugriauti dėsnį kad geriau
sia' poezija nušvinta tik jaunystė
je. J Blekaitis savo jaunystėje di
dele poezijos jėga nenušvito, nes 
buvo užsiėmęs teatru. Be abejo, 
tuo pačiu metu jis brandino sa
vyje būsimą poeziją. Tyliai šne
kėjosi su dangum ir žeme Impro
vizuodamas rašė, taisė, keitė ei
lėraščių^ sąrangą iš pagrindu. 
Sen* bei ten spausdino periodiko
j e Mūsų kultūriniame sielovaiz-
dyje jis labiau reiškėsi kaip teat
ro analizuotojas (išsamus straips
nis apie K Ostrausko teatrą), ar 
kaip psichologiškai įžvalgus at
siminimu autorius (apie B. Sruo
gą, H. Radauską). 

Ir štai dabar pasirodė jo už
delstas rinkinys "Rudens ritmu". 
Cia yra ne tik H. Kačinsko skai
tytas "Mare nostrum", bet taipgi 
.apsčiai panašaus meninio lygio 
trumpų ir ilgu eilėraščių, para-
Jjrtų verlibro forma. Savo turi
niu jie visi rodo poeto intymiau
siu pergyvenimų valandas. XX 

amžiaus katastrofų fone išryš
kėja meilės, draugystės, gamtos, 
vaikystės motyvai Poetas šne
kasi su savimi ir su kitais, su dan
gumi ir su žeme. 

Dažnu atveju J. Blekaitis yra 
eklektiškas poetas. Jo eilėraščiuo
se atgarsį randa ir žemininkų 
(ypač A. Nykos-Niliūno) balsai, 
ir neornamentuoto žodžio gene
racijos pakili patetika, net J. 
Aisčio žaismingos gaidos. Tačiau 
ilgesniuose eilėraščiuose J. Ble
kaitis parodo savitą improvizaci
nį įgūdį judriam monologui, ku
riame su visu pločiu ir gelme 
skamba poeto pergyvenimų ir 
nuotaikų polifoniją. Iš tokių 
struktūriškai įtaigių eilėraščių 
įsidėmėtini: "Dialogas apie nuo
jautą", "Persimainęs vakaras", Į 
"Požeminis traukinys" ir tos il
gos raudos, sutelktos skyriuje 

"Vilniaus veidai sniege". 
Kaip minėjau, J. Blekaičio po

ezija yra perėjusi ilgametį glu-
dinimą. Šio neskubėjimo arba 
kantraus beldimosi į amžinybės 
duris prasmė išsakoma eilėrašty
je "Kelionė ratu": 

Neoriau, ar į pabaigą, ar S 
pabaigos į pradžią. 

O kai stabteli, apsidairai — 
nežinio, ar išvis keliauta. (17) 

Įdomu, kad "Kelionės ratu" 
pirmoji versija sudaryta iš septy
niolikos eilučių, buvo atspaus
dinta 1966 metais "Metmeny
se" (Nr. 12) ir vadinosi "Švento 
'ono duona". Iki dabartinio rin
kinio išleidimo šis eilėraštis vi
siškai transformavosi, dvigubai 
pailgėjo: atsirado naujų klausi
mų ir vaizdų, kuriais poetas no
rėjo paryškinti pagrindinę pras
mės jieškojimo temą. Netikėtai 
pamačius krautuvėlės lange šven
to Jono ankštis, atsigręžiama į 
vaikystę. Ūmai sąmonę užlieja 
prisikėlimo spinduliai. "A, ta iš
plėstom į pasaulį akim / nebūta 
vaikystės laimė!" Cia būdvardį 
"nebūta" reikia suprasti kaip 
"fantastiška, nepaprasta". 

J. Blekaitis savo poezijoje daž
nai laviruoja tarp mįslingos ne
tikrybės ir aiškių aforistinių iš
vadų. Taip pat — tarp žaismin
gų retorinių klausimų ("Ver
čiau pasakyk man — / kiek aš tu
riu spalvų akyse " ) ir nenu
maldomo troškulio suprasti. "Ne-

prieš jį iškyla 

Nootr. Vytauto Maželio 

žinau, nežinau 

dažniau negu žinojimas. Poetas 
simpatizuoja nuo sujauktos tik
rovės bėgantiems menininkams 
pranašams. Toks jam buvo Algi
mantas Mackus, negalėjęs pa
kęsti laikmečio nuopuolio ir troš
kęs pakilti į kilnesnį pasaulį. Al
gimantui Mackui ir skiriama di
džioji elegija "Route 66", kurio
je bėgama "į naują Lietuvą ir 
naują žemę": 

be vargo, skriaudos ir be 
priespaudos, 

nuvalytą nuo smulkmenų ir 
provincinių dulkių, — 

abstrakčią Tėvynę. (121) 

Pakilus bėgimas nuvedė į tra
gišką pabaigą. Vis dėlto žuvusio 
poeto eilių pasėliai išliko gyvi. 
J. Blekaitis užsklendžia elegiją: 
"tarp lysvių savo eilių — / nepa
liečiamas, nebepažeidžiamas — 
/ praėjai pakilus". 

Laikmečio žiaurumas ir asme
niniai praradimai gerokai ap
ardė poeto kelią į prasmę. Tačiau 
įspaudė sieloje išmintingą tole
ranciją bet kokiai galimybei. To
dėl į lemtingą klausimą "Kuri 
tiesa nemeluoja", rinkinio pa
baigoje atsakoma: 

... tiesa, kad viskas, o viskas 
pasaulyje turi prasme. 

Ir tiesa, kad niekas ničniekas 
neturi prasmės. (130). 

Nežiūrint prisipažinimo, jog 
"galvoj išminties mažiau, nei 
širdy", J. Blekaitis noriai pasi
duoda viską apmąstančiam mo
nologui. Minties įkvėptais mirks
niais žodžiuose suvirpa žmogaus 
egzistencijos esmė. Poeto balsas 
darosi skaidresnis ir meniškai 
įtaigesnis: 

-Sirpsta dabar švitėdami mano 
pirštuos vaisiai, 

perlieja man į akis 
šviesą iš tolimiausiu 

žvaigždynų, (29) 

Kai kada, pasiduodant abstrak
čiam patosui — lakiam asme
niškų simbolių bei vaizdinių 
pasauliui, lengva atitrūkti nuo 
skaitytojo. Taip, man regis, atsi
tinka ne viename J. Blekaičio 
eilėraštyje. Skaitytojas lyg ir jau
čia poeto pergyvenimų dvelki
mą, bet negali prasiskverbti į tu
rinio vidų. Šitokiu uždarumu 
merdi eilėraštis "Sargas". Tiesiog 
knieti jo eilutėmis tarti poetui: 

Nesuprantu, ką šneka kažkas 
į mane iš manęs, — 

man neliepta suprasti (31). 

Antra vertus — uždarume 
glūdi modernios poezijos grožis 
(su tuo ne visi sutiks). Anot Alg. 
Baltakio, kai viskas aišku, nėra 
reikalo rašyti eiles. Sį dėsnį pui
kiai žino J. Blekaitis. Manyčiau, 
jam labiau rūpi pats prasmės jieš
kojimo poetiškas aktas (pakili ar 
abejinga dramatinė įtampa, pa
šnekesio intymumas), negu lo
giškas būties paslapčių aiškini
mas. Tokia yra eilėraščio "Žo-
I V • 1 _ » ?-•»» l ! _ 1 i 

uziai oezčnuai IUIJUIIC 
J. Blekaičio rinkinio vaizdynas 

yra tirštas, daugiabalsis, perpin
tas tradiciniais gamtos įvaiz
džiais, kuriuos randame lietu
vių poezijoje, pradedant liaudies 
dainomis. Čia dažnai minimi: 
medžiai, gėlės, paukščiai, lietus, 
žaibas, saulėlydis, vakaras, me
tų laikai,... Įprastus žodžius poe
tas darniai supina su savo nuo
taikomis. Kad ir eilėraštyje "Per
simainęs vakaras". Apie jį vieną 
vertėtų rašyti išsamią analizę. 
Bet, taupant laikraščio erdvę, 
norisi pacituoti bent pabaigą: 

Vyšnių Žydėjimas Washtagtone 

uraU 9' (Jžlekciiti itid 

Buvau bežadis, kaip nurimęs 
vanduo. 

Buvau, kaip neprasikalęs 
pavasario gluosnis, 

per kurio luobą ką tik prabėgo 
lengvučiai likimo pirštai. (59). 

(Nukelta į 4 pu&L) 

AK, AKMUO... 

. . . Trenkia į mus visus aukso žaibu pavasaris. 
Nelaukia širdis Velykų varpų, 
kai užtrimituoja pirmieji narcizai, 
skelbdami prisikėlimą. 
Žibuoklių akis įžiebęs, 
trenkia į mus žaibu pavasario dievas, 
ant kelių parmetęs, nužemintus prikelia. 
Kaip dailiai taria narcizų trimitams 
mergaitiški obelaičių balsai baltutėliai! 
Kaip graudžiai — tarsi maldos žodžius — 
žiedlapius beria į vandenį 
trapios japonų vyšnelės! 

Ir tik akmuo, saulėj įšilęs, 
sako — saulės nėra, nematau. 
Bumba dusliai, kaip netikėjimo mokslų daktaras: 
— Agnosticus sum. 
Saulės nėra. Mano siela — akmuo. 
uicuu buvimas skelbiamas čia abejotinu 
(šaukčiau nėra! Bet neleidžia man mokslo orumas: 
Mokslo kaip mano širdis — abejonė). 

Na, pasišildyk nors tu, žalsva gyvačiuk, 
ant kerpėtos agnostiko nugaros. 
Gerk saujomis liejamą saulės palaimą. 
Jis ir tavęs nejaus, neregės, atkakliai užsimerkęs. 
Ak, akmuo... Koks jis — ak, ak, ak, — aklas!.. 

VAKARAS PO LIETA US 

Po visą sodą plauko obelaitės, 
lyg burlaiviai žali. Kartelėm stumias 
nuo tviskančios žolės — kokia linksma, 
kaip juokias ji lašais, kaip ripuliuoja! 
Geltonas, šiltas vakaras, kaip širšė, 
nuo kriaušės nepajėgia atsiplėšt 
nei atsigert lig soties karšto vyno. 
O po langais — ir tokie mandagučiai, 
sekmadieniškai puošnūs, nuprausti — 
bijūnai saulei linkčioja labanakt. 

(Iš knygos " R u d e n s r i t m u") 

draugės. Turistės, tuo tarpu, graikų nuomo
ne, y ra ne moterys, o kekšės, atvažiavusios 
su p i rmu pasitaikiusiu pulti į lovą. Esą, 
atostogos, ta i atostogos viskam... 

" Kavinėje nesulaukusi pažįstamų, numak-
rinau į šokių salę-restoraną „Kastro", 
pažįs tamą iš pirmo apsi lankymo Herak-
Teone. Salė didelė, gerai apšviesta ir be ypa
tingų dekoracijų: g ra ikams romantiškai 
pustamsių pusrūsių už jokį pinigą neįpirši. 
"Prie vienos sienos — vieta orkestrui ir 
laukymėlė šokėjams. Muzikantai jau sty
gavo ins t rumentus : gitarą, laūdą ir grai
kišką lyrą. Pastaroji šiek tiek primena 
mažytę balalaiką. Dviejų vyriškų plaštakų 
dydžio, s tyguota, lyra būna pastatoma an t 
vieno kelio ir čirpinama, kaip smuikas. 
Laūda jau gerokai didesnė, irgi styguota, 
B«lt skambinama , ka ip gi tara . O „kad 
užgieda, uždainuoja, širdį ta ip graudina". 
Senosios graikų dainos — liūdnos, Širdį 
veriančios, naujesnės — linksmesnės, bet 
visos be išimties vilioja graikus šokti, š o k a 
vietiniai gyventojai, šoka svečiai, šoka ato
stogaujantys graikai , strypinėja ir kitatau
čiai. O graikai šoka todėl, kad negali 
nešokti. Daina ir šokiu jie išreiškia skaus
mą, džiaugsmą, pasididžiavimą, liūdesį, 
užuojautą, meilę, neapykantą . Muzika yra 
jų kraujuje, kiekvienoje kūno ląstelėje. 

Graikijoje šokami trijų rūšių šokiai: 
„zembekiko", „tsifteteli" ir ra tuku. „Zembe-
kiko", kurį anksčiau šokdavo tik vyrai, yra 
vieno a smens šokis, kurio tempas, nors įvai
ruoja, nėra greitas, žingsniai nenustatyti . 
Kai kurie judesiai būdingi Šiaurės Graikijai, 
kiti sa loms, tačiau galut inis šokis yra skir
tingas, būdingas tik šokančiajam, laisvai 
keičiant žingsnių sudėtingumą, seką. Melo-

Kretoe saloje, Knossos miesto rūmų griuvėsiuos, 
kurie yra daugiau nesru trijų tūkstančių metų 
senumo. 

dijos ( „ r embe t ika" ) pap l i to Pirėjuje 
(Peiraias) — pagr indiniame Graikijos uosta
miestyje šio šimtmečio pradžioje ir vidury. 
Jose yra ir gaidų, pasiskolintų iš turkų per 
keturis vergijos šimtmečius. Šokantysis 
sukasi nedideliu ratu, l inkdamas prie žemės 
ir vėl kildamas, lyg sužeistas paukštis, kuris 
mėgina skristi. J i s žiūri į savo kojas, a rba 
jausmo pagautas, kažkur į tolį. tik. gink 
Dieve, ne į savo draugus, kurie, ra tu 
priklaupę, ploja į taktą. „Tsifteteli" jau visai 

kitokio pobūdžio šokis: tempas greitas, 
turkiškas. Šokama poromis, viens kito nelie
čiant. Gali šokti ir du vyrai ar dvi merginos. 

Judesiai primena turkiškus moterų šokius, 
tik čia dėmesio centre yra ne pilvas, o pečiai 
ir krūtinė. Dažna turistė pagauna tempą, 
bet kraiposi „amerikietiškai". 

Į ra tukus įsijungia visi norintieji. J ų yra 
įvairių. Sunkūs ir sudėtingi yra make-
doniečių, šiaurės graikų šokiai. Pa ts leng
viausias, daugeliui pažįstamas ir Graikijoje 
dabar vadinamas ..turistų šokiu" arba 
„Zorbos šokiu" yra „sirtaki", kurį išpopulia
rino Amerikoje susuktas filmas apie Aleksį 
Zorbą. 

Kretoje nešoka „zembekiko", o tik pori
nius šokius ar ratukus. Vedantysis ar 
vedančioji dešinę ranką iškelia, o kairėj 
laiko nosinę ar servetėlę. Papras t a i antrasis 
šokėjas nosinę apvynioja aplink savo 
ranką, pal ikdamas tiek, kad pirmasis galėtų 
patogiai laikytis už jos. 

Antras is šokėjas 
pirmąjį išlaiko, kai šis sukasi ar kitokius 
akrobatiškus žingsnius atlieka. Jei pirmas 
praranda pusiausvyrą, jis visu svoriu 
pakimba a n t draugo laikomos medžiagos 
skiautės. Vedantysis atl ieka kelis sudė
t ingus žingsnius, visi kiti. rankom susi
kabinę ar jas uždėję a n t gretimų pečių, 
seka jį daug paprastesnių, nus ta tv tu žings
niu. Tempas įvairuoja. S ta iga pirmasis 
šokteli aukštyn ir, sukdamas is bei link
damas , delnu užgauna iškeltosios kojos 
kulną. Kuo geresnis šokėjas, tuo įmantriau 
jis šitą judesį atlieka. Pakartojęs tai keturis 
ar penkis kartus be pertraukos, paleidžia 
nosinę ir, lengvai sukdamasis , kaip pienės 
pūkas vėjuje, atitolsta nuo kitų ir prisi

jungia prie šokančiųjų eilės galo. Merginos 
irgi šoka, bet daug paprasčiau, be pašo
kimų, be akrobatikos. 

Prie vynu, sūriu ir vaisiais apkrautų 
stalų bes i i l s inč ius r a d a u ir savo 
pažįstamus... 

Pavasar į j au buvau aplankiusi pačius 
garsiausius Kretos griuvėsius Knose 
(Knossos). Tai l iekanos senosios minoinės 
civilizacijos, žlugusios apie 1400 m. prieš 
Kristų. Anglas tyrinėtojas E v a n s a s (Sir 
Arthur Evans) dvidešimtojo amžiaus pra-

Minoinės kultūros, klestėjusios Kretos saloje prieS daugiau tris tūkstančius metų. įspūdingos 
liekanos Knossos mieste su smalsiais mūsų Šimtmečio žmonėmis. 
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Jaunatviško bruzdėjimo veteranui 
Antanui Rimydžiui 75 metai 

Laisvosios Lietuvos dvejų de
šimtmečių kultūrinio gyvenimo 
laikotarpis visais savo polėkiais 
ir jų kūrybiniais rezultatais kol 
kas mūsų tautos istorijoje yra 
toks vienintelis, nuostabą ir pasi
didžiavimą keliantis. Normalia
me ir laisvame tautos gyvenime 
anas laikotarpis būtų ne vieno 
kultūros istoriko jau plačiai išty
rinėtas ir aprašytas, ilgiau susto
jant prie ryškiųjų to meto pa
vardžių tiek literatūros, tiek dai
lės, muzikos bei mokslo srityse. 
Tačiau su nepriklausomybės pra
radimu ano laikotarpio prasidė
jusi tragiką nesibaigė dar ir šian
dien. Jauni visų minėtų sričių 
žmonės, subrendę ir kone savo 
kūrybines viršūnes pasiekę, bet 
savo pašaukimo dar nebaigę, ka
rų ir okupacijų buvo išblaškyti, 
sunaikinti, nutildyti, nusviesti į 
tokias sąlygas, kur augti bei žy
dėti dirvos ir klimato jau nebu
vo. Baisi žaizda gyvosios tautos 
kūne, baisus nuostolis jos kultū
rinio gyvenimo raidojel 

Tokios mintys ir tokie svarsty
mai kyla, kai prisimename, jog 
ano šviesaus nepriklausomybės 
laikotarpio ir jaunatviško kultū
rinio bruzdėjimo ryškiam daly
viui, poetui, žurnalistui ir dauge
lio: kultūrinių darbų inspirato
riui bei vykdytojui Antanui Ri
mydžiui šiemet suėjo gražus ir 
veteraniškas 75 metų amžius. 
Jubiliatas yra gimęs 1905 m. ko
vo mėn. 2 d., o šiuo metu gyve
na New Yorke, Brooklyne. An
tano Rimydžio kūrybingiausias 
gyvenimo laikotarpis rišasi su 
Kazio Binkio, Jono Aisčio, Anta
no Miškinio ir kitų kiek vyres
nių ir bendraamžių rašytojų 
sambūrine ir asmeniškai didžiai 
bičiuliška veikla. Turbūt ne vel
tui tad ir poetas Jonas Aistis, 1941 
metais atskirtas nuo savo bendra
žygių, Grenoblyje, Prancūzijo
je, nostalgiškai rašė: 

Kiekvieną vėlų rudenį svetur 
keliaujant, 

Lyg lapai lydintys retėdavo 
tolydžio... 

Pasigendu, tartum gimtines 
žemės saujos, 

Šiandieną aš Miškinio! Binkio 
ir Rimydžio... 

Pirmasis jau akivaizdžiai ma
tomas jubiliato literatūrinis žings
nis buvo jo daugiau simbolistinio 
veido eilėraščiu rinkinys "Mano 
vedos" (1924). Bet po to Anta
nas Rimydis tuoj pat gyvai įsi
jungė į naują ir jaunatvišką, K 
Binkio ir kitų inspiruotą futuris
tinį mūsų literatūros sąjūdį, ku
rio tribūna buvo pradėtas leisti 
literatūros žurnalas "Keturi vė
jai". Antanas Rimydis tapo "Ke
turių vėjų" atsakinguoju redak
toriumi, o vieno numerio ir fak
tiškuoju redaktoriumi. Pasirodo 
ir jo jau futuristinio sukirpimo 
eilėraščių rinkinys "Knyga be 
vardo". Gyvai reiškiasi ir Lietu
vių rašytojų draugijoje, būda
mas jos reikalų vedėju. Galima 
būtų sakyti, kad visa Rašytojų 
draugijos organizacinė ir akivaiz
di jos reiškimosi veikla tada ir 
gulė ant Antano Rimydžio pe
čių. Jo iniciatyva ir buvo pradė
tos rengti pirmosios mūsų litera
tūros šventės su premijų įteiki
mais, su rašytojais svečiais iš už
sienio, su literatūros vakarais Kau
ne ir provincijoje. Jo rūpesčiu 
1934 metais buvo įsteigtas ir pa
ties redaguotas mūsuose lig šiol 
LŪKS : _ * _ 1 : _ 1 : 

v i a u m c i u , g a n u i a J O A T v i . 

vien literatūrai skirtas dvisavai
tinis laikraštis, "Literatūros nau
jienos", savo turiniu ir techniš
kuoju sutvarkymu prilygusios 
ano meto Vakarų Europos šios 
rūšies leidiniams. 

Tačiau Antano Rimydžio kul
tūrinis reiškimasis buvo skirtas 
ne vien tik intelektualiniam klo
dui, bet ir visos tautos kilstelėji
mui aukštyn. Tad Antano Rimy
džio giliai įmintos pėdos yra ir 
didžiausius tiražus tada pasieku
siame, grynai mūsų kaimui skir
tame laikraštyje "Ūkininko pa
tarėjuje", kurio redakcijoje jis iš
dirbo 13 metų, būdamas redak
cijos nariu, antruoju redaktorium, 
technikiniu redaktorium ir vy
riausiuoju redaktorium. 

Šiandien okupuotosios Lietu
vos kultūrinio gyvenimo formuo
tojams ir stabdžiams įsakyta vi
są aną nepriklausomos Lietuvos 
kultūrinį polėkį arba visai nuty
lėti, arba bent vaizduoti vienaša
liškai ir iškreiptai. Sakysim, ano 
meto literatūrinis gyvenimas, jei
gu ir užsimenamas, tai tik rašant 
taip, lyg be trečiafrontininkų 
nieko kito reikšmingesnio ir ne
buvo. Šios krypties susibaudėliai 
stengėsi ir stengiasi savo atsimi
nimuose tik tokius aprašus tepa-
likti. O kur kiti? 

Tad ir kyla nejaukus klausi
mas, o kur nepriklausomybės li
teratūrinio gyvenimo laikotar
piui istorinės vertės turintys išei
vijoje pasklidusių Antano Rimy
džio kartos rašytojų atsimini
mų puslapiai? Ar tik ne vienin
telis Jonas Aistis čia reikiamą 
duoklę bus atidavęs tiek perio
dinės spaudos puslapiuose, tiek 
savo atsiminimų knygoje "Apie 
laiką ir žmones" (1954). O kad 
jo pavyzdžiu būtų pasekę ir kiti, 
Vakaruose esantys, jo bendraam
žiai! Ir minty pinasi nepamirš
tamos pavardės: Bernardas Braz
džionis, Stasys Santvaras, Vin
cas Ramonas, Gražina Tulaus-
kaitė, Bronys Raila, Antanas Vai
čiulaitis, Nelė Mazalaitė... Kny
gų nėra... Bet gal jie rašo? Gal 
jų atsiminimai jau guli stalčiuo
se? O kad taip būtų, kad taip 
būtų! Kokia tai būtų tikro pi
nigo duoklė mūsų kultūros, mū
sų literatūros istorijai, ypač au
tentiškam nepriklausomos Lietu
vos literatūrinio gyvenimo por
tretui, regimam ne vien tik pro 
raudonus akinius. 

Su tokiomis intencijomis ir 
grįžtame vėl prie jubiliato An
tano Rimydžio, linkėdami jam 
visokeriopos stiprybės ir prašyda
mi atsiminimų kaip žmogaus, 
drąsiai plaukusio mūsų šviesiau
sio laikotarpio literatūrinio gyve
nimo jaunatviškuose sūkuriuose. 

k. brd. 

ekesys su dangum ir žeme 
(Atkerta iš 3 psL) 

Menkesni poetai būtų trafare
tiškai pasakę "sunkūs likimo 
pirštai". J. Blekaitis į likimą pa
žvelgia kitaip, nes, širdimi klau
sydamas vakaro garsų — vos gir
dimos žalsvos sidabrinės giesmės, 
jaučia nuostabų palengvėjimą. 
Atseit, nuoširdus sąlytis su gam
ta lengvina tragizmo svorį. 

Ne vien sąlytis su gamta, bet 
ir su Lietuva, atsiminimų su
keltas, J. Blekaičio eilėse įskelia 
jautriausias kūrybos kibirkštis. Į 
vaizdingas frazes tais momentais 
įžengia taiklūs žodžiai. Čia "Ru
dens ritmo" poetas savo tapybiš
kumu kur kas prašoka J. Blekai-
tį mąstytoją teatralą. Siūlyčiau 

, įsiskaityti į gražų eil. "Smėlis 
' Birštono kapuose". 

L'žsklęsdamas šią pernelyg 
padriką recenziją, norėčiau iš
kelti ypatingą Jurgio Blekaičio 

; padėtį mūsų išeivijos sielovaiz-
, dyie, kadangi jaučiu, jog dabar-
| tinėje knygoje J. Blekaitis yra mū-
! sų kultūros likimo liudytojas. Su-
; prantama, turiu minty kultūros 
I literatūrinę pusę, apėmusią Ne-
Į priklausomybės pabaigą, bolše
vikmetį, vokiečiui okupaciją Vil

niuje, tremties metus Vokietijo
je, dešimtmečius tomadiniame 
Amerikos ore. J. Blekaitis buvo 
artimas Baliui Sruogai Lietuvoje, 
vėliaui A. Škėmai, Alg. Mackui, 
Alf. Nykai — Niliunui Ameriko
je Jis alsavo jų kūrybos polėkiu, 
pažino jų dvasines kančias ir 
džiaugsmus, bejieškant meniško 
tobulumo. 

J. Blekaitis giliai pergyveno kai 
kurių savo draugų belaikį atsis
kyrimą. Apie tai dabar skaito
me jo rinkinio elegijose. Skaito
me ir regime, kaip skaudžiai 
įvairūs epochos kirčiai kruvino 
mūsų sielovaizdį. Todėl ir trykš
ta J. Blekaičio įsisavintas XX am
žiaus egzistencinis liūdesys. Pa
našias intonacijas A. Nyka-Ni-
liūnas akcentavo per visą savo 
nuožmią kūrybą, kurioje nėra nei 
grotesko, nei juoko. Nedaug tera-
sime šypsnių ir J. Blekaičio eilė
se. Gal vieną kitą ironijos šmėkš-
telėjimą. Savo rinkinyje jis atvi
rai vyriškai šnekasi su žeme ir su 
dangumi. Nenumaldomai trokš
ta suprasti tai, kas įvyko. Tik
riausiai dažnas skaitytojas supras 
šiuos eilėraščius kaip jautrų mū
sų likimo paliudijimą. 

Antanas Rimydis Nuotr. Vytauto Maželio 

Dėmesys kompoz. Br. Kutavičiui ir 
jo Dzūkiškoms variacijoms 

amerikiečių spaudoje 
"New York Times" kovo 23 d. 

laidoje k "Chicago Tribūne" ko
vo 30 d. laidoje yra atspausdinti 
Harlow'o Robinson'o, po šešių 
mėnesių grįžusio iš Maskvos, ga
na platūs Sovietijos muzikinio gy
venimo aprašai, pabrėžiant ab-1 

surdiškas politines tenykščio mu-' 
zikinio gyvenimo gaires, prie jų; 
prisitaikiusių kompozitorių kū
rybinį bergždumą ir modernios, 
labiau vakarietiškos krypties 
kompozitorių sunkumus parti
niuose varžtuose. Harlow Robin-
son turėjo pragos iš arti stebėti 

Maskvoj vykusį šeštąjį visos So
vietijos kompozitorių kongresą ir 
klausytis ta proga ten surengtų 
koncertų. Vakariečiui tie koncer
tai su politinėmis kantatomis ir 
visa dirbtine pompastika atrodė 
tikras atsilikimas nuo šiandieni
nės muzikos pasiekimų. Tarp dė
mesio vertų kompozitorių mi
nimas estas Arvo Part. Jo kūri
nys turėjo būti atliktas kongreso 
metu ir jau buvo įrašytas į spaus
dintas programas. - Tačiau kom
pozitorius pareiškė (mūsų Jura
šo pavyzdžiu) norą išvykti į Va

karus. Tada jo pavardė progra
mose buvo popieriukais užlipin
ta, ir niekas koncerte jo negirdė
jo. 

Mums įdomiausia yra tai, kad 
Harlow Robinson sumini., ypač 
išskirtinai akcentuojamą.Maskvos 
koncerte girdėtą lietuvi kompo
zitorių Bronislovą Kutavičių. 
Apie jį H. Robinson rašo: "The-
re were a few interesting new 
works (all the music was less 
than five years old), such as the 
"Dzukisky Variations" by the 
Lithuanian Bronislovas Kutavi-
chus, using a charrfber ensemble 
and tapė recorder to produce an 
unusually subtle and emotional-
ly intense reworking of a simple 
Lithuanian folk tune". 

H. Robinsono pabrėžtinas dė
mesys šios rūšies Br. Kutavičiaus 
kūriniui "Dzūkiškos variacijos" 
galėtų būti įsidėmėtinas ir išeivi
joje, kur mes muzikinę vertę lin
kę sverti vien kolosališkų rėmų 
užmojais. 

Kalbant apie Br. Kutavičių, 
galima būtų dar prisiminti, jog 

jis yra vienas kūrybingiausiųJŲ 
Lietuvos jaunųjų kompozitorių, 
kurie pasekė pionierišku Dariaus 
Lapinsko pavyzdžiu, suradusiu 
mūsų liaudiškajai muzikinei fra
zei bei ritminiam pulsui išskirti
nę vietą moderniosios muzikos 
raidoje. Br. Kutavičiaus dainų 
ciklą "Avinuko pėdos" esame 
girdėję ir mūsų solisčių koncer-» 
tuose išeivijoje. 

ATSIUSTA PAMINĖTI 

* PETRAS PERKUMAS* Lie
tuvių Domukas Savio. Lietuvių 
saleziečių leidinys. S. Paulo SJP. 
— Brazilija. Knyga gražiai išleis
ta, gausiai iliustruota. Tačiau 
turinyje tikras laikraštinis vini-
gretas: ir apie Petriuką Per&umą, 
ir įvairiausi įvairių autorių 
straipsniai. Bet nežinia nei kam 
priekaištauti, nei ką girti, nes 
ir redaktoriaus kaip ir nėra. Tu
rint tokias puikias spaudos (prie
mones, gaila, kad jokio plano ne
turėta visoje knygos struktūroje. 

džioje čia atrado puikius rūmus. Dabar griu
vėsiai yra dalinai atstatyti ir galima susi
daryti vaizdą, kaip tada gyveno kretiečiai. 
Rūmai buvo bent trijų aukštų, turėjo teatrą, 
šventovę, aliejaus spaudyklas, sandėlius, 
galybę kitų kambarių, visokiausių įrengimų 
ir net vandens skalaujamą išvietę. Daugelį 
lauko ir vidaus sienų puošė spalvingos 
freskos. Labai plačiai vartojama buvo ryš
ki, rusvai raudona spalva, kuria nudažytos 
b rūmų kolonos. Pastatus ir kambarius 
puošė dekoratyviniai dievo — jaučio ragai. 
Tapyba vaizduoja margaspalvius jojikus ir 
jojikes ant jaučių, šokėjas, procesijas, 
delfinus. Minoinės kultūros iškasenos Feste 
nėra tokios įspūdingos, kaip Knose, nes 
nieko nėra atstatyta ir sunkiau įsivaizduoti, 
kaip visa tai atrodė. 

Šį kartą nusprendžiau pasižvalgyti po 
likusias Kretos vietoves ir kas rytą pasi
rinkdavau vis kitą autobusu pasiekiamą 
miestelį. Valandinės ir ilgesnės kelionės 
buvo ypač smagios, nes vairuotojai įjung
davo radiją ir buvo galima klausytis Kretos 
dainų ar vietinių keleivių pokalbių. \ šneką 
įsijungdavo visi: senimas, jaunimas, 
moterys, vaikai... Ir vairuotojas kartais per 
visą autobusą savo nuomonę pareikšdavo, o 
jau kai įsikarščiuodavo kurie ginčo 
varžovai, tai ne tik gerkles paleisdavo, bet 
atrodydavo, kad tuoj ir į plaukus įsikibs. O 
už poros minučių, žiūrėk, apsikabinę jau 
dainą traukia. Daugiausia dalyvių sutrau
kęs ginčas, kiek jį sekti galėjau, buvo apie 
jaunimą, kuris bėgte bėga iš kaimo į mies
tą, bei apie tėvų ir vaikų pareigas. Vyres
nieji su kartėliu išmetinėjo jaunimui, kad 
šis, užuot atsiteisės už tėvų rūpestį ir išlai
das auginant vaikus, išsikelia į miestus, 
palikdamas senimą ir toliau vargti. Jaunik
liai aiškinosi, teisinosi, dievažijosi, bet nieko 

Budinga saulėtosios Graikijos detalė. 
Visos nuotraukos Eglės Juodvalkės. 

nelaimėjo. Tik autobusas prisipildė dūmų, 
nuo gausėjančių rūkančių, o ginčo dalyviai 
vis dažniau ėmė šauktis Švenčiausios, 
paskutinę repliką dar mesdami per petį, jau 
išlipę... 

Pirmom dienom apsižvalgiau pačiam 
Herakleone. apžiūrėjau jo bažnyčias, aplan
kiau sename miesto mūre palaidoto rašy
tojo Kazancakio (Kazantzakis) kapą, keletą 
paplūdimių, ir pirmą kartą išmėginau šiltos, 
bet banguotos Egėjo jūros vandenį. Trečia
dienį — j Matalą. Tai pietinio Kretos pa
kraščio miesteliūkštis — paplūdimys, apsup

tas uolų, kuriose gamta ir laikas išėdė 
urvus. Pakrantė — žvirgždas, su vietomis 
pasitaikančiais didesniais akmenimis. Čia 
mėlynasis Egėjas buvo kaip stiklas. Mataloj 
ne viena mergina plaukė apsirengusi „vyriš
kai" — vien glaudėm. Mat, saulutė kaitino 
be pasigailėjimo, ragindama visus nerei
kalingus rūbus palikti pakrantėje. Pasi-
maudę vaikinai ir merginos išdžiūvusias 
gerkles vilgė vynu čia pat esančiose „taver
nose". 

Vakarėjant grįžau į Herakleoną, persi
rengiau ir patraukiau pėsčia per miestą į 
koncertą. Lauko stadione, kuris įrengtas ant 
mūro sienos, pastatytas Venecijos italų 
okupacijos metu, įvyko kretiečio kompozito
riaus Christo Leondžio (Leondis) 15-kos 
metų kūrybos sukakties minėjimas. Jame 
dalyvavo ir pats kompozitorius, kuris diri
gavo orkestrą, sudarytą iš birbynininko, 
fleitisto, būgnininko, gitaristo ir kelių muzi
kantų, kurie grojo buzūkiais (bouzouki). Dai
navo keturi solistai. Stadione buvo tiek žmo
nių, kiek Amerikoje pajėgia sutraukti tik 
futbolo rungtynės. Svetimtaučių beveik 
nesimatė. Kompozotorius Leondis yra 
sukūręs muziką Pablo Nerudos, Aristo-
fanio, Lorkos (Federico Garcia Lorca), Janio 
Rico (Jannis Ritsos) ir kitų poetų žodžiams. 
Naujausiuose kūriniuose, kurių pasaulinė 
premjera įvyko tą vakarą, jis priminė ir Kre
tos pasipriešinimą naciams karo metu. Ir 
angliškai skaitantieji jau turėjo progos susi
pažinti su Kretos rezistencinio sąjūdžio 
veikla. Anglų kalba yra išėjusi knyga „The 
Cretan Runner". Jos autorius — kalnų pie
muo G. Psychoundakis, kuris partizanavo 
Kretoje ir trejų metų pergyvenimus užrašė 
dienoraštyje. Jo užrašus išvertė ir jų išlei
dimų rūpinosi kartu partizanavęs anglų 
karys. 

Ketvirtadienį išsiruošiau į Aghios 
Nikolaos — dailų miestelį ant jūros kranto, 
savo grožiu ir jaukumu pritraukusį aibes 
turistų. Mažutį žvejų uostą supa sodai, žvė
rims ir paukščiams užuovėja. Ant suoliuko 
atsisėdus ten užsisvajojau. Įplaukiantį laivą 
bei du linksmus saulėje nurudavusius žvejus 
pastebėjau, tik jiems prie pat manęs pri
rišus laivą. Vyrukai prikalbino mane kartu 
išplaukti porą valandų žuvauti. Manolis 
traukė iš vandens kilometrinį tinklą, o 
Lefters ėmė iš jo jūrų kriaukles, žuvis ir 
kitus gyvūnus. Aš sėdėjau sau be darbo ir 
mėgavausi gamtovaizdžiu: rugiagėlių 
mėlynumo jūra, už debesiukų besislapstan
čia saule, uostu, kalnais, baltom uolom. 
Vaišinomės prisirpusio arbūzo riekėm ir 
baltu graikišku vynu — recina. Pažūklavus 
vyrai išlaipino mane krante, o patys kibo 
valyti tinklą naktinei žūklei. 

Sekantį rytą pasukau į vakarus, į Retim-
noną (Rethymnon). Ten apvaikščiojau 
didžiulę pilį ir mūrus, likusius iš italų 
okupacijos laikų — dvylikto, trylikto šimt
mečio. Kretos miestų architektūra yra 
keistas įvairių okupacijų mišinys: pavyz
džiui, senosios bažnyčios būdavo „patai
somos" pagal naujųjų valdovų skonį. Ir 
dabar tas pats pastatas gali turėti itališką 
verandą, bizantiškas duris, graikiškas 
sienas... Pietus įsidrąsinus pavalgiau 
mažutėje darbininkų valgyklėlėje, kur, kaip 
įprasta Graikijoj, maistą teko užsisakyti, 
virtuvėje apžiūrėjus puodus. Vietiniai nuo 
manęs akių nenuleido, o aš vos galėjau su
laikyti šypsnį, atsiminus kitą valgyklą 
Makedonijoje, Kavalos mieste. Ten, man 
besikalbant su savo bendrakeleive, irgi 
lietuvaite, valgyklos kampe susėdę septyni 
ar aštuoni „nuolatiniai" spėliojo, kokios 
mudvi tautybės. Padavėjas siuvo pirmyn at-

gal per kambarį, kol pagaliau išdrįsęs pasi-
teiravo, ar mes amerikietės. Ne, sakiau. Tai 
gal vokietės? Irgi ne, atsakiau graikiškai. 
Esam lietuvaitės. Iš Lietuvos. Aaaa, iš 
Lietuvos..., reikšmingai numykė jis ir grįžo 
prie savo bendrų. Na, na, klausinėjo anie, 
tai iš kur gi jos? Iš Lietuvos, atsakė. 
Pakraipė, pakraipė galvas ir vis dėlto pa
klausė: O kur ta Lietuva? Mūsiškis panieki
nančiai nužvelgė paklaususius ir išdidžiai, 
užtikrintai atšovė: O kur! Visi žino, kad... 
Afrikoj. 

Šeštadienį ap lankiau Hersonisą 
(Hersonisos). Tai irgi mažutis miestelis prie 
jūros — penki viešbučiai ir sauja atminu 
krautuvėlių, kuriose pardavinėja pagal iška
senas padarytus molinius indus, figūrėles, 
įvairius rankdarbius, audinius ir pigius 
plastikinius niekelius. 

Sekmadienį, prieš atsisveikindama -s« 
Herakleonu, nudūmiau į knygyną apsi
rūpinti knygomis. Kol aS nedrąsiai laužyta 
graikų kalba aiškinau, kad noriu įsigyti 
graikų poezijos knygų, knygyno savininkas 
Šypsojos į ūsą. Man baigus lementi savo 
klausimus, ne tik patarė kokias knygas 
pirkti, bet, nulėkęs į kavinę, atnešė abiems 
tirštos juodos kavos nykščio didumo puo
dukuose, padovanojo man poeto Rieo 
„Epitafijas" ir įrašė nuoširdų linkėjimą, kad 
mūsų vaikai, kada nors susitikę, taip pat 
pasidalytų bent kavos puoduku, kaip kadai
se jų tėvai vieną rudens popietę Herakleone. 
Pasišnekučiavom apie Lietuvą ir jos laisvės 
siekius, gyvenimą užsienyje, Graikijos vaid
menį žmonijos istorijoje, apie poeziją, kalbų 
mokslą, politiką... Tai buvo retas graikas, 
kuriam nereikėjo aiškinti, kas ir kur ta 
Lietuva. Iš Kretos išsivežiau geriausius 
krašto ir jo gyventojų įspūdžius ir viltį 
netrukus vėl tenai apsilankyti. 


