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Ši įame numeryje: 
Laikinosios vyriausybės idėjinis pali
kimas. 
Pokalbis su lituanistu dr. Petru Jo
niku. 
Legenda apie meilę, laisvę ir mirtį: A. 
Škėmos „Živilės" spektaklis. 
Stratfordo festivaly — po audros vėl 
saulė. 
Poeto sugrįžimas į gimtąją žemę: 
Česlovo Milošo 70 metų amžiaus 
sukakties proga. 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Muziko Juozo Karoso netekus. 
Jaunatviška heroika atostogaujant: D. 
Brazytės-Bindokienės knyga „Angelų 
sniegas". 

Pokalbis su lituanistu dr. Petru Joniku 

K&i& onč, 
LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS 
IDĖJINIS PALIKIMAS 
„... norime būti nepriklausomi, 
pasiryžę aukotis ir viską ati
duoti Lietuvai". 

1. 
Trečiajam Reichui ir SSSR 

vykdant slaptuosius jų sandė
rius, Pabaltijo valstybės nete
ko laisvės ir nepriklauso
mybės. Kaip žinom, abiejų 
sąmokslininkų konfliktas 1941 
metais sudarė palankias isto
rines sąlygas pasauliui pa
rodyti tikrąją lietuvių tautos 
valią ir ryžtą atgauti savo 
valstybinę nepriklausomybę. 

Lietuvos sukilėliai 1941 bir
želio 23, dar prieš vokiečių 
kariuomenės pasirodymą, per 
Kauno radiją paskelbė nepri
klausomos Lietuvos atsta
tymą ir naują Laikinąją 
vyriausybę. Dar aidėjo šūviai 
Kauno gatvėse birželio 24 rytą, 
kai Laikinoji vyriausybė pra
dėjo darbą. 

Pirmasis jos uždavinys buvo 
pastatyt i a tžyg iuojanč ius 
vokiečius prieš įvykusį faktą, 
kad Lietuva yra nepriklau
soma ir jau atstatė vidaus 
tvarką. Todėl, kai birželio 25 
Laikinoji vyriausybė kreipėsi į 
tautą, jos pirmieji žodžiai neat
sitiktinai' buvo: „Nepriklau
somos Lietuvos valstybė jau 
atstatyta". 

Pirmiausia ji pasvėrė pir
mojo bolševikmečio žalą kraš
tui ir pagerbė žuvusius kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Ji pabrėžė 
reikalą telkti pastangas „ne 
vjenos grupės ar partijos, ne 
vieno žmogaus , bet v i s ų 
Lietuvos žmonių" gerovei. 
Ragindama visus Lietuvos 
piliečius būti pasiruošusiais 
„dar visko pakelti", ji priminė, 
kad „gyventi dėl tėvynės yra 
taip pat heroizmas, kaip ir 
mirti dėl jos". 

Atsišaukimas baigėsi to
kiais žodžiais: „Laikinoji 
vyriausybė nieko nežada. Ji 
jaučia, kad ir be tų pažadų tau
ta jos siekimus supranta ir pri
taria. Tie gi siekimai yra ne 
L a i k i n o s i o s v y r i a u s y b ė s 
sudaryti, o tik paimami iš visų 
trijų milijonų širdžių ir jos for
muojami — norime būti nepri
klausomi, pasiryžę aukotis ir 
viską atiduoti Lietuvai". 

Dabar, kai iš keturių dešimt
mečių laiko nuotolio žvel
giame į 1941 metų Lietuvos 
Laikinosios vyriausybės atsi
šaukimą į tautą, savaime kyla 
klausimas: ar tai tik praeičiai 
priklausantis istorinis aktas, 
ar jis turi kokią nors reikšmę 
šiandien? 

Kaip istorinis dokumentas 
šis atsišaukimas visuomet bus 
reikšmingas ano meto lietuvių 
va l s tyb in io sąmoningumo 
liudijimas. Jis reikšmingas 
ypač šiandien, kai tarybinės 
okupacijos teisintojai, iškrai
pydami istorinę tiesą, tebepla-
tina neigiamą pažiūrą į 1941 
metų lietuvių tautos sukilimą 
ir vaizduoja jį kaip pronacinį 
reiškinį. 

Reikia pripažinti, kad dau
gelis vakariečių dar ir šian
dien negali tinkamai suprasti 
anuometinės padėties Lietu
voje ir Pabaltijo valstybėse. 
Visur kitur Europoje hitlerinė 
Vokietija buvo vienintelis 
okupantas. Visi, kurie su juo 
kovojo, taigi ir Tarybų Są
junga, buvo jų priešų priešas ir 
todėl savaime sąjungininkas. 

Pabaltijo valstybės Antrojo 
pasaulinio karo pradžioje pir
miausia patyrė ne hitlerinę, 
bet stalininę okupaciją. Per 
pirmąjį bolševikmetį, ypač 
masinių trėmimų dienomis, 
susitvenkę tautinės skriaudos 
jausmai ir mus vertė per
gyventi savo būklę panašiai, 
kaip ją pergyveno ir kitos pa
vergtosios tautos. Buvo natū
ralu žvelgti į savo priešo priešą 
kaip į galimą sąjungininką. 
Buvo natūralu, kad po baisaus 
raudonojo teroro įžygiuojanti 
vokiečių kariuomenė buvo 
džiaugsmingai sveikinama, 
ligi paaiškėjo naujųjų užka
riautojų tikrieji kėslai, kad Tre
čiasis Reichas nepripažįsta 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės ir jas laiko okupuo
tais kraštais. 

Juo reikšmingiau, kad ir 
tokiomis nepaprastomis aplin
kybėmis Laikinosios vyriau
sybės pirmasis dokumentas 

(Nukelta j 2 psl.) 

Gerbiamasis Profesoriau, 

Sveikinu Jus prieš keletą mė
nesių atšventusį 75-jį gimta
dienį! Žinome, kad pras
mingai leidžiate pensininko 
dienas, tęsdamas savo darbus 
lietuvių kalbotyros srityje, ta
čiau būtų įdomu ta proga iš
girsti iš Jūsų ką nors daugiau 
apie Jus ir Jūsų darbus. 

— Pirmiausia norėčiau pa
klausti, kodėl, išėjęs į pensiją ir 
atsisakęs įsipareigojimų Chi-
cagos universitete bei Peda
goginiame lituanistikos insti
tute, pasitikote gyventi 
Chicagos kaimynystėje (River-
side), kai daugelis vyresnio 
amžiaus lietuvių, ypač pen
sininkų, išsikėlė į geresnius kli
mato atžvilgiu kraštus — Flori
dą, Kaliforniją ir kitur? 

— Svarbiausia tai, kad Chi-
cagoje bei jos apylinkėje yra 
nemaža bibliotekų su palygin
ti gausiais, mano darbui reika
lingais knygų, leidinių rinki
niais, kuriems, sakysime, 
Floridos ir Kalifornijos biblio
tekos toli gražu neprilygsta. 

— Kuriam savo kalbotyros 
darbui skiriate šiuo metu dau
giausia dėmesio ir laiko? 

— Labiausiai man rūpi pa
baigti lietuvių kalbos istoriją. 
Tai nebus naujas mano 1952 
m. Chicagoje išėjusios „Lie
tuvių kalbos istorijos" lei
dimas, bet bus nauju požiūriu 
nagrinėjama mūsų kalbos rai
da, glaudžiai siejama su pačios 
lietuvių tautos istorija. 

— Kada galima tikėtis Jūsų 
lietuvių kalbos istorijos stu
dijos pabaigtuvių ir pasirody
mo spaudoje? Gal galėtute ką 
nors daugiau papasakoti apie 
šį plačios apimties darbą? 

— Darbą tepradėjau, 1973 
m. vidurvasaryje išėjęs į pen
siją, nes tariausi tada turėsiąs 
daugiau atliekamo laiko. Šiuo 
metu veikalo juodraštis yra 
baigtas. Dabar tenka jį tai
syti, papildyti, vietomis per
dirbinėti. Manau rankraštį 
baigsiąs redaguoti šių metų 
gale. Tokiu nauju požiūriu 
rašomai lietuvių kalbos isto
rijai ir viso žmogaus gyve
nimo nebūtų per daug. Mat dar 
labai trūkstame tam paruošia
mųjų darbų, o ir esamosios lite
ratūros, bent svarbesnių 
veikalų, temai nelengva čia 
susigraib8tyti, jau nekalbant 
apie archyvinę medžiagą. Vis 
dėlto bent minimumą medžia
gos pavyko susikačioti, ir tuo 
būdu galėjau imtis rašyti la
biau platesniems skaitytojų 
sluoksniams skiriamą popu
liarią mokslinę lietuvių kalbos 
istoriją, nors tobulumo čia ir 
neįmanoma pasiekti ne tik dėl 
per trumpo laiko, bet ir dėl 
metodologinių priežasčių. To 
nepaisant, šį darbą rašyti ska
tino ir temos svarba bei jos 
aktualumas: juk lietuvių tau
tos gyvybės pulsavimas amžių 
būvyje susijęs su lietuvių 
kalbos gyvatos raida. Kai ligi 
šiol apskritai niekas šios temos 
nenagrinėjo, atrodė jau nebe-
atidėliotina jos imtis kad ir šio
kiomis darbui gerokai nepa
lankiomis sąlygomis. 

— Esate apsiėmęs sure
daguoti prof. A. Salio raštus. 
Su kokiais sunkumais susi
duriate juos redaguodamas? 
Kaip toli šis darbas yra pažen
gęs ir kada numatoma visus 

prof. A. Salio raštus baigti 
leisti? 

— Sunkumų, bent tam tikrų 
kliūčių pasitaiko ne viena. 
Suredaguotas I tomas kelerius 
metus pragulėjo spaustuvėje. 
Matyt, leidėjas turėjo kokių 
kliūčių; be kitko, ilgokai truko, 
kol spaustuvė įsigijo kai 
kuriuos rašmenis su reikalin
gais diakritiniais (pridėti
niais) bei kirčio ženklais. Ir 
suredaguotas II tomas jau 
keleri metai kaip guli spaus
tuvėje. Leidinys tarpais ir iš re
daktoriaus reikalauja ilgesnio 
laiko, taisant į A. Salio raštus 
įsibrovusias korektūros klai
das (tam reikia ir bibliotekose 
ieškotis atitinkamų šaltinių), 
atstatant kai kurių straipsnių 
formą, pasikeitusią straipsnį 
taikant kitam leidiniui (pvz. 
Lietuvių enciklopedijai) ir kt. 
Jau daugiau nuo leidėjo pareis, 
kada galės išeiti ir paskutiny
sis A. Salio raštų tomas. 

— Kartą esate man minėjęs, 
kad neįmanoma viso laiko 
skirti savo pagrindiniam dar
bui, nes neretai pašalinius 
darbus darbelius tenka atlikti. 
Įdomu, kokie tie darbai dar
beliai? 

— Šių pastarųjų vis dėlto 
pasitaiko nemaža. Tenka kuria 
lietuvių kalbos tema parašyti 
straipsnį kitą, ieškotis tam me
džiagos. Nevienas kreipiasi 
kuriuo nors norminiu kalbos 
klausimu. Kartais kas nori 
patirti kurio atskiro žodžio, jo 
ats iradimo ir vartosenos 
istoriją (pvz. kada atsirado 
mūsų kalbos naujadaras vals
tietis). Tokiems bei panašiems 
klausimams pagrįstai atsakyti 
tenka padėti daug gaišties, 
ypač kad čia neįmanoma susi
rasti pakankamai lietuviškų 
raštų, labiausiai periodinių lei
dinių komplektų, kuriuose toks 
žodis pirmą kartą būtų pasiro
dęs. Vienas kitas lietuvių kal
bos tyrinėtojas ar doktorantas 
kreipiasi įvairiais klausimais, 
susijusiais su savo moksliniu 
darbu (kartais ir kuris uni
versitetas kviečia vertinti litu
anistinę doktoranto diser
taciją). Pasitaiko ir amerikinių 
universitetų mokomojo perso
nalo narių, kurie meilytų gauti 
motyvuotą rekomendaciją 
lietuvių kalbai ten dėstyti. 
Žinia, ir šiaip kasdieniniai 
reikalai reikalėliai turi pagris
tą savo egzistencijos teisę, o 
dabar ir žmogaus energijos 
ištekliai labiau riboti. 

— Esate bene vyriausias iš 
kalbininkų lituanistų, užau
gusių ir išsimokslinusių nepri
klausomoje Lietuvoje. Ar 
turėjote progos pažinti Vil
niaus universiteto pokarinės 
jaunosios kalbininkų kartos 
darbus? Kaip tuos darbus 
vertinate? Ar Jūsų darbai juos 
pasiekia, ar jais ten nau
dojamasi? 

— Kai kuriuos svarbesnius 
mokslinius tų kalbininkų litu
anistų darbus yra tekę gauti 
arba ir čia iš kitų įsigyti, su kai 
kuriais susipažinti Chicagos 
universiteto bibliotekoje. Mano 
ir kitų į Vakarus pasitrau
kusių senosios kartos kal
bininkų darbais ten pasinau
dojama, nors ir privengiant 
(ypač anksčiau vengta) tuo 
garsintis. (Tokių kalbininkų 
darbai, jau Vakaruose rašyti, 
patenka į „specialų knygų 
fondą", kuriuo pasinaudoti ten 

Dr. Petras Jon ikas 

gali asmenys, gavę specialų 
leidimą). Jaunojoje kartoje 
esama ir gerai pasiruošusių 
gabių kalbininkų, pagal gali
mybes, pasireiškusių vertin
gais, svarbiais darbais . Žinia, 
visi darbai turi laikytis komu
nistų partijos linijos. Lietuvių 
kultūrai nuostolis, kad anks
čiau palyginti gausoki „Litu
anistinės bibliotekos" serijos 
leidiniai vėliau suretėjo, o 
dabar bene ir visai nutrūko. 
Vėl nežinia, kaip aiškintinas 
per ilgai nusitęsęs didžiojo 
(akademinio) „Lietuvių kalbos 
žodyno" leidimas, nors pati 
Mokslų akademija jau seniai 
buvo pasiskelbusi daug grei
čiau jį išleisianti. Lietuvių kal
bos mokslui ir praktikai labai 
svarbu, kad ko greičiausiai 
išeitų ir paskutinysis jo tomas, 
o atsiradusią papildomą 
medžiagą juk galima vėliau ir 
papildomu tomu išleisti, kaip ir 
kitų tautų leksikografijos 
praktika rodo. 

— Vilnius šiuo metu bene 
laikomas svarbiausiu baltis
tikos centru. Kokia Jūsų apie 
tai nuomonė? 

— Jau iš seniau yra susi
dariusi tradicija l ietuvių 
kalbai, kaip v ienai seniausių 
gyvųjų baltų (o taip pat ir 
apskritai indoeuropiečių) 
kalbų, skirti didelį dėmesį ypač 
baltų kalbotyroje. Tatai rodytų 
ir Vilniuje leidžiamas pus
metinis baltų kalbotyros žur
nalas „Baltistica". 

— Kokia baltistinių studijų 
padėtis šiuo metu JA V ir kitur 
pasaulyje ir ar susidomėjimas 
jomis didėja? 

— Ypač JAV domėjimasis 
baltistikos bei Pabaltijo stu
dijomis yra padidėjęs. Tai liu
dija ir 1968 m. pabaigoje JAV 
įkurtoji Baltų studijų puoselė
jimo draugija (Association for 
the Advancement of Baltic 
Studies, Inc.), turinti per pus-
aštunto šimto narių, kurių 
tarpe yra ir Europoje bei ki
tuose kraštuose gyvenančių 
mokslininkų. Draugija orga

n izuoja m o k s l i n i u s suva
žiavimus ir kas metų ketvirtį 
leidžia savo „Journal of Baltic 
Studies". 

— Kaip žiūrite į Vakarų pa
saulyje gyvenančių jaunosios 
kartos lietuvių gimtosios 
kalbos mokėjimą? 

— Daugel is to j a u n i m o 
(ypač jau svetur gimusio), vei
k iamo k i t a k a l b ė s k r a š t o 
aplinkos, menkai, varganai 
tepasisavina savo tėvų kalbą, 
o kai kurie ilgainiui net ir visai 
ją pameta (yra atvejų, kai lietu
vių tėvų kūdikis, dėl kurių nors 
priežasčių iš pat mažumės tėvo 
ar motinos paliekamas sve
timtaučių šeimoje ar nelie
tuvių vaikų darželyje, užauga 
visai nepramokęs lietuvių 
kalbos). Vien šeštadieninė litu
anist inė mokykla čia nedaug 
tepadės, jei patys tėvai, šeima 
ištvermingai ir planingai tuo 
nesirūpins. Tokiam svarbiam 
bendram tautiniam reikalui, 
kaip gimtosios kalbos per
davimas jaunajai kartai , yra 
būtina ir plačiu mastu orga
nizuota bei nuolat įvairiais bū
dais skat inama visuomenės 
pagalba. 

— O kokį vaidmenį lietuvių 
kalba vaidina mūsų tautybės 
išlaikyme? 

— Tautybės sąvokos dėme
sys įvairioms tautoms gali 
įvairuoti, nors kalba apskritai 
yra labai svarbus dėmuo, o lie
tuvių tautai — gimtoji kalba 
yra ir pats pagrindinis. Įžy
miausi lietuvių tautinio atgi
jimo veikėjai, o taip pa t ir 
mūsų kalbininkai buvo nuo
monės, kurią galima taip susu
muoti: be lietuvių kalbos nebus 
ir lietuvių tautos. Jau Mikalo
jus Daukša (miręs 1613 m.) lie
tuvių kalbą laikė svarbiausia 
mūsų tautybės žyme. Tai 
patvirtina ir mūsų aukštųjų 
luomų istorija: pametę savo 
gimtąją lietuvių kalbą, didi
kai, aukštuomenė jos nebeper-
davė savo vaikams, ir jų pali
kuonys įsiliejo į kitas tautas , o 
lietuvių tautai pražuvo. 

— Žinome, kad gana 
skeptiškai esate atsiliepęs 
spaudoje apie lituanistikos 
katedros kuriame JAV uni
versitete steigimą. Tačiau ka
dangi sprendimas ją steigti jau 
padarytas, kokios būtų Jūsų 
sugestijos ir patarimai jos stei
gėjams? 

— Sugesti ja steigėjams bū
tų persvars ty t i spaudoje mano 
ir kitų kel tuosius abejojimus 
dėl l i tuanis t ikos katedros stei
gimo JAV universitete. Ar iš 
tikrųjų vertėtų š imtus tūkstan
čių (o gal ir apie milijoną) dole
rių mokėti universi tetui , kuris 
ne būt inai čia tvarkys is pagal 
pagr indinius mūsų pačių pa
geidavimus, jei ne blogesnių 
vaisių ga lė tume susi laukti 
nors ir mažesnę sumą nu
kreipę j mūsų pačių rankose 
esantį Li tuanis t ikos inst i tutą 
(kad ir pr ireikus kiek pertvar
kytą), specialiai- mokslo rei
kalui ir įs teigtą? 

— Vertindami ..Laiškų lietu
viams" redaktoriaus J. Vaiš-
nio, S.J., lietuvių kalbos puo
selėjimą žurnalo kalbos 
skyriuje, kurio patarėju Jūs 
esate, pasigendame panašių 
skyrių kituose lietuviškuose 
periodiniuose leidiniuose. Ko
kios būtų Jūsų sugestijos pana
šiems skyriams kituose laik
raščiuose įvesti ar jiems 
atgaivinti? 

— Žinoma, būtų nemaža pa
r a m a ypač mūsų bendrinės 
rašomosios kalbos kultūrai, jei 
bent kiek ga l ima daugiau lie
tuviškų laikraščių savo skil
tyse rastų vietos kalbos skyre
l i a m s . T i k t u r b ū t č i a 
prist igtume t a m kompeten
tingų kalbininkų. Dabar tar
pais kur iame laikraštyje pasi
rodo lyg toks skyrelis, atrodo, 
geros valios žmonių r a šomas , 
bet nekar tą su n e p a k a n k a m a i 
tepagr įs ta is p a t a r i m a i s ar ne t 
k la idingais da lykinia is aiš
kinimais . Nevienu atveju būtų 
r e i k a l u i d a u g i a u p a s i t a r 
nau ta , jei laikraščių redak
cijos ar jų bendradarb ia i pasi
naudotų jau skelbtais mūsų 
kalbininkų pa ta r imais , aiški
n imais . Ypač gražios t a m 
medžiagos duoda prof. A. Salio 
„Raštų" I t o m a s (Roma, 1979), 
specialiai ir skir tas bendrinei 
kalbai . 

— Ką dar norėtute pasakyti 
mūsų lietuviškajai išeivijai? 
Ką galėtute patarti ir palin
kėti jaunajai kartai, besi
dominčiai lituanistika? 

— Būtų džiugu, jei lietuvių 
išeivija p i rmiaus ia ryžt ingiau 
ir visuotiniau rūpintųsi bend
raisiais ir pagr indin ia i s lietu
viškaisiais reikalais , o tik 
paskui g rup in ia i s ir antraei
liais. Linkėt ina , kad gal imai 
daugiau a t s i ras tų jaunuolių, 
kurie, nepas iduodami lobio ir 
hedonizmo gundymams , stu
dijuotų l i tuanist iką, ypač lie
tuvių kalbą ir ta ip geriau pa tys 
suprastų ir kitiems galėtų 
išaiškinti pagrindą, kuriuo 
remiasi ir pat i tautos gyvata , 
tą p a g r i n d ą t a u s o t ų ir 
puoselėtų. 

— Nuoširdžiai ačiū už malo
nų p a s i k a l b ė j i m ą . L i n k i u 
J u m s ir Jū sų žmonai svei
katos ir sėkmės tolimesniuose 
Jūsų darbuose! 

Su profesorium kalbėjo 
Gražutė Slapelytė-Sirutienė 
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Legenda apie meilę, laisvę ir mirtį 
PR. VISVYDAS 

Antano Škėmos triveiksmė 
tragiškoji „Živilė" išvydo Los 
Angeles Dramos sambūrio 
sceną birž. 28 d. Geru laiku, 
nes pastatymas prasmingai 
sutapo su birželio trėmimų 40-
mečiu. Na, iš kitos pusės žiū
rint, geras laikas yra tada, kai 
publika ko nors itin laukia. 
Šalia įkyrėjusio įprastų ren
ginių formato gan reti Dramos 
sambūrio pasirodymai atneša 
kolonijai kultūrinę atgaivą. 
Scenos mylėtojai jos visuomet 
laukia. 

A. Škėmos veikalas buvo 
užbaigtas Ausgsburge - Hoch-
felde 1947 metais. Tekste 
romantiškai plazda iš Lietuvos 
atsineštas patosas meilei, lais
vei, karžygiškai mirčiai. Ait
riai dega neapykanta mūsų 
tautos skriaudėjams. Aistra 
blogiui (gobšumas, garbės troš
kimas, žiaurumas, niekšybė, 
išdavystė) apsinuogina per 
visą neigiamų veikėjų ūgį. Blo
gis tampa tiesiog naiviai 
komišku išsigimimu. 

Legenda suregzta anaforos 
būdu: Živilės ir Gluosnio meilė 
pakartojama trijuose paveiks
luose, su skirtingu istoriniu 
fonu ir, žinoma, šiek tiek skir
tinga veikėjų charakteristika. 
Segime senovę, 1863 metų 
sukilimą ir 1941 metų 
bolševikų siautėjimą. Kadangi 
į neilgai trun1 inčius veiksmus 
reikia su: austi turiningą 
istorinį įv_ k j , veikėjų emo
cijos, pagrįstos gėriu ar blo
giu, liejasi bematant. Roman
tika susipina su realybe, 
svajinga kalba su natūraliu 
niekšų šliaužiojimu. Veikėjai 
nieko neslepia. Tuoj užverda 
konfliktas, įvyksta lemtingas 
lūžis ir pagaliau tragiškas 
apsisprendimas. Tiesiog sunku 
suprasti, kodėl operų kompozi
toriai ir libretistai ligšiol nepa
stebėjo „Živilės" operiškų duo
menų. Jau dabar, režisierės 
Dalilos Mackialienės suma
nyme, romantiškai realistinis 
operinis polėkis persmelkia 
visą pastatymą. Akį patrau
kia skoningai jaukios Algio 
Zaliūno dekoracijos. Emos 
Dovydaitienės sukomponuoti 
rūbai alsuoja rodomų laikme
čių autentiškumu. Ir toji 
veikėjų bravūra vietomis 
prašosi arijų bei rečitatyvų 
skambėjimo. Žiūrovai žino, 
kas bus, todėl daugiau dėmesio 

kreipia į kalbos melodingumą, 
į aistrų reiškimo būdus, į 
scenovaizdžio grožį, į rūbų 
sukirpimą. 

Suprantama, kai veikalas 
scenoje žiba realistinėmis 
spalvomis, iš aktorių laukia
ma kuo daugiau nuoširdesnio 
tikrovės imitavimo. Šia link
me maždaug ir pasireiškė 
losangelinės „Živilės" vaidin
tojai. Uvertiūrinis Svajūno 
vaidmuo (programoje pažy
mėtam Algimantui Malėnui 
iškritus) teko D. Mackialienei. 
Jos orus deklamacinis balsas, 
juodas šilko rūbas, stambūs 
gintaro karoliai, šviesūs 
plaukai savotiškai pabrėžė 
„Živilės" spektakliškumą. Ar 
tai gerai, ar blogai, nesvars
tysiu. Galiu tik priminti, kad, 
pagal Aristotelį, tragiškuose 
vaidinimuose „spektakliš-
kumas" tėra tik šalutinė 
dorybė. 

Trijuose paveiksluose viso
kių aistrų kamuojamą Kari
jotą gan vykusiai realizavo 
Vincas Dovydaitis. Pamišėliš
kai šlovinti auksą jam sekėsi 
neblogai, šiek tiek menkiau 
svajoti apie Muravjovo suteik
tą garbę sukilimo veiksme. 
Tačiau geriausiai jis išreiškė 
nostalgišką draugystę buteliui. 
Aplamai V. Dovydaitis kas
kart priartėja prie gero vai
dybos lygio — rodos, nedaug 
tetrūksta, kad išraiškos įtai
gumas užgožtų mėgėjiškumą. 

Niekšo Ašauto vaidmenyje 
aktorius Antanas Kiškis buvo 
geriausias antrame paveiksle, 
kur jam grumtis su Gluosniu 
reikėjo sukto, pasipūtusio bajo
ro manieromis. Pabrėžtinas jo 
balso aiškus tembras, kalbė
jimo ritmo pajutimas. Jis 
turėtų dažniau rodytis scenoje. 

Man regis, Gluosnio vaid
muo A. Škėmos tekste yra vie
nas iš sudėtingiausių ir sun
kiausių. Legendiniai šuoliai iš 
meilės glėbio į išdavystės duo
bę čia yra akrobatiškai stai
gūs. Gluosniui nelieka laiko 
net pasvyruoti, kai, štai, 
akimoju reikia iš narsuolio 
pavirsti išdaviku. Šitokia 
transformacija galėtų pakirsti 
ir geriausią aktorių. Todėl 
tikrai užjaučiu labai sąži
ningai vaidinusį Aloyzą Pečiu
lį. Tai dar gležnas aktorius, bet 
su gera išvaizda, atmintimi, 
scenine energija. Jis tikriau-

RaSytojas Antanas Škėma, dramos „Živilė" autorius. Šiemet rugsėjo 
mėn. 11d. sueina 20 metų nuo jo tragiškos žūties. 

Nuptr. V. Maželio. 

šiai įsitikino, kad tris kartus 
mirti scenoje yra lengviau, 
negu tris kartus būti kažkokiu 
netikrai apipavidalintu kar
žygiu. 

Legendos turinyje Živilės 
asmuo spinduliuoja magišku 
patrauklumu: graži, dvasiškai 
tyra, žmogiškai tvirta. Šio 
idealo siekė jauna aktorė 
Sigutė Mikutaitytė-Peterson. 
Ar tai jos debiutas? nespėjau 
patirti. Vis dėlto jos įsigyve
nimas į antigonišką Živilės 
būdą buvo pakankamai įtiki
nantis — trapiai lyriškas, 
meilus, užsklandose herojiš
kai nuožmus. Gaila, kad 
kukliame programos lakšte 
nieko nėra nei apie ją, nei apie 
kitus debiutuojančius vai
dintojus. Aplamai tokiu atveju 
visų scenos darbuotojų kūry
binė egzistencija paminėtina, 

bent trumpai. 
Norėtųsi paklausti — kurių 

galų reikalingas ketvirtas, iš 
prakalbų sudarytas veiksmas. 
Du, trys, keturi sakiniai — 
tvarkoj. O dabar rengėjai dar 
pasikvietė garbingą rašytoją, 
Dramos sambūrio valdybos 
pirmininką J. Gliaudą, kad po 
visko skaitytų dramaturginę 
paskaitą. Pasidarė nejauku: 
rampoje įmontuoti aktoriai, 
dai l ininkas, vadovai C su 
dovanų bei puokščių glėbiais) 
vos nerr rį iš nekantrumo, o 
publika Į rogte sprogo tūžmu. 
Apie ta- orom nenorom rašau, 
nes vis- .irtojama ta pati spek
taklių prailginimo procedūra. 
Šį tikrai gražų A. Škėmos 
veikalą vaidinant gastrolėse, 
Dramos sambūris turėtų 
neleisti niekam aušinti burnos 
ilgiau kaip tris minutes. • 

••>• 

Stratfordo festivaly — po audros vėl saulė 
Auksinė vidurvasario diena bir

želio 17-toji, pusiaukelis tarp šven
tąją: Jono ir Petro-Povilo. Plieni
nis dangus , su kur nekur 
pasidraikiusiu lininiu debesiūkš
čiu. Gaivus, sausas šiaurys vėjas 
pro atdarą mašinos langą velia 
plaukus. 

Įriedame į Stratfordą smalsūs 
ir apsigandę. Ar tikrai festivalis 
išgelbėtas? Ar. po 28-nų metų gin
čams užvirus, gerai informuota 
publika nenumojo ranka ir nenu
sisuko? 

Festivalio teatro vestibiuly 
kamšatis, kaip pernai, užpernai, 
prieš dešimtmetį, Dar dvi valan
dos iki dieninio seanso, o bilietų 
kasos trys langeliai apgulti. Tik 
jau ne šiai dienai bilietai perka
mi, o spektakliams už mėnesio ir 
už trijų. Atsiimam balandžio 
pradžioj užsakytus bilietus ir sku
bam į restoraną vėlyvų pusryčių. 
Parke — ąžuolyne klega univer
sitetų jaunimas, pusryčius an t 
paklodžių susikrovęs. Ežerėlio 
p a k r a n t e v a i k š t o ž m o n ė s . 
Bangelėmis iriasi gulbės, išdi
džiai savo baltumą ir ilgus kaklus 
iemonstruojančios fotografams. 
Paežerių ir ąžuolyno keliais rieda 
automobiliai su kelių JAV valsti
jų ir visų Kanados provincijų 
ženklais. Viskas kaip pernai, kaip 
užpernai. Niekas nenori kalbėti, 
kad 29-tas sezonas tik per plauką 
nežuvo. Ne, ne. Viskas kaip buvę, 
ir Stratfordo festivalis tęsia savo 
darbą.. Tuo tarpu rodomi keturi 
veikalai — po du Festivalio ir 
Avon teatruose. 

A L F O N S A S N A K A S 

Mes a t v a ž i a v o m p a m a t y t i 
Williamo Shakespeare komedijos 
ir tragedijos. 

T h e T a m i n g of t h e S h r e w 

Lietuvoj, regis, išsivertę į 
. .P ik tuo lės (ar p ikč iu rnos?) 
t r a m d y m a s " , o m a n i š e i n a 
„Piktuolės (ar pikčiurnos) jauki
n imas" . Sutramdyti galima laiki
nai, o čia vyras ją prisijaukino 
visam laikui. Tiek to. 

Tai viena labiausiai išgarsintų 
Shakespeare'o komedijų, visaip 
vaidinta, filmuota. dainuota 
(„Kiss me, Kate"). Stratforde 
mačiau ją 1973 ir 1979 metais, tai 
dabar trečias kartas. Minimiems 
ankstesniems pastatymams buvo 
nubrauktas prologas, visos 275 
eilutės, o 1979 m. pastatyme, 
regis, nukąsta ir pirmojo veiksmo 
pradžia. Dabar irgi šen bei ten 
patrumpinta, bet prologas palik
tas. Katilius Christopher Sly 
aprengtas turtuolio rūbais, paso
dintas balkone, gėrė ir svaidė 
aktoriam replikas, o smuklės 
tarnai , scenos pakraščiuose išsi
draikę, irgi vaidinimą stebėjo bei 
gyvai reagavo. Tad buvo taip, 
kaip dramaturgas nori — vaidini
mas vaidinime. Dėkingas Shakes-
peare 'as, manau, režisieriui Peter 
Dews iš už keturių šimtmečių 
paplojo, juoba, kad pastaras is 
(režisierius) pasistengė prologą 
publikai labai patraukliai pateik
ti. 

mm- peare'o festivalio. Kanados radi-
_ jo, teatrų bei filmų aktor ius Len 

Cariou. J i iš a ts tumiančia i kapri-
Tarp keliolikos pagrindinių zingos, žiaurios palaipsniui perė-

„Piktuolės jaukinimo" veikėjų, j ° į moteriškai švelnią, atsidavu-
visada svarbiausi lieka pati si3> mylinčią. J is buvo vyr iškas ir 
piktuolė Kathar ina ir ją vesti bei val ingas, bet ne toks laukinis, 
„dresiruoti" nepabūgęs Veronos k a i P dramą ska i tydamas gali 
aristokratas Petruchio. Pirmosios įsivaizduoti. Lynne Griffin atliko 
rolę atliko visiška naujokė Strat- Biancos rolę. Temperament inga, 
forde, bet patyrusi teatro bei filmų žaisminga koketė, pat raukl ia i 
aktorė Shar ry Flett, o antrąjį apgaudinėjant! tris dėl jos galvas 
suva id ino Angl i jos Shakes - pametusius vyrus, va ldan t i tėvą, 

mokant i apsiginti nuo įtūžusios 
sesers. Į ją žiūrėti, jos išdaigas 
sekti buvo nepaprastai smagu. 
Lewis Gordon sukūrė įdomiai 
komišką Grumio vaidmenį, o iš 
balkono, „vaidinimą" sekdamas 
ir be perstojimo geriodamas iki 
visiškai nusigėręs užmigo, labai 
patraukliai dalyvavo Desmond 
Ellis, vaidindamas katilių Chris
topher Sly. Visi kiti aktoriai ir 
s tat is tai buvo savo vietose, bet 
nepastebėjau nė vieno, kurį galė
čiau spėti iškilsiant į ateities 
žvaigždžių tarpą. Puikus Susan 
Benson kostiumai ir įnešami — 
išnešami butaforiniai reikmenys 
(baldai, etc.). Dekoraciją sudarė 
auksalapis T formos vijoklinis 
medis, apsupęs balkono briauną. 

Trumpai pasta tymą vertinant, 
pasakyt ina, kad tai įdomus, laba i 
juokingas, pramoginis spektak
lis, kur iam parašyčiau keturis su 
pliusu. Ver tas kiekvieno Shakes-
peare'o d ramų ir Stratfordo festi
valio mėgėjo dėmesio. Tik nei šis, 
nei 1973-jų pas ta tymas nė iš tolo 
neprilygsta briliantiniam reži
sierės Pamelos Hawthorn pasta
tymui 1979 m. vasarą. Gaila, kad, 
kaip an t juoko, jai leido statyt i 
sumautam Third Stage teatrėly, 
kuris v isada lieka pustuštis ir 
kur re tas aną pastatymą išgyveno. 

C o r i o l a n u s 

Viena iš rečiausiai statomų 
Shakespeare 'o tragedijų, Strat
fordo festivalio scenon pašaukta 
išvis tik antrąjį kartą, pirmąkart 
po lygiai 20 metų. Šį kartą susi
gundė ne tiek garsus režisierius, 
kiek aktorius Brian Bedford su 

„Coriolanu" pasigalynėti. 
Tragedijos siužetui panaudotas 

Plutarcho veikalas. Ką čia panau
dotas — nuplagijuotas, paliekant 
net daugumą originalių vardų ir 
ano autor iaus frazių. Bet Shakes
peare'o laikais tokių dalykų bū ta 
madoj, ir niekas nieko nebaus
davo bei nedrausdavo. Ypač kai 
legendinę pasaką paverčia dra
ma toks genijus!... 

Turinys labai nesudėtingas. 
Caius Martius, Romos patricijus, 
didelis karžygys, bet prastas poli
t ikas, užkariauja volskų miestą 
Coriolį ir už tai ne tik g a u n a 
Cariolano vardą, bet gerbėjų 
siūlomas į Romos konsulus. 
Susikirtęs su plebėjais, į kuriuos 
jis žiūrėdavo iš aukšto, bei jų 
atstovais senate, užuot gavęs 
konsulo postą, iš Romos ištre
miamas . Įtūžęs nusidangina pas 
nukariautąjį volskų valdovą Aufi-
dijų, pas idaro jo sąjungininku ir 
su didele kariuomene, v i s k ą 
na ik indamas , apsupa Romą, pasi
ryžęs už poros dienų ją deginti. 
Jokios siunčiamos delegacijos jo 
rūstybės nepermaldauja. Tik 
ats iųsta motina (su žmona) Širdį 
suminkšt ina , ir nuo Romos jis 
pasi t raukia. Už tai Aundijaus 
šalininkai jį nužudo. Viskas. 

Visų pirma, Brian Bedford reži
sūroj ats isakyta ne tik pačių 
minimaliausių dekoracijų, be t ir 
bet kokių butaforinių puošmenų 
ar reikmenų, išskyrus gan impre-
syvius kostiumus. Scena liko 
pilka ir plika. Visi aktoriai tris 
va landas vaidino stati! Kaip ir 
daugelyje kitų Shakespeare'o 
„romėniškų" veikalų — beveik 
nėra moterų. Kariai, senatoriai, 
bal tais sijonais patricijai, rusvais 
skarmala is plebėjai (jų tarpe, 
tiesa, maišėsi keletas murzinų 
moterų, t ik su labai neryškiom 
moteriškumo žymėm, visos bebal
sės, nes dramaturgas joms kalbėt 
užgynė). 

(Nukelta į 3 psl) 

Kertinė paraštė - » 

Aktor ius Lewis Gordon (Menenius Agripa) Aktoriai Lea ( 
Shakespeare'o tragedijoj „Coriolanus". .Katharina) Sha 

Nuotr. Roberto C. Ragsdale Qf t h e Shrew 
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ariou (Petruchio) ir Sharry Flett 
kenpeare'o komedijoj „The Taming 

Nuotr. Roberto C. Ragadale 

(Atkelta iš 1 psl.) 
nerodė nė mažiausio palan
kumo hitlerinei Vokietijai. Šį 
dokumentą reikia nuolat pri
minti visiems tiems, kurie, jo 
neskaitę, melagingai tvirtina, 
kad Lietuvos Laikinoji vyriau
sybė buvo nacių okupantų 
įrankis. 

Tiesiog reikia stebėtis, kad 
Siame pirmame programi
niame dokumente nėra nė 
vieno mūsų priešų priedą liaup
sinančio žodžio. Atsišaukimo į 
tautą turinys yra orus ir kil
nus, kaip sukilusios tautos sie
kis panaikinti skriaudą, atkur
t i p a v e r g ė j ų s m u r t o 
sunaikintąją Lietuvos nepri
klausomybę. 

Šio tikslo nepaliaujamai sie
kė bendroji tautinio pasiprieši
nimo organizacija — Lietuvių 
aktyvistų frontas, vadovau
jamas pirmojo savanorio pulk. 
Kazio Škirpos. To paties siekė 
ir prof. Juozo Ambrazevičiaus 
v a d o v a u j a m a Laikinoji 
vyriausybė. Jos pirmasis užda
vinys buvo atžygiuojantiems 
vokiečiams parodyti įvykusį 
faktą: atkurtą Lietuvos nepri
klausomą valstybę. Štai kodėl 
patys pirmieji Laikinosios 
vyriausybės žodžiai į tautą ir 
negalėjo būti kitokie, kaip 
papras tas fakto konsta
tavimas: „Nepriklausomos 
Lietuvos valstybė jau atsta
tyta". 

Tik po to kalbama apie tau
tai padarytas gilias žaizdas. 
Pirmoji tarybinė okupacija 
vadinama „koSmarišku sap
nu". Tik savaitei praslinkus po 
masinių trėmimų, Sie žodžiai 
nėra kokia metafora. 

Blaivų nuostolių įvertinimą 
seka pagarbos pareiškimas nu
kankintiems ir žuvusiems už 
tėvynę. Tik trečioje vietoje 
paminėta, kad „vokiečių žygis 
į Rytus įgalino mus paskelbti 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę". 

Blaivų tikrovės vertinimą 
liudija ir kita atsišaukimo 
vieta, kurioje sakoma, kad tik 
išryškėjus bendradarbiavimo 
galimybei tarp Vokietijos ir 
Lietuvos, bus sudaryta nuo
latinė krašto vyriausybė ir pra
sidės „naujai kuriamos atgi
musios valstybės darbas". 

Netrukus Laikinajai vyriau
sybei paaiškėjo, kad naujieji 
užkariautojai nelinkę pripa
žinti jos, kad bendradarbiauti 
galimybių nėra. Tada ji ryž
tingai atmetė gundymus pasi
versti kolaborantinių patarėjų 
organu ir po SeSių savaičių 
savo veiklą sustabdė. 
3. 

Po 40 metų nuo atsišaukimo 
paskelbimo, kai lietuvių tauta 
pakankamai gerai patyrė 
bolševikų ir nacių teroro siau
tėjimą, Šiandien mums atrodo 
per daug griežtas Laikinosios 
vyriausybės atsiribojimas nuo 
„mūsų visų blogo atminimo" 
režimo prieš 1940 birželio 15. 

Tiesa, kad prez. Smetonos 
autoritetinio valdymo laiko
tarpis nebuvo tikrai demok
ratinis, bet, sulyginus Sio 
režimo silpnybes su baisiais 
komunistų ir nacių nusikalti
mais prieš žmoniškumą, kiek
vienas objektyvesnis ste
bėtojas turi pripažinti, kad 
vadinamas tautininkų reži
mas Lietuvoje buvo labai žmo
niškas, nors ir netobulas. 

Tai vienintelis „lapsus 
linguae" — žodžio klaida šia
me atsišaukime, bet ją galima 
suprasti ir pateisinti, nes 
nebuvo kada žodžius sverti ir 
juos dailinti. 

4. 
Laikinosios vyriausybės 

atsišaukime į tautą nusmaigs
tytoms idėjinėms gairėms 
nebuvo lemta įsikūnyti, nes 
rudieji okupantai tai sukliudė. 
Tačiau ir Šiandien jos skamba 
labai patraukliai. 

„Ne tarpusavio klasių kova 
mums reikalinga. Nereikia 
mums kovos tarp darbininko ir 

ūkininko, nes abudu yra tokie 
pat darbininkai. Mes per maža 
esame tauta, kad galėtume 
vieni kitus tarpusavio kovoj 
naikinti" — šita Laikinosios 
vyriausybės pažiūra skamba 
nūdieniškai. Lygiai reikš
mingas tebėra privataus ar 
valstybinio kapitalo vykdomo 
žmogaus išnaudojimo pasmer
kimas. 

Atmesdama pragaištingą 
klasių kovos šūkį ir smerk
dama bet kokį dirbančiojo' 
žmogaus išnaudojimą, Lie^ 
tuvos Laikinoji vyriausybė į. 
pirmaujančių visuomenės* 
vertybių eilę iškėlė darbą.' 
„Darbas tam, jog pats dirban
tysis žmogus ir valstybės pilie
čių visuma pajustų, kad gyve
nimas gerėja, o jei negerėja, tai 
kad matytų, jog visi naštą 
kelia vienodai bendroje nepri
klausomoje valstybėje ir pla
ningai veržiasi į geresnes 
dienas". 

Laikinoji vyriausybė ne tik 
kritiškai įvertino pirmosios 
bolševikinės okupacijos pali
kimą, bet ir padarė iš to kūry
bines išvadas ateičiai, išryš
kino kaip esminę vertybę 
kūrybinį ir pasiaukojantį žmo
gaus darbą, padėjo naują žmo
niškumo pagrindą ir ant jo 
iškėlė atnaujintą tautinės 
nepriklausomybės idealą. 
5. 

Laikinoji vyriausybė tegy
vavo šešias savaites. Tai daug 
ir labai mažai. Daug, paly
ginus, kad maži, palikti vienų 
vieni, akistatoje su Stalino ir 
Hitlerio pabaisomis, lietuviai 
sugebėjo pasinaudoti trumpa 
istorine akimirka savo tikrie4 

šiems tautiniams siekiams 
pareikšti. Tai labai maža, paly
ginus su tebetrunkančia ne
laisvės naktimi. Tačiau ir 
tokia, kokia buvo, Lietuvos 
Laikinoji vyriausyBė, pri
ėmusi iš sukilusios ir kovojan
čios tautos mandatą, jo nesu
grąžino tuščio. 

Pirmame atsišaukime į tautą 
išreikštos idėjinės gairės pasi
lieka kaip pirmųjų dabartinės 
Lietuvos laisvės kovotojų tes
tamentas, kurio vykdymu turi 
rūpintis naujos ir naujos lie
tuvių kartos savo nesiliaujan
čiame žygyje į laisvę. Ir kaip: 
tik dėl to, kad tame istorinia
me dokumente užmesti tik 
patys bendriausi ateities. 
Lietuvos metmenys, jis nepra-: 
ras savo aktualios reikšmės, 
Ugi neatsiras sąlygos šiuos 
metmenis išplėtoti ir įgyven
dinti. z:~ 

Klasių kovos atmetimas, 
kapitalistinio išnaudojimo pa
smerkimas, kūrybinio ir pasi
aukojančio žmogaus darbo 
iškėlimas — tos trys pagrin
dinės idėjinės gairės, išreikš
tos programiniame Lai
k i n o s i o s v y r i a u s y b ė s 
dokumente, įkvėpė ir įkvepia 
lietuvius siekti savo nepri
klausomybės idealo ir draugė 
geresnio pasaulio. .." 

Niekas negali paneigti 
skaidraus 1941 metų sukilėlių 
idealizmo, kurį išreiškė Lai?* 
kinoji vyriausybė ir nurodė! 
visoms ateities kartoms kaip 
sektiną pavyzdį — mylėti savd 
kraštą, imtis kasdieninių, 
pareigų su tokiu pasiryžimu, 
su tokiu nesireklamuojama 
atsidėjimu, su kokiu sukilimo 
dienomis didvyriai ėjo mirti 
dėl tėvynės. .>. 

Kaip giliai gyvenimiškai 
skamba ir kaip kartais nepa
kankamai suprantamas ir vyk
domas Laikinosios vyriau* 
sybės nurodymas, kad gyventi 
dėl tėvynės galima taip pat 
herojiškai, kaip ir mirti dėl jos* 

Laikinosios vyriausybės 
idėjinės gairės buvo paimtos iš 
trijų milijonų sukilusių širdžių, 
todėl 1941 birželio 25-sios atsi
šaukimas į lietuvių tautą mūsų „ 
istorijoje visuomet bus reikš
mingas, kaip ir 1918 vasario 
16-sios aktas. 

Jul ius Vidzgiris 

• I 
' 
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Poeto sugrįžimas į gimtąją žemę 
Česlovo Milošo 70 metų amžiaus sukakties proga 
ALF.TYRUOLIS 
't 

1980 metų Nobelio litera
tūros premiją laimėjęs Česlo
vas Milošas (Cze8law Milosz), 
gimęs 1911 m. birželio 30 d. Še-
tehiuose, Surviliškio vis., Kė
dainių aps. ir ten praleidęs savo 
vaikystę ir ankstyvąją jau
nystę, į savo gimtinę Lietuvoj 
grįžta su nuosaikiu ilgesiu tiek 
savo poezija.o tiek ir prozine 
kūryba, ypač savo romanu 
„įsos slėnis" (Dolina Issy).* 

Šis romanas, išleistas Pary
žiuje 1955 m., į lietuvių kalbą 
dar nėra išverstas, bet jau ir iš 
neseniai mirusio poeto J. Kėkš
to verstos Č. Milošo poezijos 
(„Epochos sąmoningumo poe
zija", Buenos Aires, Literatū
ros lankai, 1955) matyti, kiek 
lietuviškos gamtos nuotaikų 
yra patekusių į tą poeziją. Vie
tom ji primena C. Milošo gimi
naičio O. V. Milošo - Milašiaus 
poezijos nuotaikas: 

Šiaurės šalį lanko svajonių 
moksleivis, 

ugnim blyksi lyg Kyras ir 
dilgėles pjauna, 

vyšnios šaką parišęs 
vandenio jauno 

ieško ežero gelmėj. Ak, jūs, 
žemės erškėčiai, 

ką rasiu aš bedugnėj, kurioj 
ašarų 
fįfii jau, 

ant laukų suraizgytų, ledo 
posrv cisternoj'? (Paukščiai) 
ii oc 

Kad Č. Milošo poezija per
sunkta lietuviškom nuotaikom 
ar-motyvais, patvirtino pats 
autorius čia rašančiam, kai 
buvo ruošiama pasaulinės 
poezijos apie Lietuvą anto
logija („Nemarioji žemė", 
Boston, Lietuvių enciklope
dija, 197r): „Yra daug eilėraš
čių, kuriuose pasirodo Lietuva 
(daugiausia Didžiosios Kuni
gaikštijos prasme) arba lietu
viai (daugiausia „gente litu-
anus" prasme). Bet yra ir kitų, 
kuriuose kraštas neminimas, 
bet:jis nujaučiamas. Toks yra 
mano poezijos atvejis. Visi 
gamtos vaizdai mano poezijoj 
yra. tiesiogiai ar netiesiogiai 
susiję su Lietuva. Bet mano 
eilėraščius, ypač ankstyves
niuosius, labai sunku išversti ir 
deltos priežasties nebandžiau 
jų skelbti anglų kalba" (Laiš
kas .iš Berkley, Univ. of Cali-
fornia, 1968.XI.11). 

.Jeigu Lietuvos vardas nemi
nimas C. Milošo eilėraščiuose, 
tai jis daugeliu atvejų pasirodo 
jo jomane „įsos slėnis", kurs 
jauišverstas į anglų ir vokiečių 
kalbą. Tai daugiausia autobio
grafinis ir atsiminimų kūri
nys, kartu priskirtinas prie evo
liucinių ar brendimo romanų, 
kaip juos vadina vokiečių lite
ratūros istorikai, ir 6a jis la
biau panašėtų į Ch. Dickenso 
„Dovydą Copperfieldą", ir ma
žiau į H. Hessės „Peterį Camen-
zindą" ar R. Rollando „Jean 
Christophą", kuriuose dau
giau pabrėžiama meninė evo
liucija, o mūsų kalbamo 
romano vyriausias veikėjas 
daugiau linkęs į gamtos 
mokslus. 

Lyrikas, eseistas, literatūros 
istorikas Č. Milošas nemaža 
dėmesio sukėlė ir savo prozinės 
kūrybos veikalu, kuriuo po dau
gelio metų po išvykimo vėl grįž
ta j savo gimtinę. 

Literatūros istorikai primena 
C. Milošo „įsos slėnio" lygia
gretumą su Adomo Mickevi
čiaus „Ponu Tadu", kuris ano 
kūrinio sąrangai turėjęs įta
kos: abiem veikalais rodoma 
simpatija ar meilė nebegrįž-
tantiem „geresniem laikam" ar 

Apytalaukio bažnyčia Nevėžio kairiajame krante, 5 
km į Šiaurę nuo Kėdainių. Bažnyčia baroko stiliaus, 
statyta 1635 metais. Joje buvo pakrikštytas ir 1980 

metų Nobelio 
lovas Milošas. 

literatūros premijos laureatas Ces-

(Iš Broniaus Kviklio archyvo) 

- > r t -

•* Daugiau apie Č. Milošo gim
tinį galima rasti dr. P. Rėklaičio 
studijoj „Die Heimat des Nobel-
preistraegere fuer Literatur 1980, 
Gzeslaw Milosz". J. G. Herder Bib-
liothek, Siegerland, 44 p. 

senos, taip pat į praeitį grimz-
tančios. kultūros apraiškoms, 

„įsos slėnio" veiksmas vyks
ta prieš pat Pirmąjį pasaulinį 
karą ir tuoj po jo tame gražia
jame, romantikos pilname slė
nyje, kurs, be abejo, sutampa su 
Nevėžio apylinkėmis, kuriose 
romano autorius buvo gimęs. 
Jaunojo Tomo gimtinė romane 
pavadinta lenkišku Ginie var
du, kas sutampa su pabaiga, su 
sulenkėjusios smulkiosios lie
tuvių bajorijos irimu. Dėl to čia 
galima įžiūrėti ir šiek tiek ryšio 
su Tomo Manno „Budjdęn-
brooks", kur irgi pavaizduotas 
aukštesniojo luomo šeimos 
irimo procesas. Apie tai kiek 
užsimena ir pats autorius savo 
autobiografijoj, pridėtoj prie 
minėto J. Kėkšto Č. Milošo poe
zijos vertimo (p. 10). 

Jaunasis Tomas auga dviejų 
kultūrų sankryžoj, veikiamas 
lenkiškojo dvaro ir lietuviškojo 
kaimo aplinkos. Į vaiko sąmo
nę įsispraudžia tam tikras 
dualizmas, apie kurį kalba pats 
autorius savo „Lenkų literatū
ros istorijoj", aiškindamas 
savo kūrinio genezę: jos pagrin
de glūdinti manicheinė, dualis
tinė pasaulėžiūra, nors ir labai 
neryškiai tepasireiškianti. Tai 
dvasinio ir materialinio prado 
kova, net per daug iškeliant 
blogojo prado reikšmę. 

Jaunajam Tomui tenka aug
ti ir bręsti reikšmingų istorinių 
įvykių aplinkybėmis, kai visu 
aštrumu iškilo naujos politinės 
ir socialinės problemos, dar te
bevykstant pasauliniam karui 
ir tuoj jam pasibaigus. Lietuva 
ir Lenkija išsilaisvinusios iš 
carinio jungo, bet tarp jų, kaip 
„nacionalinių" valstybių, 
seniai sutraukusių „unijinį" 
ryšį, bręsta konfliktas, kurs 
savo viršūnę pasiekia, kai 
lenkai klasta pagrobia Vilnių, 
dėl ko siena tarp abiejų vals
tybių užauga aukšta žole. 

Romane taipgi parodytas 
konfliktas tarp sulenkėjusio 
dvaro ir senovinio lietuviško 
kaimo, vietom pasiekęs net tra
giškų dimensijų. Iš to galima 
numatyti, koks bus likimas 
laisvoj ir nepriklausomoj vals
tybėj tų sluoksnių, kurie jautėsi 
esą viršum tada pavergtos tau
tos. Ypač Lietuvos Žemės refor
ma palietė daugelį sulen
kėjusių dvarų ir toje apskrityje, 
iš kurios buvo kilę Tomo tėvai ir 
protėviai. Ne vienam dvarui 
liko alternatyva: arba jungtis į 
lietuvių tautos atsikuriantį 
nepriklausomą gyvenimą, ar
ba keltis į Lenkiją. Tuos dvarus 
nuo lietuvių tautos dažniausiai 
skyrė jau kalba, dėl ko Mai
ronis, nors romantiškai ir gėrė
josi jų grožiu, nusiskundė dėl 
svetimos kalbos: 

Kaip puikūs tavo dvarai, 
tėvyne, 

Baltai iš sodų žalių bekyšą! 

kalbą tėvų Tik, brangią 
pamynę, 

Jie mūsų širdis mažai ką riša. 
(Lietuva brangi) 

„įsos slėnyje" nerasime ko
kių ypatingų situacijų ar ko
kios ištisinės fabulos, čia tik 
parodytas jauno žmogaus 
sielos brendimas įvairiose 
gyvenimo fazėse, tartum 
kokiame veidrody, detaliai 
pavaizduota gamta, parodyti 
įvairūs būtovės vaizdai, gim
tosios aplinkos papročiai, iš se
novės dugno iškelti mito
loginiai paveikslai Laiko 
atžvilgiu čia užgriebiamas gal 
nepilnų dešimties metų lai
kotarpis. 

V e i k a l a s pradedamas 
„Ežerų žemės" aprašymu. 
Išgirdę paukščių garsus tar
tum iš Baranausko „Anykščių 
šilelio", tuoj žinome, kad esam 
Lietuvoj. „Tas silpnas teter
vinų burkavimas ir gargalia
vimas, lyg kur tolumoj virtų ho
rizontas, ir tūkstančių varlių 
kvarkimas pievose (pagal jų 
skaičių galima spręsti ir apie 
gandrų skaičių, o jie savo liz
dus turi ant namų ir daržinių 
stogų) tai vis metų laikų gar
sai, kai po stipraus sniego 
nutirpimo pražysta purvės ir 
žalčiolankiai rožėtais žiedeliais 
krūmuose dar be lapų" (1 sk.). 

Jaunajam Tomui tenka augti 
jo senelio Kazimiero Surkonto 
dvare. Pagal pavardę tai turėjo 
būti žemaičių kilmės bajoras, 
bet jau sulenkėjęs, nors šiaip 
jau lietuviams palankus. Kai 
kartą iškyla ginčas tarp Tomo 
mokytojo Jozefo Czarny (Juo
dojo) ir Vakonio, kai šis pri
mena, kad „kiekvienas lenkas 
yra mūsų priešas", Czarny at
kerta, kad „Surkontai jau šimt
mečiais yra lietuviai". O ponų 
nemėgęs Vakonis atšauna: 
„Kokie lietuviai, jei ponai!" (23 
sk.). 

O kaimui Surkontas turėjo 
būti ir nemenkas, neeilinis 
ponas, jei jau skaitė Comtą ir 
Stuartą Millį, nors tas kaimas 
to ir nežinojo. Kitokia Tomo 
senelė Michalina (Misia), kuri 
ne tik prieš lietuvius nusista
čiusi, bet ir lietuviškų pa
mokslų klausyti nenori ir 
didžiai nepatenkinta, kad 
Tomą moko su „nacionalis
tais" susidedąs Jozefas Czar
ny ir dar kad ponų vaikas turi 
bendrauti su kaimo vaikais. O 
jų išvengti negali, štai kad ir 
kaimyno Akulonio vaikai 
Jozukas ir Onutė, su kuriais 
gerai sutaria, bet kai po eilės 
metų Tomas kartą sutinka jau 
išaugusią Onutę, šiai Tomas 
jau atrodo „per poniškas", ir jų 
ryšiai visai nutrūkę. 

Bet kur kas blogesnės įtakos 
Tomui galėjo turėti tokie len
kiškos orientacijos kaimynų 
vaikai, kaip Domcia (Domi
ninkas) Malinow8ki, kuris, 

kaip koks tikras „zbitki-
ninkas", kartą su kitais tokiais 
pat sėbrais išniekino net šv. 
komuniją, dėl ko Tomas nuo jo 
turėjo bėgti siaubo pagautas. 

Aplamai romane retkarčiais 
pasitaiko ir kitų ryškesnių 
natūralistinių užuominų, pvz. 
kad ir vad. „sekso" srity. Lietu
viškam kaimui turbūt buvo 
nežinomas toks „meilės ritua
las" (žinoma, neteisėtas), kokį 
praktikavo Barbarka su 
Romualdu Juchnievičium, 
šaukdamasi, lyg kokios pagal
bos nuo negerų dvasių, į savo 
šventuosius! Gal ir Tomas, kaip 
vaikas, neturėjo matyti kai ko 
per daug „natūralistiško" 
dargi savo senelės mirties 
valandą. Vaikų „pakrūmi-
niai" išdykavimai čia irgi 
„nevyniojami į vatą". Bet visa 
tai paveikia lyg kokios nema
tomos dvasios („Galios"), apie 
kurias autorius ne kartą užsi
mena ir kurių buvimas kiek 
paaiškina aną užsimintą 
dualistinę teoriją, kurios pradų 
šiek tiek esama romane. 

Čia sutinkame ir daugiau lie
tuvių, dažniausiai su senovi
nėm, archainėm žymėm, kaip 
audėjas Pakienas, ar „burti-' 
ninkas" Masiulis, kurs bando 
„nuraminti" savo burtais sielą 
girininko Baltazaro, nušo
vusio rusų „plienčiką", ar sąži
nę Barbarkos, nusidėjusios su 
Rom. Bukovvskiu (už kurio 
vėliau išteka, didžiam jo mo
tinos apgailestavimui, kad 
bajoriškas kraujas l iko 
„suterštas"). 

Tomo tėvo ir motinos Lie
tuvoj nėra. Motina gyvena Len
kijoj, o apie tėvą tiek težinom, 
kad jis lenkų kariuomenėj ka
riauja prieš bolševikus. Užsi
darius Lietuvos - Lenkijos 
sienai, jiems ir atvykti į Lie
tuvą būtų buvę keblu. Motina 
slaptai atvyksta tik romano 
pabaigoj išsivežti sūnaus 
Tomo, kai šiam jau buvo suėję 
trylika metų. 

Tolimesniam Tomo auklėji
mui įtakos turėjo jo senelis, su
pažindinęs jį su gamtos moks
lais, botanika, zoologija, iš ko 
netrukus kilo Tomo pamė
gimas medžioti. Medžioklėms 
Borkūnuose pas Bukowskius ar 
net tolimam Alantos ežere 
romane paskirti ištisi skyriai. 
Žinoma, kaimiečiai neme
džioja, medžioja tik ponai. Dėl 
to ir Tomas, kaip ponų vaikas, 
kartą bemedžiodamas ties 
Pagirių kaimu, kaimiečio 
buvęs net išplūstas, nors šiam, 
bedirbančiam, buvo pasakęs 
Uetuviškai „Padėk Dievu". 
Nelabai malonią „piliulę" 
gavęs Tomas nuryti, ką gi: 
ponas. 

Bet nors ir kaip Tomas buvo 
įgudęs medžioti, tas amatas, 
susijęs su žvėrelių žudymu, jam 
nebuvo prie širdies. Labai 

grauždavos, jei nepasisekdavo 
medžioklės žygis, o dar dau
giau, kai kartą per klaidą pašo
vė mažytę voveraitę. Cia pergy
veno tą pat, ką J. Biliūno 
,,didvyris", pašovęs mažą 
katytę apsakymėly „Kliu
džiau". O minėtas Domcia gan 
„didvyriškai šaudęs šunis ir nė 
iš tolo nejautęs to, kas pergy
venta „Brisiaus gale". 

„įsos slėnio" įtampa pra
sideda su žemės reformos įsta
tymu ir aukščiausio laipsnio 
pasiekia tada, kai girininkas 
Baltazaras uždega savo so
dybą, užmuša su kitais kaimie
čiais gesinti atskubėjusį senąjį 
Vakonį, o šio sūnus nudeda ir 
pati Baltazarą. 

Surkonto dvaras tebuvo 
vidutinio dydžio, turėjo 108.5 
hektaro dirbamos žemės, apie 8 
ha pievų, 30 ha ganyklų (kartu 
su ginčytinu plotu kaimui), 40 
ha Baltazaro išdirbto miško. 
Surkontui atsisakius nuo 30 ha 
ginčytino ploto, jam su 
dukteria Helena būtų likę po 
apie 80 valdžios leistų hektarų. 
Bet Baltazaro ambicija neleido 
jam netekti sunkiai išdirbto 
ploto, o ten turėjo nusikelti 
Helena. 

Po šitų „dalybų" senasis 
Surkontas ir duktė Helena lie
ka Lietuvoj, o duktė Teklė, 
Tomo motina, susiranda naują 
tėviškę Lenkijoj. Bet ar negalė
jo Tomas likti Lietuvoj ir su 
lietuviams pritariančiu seneliu 
įsijungti į lietuviškąją veiklą, iš 
naujo Lietuvai atsikuriant? 

Iš Č. Milošo biografijos žin
ome, kad jis, Tomo amžiaus iš 
Lietuvos išvykęs, Vilniuj baigė 
gimnaziją, ten pat universitete 
studijavo teisę (nors jos ir 
nemėgo) ir ten jau pradėjo rašy
ti poeziją. Paskum dirbo 
diplomatinį darbą, gyveno 
Paryžiuj, o po to pagaliau persi
kėlė į Ameriką ir dirba 
akademinį darbą universitete. 

Savo autobiografijoj C. 
Milošas rašė: „Kadangi 
gyvenu Prancūzijoje, karts nuo 
karto įvyksta toks maždaug 
pasikalbėjimas: „Tamsta esi 
Oskaro Milosz'o giminaitis?" 
„Taip". „Reiškia, tamsta esi 
lietuvis?" „Ne, esu lenkas". 
„Kaip tai, juk čia parašyta, kad 
tamsta esi gimęs Lietuvoje". 
„Taip, bet..." Ir prasideda ilgas 
aiškinimas, kurį noriausiai 
grindžiu Irlandijos pavyzdžiu: 
ten irgi dvi kalbos, vieni už 
gaelų, kiti už anglų kalbą, ir 1.1. 
Visa tai nelabai patogu, nes ši 
geografinė - šeimyninė maiša
tis dažniausiai ir lieka nesu
prasta" (t.p., p. 9).* 

Kaip žinome, kalba yra svar
biausias faktorius literatūros 
priklausomumo klausimu. Dėl 
to ir Adomas Mickevičius tėra 
lenkų rašytojas, o O. V. Milosz -
Milašius, net ir prisipažinęs 
esąs lietuviu, belieka prancūzų 
poetu. 

Bet C. Milošo „pasvirimo" į 
lenkų pusę problemą gal kiek 
padeda išaiškinti, be aukščiau 
minėtų politinių bei socialinių 
aplinkybių, ir kai kurios 
psichologinės. 

„įsos slėnio" romano pabai
goj autorius duoda pluoštelį 
atsiminimų apie savo motiną. 
Kartą jo motina nuėjusi mau
dytis į įsą, o vaiką palikusi 
netoli parko, kur pasirodęs 
didžiulis šuo (o ir pasiutusių 
pasitaikydavę ir vaiką galėjo 
sukandžioti), tad puolusi galvo
trūkčiais iš vandens vaiką 
gelbėti, o šis ir vėliau sapnuo
davęs apie siaubingą bėgimą 
nuo šuns. O kai jis buvęs gal 
pusantrų metų, susirgęs dif
teritu ir vos nenumiręs, o 
motina puolusi ant kelių ir grin
dim šliauždama meldė, šaukė 
pagalbos. Jei vaikas išgis, ža
dėjo keliauti į Vilnių prie Auš
ros Vartų Marijos. Vaikas išgi
jo, bet priesaika dėl karo meto 
sumaiščių ir kitų aplinkybių 
liko neištesėta. Kai dabar 

N'uotr. K. Ambrozaičio 

Vladas Šlaitas 
VASARĄ 

Vėjas ir viksvos vėjuje. Tai skamba 
kaip atminimų ilgesys. Geriausia 
gulėti vasarą tarp viksvų ir klausyti, 
kaip viksvos vėjuje kutena ausį. 

VAZONĖLIS 

Saulė iš lėto leidžias. Kambary 
tiktai raudonas blizgesys ir vazonėlis. 
Ir visame pasauly laimingiausias 
yra raudonas molio vazonėlis. 

SENATVĖJE 

Džiaugsmas 
priklauso tiktai džiaugsmui. 
Liūdesys 
priklauso tiktai liūdesiui. 
O man 
priklauso tiktai senas miesto sodas 
ir prieškarinių vasarų ramumas. 

RAUDONOS ROŽĖS 

Ramus ir paprastas sekmadienis. Jau temsta. 
Saldus ir lengvas liūdesys. Tai rožės. 
Ir pirmą kartą visame pasaulyje 
esu liūdnesnis už raudoną rožę. 

(Iš spaudai ruošiamo eilėr. 
rinkinio „ Vyšnios pavasarį") 

*) Apie C. Milošo tautiškumo ir lie
tuviškumo klausim* žr. jo korespon
denciją su Tomu Venclova „Vilnius 
kaip dvasinio gyvenimo forma". 
„Metmenys", 1979, 38, p.16-18 ir tol. 

Stratfordo 
festivaly 

(Atkelta iš 2 psl.) 
Baisiai daug triukšmo. Tai 

vyrai rėkia tūžmingus mono
logus, tai, muzikos padedami, 
triukšmingai kariauja, tai, gau
sioms scenoms keičiantis, švie
soms užgęstant ar prigęstant, 
nuaidi šiurpus dundesys: kažkas 
panašaus j griaustini, bet ne natū
ralus gamtos griaustinis, o seno
vės Romą ir jos karus vaizduojąs 
garsinis efektas, sukurtas muziko 
Gabriel Charpentier, Marcel'iui 
De Lambre ir Jean Sauvageau 
pagelbstint. Nežinau kodėl, bet 
tas dundesys žiūrovui kėlė malo
nų šiurpulį. O tie aktorių ir statis-

mama vaiką paklausė: „Kuo 
norėsi būti?" Šis atsakęs: 
„Kunigu". „Kodėl?" „Kad 
nepasisekė medžioklė ir kad tu 
užmiršai savo priesaiką". 

Netrukus po to motina, pasi
ėmusi Tomą, išvyko iš jo gim
tinės. Iš ten bus nuvažiavę į Vil
nių, kur Tomas, dabar jau 
Česlovas, galėjo įstoti į gim
naziją, o vėliau ir universitetą 
baigti. I kunigus jam neberei
kėjo eiti, nes motina, be abejo, 
bus atlikusi seniai pasižadėtą 
priesaiką. 

tų šauksmai, tie pagiežingi vienas 
kito plūdimai kūrė monotoniją, 
žadino žiovulį. 

Coriolanaus rolėj — jau mums 
pažįstamas Len Cariou. Tokio 
gero įspūdžio, kaip Petruchio 
vaidmeny, jis čia nedarė. įdomes
nis buvo Scott Hylands, jo priešo, 
sąjungininko, vėl priešo Aufidi-
jaus vaidmeny. Ypač vykęs jo 
sarkazmu persunktas monologas, 
kai Coriolanus pasisiūlė su juo 
kariauti prieš Romą. 

Tarp trijų dešimčių vyrų 
moterims tekę tik keturios kal
bančiųjų rolės: Coriolanaus moti
nos, žmonos ir dviejų kilmingųjų. 
Motinos Volumnijos rolė ypač 
didelė ir svarbi. Gaila, kad Barba
ra Chilcott ją atliko nuobodžiai, 
vienodai, publikos nejaudindama 
nei balso intonacija, nei gestais. 
Mechaniškai prieš sūnų klaupėsi, 
arba kaip statula, tiesi, sustin
gusi, ilgai, kiekvieną žodį akcen
tuodama, nuobodžiai kalbėjo. 
Prieš kelias valandas publiką 
Biancos role žavėjusi Lynne 
Griffin, čia vaidinanti Coriola
naus žmoną Virgiliją, pradžioj 
blykstelėjo mylinčios moters 
džiaugsmu, o vyrą tremiant ir 
paskui maldaujant, kad jis nepra
žudytų Romos gyventojų, širdį 
veriančiu graudumu, tragiškumu. 
Cia tai aktorė! Deja, jos rolė 
palyginti labai maža. Apie 
likusias dvi kilmingąsias moteris 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Muziko Juozo Karoso netekus 
Neseniai Vilniuje iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė „iš pa Utenos" 
kilęs muzikas — kompozito
rius Juozas Karosas, sulaukęs 
daugiau 90 metų amžiaus. 
Velionis, kad ir sulaukęs Žilos 
senatvės, pasižymėjo darbštu
mu, entuziazmu ir kūryba. 
Buvo gimęs 1890 m. liepos 16 d. 
Spraguičio vienkiemyje, Ute
nos apskrityje. Mirė 1981 m. 
birželio 6 d. 

Muz. Juozas Strolia, Chica-
goje gyvenusio velionio brolio 
Vytauto „Poilsis ant laiptų" 
poezijos knygos įžangoje, be 
kita kito, taip rašė: „Visi Karo
sų šeimos vyrai : Juozas, 
Vytautas ir jaunesnis brolis 
Kazimieras, lygiai kaip ir jų 
sesutės buvo labai muzikalūs. 
Nieko stebėtino, kad visi jie 
neblogai skambindavo gitara, 
balalaika. Brolis Juozas griež
davo smuiku, armonika ir 
s k a m b i n d a v o p i a n i n u . . . 
Vyresnioji sesuo Marijona ir 
dvi jaunesniosios — Sofija ir 
Grasiutė visos buvo neblogos 
dainininkės... Visų Karosų šei
mos muzikinių meninių polin
kių priežasties tenka ieškoti jų 
iš tėvelio paveldėtoje prigim
tyje. Jų tėvelis Jurgis Karosas 
ne tik mėgdavo klausytis muzi
kos, bet i r pats grieždavo smui
ku, kurį, lyg kokią šventenybę, 
laikė savo namuose ir saugojo 
nuo senų laikų. Spraguičio 
Karosų vienkiemis buvo tais 

laikais gal vienintelis apylin
kėje, kuris turėjo fortepijoną". 

Juozas Karosas pirmiausia 
muzikos mokėsi savo gimti
nėje. Paskui pas Juozą Gruo
dį, kuriam padėjo ir vargonin-
k a u t i . P a s i b a i g u s I 
pasauliniam karui, išvyko į 
Latviją ir įstojo į Rygos 
konservatoriją. Vargonus ir 
kompoziciją studijavo pas 
prof. J. Vitolį. Gyvendamas 
Rygoje, artimai bendravo su 
vietos lietuviais. Vadovavo 
Rygos Lietuvių jaunimo Švie
sos chorui, su kuriuo 1923 m. 
buvo atvykęs į Lietuvą ir daly
vavo šaulių sąjungos suruoš
tame dainų vakare Kaune. Su 
tuo pačiu choru dalyvavo ir 
vėliau suruoštose keliose Lietu
vos dainų šventėse. Rygoje 
dėstė muziką vietos lietuvių 
gimnazijoje ir vedė jos chorą. 
Čia pradėjo rašyti vokalinę 
muziką. 

Baigęs Rygos konservato
riją, sugrįžo į Lietuvą ir 1930 
m. buvo paskirtas Kauno Sau
lės mokytojų seminarijos muzi
kos dėstytoju ir choro vedėju. 
T a i p g i Kaune v a d o v a v o 
Dainos chorui ir buvo Valsty
bės radiofono dirigentu. 

1936 m. išvyko į Klaipėdą, 
ku r d i rek tor iavo muz ikos 
mokykloje. Šioje mokykloje 
taipgi dėstė muzikos teoriją, 
vargonavimą ir chorvedybą. 
1939 m. vokiečiams užėmus 

Klaipėdą, su visa mokykla 
persikėlė į Šiaulius. Pokario 
metais vėl buvo lemta sugrįžti į 
Klaipėdą ir čia sunkiose sąly
gose atgaivinti ir vadovauti 
muzikos mokyklai. Nuo 1956 
metų dėstė Vilniaus konser
vatorijoje. 

J. Karosas stengėsi apimti 
daugelį muzikos sričių ir 
visada būti ten, kur buvo reika
lingas. Dirbo vargonininku, 
vadovavo chorams, reiškėsi 
muzikos pedagogikoje. Rašė 
įvairių žanrų muziką. Bendra
d a r b i a v o spaudoje . Buvo 
vienas iš populiariausių Lietu
vos muzikos darbuotojų. 

Muzikos baruose spausdino 
savo chorines dainas. Švieti
mo ministerija išleido J. Karo
so liaudies da inas vienam bal
sui su fortepijono pritarimu. 
1940 m. pasirodė jo 30 dainų 
r inkinys. 

V e l i o n i s s u k ū r ė d a u g 
instrumentinės muzikos kūri
nių, kurie dažnai būdavo 
atliekami rengiamuose kon
certuose. Pažymėtina kameri
n ė sonata smuikui ir fortepi
jonui, sonata „Jūros legenda" 
smuikui ir fortepijonui, sona
tos fortepijonui, styginiai kvar
tetai ir daug kitų kūrinių. Gal 
geriausiai buvo ir yra žinomos 
J . Karoso dainos Stikliukėlis, 
Anoj pusėj marelių, Augo 
kieme klevelis. J . Karoso kūry
ba nesvetima ir išeivijos lietu-

Jaunatviška heroika 
atostogaujant 

P R . V I S V Y D A S 

Muzikas Juozas Karosas (1890.VII. 16—1981.VI.6) 

viams. Jo dainų savo repertua
ruose turi mūsų solistai ir 
chorai. 1978 m. Toronto mieste 
surengtoje V-joje Dainų šven
tėje jungtinis vyrų choras atli
ko jo dainą Augo kieme kleve

lis. 
Velionis paliko dvi dukras , 

e inanč ias tėvo p r a m i n t u kebu. 
J ū r a t ė ir Rima dėsto Vi ln iaus 
konservatorijoje. P . P . 

NAUJI LEIDINIAI 
• A T E I T I S , 1981 m. ke t 

vir tas n u m e r i s . Ateitininkų 
Federacijos leidžiamas katali-
kiškos-lietuviškos orientacijos 
mėnes in is ž u r n a l a s . Vyr. 
redaktorius kun. dr. K. Trima
kas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 
409, Forest Park, IL 60130. Šį 
numerį redagavo Aldona Zails-
kaitė. Administruoja Juozas 
Polikaitis, 7235 S. Sacramento 
Ave, Chicago, IL 60629. Meti
nė prenumerata JAV ir Kana
doje — 9 dol., susipažinimui — 
7 dol., Pietų Amerikoje — 5 
dol., kituos kraštuos — 7 dol, 
garbės p renumera ta — 15 dol. 

Šiame n u m e r y j e Tomo 
Venclovos mintys apie valdi
n inką l i e t u v į t ė v y n ė j e ; 
moksleivių pažiūros į lietu
viškumą, Bažnyčią ir save; 
Jurašo „Savižudžio" spektak
lio Broadvėjuje recenzija; plati 
ateitininkų oš veikla ir bendro
sios problemos. Daug iliustra
cijų ir jaunatv iškos kūrybos. 

• P A S A U L I O L I E T U V I S , 
1981 m . b i r že l i o - l i epos 
mėn. N r . 6-7. Leidinys Bend
ruomenės minčiai ir gyve
nimui. Leidžia Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba. 
Redaguoja Bronius Nainys. 
Redakcijos ta lkininkas — 
Romas Kasparas . Spausdina 
, , D r a u g o " s p a u s t u v ė . 
Administruoja Baniutė ir 
Romas Kronai. Redakcijos ir 
adminis t rac i jos ad re sas ; 
pasaulio lietuvis. 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636. 
Metinė prenumerata — 8 dol. 

Numeryje kreipiamas dėme
sys} 1941 metų sukilimą; mini
ma Vasario 16 -tosios gimna
zijos 30 metų sukak t i s ; 
užsimenama Poezijos dienos 
Chicagoje, Lietuvių veikla 
Venecueloje, Floridoje ir kitur; 
Stasys Barzdukas kelia klau
simą: laikytis a r atsisakyti 
demokratijos? Žurnalo pusla
piai gausiai iliustruoti n u o 
traukomis. 

• L A I Š K A I L I E T U 
VIAMS, 1981 m. b i rže l io 
mėn., N r . 6.Religinės ir tauti
nės kultūros mėnesinis žur
nalas. Leidžia lietuviai jėzui
tai. Redaguoja Juozas Vaiš-
nys, S.J. Administruoja A. 
Likanderienė. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 2345 
W. 56th St., Chicago. IL 60636. 

<rTl 
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Metinė prenumerata — 8 dol. 
Kai kas iš šio numerio: Kaip 

išlaikyti Šeimos vienybę ir 
lietuviškumą (Kostas Paulius); 
Velnias, traukiantis Dievo 
vežimą (Anicetas Tamošait is , 
S.J.); Zentos Tenisonaitės eilė
raščiai; Ar tai buvo stebuklas? 
( G r a ž i n a Kr iauč iūn ienė) ; 
Danutės Bindokienės knygos 
„Angelų sniegas" recenzija 
(Julija Švabaitė) ir kt. 

• C H R O N I C L E O F T H E 
C A T H O L I C C H U R C H IN 
L I T H U A N I A , N o . 4 6 , 
D e c e m b e r 2 5 , 1 9 8 0 . A 
Translation of the Complete 
Li thuanian Original,,Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika" 
Nr. 46. Documenting the 
Struggle for Human Rights In 
Soviet-Occupied Li thuania To
day. Translated by: Vita Matu-
saitis. Translation Editor: Rev. 
Casimir Pugevičius. Pub-
lished by the Li thuanian 
Priests ' League of America, 
351 Highland Blvd. Brooklyn, 
N. Y. 11207. T r a n s l a t i o n , 
publication and distribution of 
this issue was made possible 
by a grant from the Lithua
nian Foundation, 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, IL 
60629. 

Be kita ko, pateikiama čia ir 
docento Vytauto Skuodžio ir 
kitų teismai, todėl ir leidinio 
viršelyje matome Skuodžio 
nuotrauką. Puslapiuose daug 
tikrovinės ir dokumentinės 
medžiagos, liudijančios baisų 
žmogaus teisių nepaisymą 
komunizmo okupuotame kraš
te. 

• R. Spal i s , A U K S I N I O 
S A U L Ė L Y D Ž I O G U N D Y 
MAI. Romanas Išleido Lietu

vių studentų tautininkų Korp! 
Neo-Lithuania 1980 m. Chica
goje. t i ražas 1000 egz. Knyga 
384 spl., kaina — 10 dol., 
gaunama ir „Drauge". 

Rašytojas Romualdas Spalis 
užsibrėžtą vienos kartos isto
riją — seriją romanų su tais 
pačiais veikėjais, pradėjęs 
„ G a t v ė s bern iuko nuo ty 
kiais", užbaigia čia „Auksinio 
saulėlydžio gundymais". Anuo 
plačiu savo užmoju rašytojas 
sutelkė gausų jam palankių 
skaitytojų būrį, kuris tikriau
siai su malonumu perskaitys ir 
pastarąją R. Spalio knygą. Gal 
net su d a r didesniu pietizmu, 
nes pats rašytojas jeu nesu
laukė jos pasirodymo, mirė 
1980 m. 

Įvado Žodyje dar pats auto
rius, be ki ta ko, suspėjo parašy
ti, lyg ir užsklandinius visos 
„Vienos k a r t o s i s to r i jos" 
komentarus: 

„Okupacijos metu stebėjau 
daug jaunuolių, kurie parodė 
nepaprastą ryžtą ir drąsą, 
atl ikdami nuostabius žygius. 

Vieni jų žuvo, kiti užmiršti 
kukliai gyvena. Tiems visiems 
pilkiesiems, neišgarsintiems 
didvyriams skiriu tą visą „Vie
nos kartos istoriją". Jų vaiz
d a s dar labiau šviečia, nes 
sunkiuoju metu paaiškėjo, kad 
už gražaus fasado kai kada 
slėpėsi ir paprastas sava
naudiškumas". 

O skaitytojas, baigęs ir 
užvertęs pastarąją R. Spalio 
knygą , ne t ik dž i augs i s 
perskaitytu romanu, bet ir 
negalės atsikratyti liūdesio, 
kad tai yra dvigubas atsi
sveikinimas: atsisveikinimas 
ir su autoriumi ir su romanų 
serijos veikėjais, kurių žings-

AUKSINIO 
SAULĖLYDŽIO 

GUNDYMAI 

niai knygų puslapiuose nutilo 
kartu su autoriaus širdies 
plakimu. 

• METMENYS, 1981 m. , 
N r . 4 1 . Kūryba ir analizė. Lei
džia AM & M Publications. 
Redaguoja Vytautas Kavolis, 
Dickinson College, Carlisle, 
Pennsylvania. Administruoja 
Marytė Paškevičienė, 3308 W. 
62nd PI., Chicago, IL 60629. 
Šio numerio kaina — 3 dol., 
keturių numerių prenumerata 
— 10 dol., Kanadoj ir užsieny 
— 12 dol., garbės prenumerata 
— 15 dol. 

N u m e r i s d e d i k u o t a s : 
„Mariui Katiliškiui, ąžuolui 
nukirstom šaknim". Nors šiaip 
numeris didžiąja medžiagos 
dalimi skirtas Algimantui 
Mackui. Tad ir pradedamas 
Delijos J . Va l iukėna i t ė s 
straipsniu „Dievas, mirtis ir 
egzilė Algimanto Mackaus 
poezijoje". Toliau duodama 
Eduardo Cinzo beletristikos 
ištrauka „Švento Petro šuny
nas". Vėl grįžtant prie A. Mac
kaus, Algirdas Titus Anta
n a i t i s p a t e i k i a r a š t ą 
„Algimantas Mackus. Biogra
fijos ir būdo bruožai motinos ir 
draugų p r i s imin imuose" . 
Smalsumą žadina ir Kosto 
Os t rausko p a r i n k t o s A. 
Mackaus laiškų ištraukos: 
„Algimantas Mackus apie 
save ir dar šį tą". Poezijai šį 
kartą atstovauja Heinricho 
Heinės netrumpas „Atta Trolis 
(Vasaros nakties sapnas)" 
vertimas, atliktas Henriko 
Radausko. Apie vertimą ir 
aplamai apie Heinrichą Heinę 
pridėtas dar ir Alf. Nykos-
Niliūno žodis. Bronius Vaške
lis vienoje vietoje sukaupia 
įspūdžius ir d o k u m e n t i n ę 
medžiagą apie savotiškai 
kontroversini mūsų literatū
ros raidoje faktą, spausdinda
mas čia tokį rašinį: „Balio 
Sruogos ,Milžino paunksmė' ir 
Vytauto Didžiojo komiteto 
konkursas". Atsiminimus apie 
Mackų pateikia da r Jurgis 
Blekaitis ir Živilė Bilaišytė. 

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
apie Lietuvos mokslininkus ir 
disidentus pasisako Tomas 
Venclova, Kazys Almenas ir 
D. Aukštikalnis. Recenzuoja
mos šios naujesnės knygos: 
Henriko Radausko „Eilėraš
čiai, 1965-1970" (Tomas Venc
lova), Tomo Venclovos verti
mai „Balsai iš pasaulinės 
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kūryba ir aruilizė 

poezijos" (Violeta Kelertienė), 
Levo Vladimirovo „Knygos 
istorija. Senovė. Viduramžiai . 
Renesansas . XVI-XVII amžius* 
(Barbora Vileišytė), V. Stan
ley Vardžio „The Cathol ic 
Church, Dissent and Nat iona-
lity in Soviet L i t huan i a " 
(Leonas Sabal iūnas) . A p l a m a i 
visų keturių knygų dalykiš
kas , i š samus , i š sk i r t ina i aukš
to akademinio lygio recenzavi-
m a s yra , kaip mūsuose reta, 
pasigėrėt inas . Ypač p la tesne 
apimtimi , įvairių atžvilgių 
nagr inėj imu ir žvi lgsniais į 
labai įdomius apl inkybinius 
konteks tus pasižymi Tomo 
Venclovos ir Violetos Keler
tienės rašy tos recenzijos. 

Žurna lo dai lės pus lap ia i 
skaitytoją supaž ind ina su 
Nijole Kudirka ir jos kera
mikos darbais . 

Danutė Brazytė-Bindokienė, 
ANGELU SNIEGAS. Mokslinės 
fantazijos apysaka. Išleido Akade
minės skautijos leidykla 1981 m. Chica
goje. Viršelį piešė Ada Korsakaitė-
Sutkuvienė. Spaudė „Draugo" 
spaustuvė. Knyga 160 psl., kaina — 5 
dol., gaunama ir „Drauge". 

Neretai šnekame apie visokį 
pas išvent imą bei heroizmą 
politinėje arenoje. Man regis, 
lietuviškų knygų r a š y m a s 
jaunimui irgi y ra tam t ikra 
heroika. Turiu minty išei-
viškas sąlygas anglosaksų 
vandenyne . Čia gi į t raukti 
jaunuolį j lietuvių knygų skai
tymą y r a nelengviau negu 
surast i nau ją nežinomą salą. 

Rašytoja Danutė Brazytė-
Bindokienė rašo knygas jauni
mui. T a m ji turi neeilinį talen
tą, ga iv inamą lakios 
vaizduotės ir meilės vaikams. 
Štai , pasivertęs žaliūkišku 
recenzentu, skaitau jos naujau
sią veikalą .Angelų sniegas". 
Noriu tuoj pat pabrėžti, kad 
šioje mokslinės fantazijos 
apysakoje didaktiškas didvy
r i škumas tarps ta kaip t ie iš 
pas lap t ingo „angelų sniego" 
išsprogę augalai . Jei būčiau 
t rečiaklasis gimnazistas ir 
gyvenčiau Kaune, apysakos 
nuotykiai manyje gyvuotų ilgo
kai . Ne vien gyvuotų, be t ir 
skat intų bū t i jautriu, sumaniu, 
veikliu, ga rb ingu gamtos bei 
žmonijos draugu. 

.Ange lų sniege" aprašoma 
darn i lietuvių šeima, atosto
gaujant i Vidurvakarių pamiš
kėje. Tėveliui per vasarą dir
b a n t mieste, m a m a 
Rimvydienė rūpinasi vaikais . 
Ne vien rūpinasi . Pagal v isas 
gero auklėjimo taisykles, ji yra 
jų in tymi draugė. Ją vaikai 
myli, gerbia, jos klauso. 
Keturiolikametis Vytenis labai 
domisi žvaigždynais . Nakti
mis žiūri į dangų. Šnekasi su 
m a m a apie padažnėjusi 
meteoritų kritimą. Vienas ką 
tik nukr i to į gretimą miškelį. 

Vytenio sesutė Dainė yra 
ypa t inga mergaitė. Poetė! J i 
m a m a i pažadėjo rašyt i eiles tik 
l ietuviškai. Taip ji ir daro. Cia 
sukaliojasi dvi mielos dvynu
kės Liepa i r Lina. Kartu atosto
gauja ir Dainės draugė Rugilė, 
t rapi mergai tė , besisielojanti 
savo kūno spuogeliais. Įsivaiz
duok, skaitytojau, kiek daug 
gražaus čiauškėjimo yra šioje 
moteriškoje draugijoje. Gyvenk 
ir norėk. Maži rūpesčiai tik 
pa įva i r ina kasdienybę. 

Vis dėl to iš vieno nedidelio 
rūpesčio, i š pradžių tik keisto 
gamtos reiškinio — ore gausia i 
pasirodžiusių baltų pūkelių, 
užsimezga fantast inė proble
ma . Pasi rodo, tie pūkai y r a ir 
pas lapt ingi , ir grėsmingi. Spar
čiai daugindamies viską užklo-
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ja , tampa sporomis, palijus 
pavirsta vešliais iškerojusiais 
augalais, leidžia nuodus. 
Žodžiu, suparaližuoja įprastą, 
gyvenimą. Blogiausia, k a d 
nėra priemonių j iems naikinti. 
J i e nedega, netirpsta, 
nepranyksta. Susidaro bais i 
grėsmė mūsų žemei. 

Panašių apraiškų sukeltas 
dramas esame ne kartą regėję 
šiuolaikiniuose filmuose. 
Grėsmės tematika nūdien labai 
populiari. Ypač žmones 
jaudina nežinomų gamtos 
galių dauginimasis. Į žaban
g a s pakliuvę veikėjai užsi-
mušdami ieško būdų išsigelbė
ti. Įdomu patirti, ka ip jiems t a i 
pavyksta. 

D. Bindokienės apysakoje 
didvyriško gelbėtojo vaidmuo 
tenka berniukui Vyteniui. J o i r 
jo šeimos nuotykiai aprašomi 
su jaunuolišku raiškumu. 
Sakiniaimokykliškaisklandūs, 
suprantami. Žodynas taupus. 
Nėra dailaus mandravimo su 
lietuvių kalbos lobiais. Nors, 
an t r a vertus, nėra ir auten
tiškumo pokalbiuose. T a i p 
išeivijoje gimęs jaunimas 
nešneka. Nepaisant reljefiško 
vaizdavimo, pasitaikančio 
jumoro ir išminties perlų, 
pokalbiai yra perdėm knygiš
ki. Nustembi, išgirdęs priešmo
kyklinio amžiaus puputes 
šnekančias suaugusių minti
mis . Gal t a i savotiška bravūra, 
autorės išmonė, t inkanti šito
kio žanro vaikų literatūrai. 

Pernelyg schematiškai 
parodomas žmonijos blogis, vi
suomet prasiveržiąs tokių 
nelaimių metu. Katastrofos 
tarpsnis tveria tik kelias die
n a s , o čia jau būriais siaučia 
išbadėjusių piktadarių gaujos. 
Nelabai į t ik ina ' i r suaugusių 
pasaulio, ypač mokslininkų 
pasimetimas. Aplamai v i sa 
protinė energija sutelkiama 
Vytenio charakteryje. J a m 
lemta išgelbėti žmoniją —» 
surasti priemonę grėsmin
giems erdvės augalams sunai
kinti . Vargais negalais protin
g a s Vytenis įmena mįslę. "-' ? " 

Kaip dažnai būna , pavojui 
atitolus, a r tai iš džiaugsmo, a r 
i š atsipalaidavimo, jautresni: 
žmonės susigraudina. Šia pras
me Dainė pabaigoje rašo savo 
eilėraštį: „Viskas pasibaigė 
laimingai, Tik m a n baisiai 
l iūdna ir graudu". J i nepajėgia 
suprasti, kodėl jai taip gai la 
n u o druskos skiedinio išny
kusio „angelų sniego", galėju
sio savo pavojingomis sporo
mis sunaikinti mūsišką gyvybę 
žemėje. Dainės liūdesio tikriau
siai nesupras ir jaunieji skaity
tojai. Gal tik pagalvos, kad 
lietuviai mėgsta mokslinę 
beletristiką aplaistyti aša-
romis. Juk esame jautri lyrikų 
tauta . 

Stratfordo 
festivaly 

(Atkelta iš 3 psl.) 
nėra nė ko kalbėti — jos teištarė 
po keletą žodžių, trumpai scenoje 
pasirodžiusios. 

Man „Coriolanau8" užteks 
dvidešimčiai i..etų... Bet jeigu 6 a 
ar Detroite statytų anksčiau, tai 
pirma pasiklausyčiau, kokius 
įspūdžius kiti išsinešė. Stebėjausi, 
žvalgydamasis po salę: tai šen, tai 
ten žiojėjo tuščių kėdžių salos. 
Rupiai apskaičiavau, kad 15-20 
nuošimčių kėdžių neužsėsta. 
Šeštadienio spektakliui, dargi 
vakariniam, tai yra Stratforde 
reta išimtis. „Shrew" spektaklis 
buvo perpildytas iki paskutinės 
kėdės. 

Be čia aprašytųjų, Festivalio 
teatre nuo birželio vidurio 
vaidinamas Moliėre'o „Mizantro
pas" o Avon teatre — Gilbert'o ir 
Sullivan'o „H.M.S. Pinafore". Dar 
vienas veikalas Festivalio ir du 
Avon scenoje atsiras rugpjūčio 
mėnesį, o paskutinis, aštuntas, 
Avon scenoje rugsėjo gale. Sezo
nas baigsis spalio 31. Veikalų var
dus priminsiu kitą kartą. 

Po audros Festivaliui iš dulkių 
pakilus, šią vasarą labai lengva į 
abu teatrus patekti ir be rezerva
cijų, ypač ne savaitgaliais. 
Pamėginkite! 

D O N E L A I T I N Ė S T E M O S 
K O N K U R S A S 

LŠST Centro valdyba praėju
siais metais paskelbė straipsnių 
konkursą apie Kristijoną Donelai
tį, tema: Kristijonas Donelaitis — 
200 metų. Buvo skiriamos trys 
premijos: pirmoji — 150 dol., 
antroji — 100 dol. ir trečioji — 50 
dol. Jury komisiją sudarė: D. 
Bindokienė, S. Kaunelienė ir Ap. 
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Bagdonas. Sprendėjų nuomonės 
buvo atsiųstos raštu a.a. J. Jašai-, 
čiui, tuometiniam LŠST Kultūros 
reikalų vadovui. (Dėl jo mirties 
užsitęsė ir šio konkurso rezultatų 
paskelbimas). Š.m. birželio 24 d. 
įvyko Centro valdybos posėdis, ku
riame, remiantis Jury komisijos' 
balsais, buvo atidaryti slaptieji v*-' 
kai ir paskirtos premijos: P i rma 
premija 150 dol. už straipsnį 
„Kristijono Donelaičio sukakties 
reikšmė", autorius Viktoras Karo
sas, gyvenąs Cicero, IL; Antra 
premija 100 dol. už straipsnį 
„Donelaičio įrašai Tolminkiemio 
metrikų knygose", autorius Algir
das Budreckis, gyvenąs New 
Yorke. Trečia premija 50 dol. už 
straipsnį „Kristijonas Donelaitis 
— nemirštantis kovotojas", auto
rius Stepas Jakubickas, gyvertgs 
Kanadoje. 

Visi straipsniai premijuoti bal
sų dauguma. Jie yra LSST GV 
nuosavybė. Premijų įteikimo 
laikas ir vieta bus paskelbta 
vėliau. 

Anatolijus Kairys 
LSST CV Kult. reikalų vadovas. 


