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Šiemet taipgi verta prisiminti.
Nepamirštamas profesorius Mykolas
Biržiška: dvigubą sukaktį minint.
Stratfordo festivalio trečiojoj scenoj.
Ispaniškosios Pietų Amerikos poezijos
antologija „Atogrąžų saulė".
Iš Pietų Amerikos ispanų poezijos.
Nelengva ištrūkti iš savojo kevalo.
Amerikiečių dėmesys tautotyrai.
Prasiveržimas su knygomis.
Galerijų naujienos.
Nauji leidiniai.

*x£

Šiemet taipgi verta prisiminti
paprasti. Kai keliauninkai ap
sistodavo p a s ūkininkus, ten
b ū d a v o tikra šventė: buvo su
kviečiami kaimynai, jauni
m a s dainuodavo lietuviškas
d a i n a s pe- ištisus vakarua. Iš
t i n a n t jie buvo apdovanojami
maisto produktais, vaisiais ir
kt. Tai. akivaizdžiai rodė, kaip
ūkininkai džiaugėsi, matyda
mi lieti:vius studentus, ir iš jų
d a u g tikėjosi savo ir visos tau
to© labui. A. Staneika po to sa
kė, k a d lietuviai ūkininkai, stebint jų elgesį, jų galvojimo
būdą, jų kilnumą, buvo tikrieji
Lietuvos aristokratai.
P e t r a s Rimša pasiliko Lietu
voje. Iškeltos mintys tačiau ne
nuėjo veltui. 1907 sausio 9 d.
Vilniuje buvo surengta Pirmo
ji lietuvių dailės paroda, o tų
? a t metų rugsėjo 2 d. Vilniuje
įsteigta Lietuvių dailės drau
gija T a d a lietuvių visuomenė
šiems įvykiams pagrįstai sky?ė didelės reikšmės, buvo su
prasta, kad lietuvių tauta jau
rikiuojasi į pasaulio kultūrin
gų tautų gretas.
1910 m. Dailės parodą iš Vil
n i a u s perkėlus į Kauną ji čia vir
to tiesiog tautine švente, kur
suruoštame koncerte savo kū
rinius skambino M. K. Čiurlio
Štai būdingas ano meto nuo nis, o solistas Kipras Pet
taikų ir užmojų vaizdas. ''Rū r a u s k a s atliko lietuvių liaudies
tos" draugijos Krokuvoje na d a i n a s bei operų arijas.
riai, studentai Petras Rimša,
*
Adalbertas Staneika ir Ado
Netrukus prasidedantis šių
m a s Varnas 1905 metais ifivy- metų mūsų kultūrinės veiklos
ko Lietuvon dailės reikalais, iš rudens sezonas dar galėtų bū
vyko pasikalbėti su žmonėmis ti puikiai panaudotas, bent di
krašte, užmegzti su jais ryšius desnėse lietuvių kolonijose, ku
ir bandyti įsteigti Lietuvių dai ria nors forma prisimenant 75
lės draugiją, kuri judintų kul metų sukaktį ir nuo Pirmosios
tūrinį gyvenimą ir padėtų la l i e t u v i ų
dailės
parodos
bai sunkioje
materialinėje V i l n i u j e ir n u o Lietuvių
būklėje lietuviams
studen d a i l ė s d r a u g i j o s į s i s t e i tams užsienyje. Krokuviškiai gimo. Tuo rūpintis turėtų
pėsti apkeliavo visą Lietuvą, čionykščiai mūsų dailininkų
apsistodami pas ūkininkus ir sambūriai ir šiaip kultūrinio
kitur. Lietuvių studentų lan pobūdžio organizacijos bei Lie
kymasis visur kėlė nuotaikas tuvių Bendruomenė. Sakysim,
ir teikė vilties. Studentai lankė labai praverstų šiam tikslui
istorines vietas, rinko liaudies skirtoje kultūrinėje vakaronė
meną. Jie perėjo Dzūkiją, Su je žvilgterėti į a n o meto mūsų
valkiją, Žemaitiją. Aukštaitiją kultūrinę situaciją, į išskirti
ir pasiekė Vilnių. Rudenį A. nių pavardžių, kaip Čiurlionio
Staneika ir A. V a r n a s grįžo ir kitų,reikšmę ir į ano meto
Krokuvon.
jaunatvišką kūrybinį entu
A. Stancikai tai buvo, gali ziazmą, kurio išeivijoje šian
me sakyti, pirmi kontaktai su dien jau pradedam pasigesti.
F. Andriūnas
tėvų žeme. įspūdžiai buvo ne

Sių metų išeivijos kultūrinė
je veikloje gražiai minimos
Maironio gimime ir mirties su
kaktys. Prisimenami Krėvės ir
M, B rfiškes šimtmetiniai gimtotfienno.
Tačiau nereikėtų
praeiti negirdomis ir pro Mtao
dvi sukaktis, ypač reikšmin
gas nmsų dailės istorijai. Šie
met kaip tik sukanka 7-5 metai
nno Pirmosios lietuvių dailės
'-odos Vilniuje ir nuo Lietu
sių dailės draugijos įklrimo
taipgi. Vilniuje,
1907 metų mūsų
m
Am
kultūrinio gyvenimo faktus ga
lima laikyti naujosios, moder
niosios Lietuvos mene istori
jos pradžia, naujuoju mūsų
meno renesansu, tampriai sie
jamu ir su politiniu Lietuvos
atbudimu, su Didžiuoju Vil
niaus seimu 1905 metais, su
gyvenimiškąja lietuvių daili
ninkų ir kitų kultūrininkų bi
čiulyste Krokuvoje, Krokuvos
Meno akademijoje ir kitur pa
saulyje, su Čiurlionio apsis
prendimu lietuviškosios kultū
ros labui, žodžiu su tuo
kultūriniu kilimu, kurio, spau
dą atgavus, jau neįmanoma
buvo sustabdyti
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Nepamirštamus profesorius Mykolas Biržiška

Šiįame numeryje:
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Dvigubą sukaktį
minint
Žvelgiant retrospektyviai į
senam žmogui dar netolimą, o
jaunam jau į užuomaršos mig
la aptrauktą praeitį — į Nepri
klausomos Lietuvos kūrimosi
laikotarpį — tenka stebėtis, ko
kių didelių asmenybių buvo da
vusi tai epochai mūsų tėvynė.
Prie jų priklauso ir profesorius
Mykolas Biržiška, kurio dvi
gubą jubiliejų šiemet minime:
100 metų nuo gimimo (g. 1882.
VIII.24) ir 20 metų nuo mirties
m. 1962.VIII.24) — tapačią rug
pjūčio mėn. 24 dieną.
Prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą, dar pačioje jaunystėje, jis
tapo karštu lietuvybės apaitalu. Nepamirškime, kad tai bu
vo laikai, kada rusų okupuoto
je
Lietuvoje , d v a r u o s e ,
miestuose ir miesteliuose, dau
giau skambėjo ne lietuvių, bet
lunkų kalba. Vasaros atostogiĮ
metu pro Biržiškos gimtuosius
Viekšnius lėkė iš Varduvos į
Palangą trukiniai, pilni lenkų,
vykstančių "do Polągi". Kaip
dabai rusai, taip tada varšuviokai buvo įsiviešpatavę Bal
tijos paplūdimiuose. Sunku da
bar patikėti, bet dar 1930 m.
viena ponia Lenkijoje atkak
liausiai tvirtino: „Esu gimusi ir
augusi Marijampolėje, bet nie
kad jokios lietuvių kalbos ne
girdėjau. Ir tokios kalbos iš viso
nėra. Tai tik maskolių ir vokie
čių prasimanymas".
Mykolas Biržiška, d a r stu
dentu būdamas, giliai jautė
žmonių vargą, socialinę ir tau
tinę neteisybę, tapo socialde
mokratu ir aktyviu revoliucio
nierium. Pats kilęs iš į Lenkiją
orientuotos šeimos, t a p o są
moningu lietuviu patriotu ir at
vertė į lietuvybę ne tik savo tė
vus, bet ir daug jaunimo
plačiose apylinkėse. Kovoto
jas už demokratinius princi
pus, už lietuvišką žodį, už liet u v i o t e i s e s buvo r u s ų
persekiojamas, kalinamas. Di
džiojo Vilniaus seimo dalyvis.
Jis man iš pat vaikystės pali
ko gilų, šviesų vaizdą. J o žo
džiai buvo didžiai autoritetin
gi, priimami be rezervų. Ir ne
tik mano šeimoje, kurią su juo

Prof. Mykolas Bi

4-1962.VIIIJ24)

ir jo tėvais rišo kelių generaci
jų artimi saitai.
Nepaprastai buvo didelis
įspūdis mums, lietuviams, iš
blaškytiems po Rusijos plotus,
kai, nepaisant karo fronto, mus
pasiekė žinia: 1918. II. 16 Lie
tuva paskelbta nepriklausoma
valstybe, o aktą pasirašiusių
tarpe yra ir Mykolas Biržiška.
Sužinojome apie jo energingą

veiklą Lietuvių Komitete, kai.
b a i g ę s universitete teisių
mokslus, karo metu jis buvo
pasilikęs Vilniuje, žavėjomės
jo spaudos darbu lietuvių, len
kų ir rusų kalbomis. Vis polici
jos sekamas, bet vis drąsiai ko-

Lietuviai studentai (dailininkai, rašytojai, muzikai).
„Rūtos" draugijos nariai, 1905 metais Krokuvoje.
Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: Petras Rimša, Ignas
šlapelis ir Sofija Kymantaitė (1909 metais ištekė-

t u m yi

Grįžom į Lietuvą. Mykolą ra
dom politinio ir kultūrinio gy
venimo sūkuryje, Organizuo

j e iš kairės į dešinę: Adomas Varnas. Juozas Herhaciauskas. Zigmantas Skirgaila ir Adalbertas
Staneika.

noję apie senąją lietuvių lite
ratūrą? Tai jų i n i c i a t y v a pra
sidėjo tyrinėjimai,
tai jie
pirmieji atskleidė
daugybę
XVI, XVII š i m t m e č i ų mūsų ra
šytojų vardų, p a r o d ė , kad to
laikotarpio l i t e r a t ū r a Lietuvo
je buvo kur k a s a u k š t e s n i o ly
gio negu a n o meto Rusijos raš
liava, kad t i k r a i a u k š t a s buvo
to laiko Lietuvos kultūros ly
gis ir kaip d a r n i a i jis pulsavo
drauge su V a k a r ų Europos gy
venimu.
Vytauto Didžiojo universite
to profesorius ir Latvijos uni
versiteto garbės d a k t a r a s , Hu
manitarinių mokslų fakulteto
dekanas, profesorius ir rekto
rius — Mykolas Biržiška ir čia
išliko santūrus, kuklus, p a p 
rastas. Nors n e d a u g tesileido į
kasdieninį b e n d r a v i m ą su stu
dentais, nes skendo t a r p kny
gų, dirbo, tyrinėjo, rašė, važi
nėjo ir politikos reikalais į
užsienius.
"Kai rašai, tikrink ir dar kar
tą tikrink!" — t a i nepamiršta
mas p a t a r i m a s , profesoriaus
duodamas
visiems
jaunie
siems ir šias eilutes r a š a n č i a i .
Kiekvienam, parodžiusiam no
rą rimtai dirbti, negailėjo nu
rodymų, paaiškinimų, litera
tūros. Dirbo
užmiršdamas
save, savo šeimą, ilgomis nak
ties valandomis, tuo sukelda
mas nemažo rūpesčio artimie
siems, nes kiek jo dvasia buvo
tvirta, tiek jo k ū n a s visada at
rodė trapus. J o kruopštumas.
: : . • r ':--'• pasišventimas
lietuviškam darbui prilygo gal
tik jo brolio Vaclovo "Arbeitsbesesseinheit", (versti gal rei
kėtų — darbo apsėstasis).
Pagaliau vėl Vilniuje 1939 —
1944 m. Mykolas Biržiška —
Vilniaus universiteto rekto
rius J a m t a d a gal daugiau ne
gu kam kitam derėjo Magnificencijo8 titulas: senosios mūsų
jantį švietimą, parūpinantį sostinės mylėtojas, jo A l m a
pirmuosius lietuviškus vado Mater istorikas, Adomas Mic
vėlius... pirmosios lietuviškos kevičiaus, tos a u k š t o s mokyk
gimnazijos direktorių, Lietu los garbintojas ir jos idėjų tę
vos švietimo ministerį... Kartu sėjas, mokslininkas ir visa
jisai vadovavo kovai su len siela atsidavęs Lietuvai.
kais, nenuilstamai stovėjo Vil
Tačiau sunkiu laiku teko t a s
niaus sargyboje. Aukštai kul pareigas eiti. Pirmoji bolševi
tūringa, kad ir kieta, buvo ta kų okupacija — teroras, išnie
kova su lenkais; persekioja kinimas viso. k a s lietuvio šir
mas, baudžiamas, teisiamas. džiai
šventa,
naikinamas
Pagaliau, būdamas Lietuvos gražaus d a r b o vaisių, trėmi
vyriausybės generaliniu įga mai, egzekucijos... Po to vėl
liotiniu Vilniuje, kartu su savo Žiauri vokiečių okupacija su to
vadovaujama lietuvių gimna kiu pat niekinimu, fiziniu ir
zija lenkų policijos brutaliai iš dvasiniu žudymu... Kiek t a k t o ,
mestas į gatvę, suimtas, gra kiek a p d a i r u m o , orientacijos
s i n t a s m i r t i e s b a u s m e ; reikėjo Rektoriui, kad ne tik
pagaliau kartu su 32 lietuviais garbingai atsilaikytų, bet ir
(įsikišus Tautų Sąjungai) 1922 gelbėtų tai, k a s d a r buvo gelm. iš Vilniaus ištremtas į ne bėtina...
priklausomą Lietuvą; vienas iš
Antrosios bolševikų okupa
kelių dalyvavusių derybose su cijos k a t a s t r o f a Tremties tra
lenkais Suvalkuose ir pasira gedija. N i e k a d n e t e k o iš profe
šiusių čia pat lenkų sulaužy
soriaus išgirsti n o r s vieną žodį,
tą sutartį.
kuriuo jis a p g a i l e s t a u t ų a s m e 
Moralinis Mykolo autorite niškus nuostolius. O pasiliko
tas dar išaugo. Mūsų jaunutės pinigais n e į k a i n o j a m a
retų
valstybės gyvenime jisai tapo leidinių biblioteka. Tačiau jo
Lietuvos sąžine (tai, berods. turto n e p a v y d ė t ų j a m nė seno
Vlado Putvio suformuluota są sios k a r t o s lietuvis ateivis J A V
voka).
"arft-ninkaa net - ; ^ a v o i a
Mykolas Biržiška Kaune — mo R e k t o n u s nebuvo įsigilaikraščių redaktorius, ilga jęs. o iš valdžios gautą už
metis "Aušros" gimnazijos di nuopelnus k a i p
signataras
rektorius (1922 —1930). Tylus, mišką p a r d a v ę s į r p a s t a t ę s
teisingas, visų gerbiamas. Jau Viekšniuose ligoninę. Sielojosi
nimas mokėsi iš jo raštų pa tik b e n d r a Lietuvos nedalia
žinti ir mylėti Lietuvą, ypač
Daug v a r g o , paniekos teko
veikė jo gyvas žodis.
pakelti Vokietijoje, bastytis po
Jei ne Mykolas ir Vaclovas Austrijos m i e s t u s , evakuoti* «*
Biržiškos — ką mes būtume ži
(Nukelta į 2 psU
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(Atkelta iš 1 psl.)
Greifsvaldo Hamburgan, ru
sams artėjant į Lueneburgą.
Gyveno su žmona, taip pat se
n a garbinga veikėja, nekūre
namame bute, valgis buvo la
bai menkas, o kiek nemigo
valandų teko iškentėti per Vo
kietijos bombardavimus! Ne
paisydamas gyvenamo siau
bo, profesorius
stengėsi
išnaudoti kiekvieną valandą
darbui. Likęs be knygų, pri
verstas daug valandų praleisti
slėptuvėje (dar ir neišvykus iš
Lietuvos) — net kada bombos
krito aplinkui ir grėsė pavojus
likti palaidotam rūsy — jisai iš
atminties rašė savo kapitalinį
darbą — savotišką kultūros is
toriją — „Lietuvių tautos ke
lias" (2 tomai).

A T O G R A 2 U SAULJĖ. I S
panų Amerikos naujosios poe
zijos antologija. Sudarė ir iš
vertė P o v i l a s
Gaučys.
Redagavo S t a s y s G o š t a u 
t a s . Išleido "Rasa" Chicagoje
1981 m. (skaitytojus pasiekė
1982 m.). Aplankas Vytauto O.
Virkau. Kalbą žiūrėjo P r a n a s
Razminas. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė. Antologija ilius
truota kai kurių žymiausių
poetų puslapiniais portretais.
Knyga 592 psl., k a i n a — 15
dol., su persiuntimu — 16 dol.
50 centų, Illinojaus gyvento
jai dar prideda — 1 dol. 5 cen
tų valstijos mokesčių. Lei
dinys gaunamas "Drauge".
Poezija
grįžta, kaip aušra ir
saulėlaidis
Jorge Luis Borges

Saulėtame slėny (aliejus)

ties, bijau ir bijoti".
1959 m. skundėsi: "... nebe
turiu savo amžiaus artimųjų ir
vienišumas slegia, kad ir esu
savo dukterų šiltai aprūpina
mas. Labai pavargstu ir leng
vai susijaudinu. Senatvė...".
Bet Profesorius vis rankų ne
sudėjo, vis sielojosi Lietuvos
ateitimi. Bendravo su ukrai
niečiais, gudais, žydais ir len
kais, stengdamasis paveikti
mūsų kaimynus ir mūsų visuo
menę, kad laikas reikalauja
pamiršti praeities nuoskau
das, kad reikia jungtis į bend
rą kovą prieš bendrą, baisųjį
priešą.
Be jo raštų, ši jo pastangų
kryptis tai bene svarbiausias
Mykolo Biržiškos palikimas
tautai.
V. Daugirdaitė-Sruogienė

Stratfordo festivaly: ne iš kelmo
ir trečioji scena
;

Šių metų vasario pabaigoje
ir su 1981 metų išleidimo d a t a
mūsų knygų rinkoje pasirodė
šešių šimtų puslapių tomas.
Tokį knyginį monumentalu
mą esame įpratę sutikti isto
rinės arba politinės literatūros
aruoduose. Mūsų tremtiniškos
beletristikos vienetai plones
ni. Jie retai peržengia tris šim
tus puslapių. Monumentalioji
knyga, su kuria susitinkame,
skirta poezijai. Tai Ispanų
Amerikos naujosios poezijos
antologija "Atogrąžų saulė".

:

neaprėpiamą I&p a n ų . I - nerikos
erdvę

kaip reiktų Bertramo charakterį tuacijos farsiškos. europėjiško sko
perkurti, kai dramaturgas nuo nio žiūrovams yra bent ko
1616 metų nebeprisišaukiamas...
pasigėrėti režisieriaus ir dailininko
Dramaturgo mirties metus ne išradingumu. 0 šio pastatymo
šiaip sau paminėjau. Dar dau režisierius — Richar Cottrel, ir dai
giau: "Viskas gerai, kas gerai bai- lininkė — Christina Poddubiuk.
giasi" sukurta maždaug 12 metų Ak. tikriausiai Christinos išmone,
prieš dramatrugo mirtį. Ir dar: siu- kai reikėjo vaizduoti rudenį, iš už
tetas paimtas iš Boccaccio 1348-58 skliautų vienas po kito į sceną nu
m. paradyto veikalo "Decame- krito trys gelsvi klevo lapai; kai
ron", net veikėjų vardų beveik ne Florenciją armotos ar lėktuvai (ką
keikiant. Kam visa tai skaitytojui gali žinoti?!) bombardavo, vėl iš
padangių ant vieno lordo galvos
primena?
Scenoj matėme maždaug 1935- išbiro „griūvančių mūrų" tinko
50 m<- Į . ies. To laiko moterų trupiniai; kai Prancūzijos kara
sukrios, r akai, plaukų šukuose lius rengė priėmimus savo palonas, kojinės su siūlėm užpakaly, ciuje, vėl iš skylių nusileisdavo ar
aukštais ar pus aukščiais kulniu- vienas, ar du krištolo sietynai —
bateliai. Vyrų eilutės, švar žirodeliai. Šiuolaikiškumui vyku
kai, paltai, pusbačiai, o kareivių siai atidavė savo dalį ir muzikas
auliniai batai. Su atlankais, arba Gary Kuiesha (atkreipkim dėmesį
pūstos (golfo) kelnės, kaklaryšiai, į produkcijos vadovų pavardes!),
skrybėles, frakai.
Prancūzijos grodamas žinomas melodijas,
karalius, kai su civilio dailia ei- ypač kai Diana su Bertam u šoko.
Ilgai nepamiršime scenos, trum
tate, panėši į keptos vištienos mag
putės,
gal minutę ar dvi teužtru
natą pulkininką Sanders, o kai
kusios,
kur vaizduojamas Prancū
balta uniforma ir medaliais apsi
zijos
karaliaus
išgijimas. Nagi,
karstės — į kokį Bulganiną, Vorovisi
aktoriai
bei
statistai,
pačiam
šilovą, ar kurį kitą juokingą diktakaraliui
su
Helena
susitvėrus,
tem
torių.
Kareiviai
mišriom
peramentingai
pašoko
šokį,
kaž
ormom, panašiom į II pas. ka
ką
panašaus
į
mūsų
"Audėjėlę".
ro rusų. italų, bene ir prancūzų
uniformas, du su raudonom "pilot- Kaip geriau galėjai įrodyti, kad
kėn , du su šautuvais, vienas ka- karalius jau tikrai sveikas!
nr>::
su II pas. karo apvalia
gi nata prie diržo. Diena, kurią
s taip pamilo, kad net
C:
ogeU g<reracijų laikytą
Sedą
6, ne tįk valgyklėlėj
kareivius vaišino vynu, bet jiems
padainavo ir "sexy" dainą, nau
dodamasi, žinoma, rankose laiko
mu mikrofonu, tik ne tokiu dailiu,
kaip Violeta Rakauskaitė, o irgi II
pas. karo meto griozdeliu. Keliau
dami (o keliauja čia bent keli
pagrindiniai veikėjai, tai nuo vie
nas kito bėgdami, tai vydamiesi
bei ieškodami) nešasi puikiausius
odinius lagaminus, į kuriuos aš
žiūriu su pavydu, nes tokių dar
neįsigijau, o moterys dar visokius
rankinukus ir "tašęs".
Toks vpikėjų sušiuolaikinimas
Stratfordo festivaly ne naujiena ir
apie tai ne kartą esu rašęs. Kur ko
medijos dialogai lėkšti, kur si

"Atogrąžų saulės" metri
kacijos duomenys džiugina ir
stebina. Jie iliuzoriškai guo
džia: knygų leidyba išeiviškoje visuomenėje nėra dar mi
ręs reikalas. Tokios apimties

knygos išleidimas,
atrodo,
skirtinas stambokos institu
cijos iniciatyvai. Anaiptol, tai
kelių entuziastų žygdarbis. Ir
viso darbo liūto dalis priklau
so nepailstamam vertimų iš is
panų kalbos meistrui Povilui
Gaučiui. Šis milžiniškas to
mas yra vienuoliktoji jo ver
timų sumos dalis. Povilas Gau
čys išvertė iš ispanų kalbos į
lietuvių kalbą dar dešimtį to
mų. J o dosnios malonės dėka
esame pakankmai pažinę ir
jautriai pasigrožėję didingos
ispanų kalba literatūros plo
čiu ir gyliu.
Susitikdami su tokios apim
ties litertatūriniu darbu, neju
čiomis lenkiame pagarbiai
galvą faktui, kad mūsų ne
ramios buities dardesy įmano
ma mylėti poeziją, džiaugtis
poezijos žiedais, pateikti ispa
niškosios poezijos žiedus lie
tuviškoje puokštėje. Tos pre
misos, aišku, buvo stimulai,
kurie įragino vertėją duoti
mums šį impozantišką vei
kalą.
Jeigu smalsus skaitytojas
geidautų praverti duris į žino
jimą, norėtų susipažinti su nū
diene Ispanų Amerikos poezija
visoje jos platybėje, pamatyti
jos spindesį, egzotinius mums
miražus, niuansų ir metaforų
žaismą, briliantiškai išieškotų
nusakymų žėrėjimą — "Ato
grąžų saulė" yra tokio smal
saus skaitytojo lietuvio vademecum'as.
Šiame eilių rinkinyje įspū
dingai defiliuoja
devynias
dešimt poetų iš devyniolikos
ispaniškai kalbančių Ameri
kos valstybių. Per tris šimtus
eilėraščių mes einame kaip per

spirta

ALFONSAS NAKAS

Tai viena iš Williamo Sha
kespeare'o komedijų, kuri kome
dija pavadinta tik todėl, kad bai
giasi be lavonų. Tikrai komiški <*ia
tik du personažai: klounas
Lavatch ir paikas karininkas
Parolles. Deja, pirmasis labai vul
garus, kalbąs dviprasmybėmis, o
antrasis, publiką tiek prijuokinęs
arogancija ir bailumu, veikalo ga
le kelia žiūrovo užuojautą. Nėščia
Helena pagaliau primina uodegą
vėjavaikiui Bertramui, Bet ar tai
laiminga pabaiga? Žiūrovas, teat
rą palikdamas, neabejoja, kad
Bertramas vėl išbėgs kur nors ka
riauti ir naujų moterų ieškoti. Bet
pamokyk tu dabar Shakespeare'ą,
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J U R G I S GLIAUDĄ

Atmintis jau šlubavo, ir jis
visomis jėgomis ją lavino, pri
simindamas mnemonikos tai
sykles, kuriomis jaunystėje do *j\9i\ix^t r v i
mėjosi. Taip jis g a i v i n o
smegenyse paskendusius fak Likimas nubloškė į tolimą Los
tus. Kai tik Hamburge — Angeles, kur gamta taip skir
Pinneberge susikūrė Pabaltijo tinga nuo mylimos ir išsiilgtos
universitetas, Mykolas Biržiš tėvynės gamtos. Seimą ištiko
ka ėmė jame dėstyti lituanisti nelaimės. Miršta žmona, išti
nius dalykus.
kima ilgo gyvenimo draugė,
miršta žentas, palikdamas jau
Ir vėl— atvykimas į Ameri
ną našlę su mažais vaikais. Vi
ką. Suriku buvo senam moksli
sa tai profesorių giliai prislė
ninkui prisitaikyti prie šio
gė, jėgos mažėjo. Visuomenė,
krašto sąlygų. Bet jis bema
dar pati vos sunkiai besike
tant įsijungė į organizacijas,
lianti iš materialinio vargo,
gyvai bendradarbiavo spau
jautriai atsiliepė, stengėsi pa
doje, skaitė paskaitas, dalyva
dėti.
vo brolio Vaclovo pradėtoje
Profesorius vis rūpinosi bro
redaguoti Lietuvių
En
lių
likimu, o 1956 m. Vaclovui
ciklopedijoje. Kur galėda
mas, stengėsi palaikyti tremti mirus rašė: "Visa mano sva
nių dvasią, kiekvieną raginda jonė — kad pavyktų man bent
mas visomis išgalėmis — ar tai Vaclovo 'Aleksandryno' 3 to
visuomenine veikla, ar žodžiu, mus ligi galo išspausdinti, bet
ar plunksna, ar pinigu — rem koks bus Vaclovo mašinėlinis
ti Lietuvos laisvinimo darbą, veikalų likimas po mano rnir-

All's Well T h a t
Knd Wel)

LITERATŪRA

Skrydis į
poezijos

Mykolas
Biržiška

Jeigu j Stratfordo festivalį
Kanadoj, tai vis taikome ar į Fes
tivalio, ar į Avon teatrą. Ten visi iš
dramos gaunami malonumai dau
giau - mažiau garantaoti O Third
Stage? Ak, tai milžiniška daržinė
iš oro, o viduj — arena. Scena —
vienos plačios pakopos apsupta
siaurų lentelių platforma arenos
vidury, o virš jos, palubėse, prc
žektorių miškas. Vėi pakopų ' :
kopos iš visų keturių šonų. o ant tų
pakopų — eilės tokių siaurų, oe
patogių raudonų kėdučių p
kai Bene penki Santai ją, ga'
-daugiau.
Third Stage teatre sezonas visa
da trumpesnis, rrumpesnis n
met. Kitais sezonais nereta; Ha v;"i
vo e k s p e r i m e n t u o j a m a
su
šiuolaikinių draroatergų veikale
pastatymais Dabartinis Festiva
lio meno vadovas John Hirsch pe
reitą rudenį įsteigė Fhe S h a k e s peare
3 Company.
Buvo
patelktas '
rinktinių,
jaunų
aktorių, tik ką dramos tudijas
gūsių. Į jų tarj
Syta keletas
scenos veteranų. I ftage teat
re dabar ne si^'p sau ekspei
tuojaroa, bet ir r
* pirmaeiliai aktoriai.
Rugpjūčio 8 Third St T> U
matėm du labai skirtingos p
tymus, apie koriuos čia -r p
kėsiu.

MENAS,

Apie aktorius plačiau kalbėti ne
beturiu nei laiko, nei vietos, nors
ne vienas užsitarnavo gero žo
džio. Trumpai prisiminsiu tik
kelis.
Fiona Reid, vaidinusi Heleną, iš
moterų buvo pati įspūdingiausia.
Ji viską gerai atliko ir mimika, ir
balsu, ir gestais. Tik turiu čia pa
stebėti, kad ji ne kokia žalia me
džiaga, iš kurios, kaip minėjau
pradžioje, grupės diduma sudary
ta. Ji yra veteranė aktorė, su di
dele scenos bei TV vaidinimų
patirtimi. Antroji, deimantu žyb
telėjusi, yra Seana McKenna, vai
dinanti Dianą. Ypač nustebino jos
dominuojama scena dramos gale.
kur karaliaus narpliojama, kas su
kuo gulėjo, kas kada iš ko gavo žie
dą. Ten ji atkreipė kiekvieno žiū
rovo dėmesį.
Iš kelių puikiai pasireiškusių vy

rų, mano pirmąją premiją gau
na Diego Matamoros, nepapras
tai puikiai suvaidinęs sunkiausią
Parolles rolę. Žavėjomės juo — ir
tuščiu arogantu, ir tragišku skur
džium.
Čia mano išskirti du nauji ta
lentai — Seana McKenna ir Diego
Matamoros — rodo, kad T h e S h a k e s p e a r e 3 C o m p a n y yra di
džiai pozityvi. Talentai ten jau
skleidžiasi nė vienam sezonui ne
pasibaigus.
Damien
Turbūt nėra pasauly šviesesnio
piliečio, kuris nebūtų girdėjęs tėvo
Damien vardo. Tai belgų kilmės
katalikų kunigas (pilna pavardė
— Joseph Damien de Veuster), pe
reito šimtmečio viduryje susi
domėjęs Havajų raupsuotaisiais,

(Nukelta į 4 psl.)

Jonas Rimša (1903-1978)

Koncertas (aliejų*;)

jajame Pasaulyje, yra mil kyti antologijos specifiką lai
žiniška visuomenė. Iš tos teri- ko rėmuose.
Antologijos autoriai, mode~
torijos i š s i r a u n a
šimto
milijonų gyventojų Brazilija, nizmo srovės adeptai, iškilo po
nes portugalų kalba skiria ją Parnaso mokyklos, po neilgų
nuo bendros santakos su Ispa realizmo ir simbolizmo metų.
nų Amerika, nors buitis, isto Poetinio išsisakymo išraiškos
rija, prerijų ir kalnų fanta ir tematikos kaita, be abejo,
smagorija yra beveik identiški veikia ir nūn triumfuojantį mo
dernizmą.
Jau
atslenka
panašybės veiksniai.
"pomodernizmas",
dar
neapsi
Ispanų
Ameriką
sudaro
vainikavęs
savo
ryškiais
lau
devyniolika stambių,
apy
stambių ir smulkučių valsty rais, dar neturįs kūrybinio me
bių. Kai kurių valstybių ir vals todo deklaracijos. Kyla vėl
tybėlių vardų egzotika šiomis naujas poezijos avangardas.
dienomis atkakliai ir tragiškai Tai individualumo ieškojimai,
braunasi į pasaulinę spaudą kurie žada įdomių naujovių.
dėl nuožmių pilietinių karų, dėl
Plyšiai, pro kuriuos veržiasi
operetinių ir sistemingų coup nesulaikomo avangardo dai
d'etat spektaklių.
gai yra ryškūs socialiniai m o
Tai yra teritorija, kurios tyvai poezijoje, revoliuciniai
beletristinį paveikslą 1953 me plakatiniai šūkiai iki tragiš
žydintį sodą.
tais mums nupiešė kaip tik kos pikanterijos Ernesto CarPovilo Gaučio Lotynų Ameri denal eilėraštyje "Malda už
T e n k a galvoti, k a d vertėjas
kos rašytojų novelių vertimų Marilyn Monroe" (psl. 433). Ir
atrinko pačius būdingiausius,
antologija "Pietų Kryžiaus pa ftie autoriai vertėjo rūpes
p a č i u s garsiausius, kurie p r a s i dangėje".
tingai įjungti į antologiją. Jie
kišo už s a v o tėvynės sienų, poe
Ispanų Amerika nelyginant nūdieniai. Jie a v a n g a r d o
tus: populiarius, gilius, j a u t 
yra mūsų JAV vienodos kultū adeptai.
rius, poetinio epo meistrus,
ros ir istorinės tradicijos vals
Išdidus ir rizikingai eksperi
n o b e l i n i n k u s , lyrikus...
tybinis vienetas, bet be federa mentuojąs avangardas aug-'
I s p a n ų Amerikos poezijos
cinio ryšio. Tiktai kalba ir iš modernizmo atšakų, o remi"
prigimtį iškiliai n u s a k o U r u g 
kultūra riša šias devyniolika si senomis vertybėmis, nnflini
v a j a u s p o e t ė J u a n a Ibarbouvalstybių į vientisą kultūrinę vyresniųjų išpuoselėtais ko
rou eilėraštyje "Atogrąžų vai
visuomenę. Visur tie patys dais: fovizmu, kubizmu, sm
sius":
egzistenciniai rūpesčiai. Kal realizmu. Amžina generaciį5?
Visos aukso, purpuro ir
bos ir kultūros ištakų bei kul kova ir kaltinimai senosiom
žydrio
atogrąžos tūrinio reiškimosi formos iden srovės sustabarėjimu.
jam suteikė
gyvybingas
tiškos, ir literatūrinių srovių
bei mokyklų plėtra bei įteka
Paėmęs dominantu nūdv
sultis.
Jis matė didžiausią
žemės
prisiimama be ryškaus lo- nės Ispanų Amerikos poezijom
kalizmo inkarų. Kalbos užtva doktriną,
vertėjas
pateik
mėnulį
ir pažįsta pilnutinę
šviesą
rų nėra, autoriai visur savi, ir poetinės teritorijos žemėlapi
virf valstybių sienų, virš sk ;
(psl. 525). vienos valstybės skaitytojas
nagrinėja kitos valstybės po tmp-į pilietybių, v^rš prierai^
Ispanų
Amerika, ibero-isetą kaip savo krašto poetą, mo prie savo lokafiano pi?
p a n i š k o s i o s kultūros a t m a i n a ,
skaitydamas be vertėjo tar ncja viena Ispenų Amenkn a u j a k u r i š k a i iškilusi N a u pininkavimų.
poesijos vėliava!
Povilas Gaučys nesmigo į
Foezija, tas efemeriška .
turtingą ir dramatišką Ispanų
šimtmečių šmtmečiais neap
Amerikos poezijos istoriją. Šiai
tartas
iliuzijos,
intuici
antologijai jis pasiėmė dabar nuožmios būties sintezės n
tinį gyvenamąjį laikotarpį. V»
Hnys, beveik tomis pat for; da visose devyniolikos valdy mis, tomis pat metaforomis 5r
bių visuomenėse bemaž be idėjomis valdo visą l o p a m
varžovo
viešpatauja
vaa\Amerikos šviesuomene. P°
namasis
"literatūrinis
alegoriae stcprąžų saule —
demizmas", kai kur jau e->
nota čia ir pampų neap liucionuojąs į atšakas.
mi plotai, ir hadą ledynai. :
Bendrinėje
terminologijoje
Patagoniios ledinės vėtn>°
modernizmas yra nuolatos
Į <Hine forma reiškiamos idA
besikartojanti kūrybinio ve;
jon tampa milijone y&tįomm
kimo evoliucija, senų tiltų degi
Vilnija plati, kilni ir gili moit
nimas, ikonoklastų atakos
savarankiško-? -eliginių temų
naujovė, kaita. Ispanų Amen
'nterpretacijos,
erotizmo
kos literatūroje "modernizmo"
užuolankos, būties definicijos,
tiltulu eina nūdienis išraiškos
estetiškos arba egocentrinės
būdas, gausios to stiliaus baro
meditacijos, sarkazmo tonai,
kinės formos. Poetas mo
lyrinių rožių spygliai. Atran
dernistas, tuo tarpu, dominuo
dami indėnų
aborigenų
ja Ispanų Amerikos Parnase ir
paminklai, nelyginant prieš
šioje antologijoje. Poetai, k u
istorinės inkų gyvenvietės Annų eilės čia pateiktos, prasikidų viršukalnėse. Vilnija, kaip
10 į mūsų gyvenamąją erą, jie
migla, vadinamoji "skraidan
mūsų bendraamžiai. Laikme
čioji poezija". Kyla kaip obe
čio riba neleido antologijon
liskai hermetistų apmaudas. Ir
įjungti tokių poezijos milžinų,
keista, mums, lietuviams, čia
kaip Julian Casal arba Manu
sunkiai surandamos paralelės
ei Gutierez Najera. Poetų at
su šios antologijos autoriais.
ranka tačiau nebuvo vertėjo
Ispanų Amerikos poetinė tcrakon:-iftdava.
Tai
bodas
i^lai
(Nukelta i 3 paL)
Mivi^ki**!! v o l r i i H i fHii*>jun
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r a incognita gundo įžengti
jon.
Modernizmo sąjūdis ryžtin
gai kratėsi prancūzų įtakos.
Mūsų mąstančioji poezija už
tėvynės sienų kietai laikėsi už
prancūzų gelbėjimosi rato per
kelias labai jau monotoniškas
dekadas.
Kaip tik neseniai kultūrinis
"Draugo" priedas buvo klote
užklotas vertimo specifikos
nagrinėjimais. Amžinas italų
posakis "Tradutore - traditore" (Vertėjas - išdavikas) buvo
nuosekliai išgvildentas, ieško
ta išsiveržimo iš amžino akligatvio. Kaip versti? Tas
scholastiškas klausimas dūž
ta skeveldromis, kaip veidro
dėlis Hanso Kristijono Ander
seno pasakoje. Kiekvienas,
kieno akin pakliuvo sudaužy
to veidrodėlio skeveldrėlė, sa
vaip mato pasaulį. Kiekvieno
vizija individuali, nepritem
piama prie standartinio ešafo
to.
Vertėjas Povilas Gaučys tu
ri savo aky, savo intelekte tam
tikrą balansą, tam tikrą kom
pasą, kuris įgalina jį išsilaiky
ti virš vertimo problemų ver
peto. J i s pateikia teksto
atvaizdą. Apie aboliučią preci
ziją galvoti, kada tiek kalbinių
skirtybių ir kultūros nepana
šumo, neįmanoma. Ispanų
Amerikos poetinė kalba su
dėtinga, pilna neologizmų, au
torių atrastų terminų. Lietu
vių kalboj, p a v y z d ž i u i ,
neįmanoma atrasti atatikmenų ispaniškos Amerikos
archaikai, kreolų posakiams,
specifiniams šokio, medžiok
lės, kulto ritualo judesiams, ku
rie ten turi savo terminiją.
Aišku, šios antologijos tiks
las yra pateikti skaitytojui lie
tuviui Ispanų Amerikos poezi
jos įvairovę, grožį ir esmę
Stasys Goštautas įvadiniame
žodyje nurodo, kad kai kada
versta čia ir "pažodžiui". Kai
kur vertėjas buvo priverstas
duoti aiškinimų. Su kokiais
leksikos sunkumais teko susi
remti, rodo Portoriko salos poe
to Luis Pales Matos pavaiz
duotas "Negrų šokis":
Kalabo ir bambu.
Bambu ir kalabo.
Didysis Kokorokas sako:
"tu-ku-tu!\
Didžioji Jiokoroka sako:
"to-ko-to" (psl. 489)
Tiktai iššifravę šį sąvokų ir
vardų rebusą imame suvokti
realybę. "Bambu" yra iš bam
buko padaryti būgnai. "Calabo" yra i* Afrikos atvežtas me
dis. Cia "calabo" reiškia, be
abejo, afrikietišką sentimentą
"Kokorok" ir "kokoroka" yra
negru padermių įvairios reikš
mės vadovai. Suvokus šias
sąvokas, tampa savas ir su
prantamas gaivališko tempo
eilėraštisReikia stebėtis, kad šiam
milžirriškaTn proioMui vertėjui
nepritrūko lietuviukų atatiVm?TAU, lietuviškai suskambėju
f=iucse ^ūrhruoe vykusiai iš
laikyta
originalo d a r n a ,
išraiškos tempų ar nuotaika
disciplina, autoriaus
indi
vidualumas. Vertėjo žodynas
neliko mažesnis už originalo
žodyną, ką nurodo ir ameri
kinės ispanų poetinė? kalbom
fillllllll Stasys GoStautas.
Skaitytojui mažiau
rūpi
scholastinė vertimo precizija.
Skaitytojas nori skoningai
apdoroto, gaivalingo, žavinčio
veikalo, kuris prakalba į širdį
;
r į poetinį svarstymą. Toki
puikų veikalą — "Atogrąžą
saulė'' parūpino Povilas Gau
čys. Jeigu šio veikalo pristatyir>as vyktų Nepriklausomoje
Lietuvoje, iškilmių salėje būtų
devyniolikos Ispanų Amen
kos valstybių pasiuntiniai.
Ar Vilniaus mokslo įstaigos,
lyginamosios literatūros ka
tedros, beužmatys šios reikš
mingos antologijos pasirody
mą pro režimo pakabintas
doHrimSkM nkftae?
/
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Iš Pietų Amerikos ispanų poezijos

Eduardo
Kolumbietis,

Jorge Luis Borges
Argentinietis,
POETINIS

MENAS

Žiūrėti į upe, kurią sudaro laikas ir vanduo,
Ir atsiminti, kad laikas yra kita upė,
Žinoti, kad mes dingstame kaip upė
Ir kad veidai praeina kaip vanduo,

Būsi iš ugnies ir jūros,
tamsiaakė.
Iš bangos ir liepsnos būsi, juodaplaukė.
Žinosi laužo atomazgą
ir žinosi putos paslaptį.

Jausti, kad budėjimas yra kitas miegas,
Kuris svajoja nesapnuoti, ir kad mirtis,
Kurios bijo mūsų kūnas, yra mirtis
Kiekvienos nakties, kuri vadinasi
miegas.

Vainikuota žydriu, kaip banga.
Aštri ir žvaigždėta, kaip liepsna.
Vien tik tavo veidas
nepabaigiamas.
Kaip ugnis ir jūra. Kaip mirtis.

Matyt dienoje ar metuos simbolį
Žmogaus dienų ir jo metų,
Paversti metų įžeidimą
Į muziką, triukšmą, į simbolį,

Juana

Aš sakau: pušys!
kad man nušvinta
Aš sakau: pušys!
ošia giria.
Aš sakau: pušys!
laukinių šaltinių

J o n a s Rimša (1903-1978)

Čilietė, 1889-1957
DARBININKĖLIS
Mama, kai išaugsiu,
ai, kokį jaunuolį turėsi!
Tave pakelsiu ant rankų,
kaip karštas vėjas iškelia žolę.

Bolivietė, g. 1916
NENAUDINGA
KELIONĖ
Kam jūra? Kam saulė? Kam dangus?
Šiandieną
keliauju
sugrįžimo
kelionėje
į tą be krantų žodį,
kuris yra mano jūra ir tavo
užmirštis.
Tau atidavusi jūrą ir dangų,
palieku su savo gyvenimo
žeme,
kuri saldi, kaip kraujuje ir piene sumirkytas
Dabar man nebereikia to, ką turėjau,
nes esu kaip akvariumas ir kaip uola.
Mano kraujuje plauko greitos žuvys
ir mano kūne susiraizgo
šaknys
violetinių ir geltonų augalų.
Sužeistoje nugaroje turiu
nebenaudingų
sparnų žymes
ir mano akyse vis tebėr truputis
nebenaudingos
atsiminimų
drėgmės.
Tačiau dabar ar tai svarbu?
Kai ištiesiu rankas, nieko nėra,
išskyrus pasikartojantį
mane patį.
Argi tai nesu jūra ir nesu uola?
Mano gyvenime spalvą
paslaptys
iškyla ir nusileidžia didžiais
potvyniais,
ir keisti gyvuliai ir demonai
apsimeta angelais ir gėlėmis mano grotose.

Bolivijos motyvai (aliejus)

Gabriela Mistral

Bedregal

Aš nežinau, ar įrengsiu tau namus,
kaip tu padarei man drabužėlius,
ar liesiu žalvarį,
kuris yra amžinas.
molis.

ir mano lūpomis
šviežumas.

praeina

Aš sakau pušys! ir save matau tamsią,
penkiolikmetę,
po viena kaip namas plačia,
kur vieną vakarą kažkas ant mano lūpų
kaip nepaprastą vaisių paliko
pirmutinį meilės bučinį.
Ir visas mano bekraujis kūnas dreba,
prisimindamas
savo buvusią mėtos kvaptį!
Ir užmiegu su pilnomis ašarų akimis,
panašiai kaip pušys užmiega su šakomis,
pilnomis rasų.

Kokius gražius namus tau pastatys
tavo vaikutis, tavo titanas,
ir kokį gaivinantį
pavėsį
pastogė tau suteiks!
Aš laistysiu tavo daržą
ir tavo sterblę prikrausiu
kvapių vaisių,
daug, labai daug.
Arba aš tau ausiu kilimus
ir pinsiu meldus,
ar laikysiu malūną,
dainuojantį ir duoną malantį.
Ai, koks linksmas tavo vyrukas
dain:ws kalvoje
ar ant malūno rato,
ar ant laivo stiebų jūroje!
Skaičiuok, skaičiuok langus,
kuriuos šios rankos išskirs;
skaičiuok, skaičiuok pėdus,
jeigu gali juos suskaičiuoti...
(Iš raudono molio
mane išmokei kurti,
o savo dainose man atidavei
visą slėnį ir vi3ą jūrą...)
Ai, koks gražus tavo vaikas,
kuris žaisdamas tave užkels
ant kukurūzų stiebų
ir ant kviečių lauko vilniui.

Octcvio Paz
Meksikietis, g. 1914
VASAROS

NAKTIS

Vasara,, tu palieti, tu jauti nakties kūną,
kai tu maudais upėse,
dvelkimas, kuriame paskęsta
žvaigždės,
alsavimas burnos
iš žemės lūpų.
Žemės lūpų, burnos,
kur merdintis pragaras alpsta,
lūpos, iš kurių dangus lyja,
vanduo dainuoja ir rojai gimsta.
Įsiliepsnoja nakties medis
ir jo skeveldros yra žvaigždės,
jo vyzdžiai yra paukščiai.
Teka lunatiškos upės,
įkaitintos druskos liežuviai
plaka tamsų paplūdimį.
Visa alsuoja, gyvena, teka:
šviesa savo virpėjimu,
akis erdve,
širdis savo plakimu,
naktis savo begalybėje.
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ir jaučiu,
siela.
ir mano ausyse

Pušys, pušys, pušys! Ir užmerktom akim
matau žalią plaušą gilių šakų,
kurios sukarpo saulę nelygiais
paplotėliais
ir juos išmėto, kaip lęšiukų saujas
ant bevingiuojančių
kelių.

stebuklų,

Taip pat jis, kaip nesibaigianti
upė,
Kuri praeina ir palieka, ir yra tas pats
Nepastovus Heraklitas, kuris vis tas pats
Ir kitas, kaip nesibaigianti
upė.

J i - n a s fc'rof

g. 1895

PUŠYS

Kartais sutemų valandom
veidas
Į mus žiūri iš gilumos
veidrodžio;
Menas turi būti kaip tas veidrodis,
Kuriame atsispindi mūsų pačių veidas.

Nebereikia man jūros, saulės ir žemės,
dabar, kai grįžtu iš beribės meilės,
jau turiu žodyje be krantų
tai, kas galėjo tilpti jo rieškučiuose.

Ibarbourou

Urugvajietė,

Matyti mirtyje sapną,
saulėleidyje
Graudulingą auksą. Tokia yra poezija,
Kuri nemari ir vargana. Poezija
Grįžta, kaip aušra ir saulėleidis.

Yolanda

g. 1913

UGNIES IR JŪROS TEMA
Vien tik ugnis ir jūra tegali žiūrėtis
be galo. Netgi nei padangė su savo debesimis.
Liepsnos ir bangos, ir tavo akys.

g. 1899 m.

Pasakojama, jog Odisėjas, prisisotinęs
Verkęs iš meilės, pamatęs
Rakę,
Žalią ir kuklią. Menas yra toji Itakė
Žalios amžinybės, ne stebuklų.

Carranza

Tamsus, bekraštis gimimas
gimsta vasaros naktį
Ir tave vyzdžiuose gimsta visas dangus

•Jonas RiinSa (1903-1978)

Vicenie

Gerbasi

VenecueUeiis, g. 1913
MANO

TĖVAS

IMIGRANTAS

(Ištrauka)
Taip, naktis glūdinti dideliuose tankiuose lapuose.
lijanose, nusileidžiančiose Ugi pat juodų vandenų
kaip lėtos gyvatės, burtininkų
užkerėtuos
švytesiuose, kurte bėga, kaip mėlyni dvelkimai,
prabėgom sudrebindami pasislėpusias
gėles,
tau atskleidė seną paslaptį mano karštos šalies.
Tu palietei šaknis, akmenis ir vaisius,
apkabinai medžius, bėgai per liūnus,
įsiskverbei į olas, sužeidei
armadilh,*)
panašų į kryžiuotį su nublizgintais
šarvais
pasimetusį girios ir upės prietemoje.
Matei karštų lietų rytus
ir girdėjai šnabždant medžius ir žvėris,
tą amžiną šauksmą žemės naktyje,
kuris kartais verkia ir šaukia ir mauroja panteroje.
Ir matei didelių sėklų išsprogimą,
ir gimimą lapo, ir gėlės išsiskleidimą.
Ir nustebusių stirnų apsuptas, kalbėjai:
„Padėk man, o nuostabioji žeme!
Aš pasiliksiu su tavim, garbindamas tavo uolas,
kurios prietemoje turi naujų dievų veidus.
Aš ateinu iš uostų, iš tamsių namų,
kur sausio vėjas užmuša vargšus vaikus,
kur stinga duonos žmonėms.
Aš ateinu iš karo, ašarų ir kryžių.
Padėk man, o stebuklingoji žeme!"
*) A r m a d i 1
į paršiuką pa

vra Pietų Amerikos bedantis. Šarvuotas,
na žvėrelis.

Visi vei imai P o v i l o G a u C i o, paimti iš knygos „Atogrąžų saulė
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Amerikiečių dėmesys tautotyrai

Nuomonės ir pastabos

Nelengva ištrūkti iš savojo
kevalo
"Taip, jis suprato, kad aš ven
giu jo tiesos, kad man mieliau bū
ti ten, kur susikūriau savąją"- Tai
citata iš E. Cinzo romano "Mona".
Būti su savąja tiesa yra malo
niai saugu. Ar kartais neatrodo,
kad kito žmogaus tiesos ven
gimas yra drauge ir savosios tie
sos griovimas. Vengdami atsisako
me sąlyčio ir tuo būdu griauname
pažinimą. O nepažinę, neįsįjautę į
kito žmogaus būklę, nustojame to
bulėti. Susikurtoji sava tiesa už
temdo viską.
Tai tokia visuomeninio ir kultū
rinio egzistavimo logika. Šv.
Pranciškus Salezietis štai ką pa
tarė rašytojam: "Recenzuodami
jauskitės autoriais, o rašydami
jauskitės kritikais, ir tada pa
jėgsite rašyti teisingai.
* »*
Gegužės sekmadienis. Po pa
maldų parapijos kieme vyksta
balsavimas. Renkama Lietuvių
Bendruomenės apygardos valdy
ba. Už staliuko sėdinčios jaunos
lietuvės kviečia balsuoti. D a u g
kas taip ir daro, taip sakant, at
lieka bendrą, demokratišką parei
gą.
Prieinu prie gero bičiulio. Se
niai nesimatėm. Spaudžiu delną.
"Kaip sekasi?" "Gerai. O kaip pa
čiam?" "Negabu skųstis". Klau
siu: "Ar jau balsavai?". "Ne".
'Tai vėliau balsuosi?". "Ne, ne
balsuosiu". "Kodėl?". "Šiai bend
ruomenei nepritariu".
Po pusvalandžio salėje praside
da Bendruomenės skyriaus su
ruošta paskaita apie nūdienį gy
venimą
Lietuvoje.
Rodomos
skaidrės. Kaip visuomet, daugiau
paminklų, negu gyvenimo Pre
legentas mokslininkų pasikeiti
mo sąlygomis ilgesnį laiką pralei
do Vilniuje. Profesoriavo
ir
kritiškai stebėjo tarybinę tvarką.
Žvilgterėjęs į gausią auditoriją,
pamatau ir savo bičiulį — mielą
visuomenišką vyrą, kategoriškai
atsisakiusį balsuoti už nemielą
bendruomenę. Jo dalyvavimas pa
skaitoje sveikintinas. Juk yra
žmonių, kurie nemėgsta virėjo, bet
su apetitu kerta jo pagamintus
kukulius.
* **

Šeštadienis, 1982 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

Klausausi lietuvių radijo valan
dėlės. Pravedami net du pokal
biai. Viename televizijos aktort
Jūratė Nausėdaitė — Ann Jilian
lietuviškai atsakinėja į klau
simus.
Kitame
pasikalbėjime
dalyvauja žydė Regina Beder Kab. Ji neseniai su savo šeima iš
Latvijos emigravo į Ameriką.
Atsivežė iš Lietuvos ir 87 metų Zo
sę Lisauskaitę. Zosė vokiečių oku
pacijos pradžioje herojiškai išgel
bėjo Reginą Beder, tada d a r
penkiametę. Reginos tėvai ir du
broliai žuvo kacete. R. Beder gra
žiai kalba lietuviškai. Dėkoja už
dėmesį, prielankumą. Džiaugiasi
čia sutikusi tiek daug gerų lietu
vių.
Tą pačią dieną iš pašto dėžutės
ištraukiu LAV laikraštuką — su
vietinėmis lietuvių žiniomis, skel
bimais, keliais reportažais ir ko
vingais vedamaisiais. Laikraštu
kas būtų nieko sau, jei ne tos per
dažnos kalbos klaidos. Taip pat ir
tonas vedamuose kartais pri
mena vėzdų gadynę.

Stratfordo festivaly
(Atkelta iš 3 psl.)
nuvykęs į jų koloniją Molokai sa
loje, jiems teikęs pradžioje religinj
patarnavimą bei guodęs, ilgainiui
tapęs ir jų materialinio gerbūvio
kėlėju, tikru jų vadu, pats apsikrė
tęs raupsais ir ten 1889 metais mi
ręs. Kai kūną belgai panoro per
vežti į Louvainą, jo gimtinę,
iškasus nerasta jokių gedimo žy
mių. K ū n a s parvežtas ir su di
džiausiomis iškilmėmis Louvaine
palaidotas 1936 metais.
Havajuose dirbanti žurnalistė
bei dramaturge Aldyth Morris
1980 m. parašė keistoką, trumpą,
vos 35 psl. dramą " D a m i e n " . Tai
yra vieno veikėjo, tėvo Damien
monologas. Dramaturgės vaiz
duotėj, tėvas Damien pomirtinės
kelionės - triumfališkos, bet prieš
jo norą — metu pabunda ir
pasakoja svarbiausius savo gy
venimo įspūdžius. Pasakoja n e
kam kitam, o Nukryžiuotajam.
Stratforde, Third Stage teatre, ši
drama buvo pastatyta rugpjūčio 4
ir iki rugpjūčio 15 kartota šešis
kartus.
Viename scenos gale kabojo ma
syvus, lyg cementinis, plokščias
kryžius, o ant jo — Nukryžiuo
tasis. Ne paprastas, o raupsuotas:
deformuotu veidu, su duobe deši
nėje krūtinės pusėje, kaire ranka
be pirštų, bepirštėmis kojomis. Ki
tame scenos gale — pintinė kėdė ir
ftalia jos stalelis. Didelio pajėgu
mo aktoius I>>wi8 Gordon tėvą
Damien vaidino. Šviesoms ir dra
maturgės nurodytiems garsams
gelbstint <pvz. laivų sirenoms, var
pams, etcj aktorius improvizavo
Damien pasikalbėjimus su vyskupu, su Honolulu sveikatos taryba,
kalbino raupsų paliestuosius, sa
kė jiems pamokslus, skaitė laiš
kus, skaitė raupsuotiems vaikams
raitus, kalbėjosi su Nukryžiuotuo
ju jam melsdamasis, suklupęs at
liko ispažint} iš Molokai išplau
kiančiam Kunigui. Viskas taip
įtikinančiai, taip natūraliai, taip
aiškiai, kiekvienam suprantamai.

Šį sykį laikraštėlyje pykstama,
kad miesto taryba nubalsavo pa
naikinti tautybių vėliavų pakėli
mo apeigas prie rotušės. Žinoma,
negerai, kad panaikino mums
taip brangią progą pasireikšti su
savo siekimais. Antra vertus, gal
taryba turėjo ryžtis tokiam spren
dimui: juk miesto valdose yra gai
šimtinė tautybių, ir daugelis jų
trokšta savo vėliavų plazdėjimo
prie rotušės. Kiek valandų turi su
gaišti aukšti pareigūnai, dalyvau
dami tose apeigose!
Vedamojo radėjas, užuot dalykiš
kai svarstęs reikalą, dėl to panai
kinimo užsipuola žydų tautybę:
"Kodėl žydeliai gavo paskelbimą
"Holicaust Day" (taip rašoma
"Holicaust" — m.p.) ir buvo jiems
įteiktas miesto atžymėjimas".
Vedamojo pabaigoje: "Lietuviai
turėtų atsiminti — nebalsuoti už
žydiškus miesto tarybos narius,
nei už prosovietinius juodžius".
Būtų gražu, jei kas įrodytų LA V
redaktoriui, jog "Holocaust Day"
primena 6 milijonų žydų nužudy
mą. Tai ypatinga tragedija, kuria
pergyveno ir Regina Beder, ir Zo
sė Lisauskaitė, ir visa žmonija.
Pr. V,

Kad dėl blogos klausos kai ko ne
prarasčiau, dramą buvau persiskaitęs, tai buvo dvigubai įdomu.
Lewis Gordon, visų Stratfordo
festivalio lankytojų gerai pažįs
tamas, nedėvėjo nei peruko, nei
grimo. Buvo aprengtas tik prastos
medžiagos sutana, kaip vargšų ku
nigui tinka, prie juosmens prisise
gęs išskirtinai didelį rožančių su
dideliu kryželiu.
Vaidinimas — monologas, at
metus pertrauką, užtruko apie 70
minučių. Publikos tebuvo necilni
keturi šimtai. Ilgi, karšti plojimai
tęsėsi minutėmis. Publika norėjo,
kad aktorius sugrįžtų į sceną aplo
dismentų priimti, bet jis nebepasi
rodė. Gaila, kad šį nepaprastą, vir
tuozišką seansą tebus matę gal
pora tūkstančių žmonių, kai jis ver
tas šimteriopos publikos.

NAUJI LEIDINIAI
•
JAV
LB
TRYS
DEŠIMTMEČIAI. Išleido Jung
tinių Amerikos Valstybių Lietu
vių Bendruomenės Krašto valdy
ba 1982 m. Redagavo Balys
Raugas. Viršelis Jono Stelmoko.
Spausdino Pranciškonų spaustu
vė, 341 Highland Blvd., Brooklyn,
N Y 11207. Tiražas 1000 egz. Kai
na nepažymėta.
Tai stambus, švariai išleistas ir
labai gausiai iliustruotas leidinys,
kuriame sutelkta faktų gausa pa
dės ateities išeivijos istorikams
susidaryti panoraminį žvilgsnį,
kaip mūsų buvo bendrai gyventa,
augta ir kurta trisdešimties metų
slinktyje, besirūpinant tolimesniu
mūsų tautos ir krašto likimu. Pra
džioje: JAV LB krašto valdybos
dabartinio pirmininko Vyt. Kutkaus žodis, J A V LB garbės pir
mininko prelato Jono Balkūno Žo
dis ir istoriko Algirdo Budreckio
paruošta JAV LB 30-čio apžval
ga. Seka visų JAV LB apygardų
bei atskirų apylinkių aprašymai
— istoriniai jų įsisteigimo duo
menys ir veikla. Atskirai nušvie
čiama JAV LB Švietimo, Sociali
nių reikalų, Visuomeninių reikalų
ir Kultūros tarybų veiklos vaga

liečianti medžiaga. Štai naujau
siame leidinio numeryje (July
1982, Volume, V Number 3) spaus
dinamas Elenos
Bradūnaitės
straipsnis „Ethnic Heritage and
Language Schools: From One
Generation to the Next". Straips
nis skaitytoją supažindina su
American Folklife Center rė
muose pačios autorės suprojek
tuotu ir jos vadovaujamu tyri
nėjimu, liečiančiu šeštadienines ir
savaitgalines
įvairių
etninių
grupių savo kalbos bei kultūros
mokyklas. Projektas liečia šias
Amerikos etnines grupes: kinie
čius, ukrainiečius, armėnus, in
dėnus, arabus, čekus, žydus, grai
kus, rusus, vokiečius, korėjiečius,
Karibų regiono ispanus, libanie
čius, lenkus, vengrus, portugalus,
kambodiečius, turkus, japonus,
latvius, olandus, etiopus ir lie
tuvius. Kiekvienai grupei prista
tyti reikėjo surasti atitinkamą spe
cialistą. Šiuo metu šis kolektyvinis
darbas raštu jau yra atliktas, ir
šaukiama visų talkininkų ir šios
srities specialistų aptariamoji kon
ferencija, globojama American
Folklife Center. Visa surinktoji ir
pateiktoji medžiaga bus toliau Ele
nos Bradūnaitės redaguojama ir
leidžiama atskiru
akademiniu
leidiniu.

Ethnic #
Recording m
America

Senosios
kultūros kraštuos,
ypač Europoje, visa plačioji tautotyra (tautosaka, tautodailė, etno
grafija, etnologija) jau seniai yra
atkreipusios mokslininkų dėmesį
*fi
ir studijuojamos bei tyrinėjamos
kaip atskiros mokslo sritys. Ne
galėtume pasakyti, kad ir ameri
kiečiai ta liaudine kūryba bei liau
t*
dies b u i t i m i būtų lig šiol
nesidomėję. Domėjosi, bet tik
labiau
socialinio
bendravimo
pramogine prasme. Visu tuo ir
moksline prasme rimčiau susi
domėta
palyginti
neseniai.
Galima sakyti tik prieš gerą
dešimtmetį, kada amerikiečiai, lyg
kieno pažadinti staiga pradėjo ieš
koti savo „šaknų". To atbudimo
lenkų šeimos indėlį į lenkiškų
rezultatas buvo ir prie Kongreso
plokštelių istoriją: The Sajevski
bibliotekos, Washingtone, įkurta
Story: Eighty Years of Polish
federalinė institucija „American
Music in Chicago (Richard K.
Folklife Center". Tai įstaiga, kuri
Spottswood). Perskaitai ir pagal
rūpinasi ne vien tik kūrybinių
voji: o koks galėtų būti etnikos
liaudies pastangų šiame krašte
muzikinei sričiai įdomus ir mūsų
populiarinimu, bet ir jų paky
Vanagaičio čionykštis aprašas!
lėjimu į akademinio nagrinėjimo
Bet minimoje knygoje ne
lygį- Įvairių valstijų ir įvairių
aplenktas ir aplamai baltiškasis
miestų savivaldybės bei atitinka
indėlis: minimas lietuvių ir latvių
mos organizacijos taipgi kreipiasi
įnašas. Supažindinama su tau
į American Folklife Center, prašy
tosakos rinkėju ir rekorduotoju
damos talkos bei instrukcijų kaip
profesorium dr. Jonu Baliu, su
suorganizuoti savo regiono etno
muziku J. Žilevičium ir jo išpuo
grafinį muziejų, kviečiasi Centro
selėtu muzikos archyvu, su įvai
paskaitininkus bei instruktorius
riais būdingais plokštelių, an
įvairiems tautosakos, tautodailės
Prisimintinas čia ir ankstesnis samblių ir jų įrekordavimų
ir etnografijos kursams. Nemaža etninio pobūdžio American Folk atvejais ir nuorodomis į šaltinius.
dalis American Folklife Center rū life Center projektas, dabar jau
Visas leidinys yra didelio for
Zibuntas Mikšys
Nerealioji Venecija
pesčio bei dėmesio tenka ir etni išleistas atskiru, imponuojančiu
mato, 270 psl., puošnus, su daugy
nėms šio krašto grupėms: i n d ė leidiniu „Ethnic Recording in
be retų istorinių nuotraukų. Prie
nams, tautinėms bei rasinėms America. A Neglected Heritage".
lietuviškos informacijos pridėta
imigrantų reiškimosi formoms. American Folklife Center direkto
dar lietuvių tautinių šokių plokš
Tuo pačiu n e a p l e n k i a m i ir rius dr. Alan Jabbour šio neseniai
telės, įrekorduotos Dariaus La
,.American Library Associa- aptarimas, Štai bent keli pavyz- lietuviai.
išėjusio veikalo įvade pagrin pinsko su Stuttgarto simfoniniu
tion" Šiame krašte leidžia du džiai:
T a proga tenka prisiminti, kad dinius veikalo paruošimo kreditus orkestru, aplanko nuotrauka.
kartus per mėnesį išeinantį žur
Stulginskis,
Aleksandras.
Knygą „Ethnic Recording in
nalą „Booklist". Tai didelio for Atsiminimai, 1980. 295 p. illus. nuo p a t American Folklife Center atiduoda taipgi įstaigos tautoty
mato, puikiai tvarkomas, daugiau Chicago, Tbe Lithuanian Institu įkūrimo metų įstaigoj, kaip etni- ros specialistams: Elenai Bradū- America: A Neglected Heritage"
kos specialistė, dirba ir mūsiškė naitei ir Carl Fleischaueriui.
galima įsigyti, rašant ir pinigus
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