
rrf*SaS I»1C %!*-%*» 

Ši įame numeryje: 
Lietuviškos knygos kertinė paraštė. 
Lietuviško rūpesčio idėjiniai pagrin
dai. 
Apysakos apie Vilniaus žydus. 
Sąmojis atperka viską — Antano 
Gailiušio novelės. 
Marijos Stankus-Saulaitės eilėraštis. 
Tautiniai papročiai literatūroje. 
Donelaičio „Metai" Vokietijoje. 
Mintys, susijusios su Norman Parish 
paroda Galerijoje. 
Naujos knygos pirmu žvilgsniu. 
Chicagos teatruose. 

K&V& on£, 
Lietuviškos knygos kertinė 
paraštė 

Dažnai knygų leidimo rei
kaluose girdime a imanas . Ir 
ne be pagrindo. Kartais t a rp 
girdimų a imanų prasisunkia 
ir piktumo gaida. Beveik visa
d a čia g a u n a rykščių tie, ku
r iems knygos leidžiamos: jau 
ta mūsų visuomenė knygų ne
perka, nesidomi, neprenume
ruoja, paš tu gavus — grąžina 
ir t. t. ir t. t. Ai, ai, ai, — aik-
čiGJame. 

Tačiau yra ir kita medalio 
pusė, kurios beveik niekad 
s p a u d o j n e v a r t o m e . Š t a i , 
„ a n t savo paties kailio" 1983 
vasarą pat ir t i keli epizodai: 

Epizodas nr. 1. Esu tokios 
knygų leidyklos narys — pre
numerator ius . Ta i reiškia (ar 
b e n t reikšdavo), kad kai lei
dykla išleisdavo knygą, pre
numera tor iams ją atsiųsdavo. 
J a u 1983 bobų vasaros pra
džioj spaudoje radau vienos 
naujos knygos recenziją, bet 
nebuvau knygos gavęs. Ra
š iau leidyklai, maloniai pra
šiau, kad atsiųstų. Gavęs, tuoj 
susimokėjau. Truputį ke-sta 
atrodė, k a d taip išėjo... Na, sa
kau, gal čia bus kiekvienam 
s u p r a n t a m a s neapsižiūrėji
m a s . 

Epizodas nr. 2. I" ors ir seku 
spaudą, domiuosi mūsų leidi
niais , bet apie p lanus š iam lei
diniui, apie prenumeratorių 
rinkimą nieko nepastebėjau. Ir 
staiga — uoila! Šaunus, kapi
talinis dvitomis jau išėjęs! Su
siieškojau adresą, skubu rašy
ti , nežinodamas nė kainos (kai 
kuriuos leidinius perku užsi
merkęs). Užsisakau po du to 
dvitomio egzempliorius, vieną 
sau, vieną dovanai . Gaunu lei
dinius, gaunu sąskaitą ir kiek 
graudinant i , asmenišką laiš
ką. Randu ir graudinančių 
užuominų spaudoj. Atsiskai-
tau ir s ave klausiu: kodėl to
kio leidinio reikėjo ieškoti, pra
šyti, kodėl apie ji anksčiau 
nebuvo rašyta ir skelbta? 

Epizodas nr. 3. Vėl skaitau, 
kad k n y g a j au įrišta. (Kaip 
dramatiška!) Tuoj pat rašau 
leidyklai ir p rašau dviejų eg
zempliorių, nors esu leidyklos 
prenumeratorius ir vieną eg
zempliorių gausiu be prašymo 
(reikia tikėtis...). Štai, gaunu 
vieną egzempliorių ir sąskaitą 
už antrąjį, puiku! Nusiunčiu 
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čekį už abu. Laukiu, laukiu, 
laukiu antrojo. Po kokių šešių 
savaičių nebeiškenčiu, leidyk
lai rašau. Tuoj pat a te ina laiš
k a s ir knyga: girdi, nežinojo
me, ar išsiuntėme ar ne, 
atleiskite... 

Epizodas nr. 4. Skaitau, iš
ėjo knygos naujas tomas ir 1.1. 
Turiu anksčiau išleistus to
mus , naujausio dar negavau, 
ir, kaip toj dainoj, per laiškelį 
prašau. Vieną vakarėlį radau 
paš to pristatytą knygą su sąs-
K.Stli'3., KIUTIOj 65 H A U Z U S tJKTaSbcLl, 
eina kalba ir apie būsimo to
mo išleidimą, prenumeratas, 
aukas ir kt. Siunčiu pinigus už 
gautąjį ir dar planuojamą to
mą. Pagiriu leidėjus, padėkoju 
ir dar įrašau klausimą: a r tik 
už šį tomą nebuvau susimokė
jęs iš anksto? Patikrinkite. 

gaunu laišką: už dabar išleis
tą ir mano specialiu prašymu 
m a n pristatytą tomą aš bu
vau susimokėjęs 1982 vasarą. 
I r nei atsiprašau, nei ačiū. 

Epizodas nr. 5 (paskutinis). 
Džiaugiuos, kad žymaus as
mens monografija jau rinkoje. 
Parašyta kaina, leidyklos var
das, bet nėra adreso. Išrašau 
čekį ir rugsėjo gale išsiunčiu 
vienam veikliam, plačius ry
šius turinčiam bičiuliui, pra
šau tarpininkauti. Šio leidinio 
da r iki šiol negavau, jau ilgo
kai laukiu. 

Šių epizodų išvada yra pap
rasta. Kad knygomis susido
mėjimas mažėja, kad skursta
me, kalti ne vien skaitytojai, 
ne vien kuklios jų pensijos ar 
Pūkelevičiūtės aprašy tas Po
n a s Moras. Pasirodo, kad lei
dyklos čia nevaikščioja bent 
be apsileidimo nuodėmės. Ką 
čia kalbėti, krautuvėj silkė yra 
atidžiau rodoma ir vyniojama 
negu mūsų leidyklose knyga. 

Aš norėčiau, kad knygos iš
leidimas, įsigijimas būtų kaip 
maža, džiuginanti šventė. Gal 
to ir per daug norėti. Tada, 
pats būdamas knygos skaity
tojų eilėse, bent nenoriu būti 
spaudos rabinų viešai plaka
mas: žiūrint vien statistikos 
akimis, rykščių kirčiai už šios 
vasaros darbelius priklauso ki
tų nugaroms... Gi kiek ati
džiau, a tsakingiau platinant, 
gal ir leidyklos kišenės nebū-

K. S K R U P S K E L I S 

Hans Kohn, galbūt pagrindinis 
nacionalizmo istorikas bei vertin
tojas, tvirtina, k a d tautinė sąmonė 
— ištikimybė t a m tikrai platesnei 
kultūrinei bendruomenei — nėra 
įgimta. J ą išugdė labai specialios 
aštuoniolikto ir devyniolikto šimt
mečių ekonominės bei politinės są
lygos. Tėvynės sąvoka apima kur 
kas daugiau negu tėviškės, ir ne vi
sais amžiais tėvynės meilė valdė 
žmonių galvoseną. 

Kiekvienas j au savo gimimu 
esame prisirišę prie savo šeimos, 
kaimynų, savo tarmės, prie gim
tosios aplinkos, vaikystėje įsigy
tų papročių. Dar ir dabar dauge
lis mūsų tarpe savo tėviškes 
prisimena labai šiltai, su savotiš
ku pamaldumu. Akyse vis dar rai
buliuoja gimtojo kaimo ežeras, 
kalneliai, beržynėliai — ir gubos. 
Brendimo metu, gimtojo kaimo 
meilę papildo bei praplečia kiti ry
šiai, jau dirbtini, daugiau ar ma
žiau sąmoningai įsigyti, žmones 
jungiantys į didesnius vienetus. 
Lietuviška etnografinė medžiaga 
Baltijos jūros pakrantėse jau gy
vuoja keli tūkstančiai metų, bet 
lietuvių tau ta atsirado devynio
liktame amžiuje, tautinio atgimi
mo sukurta. Ir ji galėjo susikurti 
visai kitokia: žemaičiai, pavyz
džiui, galėjo jungtis prie latvių, ar 
sukurti savo atskirą žemaičių tau
tą. 

Ne visais amžiais žmonės kūrė 
tautas. Prieš kelis šimtus metų 
Europoje vyravo religinė sąmonė, 
panaši į tą, kuri dabar pasireiš
kia mahometonų kraštuose. Tais 
laikais palikęs tėviškę asmuo pa
grindinę ištikimybę skirdavo reli-

Prof. dr. Kęstutis Skrupskelis (University of South 
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ginei bendruomenei. Keliginiu 

mas to savaitgalio programoje skaitytos jo paskai
tos tekstas). 

Nuotrauka J o n o Kuprio 

mastu jis skirdavo draugus nuo 
priešų, religiniame gyvenime ieš
kojo savo kūrybai medžiagos, re
liginės bendruomenės ribose dir
bo ir gyveno. Marksistai, savo 
ruožtu, tvirtina, kad iš tikrųjų 
žmogaus pagrindinė ištikimybė 
vystosi visuomeninių klasių plot
mėje: darbininkas neturi tėvynės, 
jis nepaiso politinių ribų, visų ša
lių darbo žmonės jungiasi ir bend
rom jėgom siekia savo klasės ge
rovės. 

Mėginant Kohn pažiūras į na
cionalizmą apibendrinti, jas būtų 
galima išreikšti šitokia forma: 

Religiniais amžiais, lietuviškai 
kalbantis darbininkas katalikas 
jungsis su lenkiškai kalbančiu ka
taliku turtuoliu bendrai kovai 
prieš protestantus. 

Nacionalizmo amžiais lietuviai 
— katalikai, protestantai, pravos
lavai, darbininkai, kapitalistai — 
kovoja prieš įvairių rūšių lenkus. 

Klasinei sąmonei įsiviešpata
vus, lietuviai darbininkai katali
kai jungsis su rusais darbinin
kais pravoslavais ir bendrom 
jėgom kovos prieš visų kraštų ka
pitalistus. Pats Kohn su viltimi 
laukia kosmopolitinio laikotar
pio, kada kiekvieno pirmoji ištiki
mybė priklausys visai žmonijai. 
Kosmopolitinį idealą išpažino jau 
Kantas ir juo grindė amžinosios 
taikos viltis. Kohn nuomone, iš 
pradžių nacionalizmo įtaka buvo 
teigiama, nes nacionalizmas skel
bė demokratines idėjas, skaldė įsi
viešpatavusias imperijas ir ska
tino ekonominę pažangą. Mūsų 
laikais nacionalizmo vaidmuo yra 
neigiamas. Nacionalistiniai jaus
mai tik žmones erzina, kelia ne
santaiką, o nacių suabsoliutin
tas nacionalizmas pagimdė žiau
rų karą bei masines žmonių sker
dynes. 

Kohn veikaluose Pabaltijo vals
tybės beveik nefigūruoja. Lietu-

tų tokios tuščios. 
Aimanuojant ar ne, tiktų 

visiems lietuvišką knygą trak
tuoti su didesne pagarba. 

A n t a n a s D u n d z i l a 

viai, latviai, estai, suomiai mini
mi retai, kartais ne visai tiksliai. 
Jis remiasi anglų, prancūzų, bei 
vokiečių istorijomis, irgi šiek tiek 
dažniau prisimindamas lenkus, 
čekus, žydus. Nacionalizmui jis 
priskiria aibę savybių, iš kurių no
rėčiau atkreipti dėmesį į dvi: na
cionalizmas, pagal jį, idealizuoja 
tautinę valstybę ir tautos gyveni
me ieško visos kultūrinės veiklos 
šaltinių. Ar iš tikrųjų šias dvi sa
vybes randame ir lietuviškame 
nacionalizme, ypač tautinio atgi
mimo metais? 

Turbūt visi sutiksime, kad lie
tuviai tikrai savo kultūrai pagrin
do ieškojo specialiai Lietuvos 
žmonių gyvenime, jų tautosakoje, 
istorijoje, gyvenamoje aplinkoje. 
Daukantas rašė Lietuvos istori
jas, ieškojo senovės paminklų, ty
rinėjo archyvus. Basanavičius 
rinko tautosaką. Vaižgantas ap
rašinėjo tautinio atgimimo laiko
tarpį. Krėvė mažiau lietuviškas — 
turiu galvoje jo biblinį veikalą 
Dangaus ir žemės sūnūs, tačiau ir 

jis parašė Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus. Daukantas 
net jaučia tam tikrą įtampą tarp 
lietuviško ir krikščioniško požiū
rių, ir visai sąmoningai lietuviš
kumą stato pirmoje vietoje. Vei
kalo Darbai senųjų lietuvių ir 
žemaičių pratarmėje jis rašo: 

Ne vienas skaitytojas, sklaidyda 
mas mano raštus, rūgos, jog aš anuo
se lietuvius ir žemaičius daugioj vie
toj giriu, o darbus ir kares krikščionių 
peikiu, kaipo neteisingai daromus... 
dėl ko gi žemaitis arba lietuvis negali 
būti giriamas, jei kantriai gynė savo 
namus ir liuosybę nuo neprietelių, my
lėjo dorybę, o neapkentė nedorybės. 

Daukantas sąmoningai atsisa
ko požiūrio, kuris baltų tautų už
kariavime matytų tik pastangas 
barbarams nešti civilizaciją ir pa
gonims skelbti krikščionybę, visa 
tai kas krikščionybės istorikui su
darytų tų įvykių esmę. Lietuvių 
pirmieji santykiai su krikščioni
mis — ne ką kruvinesni negu kitų 

— Daukantui ženklina žiaurų tau
tinės kultūros išnaikinimą, kurio 
metu lietuviai prarado savo senų 
laikų moralinę didybe. Ir todėl 
draugus nuo priešų jis skiria tau
tiniu mastu. 

Taip pat ir Basanavičius jaučia 
įtampą tarp lietuviškumo ir krikš
čionybės. Veikale Iš krikščionijos 
santykių su senovės lietuvių tiky
ba ir kultūra (1912 m.) Basanavi
čius sudaro visą sąrašą popiežių, 
kurie grobuonis kryžiuočius vadi
no "mylimais sūnais". Krikščio
nys lietuvių "kraują čiulpia, pa-
galiaus mėsą nuo kaulų nuėda, 
bet krikščionystės mokslo j iems 
visiškai nesuteikia" (2). Basana
vičiaus paskirtis yra išgelbėti dar 
nesunaikintus lietuvių pagoniš
kos kultūros likučius, "žadinti ge
resnės ateities viltį, idant ant tų 
mūsų tautos kultūros griuvėsių ir 
iš josios skaitlingų dar likučių 
skubiai išdygtų ir sparčiai išaug
tų nauja, naujų laikų kultūra". (3). 

Politinis momentas — savos ne
priklausomos valstybės troški

m a s — taut inio atgimimo metu 
nėra ryškus. Nepriklausomybės 
minties ne randu Daukanto raš
tuose. Minėto veikalo pratarmėje, 
jis apgailestauja, kad lietuviai ir 
žemaičiai tur i t a rnau t i sveti
miems valdovams, nešdami "sve
timą ginklą į tolimus kraštus a n t 
liepimo to, kursai jo valdytoju da
ros, ir, ne sup ra sdamas jo kalbos, 
lieja savo kraują už jį, vildamos, 
jog ansai j am jo liuosybę pagrą
žins" (I, 37). Nepriklausomos vals
tybės mintis tiek arti , tačiau ji to
liau neplėtojama. Daukantui 
svarbiau parodyti "neprieteliams 
Lietuvos ir žemaičių kalbos, jog 
kiekvienas norįs gali rašyti lietu
viškai" (I, 39). Vaižganto Pra
giedruliai, rašy t i pirmaisiais ne
priklausomybės metais , liudija, 
kokios buvo tau t in io atgimimo 
nuotaikos, ir Va ižgan ta s neranda 
aiškaus nepriklausomybės reika
lavimo. Pragiedrulių kova yra 
ekonominė bei kultūrinė, Lietu
vos politinės padėties neliečianti. 
Tą patį liudija ir Didžiojo Vil
niaus Seimo (1905 m.) triukšmin
gi ginčai. Buvo net siūlymų jung
tis į bendrą proletariato kovą, 
tačiau nepriklausomybės minties 
Seimas nesvars tė . Pasi tenkinta 
kultūrine autonomija, ryšius su 
kitom Rusijos imperijos tautomis 
tvarkant federaciniu pagrindu. 

Kai kurių latvių istorikų tvirti
nimu maždaug 1917 metais buvo 
visai konkrečiai bandoma steigti 
įvairių tautų federaciją su centru 
Ukrainoje. Bet tuo metu Lietuva 
jau buvo nuo imperijos atskirta, ir 
tie planai, atrodo, Lietuvoje di
desnių pasekmių neturėjo. Tačiau 
federacijos mint is buvo gyva ir 
Lietuvoje. Basanavič ius mini, kad 
Seimo metu buvo pranešta apie 
Odesos lietuvių ir latvių susirin
kimą, kuris siūlė, kad "tiedvi tau
tos susivienytų ir reikalautų vie
n o s l i e t u v i š k a i l a t v i š k o s 
autonomijos su Seimu Vilniuje". 
Šį rusų ka lba rašytą nutarimą pa
lydėjo "didis rankų plojimas ir 
šauksmai 'Lai gyvuoja broliai lat
viai ' "(4). Lietuvių-latvių uniją ak
tyviai propagavo J o n a s Šliūpas, 
1918 m. išleidęs knygelę apie lie
tuvių-latvių respubliką. Šliūpas 
vedė pas i ta r imus su latvių veikė
jais. Šliūpo federacinė galvosena 
siekia daug toliau: j isai siūlo viso 
pasaulio federaciją, 3U savais teis-

(Nukelta į 2 psl.) 
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mais , policija, kariuomene. J o 
nuomone, tiktai taip sudaryta tau
tų sąjunga sugebėtų išsaugoti ma
žesnes tautas nuo vokiečių gro
buoniškumo. T a r p kitko, Šliūpo 
nuomone, rusai mums nepavojin
gi. Labai žemos kultūros, po revo
liucijos audrų jie greitai neatsi-
gaus. 

H a n s Kohn valstybės troškimą 
iaiko esminiu nacionalizmo bruo
žu, galbūt todėl, kad jis remiasi di
džiųjų tautų istorija. Mažąsias 
t au tas — bent lietuvius — dau
giau viliojo kultūrinė autonomija. 
Mažai tautai — daug kas , atrodo, 
baiminosi — nepriklausomybė 
yra pavojinga. O autonomija sau
gesnė, ir jos pakanka kalbai iš
saugoti, kultūrinių paminklų ap
saugai. Po 1905 metų seimo, kuris 
nusprendė carui priešintis visais 
būdais, Basanavičius — turbūt la
biausiai gerbiamas to meto visuo
menės veikėjas — neįsteigė ko
kio revoliucinio sambūrio, o 
įsteigė Lietuvių Mokslo Draugi
ją, kuri rūpinosi istorinių pa
minklų apsauga. Ši draugija, at
rodo, išsaugojo Gedimino bokštą. 
1911 metais Vilniaus miesto val
džia buvo nutarusi sutvarkyti Vil
niaus vandentiekį ir Gedimino 
kalno viršūnėje pastatyt i van
dens rezervuarą. (6). Padėtį išgel
bėjo Basanavičiaus draugija, iš
reikalavusi, kad Gedimino bokštą 
laikytų saugojamu archeologiniu 
paminklu. 

Bet grįžkime prie Kohn tezės, 
kad šiuo metu nacionalizmo vaid
muo yra neigiamas. J i s nemano, 
kad tautos — tautinė sąmonė — 
turėtų pradingti . Ją t ik reikia nu-
politinti — panašiai , kaip moder
niais laikais buvo nupolitinta re
ligija, — ats isakant tautinės 
valstybės idealo (7). Pri imant 
Kohn vertinimo skalę, lietuvių 
tautinis atgimimas atrodytų ga
na pažangiai . Visų pirma šis at-

ūkininką pamokyti, kaip tą žolę, 
taip didžiai reikalingą ir naudin
gą, reikia auginti ir gerbti, kaip 
ypatinguose sodnuose, taip ir na
mų patvoriuose, išguldžiau čia iš 
teutonų kalbos raš tą apie apynių 
auginimą į žemaičių kalbą, idant 
kožnas perskaitęs žinotų, kaip 
reikia kutinti tą žolę" (I, 676). Tie
sa, Daukantas nepraleis progos 
nepastebėjęs, kad senovėje apy
niai patys Lietuvos giriose augo; 
tik šiais išsigimusiais amžiais 
juos reikia kultivuoti. Pagal Dau
kantą, panašiai atsitiko ir su 
vaismedžiais. Kadaise ir mūsų 
krašte jie buvo gerbiami, ką liu
dija daugelis žodžių. O dabar „ir 
taip didžiai retai ir tų pačių nu
sususių tegal regėti". (I, 672). O 
kodėl kalnėnam ir žemaičiam rei
kia knygelės apie taboko augini
mą? Todėl ' jog lietuvis, sekda
mas savo senovės būdą, nieko 
nenori nuo svetimo reikalauti, bet 
vis pats dėl savęs išmanyti". 
Žmonės, nemokėdami "kaip tą žo-

| lę reikia taupyti ir gerbti bei pa-
I tiekti, kad ją gal ima būtų naudo

ti, tankiai nustoja ne vien kašto, 
bet ir darbas per veltui prapuo
la" (I, 682). 

• • • • • • • 
Prie klojimo (Aluntos valsčius). 

gavusi", save guodė, kad jis vis-
tiek savas, o ne svetimas (I,.457). 

Ta pati tematika randama ir 
Kudirkos Satyrose: rusai, lenkai, 
ir jiems tarnaujantys lietuviai 
yra blogi žmonės — nors pasku
tinieji turbūt daugiau iš žioplu
mo. Kudirkos raštuose esama ir 
antisemitizmo — "Ant upelio, ku
riame nežinia ko daugiau — ar 
vandens ar smarvės, stovi mies
telis; jame taipgi nežinia ko dau
giau — purvyno ar žydų" r'Vil-

Nuotrauka K. Daugėlos 

gimimas buvo kultūrinis. J o pa- k & r ) Vieninteliai dori veikėjai 
grindiniai vadai buvo istorikai, 
rašytojai, tautosakos rinkėjai, o 
ne politiniai vadai, tokie kaip Ita
lijos Mazzini, ar Vengrijos Kos-
suth. Dabartinės Lietuvos nuotai
kos, kiek apie jas galime spręsti, 
yra panašios: aršus kultūrinių rei
kalų gynimas nustumia į šalį po
litines programas. 

Visai ki tas klausimas — jo čia 
plačiau neliesiu — ar gali maža 
tauta ilgesnį laiką gyvuoti be sa
vos valstybės. Turbūt, kad ne. 
J au ir praeityje tautos formavosi 
politinių vienetų rėmuose, juo la
biau ši taisyklė galios ir ateityje. 
Labai gal imas daiktas — deja — 
kad su laiku ir dabartinės Rusi
jos imperijos rėmuose išsivystys 
viena tauta . Trumpai paminėsiu 
vieną pavyzdį: Lietuvos televizi
jos studija paprastų ekonominių 
sąlygų yra verčiama gaminti pro
gramų rusų kalba. Rusiškos pro
gramos pasiekia daug didesnes 
žiūrovų mases ir todėl y ra pel
ningesnės. Patys vietiniai dažnai 
nepastebi, kiek daug Vilniaus ka
nalas rodo lietuviškom rankom 
gamintų rusiškų laidų. 

Priėmęs Kohn nacionalizmo są
vokos analizę kaip pagrindą, no
rėčiau paminėti du tautinio atgi
mimo bruožus, kurių Kohn į savo 
nacionalizmo sąvoką neįtraukia. 

Lietuviuose įsigalėjusi mintis, 
kad svetimos įtakos griauna tiek 
tautą, tiek žmones. Daukantui 
aišku, kad senovės lietuviai pasi
žymėjo narsumu, teisingumu, do
rumu. Penkis šimtus metų jie gy
nė savo "liuosybę" ir maitinosi 
paprasta putra (rankovėse prisi
pildavo miltų, kuriuos poilsio me
tu įplakdavo į Šaltą vandenį). 
Jiems daug geriau buvo maitin
tis sava — lietuviška putra "ne
kaip šešku būti, svetimus kiau
šus gerti, vištas ėsti ir tamsiame 
urve smirdėti" (I, 452). Senovės 
laikai buvo geri laikai, k a d a lie
tuvės "gebėjo baltą drabužį dėvė
ti ir buvo viežlybos gaspadinės, 
puikios žmonos ir skaisčios mer
gaitės". Tais laikais moterys sto
jo į karą lygiai su vyrais, o vy
rai "naktį ir dieną girione su 
meškomis ir vilkais grūmės", ir 
jau „lopšy pratindami vaikus sa
vo an t vargų, šalčių ir alkio, 
idant paaugę būtų viso išturintys 
ir viso pakenčiantys" (I, 454-455). 
Tos moterys kantr iai visus ūkio 
darbus dirbo — vyrai neturėjo lai
ko, jie grūmėsi su meškom —, 
arė, sėjo, piovė; svetimų kraštų 
drabužių nedėvėjo; "už gudo. len
ko ar vokiečio tekėti už visų di
džiausią sau gėdą turėjo": "at
kakliai, kalnėnė a r žemaitė, noris 
molio motiejų kalnėną a r žemaitį 

yra lietuviai, ir tik tie, kurie sve
timiesiems netarnauja. 

Kudirkai doro ruso sąvoka yra 
sau prieštaraujanti. Ir visi lietu
viai, kurie jiems tarnauja, pasi
savina svetimųjų atneštas ne
dorybes, t a m p a kyš in inka i s , 
girtuokliais, melagiais (pavyz
džiui apskričių vaitai, kuriuos 
vaido jų svetimtaučiai raštinin
kai). 

Vaižganto Pragiedruliuose ta ip 
pat tarnavimas svetimiems neša 
kartu ir skurdą, ir moralinį žmo
gaus žlugimą. Sulenkėjęs bajoras 
Algirdas Sviestavičius — iš pro
fesijos agronomas, lenkiškai iš
tižęs ir nemoka tvarkyti ūkio. To
dė l j i s beve ik v i s k ą pe r 
varžytines parduoda. Jį sutin
kam traukiny, iš varžytinių be
grįžtantį, su bendrakeleiviais be
sišnekučiuojantį. Net ir tada 
tikrosios padėties nesupratęs, 
Sviestavičius vis plepa apie savo 

giminystę su kažkokiais įsivaiz
duotais Safandullo kunigaikš
čiais. Tačiau Sviestavičių išgydy
ti dar galima, ir štai kodėl: "Nors 
lenkų kultūros, toli gražu ne len
kų būdo. Ir bajoriškoji jo tuštybė 
vis a ts i rūgsta senovine lietuvy
be, ir lėtas jo būdas — mūsiškas, 
mums nesvetimas". (8). Atrody
tų, k a d Sviestavičiaus ūkvedys. 
Merkelis Vėdarėlis (Viodorelli) 
lietuviško būdo nei šešėlio neiš
saugojo. Ir todėl — lyg kokį šėto
ną — Sviestavičiai jį iš dvaro iš
varo. Vilius Vidmantas Prūsijoje 
išlieka doras, darbštus ūkinin
kas. Tačiau svetimoje žemėje ir 
jam gresia moralinis žlugimas. 
Vidmanto sūnus , iš tėvo ūkį per
ėmęs, tėvą pradeda skriausti, ir 
Vidmantui nieko nelieka tik pa
t raukt i į Lietuvą ir imtis savo 
žmonėm naudingo darbo. Dar ki
tas veikėjas,Valerijus Kukulis, gi
liai įaugęs į pagoniškos Lietuvos 
mistiką, jos piliakalnius, padavi
mus, šventuosius ąžuolus. Visų 
pajuokiamas, skriaudžiamas jis 
iš tarnauja 25 metus caro armijo
je ir gauna pensiją, kurios pakan
ka kartą į metus gerai nusigerti. 

Tiek Sviestavičių. tiek Vid
mantą , tiek Kukulį — nors šį la
bai savotiška prasme — išgydo 
lietuviškas darbas . Ir čia išryškė
ja a n t r a lietuvių tautinio atgimi
mo savybė, kurią norėčiau pami
nėti. Lietuviškas darbas — 
lietuviškos sąmonės ugdymas — 

Juozą* Tumas-Vaižgantas Lietuvių <wim*> Petrapily 1917 metais (A. 
Varno šaržas . Siem*»t suėjo 50 metų nuo J . Tumo-Vaižganto mirties 
1933 m. balandžio mėn. 29 d. Kaune. 

yra d i rbamas ne vien tik dėl 
to, kad laikomas savyje geru da
lyku, bet ir kaip priemonė žmo
nių gerovės siekti. Mūsuose tauti
nė romant ika dažnai teisinama 
argumentu, kad susipratęs, są
moningas lietuvis išmoks rašyti, 
apsišvies ir taps pažangiu ūki-
ninKu. Šito momento neslepia 
Pragiedrulių dr. Gintautas savo 
pasikalbėjimuose , su Sviestavi-
čium. Iš nusivylimo Sviestavi
čius ruošiasi nusižudyti, surašo 
savo paskutinį testamentą ir ei
na pas Gintautą atsisveikinti, 
prašydamas, kad daktaras globo
tų jo sergančią žmoną. Ir Gintau
tas jį gydo visai be patriotinės re
torikos. Kodėl Sviestavičiui mirti, 
kada šis diplomuotas agrono
mas gali įsteigti pavyzdinį ūkį? 
Pa t s Sviestavičius praturtės — 
pabrėžia Gintautas ir bus nau
dos visai apylinkei, kuri — buvu
siame lenkiškojo tuštumo centre 
— mokysis pažangios žemės ūkio 
technikos. Reikšminga, kad Gin
tautui lietuviškas darbas yra pa
vyzdinio ūkio įsteigimas. "Ma
n a i , m ū s ų l i a u d y j e n ė r a 
gyvybės?" jis kreipiasi į Sviesta
vičių — "Prisižiūrėk — pamatysi! 
Gal nė nenumanai, ka ip įdomu 
gyventi naujoje gadynėje! Ar ža
di padirbėti Lietuvai?". Gydoma
sis ligonis jam atsako: "Aš jau
čiu būsimojo darbo laimę, kurią 
veltui kitur gainiojau, po užsie
nius bedykiniuodamas" (I, 136-
137). Gintauto veiklos motyvai la
bai kasdieniški. J is mato, kaip 
žydai, latviai ir kiti kitataučiai 
juda, dirba ir todėl vaikščioja 
"pilvoti ir gelumbėti". O lietuviai 
skursta užpečkyje snausdami. J ie 
pasitenkina "žilabarščiais, bet tik 
nereiktų nulipti nuo krosnies ir 
pajudėti dėl baltesnės duonos kąs
nio" (I, 103). y<aržytines Gin
tau tas lygina stf. gangrenuotos 
kūno dalies nupjovimu. Ar tik ne 
pats Gintautas j as ir surežisavo 
tam, kad apylinkėje įsikurtų ag
ronomas Sviesčiūs, sodininkas 
Vidmantas , bei malūnininkas — 
pramonininkas še&avilkis? 

Vaižganto Gintautas tiksliai at
spindi kai kurių aušrininkų nuo
taikas. Pavyzdžiui, J . Kėkštas. 
1885 metais. Aušroje rašo: "Ant 
galo pat i sveika nuovoka rodo 
knygą, pamokinančią kaip ge
riau apdirbti žemę, kaip gyviaus 
vartoti ūkio vaisius, kaip elgtis 
šiokiame ar tokiame atsitikime, 
esant kur kas naudingesnę, neg 
visi pluoštai giesmių ir dainų. Iš 
tikrųjų nuostabu matyti , kaip 
kuone visi dabamykščiai lietu
viai griebiasi už eilių. Turbūt 
kiekvienas iš eilėrašių laiko savo 
pareiga pradėt savo trūsą tėvy-
niškumo plote rašymu eilučių" (9). 

O patriotinėje roman t iko j e 
paskendęs Daukantas parašė pra
tarmes šitokio turinio knygelėm: 
"Parodymas, kaip apynius au
ginti", "Sėjamosios pašaro žo
lės". "Pamokymas apie augini
mą tabokų", "Naudinga bičių 
knygelė*. "Pamokslas, kaip gi
rias kirsti, sėti ir diegti", š t a i ci
tata iš knygos apie apynių augi
nimą: ..norėdamas, kiekvieną 

Visai nejučiomis atsirado dau-
?3 giau istorijos bei literatūros negu 
i*jį buvau užplanavęs. Bet tai smagi 

istorija ir jos nesigailiu. Tačiau 
negaliu apsieiti be moralo. 

Ano meto Lietuva, uždaryta 
Rusijos imperijoje, nuo pasaulio 
atskirta, prarado visą devynio
liktąjį šimtmetį. Todėl daug vė
liau negu kitur mūsų tarpe pra
dėta rūpintis masių švietimu, 
grožine proza, laikraščiais. Vė
liau negu kiti pradėjome keltis iš 
kaimų į miestus ir įsigyti miesto 
gyvenimui reikalingų profesijų. 
Dabartinė padėtis labai panaši: 
antrosios imperijos globojami 
prarasime ir dvidešimtą amžių. 

Mūsų laikais marksistai suda
ro savotišką devynioliktojo šimt
mečio idėjinių paminklų apsau
gos draugiją. Visos ideologijos su 
laiku tampa konservatyvios, iš
laiko savo atsiradimo meto gal
voseną, ją konservuoja ateinan-
čiom kartom, juo labiau, kada, 
patekus į valdžią, joje išsilaiky
mas tampa pagrindiniu uždaviniu. 
Lenkijos komunistų retorika yra 
konservatyvi: jūs darbininkai 
dirbkite stropiai, sąžiningai, sa
vo tėvynę mylėdami, nemaištau
kite, nes viešuose reikaluose jūs 
nieko nenusimanot, o mes komu
nistai ir toliau vilksime sunkią 
valstybinio darbo naštą, važinė-
sime limuzinais, dalinsimės dva
rais. 

Marksas gal ryškiausiai tuo 
metu reikalavo, kad pramonės iš
sivystymas būtų naudingas vi
siems. Katalikai, priešingai, den
gėsi Įgimta nuosavybės teise, ir 
pramonės išsivystymo neįverti
no. Markso moralinis rūpestis 
reikšmingas ir dabar, tačiau jo 
numanytos priemonės pasirodė 
esančios nevaisingos. Kapitalis
tinės šalys vis eksperimentuoja, 
vis derinasi prie besikeičiančių 
sąlygų, ieškodamos priemonių, 
kurios didintų darbininkų gerovę 
ir kartu būtų ekonomiškai efekty
vios. O komunistiniuose kraštuo
se ideologija padeda užkonser
vuoti tam tikras formas, kurių 
laikomasi, nors jos ir būtų ne
naudingos. Sovietų Sąjunga vis 
nesugeba atsipalaiduoti nuo kolek
tyvinių ūkių, nuo iš centro planuo
jamos pramonės klampynių. Esu 
skaitęs nusiskundimų, kad mark
sizmo plitimas Afrikoje didina 
bado grėsmę, nes marksistai — 
galvodami devyniolikto šimtme
čio kategorijomis — kapitalą ki
ša į sunkiąją pramonę ir skurdi
na žemės ūkį. 

Dr. J o n a s Basanavičius 1905 metais prie* pat Didįjį seimą. 

Devynioliktame amžiuje gana 
aklai tikėta, k a d pramonė visada 
reiškia pažangą. Vakaruose vė
lesniais laikais išsivystęs skep
tiškas šios prielaidos vertinimas 
Sovietų Sąjungoje susiduria su 
vyraujančia ideologija. Ameriko
je statomi nauji fabrikai labai ne
panašūs į tuos , kuriuos statė 
prieš penkiasdešimt metų; Lietu
voje statomi nauji fabrikai yra 
senoviško tipo, juose nematyti 
pas tangų sukurti švaresnę, pa
trauklesnę aplinką. Sovietinės 
atominės jėgainės — turbūt i r 
Sniečkogradas — neturi tų bran
gių, saugumui užtikrinti prietai
sų, kurių reikalaujama Amerikoje. 

Sovietinį žemės ūkį vis da r 
ženklina kombainų meilė, ir to
dėl saus inamos pelkės, lyginami 
kalneliai, kad žmogus nežino
tum, a r lankai Lietuvą ar Ameri
kos lygumas. Šiuo metu vystoma 
smulkaus žemės ūkio technologi
ja Lietuvos, atrodo, nepasiekia i r 
planuotojų galvosenos neįtaigau-
ja. 

Devyniolikto amžiaus pramonė 
rėmėsi papras ta , neišlavinta dar
bo jėga. Mūsų laikais ji remiasi 
protu ir technologija. Atrodo, k a d 
sovietinės pramonės modernėji
mui kliudo t a m tikri ideologiniai, 
moraliniai įsitikinimai. Nedora 
yra žmogui gyventi be darbo, to
dėl nedora j a m mokėti bedarbio 
pašalpą. Kur kas doriau išvaryti 
moterų br igadas su plaktukais 
Vilniaus gatvių taisyti, negu nu
sipirkti kelis prietaisus, daugiau 
darb in inkams mokėti, o bedar
bius siųsti į mokyklas. 

Žinoma, v isur čia pinasi labai 
įvairios priežastys, ir konserva
tyvi ideologija tebūtų tik vienas 
iš daugelio veiksnių. 

Laba i Lietuvai kenkia kultūrinė 
izoliacija. Bibliotekose nėra pa
grindinių užsienio veikalų, tyri
nėtojai negali prieiti prie archy
vų, susipažint i su skirtingais ir 
kar ta is aukštesniais darbo s tan
dar ta is . Vilniaus universiteto is
torijos tyrinėtojai negali prieiti 
prie Romos archyvų, muziejinin
kai negali stebėti kitų kraštų mu
ziejus, gauti užsienyje gausiai lei
džiamų katalogų. Vakaruose 
išleistas renesanso filosofinių 
rankraščių katalogas Lietuvoje 
esančių rankraščių neįtraukia. 
Lietuvoje esančių rankraščių ka
talogas buvo išleistas Lietuvoje, 
tačiau ta medžiaga lietuviškai ne
mokantys negali pasinaudoti, ir 
todėl šis mūsų kultūros gabaliu
kas nebus įtrauktas į pasaulinę 
istoriją. 

Vis tai pavyzdžiai izoliacijos 
kuri. manyčiau. Lietuvai daug 
kenkia, biuo atveju Lietuvos pa
dėtis tokia, kokia ji buvo tautinio 
atgimimo metu. Tačiau vienu at
žvilgiu padėtis yra labai pasikei
tusi . Devynioliktame šimtmetyje 
nacionalizmas buvo vertinamas 
teigiamai; išsilaisvinimo kovų va
dams visur buvo teikiamas did
vyrio vardas . 0 dabar yra visai 
kitaip, ir mūsų Brazaitį Ameri
kos spauda priėmė — kiek jį iš vi
so minėjo — kaip nacių pataikū
ną. Turbūt nesu sutikęs nei vieno 
amerikiečio, kuris Lenkijos įvy
kiuose matė tautos pastangas at
sikratyti rusų priespaudos. Sva
rinsko, Skuodžio bylos Amerikos 
spaudos nedomino, ir niekur jose 
nebuvo minimas tautinės rezis
tencijos momentas. Būtų galima 
ilgai svarstyti , kodėl taip yra: ar 
ka l t a s mūsų pačių nesugebėji
mas , ar pasaulis, kuris tautų gy
vavimo nevertina. Bet tokius 
svars tymus paliksiu kitai progai. 
Noriu tik pastebėti, kad Kohn ka
tegorijomis vertinant, lietuvių 
tautinis judėjimas šiuo metu yra 
pažangus. Dabartinės Lietuvos 
pirmeiviai yra a rba nacionalis
ta i , arba katalikai, ir dažniausiai 
abu kartu. Jie skelbia demokrati
jos, tolerancijos, ekonominio tei
singumo šūkius. J i e siekia pra
laužti kraš to izoliaciją ir laimėti 
tuos keliolika dar likusių dvide
šimto amžiaus metų. 
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• Apysakos apie Vilniaus žydus 
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A . V A I Č I U L A I T I S 

New Yorke neseniai , anglų 
kalbon išversta, pasirodė 
Vilniuje gimusio žydų rašy
tojo Chaim Grade apysakų 
knyga Rabbis and Wives — 
„Rabinai ir žmonos" (New 
York: Alfred A. Knopf, 1982, 
307 psl., ka ina — 15.95 dol.). 

Šio veikalo autorius C h a i m 
Grade gimė Lietuvos sostinėje 
1910 metais — „religinėje, 
intelektualinėje ir l i teratūrinė
je Rytų Europos žydijos šir
dyje — Vilniuje, kuris buvo 
žinomas ka ip Lietuvos Jeru
z a l ė " . T a i p š i o s k n y g o s 
apžvalgą pradeda dienraščio 
Washington Post skil tyse 
Fa iga Levine. Tėvas , hebrajų 
kalbos mokytojas, anks t i mirė, 
t a i vaiką j religines žydų 
mokyklas leido mot ina , duoną 
u ž d i r b d a m a k a i p v a i s i ų 
pardavėja. Rašyt i C h a i m 
Grade pradėjo 1932 meta is , 
pirmiausia poeziją, kuri buvo 
s p a u s d i n a m a ž y d i š k u o s e 
žurnaluose Europoje ir Ameri
koje. Karo pradžioje, bėgda-

dar turėjo tamsia i rudų kuokš
tų..." 

„Rabino Weintraubo žmona 
buvo t ikra priešingybė ir 
išvaizda ir elgsena: trumpa, 
laiba ir smulki, baukšti ir 
nuogąstinga t a r p žmonių; bet 
savyje, su savo ramiu nusiki-
kenimu, j i b u v o kažkaip 
laiminga. Jos vardas buvo 
Hindele, .vištelė', ir iš tikrųjų 
ji a t rodė k a i p viščiuke, 
b e s i d ž i a u g i a n t i kiekvienu 
grūdeliu ir kiekvienu duonos 
trupiniu". 

Tokių pave iks lų Chaim 
Grade apysakose — nors 
rieškučiomis semkis. Knygą 
užvertus, kai kurie iš jų ilgai 
tau stūkso atmintyje, saky
sim, apysakoj „Priesaika" 
divorsuotas r ab inas Seligma-
nas, Vilniun a tkakęs iš Kel
mės. Žmona jį pametė, kadan
gi jis buvo per teisingas: 
krautuvėje jis stypsodavo jai 
už nugaros, saugodamas, kad 
ji nesuktų ir neuždėtų kokį 
grašį viršaus. Neišlaikiusi, ji 
pagaliau išsiskyrė. Ir štai 

. . .. dabar, prabėgus daugeliui 
k a r o išvakarėse daugiausia puslapių prieš tavo minties ^ ^ ^ matome jį: 
ž adan t i s žydų literatūros regėjimus atsiverianti vaiz-
s a m b ū r i s " buvo Vilniuje. &*& panorama". „Rabino Sehgmano pritryp-
D a u g u m a s tų Vilniaus rašy- Tarp kitų rašytojo bruožų toje ir purvinoje krautuvėje 
tojų tapo holokausto aukomis. Faiga Levine sužymi „šmaikš- moterys 
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Chaim Grade (1910-1982) 

Vida Krištolaityte 

-A 
USHHBEK 

Figūra interjere. 

mas ' nuo nacių, j i s ' i š t rūko T a r p žuvusių buvo ir Hirš tų humorą, fotografinę atmin- ateinančiai Purimo šventei ir 
d a r ir & patrauklaus pasakotojo šnekėjosi apie virimą ir kepi-Rusijon. J o mot ina ir žmona Glik, kurio poezija 

liko Vilniuje ir žuvo to miesto d a b a r skamba per žuvusiųjų dorybes, poetuų spalvingumą mą. K a b i n a s buvo už 
gete. Po karo grįžęs, jis Vilniu
je nerado nei žydų, ne i jų 
institucijų. Tuos holokausto 
laikus jis aprašė savo ats imi
nimų knygoje. P i rmą ka r t ą 
prozos ėmėsi, j a u t u r ėdamas 
keturiasdešimt metų. K n y g a 
po knygos jis va izdavo žydų 
gyvenimą Vilniuje ir Lietuvos 
mies t e l i uose t a r p dv ie jų 
pasaulinių karų. „Atrodo, jis 
jautė pareigą a tkur t i sen iau 
tokią gyvą bendruomenę, 
kurios j au nebebuvo", r ašo 
Faiga Levine. Tuos veikalus 
jis kūrė ne Lietuvoje. — 
daugiausia New Yorke, prieš 
tai dar pora metų praleidęs 
Paryžiuje. Jungt ines Valsty
bes jis pasiekė 1948 meta is . 
Tarp anksčiau anglų ka lba 
pasirodžiusių jo raštų yra 
romanai Yeshiua, Agunah ir 
Šulinys. Chaim Grade mirė 
pernai New Yorke. 

Columbia Dictionary of Mo-
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nurodo, kad žydų l i tera tūra 
savo k l a s i k i n į l a i k o t a r p į 
pasiekė su rašytojais Mende-
le, Šoiom Aleichem ir Peretzu. 
Pirmas jų, t a ip pat kūrės 
hebraiškai, buvo iš Gudijos, 
ant ras iš Ukra inos ir t rečias iš 
Liublino, Lenkijoje. Vis i jie 
išmirė per pirmą pasaul inį 
karą. Kaip pr imena a n a s 
Kolumbijos universiteto leidi
nys, ankstesnieji rašytojai 
turėjo vargo su įvairiomis 
žydų šnektomis. Didelis žings
nis buvo pada ry t a s , kai 
Vilniuje 1925 metais įsteigė 
Žydų Mokslo institutą, kuris 
nustatė bendrinę žydų kalbą ir 
„darbavosi ka ip svarb iaus ias 

žydų minėjimus. Kitais tos ir minties intensyvumą". Visa 
grupės gabiais nar ia i s tas tai „paskatino kai kūnuos į jį 

S m e r k ę žiūrėti, kaip į vieną iš didelių 
dabarties žydų rašytojų". 

Nuo savęs norėtume pridur
ti, kad nors Chaim Grade 
veikalų veiksmas sukasi Vil
niuje, nors ten rasime užsime-

Marija Stankus-Saulaitė 

EGLEI 
v e i k a l a s l a i k o S m e r k ę 
Kačerginskį, Cha imą Grade ir 
Abraomą Sutzverkerį, kuris 
vėliau „tapo pagr indine žydų 
kalbos atgijimo figūra Izrae
lyje". P a s a k šio leidinio, 

prekystalio, bet šiuo kartu jis 
nežiūrėjo į jokią knygą. J is 
stovėjo tiesus ir siūbavo, 
pasinėręs į Tyliąją Maldą 
popiečio ape igose , net nė 
nežvilgtelėdamas į moteris, 
besirausiančias po prekes... 

„Tada, tą pačią akimirką, 
Cha im Grade ka ip kūrėjas nant apie tokius miestus kaip kai baigė Tyliąją Maldą ir 
„subrendo vėlesniais metais 
j a u Amerikoje". I š maždaug to 
pat ies laikotarpio žydiškų 
r a š y t o j ų i šga r sė jo I . B . 
Singeris, 1978 metais laimė
d a m a s Nobelio premiją. J i s 
y ra iš Lenkijos. 

Chaimo Grade meną Faiga 
Levine Washington Post kny
gų apžvalgoje ta ip apibūdina: 
„ J o realistiški, nesentimenta-
lūs pasakojimai apie aną 
dvasios milžinų ir fanatikų 
pasaulį, o taip pa t apie kas
dienį gyvenimą ir paprastų 
žmonių problemas, nuo turčių 
i k i va rguo l ių , y r a tokie 
autentiški , pilni ir detalūs, kad 
viso to vaisius yra iš tų 

Kybartai, Kaunas, Kelmė, žengė tris apeiginius žm-
A n y k š č i a i , A š m e n a a r gsnius atgalios, jis išgirdo 
S t a r o p o l ė ( t a i t u r b ū t suskambant pažįstamą balsą: 
Marijampolė), jo dėmesys skir- ,La*>as, rabine ' . Niekados jis 
tas tik žydų gyvenimui. Ir patį taip greitai nebuvo suktelėjęs 
Vilnių matome oro žvdu galvos paž iū rė t i , kas n 

prašnek ino : aure , vidury 
krautuvės stovėjo Bathševa 
Rappaport, vilkinti tuos pači
us drabužius, kaip andai, kada 
ji išvažiavo iŠ Vilniaus. Jos 
veidas a t r o d ė j aunesn i s , 
gaivesnis. Ir vienoje, ir antroje 
rankoje ji laikė po šiaudinę 
pintinę, pilną vaisių". 

ių .matome 
vargų, rūpesčio 
akis. 0 kaip tie L 

pro 
ir t ikėj imo 

letuvos žvdai 

Saldi obuolienė, sūris, macai, 
rožlapių skaidri arbata ir žodžiai 
lėtėją: ruduo lašnoja už sienų 
garsiau nei mūsų mintys. 

Vėl ne ten, kur mylime. 
Ne tam dangui tildantis 
apybrėkšmy, mes čia. 

Vis vien stalas pilnas dovanų: 
mūsų motinų metai grįžta 
šviesos skrituliais į mūsų rankas, 

iš anų dingusių menų atgyja 
jo knygos lapuose, štai nors ir 
šis paveikslas iš apysakos 
„Leibos Leizerio kiemas" (tų 
apysakų Šioje knygoje yra 
trys): 

„Rabinas Veintraubas buvo 
vyras aukštas, plačių pečių, 
dručkis su didinga kakta, kuri 
kilo iki jo juodos jarmuikos. Jo 
žilstelėjusi barzda po smakru 

į žodžius: Žalios kaitroj ir 
įakos braižiojo saulę. 

iaityje 

ryti anama: 'šiėjo ašarom 

Na, beliktų pridurti, kad 
našlė Bathševa įžengė ne tik į 
divorsuoto rabino krautuvę, 
bet ir į io širdį. 

ne nūdienai. Skiriame valandas 
savaip senėti, 
prigludus prie kamieno, 
viena šalia kitos. 

Mūsų motinų metai skeldi rankose. 

II 
Vaikystės nesutapo'-^ 
žaislai ne tapatavcs^kra 
Primirštos popietės ;^ė^i^> į'K 
negr\stais kaladėlių fot0£j£is -
iš mūsų sakinių į vakarus 

Seserys ir dukterys savuosius 
gynėm nuo mirties eilėraščiais. 

Todėl dabar tylu. Susėda 
vienumos ir mylimieji. 
Abidvi kerime jų lemtį 
vardais nebūsimų. 

III 

Kaip tau kalbėjo laimė? . 
Sutinka ir išlydi regihmii 

-
Išliksime. 
suvėrusios metus į pcšiĖtfJį 
be pabaigos. 
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Sąmojis atperka viską 
P R . 

Antanas Gailiušis, Visaip atsitin
ka. Novelės. Brooklyn, New York: 
"Darbininkas,'' 1983. 272 psl. Spaudė 
Franciscan Preas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn. New York 11207. Vir
šelis Romo Viesulo. Kaina — 6 dol. 
Gaunama pas leidėjus, pas platinto
jus ir "Drauge". 

Ar pi rmas įspūdis y ra tiks
liausias? Nevisuomet. Prieš 

žydų tyrinėjimų bei mokslinių fcurį laiką perskaičiau Antano 
leidinių centras, p i rmiaus ia G a i l i u š i o novel ių r i n k i n į 
veikdamas Vilniuje, o paskui Visaip atsitinka. Tada be jo- n i š k o 8 forrno8 kilniausio turi 

bejėgiškumo, bet dėl formos 
palaidumo. Šia prasme pra
vartu pacituoti Mildos žodžius 
iš apsakymo "Gyvenimo ba
lansas". Milda 3u matemati
ku vyru Algirdu, lankydama 
Paryžiaus meno muziejus, šne
kučiuoja apie meną. J i dievi
na modernizmą, o Algis apsi
riboja tik klasikos paveikslais, 
nes juose išreikštas kilnus tu
rinys. Milda sako: "Turinys 
yra antraeilis dalykas. Be rne-

New Yorke". 
Columbia Dictionary of Mo-
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pažymi, Kac prieš ant rą 
pasaulinį karą Rytų Europoje 
gyvai reiškėsi keletas žydų 
literatūros centrų, tačiau „ano 

kių išlygų nusprendžiau: kny
gos grožinis ba lansas yra per
dėm pirmokiškas. Autorius 
rašo gyvai, bet ta ip, lyg jo są
monės nepalietė XX amžiaus 
proza. Atrodo, jis nuodugniai 
perpasakoja didakt ines istori
jas , gerokai apzulintas praėju
sio šimtmečio trečiaeilių rea
listų raštuose. 

Toks pirmas įspūdis. Iš ap
lanko sužinojau: A. Gailiušis 
yra teisininkas, buvęs Lietu
voje Apylinkės teismo teisė
jas , išeivijoje PLB iždininkas. 
tarybų narys , spaudos bend
radarbis ir t. t. Rasi, žmogus 
su plačia veiklos skale, su įvai
r ia gyvenimo patirtimi. Tai 
matyt i iš jo novelių turinio, 
kuriame pirmauja žmonų ir 
vyrų konfliktai, su visais neiš
tikimybės niuansais , nuopolio 
malonumais ir kančiomis. Bet 
vien patir t imi neparašoma 
įtaigi novelė. Ta i gerai žino h 

nio paveikslas bus amatinin
ko darbas". 

Žodžiu, formos menišku
mas, apimantis ir patį turinį, 
yra kūrinio pagrindas. Tuo 
tarpu A. Gailiušis lieka ama
tininku, kuriam rašymo tech
nika bei apdaila irgi sukelia 
keblumų. 

Argi šitaip turėčiau užsklęs
ti recenziją'' Pasitenkinti pir
muoju įspūdžiu? 0 ne! Nusi
žengčiau kritiko pareigai. 
Būtinai reikia dar sykį įsigi
linti į aptariamą knygą. 

Tad vėl ėmiau skaityti 
Visaip atsitinka apsakymus, 
atidžiai ieškodamas teigiamo 
Įnašo į mūsų raštiją. Ūmai 
dingtelėjo mintis: juk šitie ra
šiniai, šiaip ar taip. turi daug 
sąmojo. O tai yra lobis prade
dančiam ar baigiančiam rašy 
tojui. Kuo bet kuo. humoru 
mūsų dailioji proza negali pa-

tikimybės praradimo scenos. 
Kad ir "Astos laimėje'" Asta 
"bučiuojama nustojo jėgų ir 
valios priešintis. Paskutiniu 
momentu pabudusi iš svaigu
lio, bandė nukreipti atslen
kantį pavojų... 

— Palauk, pagalvok, ką da
rai... 

S tumdama jį nuo savęs pra
šė Asta. 

— Asta, brangi, įsimylėję ne
galvoja. 

Po to kalba nutilo. Kai pa
leido ją, Asta tyliai verkė, ne-
besuvokė, ką daryti". 

Asta y ra ištekėjusi moteris. 
Vos po jungtuvių geologui vy
ra i išvykus į mokslinę ekspe-

Antanas Gailiušis 

pakirto turto krovimo aistra, 
rimto pasakojimo fone yra vy
kusiai susatyrinta baidyklė. 
Pasinaudodamas hiperbole, 
autorius sutelkė daug Motie
jaus šykštumą išryškinančią 
vaizdų. Nesinori jais tikėti, bet 
jie taikliai deformuoja ir taip 
jau kreivą Gobšio prigimtį. Pa
vyzdžiui, Motiejus mėgsta mu
ziką, tačiau, nenorėdamas iš
leisti cento, klausosi jos tik 
prie restoranų, kavinių ar šo
kių salių dura.. O turi penkių 
aukštų butnamį. 

Sąmojo srityje sunku tiks
liai nurodyti, kas gali būti juo
kinga ir kas ne. Kartais skai
tai humoristinį rašinį, kur 
primygtinai bandoma prajuo
kinti skaitytoją, bet juoktis iš diciją, ilgainiui nuobodžiau-

turint minty., "sm kokiu kliniki
niu a tv i rumu ap ra šoma eroti- „ 
ka nūdienėje prozoje. Šiuo at- ^ 
žvilgiu A. G a i l i u š i o sa- .. 
vitvarda p a d a r o tvirtesnį įs
pūdį. 

Nežinau, a r irgi reikėtų pri
skirti humoro n a u d a i auto
riaus keistą polinkį ( per daž-

tiesioginę 
i su auto-

tarė . pasa-
a s atski- • 

aipoje. Tai 
būdas . Bū- ' 

autorius. Visaip atsitinka no- sigirti. Nuo M. Valančiaus Pa-
veiės skystokos ne dėl fabulos langos Juzės nedaug turėjome 

linksmų romanų ar novelių. 
Geriau sekėsi su feljetonais, jei 
paminėsime A. Griciaus. Pui-
gio Andriušio, V. Žilinskaitės 
pavardes. 

Kas keisčiausia, A. Gailiu
šio knygoje juokingi yra tie 
epizodai, kur autorius, net ne
galvodamas apie juokinimą. 
rašo kuo rimčiausiai. įvyksta 
savotiškas paradoksas. Jį re
gime apsakymuose "Astos lai
mė", "Nestipriai suveržtas", 
"Motiejaus Gobšio turtas". 
Yra dar dvi istorijos su išimti
nai humoristiniais užmojais 
"Mister and Missis BeArklo:" 
'apie pavardės keitimą) ir 
"Užugirių profesorius" (apie 
miesto siuvėją, per atostogas 

moru kaime apsimetusį profeso
riumi). Vistiek, universaliau 
žvelgiant, Gailiušio sukurtas 
Motiejus Gobšys, kurio širdį 

to visiškai nesinori. Būna at
virkščiai: autorius kuo rim
čiausiai pasakoja, aiškina aiš
k i aus iu s bu i t i e s v ing ius , 
privaro į tekstą kalbos varto
senos klaidų, savo ruožtu ir 
spaustuvė prižeria saujas ko
rektūros pjuvenų, o vis dėlto 
šitokia nevalyvi proza, jei iš 
esmės juokinga, vargais nega
lais prasikala pro rimties klo
dą ir prajuokina skaitytoją. 
Tereikia tik imlumo. 

Panašus dalykas dedasi ir 
su A. Gailiušio kai kuriais pa
sakojimais. Kai imliai susi
pažįsti su jų charakterių dora 
ir nedora elgsena, nuoboduliu, 
gobšumu, melu, pavydu, leng
vai suvokiamais tikslais, mei
lės trikampiais, melodrama
t i š k o m i s a i s t r o m i s ir 
kančiomis, nusiteiki gana 
linksmai. Miesčioniška dra
ma juk vyksta pačioje panosė
je. Ypač sąmojingos atrodo iš-

dama įkliuvo į suvedžiotojo 
rankas . Tokie išsireiškimai, 
kaip bandė nukreipti atslen
kantį pavojų", "įsimylėję ne
galvoja", "nebesuvokė, ką da
ryti", yra perdėm juokingi, 

ANTANAS 
GAIUUŠIS 

novelės 

ną šioje ctnyį 
veikėjų k ^ b ^ - S 
riaus pas£* 
kė. kal t 
rai natjj<j|ė 
ž iaunai afįfį 
tent: '•'i^'^p^V-

— Kadę^ f f f t sekasi . 
Ta rė si&Wįį0ii&. praplikusio 

paką u šio 'fe vir i inkas. 
Kadangi meilės nuopuolio ir 

prisikėlimo t ema knygoje y ra j 
svarbiausia , reikėtų atkreipti 
dėmesį ir i tuos i inksmokus 
aforizmus, ap ibūdinančius 
meilę ir moter is . Š ta i keli: : 
"Kaip p a v y d a s nuolat inis mei
lės pa lydovas , ta ip melas — 
neištikimybės*". "Meilė — mo
ters būties p a g r i n d a s " . "Yra 
moterų, kxiripsv4§ tolo atrodo 
kaip ba l tas hai^fldis . o kai vy- -
rai j a s a rž iau p a l į s t a , tai ran
da juodą -V»*ri4''? Moterys tik
riausiai su tuo nesutiks. 

Ga l a t s i r a s skaitytojų, ku
riems t r u m p a rinkinio alegori
ja " P a s a k a apie lapą" sukels 
kokių nors l iūdnų minčių ap ie ' 
gyvenimo p rae inamumą. M a n 
regis. A. Gai l iušis galėjo ją pa-" 
likti stalčiuje dūlėti su ki tais , 
mokykl in ia is rašinėliais . D a 
bar su tuo sent imenta l ia lapun 
rinkinyje y r a devyni a p s a k y s 
mai . O būtų l inksmiau , jei b ū 
tų tilpę tik aš tuoni . 
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Naujos knygos pirmu žvilgsniu 
Taut in ia i paproč ia i l i t e ra tūro je 

• Rūta Klevą Vidžiūnienė, 
Vieno vakaro melancholija. 
Novelės. Chicaga: Lietuviškos 
knygos klubas , 1983. 222 psl. 

i Viršelis ir ap l ankas Elenos Urbai-
' tytės. K a i n a — 7 dol. Gaunama 

pas plat intojus ir „Drauge". 
Autorė gimusi 1923 metais 

j Kaune, baigusi prancūzų ir vokie
čių l i teratūros studijas, politinius 
mokslus ir pedagogiką. Jau 
trylika metų dirba gimnazijos 
mokytojos darbą Los Angeles. 
Spaudoje rašo nuo jaunystės ir 
skai tytojams pažįstama iš žurna
luose ir laikraščiuose spausdintų 
savo novelių ir feljetonų. Šioje 
knygoje pirmą kartą surinkta jos 
prozinė kūryba. 

N o v e l ė m s m e d ž i a g a imta 
daugiaus ia iš dabart inio išeivijos 
gyvenimo, kurio tamsų foną 
sudaro ankstyvesni asmeniniai 
pergyvenimai, kada buvo bėga
ma iš tėvynės ir vargstamą Vokie
tijos stovyklose. Iš tokių galbūt 
įdomiausia yra „Silpnumo valan
da" — ją sudarant i serija trumpu
čių iškarpų, su kaitaliojamu 
pasakotoju, o taipgi autorės 

i naudojamas neišsakymo stilius 
įtempia skaitytojo dėmesį, ir jam 
tampa l aba i svarbu, kaip istorija 
išsiris, a r a t sakys į j am užduotus 
klausimus apie veikėjų pergyveni
mus ir motyvaciją. Bet yra ir 
novelių, nesiribojančių lietuvišku 
pasauliu, o žvelgiančių iš visuo
tino žmogiško taško — pvz. 
„Sekmadienis", kur jaunas vyras, 
s u t i k d a m a s ne įp ra s tu būdu 
pagelbėti nelaimingai jaunai 
moteriai, išsprendžia ir jį patį 
kank inan t į likiminį klausimą. 
Sentimentalu, be abejo, bet vis 
vien „gražu", kaip ir O. Henry 
senokai į novelinę literatūrą įves
to k a i p t ik ši tokio žanro 
apsakymėliai tebėra gražūs. Auto
rė dažniaus ia i ir naudoja šią 
t r a d i c i n ę nove lė s strategiją, 
užba igdama staigiu lūžiu, kartais 
paruoštu, kar ta is visai netikėtu. 
Žodžius ji vartoja taupiai ir 
s i t u a c i j a s d a ž n i a u s i a i piešia 
vaizdais , tad knyga lengvai ir įdo
miai skai toma. 

ROTA KLEVĄ VIDŽSONIENĖ 

IRO 

• A n t a n a s Musteikis, Dangaus 
ir žemės šaknys. Romanas. Chica
ga: Lietuviškos knygos klubas, 
1983. 340 psl. Viršelis ir aplankas 
Vidos Stankuvienės. Kaina — 10 
dol. Gaunama pas platintojus ir 
„Drauge". 

Ne visada apie literatūrinį kūri
nį pa t s įdomiausias klausimas 
yra: kiek jis autoriui pavyko. Kar
ta is skaitytoją magina rašytojo 
tu r ima intencija, todėl, kad ji 
originali , reikšminga ir daug 
žadėjusi. Antano Musteikio antra
sis r omanas Dangaus ir žemės 
Šaknys (po pirmojo Kiauros 
rieškučios, kuris susitelkė prie 
lietuvių tautos visuotinio išsi
bars tymo Šiame šimtmety) yra 
b a n d y m a s epišku žvilgsniu aprėp
ti ir išsakyti tragiškus mūsų 
t a u t o s p e r g y v e n i m u s per 
vėliausius du šimtmečius ir taip 
pa t juos suteikti aplink pagrindi
nę autoriaus minties ašį — gyvy

bės pi lnas t a u t o s gyvas t ies 
šaknis, pasislėpusias ne tik žemė
je, bet ir danguje. Toks užmojis 
mūsų literatūroje dar labai naujas 
ir be galo girt inas — galima būtų 
nurodyti gal tik dabartinį okupuo
tos Lietuvos rašytoją Joną Mike
linską, kuriam rūpi panaši idėji
nė ir estetinė problema, bet nors 
jis savo proziniu talentu pranoks
ta kiekvieną išeivijos rašytoją, jis 
ikšiol apsiribojęs Nepriklauso
mos Lietuvos tikrovės santykiu su 
vėlesne sov ie t ine s a n t v a r k a 
Tautinio atgimimo laikotarpio 
siejimas su dabart im bent prozoje 
mūsų rašytojų tebėra nepakanka
mai išnaudotas. 

Kaip pridera epiniam impulsui, 
Dangaus ir žemės šaknyse laiko 
apimtis y ra galimai išplėsta 
{pradedama dar prieš 1863 m. 
sukilimą ir ba igama dabartimi), o 
personažų daugybė, ir dauguma iš 
jų atsineša paskui save istorinės 
simbolikos krūvį. Romane veikia 
Jogaila ir Jadvyga , siekiantys 
Lietuvos nuo marių iki marių, ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje užau
gę, bet sovietinėje Lietuvoje likę 
gyventi Romas ir Rasa, kurie 
rūpinasi etnografine Lietuva. 
Veikia nepriklausomybės laikų 
inžinierius, išeikvotojas, nusišo- 11 
ves ant savo paties pastatyto 
plento, ir sužeistas karys savano
ris, pučiąs dūdą invalidų orkestre 
Karo muziejaus sodelyje. Veikia 
Barbora, Ibsenas, Lietuvos žydai
tė Rachilė, Kalantas, Tamara, 
Vilius iš Mažosios Lietuvos. 
Sutinkama Vakarų literatūros 
studentė, Paryžiuje įžvelgianti 
lietuviško rūpintojėlio prasmę, 
glūdinčią jo pusiausvyroje tarp 
žemės ir dangaus. Matomas ir 
lietuvis komunistas, siekiantis 
įsivaizduojamos darbo žmonių 
gerovės. Jais visais autorius 
stengiasi atskleisti daugialypį 
Lietuvos žmogų ir jo „nerašytą 
savaimingą galią", jokiu būdu 
nesu vesdamas jų į „gerus" ir 
„blogus" tipus. Pavyzdžiui, Rasa 
su didele mei le aug ina ją 
skriaudusio komunistų partijos 
pareigūno nelietuvio vaikus, o jie 
Įauga į lietuvių tautą ir tampa 
lietuviško rūpesčio nešėjais . 
Veikėjai nepaklūsta tariamam 
istorijos Įsakymui lietuvių tautai: 
„nebūk" ir veržiasi į ateitį, kuri 
dar neapspręsta. jai patikėdami 
savo giliausius lūkesčius. Tad ir 
neišvengiamas teologinis kiekvie
no epo matmuo jaučiamas Anta
no Musteikio kūriny. 

Ko trūksta knygai, tai jos 
medžiagai ir tikslui priderančiai 
išspręsto pasakojamo balso. Auto
rius t e i s inga i imasi kroniki
ninko laikysenos, bet jos neįsten
gia sulydyti su pasakojimo 
srautu. Tai galbūt pagrindinis 
knygos trūkumas, bet skaitytojas 
jį gal ir atleis, jei pasiduos tikrai 
įtaigiai pasakojimo krypčiai ir 
autoriaus visa įimančiai, nieko iš 
mūsų tautos vėliausių šimtmečių 
istorijos neišskiriančiai, giliai 
humaniškai laikysenai. J i sugeba 
matyti plačiau ir kalbėti sugesty
viau negu daugelis retorinių mūsų 
viešam gyvenime lietuvių — žydų 
santykių nagrinėjimų, išeivijos ir 
Lietuvos lietuvių sankirčio formu
lavimų, pesimistiškų ateities 
perspektyvų vaizdavimų. Epiškoji 
vaizduotė visada yra sugebėjusi 
prasmingai suvokti praeitį, kaip 
kelią į kurios nors žmogiškos 
bendruomenės ateitį. 

Antanas Musteikis yra gimęs 
1914 metais Sa 
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Parish prie savo paveikslų — dešinėje portretas " Jeanie.' 

Norman Harish 
Iš parodos Galerijoje 1983 m. rugsėjo mėnesi . 

Motina ir vaikas — Mozei 
Aliejus, 45 * 64, 1983 

parapijos organizavimas, pirmie
ji klebonai, bažnyčios, o vėliau ir 
mokyklos, statyba, gausių para
pijos draugijų veikla, nauja lietu
vių atvykėlių banga po antrojo 
pasaulinio karo ir paskiausių de
šimtmečių parapijos religinė ir 
kultūrinė veikla. Nors ir pasikei
tusiose sąlygose, užsklandinis 
"Žvilgsnis į ateitį" pramato šv. 
-Jurgio parapijai ir Rochesterio lie
tuviams viltingą ateitį. Išretėjus 
buvusioms siuvykloms ir malū
nams, dabartinės modernia tech
nika pirmaujančios bendrovės 
(pvz. Kodak, Xerox, General Mo
tors) traukia iš viso krašto įvai
rius darbo specialistus — "at
v y k s t a ir l i e t u v i ų , k u r i e 
neatsisako pasinaudoti savo pro
tėvių sukurta parapija." 

M i n t y s , s u s i j u s i o s su N o r m a n 
P a r i s h paroda 

SV JURGIO PARAPIJA 

Šį rudenį Galerijoje, Chicagoje. 
vyko dail. Norman Parish tapy
bos darbų paroda (nuo rugsėjo 10 
d. iki mėnesio galo). 

J a u pats parodos pavadinimas, 
, .Dynamic Dimensions — 83 — 
W o m e n " , p a r o d o , k a d jos 
pagr indinė tema yra moterys, 
š imtmečiais neišsemiamas kūry
bos šaltinis. Parodoje buvo 
išstatyt i 21 moterų poetretai ir 
grupiniai vaizdai (aliejus;. Par ish 
kūryboje dominuojantis motyvas 
— motina , žmona, senelė a r 
dukra. Nuostabiai gerai pavykęs 
yra jo senelės realistinis portre
tas , spinduliuojantis motinišku 
gerumu, paprastumu ir miela 
šypsena. Bendrai N. Par i sh yra 
neramių spalvų dail ininkas. 

Salako valsčiuje, 3 ^ B z ^ X » Z < > X - I O J * 3 : < > Z X Z ^ 3 
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ŠAKNYS 
MUSTEIKIS 

yra D'Youvilie kolegijos, Buffalo 
New York, sociologijos profeso
rius ir sociologijos katedros vedė
jas. 

• Šv. Jurgio lietuvių katalikų 
parapija ir Rochesterio lietuviai. 
Paruošė Antanas Sabalis. Ro-
chester, New York: Šv. Jurgio 
parapijos mecenatai, 1983. Virše
lis dail. Aldonos Sabalis-Runne. 
162 psl. Kaina nepažymėta. 

Rochesterio lietuvių katalikų šv. 
Jurgio parapijai šiais metais 
minint 75 metų sukaktį nuo jos 
Įsisteigimo, išleistas šis turinin
gas ir gausiai parapijos gyveni
mo nuotraukomis iliustruotas lei
dinys, kuriame surinkta visi 
svarbieji ne tik parapijos, bet ir 
Rochesterio lietuvių kolonijos isto
riniai duomenys. Redaktorius An
tanas Sabalis šiai istorijai me
džiagą pradėjo rinkti jau prieš 30 
metų, todėl galėjo pasinaudoti pir
mųjų lietuvių ateivių atsimini
mais bei pasakojimais. 

Nušviečiama lietuvių kūri
masis Rochestery praeito šimtme
čio pabaigoje ir šio pradžioje. 
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ST. GEORGE? PARISH 
and the 

UTHUAN1ANS C* 
ROCHESTER 

• Alė Rūta, Daina šviesi. Poezi
ja. Santa Monica, California, 
1983. Rankraščio teisėmis. Ilius
tracijos Rasos Arbaitės. 44 psl. 

Rašytojos Alės Rūtos nedide
liam eilėraščių rinkinv sudėti 
įspūdžiai ir mintys iš lapkričio 
mėnesio viešnagės Cat-Cay sale
lėje, Bahamų salyne, Karaibų jū
roje. Tropikinis gamtovaizdis ir 
melancholija kartu žaidžia (sky
riuose 'Tamsa'" ir "Nujauti
mas""^, kol nejučiom ^skyriuje 
"Daina šviesi"| prisiartina gyve-
mo paslaptis. 

A n k s t y v e s n i e j i d a r b a i , k a i p 
„Seserys State gatvėje", raudona 
ir juoda spalva valpurgiškai 
prabyla į žiūrovą. Tai jau nėra 
realist inis portretas, bet grupinis 
ekspresionistinis bandymas , kaip 
ir „The Naming Ceremony" 
(r inkimas naujagimiui vardo). 
Nežiūrint jo rėkiančių spalvų, 
dažnai sutinki ramų išbalan
suotą portretą, kaip „Jeanie" . Jo 
pat ies manymu, geriausiai pavy
kęs paveikslas ^nra „Motina ir 
va ikas" . Galerijos išleistas atviru
ku . D a u g u m a jo ge r i aus ių 
paveikslų sukurta 1983 m. prieš 
pa t parodos atidarymą. 

Ši buvo pirmoji autoriaus vieno 
. a smens paroda. Nežiūrint, kad ji 

buvo gerai išreklamuota, lietuvių 
nepritraukė. O ji buvo ver ta dėme
sio dar ir dėl paties dailininko, 
kurio vardas yra surištas su mūsų 
Viktoro Petravičiaus iškilimu tarp 

amerikiečių. Jei Petravičius dabar 
žinomas toliau už Union Pier 
ribų, tai nuopelnas Norman 
Parish. Ilgą istoriją galima aptar
ti suglaustai. Aldona Markelienė, 
dirbdama drauge toje pačioje 
įstaigoje su N. Parish, supažin
dino jį su Petravičiaus grafika. 
Kartu jie aplankė Petravičių Un
ion Pier, Mich. Susižavėjęs 
Petravičiaus kūriniais, Parish 
pasikvietė žinomą Chicagos Sun-
Times meno kritiką Harold 
Haydon. kuris netrukus iškėlė 
Petravičių amerikiečių spaudoje. 
N u o to l a i k o p r a s i d ė j o 
Petravičiaus šuolis į tolį ir į aukš
tį: juo susidomėjo spauda, tele
vizija ir muziejai. 

N. Parish gimė 1937 m. New 
Orleans, augo ir kūrė Chicagoje. 
Pirmieji jo darbai buvo išstatyti 
1960 m. Dalyvauja kasmetinėse 
bendrose „Black Esthetics" paro
dose Chicagos Mokslo ir pramonės 
muziejuje. A , Marke l i s 

Jaunimo centre, Chicagoje šeš
tadienį, lapkričio 19 d., įvyko prof. 
dr. Birutės Ciplijauskaitės pa
skaita "Tautinių papročių var
tojimas literatūroj". Paskai ta bu
vo viena iš serijos "Li thuanian 
Heritage: The Many Views of 
Youth" projekte, kuris yra remia
mas National Endowment for the 
Humanities ir yra viena iš Balze-
ko Lietuvių kultūros muziejaus 
programų. Į paskaitą susirinko 
Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto ir Čikagos Aukštesniosios 
Lituanistinės Mokyklos studen
tai. Prof. Birutę Ciplijauskaitę iš 
University of Wisconsin — Madi-
son gausiai publikai pristatė pro
jekto koordinatorė Marija Saulai
tė — Stankuvienė. Prof. Ciplijaus
kaitės sritis — ispanų litera
tūra. Todėl ir paskaitoj buvo 
įdomūs sugretinimai lietuvių ir is
panų literatūrinių tradicijų. 

Didelė dalis literatūros yra susi
jusi su papročiais: ar tai būtų jų 
sąmoningas vartojimas, ar noras 
juos paneigti. Pačios pirmosios ly
rinės poezijos apraiškos dažnai 
pasirodo liaudies dainų formoje. 
Šios dainos atspindi krašto pap
ročius. Ton kategorijon įskaity-
tinos visos darbo dainos, ta ip pat 
ir kai kurių švenčių a r vestuvinės 
sutartinės. Pasidairius po visų 
kraštų literatūras, galima būtų 
tvirtinti, kad Viduramžiuose iš
augusi epika liudija apie kiekvie
no krašto skirtingus papročius. 
Tik Renesansas bando visas 
literatūras sujungti po bendru, 
klasikinių normų įtaigautų, var
dikliu. Septynioliktajame amžiuje 
ir vėl labiau pabrėžiamas tautiš
kumas, o aštuonioliktajame grįž
tama prie Renesanso skelbtų uni
versalų. Faktinai itin didelio 
dėmesio krašto papročiai susilau
kia pirmųjų vokiečių romantikų 
dėka. Jų įtakoje gimsta susidomė
jimas liaudies dainomis ir Lietu
voje. 

Lietuvių literatūra vystosi kiek 
skirtingai. Apie tikrus meno kūri
nius tik nuo aštuonioliktojo am
žiaus tegalima kalbėti, bet tikras 
susipratimas — ir tuo pačiu gi
liausių šaknų ieškojimas — atei
na tik su "Aušros" gadyne. Įdo
mu pastebėti, kad pirmasis mūsų 
žymus poetas, Donelaitis, išsiski
ria iš visų aštuonioliktojo am
žiaus "metų laikų" autorių savo 
dėmesiu tautiškumui ir lietuviš
kiems papročiams. Dauguma mū
sų pirmųjų prozininkų nekartą su
jungia romantizmo ir realizmo 
tendencijas, savaip užakcentavu
sias vietinių papročių reikšmę. Jų 
visų raštuose a tkur iamas tuome
tinis Lietuvos kaimo gyvenimas. 

toja papročius užtikrinti, kad esa
me lietuviai. 

Po paskai tos ir diskusijų Dana 
Račiūnaitė išdalijo jaunimui an
ketas, kuriose jaunieji klausytojai 
turėjo progos pasidalinti įspū
džiais apie paskaitą. Lietuviškoji 
Chicagos visuomenė yra dėkinga 
Marijai Saulaitei-Stankuvienei ir 
Balzeko muziejaus programai už 
progą išgirsti dr. Birutę Cip
lijauskaitę. 

Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė-

"Metai" Vokietijoje 

Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė 
(University of Wisconsin — Madi-
son) šių metų spalio mėn. 2-5 d. 
dalyvavo Vokietijos universitetų 
— Wuppertal Gesamthochschule 
ir Universitaet Muenster suruoš
tame kolokviume tema: "Metų lai
kai 18-ame šimtmetyje." 

Kolokviumas vyko kunigaikš
čių Hohenhohe pilyje Schloss 
Langenburg. Prof. Ciplijauskaitė 
skaitė paskaitą "Donelaitis 'Die 
Vier Jahreszei ten ' — Realismus 
und Nationalgefuehl." Paskaitos 
proga rengėjai buvo parapinę 
G.H.F. Nesselmano (ankstyvo 19 
šimtmečio) ir L. Passarge (1894 
m.) "Metų" vertimus į vokiečių 
kalbą. 

Chicagos teatruose 

Lietuvė Brechto 
operetėje 

Buvusio Be 

' 

Ivno teatro 

Tik dvidešimtojo amžiaus pir
mojoje pusėje buvo eita prie pap
ročių realistinių aprašymų, ribo
tos krašto dvasios neigimo. Ta 
tendencija stipriausiai pasireiškė 
kraštuose, kur laikinai vyravo 
politinė pusiausvyra ir ekonomi
nė gerovė. Lietuvoje ji iškilo į 20-
jų metų pabaigą. Beveik kaip tai
syklė, vos tik ky la k a r a s , 
literatūroje grįžtama prie senųjų 
papročių ir literatūrinių formų 
jiems išreikšti ieškojimo. Po pra
ėjusio pasaulinio karo Lietuvoje 
papročių ir tradicinių dainų for
mų vartojimas įgavo simbolinės 
prasmės ir ne kartą iškyla kaip 
ginklas prieš nutautimą. Taip ir 
1860 m. Juozapo Silvestro Dovy
daičio "Kūčių dieną" aprašomieji 
papročiai turi ir moralą: "Geriau 
Kūčios su silkėm ir midum, negu 
su daug arielkos." Taip šiuo metu 
Granauskas, Aputis, Baltušis var-

• Alė Rūta, Sniego senis tarp gė 
lių. Eiliuota pasaka. San ta Moni
ca, California. 1983. Rankraščio 
teisėmis. Piešiniai Rasos Arbai
tės. 30 psl. 

Pasakaitė vaikams apie sniego 
senio nuotykius, kai jis, netyčia 
pramiegojęs žiemą, sulaukia 
pavasario. 

I.arry Baldacci ir Cheri 
py End" pastatyme Abf fheatre. 

im Klliott 

direkto
riaus Bertolt Brecht operetę, 
angliškame vertime pavadintą 
„Happy End", dabar iki gruodžio 
18 d. stato Absolute teatras 
Chicagoje , 3224 N . Clark . 
Gausioms dainoms melodijas 
sukūręs vokiečių kompozitorius 
Kurt Weill. Vaidinimo slinktis 
l aba i gyva , i t in s k l a n d ž i a i 
at l iekama profesionalų aktorių, 
turinčių pajėgius balsus. Muzika 
lengva, su džazo, tango elemen
tais. Drama sukurta 1929 m., po 
didelio pasisekimo susilaukusios 
abiejų kūrėjų „Trijų skatikų 
operos". Turinys iš 1919 m. 
„gengsterių" gyvenimo, į kurių 
lizdą įsisuka Išganymo armijos 
a p a š t a i a u t o j a i , kur ių v ieną 
merginą, bent laikinai, I aimi tie 
gengsteriai. Taigi — maišosi 
profaninės idėjos su religinėmis, 
bet pabaiga gera — piktadariai 
t a i so s i , su ma i šu k a p i t a l o 
ateidami pas tuos apaštalus. 

Muzikos palyda — pianinas su 
klarnetu. Didelio išradingumo 
p a r o d ę s rež is ier ius Warne r 
Crocker. Įvesti ir vaizdiniai 
praturt inimai — grojant uvertiū
rą, ekrane vyksta supažindini
mas su aktoriais bei kai kuriomis 
scenomis. Dviejuose mažuose 
e k r a n u o s e š o n u o s e s u ž i b a 
scenos ir dainos pavadinimai. 
Aktoriai su geru patyrimu ir 
pasiruošimu New Yorko dramos 
akademijoje, Chicagos bei Loyo-
los universitetuose, Goodmano 
teatro mokykloje, viena daininin
kė atėjusi net iš Lyric operos. 
Mums įdomi Miriam vaidmenyje 
Caron Buinis, lietuvaitė iš New 
Jersey, vaidinusi Off-Broadway 
s t a t an t „Porch Sale". Nebraskos-
Lincolno universitete pasiekusi 
magistro laispnį ir dar pati tame 
u n i v e r s i t e t e dėsčius i d r amą . 
Pasirodžiusi daugelyje teatrų — 
nuo New Yorko iki Nebraskos. 
Chicagoje yra debiutante ir žada 
čia pasilikti keletą metų. 

• j . P r . 
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