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Apie šokantį ir dainuojantį 
jaunimą

Kuri kultūros šaka išeivijoje 
gausiausiai pražysta lietuvy
bės žiedais? Nedvejodamas 
atsakau: tautiniai šokiai. O 
jeigu šokėjų vienetas taip pat 
dainuoja lietuvių dainas, kul
tūrinis dovis yra dvigubas.

$į savo įsitikinimą noriu pa
grįsti faktais, kuriuos man pa
teikė Ona Razutienė, jau 35- 
rius metus vadovaujanti Los 
Angeles lietuvių tautinių šokių 
veiklai. Štai jos duomenys:

„Los Angeles LB Spindulys 
1984 m. birželio 10 d. 4 vai. 
p.p. Hollywood Palladiume 
rengia sukaktuvinę jaunimo 
šventę, su tautiniais šokiais ir 
choro dainomis”.

„Pietų Californijos lietuvių 
gyvenime LB Spindulio reikš
mė yra didelė: jaunimo ugdy
mui, lietuvybės išlaikymui, 
savosios kultūros puoselėji
mui bei lietuvių vardo garsi
nimui kitataučių tarpe. Gir
dime, kad Lietuvių fondas, ar 
LB Kultūros taryba premi
jomis įvertina vienetus, gy
vuojančius 20 - 30 metų. Gi 
mūsų Spinduliui jau 35-ri! Jis 
ne tik gyvuoja, bet ir pažan- 
gėja. Jau kuris laikas jo gau
sų šokių repertuarą paįvai
rina choro dainos”.

„1949 metais Šv. Kazimiero 
parapijos Lituanistikos mo
kykloje buvo suorganizuota 
pirmoji šokių grupė. Turėjo tik 
25 narius, o dabar jau 200. An
samblis kasmet surengia di
džiules jaunimo šventes (šie
met bus 28-toji), tradicinius 
vakarus, atspausdina gražias 
programas, pasirodo 3 - 4 
kartus kitataučiams. O kiek 
talkina saviesiems! Daly
vauja Vasario 16 minėji
muose ne tik Los Angeles 
mieste, bet ir neretai San 
Francisco, Arizonoj bei kitur”.

„LB Spindulys į savo 
šventes mielai pasikviečia 
šokių grupeB iš kitų vietovių. 
Buvo Grandis, Šilainė, Gyva- 
taras, Gintaras, Vakarų 
vaikai, Rūta ir t.t. Kelis kar
tus dalyvavo latvių ir estų 
šokėjai. Jie, vėl pakviesti, 
pasirodys šiemetinėje šventė
je”.

„Paminėtinos LB Spindulio 
gastrolės. Be Amerikos ir Ka
nados, įvykdytos dvi didelės 

išvykos: 1977 m. Europoje ir 
1982 m. Australijoje, kur atsi
liepimai buvo triumfališki”.

„Paramos ansamblis dau
giausiai susilaukė iš Lietuvių 
bendruomenės ir Lietuvių fon
do. Remia ir kitos organi
zacijos bei pavieniai asmenys. 
Šie metai LB Spinduliui tikras 
darbymetis. Visos jungtys 
(vaikų, jaunių, jaunimo, vete
ranų) ruošiasi į 7-tąją Tauti
nių šokių šventę Clevelande. 
Jau užsiregistravo šimtas 
šokėjų. Taip pat turime pasi
ruošti ir 35-rių metų jubiliejui 
Hollyvvoodo Palladiume. Tai 
reikšmingas renginys. Su
prantama, be gausesnės 
paramos bus sunku išsiversti. 
Laukiame visuomenės 
dėmesio. Daugiau dėmesio sa
vajam jaunimui!”

Iš šių, rodos, eilinių faktų 
galima susidaryti vaizdą, koks 
vis dėlto turiningas yra LB 
Spindulio kultūrinis įnašas Los 
Angeles lietuvių nausėdijai. 
Su gastrolėmis jaunimo pava
sariška veikla išsilieja ir į 
kitas vietas. Suranda tautinį 
atgarsį daugelio širdyse. Ir 
taip dirbama metų metais. 
Tęstinumas yra stebinantis. 
Ankstyvojo laikotarpio jau
nimo vaikai šiandien šoka ir 
dainuoja savo tėvams ir se
neliams toje pačioje pa
dangėje.

Nepailstanti vadovė Ona 
Razutienė turi daug gabių, 
atsidėjusių talkininkų. Duktė 
Danguolė Razutytė - Varnienė 
jau 15 metų moko jaunimą 
šokių meno. Kantriai, drau
giškai 34 metus prie pianino 
darbuojasi nepailstanti akom- 
paniatorė Ona Barauskienė. 
Daug muzikinio peno teikia 
komp. Giedra Gudauskienė, 
taip pat Antanas Polikaitis, 
mokydamas chorą dainų. Pra
eity nuolat talkino pianistė R. 
Apeikytė, komp. Br. Budriū- 
nas, komp. O. Metrikienė. Da
bar neapsieinama ir be jau
nesnių talentingų šokėjų 
mokytojiškos paramos: V. 
Bandžiulio, J. Bužėno, Ange
lės Mičiulytės ir kitų.

Džiaugiasi Los Angeles 
lietuvių visuomenė savo 
gyvastingu jaunimo an
sambliu. Kultūriniu pobūdžiu

VYTAUTAS A JONYNAS

Aną dieną (1983.XI.26) Drauge 
buvo Vidos Krištolaitytės straips
nelis apie dailę. Vienoj vietoj jinai 
prisimena dail. Adomo Galdiko 
perspėjimą savo kolegai A. Ku- 
rauskui Paryžiuje: „Ką jūs čia, 
vaikeliai, darot? Bėkit lauk, nes 
šis miestas gali jus suėst!”

Šie sakinėliai priminė man 
vieną knygą ir norą apie ją pa
kalbėt su Draugo skaitytojais. 
Toji knyga vadinas — Artiste et 
mėtčque d Paris ir susideda iš 
įrašytų magnetofono juoston pasi
kalbėjimų apie Miesto-Žmogėdros 
baisumą... Lietuviškai tektų versti 
jos pavadinimą maždaug: „Meni
ninkas atsibastėlis Paryžiuj”, nes 
žodžiui „mėtėąue” mūsų kalboj 
nesama atitikmens. Bet viena aiš
ku ir žinoma visiems gyvenu
siems Prancūzijoj, tai, kad „mėtė- 
que” paniekinantis terminas, kurį 
prancūzai ksenofobai taiko vi
siems užsieniečiams. Kartais net 
iš įsibėgėjimo. Kai kas mano, kad 
atsakius jiems tuo pačiu, atseit, 
temperamentingai išsiplūdus, 
užsimezganti tikra draugystė.

Keista, nesuprantama ir už vis 
labiau nelogiška, patologinė yra 
toji neapykanta, nes faktinai, kas 
jei ne svetimšaliai suteikė (bent 
vienu metu) Paryžiui šlovę ir 
garsą, sukurdami vadinamąją 
„Ėcole de Paris”. Aprašydamas tą 
laikotarpį Jean-Paul Crepelle 
savo knygoj La vie quotidiennp b 
Montparnasse a la Grande Ėpo- 
que, 1905 ■ 1930 (Paris: Hachette, 
1976) rašo:

„Galima savęs klausti, kaip šie 
baikštūs žydai, bijantys policijos 
priekabių, kadangi jų padėtis 
buvo formaliai netvarkoj, kurie 
gyveno Paryžiuj tarsi negyvena
moj saloj, kurie netgi nemokėjo 
kalbėt prancūziškai, kaip galėjo 
jie suvaidint tokį vaidmenį, išgar
sindami pasaulyje Mont- 
parnasse’ą. Daugiausia mažaraš
čiai, jie kalbėjo vien jidiš ir 
nemokėjo net rusų kalbos. 
Chagall’is, pavyzdžiui, atrado 
rusų literatūrą vien po karo, kai 
Vollard’as pavedė jam iliustruoti 
Mirusias sielas. Soutine’as teigė 
savo gyvenimo pabaigoj (ir tai 
buvo tiesa), kad jis nekalbąs 
rusiškai — jis peršokęs iš jidiš 
į prancūzų kalbą. Kai jis atvyko 
Paryžiun, jis buvo tikru laukiniu 
ir Modigliani, kuris ėmęs jį globot, 
turėjo išmokyt jį kaip vartot šaku
tę ir nosinę. Iki tol jis valgydavo 
su peiliu ir šnypšdavos į pirštus. 
Zadkine’as buvo vienas retų išim-

LB Spindulys neabejotinai 
giminiuojasi su kitų kolonijų 
vienetais. Šiandien jų mintys 
ir pastangos yra nukreiptos į 
būsimą jungtinę Tautinių 
šokių šventę Clevelande.

Pr. V. 

’ I8 vmcagos tautinių šokių grupių „Pava-
aarinio tryptinio”, kuris buvo suruoštas 1984 m.

balandžio mėn. 8 d. Jaunimo centre, besirengiant 
VII tautinių šokių šventei ir telkiant jai lėšas.

Nuotrauka Z. Degučio

I čių, nes buvo turėjęs gerą mokyk- 
i linį pasiruošimą. Jis pasisavino 
Į labai greit prancūzų kalbą ir kul

tūrą. Taip, kad netgi galėjo varžy
tis poezijos konkurse su Ray
mond Radiųuet”.

Tenka pripažint, kad pasirink
dami tokį veikalo pavadinimą, jo 
redaktoriai Lise Bloch Morhange 
ir David Alper anaiptol nenorėjo, 
įsakmiai pabrėžti to būdingo 
prancūzams ksenofobijos bruožo. 
Veikiau priešingai. Jų siekiamy
bė buvo parodyti Paryžiaus, kaipo 
kultūrinio centro spinduliavimą 
pasaulyje, ypač prancūziškos kul
tūros paveiktuose kraštuose — 
Afrikos kontinente, Maghrebe, 
Egipte, netgi Pietų Amerikoj. Taip 
pat pokalbių pagalba atskleisti 
to miesto įtaką emigrantų pasau
lėjautos formavimuisi. Anaiptol 
ne vien jų karčią gyvenimo 
patirtį, sunkumus prasimušt 
dailės srityje, pasidarant paklus
niais paveikslų pirklių — 
„maršanų” — pavaldiniais.

Skaitytojui, žinoma, bematant 
kyla visokios abejonės. Pirmoji 
yra toji, kad, kaip bebūtų, jos 
puslapiuose pasisako tik tieji, 
kurie, be abejo, yra pažinę ir šilto 
ir šalto, bet yra prasimušę, pagar
sėję. Tieji, kurių Paryžius nėsu- 
krimto su visais kauleliais. Kur 
tie, galbūt nemažiau talentingi, 
kurie dingo be pėdsako? Apie juos 
istorija tyli... Antroji būtų, kad 
redaktoriai pernelyg sutelkė 
dėmesį į tapytojus, skulptorius bei 
kitus menininkus. Atseit, kad 
knyga nesanti „reprezentatyvi”, 
kad redaktoriai vienašališkai 
apsiriboję, parinkdami meninio 
Paryžiaus atstovus, galbūt palik
dami nuošalyje kur kas svarbes
nes figūras. Juo labiau, kad tarp 
apklausinėjamų asmenų esama 
daug žmonių, kurie, prieš atsi- 
keldami Paryžiun, buvo prancūzų 
civilizacijos orbitoj, mokėjo kalbą, 
pažinojo literatūrą, žodžiu, brendo 
„francophonie” įtakoj (pvz., Io- 
nesco).

Savaime suprantama, kad tokio 
pobūdžio veikale tobulybė galbūt 
iš viso neįmanoma. Viena aišku, 
sprendžiant iš redaktorių keliamų 
klausimų, neatrodytų, kad jų buvo 
stengtasi prakišt kokį ideologinį 
trigrašį, ar net favorizuoti kurią 
meno šaką, kitos sąskaitom Tokio 
užsisklendimo knygoj nėra. Tiesa, 
neišvengiamai skaitytojui ati
dengiama Paryžiaus, kaip kovos 
arenos, dimensija, bet vienas 
Artiste et mėtbque b Paris 
privalumas yra tai, kad ją skai
tant jaučiamas platesnis mastas, 
būtent, kad Miestas - Žmogėdra 
nėra vien dailininkų — tapytojų, 
skulptorių, filmų režisierių, kokie 
genialūs jie bebūtų, miestas, bet 
taip pat ir politinės kovos centras, 
rašytojų vidinio atsinaujinimo 
vieta. Neišnyksta iš akiračio taip

Vytautas Kasiulis

pat faktas, kad Paryžius yra taip 
pat miestas, kurį pamilo šimtai 
ekskursantų, turistų, studentų, 
trumpai ar ilgėliau jame gy
venusių, ar pro jį pravažiavusių. 
Yra turistinis, akademinis Pary
žius, nuolatos besikeičiantis Pary
žius, kurio kartais ieškoma su 
ilgesiu, kuris prisimenamas su 
nostalgija. Knygoj apstu skaus
mingų atodūsių h la:

„Tada paryžietė rėdydavos 
labai savotiškai, bet tai turėjo 
specifinį žavesį. Tada egzistavo 
paryžietiškos dainelės ir viskas 
Paryžiuj buvo tipinga. To dabar 
visiškai nebėr. Visa tai dingo apie 
1950-tuosius metus, kai grįžo 
valdžion De Gaulle, kada imtasi 
modernizuot Paryžių, idant jis 
taptų „turtingu miestu".

Anuomet moterys išbėgdavo 
sekmadienį apsipirkt paryčiais su 
chalatais ir šliurėmis, visur buvo 
pilna muzikos. Visur būdavo 
atdari langai ir pro juos liejos 
dainelės. Savaime aišku buvo 
girdimos Edith Piaf, Charles 
Trene ir kitų plokštelės, bet bū
davo pilna gatvės dainininkų. Aš 
alpuliuodavau nuo viso to. O išėjus 
pasivaikščiot, akys apraibdavo. 
Minia buvo tikras spektaklis.

Užtat mums, anglams, Pary
žius atrodydavo pietietišku, pietų 
Prancūzijos miestu. Šiandien, 
savaime suprantama, automobilis 
tapo miesto valdovu.

Tuo tarpu tada žmonės mėgo 
paprastas pramogas; prancūzai 
traukdavo į paupius valgyt deš
ros su česnaku, o kai panorėdavo 
pasišokt, braukdavo į liaudies 
šokius (bal musette). Visa tai kai
nuodavo niekus” (Raymond 
Mason, dailininkas, skulptorius. 
Gimęs 1922 m. Birminghame).

Paryžių visą laiką gaubė ro
mantikos skraistė. Turisto akimis 
tai bohemos, clochard’ų, valkatų, 
„apašų šokių”, menininkų kavi
nių miestas. Apie jį sukurta daug 
mitų ir tas pats Raymond Mason 
kai ką patvirtina, kai ką panei
gia. Taip sakysim, prisimin
damas savo draugus Serge Rez- 
vani ir Jacųues Lanzman, jis 
rašo:

„Jų adresas buvo suolelis Ile du 
Vert-Galant saloj. Ten jie nak
vodavo ir palaikydavo gyvastį, 
išgerdami kartą į dieną puoduką 
erzacinės kavos ir sukrimsdami 
puskepalį baltos duonos 
(baguette)”.

Kur kas skeptiškiau jis atsi
liepia apie tariamas menininkų 
kavines:

„Kaip bebūtų, man atrodo, kad 
kavinių vaizdinys pernelyg 
brukamas į priekį. Vienas daly
kas, kuris įstrigo man, kalbant 
apie niujorkiečių tapybos 
mokyklas, tai, kad ten daili
ninkai stengiasi pamėgdžiot pary
žiečių menininkų gyvenimo būdą 
ar bent tai, ką jie įsivaizduoja jį 
esantį. Jie susirenka grupėn ir 
nusifotografuoja tarsi diskutuotų; 
tie „istoriniai momentai” tėra 
vien komedija. Tą mizansceną 
buvo sąmoningai prasimanę siur
realistai, bet aš pats, pagyvenęs 
trisdešimt metų Paryžiuj, niekad 
nesu sutikęs menininkų pasikei
čiančių nuomonėm kavinėse. Tai 
romantiškas anglosaksų pra
simanymas, kurį jie įsikalė sau į 
galvą. Menininkai vaikšto po 
kavines, bet jie niekad nešneka 
apie meną. Niekad!”

O dėl klošarų (clochards), valka
tų romantikos, ją sugriauna ne
gailestingai ne kas kitas kaip 
„specialistas” toje srityje, Henry 
Miller:

...„Žodžiu, aš neturėjau nė cen
to, bet buvau prie to pripratęs. 
Man pasitaikydavo dažnai elge
taut New Yorke visą naktį ir 
pareit namo tuščiom rankom ir 
tuščiu skilviu. Atsibust rytą 
nupasninkavus ir vėl pradėt iš 
naujo. Paryžiuj man klojos ne ką 
geriau. Bet nors buvau elgeta — 
aš iš tikrųjų ubagavau — aš 
niekad nesu priėjęs prie prancū
zo. Mat mane perspėjo: „Jie tau 
nepadės. Tai kieti žmonės”. Aš įsi
tikinau, kad tai tiesa. Vadinas, 
užuot lindęs prie prancūzų, aš pri
stodavau prie baltųjų rusų. Jie 
buvo tremtiniai, kuriuos išvijo 
revoliucija, ir tai buvo išlaidus, 
nuostabūs žmonės. Dažnai jie 
mane parsivesdavo pas save ir aš 
permiegodavau ant grindų. Man 
pasitaikė net pernakvot prie 
lovos, kur gulėjo vyras su 
moterim. Aš prisiartindavau prie 
praeivio ir sakydavau:

„Atleiskit... ar negalėtumėt duot 
man kiek „gėldų” (un peu de fric)? 
KąI'IT' ir jei tai būdavo rusas, jis 
paimdavo mane už parankės, ir 
pasiklausdavo: „Ar nenori
valgyt?” ir nusivesdavo į kokį 
restoranėlį. įsivaizduojat sau?! To 
niekad aš nesitikėdavau iš pran
cūzo. Sakau jums, tai nėra 
vaišingi žmonės. Tai ksenofobai. 
Graikai, pavyzdžiui, tai griežta 
priešingybė. Iš tiesų, prancūzų bū
das nėra vienas iš gerųjų. Bet tai 
nuostabi vieta gyvent, nežiūrint 
visko!” (Henry Miller, rašytojas, 
amerikietis, gimęs 1891).

Kadangi kalbama apie kul
tūrinį šoką, ksenofobiją, mentali
tetų sandūrą, verta pacituot ir 
kitų (daugiausia dailininkų) pasi
sakymus:

.....Aš a svetimšalis. O 
kadangi paryžiečiai jų nemėgsta 
— aš tai pajutau tuoj pat — aš lai
kinus nuošalyje. Aš galiu suskai- 
čiuot ant rankos pirštų savo drau
gus prancūzus” (David Malkin, 
dailininkas ir skulptorius, gimęs 
1910 m. Akkermane, Rusijoj).

„Mano draugai nesuprasdavo, 
kad man kaip ir kai kuriems ki
tiems, buvo neįmanoma tapt 
Maeght’o ar kieno kito tarnaitėm 
ir parduot dūšią. Tarp kitko 
maršanai bandė mus sukiršint 
tarpusavyje. Jie ieškojo draus
mingų dailininkų, sutinkančių 
tapyt pagal užsakymą. Kartais 
maršanas užeidavo pas mane ir 
sakydavo: „Aš pardaviau vieną 
tavo mėlynųjų drobių. Tas tipas 
norėtų kitos!” (Rezvani, rašytojas 
ir dailininkas, gimęs Teherane 
1928).

Bet galbūt vaizdžiausiai menta
litetų skirtingumas prabyla filmų 
režisieriaus, gimusio Mauri
tanijoj, lūpomis:

„Užtrenkt kam nors duris yra 
neįsivaizduojamas dalykas 
Afrikos kaimeliuose. Ten 
nežinomas taip pat indiferentiš
kumas arba polinkis laikyt save 
skirtingu nuo kitų padarų. Jei 
atklysta naujas žmogus, 
kiekvienas elgias su juo pa
garbiai, nes esi šeimininkas. Ką 
gi mes matom Paryžiuj? Požemi
niam traukinyje ar butų blokuose 
nesikalbama tarpusavyje, kaimy
nai vieni kitų nepažįsta... pasi- 
klauskim, dievaži, kur tikrosios 
džiunglės” (Sidney Sokhona, 
filmų režisierius, gimęs Tachott, 
Mauritanijoj 1952 m.).

Vienatvės, gyvenimo uždaram, 
etniniam gete gaida neretai pra
skamba tuose pasisakymuose. 
Labai reti būna prisipažinimai, 
kaip kad tunisiečio Na'cer 
Khemir, kino režisieriaus ir skulp
toriaus (plasticien), kad Paryžius 
atvėręs jam savojo krašto, savos 
literatūros ar meno, savitumą: 

(Nukelta j 2 psl.)



Nr. 110(22) - psl. 2 DRAUGAS MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1984 m. birželio mėn. 2 d.

„Bėkit, vaikeliai, ba tas miestas jus suės!” Žinot, man atrodo, kad jis toks1 pasibaigęs, nors šiuo metu anglų 
susidaręs todėl, kad aš kalbu kalba ir yra perėmusi iš prancūzų

(Atkelta iš 1 psl.)
„Klausimas: Vadinasi, kad jūs 

atvažiavo i Paryžių tiesiai iš 
kaimo?

Atsakymas: — Praktiškai taip! 
Per tas tris dienas, kurios buvo 
man likusios laisvos, lankantis 
pirmąkart Paryžiuj, aš neturėjau 
jau kada nueit j muziejus... Luv
ras pasirodė man toks milžiniš
kas, kad mane pagavo frustra
cija.

... Tuo metu aš gyvenau netoli 
Place Pigalle. Tai buvo pasakiš
ka, nes pirmą kartą aš suvokiau 
nakties svarbą. Paryžius ir naktis 
pasidarė man svarbiais dalykais. 
Vėliau, kai aš grįžau dirbt Tuni- 
san, dalykai, kurių man labiau
siai stigo, tai Paryžiaus naktį...* 
tos nesamos erdvės (non-lieu), 
kuria yra Paryžiaus naktis, ne
svarbu ar giedra, ar ne. Be to žmo
nės, kuriuos sutinki naktį, nėra tie 
patys kaip dieną; žmogus atrandi 
visai kitą pasaulį. Man tai buvo 
pirmas kartas gyvenime, kai aš 
galėjau baladotis visą naktį. 
Tunise tai neįmanoma. Aštuntą 
vakaro, vos tik žmonės sugarma į 
kino sales, miestas išmiręs. 
Išskyrus keturias kavines, nieko 
kito nėra.

Vadinas, po trijų mėnesių pra
leistų Paryžiuj, aš grįžau Tuni- 
san. Man prireikė maždaug dviejų 
mėnesių suvokt, kas man atsi
tiko. Aš registravau, registravau, 
registravau... Per du mėnesius aš 
vien skaičiau ir skaičiau, užsi
daręs savo kambaryje. Aš 
gyvenau naktim, o miegodavau 
dienos metu. Atrodė tarsi man 
grįžo atmintis. Atmintis, pade
danti prisimint kai kuriuos 
daiktus ir atskleidžianti kitus 
daiktus.

... Aš suvokiau kai kurių daiktų 
vertę, nes gyvenant krašte, 
kuriame vyrauja oralinė tra
dicija, daiktai subanalėja, į juos 
nebekreipiama dėmesio. Tačiau 
grįžus Tunisan, kasdieniniai, 
įprasti daiktai man pasirodė turį 
vertę „per se” — pirmąkart aš 
juos tikrai „pamačiau”. Aš pavyz
džiui pastebėjau, kaip mes kali- 
nėjam varį, darydami padėklus, 
todė' kad buvau matęs kitus 
padėklus.

Aš ėmiau taip pat .skaityti* 
skirtingai išsiuvinėjimus, po to 
kai pamačiau Klee paveikslus 
Paryžiuj. Atradau grafišką san
tykį tarp Klee ir tų išsiuvinėjimų. 
Pamatęs prancūziškus, rumuniš
kus, čilietiškus bei japoniškus 
arbatinukus, aš buvau priverstas 
prisimint tiksliai, kaip atrodo Tu
niso arbatinukas...” (Nacer 
Khemir, kino režisierius, gimęs 
Tunise 1948 m.).

Tenka priduri, kad toks savųjų 
šaknų ieškojimas nėra būdingas 
menininkams. Veikiau jie kur kas 
greičiau tampa kosmopolitais, 
neišsigindami savo noro tapt 
„pasaulio piliečiais” (Roman Po- 
lanski, Leonor Fini, Ianis 
Xenakis).

Tik Josė Baimes, čilietis daili
ninkas, atrodo, sieja savo kūrybą 
su gimtuoju kraštu: \

„Mes žinom, kas atsitiko, pa
vyzdžiui, kai kuriems ispanų 
poetams; po keturiasdešimt metų 
anapus Ispanijos jų poezija 
nebeteko to pajėgumo, kurį ji 
turėjo 1936 metais, kai jie buvo 
savam krašte. Tad iškyla klau
simas; už kiek metų pradedam 
mes integruotis visuomenėn, įsi- 
savint kitą gyvenimo būdą, taigi, 
kitą būdą išsakyt save mene? Mes 
nežinom atsakymo į šį klausimą. 
Ką galėtumėm pasakyt, tai, kad 
dar šiuo metu saitai, kurie mus 
jungia su Čile, tebėra gajūs ir kad 
jie orientuoja visą mūsų veiklą ir 
visą mūsų gyvenimą”.

Faktinai, kokių dorybių privalu 
turėt, kad išplaukus į tuos tarp
tautinius vandenis, ar teisingiau, 
kokių dorybių paryžietis reika
lauja iš „mėtėųue”, turbūt geriau
siai pasako jau minėtas anglas 
Raymond Mason:

„Aš greitai įsitikinau, kad pary
žietis ir jo šeima jus laiko draugu 
tol, kol esat pajėgus pasirodyt 
įdomiu ir šmaikščiu žmogumi. Bet 
jei vieną kurį vakarą jūs esat jais 
kiek mažiau, jūs patenkat 
nemalonėn ir netrukus tampat iš
brauktas galutinai iš jų pažįsta
mų sąrašo. Anglai yra griežta 
priešingybė: juo žmogus daros 
neįdomesniu, juo draugystė su juo 
stiprėja.

... Šiame mieste jums nedera nė 
sekundės kartotis, nedera ilsėtis 
ant laurų. Ir toji tiesa galioja 
visiems. Tai ištiko net pačius 
stambiausius menininkus, atvy-
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kusius Paryžiun, kurie turėjo iš 
pradžių milžinišką poveikį. 
Pavyzdžiui, apie Henry Miller’į ar 
William Faulkner’į žmonės 
kalbės, sakysime, šešias savaites 
arba apytikriai tiek. Paskui 
baigta! Reikia imt rašyt naują 
knygą, pradėti viską nuo pra
džios. Prireikė stebuklo, kad tokie 
žmonės kaip Picasso ar Cocteau 
galėjo išlaikyt sau dėmesingumą 
ilgą laiką, Iš tikro tai nebuvo 
stebuklas, nes jie rūpestingai 
stengės tą dėmesį puoselėt ištisą 
gyvenimą, nuolatinių pastangų 
kaina. Paryžiečiai susidomi jumis 
pasiutusiai staigiai, gyvai, 
aistringai, bet jų dėmesys išga
ruoja labai greitai. Visad reikia 
jaust, iš kur vėjas pučia, būt 
„dans le vent”, kaip kad jie sako. 
Kaip pabrėžė Casanova prieš du 
šimtmečius — Paryžiaus herbas
— tai laivas, kurio bures plaka 
vėjai“.

Visi iki šiol cituoti tekstai, atro
dytų, pakankamai gerai išryš
kina šio veikalo apie Miestą — 
Žmogėdrą, žmogiškojo doku
mento, vertę. Bematant dingteli 
nedrąsi ir gal kiek „nekatali
kiška“ mintelė: Kaip čia yra, kad 
mes neaptinkant savo literatūroj 
ar memuarinėj raštijoj jokio Pary
žiaus pėdsako? Juk buvo eks
kursantų, buvo studentų, gyvenu
sių ir studijavusių tenai, buvo 
visokių pravažiavėlių užšokusių 
atsigaivint kūnu ir siela „Moulin 
Rouge” ar „Folies Bergferes“.

Iš to viso liko gal keli Salo
mėjos Nėries posmeliai: 
...„Bulvaruose šviesu. Nevalgiau 
šiandien, ponai! Tik dvidešimtį 
sū!”. Ir tai, Salomėja lankės kaip 
turistė. Jos įspūdžiai daugiau 
mažiau padriki, momento nuo
taikos padiktuoti. Bet ką reiškia 
būti, rašyti Paryžiuj kitataučiui 
rašytojui? Tremtiniui ir emigran
tui? Ar pasikeičia jo vaidmuo, jo 
užsiangažavimas? Užsiangaža
vimas kam — gimtajam kraštui, 
ar literatūrai? Kaip veikia jį sve
timoji — šiuokart prancūzų 
kalba? Kokia kaina išplaukiama į 
tarptautinius vandenis?

Nors pokalbių su rašytojais, 
knygoj Artiste et mėtkque b Paris 
yra kiek mažiau negu pasikal
bėjimų su menininkais, jų vis 
dėlto esama ir jie man atrodo, 
dar įdomesni išeivijos skaitytojui. 
Ypač tie — Arabalio ir Cortazaro
— kurie liečia kalbą. Neišvengia
mai primena jie tą gabalėlį iš 
Justino Marcinkevičiaus Dieno
raščio be datų, kuriame jis pasi
pasakoja apie savo susitikimą bu 
J-P. Sartre’u ir savo pasibai
sėjimą, kai staiga perpranta to 
„filosofo” žodžių „tiesią mintį”:

„Supratau, kad Džoisas čia — 
vaizdinė priemonė, kad Šatras iš 
tikrųjų pasakoja man istoriją, 
kaip mažos, Dievo užmirštos tau
tos kultūra gali tapti mielėmis 
pasaulinei kultūrai... kad jis netie
sioginiu būdu man tarsi pataria: 
jaunas žmogau, štai jums atsaky
mas ir pavyzdys — rašykite

anglų, prancūzų arba rusų 
kalba!..”

Rašytojo svetimtaučio santykio 
su Paryžium iš tiesų esama įvai
rių variantų. Absurdo teatro šului 
Eugene Ionesco atrodytų mažiau
siai problemų. Anksti atvykęs 
Prancūzijon, praleidęs ten vai
kystę, jisai atrodo asimiliavęs be 
vargo į jos visuomenę ir įsi
savinęs jos kultūrą. Sakykim, kad 
jo pasisakymas, jog jis teskaitęs 
rumuniškai tik būtiniausiems 
egzaminams išlaikyt knygas 
savotiškai būdingas mažų tautų 
dvikalbiam - trikalbiam pilie
čiam. Egzilę jis supranta kaip filo
sofinę problemą:

„Žmogus priklauso tam kraš
tui, kur prabėgo jo vaikystė, ar ne 
tiesa? Jei aš jaučiuos žmogum be 
šaknų, tai „išvietinto pasaulyje” 
prasme. Ne visada, bet dažnokai. 
Aš liksiu visad vienišas žmogus, 
kuris ieško kitų vienišųjų ir kuris 
juos sutinka. Aš tikrai jaučiausi 
tremtiniu, kai buvau Rumunijoj. 
Dabar aš pergyvenu egzilę, kaip 
sakiau, planetos prasme, pro
tarpiais. Bet sakykim, net jei ir vėle transformuoja ispanų kalbą, 
jaučiuos toj planetinėj egzilėj, 
jinai lengviau pakeliama Prancū
zijoj, negu bet kur kitur. Matot, 
šviesusis man kraštas, tai Pran
cūzija, o ypač — Mayenne, mano 
vaikystės šalis” (Eugene Ionesco, 
rašytojas, gimęs 1912 m. Iki 13 m. 
amžiaus rumunas).

Arrabalis pasipasakoja kur kas 
ciniškiau:

„Aš pramokau prancūziškai Is
panijoj. Labai pamėgau tą kalbą 
ir jos literatūrą. Aš dievinau 
Proust’ą. Visa tai pripažinus, 
žmogus susiduri su rimta pro
blema, žeidžiančia ispanišką savi
garbą. Būtent su kalbos 
problema. Bematant suvoki, kad 
ispanų kalba tai savotiška kaimo 
tarmė. Girtų bernų šneka. Nerim
ta kalba! Tai smogia skaudžiai. 
Jauties, dievaži, tarsi neturėjęs 
gyvenime savo laimės. Regi, kad 
tai kalba, kuri nieko ar labai 
mažai ko verta ... kalba, kuri 
tetinka vien ispanų kavinėm, vien 
gėrimui kasnojant „tapas”. Bet 
neįmanoma ja skaityt paskaitas 
Sorbonoj. Tada pasisavini lygia
grečiai kitą kalbą — prancūzų 
kalbą — kuri artima ir skirtinga 
tuo pat metu. Baisu, nes tai 
kalbos — seserys. Vadinas, skir
tumas dar labiau pastebimas. 
Prancūzų kalba tvirta, tiksli, tai 
„camisole de force” (marškiniai 
pavojingiems bepročiams). 
Ispanui visa tai labai subtilu. Štai 
kodėl, kai žvelgi į Ispanijos 
istoriją, konstatuoji, kad nėra 
buvę ispanų rašytojo, kuris ne
būtų vilkėjęs ta „camisole” ar tai 
anglų, ar prancūzų kalbos pavi
dalu. Visi didieji, pradedant Valle 
Inclan ir baigiant Goya, yra 
perėję tą kelią.

Jau dvidešimt metų, kaip aš 
rašau savo pjeses prancūziškai, 
išskyrus „Babelio bokštą” ir „Ant 
siūlo”. Man leistina daryt žvėriš
kas klaidas, mano žmona čia pat. 
Žmonės kalba apie mano stilių...

prastai prancūziškai. Esu išlaikęs kalbos pirmenybę, kaipo imperinė 
iki šiol ispanišką ritmą, barų ir ta- kalba“.
vemų kalbos ritmą. Galop įvyko, Sutinkant iš esmės su Corta- 
nepaprastas dalykas: iš mano zaro nuomone, kad ispanų litera- 
žmogiškosios būtybės išsivystė, tūra suklestėjo kur kas kūry- 
hibridinis padaras. Kaipo ispanas bingiau periferijoj — I ; 
aš esu tobulas „afrancesado” 
pavyzdys, tai yra, suprancūzėjęs 
žmogus. Kitaip sakant — 
„pipicaca”. Panašiai mūsų 
žmonės kalbėjo apie Picasso, tuo 
metu kai aš išvažiavau. „Ak, 
Picasso”, sakydavo ispanai, tai 
.prancūzėlis*. Savo ekstravagan
cija jis žavi prancūzus, ba jie ,glu- 
šeliai’, bet tenebando jis tai daryt 
su mumis”. Žodžiu, nors aš ir 
nelyginu savęs su Picasso, žmo
nės kalba apie mane maždaug 
taip: „Arrabalis su savo istori- 
jėlėmis apie seksą žavi prancū
zus, bet mūsų jis nepaims”. Bet 
juo laikas bėga, juo labiau pran
cūzai ima į mane žvelgt kaip į 
ispaną. Juo labiau įsiskaito į 
mano dramaturgiją, juo labiau 
ima teigti: „Ak, kaip čia ispaniš
ka! Taip neužginčijamai ispaniš
ka! Tai Cervantes ir Goyos pali
kimas! Ir žinot, tai tiesa. Mat aš 
esu iš tikrųjų tapęs hibridiniu 
gyvuliu... savotišku tvėrimu, kuris 
ieško pasimėgavimo ten, kur 
neprivalėtų. Žmogus tampi maža 
pabaisa. Aš nebesu nei ispanas, 
nei prancūzas”.

Julio Cortazar, rašytojo, 
gimusio Briusely/ argentiniečių 
tėvų šeimoj, pasisakymas griež
tai skirias nuo Arfabalio pareikš
tų minčių:

„Klausimas: Jūs žinot, ką yra 
pasakęs Borges apie ispanų 
kalbą, būtent jog jam vargas 
rašyt pačia ribočiausia pasaulyje 
kalba. Kokia Jūsų nuomonė?

Atsakymas: Mano nuomonė — 
priešingybė Borges nuomonei. Aš 
gyvenu Prancūzijoj jau 26 metus 
ir rašau sau toliau ispaniškai. Pa
dėjęs kiek pastangų, aš galėčiau 
rašyti literatūrine prancūzų 
kalba, bet tų pastahgų aš nedėsiu. 
Aš vartoju prancūzų kalbą 
korespondencijai,, skaitau, kalbu, 
bet raštui aš naudoju ir nau
dosiuos vien ispanų kalba. Visų 
pirma ispanų kalba yra begali
niai turtinga ir tai, ką šneka Bor
ges,yra vien mandrapypkiavimas 
(boutade). Tai nepaprasta kalba. 
Ypač šiuo metu jai prieš akis 
nepaprasta ateitis. Pažvelkit, 
pavyzdžiui, prancūzų kalba tai 
sutraukta mėšlungio savo kultū
riniam kontekste kalba, kadangi 
anapus Prancūzijos ribų ir jos 
užjūrio departamentų 
baigta! Tuo tarpu 
kalbama 21 Lotynų 
krašte, ir kiekvienas

— viskas 
ispaniškai 
Amerikos 

jų paleng-

Ispanų kalba, kuria kalbama 
Meksikoj arba Argentinoj, tai vis 
ta pati kalba, bet kiekvieną kartą 
su aibe niuansų, kurie ją milžiniš
kai praturtina... Tai kalba, kuriai 
skirta turtėt, užuot skurdus. O 
prancūzų ir anglų kalbų atvejai 
tokie, kad jos sukaustytos nesi
keičiančiam kultūriniam konteks
te. Žvelgiant iš istorinės perspek
tyvos, jų karaliavimas yra
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Lotynų 
Amerikos kontinente — negu Ibe- 
rijos pusiasalyje, tenka nemažiau 
prisimint, kad vis tik Paryžius 
daug lemia tų rašytojų išpopulia
rinimą pasaulyje. Nemažesni 
vaidmenį suvaidina Miestas - 
Žmogėdra ir mažų tautų litera
tūros skleidime. Tik šiuo atveju 
rašytojo padėtis dar su
dėtingesnė. Primenanti kai 
kuriais atžvilgiais skaitytojų 
reikalavimus, kurie kartais 
keliami ir išeiviui lietuviui rašy
tojui. Tą dilemą iškelia marokie
tis Tahar Ben Jellioun:

„Klausimas: Kokie Jūsų santy
kiai su marokiečiais Prancūzijoj ir 
Maghrebe?

„Atsakymas: Jie mano, kad 
gyvendamas Paryžiuj, aš esu 
privilegijuotas žmogus, ir tai 
tiesa. Aš jaučiu, kad jie iš manęs 
daug tikisi. Jie man sako: „Mes 
bebalsiai, o pats rašai knygeles. 
Tu privalai kalbėt už mus, būti 
mūsų pusėj”. Tai aiškus ir tiesus 
reikalavimas. Rašytojas nėra 
intelektualas, kuris sėdi sau kėdėj 
ir grožisi dangum. Tai žmogus, 
kuriam pavedama misija. Jei, 
pavyzdžiui, yra kur nors emig
rantų streikas ar mitingas prieš 
rasizmą, aš ten keliauju. Šitaip aš 
tampu viešu rašytoju, tradicine to 
žodžio prasme, kitaip sakant aš 
esu tam, kad dirbčiau kitiems, 
kad būčiau su jais.

Maghrebiečiai, kurie gyvena 
Maghrebe (Šiaurės Afrikoj) yra 
dar reiklesni, nes jie įsivaizduoja, 
kad būt rašytoju tai būt paky
lėjus socialinėj plotmėj, ir jie susi
kuria sau mitus. Su jais aš ginči
juosi. Kartais tai aštrūs ginčai, 
nes jie reikalauja iš manęs ata
skaitos. Pavyzdžiui, jiems atrodo, 
kad tam ar anam eilėraštyje, toj 
ar anoj novelėj aš nesu buvęs pa
kankamai angažuotas, arba užsi
angažavęs ne taip. Jų reika
lavimai visad baisūs. Dažnai jie 
nebūna net skaitę, bet vis vien 
susikuria sau nuomonę. Be to, jie 
pramano kitą priekaištą: Kodėl aš 
ne savam krašte? Kodėl jaučiuos 
verčiamas trenktis pas buvusį 
kolonizatorių? Savaime aišku, 
kad kai išsikalbam ramiai, viską 
išsiaiškinam; bet jų klausimas pa
grįstas: Kodėl maghrebietis rašy
tojas privalo ekspatrijuotis? — 
Man regis, kad tai visų pirma 
lengviausia išeitis. Paskui atsi
veria prieš mus kitos galimybės ir 
mes užmirštam šeimyninę 
pareigą grįžt savon žemėn. 
Faktinai, kaip sakiau, aš gyvenu 
savo krašto gyvenimu iš tolo, bū
damas kontakte su juo. Ir kaip be
būtų, aš 
laikinai” 
rašytojas, 
Maroko).

Būdinga, kad 
nepagaili šia proga (tolėliau) nuo- 
dingos vylyčios Vakarų 
„civilizuotam” pasauliui:

esu Prancūzijoj vien 
(Tahar 
poetas,

Ben Jellioun, 
žurnalistas iš

Ben Jellioun

Milan Kundera, čekų rašytojas egzilėje. šiomis dienomis išėjo jo nau
jas romanas anglų kalba apie sąmonės lūžius totalistinėje sistemoje — 
„The Unbearable Lightness of Being” (New York: Harper and Row, 
1984).

„Yra tikras dalykas, kad arabų 
pasaulis, tai pasaulis, kurin poe
zija yra giliai įleidusi šaknis. 
Panašiai kaip Graikijoj, ar Loty
nų Amerikoje. Kaip tik prieš tris 
savaites Tunise buvo dviejų 
didelių arabų poetų rečitalis atvi
ram ore ir sutraukė penkis tūks
tančius žmonių, atėjusių pasi
klausyt poezijos... Pamėginkite 
čia surinkt 5000 klausytojų... 
Imkim pavyzdžiu didelį prancū
zų poetą, dabar mirusį, Saint- 
John Perse; jo rinkinių laidos ėjo 
mažais tiražais... Jei Prancūzijoj 
išleidžia jauno poeto knygą 500 
egzempliorių tiražu, tai laikoma 
pasisekimu”.

Užuominų apie skaitytojus, jų 
spaudimą į rašytoją, apie tiražus, 
esama ir Milan Kunderos tekste. 
Tai čekas, priklausąs, sakytu
mėm, „neo-egzilų” generacijai. 
Kartais jis save vadina „rašy
toju, rašančiu vertėjams”, ir ta 
savišaipa vietoj. Šalia Cortazaro, 
Kundera laikytinas būdingiausiu 
egzilės rašytojo pavyzdžiu.

„Jei kas man pasako .Truputį 
rimties!’ (Soyons sėrieux!), aš tuoj 
pat imu juoktis. Tai tarp kitko 
neišverčiamas į čekų kalbą 
posakis. Čekų kalboj negalima 
pasakyti .Truputį rimties’. Tai 
skamba tarsi karikatūra, tarsi, 
švaistymasis žodžiais.

Sakykim, kad aš pradedu savo 
pasakojimą 1968 metais, kai rusai 
užima Prahą. Mano atvejis anaip
tol nėra asmeniškas. Statistikos 
nėra, ir aš negaliu duoti jums 
skaičių, bet dešimtys tūkstančių 
žmonių buvo pavaryti iš darbo; 
ypač visi intelektualai. Tai reiš
kinys, kuriam, mano manymu, 
nebuvo nieko lygaus moderniojoj 
Europos istorijoj; toksai visuo
tinis vienos tautos inteligentijos 
likvidavimas. Ne fizinis, nes 
niekas nebuvo nubaustas mirties 
bausme; kalėjiman uždarytų žmo
nių tebuvo vien keli šimtai, o tai 
tenai smulkmena. Likvidavimas 
buvo kur kas subtilesnis; žmones 
pašalino iš darbo, o po to uždėjo 
jiems antsnukius, nors jie nebuvo 
padarę ko nors ypatingo. Pakako 
vien to, kad jie buvo rodę tam 
tikrą laikyseną, bet juk visi ten 
buvo rodę tą ,tam tikrą laiky
seną*; Kitaip sakant, poelgius, 
kuriais buvo reikalaujama 
menkutės laisvės išsakyt save.

Čia žmonės žino, kad yra buvęs 
vadinamasis .Prahos pavasaris*, 
kuris truko apytikriai septynetą 
mėnesių, bet žmonės nežino, kad 
tas Prahos Pavasaris buvo 
kulminacinis taškas ilgam vyks
me, kuris tęsės dešimt metų, per 
visus 1960 metų dekados metus. 
Šis liberalizmas davė savo vaisių 
kultūriniam bare.

įsivaizduokit, kad mano knygų 
tiražas buvo tada milžiniškas: 
arti 120,000 egzempliorių kraštui, 
kur buvo 10 milijonų gyventojų.

Tai paaiškina kodėl, kai rusai 
atėjo, jie atsidūrė prieš milžinišką 
uždavinį perauklėti visą tautą. Ir 
jie iš tikrųjų ėmėsi likviduoti 
ištisą kartą... Jų meistriškumas 
praeities falsifikavime yra kažkas 
absoliučiai fantastiško.

Pati didžiausia žmonijos ambi
cija yra toli gražu ne pakeist atei
tį, bet permainyt praeitį, ar ne 
tiesa?

Apie visą tai aš buvau girdėjęs 
iš žmonių lūpų, bet kai tai atsi
tiko prieš mano akis... Staiga aš 
išvydau išnyrant visai kitą Čeko

slovakijos istoriją, visai kitą čekų 
literatūros istoriją. Aš pamačiau, 
kaip dingsta mano paties karta iš 
knygų, iš bibliotekų, iš istorijos...

Klausimas: Ar Jums susidaro 
įspūdis, kad prancūzai teisingai 
supranta Jūsų knygas?

Atsakymas: Dėl kritikų, aš 
visad turiu įspūdį, kad jie aptaria 
kažkokią kitą knygą. Tai bendras 
įspūdis, kurio netaikiau specialiai 
Prancūzijai.

Aš pergyvenau emigraciją kaip 
palengvėjimą, tarsi mane būtų iš 
kažin ko išvadavę. Staiga man 
emigracija pasirodė beveik malo
ni, kadangi duodanti man gali
mybę viską pakeisti, net ir skai
tytojų publiką. Tapęs draudžiamu 
rašytoju, aš bematant praradau 
savo skaitytojus čekus. Ir mane 
stebina faktas, kad tai nebedaro 
man beveik jokio įspūdžio; prie
šingai man vaidenas, kad aš 
pakilęs naujon avantiūron, keis- 
tan žygin... Skaitytojai tai 
kažkas, kas galbūt vienu metu jus 
stimuliuoja, kažkas, kas iš jūsų 
kažko tikisi, bet taip pat kažkas, 
kas jus apriboja... nes skaitytojai 
yra sutvėrę jums tam tikrą .ap
tarti’. Aptarti, kuriai reikia prie
šintis, bet su kuria turit identi
fikuotis, ypač mažoj tautoj, kaip 
Čekija. Visa tai slegia jus savo 
svoriu.

Vera Kundera: ... Tu tenai 
nepraradai skaitytojų. Žmonės 
tenai tave pažįsta. Jie tarp kitko 
padarė baisų dalyką; išvertė tavo 
La Vie ėst ailleurs iš prancūzų 
kalbos į čekų kalbą, atpylė maši
nėle didelį skaičių egzempliorių ir 
paleido po žmones. Atseit, turim 
čekų autoriaus vertimą iš prancū
zų kalbos į čekų.

Klausimas: Jūsų knygose visa
da jaučiama, kad individas gru
miasi su daugiau - mažiau kafkiš- 
ku pasauliu ir visuomene.

Atsakymas: šičia žiūrima į kaf- 
kišką pasaulį kaip kažką nere
alaus, fantastiško, košmariško, 
tuo tarpu, kai tenai tasai pasaulis 
yra realybė.

Kas be ko, faktas, kad aš stai
ga netekau skaitytojų, įstūmė 
mane į padėtį, atveriančią akis. 
Aš supratau, kad publikos pasi
keitimas niekuo nepakeičia mano 
darbo esmės. Man atrodo, kad 
rašytojas visad rašo abstrakčiai 
publikai, vedamas noro taip 
formuluoti dalykus, kad jie būtų 
suprasti visur ir visada. Jums tai 
gali pasirodyt pretenzinga, bet 
taip yra.

Vadinas, staiga aš supratau, 
kad ši situacija nepaprasta. Tai, 
kad aš praradau skaitytojus, 
išryškino man pačią rašytojo 
vaidmens esmę, būtent, kad tenka 
iškelti iš partikuliarizmų chaoso 
tai, ką gali suprast protingas 
skaitytojas. Aiškintis, kad rašo
ma būsimoms kartoms atrodo 
kartu pretenzinga ir juokinga. 
Jean-Paul Sartre teigia, kad tėra 
tik viena literatūra — angažuota 
gyvenimui literatūra.

Bet man šiandien rašyt čekams 
būtų kur kas labiau pretenzinga. 
Aš esu pasmerktas rašyti būsi
moms kartoms. Tas teigimas 
skamba tarsi provokacija, bet, 
nelaimei, aš nieko neperdedu. Visi 
mano draugai čekai yra, kaip ir 
aš, pasmerkti rašyti būsimoms 
kartoms, ne dėl kvaišo troškimo 
susilaukti pomirtinės garbės, bet 
todėl, kad jie šiuo metu negali 

(Nukelta į 4 psl.)
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Prūsų Lietuva Vydūno požiūriu
VYTAUTAS

BAGDANAVlClUS

Dr. Wilhelm Storost - Vydūnas. Šie- 
ben Hundert Jahre Deutsch-litauis- 
cher Beziehungen. Kulturhiatorische 
Darlegungen unter Beigabe von zwei 
Karten und 50 Bildern. Zweite Aufla- 
ge. Beigefuegter Nachdruck der Origi- 
nalausgabe von 1932 in Tilsit. 
Chicaga: Akademinės skautijos lei
dykla, 1982. 504 psl. Kaina — 14 dol. 
Gaunama pas leidėjus pas platinto
jus ir Drauge.

♦
Tenka labai dėkoti Aka

deminės skautijos leidyklai už 
išleidimą antros laidos Vy
dūno vokiškos knygos apie 
septynis šimtus metų vokiečių 
- lietuvių santykių. Daug prie
žasčių skatina tą padėką. Visų 
pirma pati Vydūno asmenybė 
šioje knygoje atsiskleidžia 
daug šilčiau ir paprasčiau 
negu lietuviškai parašytuose 
jo raštuose. Tie raštai buvo 
daugiau filosofinės studijos ir 
dramos, parašytos ne bendri
ne lietuviška rašyba, dėl to ne 
vienam sunkiai skaitomos. 
Šioje knygoje, nors vokiškai 
parašytoje, Vydūnas atrodo 
daug suprantamesnis, pa
prastesnis ir labai šiltai lietu
viškas. Kita priežastis ver
tinti šią knygą yra jos tema: 
Mažoji Lietuva ir jos santy
kiai su vokiečių tauta. Ir pati 
Mažoji Lietuva daugeliui 
mūsų skaitytojų nėra pakan
kamai pažįstama, o dar ma
žiau yra pažįstami jos santy
kiai su vokiečių tauta. 
Vydūnas į šių santykių stu
dijas eina kaip karštas 
lietuvis, tačiau juos nagrinėja 
ne aistros vedinas, o „ramiai 
svarstydamas šių santykių 
turinį” (p. 5).

Pirmą skyrių autorius pa
skiria plačiam prūsiškos 
Lietuvos tėvynės aprašymui. 
Ir šį aprašymą jis atlieka ne 
išoriškai, bet tiesiog perke
liaudamas įvairias šio krašto 
vietas. Vienur jis tas keliones 
atlieka kaip vaikas, kitur kaip 
subrendęs žmogus. Ir tokiu 
būdu Prūsų Lietuva šios kny
gos skaitytojui atsistoja nuo 
pat Vištyčio, įvairiais 
paupiais ir Neringa, iki pat 
Klaipėdos. Čia ir Romintos 
pelkės, ir Deimė bei Šešupė, ir 
Lazdinkalnis, ir Kraupiškiai 
bei Širvinta, ir Vilkiškiai, 
Rambynas, Kakšių bala — 
iškyla gyvai prieš skaitytojo 
akis.

Savo tėvynę Vydūnas su
vokia, kaip kilusią iš jūros. Ir 
tai jis pergyvena, stebė
damas, kaip iš būdingo šiame 
krašte rūko iš lėto pradeda 
kilti žiūrėtojo akyse jo kalnai 
ir kloniai. Leidžiasi šiek tiek 
Vydūnas ir į žemės susiforma
vimo šiame krašte teoriją. Ta
čiau labiau jį domina pats gy
vasis gamtovaizdis, net žiema. 
Apsnigtos eglės savo grožiu 
jam atrodo panašios į 
kunigus, laiminančius savo iš
skėstomis rankomis. Taip pat

Karaliaučiaus miesto turgavietė, tolumoje evangeli kų liuteronų katedra.

Dr. Vilius Storosta-Vydūnas (1868—1953)

ir audringa naktis iš jo vai
kystės yra pasilikusi gyva. Jo 
dėmesio susilaukia ne tik krū
mai, bet ir žolės. Šiam kraštui 
yra būdinga tyla. Šešerių metų 
berniukas yra pastebėjęs, kad 
gyvuliai nesikalba. Ypatingą 
dėmesį autorius skiria lietu
viškam elniui. Šis žvėris atro
do pavargęs. Atrodo, kad jis 
neturi žmogui pagarbos — jį 
sutikęs, elnias nesitraukia iš 
kelio.

Vydūnas, aprašinėdamas 
savo tėvynę, nevengia ir kai 
kurių filosofinių pasvarsty
mų. Tėvynė jam yra kartu ir 
pareiga, ir uždavinys. Iškyla 
jam ir mirties klausimas. „Vi
sokios mintys žmogui atklys
ta, kai jis siauru taku vakare 
žingsniuoja į Rambyno kalną, 
tarp storų medžių” (p. 34). 
Tolimi reginiai nuo Rambyno 
labai pagauna keleivį. Apie 
žmogaus pažinimo galią jis 
susimąsto ant šiaurinio Šešu
pės kranto, tarp Lazdynų ir 
Ragainės. Stebėdamas gy
vulių gyvenimą, jis susimąs
to: ar kada nors santykiai tarp 
gyvulių ir žmonių nėra buvę 
kitokie. Neišvengiamai jis už
kliudo ir žmogaus kaltės 
problemą. Šia proga jis susi
duria su nemaloniu faktu, kad 
žudymas vyksta ne tik žmo
nių, bet ir gyvulių tarpe.

Būdamas Rambyne jis mąs
to apie vandenį ir ugnį. Susto
ja prie minties, kad nėra 
ugnies be žmogaus. Ugnis ir 
žmogus jam kažkaip suartėja. 
Panašiai kaip ugnis yra susi
jusi su žmogum ir kalba. 
„Ugnis ir kalba yra atėjusios 
kartu su žmogumi” (p. 42). 

Kartą jis stovėjo ant kranto, 
apsupto tiršto rūko, per kurį 
buvo galima matyti vos kelis 
metrus. Tada išgirdo irklų 
teliūškavimą vandenyje ir po 
to kelis žodžius. Bet žmonių 
dar nebuvo matyti. Žodis rūke 
atvedė jį prie minties, kad 
žodis nori tapti realybe. Kaip 
nyku yra, sako jis, kai negir
dėti žmogaus žodžio. 
„Žmogaus žodis suteikia vis
kam prasmę” (p. 44).

Kartą dešimties ar dvylikos 
metų berniukas su savo 
motina ėjo į svečius pas vokiš
kai kalbančią šeimą. Berniu
kas pakelėje paprašė motinos, 
kad ji neverstų jam į lietuvių 
kalbą to, kas bus sakoma 
vokiškai. Motina tada paklau
sė, kodėl. „Ar tu gėdijiesi 
lietuviškos?” Berniukui tada 
paaiškėjo, kad jis tikrai gė
dijosi lietuvių kalbos. Motina 
pradėjo jam įrodinėti, kad jis 
turi turėti drąsos būti tuo, kas 
jis yra, nes tai yra teisingumo 
apraiška. Tik žmonės be savi
garbos ir tiesos meilės to ven
gia. Matyt, motina bus ilgo
kai kalbėjusi apie tai, nes 
pagaliau berniukas paprašė 
jos nutilti. Tai yra epizodas, 
kurį išeivijoje pergyvena ne 
viena motina ir ne vienas vai
kas vienokia ar kitokia forma. 
Ir kai motina su berniuku 
pakilo iš svečių grįžti į namus, 
ji pakalbino jį šiandien jau ne 
dažnai sakoma lietuvių kalbos 
forma „eikiva”.

Apskritai Vydūnas buvo la
bai jautrus kalbos skambe
siui. Pasak jo, kiekviena kal
ba turi išreikšti kai ką, ko 
kitoje kalboje nėra, dėl to 

viena kalba negali atstoti 
kitos. Kiekviena kalba turi už
davinį pasakyti kurią nors 
dalį žmogiškumo turinio. Vy
dūnas yra labai atidus 
lietuviškų dainų klausytojas. 
Jis nevengia paminėti, kad 
religiniai sluoksniai diraudė 
dainuoti lietuviškas dainas, o 
nedraudė vokiškųjų.

Viskas Prūsuose susilaukia 
Vydūno dėmesio. Jis kalba 
apie gintarą ir žino, kad, kai 
gintaras „pavargsta” reikia jį 
užkasti į drėgną smėlį, ir jis 
vėl atgaus savo buvusį skaid
rumą.

Antrajame knygos skyriuje 
Vydūnas svarsto klausimą, 
kas yra tauta ir koks yra jos 
santykis su tėvyne. Jis skirsto 
tautas į keliaujančias ir sės
lias. Pirmosios yra tautos be 
tėvynės. Jos yra linkusios 
labiau domėtis žemiškosiomis 
gėrybėmis, tačiau jos yra 
labiau religingos tautos (p, 
65). Norėdamas apibūdinti 
lietuvių ir vokiečių tautas, jis 
yra parinkęs savo knygai 
vokiečių rašytojų įdomių 
lietuvių ir vokiečių tautos cha
rakteristikų. Būtų per ilga čia 
jas atpasakoti. Vos vieną kitą, 
ir tai nebūtinai patį teisingąjį 
bruožą, galima paminėti. 
Vokiečiui rūpi, ką kiti apie jį 
mano, tačiau jis nepakenčia 
žmogaus, kuriB galvoja kitaip 
negu jis. Vokiečiai yra labiau
siai nekenčiama tauta Euro
poje. Didžioji Vokietijos nuo
dėmė yra originalumas. Tai 
yra darbo ir idėjų tauta.

Vydūnas turi gražų rinkinį 
vokiečių intelektualų išsireiš
kimų apie lietuvius. Nuo šio 
tūkstantmečio pradžios yra 
duomenų, kad lietuviai neapi- 
plėšdavo audros sudaužytų 
laivų. Pasak T. Lepnerio (1675 
m.), kiekvienas lietuvis yra 
kompozitorius, kuris pat savo 
dainoms duoda gaidą. Pasak 
jo, lietuviai dažnai eina į pirtį 
maudytis. Salia to jie yra di
deli valgytojai. Toliau Vy
dūnas mini plačiau žinomą 
Herderio surašytą lietuvių 
charakteristiką. Vienas pra
nešimas iš 1800 metų įjungia 
paaiškinimą, kodėl lietuviai 
stipriai laikosi savo kalbos. 
„Meilė savo kalbai lietuviams 
yra ne užsikirtimas, bet įsi
tikinimas, kad, keisdami kal
bą, jie pasielgia nedorai”.

Toliau Vydūnas vokiečių ir 
lietuvių charakteristiką gilina, 
pasiremdamas jų tautosaka ir 
istorija. Iš vokiečių tauto
sakos jis išskaito, kad jie yra 
kovos žmonės, su dideliu dė
mesiu žemei. Kovos dvasia yra 
nesvetima ir Vokietijos mo
terims. Kraštutinis užsi
degimas yra būdingas vokie
čiui. Jį vilioja didybė ir 
nuostaba. Panašius bruožus 
Vydūnas įžiūri ir Vokietijos 
istorijoje.

Lietuvių charakteristikai 
apibrėžti jis pirmiausia 
kreipiasi į dainas. Saulė, 
Dievo duktė, yra motiniš
kuose santykiuose su 
žmogumi. Tačiau, antra ver
tus, dainos liudija, kad lietu
vis yra vienišas gamtoje. Vy
dūnas taip pat mini Lessingo, 
Herderio ir Goethės susidomė
jimą lietuviškomis dainomis. 
Lietuviškose legendose 
žmogus nėra kovingas kaip 
vokietis. Jis greičiau turi 
reikalo su nežemiškomis 
jėgomis. Vydūnas plačiai 
aprašo Tilželės piliakalnio le
gendą apie užkeiktą karalaitę.

Iš tų duomenų Vydūnas no
rėtų išvesti labiau esminius 
lietuvių ir vokiečių tautų bruo
žus, tačiau jis žino, kad tei
singo sprendimo nėra lengva 
pasiekti. Tautos dažnai savo 
pačių klaidas priskiria ki
toms. Vis dėlto jis mano, kad 
vokiečių tautai yra būdinga 
stengtis iš patirtinės medžia
gos laimėti gilesnį pažinimą. 
Vokiečių kalbą jis apibūdina 
kaip kietai skambančią, tarsi 
krintantį kristalą. Vokiečių 
tauta siūbuoja tarp dangaus ir 
žemės, bet šis bruožas, pasak 
Vydūno, yra žmogaus bruo-

Marija Stankus-Saulaitė

Auksei: pradžia
Sužvilga akyse 
vakaro saulė: 
įkypas pjūvis 
Šerdyje 
metams žymėti.

Pirmasis kelionvaizdis 
tau duotas: 
temsta ten, kur laukdavo 
sentėviai.

ir pavojai jį ištyrė 
iki kaulo spindesio?

Siaurės pašvaistėje 
šimtmečiais nesudegta.

Atidaro langą promotė: 
dangus jos pirštais 
žaidžia, o ji rimta, 
rami.

Įvairių kraštų pasakomis 
dengusi vaikystę, 
ji pati — tiesi, tikra, 
bebaimė — mus išlydėjo.

Tu sapnuosi jos pilkas akis 
ir žinosi jos vardą.

Vaismedžiais žymimi gimimai; 
mirčiai likusi tyla.

Nuo sakyklos džiugūs žodžiai 
protėvio, — strėlės išmušta akimi, 
tamsaus, gražaus ir gero, — 
dar suprantami.

Pamačiusi žydintį sodą, 
išmoksi jo kalbą.

Siaurės ašigalyje pėdsakai 
netirpsta, balto šalčio pustomi.

Ar kalnai, ar gilumos, 
ar neliestos tolumos

Pintinėje paveldas: 
apšviestas akmuo, 
laužiamas gintaras, 
auksuoti vilkdalgiai 
ir saulės laida 
stiklo atšvaistėje.

Tavo balsas 
genties ryšys;
tavo akys 
jos žvilgsnis 
į save 
po daugel metų.

Giedotojų draugija (vienas pirmųjų lietuvių chorų, vadovavo Vydūnas) su Vydūnu ant Rambyno kalno 
įsteigtas 1895 m. Tilžėje, kuriam nuo pat pradžių 1026 metaifl-

žas apskritai. „Wille zur 
Macht” yra būdinga vokiečių 
tautai.

Lietuvių tautos žmogų Vy
dūnas mato kaip elastišką ir 
judantį. Jis yra nestiprių rau
menų, nerviškas tipas. Lyti
nėje srityje lietuvis yra labai 
santūrus. Jis sugeba Bkirti 
spalvų subtilius skirtumus. 
Lietuviškos dainos yra savo
tiškai toninės. Lietuvis yra 
optimistas, nepaisydamas 
sunkiausių sąlygų. Iš 
nemalonių patirties faktų lie
tuvis grįžta į save. Jis pa
skęsta savyje ir savo paties 
aplinkoje.

Aptaręs vokiečius ir 
lietuvius, Vydūnas atkreipia 
žvilgsnį į žydus, kurie šiame 
krašte gyvena nuo 1750 metų. 
Jie skiriasi ir nuo vokiečių, ir 
nuo lietuvių. Jie yra be tėvy
nės. Jiems būdinga gili išvidi
nė melancholija. Žydas sun
kiose aplinkybėse visada savo 
tikslą pasiekia, ko nepadaro 
nei lietuvis, nei vokietis. Vy
dūnas pastebi, kad visa Vaka
rų kultūra turi žydiškų bruo
žų. Jie žymūs religijoje, 
literatūroje, mene ir muzikoje.

Toliau Vydūnas bando susi
gaudyti, kas iš viso yra tauta 
žmonijoje. Nors kalbai jis 
skiria didelį vaidmenį tautiš
kume, tačiau tikrasis tautiš
kumo atstovas yra pavienis 
asmuo. Tautos esmė kyla iš 
kūrinijos gelmių. Ji persiduo
da iš kartos į kartą. Tame per- 
sidavime kraujas vaidina tam 
tikrą vaidmenį, tačiau kultū
rinės vertybės daugiau reiš-

„Bėkit, vaikeliai.
(Atkelta iš 2 psl.) 

kreiptis į čekų tautą. Nes kas yra 
tragiško šių dienų Čekoslo
vakijoj, tai kad yra kėsinamasi į 
visos tautos atmintį: ką žmonės 
prisimins, kai mūsų nebebus, jei 
jie išgyvena nesiliaujantį smege
nų plovimą?” (Milan Kundera, 
rašytojas, gimęs 1929 m. Bmo 
mieste).

Čia grįžta atmintin klausimas, 
iš kurio Kundera išsisuko: „Ar 

kia. Žmogus gali išmokti kal
bėti kita kalba, bet tai nereikš, 
jog jis yra apvaldęs kitos tau
tos dvasines savybes. Būdin
giausias tautos nuosmūkio 
bruožas yra tada, kai prade
dama nekęsti kitų tautų.

Lietuviškuose Prūsuose Vy
dūnas priskaičiavo 600,000 
gyventojų. Iš jų lietuvių jis 
skaičiavo tris ketvirtadalius 
tada, kai ši knyga buvo rašo
ma, t.y. apie 1932 metus. 
Lietuviai Prūsuose vengė tuok
tis su vokiečiais. Jis mano, 
kad salzburgiečių į Prūsus 
buvo atvežta ne daugiau kaip 
15,000. Taip pat sprendžia, 
kad iš mišrių šeimų kilę vokie
čiai neturėjo dalies vokiškoje 
kultūroje. Bet tą klausimą tek
tų dar svarstyti.

Toks yra turinys pirmųjų 
dviejų skyrių Vydūno knygos, 
skirtos aprašyti lietuvių - 
vokiečių santykių 700 metų 
kelią. Norint šią temą pasekti, 
reikia skaityti Vydūno knygą 
toliau. Čia buvo bandyta tik 
atkreipti mūsų visuomenės 
dėmesį į jos pradžią. 

prancūzai supranta Jūsų 
knygaB?” Bene esminis tokiems 
rašytojams kaip Kundera, Jiri 
Grušą, čekų dramaturgams, 
visiems, kurie po humoro kauke 
vaizduoja groteskišką mūsų 
amžiaus veidą.

Kritikos pasisakymų knygoj Ar
tiste et mėtėąue a Paris nėra. 
Netiesioginėm užuominom būtų 
R. Mason pastabos apie koketiš
ką, nimfomanišką Paryžiaus 
publiką ir šie jo žodžiai taikomi 
meno kritikai:

„Tuomet, tame laikotarpyje 
meno kritikai iš tikrųjų vertėsi 
meno kritika. Dabar, kaip jums 
žinoma, jie to nebedaro. Šiandien 
jie rašo vien apie dailininkus, 
kurie jiems patinka, arba kurie 
jiems įdomūs: žodžiu, skaitytojai 
atsiduria akivaizdoj baisios, nesi
liaujančios panegirikos. Nebėra 
kritikų, kurie tartų: Šitai yra iš 
tikrųjų prasta ir būtent štai, kodėl. 
Tokių kritikų nebėra”.

Pastaba iškalbi. Tik ar ne tie 
patys priekaištai tiktų ir New Yor- 
kui, ir Londonui ar net Nobelio 
premijos komisijai?

Lise Bloch-Morhange et David 
Alper. Artiste et mitlųue h Paris. 
Paris: Ed. Buchet/Chatel, 1980.

• Pasaulio lietuvis nr. 5 (1984 
gegužė). Mėnesinis PLB žurnalas. 
Redaktorius — Bronius Nainys. 
Administracija — Baniutė ir 
Romas Kronai. Adresas: 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636. Prenumerata metams — 10 
JAV dol., atskiro numerio kaina 
- 1.50 dol.

Numerio akcentas jaunų mo
tinų pastangoms perteikti lie
tuvių kalbą vaikams, pogrindžio 
.Aušrai”, šv. Kazimiero sukakčiai.
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„Ant popieriaus ir iš siūlų”
Illinois lietuvių dailininkių paroda

Apie fantastinį realizmą
lietuviškoje prozoje

Kad Illinois lietuvės daili
ninkės gyvuoja, rodo ir Si pasku
bomis, beveik be jokios reklamos, 
surengta Chicagos Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, 1984 
m. gegužės 11-19 dienomis paro
da. Joje dalyvavo 16 dailininkių: 
Vanda Balukienė, Nijolė Banie
nė, Aleksandra V. Eivaitė, Daiva 
Karužaitė - Gogola, Jonė Kara
laitė, Diana Kizlauskienė, Dalia 
Kolbaitė, Donna R. Marder, Ja
nina Marka, Irena Mitkutė, Jad
vyga Paukštienė, Zita Sodeikie- 
nė, Magdalena Stankūnienė, Ada 
Sutkuvienė, Janina Tallat-Kelpša 
ir Daina Zemliauskaitė - Juozevi- 
čienė. Buvo išstatyti 49 darbai, 
labai nevienodi savo meniską 
verte. Pasigendama rodinių 
atrankos: kai kurių dailininkių 
mokykliniai darbai nesiderino 
prie bendro parodos lygio. Kar
tais yra geriau pačiam daili
ninkui ir parodos rengėjams neiš- 

I.statyti silpnų kūrinių. Nežiūrint 
to, paroda turėjo ir stipresnių 
bruožų, vertų dėmesio labai įvai
riai kūrybai, prasidedančiai siu

ntiniais, iSsiuvinėjimais, kilimais, 
Ijkolažais, piešiniais, grafika ir bai
giant siurrealistiniais pa
veikslais.

i i. Kalbant apie grynąją dailę, 
! tenka apgailestauti, kad Sį kartą 

A. Eivaitė ir Z. Sodeikienė išstatė 
tik po vieną paveikslą. Jų stipres
nis dalyvavimas būtų suteikęs di
desnį svorį visai parodai. Eivai- 
tės siurrealistinis žmogiškos 
kančios ar košmariško sapno pa
veikslas, Sodeikienės dviejose 
plokštumose vaizduojamas 
lietuviškas kaimas ir svetimų kal
nų vaizdai ir Kolbaitės „Kompo

II Freiburgo meno mokyklos laikų: skulptoriai Vytautas Raulinaitis ir 
Balys Grėbliūnas (abudu jau mirę). Freiburgo meno mokyklos 
dokumentinė paroda „Refugee Artistą in Germany, 1945-1950“ vyks
ta Illinois universiteto Chicagoje galerijoje (750 S. Halsted) nuo 1984 
m. gegužės mėn. 18 d. iki birželio mėn. 8 d. Galerijos valandos: 9 v.r. —
5 v.v. savaitės dienomis.

Reklamuojami geriausi romanai
Britai turi tokią knygų preky-i 

bos tarybą, kuri pastaruoju metu 
pradėjo tupintis, kaip kuo dau
giau knygų parduoti, kad be 
bankrotų pavojaus leidyklos galė
tų tęsti darbą. 1983 m. vienas pro
jektas pasisekė. Buvo atrinkti ge
riausi jaunųjų romanistų kūriniai. 

; Didesni knygynai sutartu metu 
dėjo jų knygas į prekylangius ir į 
specialias lentynas, ir pasiseki- 

. mas buvo toks patenkinamas, kad 
specialiai komisijai dabar buvo 
pavesta atrinkti geriausius šių lai- 

. kU romanus anglų kalba, kurie 
buvo išdėti prekylangiuose 1984 i 
m. vasario 22 d.

Naujausių laikų? Komisija nu
sistatė, kad pradinė laiko riba tu
rėtų būti 1945 m. Uždavinys at
rinkti buvo nelengvas. Neblogų ar 
net gerų romanų nuo anų metų iš
leista apie 200, taigi juos reikėjo 
perskaityti ar jau skaitytus prisi
minti, ko jie kuris vertas. Sutarta, 
kad tegu bus 12 išskirtinės vertės 

‘ romanų. Daug gerų, o kaip at
rinkti tuos pačius geriausius? Pa
galiau komisija nusistatė, kad te
gu bus 13. Dar ir toliau ji įklimpo į

zicija” ir „Kolažas” buvo bene 
patys stipriausi kūriniai „ant 
popieriaus”. Gana žaismingas, 
truputį naivus, J. Karalaitės pieš
tuku, tušu ir akvarelės technika 
atliktas kūrinėlis „Žaidžiančios 
moterėlės”. Taip pat ir įdomios 
Mitkutės iliustracijos, Banienės 
simbolika ir Paukštienės kolažas. 
Reikia priminti ir gausius Kiz- 
lauskienės čiurlioniškus piešinius.

Vanda Balukienė, panaudo
dama drobes su lietuviškais au
dinių raštais, sukuria visai naują 
„drobę”, kalbančią ramiomis 
spalvomis ir geometrinėmis figū
romis, judesio iliuziją sukelian
čiomis kreivėmis, ką mes matėme 
paveikslo stačiakampyje „Nr. 27 
Oil on Linen”. Geometrinės spal
vinės kompozicijos ant raštuotos 
drobės šiuo metu yra Batakienės 
stiprybė.

Prie „iš siūlų” kūrybos reikia 
priskirti J. Marka kilimus ir A. 
Sutkuvienės „Vandens dievo ap
siaustą”. Kaip ir ankstyvesnėse 
parodose J. Marke rodo ne tik so- 
fistifikuotą skonį, bet ir kūrybinį 
polėkį bei išradingumą savo mo
derniuose kilimuose. „Suskilęs 
rutulys” ir „Violetinė migla” yra 
mistiški ir drauge poetiški. Tokia 
pat mistika plaukia ir iš žalčio 
motyvo lino raižinyje. Labai įdo
mus A. Sutkuvienės dievų ap
siaustas, virvių raizginys, abst
raktas, grandiozinėmis linijomis 
išvedžiotas. Pavykęs formos at
žvilgiu „iš siūlų” kūrinys.

Apskritai paėmus, gegužės mė
nesio parodų sukūryje (tarptau
tinių, amerikietiškų ir lietuviškų) 
ši tylomis praėjusi paroda rodo 
lietuvių dailininkių augimą.

A. Markelis

painiavas, nes kai kurie atrink
tieji romanai sudaro ištisas seri
jas. Dėl to reklamuojama 30 
knygų. Sąrašas jau paskelbtas. 
Vieni, tie išrinktieji, autoriai pa
tenkinti, kiti jaučiasi nuskriausti. 
Dar kiti paskubėjo pareikšti, kad 
buvo vertesnių autorių už kai ku
riuos atrinktuosius ir geresnių ro
manų už tuos, kurie komisijai pa
tiko. Bet tos nuomonės, žinoma, 
nieko nebepakeis.

O atrinkta George Orwell 
Animal Farm (ji yra ir lietuvių 
kalba), Ivy Compton-Bumett 
Manservant and Maidservant, J. 
D. Salinger The Catcher in the 
Rye, Anthony Povvell A Dance to 
the Music of Time (visa serija — 
12 romanų), Evelyn Waugh Sivord 
of Honour (trilogija: Men at 
Arm8,Officers and Gentlemen ir 
Unconditional Surrender ), Wil- 
liam Golding Lord of the Flies, 
Elizabeth Taylor Angel, Vladimir I 
Nabokov Lolita, Kingsley Amis 
Take a Giri likę you, Saul Bellow 
Herzog, Paul Scott The Raj (įuar 
tet and Staging on (5 tomai), Gra
liam Greene The Honorary Con-

Dalis Lietuvių moterų dailininkių draugijos narių, 
kurių darbų paroda vyko 1984 m. gegužės mėn. 11 - 
20 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chi
cagoje. Pirmoje eilėje: Vanda Aleknienė, Donna

Rhae Marder, Janina Monkutė-Marks, Vanda Balu
kienė, Nijolė Banienė. Antroje eilėje: Magdalena 
Stankūnienė, Janina Tallat-Kelpšaitė, Diana Kiz
lauskienė, I. Vaišnorienė.

Chicagos teatruose
Šekspyro komedija
Chicagoje veikia vadinamas 

Free Shakespeare teatras (1608 N. 
Wells), kuris pamėgęs klasikinius 
veikalus, ypač Šekspyro dramas. 
Dabartinis jų pastatymas — 
Šekspyro komedija „As You Likę 
It”. Čia pinasi pavydas, meilė, 
grumtynės ir kita sudėtinga 
kasdienybė ryšium su valdovo 
rūmais, {pinta 'dainų, o taip pat 
instrumentinės muzikos: gitara, 
fleita, violončelė, būgnas. 
Aktoriai gerai pasiruošę, vai
dinimo slinktis gyva. Kostiumai 
— kiek galima senovės laikų, bet 
scenovaizdis kiek galima supras
tintas. Režisierius Tom Mula ir 
dauguma aktorių dirbę įvairiuose 
Chicagos teatruose, o kai kurie, 
kaip ir pats Mula — taipgi tele
vizijoje. Pažymėtina, kad Free 
Shakespeare teatras sutinka 
sudaryti programą įvairiems 
renginiams mokyklose, biblio
tekose, net ir privačiuose 
namuose, minėdami neaukštą 
kainą.

Vienuolikos 
moterų monologai

Viena retenybė Chicagoje, tai 
The Next teatro (1225 W. Bel- 
mont) spektakliai „Talking 
With...”. Tai vienuolikos moterų 
monologai, išryškiną įvairias mo
terų profesijas ir pasireiškimo 
sritis. Čia pavaizduota šeimi
ninkė, sektos atstovė (su gyva 
gyvate), rodeo mergaitė, nelai
mingos meilės auka, McDonald 
užkandinės garbintoja, gimdyvė, 
senimo atstovė mirties akivaiz
doje, eisenų - rungtynių mergaitė, 
lazdelę besukanti, ir t.t. Autorė 
pasilieka nežinoma, vartojamas 
tik Jane Martin pseudonimas.

Spektaklis mirga įvairumu, 
nenuobodus. Aktorių sudėtis 
marga. Colette Kilroy gavusi 
bakalaureatą Illinois universi
tete, Lee Guthrie dalyvavusi tele
vizijos pastatymuose Indianoje ir 
Tennessee; Holly Fulger daly
vavusi filmo „The Hunger Ar- 
tist” pastatyme, sukurto pagal 
Franz Kafkos kūrinį; Myra Rapin 
atlikusi vaidmenį Lyric operoje; 
Barbara Burna — aktorė, poetė, 
šokėja, dainininkė, baigusi 
Columbia kolegiją; Lynne Duf- 
resne įsigijusi bakalaureatą 
viename Texas universitetų; 
Kathryn Joosten dalyvavusi CBS 
filmo pastatyme; Karen Vaccaro 
pagerbta Jefferson žymeniu; 
Paulette Williams pati režisavusi 
kai kuriuos Columbia kolegijos 
pastatymus, vaidinusi filmuose;

sul ir Iris Murdoch The Sea, the 
Sea.

Kritikai tame sąraše tuojau pa
sigedo Mailer ir Updike, Henry 
Green ir Naipaul, Carson McCul- 
lers ir Roth, Doris Lessing ir Mal- 
colm Bradbury, Angus Wilson ir 
Muriel Spark ir kt. Negeros kny
gos esančios atrinktos Amis, Tay
lor, Murdoch. Tačiau tikimasi, 
kad šitas atrinkimas padės par
duoti bent milijoną knygų.

Morgan McCabe išėjusi dramos 
studijas Illinois ir De Paul uni
versitetuose.

Režisierius Brian Finn išėjęs 
vaidybos ir režisūros studijas 
karališkoje dramos akademijoje 
Anglijoje. Pastatymas įdomus 
įvairumu ir aktorių sugebėjimais.

Įtampa šeimos 
trikampy

Chicagos dienraščiuose susi
laukė stipriai palankių recenzijų 
Sam Shepard drama „Fool for 
Love”,i kurią stato Steppenwolf 
teatras (2851 JR. Halsted St.). 
Dramoje susidaro stipri intriga ir 
įtampa iš to, kad šeimos tėvas, 
įtraukiamas kitos moters gundy
mų, slapta sudaro antrą šeimą. 
Vienoje šeimoje gimsta jam sū
nus, kitoje — duktė. Įvykiams 
vystantis paslaptingai, jiedu 
nežino, kad jie brolis ir sesuo. Įsi
myli. Kitam vyrai pamilus tą mer
gaitę, išaiškėja visa ta susikry
žiavimų tragedija.

Vaidyba itin gera. Tėvo vaid- 
meny Les Podewell, išėjęs teatro 
studijas Goodman dramos mokyk
loje, daug keliavęs su išeivių rusų 
vaidintojų trupe, su Jane Fondą 
dalyvavęs filmo „The Doll- 
maker” pastatyme. Mergaitės 
vaidmenį atliekanti Rondi Reed 
yra laimėjusi Jeffersono premiją 
kaip geriausia antrinė aktorė. Ji 
yra dėsčiusi dramą Goodman 
teatre ir Columbia kolegijoje. Jos 
brolio vaidmeny William L. Pe-

Freiburgo meno mokyklos parodos atidaryme University of Illinois at 
Chicago galerijoje 1984 m. gegužės mėn. 18 d.: Vanda Balukienė, Jonė 
Mozoliauskienė, Ramojus Mozoliauskas, ir parodos rengėja Viktorija 
Kašubaitė-Matranga. Tapytoja Balukienė ir skulptorius Mozoliauskas 
yra Freiburgo meno mokyklos abiturientai.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Nuotrauka Jono Tamulaičio

terson yra dalyvavęs keliuose 
Goodman teatro pastatymuose ir 
pats režisavęs keletą dramų. Mer
gaitę pamilusio vyro vaidmeny 
Randalll Arney. Jis yra gavęs ma
gistro laipsnį Illinois universi
tete, o dabar dėsto dramą ir reži
sūrą Columbia kolegijoje. 
Režisierius Terry Kinney yra pa
statęs daugelį dramų ne vien Chi
cagoje, bet ir Hartforde bei New 
Yorke. Ir šis pastatymas ne 
eilinis.

J. Pr.

NAUJI LEIDINIAI
• Aidai nr. 2 (1984 kovas — balan
dis). Kultūros žurnalas, leidžia
mas kas du mėnesiai Tėvų 
pranciškonų, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. Redakcija: 
dr. Leonardas Andriekus, OFM, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
Vytautas Volertas. Pagalba dailei 
— Viktoras Vizgirda. Administ
ruoja T. Benvenutas Ramanaus
kas. Metinė prenumerata — 15 
dol.,' atskiras numeris — 2.50 dol.

Šio numerio straipsniai: Vytau
to Volerto reportažas iš šv. Kazi
miero 500 metų sukakties iš
kilmių Romoje, Janinos 
Rėklaitienės „Kai kurie lietuvių 
kalbotyros vystymosi bruožai”, A. 
Vaičiulaičio „Juozas Keliuotis”, 
A.L. „Franz Kafkos ilga kelionė į 
Lietuvą”. A. Pluko „JAV lietuvių 
veiklos 1983 metų apžvalga”. 
Kūrybos puslapiuose: Petro Mel-

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Chicagoje 1984 m. 
gegužės mėn. 20 d. ruošta prof. 
dr. Rimvydo Šilbajorio paskai
ta „Fantastic Reality in 
Lithuanian Prose” sutraukė 
gražų būrį klausytojų. Paskai
ta vyko muziejaus programų 
serijoje „Lietuviškasis pa
veldėjimas: jaunimo pa
žiūros”. Savo paskaitoje Rim
vydas Šilbajoris nušvietė 
dabartinių Lietuvos ryškiųių 
rašytojų Rimanto Šavelio ir 
Juozo Apučio kūrybą.

Jei totalistinis režimas savo 
fikcijas pristato kaip tiesą, tai 
tada rašytojas griebiasi fan
tazijos ir nonsenso savo pa
ties įžiūrimai tiesai išreikšti. 
Tokiu būdu gal ir pavyksta at
statyti gyvenime racio
nalumą. Rimanto Šavelio 
pasakojime „Spangio širdis” 
pagrindinis veikėjas yra ak
muo Spangis, Lietuvos laukų 
akmuo, kuris tačiau yra įsi
brovėlis iš Skandinavijos, le
dynų čia atneštas. Akmuo 
pergyvena širdies ataką tą 
pačią dieną, kada jo kaimy
nas ūkininkais yra iš namų 
išvaromas į kolūkį. Pasako
jime akmenys verkia, o žmo
nės suakmenėję. Šiame Ša
velio pasakojime tragiškos ir 
komiškos maskės yra sujun
giamos arba tiesiog sumai
šomos. Kitame jo pasakojime, 
„Kopėčios”, senelis Ignacius 
padaro kopėčias, apsiniauku
sią dieną pasistato jas prie 
daržinės ir, su namiškiais atsi
sveikinęs, kopėčiomis kopia ir 
dingsta rūkuose. Šavelio kūry
bai būdinga subtilus sim
bolinių paralelių tinklas tarp 
pasakojimo elementų ir 
istorinių visuomenės pergy
venimų.

niko „Rikis ir balandis” bei Li
dijos Šimkutės australų poeto 
Christopher Brennan vertimai ir 
jo apybraiža.

„Iš minties ir gyvenimo” sky
riuje rašo Kęstutis Trimakas apie 
George Orwell ir 1984-tuosius 
metus, Saulius Pašilis apie Va- 
lijos pavyzdį tautų išnykimo ir 
atgimimo klausimui, Leonardas 
Andriekus apie a.a. istoriką Vik
torą Gidžiūną, K. Zoromskis apie 
Albino Elskaus vitražus. Nu
meris iliustruotas A. Elskaus vit
ražų reprodukcijomis. Recenzuo
jamos knygos: LKM Akademijos 
suvažiavimo darbai, 1973 (J. 
Jakštas), Vacio Kavaliūno ro
manas Dalia (V. Kulbokas), Judi
tos Vaičiūnaitės Pavasario fleita 
(R. Lešmantaitė).

Kultūrinė kronika

• Arūnas Kaminskas, diriga
vęs Lietuvių operos šiemetiniams 
Fausto spektakliams, diriguos 
The Orchestra of Illinois simfoni
niam koncertui, vyksiančiam 
1984 birželio mėn. 10 d. 3 vai. p.p. 
Morton East High School, 2423 
Austin Boulevard, Cicero, Illinois 
(toje pačioje auditorijoje, kur sta
tyta Faustas). Koncerto progra
moje: Richard Wagner, „Die 
Meistersinger Prelude”, Peter 
Tschaikovsky, „Romeo and Juliet 
Fantasy Overture”, ir Antonin 
Dvorak „Symphony No. 9 in E 
minor, opus 95“ (iš „Naujo 
pasaulio”). Koncertą rengia 
Cicero - Berwyn Fine Arts Coun
cil ir J. Sterling Morton mokyk
los, remiami Illinois Bell ir II- 
linois Arts Council. Bilietai

Juozo Apučio pasakojimai 
dažnai pasiūlo kitą realybę už 
mūsų pojūčių, bet neretai 
pasakojimo eigoje mūsų pojū
čiai pasidaro taip aštrūs, kad 
šią realybę juste pajuntame. 
Pasakojime „Horizonte bė
ga šernai” tie šernai, tai trak
toriai, naikinantys sodus, kad 
būtų ariamos žemės kolūkiui. 
Čia pajuntamas tiesiog po 
pasaulį vaikščiojantis slo
gutis. Kitame jo pasakojime 
trys automobiliu važiuojantys 
užmuša kelyje pasitaikiusią 
katę. Gal ir reikėjo jos pasi
gailėti, po įvykdytos nuožmy
bės pagalvoja žudikai. Jie 
pajunta, kad jų sielose plau
kia tarsi lava, kuri neleidžia 
gailėtis nei kitų, nei savęs. 
Pasakojimas, tai lyg baisus 
sapnas. Gal tai sąžinės Realy
bė, kuri grįžusi vaidenasi 
žemėje. Apučio kūryboje jau
čiame, kad modernusis 
žmogus leido Dievui numirįj, 
bet turi toliau nešti Jo kryžių. 
Pasakojime „Rudens žolė”,ęhi- 
rūrgas dr. Benius savyje nešio
ja sąžinę kaip juodą auglį, 
arba kaip juodą visatos skylę. 
Jis daug laiko praleidžia 
irkluodamas — ir tai yra kėli- 
masis per Stikso upę. Chirur
gas galop išprotėja, tačiau au
torius Aputis išprotėjimo 
procesą vaizduoja baisaus aiš
kumo terminais. Šiame 
pasakojime žmonės yra tapę 
simboliniais sielos agonijos 
ženklais.

Fantustinį tikrovės vaiz
davimą mūsų laikais yra iš
plėtoję antiutopiniai veikalai, 
kaip George Orwell 1984 ar 
Aldous Huxley Brave New 
Norld, o ypaę ankstesnio už 
juos rusų rašytojo Eugene 
Zamyatin romanas Mes. Jame 
neužmirštamai pavaizduota 
tobulos visuomenės san
tvarka, įmanoma tik sunai
kinus kiekvieno iš jos narių 
sielą. Zamyatin romane Mes 
siela sutapatinama su vaiz
duote, kuri taip pat yra ir 
visuomenės veidrodis. Tokius 
realybės veidrodžius sukuria 
Šavelis ir Aputis.

Po paskaitos vykusiose 
diskusijose dr. Šilbajoris turė
jo progos palyginti minėtus 
lietuvius rašytojus su kaimy
ninių kraštų panašiais rašy
tojais bei komentuoti, kaip mi
nėta kūryba kritikų yra 
bandoma derinti su socialis
tinio realizmo doktrina. F

' gaunami iš Cicero - Berwyn Artą 
Council, 5341 West Cermak Road, 
Cicero, Illinois 60650, tel. 788- 
2886. Bilietų kaina — 6 dol. suau
gusiems, 5 dol. vyresniesiems, 3 
dol. studentams iki 18 metų. 7

• Elenos Bradūnaitės straips
nį „Kazys Bartašius: Weaving the 
Ties that Bind” išspausdino Folk- 
life Center News vol. VII no. 2 
(April - June 1984), The Americari 
Folklife Center at the Library of 
Congress, Washington, D.C., lei
džiamas žurnalas. Straipsnis išsa
miai supažindina su lietuviškų 
juostų audėju Kaziu Bartašium, 
gyvenančiu Chicagoje, nušviečia 
ne tik jo praktikuojamą liaudies 
meno šaką, bet taipgi ir liaudies 
meno vaidmenį išeivijos gy
venime. Numeris iliustruotas foto
grafo Jono Dovydėno nuotrau
komis iš lietuviškų vestuvių 
Chicagoje.
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