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Melancholiškų novelių podirvis 

K&1& vn& 
Kranklinis komentaras 
apie lietuvį režisierių 

Olimpines penkių kilometrų 
bėgimo varžybas primenan
čiame straipsnyje „Kranklių 
lizdas Los Andžele" (Gimtasis 
kraštas 1984 m. birželio mėn. 
7 d.) Vytautas Kazakevičius 
su dulkėmis sumaišo Kudirką 
ir Šakalį, nuplėšia kaukes 
„reakciniams" lietuvių ir 
amerikiečių komitetams ir su
mala Reagano administra
cijos „šovinistinę ir antio-
limpinę" politiką. Ar jam 
užteks kvapo finalo pasiekti? 
Užteks — ir su kaupu! Pasku
tiniame straipsnio etape dar 
sykį gaivalingai išsilieja tul
žis — šį kartą ant režisieriaus 
Jono Jurašo. 

Kazakevičius apkal t ina 
Jurašą, kad šis per Laisvės 
radiją paskelbęs kaip savo ki
tų surašytų tekstą apie olim
piadą. (Koks apsukrus mūsų 
tarybinis žurnalistas — jis net 
į Laisvės radijo redakciją 
įsliuogė ir savo akimis patik
rino, kas ką rašo ir kas pasi
rašo!) To teksto santrauką su
darkęs ir ją apvertęs aukštyn 
kojom, Kazakevičius, pasipik
tinimo įkarštyje — ir dar su 
subtilia retoriška ironija, pa
siūlo Jurašui kartu su Vladu 
Šakaliu padegti olimpinį sta
dioną. Finalas pasiektas! 

Kur tos nepaprastos tulžies 
versmė? 1972 metais savo 
atviru laišku pasmerkęs cen
zūrą ir lietuvių kultūros nio
kojimą, Jurašas pirmasis nu
traukė ilgai užsitęsusią tylą. 
Iki tol apie visiems meninin
kams ir rašytojams žinomą 
cenzūros slogutį atvirai buvo 
kalbamasi tik draugų tarpe, o 
viešuose pasisakymuose buvo 
apsiribojama ezopinėmis 
užuominomis. Jurašas paro
dė, kad laisvos dvasios 
menininkas gali prabilti visu 
balsu — kad gyvenimas melo 
prieblandoje nėra neišven
giama lemtis. Tabu draudimo 
ledas buvo sulaužytas; buvo 
parodytas kelias kit iems 
menininkams ir rašytojams. 
Už tokius dalykus Kremlius 
neatleidžia. Tuo labiau, kad 
iSvykęs į užsienį Jurašas 
nenustojo kalbėjęs apie Lietu
vos ir jos kultūros laisvę, apie 
.Emogaus teisių mindžiojimą. 
Laisvės radijo bangomis jo 

balsas nuolatos pasiekia tė
vynę. 

Ką da ry t i su neeiliniu 
menininku, kuris atsisako tai
kytis su visuot in iu melu, 
numoja ranka į tarybinės 
ponijos privilegijas ir nenus
toja buvęs liudytoju? Pir
miausia, tėvynėje jį, kiek 
įmanoma, reikia paversti, 
Orwell žodžiais, „ne-asmeniu" 
— pilka dėme. Lietuvoje Jura
šo vardas pradingo iš plaka
tų, straipsnių, knygų, iš visos 
lietuvių teatro istorijos. O kai 
jį, nors ir labai nenoromis, 
tenka užsiminti, jam pritaiko
mas vienas pagrindinių tary
binio žurnalizmo dėsnių — 
dergt, dergt ir dar sykį dergt. 
Apie Jurašą nustojo rašę teat
ro žinovai ir tikri rašytojai. 
Šis uždavinys buvo paliktas 
žurnalistiniams „smogikams" 
— Lukoševičiui, Kazakevičiui 
ir panašiems. Štai jų pastan
gų pavyzdys: 

„Buvęs profesionalus reži
sierius", rašo Kazakevičius 
savo straipsnyje, „tegauna per 
metus kokį ,pastatymėlį' . Da
bar jis gavęs ., pakvietimą 
nukakti į periferinį japonų 
teatrą vieninteliam eiliniam 
pastatymui". Stabteliame prie 
šios informaci jos . „Buvęs 
profesionalus režisierius"? 
Kada gi Jurašas nustojo bu
vęs profesionaliu režisierium? 
Ar jo spektakliai Amerikoje 
neprofesionalūs? Anaiptol! 
P r o f e s i o n a l ū s k r i t i k a i , 
profesionalūs aktor ia i ir 
profesionalūs režisieriai kaip 
tik pabrėžė Jurašo pastatymų 
profesionalumą. Jurašo tema 
Amerikoje televizijos profesio
nalai net pagamino specialų 
filmą. Ar sovietiniai pareigū
nai gali paversti menininką 
nemenininku? Kartais, taip. 
Didysis rusų režisierius 
Vsevolodas Mejerholdas nus
tojo buvęs profesionaliu reži
sieriumi, kai jį sušaudė la
geryje . G a i l e s t i n g e s n i s 
Kazakevičius palieka Jurašą 
gyvą, bet profesionalaus reži
sieriaus titulą atima... 

O k a i p su J u r a š o 
„pastatymėliais" Amerikoje? 
Spektakliai Broadway, Trini-
ty. Yale universiteto, La 
Mamos teatruose ..chemiko" 

ALĖ RŪTA 

Rūta Klevą Vidžiūnienė, Vieno 
vakaro melancholija. Novelės. Chi-
caga: Lietuviškos knygos klubas, 
1983. 222 psl. Viršelis ir aplankas Ele
nos Urbaitytės. Kaina — 7 dol. Gau
nama pas platintojus ir „Drauge". 

Pas ta ra i s ia i s pritemusio egzi-
linės lietuvių knygos gyvavimo 
metais kas dar skat ina leidėjus 
rizikuoti ir autorius rašyti? Kas, 
pagal iau, domina ir skaitytoją? 
Be abejo, autoriaus asmenybė, 
lietuviško žodžio meilė. Didelė 
paguoda, jei visuomenė knyga 
domisi, jei a ts i randa laikraščių, 
apie naują knygą įvairių minčių 
spausdinančių. Net ir aštresnė 
krit ika rašytojui geriau, negu 
tyla . 

Rūta Klevą Mickevičiūtė-Vi-
džiūnienė y ra išsilavinusi ir pla
čių interesų autorė. Baigusi Kau
n e Š v . K a z i m i e r o s e s e r ų 
gimnaziją, Vilniaus universitete 
pradėjusi studijuoti lituanistiką, 
Kalifornijoj baigusi romanis-
tikos, germanist ikos, politinių bei 
pedagoginių mokslų studijas ir 
gavusi gimnazijų mokytojos tei
ses, kur j au keliolika metų ir 
dirba. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė, atro
do, buvo nuolat neraminama ir 
įvairių menų: dainavo Vilniaus 
Filharmonijos chore, šoko ir dai
navo Čiurlionio ansambly Vokie
tijoj bei Amerikoj. Be studijų ir pe
dagoginio darbo, buvo nuolatinė 
lietuvių spaudos bendradarbė: 
Motery, Drauge, Darbininke, Lie
tuvių dienose, Į laisvę; trejus 
metus redagavo Lietuvį žur
nalistą. 

Kalifornijos lietuviškų paren-

K a z a k e v i č i a u s re to r to je 
p a v i r s t a n i e k u č i a i s — 
„pastatymėliais". Šią vasarą 
Japonijoje vyksiančiame tarp
tautiniame teatro festivalyje 
Jurašas su pasaulinio garso 
japonų trupe stato Čechovo 
„Tris seseris". Jo pastatymas 
pačių japonų teatralų parink
tas atstovauti Japonijai teat
ro šventėje, kurioje dalyvaus 
žymūs įvairių šalių režisie
r i a i . K a z a k e v i č i u i t a i 
„periferinis teatras... eilinis 
pastatymas"? Tai tokia, nuo 
Stalino laikų niekuo nepasi
keitusią informacija jis mai
tina savo skaitytojus ir — o, 
šventas naivume! — tikisi 
paveikti išeivius. 

Šių metų kovo mėnesį į 
Sovietų Sąjungą nusprendė 
nebegrįžti Tagankos teatro 
Maskvoje vadovas Jurijus 
Liubimovas, iki šiol ir Lietu
vos spaudoje liaupsintas kaip 
didelis sovietinis režisierius. 
Pasikalbėjimuose su Vakarų 
spaudos atstovais jis pasa
kojo, kaip dvidešimt metų tu
rėjo kęsti didelių ir mažų 
aparačikų pažeminimą, jų 
nuolatinį kišimąsi į jiems 
nesuprantamus teatro reika
lus ir jų melus, kol jis pra
rado sveikatą. Pernai metų 
rugsėjo mėn. 5 d. Londono 
Times dineraštyje išspaus
dintame pasikalbėjime jis taip 
bylojo: „Man jau 65 metai ir 
aš nebeturiu laiko laukti, kol 
tie vyriausybės pareigūnai 
pagaliau įvertins kultūrą, kuri 
būtų verta mano tėvynės". 
Laukti nebenorėjo ir Jurašas, 
kurį iš Lietuvos teatro i AM ė 
panašūs aparačikai . J ų 
balsas, ir šiandien tebėsekio-
jantis režisierių, į dangų 
neina. 

Rūta KJeva Vidžiūnienė. 

girnų scenoj Rūta Klevą Vidžiū
nienė rodosi su literatūriniu žo
džiu, solo ir grupine daina 
(solistės Alodijos Trečiokienės 
mokinė); spaudoje neatsilieka ji 
nuo geriausių žurnalistų — socia
linių, politinių, pedagoginių temų 
rašiniais bei visuomeninio gyve
nimo reportažais ir kritika. Ne
bloga reporterė ir kalbėtoia: tai 
įrodo per šeštadienių lietuviškas 
radijo valandėles. Šiuo metu ji — 
lietuvių radijo klubo pirmininkė. 

Ir jos literatūriniai darbai, 
galbūt dėl aktyvumo bendruome
niniame gyvenime, daugiausia 
realių temų ir is tikrojo gyvenimo 
pasisemtų vaizdų bei žmogiškų iš
gyvenimų. 

Feljetonai, kurių trys šios kny
gos gale, grynai reportažiniai. 
Autorė „prisilesioja", suregist
ruoja atrinkusi komiškuosius 
parapinės minios charakterius ir 
jų sąmojus ir sudeda, pagal temą, 
j vienetą. „Kelionė j Australiją" 
ne juokina, o beveik liūdina, dėl 
žmonių per greito „žodžio išnešio
j imo". Šis feljetonas baigiasi ne 
juokingai, o rimtai; tik dėl juo
kingos priežasties (ji grįžo į 
namus , išbėgdama, vonioj d i r b 
t inius dantis pamiršusi...). Felje
tonas „Arbatėlė" — šaltokas ir be 
prieskonių; o „Sąmokslą" galima 
pavadinti ir novele; čia daug juo

ko nėra, gyvenimiška besimylin
čių intrigėlė: apsukri Stasė su 
pusbrolio pagalba, superša nedrą
siuosius, neapsisprendusius Daną 
ir Zigmą. 

Iš viso, Vidžiūnienei pavyksta 
gyvenime rasti komi4kų »itu-
acij>\ bet, feljetoną berašydama, 
ji tarsi surimtėja ir beveik nu
krypsta j moralizavimų ar susi
mąstymą. Manau, kad Rūta Kle
vą Vidžiūnienė iš esmės nėra 
feljetonų rašytoja. Ir jos debiu
tinei knygai būtų visai uitekę tų 
189 novelinių puslapių; be tų trijų 
feljetonų knyga būtų gal dar pa
trauklesnė. 

Prieš kalbant apie grynai lite
ratūrinius jos darbus, reikia ste
bėtis ir apgailestauti, kad Rūta 
Klevą Vidžiūnienė vėlokai j juos 
palinksta (autorė gimusi 1923 m.). 
Nors rašytojas -Jurgis Gliaudą 
irgi vėlai „atėjo j literatūrą", 
tačiau suskubo ryškiai įsirašyti. 
Rūta Klevą Vidžiūnienė bus irgi 
pradėjusi apie tokio pat brandaus 
amžiaus laikotarpį; jau prieš gerą 
dešimtmetį ji rašydavo ir spaus
dindavo noveles bei feljetonus 
periodinėj spaudoj, dalyvaudavo 
konkursuose ir juos laimėdavo. 
Užpernai įsteigtame Lietuvių 
rašytojų draugijos Aloyzo Barono 
vardo novelės konkurse Rūta Kle
vą Vidžiūnienė laimėjo pirmąją to 

konkurso premiją už jos novelę 
„Be jokios abejonės". Tai buvo jos 
ryškiausias ž ingsnis literatū
ros link. 

Kas autorę n e r a m i n a ir do
mina, kokie podirviai mait ina jos 
vaizduotę ir ska t ina literatūrinį 
išsisakymą? Iš išspausdintų kny
goj šešiolikos novelių dėmesį la
biau sulaikė „Be jokios abe
j o n ė s " , ,, V i e n o v a k a r o 
m e l a n c h o l i j a " i r „ S i l p n u m o 
valanda" (kiti skaitytojai galbūt 
išskirs kitas noveles). 

Su retrospekcija į Lietuvą, ar į 
jaunystę (yra to ir kitose nove
lėse) jury komisijos pergyvenimų 
tikslus reportažas, palyginant Eu
ropos ir Amerikos teismų eigas, 
yra novelės „Be jokios abejonės" 
turinys: 

„Lengvas drebulys perbėgo 
kūnu nuo tos minties, kad žiūrė
siu į kito žmogaus akis ir gal tar
siu: tu kal tas . O tačiau kas nors 
turėjo tai daryti , kad sulaikius 
velnią žmoguje, kurį visi nešio
j ame" (p. 168). 

Kaip daugumoj novelių, taip ir 
č i a , a u t o r ė r a š o p i rmuoju 
asmeniu; „aš" y ra pagrindinis 
veikėjas, ateivė moteris, viena iš 
I2-kos „jury" narių, kurie turi nu
spręsti, k a s pasmaugė jauną 
moterį- Novelės nuotaika pa
daroma intymesne, ap rašan t tar
si savą miestelį, kur žmogžudys
tė ir įvykusi. „Aš" jautriai 
išgyvena visą bylą, kriminalinį 
įvykį, nors reikia galvoti „šaltai" 
ir spręsti vien pagal duomenis. 
Nužudytosios vy ras Karlis, radijo 
reikmenų krautuvės savininkas, 
atrodo tikruoju kal t ininku; jį iš
davė aukos brolio žmona, gražuo
lė Matilda, kuri ir Karlį buvo 
įtraukusi į savo „meilių pinkles"; 
Karlis jai prisipažinęs, net nu
rodęs žmonos Lolos lavono pa
slėpimo vietą, o ji , labai susijau
dinusi, pranešė policijai. Pirmas 
„jury" balsavimas: dešimt prieš 
du — Karlio nenaudai . Niekas ne
abejojo Karlio kal tumu, išskyrus 
tą išeivę (lyginančią mintyse Lie
tuvos ir Amerikos teismų proce
dūras) ir vieną senuką, kuris taip 
pa t turįs abejonių dėl kaltininko. 
Ypač išeivė a t k r e i p ė dėmesį 
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teisme į nuleista galva ir nevil
t ingai nukarusiomis ilgomis ran
komis Paulių, Matildos vyrą ir 
nužudytos Lolos brolį, atrodo, 
žmonos apgaudinėjamą ir val
domą; juk tie du, Karlį pasodinus 
į kalėjimą, perims krautuvę ir 
visą turtą. Pinigai — priežastis 
nusikalt imo! Visa „jury" užkre
čiama ta mintimi ir, po nuosek
laus, detektyvinio teismo aprašy
mo, novelė baigiama netikėtu 
s p r e n d i m u : Kar l i s n e k a l t a s ! 
Novelėj ryškiau atsiskleidžia keli 
įdomūs charakteriai , visas vaiz
das — psichologiškas ir įtikinan
tis. 

Kita su gilesniu psichologiniu 
podirviu novelė — „Vieno vakaro 
melancholija". Cituoju: „Dabar 
sąmonės spindulys buvo tarsi 
kalavijas, kuris veržėsi į mano 
tamsą ir dideliu grubumu budino 
iš melancholijos prieglobsčio. Tai 
toks spindulys turėjo perskrosti ir 
mano Iną, kada lenkas nebeno
rėjo nei jos, nei kūdikio. Spin
dulys, kuris visoje piktoje nuogy
bėje rodė į padarytą skriaudą ja 
t ikinčiam ir nieko nesuprantan
čiam vaikui. O, kad a š turėčiau 
dar bent vieną minutę jai pa
sakyti. . ." (pp. 63 - 64). Bet 
pasakyt i nebėra laiko, nes apvil
ta ir jį apvylusi Ina nusiskan
dino. O Inos laikytas „dideliu 
vaiku" — tai jos vyras, pirmuoju 
asmeniu „aš" herojus, kurio tra
giški pergyvenimai, jo minčių 
retrospekcija sudaro novelės 
turinį. Įdomiau yra perskaičius 
antrą kartą, nes aprašymui trūks
ta vientisumo, per daug mįslių ir 
nežinomųjų; net suabejoji, ar vi
sada gerai „mazgo a t r iš imas" tik 
novelės pabaigoj. 

Pradžioj įdomūs yra ka imynas 
ir jo paraližuota senė, kontrastui 
— dvynukės Aušra ir Saulė, ga
vusios dovanų vienodus šuniukus, 
ir Nastė , pagrindinio veikėjo 
sesuo, kurią su dukrelėmis jis 
globoja. Stebėdamas mergaites ir 
šuniukus, senę. nemėgiamą seserį 
— našlę , jis ~ \sto: 

„Vienišumas juk neišvengia
mas žmogaus palydovas, apsi-
mąstymo laikas, savęs ieško
j imas, prasmės apčiuopimas. Ir 
štai d a b a r tarsi po ilgo ir triukš
mingo baliaus grįžta į savo vie
nišumą, kaip į vėsų vakaro sodą". 

Ir toliau: „Angele šventasis, 
kuris dabar drauge su man im žiū
rai p ro žilą senės galvą į šitą 
graudų miestą ir kuris štai pri
dengi savo gailestingu sparnu 
mano širdį nuo beprotiško skaus
mo, angele šventasai, kur buvai 
tą si lpną grožio valandą, kai aš 
su kūdikiais įtikėjau, kad gera 
dviese" (p. 53). 

Ir ima ryškėti, kad senbernis 
buvo t ada įkalbėtas at i t raukti jau
ną bendradarbio giminaitę ir ją 
vesti. Gal todėl, kad — „Neno
rėjau Kazio, nei jo plepios žmo
nos, nei Nastės" (p. 55). Kai sesuo 
jį vis rag ina važiuot į nelaimės 
vietą, vėl jis mąsto: „Tai dėl ta
vęs a š taip pasiilgau tokios, kaip 
Ina... Ilga metų eilė vėl išniro ir 
sukosi, kaip pageltęs lapas. J ū s 
niekad nesitikėjot, kad aš turiu 
savas svajones, nerealias, neap
čiuopiamas, niekam nepasakoja-
raas senbernio svajones. Man ne-
r e i k ė j o m o t i n o s r y k š t ė s 
(vaikystėj), man reikėjo juoko" (p. 
56). Bet jo Ina buvo tyli, jo nemy
lėjo; pasitikėjimas lenku ją pražu
dė. 

Svarbiausia, kad jis nenustojo 
Inos mylėjęs; tai todėl šis melan
choliškas vakaras , kai jis, iš įpro
čio nupirkęs žmonai šokoladinių 
saldainių dėžę, važiuoja i jos žu
vimo vietą. Ir vėl jo mintys: 
„Uolienos, kuriomis važiavau, 
šykščiai saugojo savo sultis. Tik 
labai stiprus ir užsispyręs au
galas nenudžiūvo nuo tos velnio
niškos kaitros, tik retas šliužas a r 
barškuolė gyvatė kantr iai alsavo 
beribėje akmenų jūroje, laukdami 
saulėlydžio. Gi manyje tebeoše 
nemunai ir vėsūs šileliai, žvilgs-

(Nukelta į 2 psl.) 
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Generolo Stasio Raštikio atsiminimai 
SAULIUS GIRNIUS 

Stasys Raštikis. Lietuvos likimo kė
liau: U mano užrašų. IV tomas. 
Chicaga: Akademinė* akautijos 
leidykla, 1982. 792 pal. Kaina — 18 
dol., su persiuntimu 20 dol. Gaunama 
pas platintojus ir Drauge. 

Akademines skauti jos 
leidykla išleido generolo 
Stasio Raštikio atsiminimų 
ketvirtąjį tomą, Lietuvos liki
mo keliais. Kaip ir trys 
ankstyvesni tomai šis yra 
stambus. 792 puslapių su net 
23 puslapių vardynu. Pirmuo
siuose savo atsiminimų 
tomuose Raštikis daugiausia 
atpasakojo savo vaidmenį 
Lietuvos kariuomenėje, 
pateikdamas vieną iš nuodug
niausių Lietuvos nepriklau
somybės paskutinių dienų bei 
sovietų ir nacių okupacijų 
aprašymų. Jo vaizdavimas tų 
lemtingų įvykių ypač vertin
gas, nes jis buvo tų įvykių 
dalyvis, juos pažįstantis ne 
tiktai iš kitų pasakojimų ar 
knygų, bet iš savo asmeninės 
patirties. Trečiasis tomas, 
Laikai ir įvykiai, skyrėsi nuo 
pirmųjų dviejų tomų — jame 
autorius nebetesė chrono
logiško atpasakojimo, o 
plačiau aptarė specifines 
temas. Raštikis atskirai 
apibūdino svarbiausius Lietu
vos valdžios ir kariuomenės 
vadus. Jis taip pat įvertino 
kitų lietuvių bei lenko Leon 
Mitkiewicz atsiminimus ir 
komentavo dalį teigiamos ir 
neigiamos kritikos, kurios 
susilaukė jo pirmieji tomai. 
Kaip ir anie tomai trečiasis 
turėjo didelį pasisekimą lietu
vių visuomenėje ir buvo 
greitai išparduotas. Šiuo 
atžvilgiu kiti išeivijos auto
riai ko gero galėtų Raštikiui 
pavydėti, nes tokį greitą 
išpardavimą retai pasiekia 
net mėgiamiausių romanų 
autoriai. 

Ketvirtasis tomas, kurį 
Raštikis pavadina paskuti
niuoju, yra gerokai mažiau 
vientisas negu kiti trys tomai 
ir iš dalies gali atrodyti kaip 
Raštikio bandymas galutinai 
užbaigti savo atsiminimus. 
„Baigiamajame žodyje" auto
rius nubrėžia savo keturių 
tomų tikslą: 

Savo atsiminimų knygose 
parašiau viską, ką žinojau ir 
atsiminiau. Nerašiau Lietuvos 
kariuomenės istorijos, nes tokiam 
plačiam darbui neturėjau tinka
mos medžiagos ir tinkamų šalti
nių — archyvų ir dokumentų. Dėl 
tos pačios priežasties negalėjau 
rašyti ir jokios siauresnės apžval
gos ar karinės studijos. Mano 
tikslas buvo — parašyti tik vieno 
Lietuvos kariuomenės kario 
atsiminimus. Parašiau, kiek 
atmintis leido man parašyti. 
Gerai būtų, jei atsirastų daugiau 
autorių, kurie papildytų mano 
darbą (p. 740). 

Raštikio visas gyvenimas 
buvo suristas su Lietuvos 
kariuomene, tad jo atsimini
mai savaime pasidarė Lietu
vos kariuomenės istorija, jei ir 
be to pavadinimo. Kaip 
pavyzdį kitiems Lietuvos 
kariuomenės karininkams ir 
kareiviams, kurių dauguma 
jau yra iškeliavę amžinybėn, 
jis parodė, kaip pateikti daug 
žaliavos ateities Lietuvos 
kariuomenės tyrinėtojams 
istorikams. Nors Raštikis 
skundžiasi stoka tinkamų 
šaltinių, jis šiame tome 
įjungia sąrašą Vyčio kryžiaus 
ordino kavalierių, išspaus
dintą 1938 m. Karyje, dar 
pridėdamas pavardes kitų 
kavalierių, kurie kažkodėl 
buvo praleisti, bei savo paties 
surinktas žinias apie jų karo 
žygius. Galima klausti ar 
„atsriminimų'' knygai tinka 
šis beveik 90 puslapių (pp. 37-
123) skyrius apie Vyčio 
kryžiaus ordino kavalierius, 
kurie neturėjo daug ryšio su 
Raštikio gyvenimu ir kurie 
labiau tiktų Lietuvos kariuo
menės istorijai. Tą patį būtų 

Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės generolas Stasys Raštikis 

galima pasakyti ir apie tokius 
skyrelius, kaip „Religija 
laisvos Lietuvos kariuomenė
je" ar „Prieštankiniai-prieš-
lėktuviniai pabūklai". 

Raštikio nutarimas pakar
toti anksčiau dar Lietuvoje 
išleistus straipsnius nėra 
kritikuotinas, nes tai duoda 
skaitytojui jo asmens ir raštų 
pilnesnį vaizdą. Autoriaus 
1924 m. rašyti ir 1926 m. 
Karo archyve išspausdinti 
atsiminimai apie suėmimą 
prie Dauguvos 1919 m., bolše
vikų ligoninėse ir kalėjimuose 
praleistus trejus metus nėra 
paprastam skaitytojui priei
nami. Rašt ik i s įdomiai 
atpasakoja lietuvių kareivių 
būklę bolševikų nelaisvėje. Šis 
iš pirmųjų jo straipsnių paro
do, kad jau tada jis mokėjo 
gerai ir sklandžiai rašyti. 

Kaip minėjau, knyga yra 
įvairi, daugiau ar mažiau 
apimanti visą nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį. 
Tačiau daugiausia dėmesio 
skiriama įvykiams Lietuvoje 
per Antrąjį pasaulinį karą. 
Tai parodo ir vardynas, kur 
šalia paties Raštikio ir 
žmonos, dažniausiai paminėti 
lietuviai yra Antanas Sme
tona, Juozas Brazaitis, gene
rolas Petras Kubiliūnas ir 
generalinio štabo pulkininkas 
Kazys Škirpa. Smetonos 
minėjimas yra visiškai su
prantamas. Brazaitis (po to, 
kai paliko Lietuvą, pakeitęs 
pavardę iš Ambrazevičiaus) 
daugiausia minimas ryšium 
su Lietuvos laikinąja 
vyriausybe, kuriai jis vado
vavo, ir jo vėliau parašytais 
straipsniais apie tą laiko
tarpį. Raštikis pažymi, kad 
savo 1974 m. parašytame 
straipsnyje „Lietuvos žydų 
likimas ir laikinoji Lietuvos 
vyriausybė" Brazaitis panei
gė neteisėtus kaltinimus 
Laikinosios vyriausybės 
nariams dėl žydų naikinimo. 
Raštikis tik pamini jam 
nesuprantamą Kubiliūno 
įsivėlimą į 1934 m. birželio 
mėnesio voldemarininkų prieš 
Smetoną perversmą, bet ap
taria Kubiliūno vaidmenį per 
vokiečių okupaciją, kai jis 
buvo pirmasis generalinis 

tarėjas. Raštikis kritiškai 
pasisako apie Škirpos 1975 m. 
išleistą stambų veikalą Sukili
mas. Jis neigiamai įvertina 
Škirpos elgesį Berlyne 1940-
1941 m. ir pažymi, kad Škir
pos didžiausia silpnybė buvo 
„užsispyrimas ir nelanks
tumas". 

Raštikis ne mažai dėmesio 
skiria atsiminimams ir kny
goms, išspausdintoms nuo 
1972 iki 1980 m.: Kazio Ali
šausko Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės 1918-1920, 
Škirpos Sukilimas, Jono 
Matulionio Neramios dienos. 
1973-1975 m. generolas 
Kubiliūnas buvo smarkiai ir 
dažnai puolamas Karyje ir 
Raštikis bandė jį apginti. Jo 
dėmesį taip pat patraukia 
Lietuvoje išleistos vadina
mųjų „tarybinių žvalgų" 
knygos: Juozo Mikuckio šio
je ir anoje pusėje (1974 m.), 
Juozo Jakaičio Išdavystės 
keliu (1976 m.) bei Vytauto 
Alseikos Trys dešimtmečiai 
emigracijoje (1977 m.). Jis ne 
tiktai tų knygų turinį apžvel
gia, bet ir pažymi, kad Lietu
vių enciklopedijoje Stasio 
Santvaro buvo parašytos 
klaidingos Mikuckio biogra
finės žinios. Raštikis taip pat 
bandė lietuvių visuomenę 
supažindinti su kitomis 
kalbomis parašytais straips
niais apie jo veiklą, pvz. 
lenkų žurnale Zeszyty Histo-
ryczne 1976 m. išspausdintais 
jo atsakymais į istoriko 
Richard Woytak klausimus ar 
lietuvio istoriko Juliaus Slavė
no anglų kalba paskaita 1978 
m. Association for the 
Advancement of Baltic 
Studies suvažiavime Toronte, 
pavadinta „General Stasys 
Raštikis as Commander-in-
Chief". Iš ilgesnių ir vertin
giausių skyrių yra „Lietuvių 
tautos kova prieš SS legio
ną", kuris daugiausia remiasi 
1948 m. Tėvynės sarge 
išspausdintu straipsniu, kurį 
buvo pasirašęs slapyvardžiu. 

R a š t i k i s nagr inė ja 
svarbiausias teigiamas ir 
neigiamas trečiojo tomo 
recenzijas. Jis aptaria šešių 
autorių (gen. Kazio Mustei
kio, generalinio štabo 
pulkininko Antano Šovos, 
Jono Augustaičio, dr. Jono 
Balio, Vinco Rastenio ir J. 
Klauseikio-Kazio Janutos) 
neigiamas recenzijas ir ketu
rių autorių (prof. dr. Vytauto 
Vardžio. pulkininko Kazio 
Ališausko, pulkininko Vaclo
vo Šliogerio ir Algirdo Gustai
čio) teigiamas recenzijas bei 
palankius J. Brazaičio ir 
profesoriaus Stepono Kolupai
los atsiliepimus apie pirmuo
sius du tomus. 

Galima pažymėti, kad 
šiame ir trečiame tome Rašti
kis yra kritikuojamas tų pačių 
asmenų, jam taikančių senus 
priekaištus, tik išreikštus 
truputį kitais žodžiais. 
Inžinieriaus Augustaičio 
recenziją jis šitaip apibūdina: 

Visoje toje kritikoje labai mažai 
terašoma apie mano naująją kny
gą, bet daugiausia ir vėl kartoja
mi jo jau tiek kartų tebekartoti 
vis tie patys seni priekaištai ir 
puolimai, kurie dažnai net nieko 
bendro neturi su mano paskelb
tais atsiminimais (p. 553). 
Raštikis mano. kad recenzijos 
bei praeities ;vykių aprašy
mai turėtų būti mandagūs bei 
tikslūs. Su apgailestavimu jis 
žymi, kad gen. K. Musteikis 
yra „primiršęs daug buvusių 
įvykių ir datų ir remiasi tuo 
savo prirnirširnu arba iš kitur 
gauta i s k l a i d i n g a i s ir 
neteisingais nurodymais. \ 
jam parodytus klaidingus 
pareiškimus jis nekreipia 
jokio dėmesio ir pasilieka su 
savo pirmykštėmis klaido
mis" (p. 544). Nemažas skai
čius Raštikio aršiausių kriti
kų buvo tautininkai, kurie yra 
pabrėžę, kad jis rašė atsimini
mus pagal kitos politinės 
grupės norus. Savo aptarime 
generalinio štabo pulkininko 
A. Šovos recenzijų Dirvoje, 
Raštikis teigia: 

Šia proga noru griežtai pabrėž
ti, kad savo atsiminimuose aš 
nesu iškraipęs faktų nei pagal 
savo, nei pagal jokios politinės 
grupės norus. Tokia insinuacija 
bent mano adresu yra labai skau
di ir užgaulinga. Savo atsimi
nimus esu rašęs be jokių asme
ninių tendencijų ar kokios man 
skiriamos politinės grupės įtakos 
(p. 548). 

Istorija Raštikiui yra svar
bi, ypač kai ji susijusi su jo 
mylima Lietuvos kariuo
mene. Sis susidomėjimas isto
rija pasireiškė dar vokiečių 
okupacijos metais, kai jis dir
bo Kauno karo muziejuje, 
tvarkydamas a r c h y v i n ę 
medžiagą apie kovas už Lietu
vos nepriklausomybę. Supras
damas isterijos reikšmę, 
Raštikis į šį tomą įtraukia 
dalį medžiagos iš asmeninio 
archyvo. Tad yra ištraukų iš 
susirašinėjimų su prelatu M. 
Krupavičiumi, Juozu Brazai
čiu, generolu Vladu Nagevi
čiumi ir pulkininku Pranu 
Saladžium. Tas skyrius iš 
dalies sudaro sąlygas geriau 
suprasti patį Raštikį bei tų 
laiškų autorius. 

Raštikis irgi teikia ištraukų 
iš savo 1948-1978 metų 
dienoraščio. Žmogus yra 
skirtingas, kai j is rašo 
straipsnius visuomenei ir kai 
rašo savo dienoraštį- Visuo
menei raštai yra daugiau 
apšlifuoti, peržiūrėti, pataisy
ti ir autorius gali savaime 
pasirinkti ką pabrėžti ar ką 
nutylėti. Dienoraščio autorius 
tačiau dažniausiai tik rašo, ką 
jis tuo metu galvoja. Kadan
gi pilni šių trisdešimt metų 
dienoraščiai nebuvo išspaus
dinti, savaime buvo atrankos. 
Bet vis tiek dažnai jie atsklei
džia Raštikio galvojimą įvai
riais klausimais. 1979.VII.31 
(p. 698) jis rašo apie savo 
kritikus: ,Iš v i sų mano 
atsiminimų kritikų patys 
pikčiausi ir nemandagiausi 
buvo trys — Adolfas Biron-
tas, Jonas Augustauskas (čia 
turbūt klaida ir turėtų būti 

Rūtos Klevos Vidžiūnienės knygos „Vieno vakaro 
melancholija" sutiktuvėse šių metų sausio mėn. 22 d. 

Los Angeles: Alė Rūta, Rūta 
tas Bernardas Brazdžionis. 

L le va Vidžiūnienė ir poe-

Melancholiškų novelių podirvis 
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(Atkelta iš 1 psl.) 
nis pasimesdavo tuštumos at
šiaurume. Kada kiti šitose negy
vose lygumose pailsėdavo, aš čia 
netekdavau pusiausvyros. Norė
davau mažutės gryčios su įpras
tais garsais ir kvapais. Inos 
Amerika buvo šilkas, šviesos ir 
l inksmybės, o aš rišau ją prie 
šalto, svetimo židinio" (p. 62). Tai 
nelygių charakterių išeiviai, ir 
gamtos šiurkštumo aprašymas 
galbūt simbolis jų nepritapimo. 

N o r s n o v e l ė s konstrukcija 
nelygi, keli mįslingi, neryškūs 
charakteriai: Kazys, Aloyzas, 
Pranciškus, tačiau yra bendra 
nuotaika — pagrindinio veikėjo 
tragiką. Melancholija. Ir saldai
nius pardavęs jam vyras nustoja 
šypsotis, ir mergaitė, kuriai nori 
šokoladą atiduot, nueina į šalį... 
Traukia skaityti iki pabaigos, kol 
sužinai tos begalinės melancho
lijos priežastį. 

Sunku būtų atpasakoti „Silpnu
mo valanda" novelės turinį; ne
bent perskaičius porą kartų. Tai 
ne t iek p s i c h o l o g i n i s , kiek 
r e f l e k t y v i n i s p a s a k o j i m a s . 
Bėgimas. Automobiliu. Pro tam
sią miglą, pavojingu uolos pa
krantės keliu. Atspindžiai gam
tos, paskirų asmenų gyvenimo. 
Cituoju: 

„Miesto vidurys gali būti ny
kesnis, negu neišmatuojama pre
rija. Miesto šviesos gali būti šal
tesnės už kalėjimo lempą. Miestas 
neturi širdies. Niekas neturi šir
dies. Aš pats neturiu širdies" (p. 
73). Tai atspindžiai senstančio 

Augustaiti8, -S.G.), ir Bronys 
Raila. Aš nepykstu už pačią 
kritiką. Kritikos nebijau, net 
pageidauju. Bet tikrai pykstu 
už kritikuojamo autoriaus 
asmens niekinimą, apšmei
žimą ir bendrai už kritikos ir 
kritikų nekultūringumą". 
Kitose vietose jis užrašo savo 
nuomones apie dabartini 
gyvenimą Amerikoje: 
Jaunimo jau nebegalima pažinti: 
vis i kudlot i , n e s u s i š u k a v ę , 
nesiskutę. barzdoti, nešvarūs, 
apdriskę, tikri chuliganai ir 
valkatos. Baisu juos net sutikti. 
Ir drabužiai tų bernų ir mergų, 
kaip ubagų ir vertelgų (p. 705). 

Tarp kitų nepaminėtų 
knygos skyrių yra Raštikio 
biografija ir pirmųjų trijų 
tomų turinys. Biografija 
tinka, bet ar tikrai reikėjo 
ankstyvesnių tomų turinius 
pakartoti? Biografijoje mini
ma, kari RaStikis apaudo]e 
pradėjo rašinėti 1921 m. ir 
vėliau bendradarbiavo Karo 
archyve, Mūsų žinyne, Karde, 
Karyje, Trimite, Lietuvių 
Archyve, Drauge, Dirvoje, 
Tėvynės sarge, Tėviškės žibu
riuos)'. Aiduose ir kt. Vietoje 
knygų turinių būtų buvę daug 
vertingiau, jei Raštikis būtų 
pateikęs savo ankstyvesnių 
raštų bibliografiją ir biblio
grafiją raštų apie save ir savo 
veikalus. Tą medžiagą surink
ti kitam žmogui būtų didelis 
darbas, o pats Raštikis būtų 
galėjęs tai lengviau ir ko gero 
tiksliau atlikti. 

vyro minčių. Paskui jaunos mer
gaitės prisiminimų nuotrupos: 

„Mes palikome namus. Aš jau
na, aš graži, aš septyniolikos 
metų..." (p. 73). 

Ji prisimena, kai vėlų vakarą 
pasibeldė sužeistas karys, dezer
tyras; praktiška jos motina no
rėjo išduoti policijai, o mergaitė 
norėjo gelbėti: 

„Bėk, kariūne, bėk, aš tau pa
rodysiu kitas duris... Tau čia pa
vojinga" (p. 78). 

„Keli kraujo lašai buvo likę ant 
mano pagalvėlės..." (p. 81). 

Bėgimas. Priežastis nežinoma. 
Jau ir mergaitei 36-ri metai, kaip 
kitados buvo jos motinai. Bėgąs 
vyras kontempliuoja naktį, kad 
tamsoj galėtų svajoti apie nesu
rastą paparčio žiedą, kad nakty 
išsilygina bruožai brolio ir Judo... 
(p. 76). 

Ir kontempliuodama moteris 
apsisprendžia už grįžimą: 

„Negalėjau pasiduoti silpnumo 
valandai. Kas yra silpnumas? Ar 
nebuvau padariusi iš viso savo 
gyvenimo vienos ir bekraštės silp
numo valandos? — Tu silpna, 
kaip tėtis, — dažnai sakydavo pa
niekinančiai mama. Aš dėl to 
kankinausi; ne tiek dėl savęs, kiek 
dėl tėtės atminimo. Jis tada apsi
sprendė už Lietuvą, apsisprendė 
tyliai, be fanfarų, — ir išėjo. 
Mama gi apsisprendė jam paro
dyti, kaip reikia gyventi. Garsiai. 
— Kur ir kaip apsisprendžiau aš? 
— Nepajutau, kaip vienišame 
kelyje apsukau mašiną. Veidu rie
dėjo ašaros" (p. 80). 

„Aš ne tik dėl tavęs sugrįžau, 
bet ir dėl savęs. Ką aš vadinau 
silpnybe, man staiga pasirodė, 
lyg ištiesta ranka atsikelti" (p. 
81). 

Toji citata gal ir išreiškia pa
grindinę novelės mintį: ką darai 
kitam, darai ir sau; kas yra silp
numas? Kartais jis ženklina kaip 
tik stiprybę. 

Kuo būdingos visos šio rinkinio 
novelės? Tikroviniu peizažu ir 
žmogum, reflektuodamos praeitį, 
kuri visada vienybėje su da
bartim. Rašyta pirmuoju asmeniu 
(„aš"), kuris daugiausia — vyras: 
pacifistinių minčių novelėj „Drau
gystė" — „aš" — Prano draugas 
Stasys; „Kalėdinėj akimirkoj" — 
Kęstuko dėdė; „Sekmadienis" — 

Ii Balzeko muziejuje, 4012 Archer 
Avenue, Chicagoje, vykstančio* 
Petro Rimto* darbų parodo*: Didy
sis Lietuvos kunigaikšti* Gedimi
nas (1316-1341) — skolinys i i 
American Numistnatic Society of 
New York. Paroda vyksta visą sią 
vasarą iki rugsėjo mėn. 20 d. 

taksi vairuotojas; „Senbernis" — 
Juozukas. Yra išimčių, kur „aš" 
— moteris. Novelėj „Šliužai" — 
Julija, „Pasimatymas" — iš Lietu
vos atvažiavusios Ritos sesuo ir 
pora kitų. 

Pastebima nežymi kitų rašy
tojų įtaka; pavyzdžiui, baruose 
pasikalbėjimai, intrigos („Drau
gystė", „Senbernis" ir kt.) at
skamba momentais iš Aloyzo 
Barono novelių: net ir dialogai — 
daugiau pagrįsti autorės mintiji
mais, negu personažų autentiš
kais pasikalbėjimais. Tačiau Rū
ta Klevą Vidžiūnienė jau 
prasiveržusi į savitą stilių, ypač 
gamtos aprašymuose, turinti sa
vų temų ir savitą prie jų priėjimą. 
Tai išeiviškų klajonių tikrovė ir 
prisiminimai. Autorei labiau pa
vyksta reflektyvūs charakteriai, 
kaip, be anksčiau minėtų, Julija, 
Vilius, Juozukas (novelėj „šliu
žai"), „Sekmadienio" — taksi vai
ruotojas, kuris, nupirkdamas ne
l a i m i n g a i m e r g i n a i rožių, 
pasijunta išpildęs jo tėvo troš
kimą — „kad bent išeitum į žmo
nes..." (p. 49). 

Įdomi „Aš esu savo brolio sar
gas" autobiografinė novelė (nes 
autorė mini savo tėvo tikrą vardą 
— Alfa Mickevičius, mini ir mo
tiną su broliu). Ji, būdama Ame
rikos konsulato Baden-Badene 
t a r n a u t o j a , k r e i p i a s i į 
komunistiškąjį čekų konsulatą, 
patirti, kaip žuvo ir kur palaido
tas jos tėvas. Prie sekretorės 
konsulas ją pagiria už pasiry
žimą, o sekretorei išėjus iš kam
bario, greit įspėja: nevažiuok! 
Girdi, išvažiuot anapus leidimą 
gausi, bet atgal nebegrįši... Ji su
pranta įspėjimą, be galo dėkinga 
už paslaugą. Ir nuo to laiko ji tiki, 
kad yra ir blogųjų grupėse gerų 
žmonių... 

Mažiau pavykusios tos novelės, 
kur bandoma pinti didelę intrigą 
didelėj laiko ir nuotolių perspek
tyvoj. Pavyzdžiui, novelė „Prieš 
saulėlydį". Cia, draugams Austra
lijoj išsikalbant, išnyra vedybos 
Anglijoj. atsišaukia su kita 
žmona vaikai iš Amerikos... Ir 
viskas susipainioja. Klimpsta 
kiek ir daktaras novelėj „Tiltas 
per nevilties upę", bepasako
damas apie psichiškai sergančią 
seserį ir jos sūnų. Psichologiniai 
klystkeliai ir novelėj „Žvakutės", 
kiek baroniškoj... Sunkiai atsi
skleidžia narkomanės Albinos 
užkulisiai, pagal jos niūniuojamą 
dainelę pavadintoj novelėj „O, 
sakale mano"! Gal vienintelė čia 
tikra tiesa, kad: „Tik jaunystė yra 
sakalo skridimas" (p. 98). 

Rūtos Klevos Vidžiūniūnės no
velių kalba gera ir sklandi (gal tik 
kai kur per ilgi, painūs sakiniai). 
Kartais ji pavartoja savotiškus 
išsireiškimus, atliepiančius mies
tiečių kalbą. Pavyzdžiui, „Marty
nas garsiai kepė lašinius" (p. 41, 
„Šliužai"); arba: „Šuniukai jau
nai gaudėsi" (p. 53, „Vieno 
vakaro melancholija"). 

Novelės įdomios skaityti, bet 
nėra tik pramoginės. Yra ir 
moralinis, idėjinis pagrindas, tar
tum sunkiai išgrįstas kelias; yra 
ir svajonių debesys bei vilčių mi
ražai, kurie skaitytojui suteikia 
progos pamąstyti apie savuosius. 
Tokia, gana tvirtu ir dailiu sukir
pimu, yra ši pirmoji Rūtos Klevos 
Vidžiūnienės novelių knyga. 
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Opera „Dux Magnus" 
Su kompozitorium Darium Lapinsku kalbasi Mykolas Drunga 
— Sprendžiant iš kazimie-

rinės operos paskirties, aišku, 
kad turėjote ją rašyti, atsi
žvelgdamas į konkrečias mū
sų išeivijos muzikinio-teat-
rinio gyvenimo pajėgas, 
kurios tą Jūsų operą išves į 
sceną. O tos pajėgos, savaime 
suprantama, daugeliu atžvil
gių gerokai ribotos (ir vis 
mažėjančios). Kaip ir kuo ši 
„Žiauri tikrovė" sąlygojo ope
ros kūrybinį procesą? Ant
raip tariant, kuo ,J)ux Mag
nus" veikalas skiriasi nuo to, 
koks jis būtų buvęs, jeigu bū
tumėte jį kūręs, žinodamas, 
kad Jūsų dispozicijoje yra pil
nai profesionalus atlikėjų ko
lektyvas, nevaržomas emigra
cinių sąlygų saviveiklinin-
kiškoje aplinkoje trūkumų"? 

— Mano atlikėjų kolekty
vas yra visiškai profesiona
lus, kitaip nepajėgtų nė pra
dėti to darbo, kuris yra 
reikalingas šiuolaikinės ope
ros pastatymui. Savo en
tuziazmu ir pasišventimu jie 
yra profesionaiiškesni net už 
tokias pasaulinio masto žvaigž
des kaip Pavarotti, kurio 
repertuare neteko pastebėti 
nieko šiuolaikinio. Neiš
moksi čia savo partijos, besi
klausydamas kokio garsaus 
dainininko įdainavimo plokš
telėje. Čia reikia įsisavinti 
naujus r i tmus, naujus melodi- pienas autentišk.ausių šv. Kazimiero portretų reformuotų pranciškonų 
naujus ' ^ . T . bažnyčioje, Krokuvoje. Portreto nuotraukos detalė paimta iš Wilhelm 
m u s polėkius ir Įtikinti s a v e , Schamoni vokiečių kalba knygos „Das wahre Gesicht der Heiligen" 
publ iką ir net patį kompozito- (Tikrieji šventųjų veidai). Knyga išleista Koesel leidyklos Muenchene 
rių, jog šią muziką esi daina- 1950 metais, 
vęs visą savo gyvenimą. 

Danguolė Sadūnaitė 

— O įdomu, kaip aplamai 
sprendėte muzikinės kalbos 
stiliaus problemas, turint 
omeny, kad operos veiksmo 
laikas ir vieta — 15 ir 16 a. 
Lietuva? Ar šia prasme sekė
te kuriuo nors modeliu, kuria 
nors tradicija? 

— Bedirbant kartu su libre-
tistu K. Bradūnu, buvo pada
rytas sprendimas, kad veiks
mas operoje nesiribos vien tik 
15-to ar 16-to amžiaus Lietu
va, bet bus sudramatintas 
staigiais šuoliais į netolimą 
praeitį, i dabartį ir net į atei
tį. Mielieji, mes čia ne vien tik 
korėjai, bet ir pranašai. Taigi 
šitoks dramatinis įvairių isto
rinių laikotarpių prieš vienas 
kitą pastatymas pareikalavo 
ir kiekvieno iš jo muzikinio 
8uintensyvinimo. Cia kovoja 
švelnus, raminantis gre-
gorianiškas choralas prieš 
motinos, beieškančios savo 
sūnaus partizano, ausyse įsi-
rėžusius kulkosvaidžio salvių 
garsus. Lyg iš Rusijos atkly

dusios meškos letena, dras
kanti Karalaičio Kazimiero 
ranką, taip drasko partizani
nio mūšio realybė tylią lietu
viškos liaudies dainos gaidą. 
O ką gi bekalbėti apie pirmo
je operos scenoje vykstantį 
Perkūno Dievaičio garbini
mą. Ar esate kuris buvęs Lie
tuvos girioje 15-to amžiaus 
Lietuvoje, kada krikščionybė 
dar nebuvo visai išnaikinus 
pagonybės? Aš praleidžiu 
valandų valandas toje girioje, 
kas savaitę besiklausydamas 
jos garsų solistų ansamblio 
repeticijose. Kur čia žmogus, 
kur čia žvėris, kur čia pati gi
ria sunku ir pasakyti, bet taip 
sava, nors ir pagoniška. 

— / mūsų muzikinės kultū
ros (ir turbūt ne vien tiktai 
siaurai išeiviškosios) pusla
pius jau esate giliai įsibrėžęs 
kaip kūrėjas — novatorius, 
naujų kelių ieškotojas. Terei
kia tik prisiminti „Lokį" ir 
„Marą". 0 ar ir „Dux Mag
nus" šiuo atžvilgiu žymi Jū-

Dariaua L»pin«ko-Km:lo Rradano kti/imi.-rinės operos „Dux Mag
niu" rflbų eaktzai; imperatoriau* dukra ir burtininkė. Dail. Ada 
Koraakait^-Sutkuvienė. 

sų kūrybinėje plėtotėje naują 
pakopą? 

— Buvo sakoma, kad 
„Lokyje", „Mare" ar kituose 
to laikotarpio kūriniuose bu
vau tiesiog beprotiškai įsimy
lėjęs į mirtį, ir bandžiau ją 
glorifikuoti savo kūriniuose 
visa jos žiauria didybe. Mir
tys šeimoje tada buvo sukrė
tusios, užnuodijusios visą ma
no būtį, meilė šeimoje padėjo 
man išsilaisvinti iš to sūkurio 
ir pamilti gyvenimą — koks 
jis yra trumpas, trapus ir kiek 
daug dar reikia padaryti. Žiū
rėk, kad ir dabar, grįžtant iš 
repeticijų Toronte.' Bevažiuo
jant automobiliu prisimerkia 
akys, nuvargintos stiprios 
saulės ir monotoniškai tie
saus kelio — vieną momentą 
vėliau atsimerks ir ... Vien tik 
akimirka skiria mus nuo am
žinybės. Taigi ši opera ir yra -
apie šią akimirką Šv. Kazi
miero gyvenime, apie jo meilę 
Lietuvai, ir kaip ši meilė pa
dėjo atrasti jam kelią į Dievą, 
į tobulybę ir kaip ši akimirka 
paveikė įvairių laikotarpių 
Lietuvos žmones, kaip ji pa
veikė mane. Aš pamilau, 
vaikščiodamas su Karalaičiu 
po Lietuvos girią, begrįžtan
čių iš darbo pjovėjų dainą, aš 
buvau nukeltas į ramų sapnų 
pasaulį partizano motinos 
dainuojamos lopšinės, aš bu
vau užburtas liaudies himno 
besileidžiančiai saulei gaidos, 
kurią dainuoja Karalaitis 
besibaigiančio savo žemiško 
gyvenimo paskutinę akimir
ką. 

— Koks šiuo atveju Jūsų 
santykis su kazimierinei ope
rai Kazio Bradūno sukurtuoju 
libretu? Arklį paprastai rei
kia statyti prieš vežimą. Kas 
šiuo atveju yra arklys ir kas 
vežimas? Apskritai, kaip Jūs 
asmeniškai pergyvenate kom
pozitoriaus — Ubretisto sąvei
ką? 

— Leiskite man pailiustruo
ti operoje libretto ir muzikos 
santykį šiuo pavyzdžiu. 
Dramaturgas parašo kelių 
puslapių dialogą tarp tėvo ir 
sūnaus, iškeldamas jų kon
fliktą, kuris užsibaigia jų susi
pykimu ir sūnaus išėjimu iš 
namų. Operoje ta scena turi 
šitokį tekstą. Sūnus: Padre! 
(Tėve!) Tėvas: Mio figlio! 

Tėvas atostogauja 
JIS ATVAŽIAVO pas mus vieną vėlyvą 
sekmadienio popietę, 
kai šviesa už lango stovėjo, 
kaip žydintis alyvų keras. 

„Taip kaip tau patinka čia pas mus, Tetka?" 
paklausiau jo, dienai — kitai praėjus. 

Jis nusiėmė akinius ir tyliai švilpterėjo. 
„Dutki! nei vieno javo. 
Aplinkui vien tiktai miškai, miškai, miškai 

ir miškai. . ." 
« 

Pats nebūdamas girininkas, 
jis įtartinai žiūrėjo į medžius. . . 
„ Didelis čia daiktas, Ernestina", jis sakydavo man. 
„Miškas tegu jau bus sau miškas. Tiek to. 
Bet ta vaidyba! 
Tas nuolatinis dangstymasis miglomis ir rūkais. . . 
tai jau man visai nepatinka . . . 
Ir būtų čia ką slėpti. Porą supuvusių grybų — dvi uogas; 
na, gal dar vieną kitą Žalti gyvatę, tai ir viskas". 

pridūrė jis šypsodamasis. 

„Ernestina. Javų laukas, tai jau visai kas kita. 
Vasarą, kai šviesa krenta virš javų, tai net gražu 

pasižiūrėti". 
Visai kaip kad gyvas paukštis ta šviesa. 
Apsuptas javų lauku, žinai kur esi. 
O miške, viskas iŠ vien neaišku ir 

šešėliuota. 

Vos tik akį užmetęs jau ir gali sakyti . . . 
,Šis laukas — sekmadienio didumo. 
Šis mažesnysis — trečiadienio. 
O anas, siauras ir pailgas, pamiškėj — 
tai tiek, kiek truktų nuvažiuoti į turgų . . .' 
O šie miškai, tai ko iš jų ir besitikėti", jis numojo ranka. 
„Jie taip ir prasitriūnys čia, prastoviniuos, šioj valstijoj: 

Connecticut'e — 
užimdami gerą žemę ir taip iki Teismo Dienos . . . " 

Tėvas galbūt'prisimindamas savo pagoniškai — 
krikščioniškus protėvius, 

vis dar labai įtartinai Žiūrėjo į ąžuolą. 
„Ot nežinai kur randiesi su juo. Dar ko gero pamiršęs 

viską, vėl ims altorių vaidinti..." 

„Na, ar negražios pievos ?", sakau jam vieną ankstyvą 
vakarą, 

išėjus pasivaikščioti. „Tokios jau pilnavidurės . . . " 
„Pievos kaip pievos. Bet tas miškas! Taip jau tenai 

viskas susigrūdę viduj. 
Taip jau visiškai viskas be geros tvarkos. Lyg 
kiekvienas medis stovėtų ne vienas, bet su savo medžiu 

angelu sargu". 
Kitą dieną, nunešus rankšluosčius į jo kambarį, 
pastebėjau ant rašomojo stalo, pagarbioj vietoj 

pastatytą butelį Scotch. 

„Tetka, kad tu irgi! ... 
Vos atvažiavai čia į Šį vienuolyną paatostogauti ir 

jau . . ." 

,J)UKTĖ! aš sakau tau, jog tas jūsų gėrimas 
BEIROOT -
(taip jis vadino mūsų gėrimą .root-beer'J — ir Čia 

jo balsas pakilo 
net dviem oktavom: „man ne per natą, ne per natą . . . 
Be to, šis yra mano ginklas prieš reumatizmą. Kai jis 

mane puola, 
negaliu sėdėti rankas nuleidęs . . . Turiu gintis". 

„Turbūt, ateisi šį vakarą į pamaldas koplyčioj?", 
paklausiau jo prieš išskubėdama. 

Ateičiau, ateičiau, Ernestina. Tik kad matai, va, 
panelė Elgelaitė 

kaip tik tuo pačiu metu pakvietė mane žiūrėti 
televizijos programą. 

Ji sakė man, jog tenai bus toks ,Hopey Bob Show'. . . 
Aš jau senas žmogus", jis atsiduso — „Senas žmogus. 
Už popiežių šventesnis nebūsiu. . ." 

Vieną dieną, 
netikėtai susipažinęs su kaimyno — ūkininko 

žalmargių banda, jis dažnai 
po vakarienės vadindavo mane į vaikštynes 
Jis norėjo jas aplankyti, jomis pasigrožėti . . . 
Tais atvejais, tėvas kreipdavosi į mane tokiu tonu, 
kaip kad kreipdavosi į savo motiną Edvardukas, 
jo anūkas — 
vos jiems peržengus vienos krautuvės slenkstį, 

St. Louis priemiestyje. 

„Į tuos daiktus, Mama! Į tuos daiktus! 
Einame pasižiūrėti į tuos daiktus. . .", sakydavo jis, 

kietai įsikibęs jai į ranką. 
Tie .daiktai' buvo ne kas kita kaip puikūs muzikos 

instrumentai: 
prašokę jo paties gyvenimišką didumą . . . . 

„ / tuos daiktus, į tuos daiktus, Mama ..." — 
skambėdavo Edvarduko balsas ausyse, kai vakaro 

miglai artėjant, 
mes išeidavome aplankyti žalmargių: 
veltui akiai visur beieškant javo . . . 

: 

Pagyvenęs pas mus savaitę, kitą — 
tėvas pradėjo nerimti. 
Jis jautė, jog jam jau buvo pats laikas važiuoti namo. 
.Atvažiuosiu pas jus kitais metais", jis užtikrino 

man, besipakuodamas 
vieną popietę, tropikiniam lietui belyjant. 
„Tiktai dabar, 
susipažinęs su jūsų geografija, 
prieš išvažiuodamas iš namų, geresniais vaistais 

apsirūpinsiu..." 

,Mut, ta tyla čia pas jus, Ernestina. 
Ta tyla — ne per natą man, ne per natą . . . 
Aš prie jos nepripratęs. 
Girdžiu net kaip žvaigždės naktį ūžia". 

Buvo aišku! 
Pašaukimo į vienuolinį gyvenimą jis neturėjo. 

)ariHus I.Hp- K̂ — Kazio Brndūru.) kazimierinė* 
operoa ,.Dux Magnus" dekoracijų '•*k\7ti- knraliA-

kojl iškilmių salė VavHio pilyje. Krokuvoje. 
Ada Kornakaitė-Sutkuvienė 

Dail. 

(Mano sūnau!) Sūnus: Adio! 
(Sudiev!) Man atrodo muzika 
geroje operoje neturėtų tempti 
perkrauto tekstu vežimo, kad 
neįklimptų neištraukiamai į 
kokią balą, bet turėtų skrajoti 
kaip laisvas žirgas, retkar
čiais sugrįždamas prie veži
mo pasistiprinti joje pakrautu 
pašaru. 

— Gal galėtumėte mūsų 
skaitytojams atskleisti, į ko
kią jau fazę yra įžengęs spėk-

Uikii', pa~U'JŠimas Būtų taip 
: -' •••v.alsu sužinsiti. kast ir ko
kioje rolėje jame d ai M aus 

— Veikalas yra sceniniu 
repeticijų stadijoje — tai i a 
: .u -:.\TV\ spektaklio dalis 
Juk kai pagalvoji, kifk daug 
žmonių operoje klausosi su 
akimis — didelis, stambus so
listas, tai ir didelis baisas 
Kadangi esame įpratę mūsų 
solistams duoti titulus kaip 

pvz., trys didieji, operos solis
tai, tarptautiniai solistai, tik 
solistai, na ir galų gale tik 
dainininkai, tad turiu praneš
ti gerbiamai „Dux Magnus" 
gpOKM publikai, kad pas ma
ri f dainuoja didžiausi iš di
džiųjų tarptautiniai operos so-
listai. Štai jie: (pagal jų 
scenoje pasirodymo tvarką) 
Gina Capkauskienė — burti
ninkė imperatoriaus dukra 
Ingndą: Jonas Vaznelis — 

Vilniaus vyskupas; Laima 
Rastenytė — mergaitė — Lie
tuvos dvasia; Bronius Mačiu
kevičius — Krokuvos vaiva
da, Bekojis ubagas, kareivis; 
Algis Simanavičius — Kara
lius; Rimas Strimaitis — 
Karalaitis Kazimieras; Ray 
Kazman-Kazmanauskas — 
juokdarys, durininkas; Slavą 
Žiemelytė — Karalienė; Alvi-
na Giedraitienė — Motina; ir 
mažesnėse rolėse Rita Dagie
nė — Baronin Hildegarde ir 
Gražina Stauskienė — Gran
dą Duchessa Agra. Taipgi 
dainuoja balsingų Toronto vy
rų vienetas, vadovaujamas 
gabaus muziko Jono Govedo 
ir trys Chicagos jaunimo teat
ro aktoriai: Viktoras Radvi
las, Edvardas Šulaitis, Aud
rius Viktorą, Žavingas deko
racijas ir rūbus kuria Ada 
Sutkuvienė. Grimą atliks S. 
Ilgūnas. Visu pastatymu rū
pinasi energingasis šv. Kazi
miero sukakties religinio 
kongreso Toronte pirminin
kas dr. J. Sungaila. 

— Esate, beje, ne tik viso
keriopas teatrinio meno kūrė
jas bei realizatorius, bet ir sa
vo meninės koncepcijos 
propaguotojas, balsingas kul
tūrinių disputų dalyvis. Todėl 
natūralu, kad ir šia proga tu
rėtumėte apologetinio ar kriti
nio pobūdžio pastabų. Pasida 

(Nukelta į 4 psl.i 

* 
-
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Prof. Algirdas Greimas Šiaurės Amerikoje 
Dr. P. ,irdaa Greimas, Pary

žiaus Ecole des Hautes Ėtudes 
en Sciences sociales studijų 
direktorius, neseniai vėl ap
lankė šiaurės Ameriką, kur jo 
semiotikos darbai ir iš jų susi
formavusi Sio mokslo srovė 
susilaukia vis platesnio pri
pažinimo. 

š i ų metų birželio mėnesio 
vidury prof. Greimas Toronto 
universiteto Semiotikos ir 
struktūrinių studijų institute 
skaitė paskaitą apie aktua
liuosius savo tyrimus, tarp ku
rių yra ir lietuvių mitologija. 
Jo paskaita glaudėsi univer
siteto „Very Distinguished 
Visitors Program" rėmuose. 
Ten pat dalyvavo ir dvylikos 
mokslininkų kolokviume, pa
vadintame „Universalą of 
Semiotics". Beje, tai jau tre
čias jo vizitas Toronte. 

Ta pačia proga aplankė ir 
Montrealį, kur AABS (Baltų 
studijų puoselėjimo draugijos) 
surengtoje 9-oje Baltų studijų 
konferencijoje skaitė paskaitą 
tema „Semiotika ir kultūros". 
Suvažiavimo metu paskelbta, 
kad dr. Greimas išrinktas pir
muoju draugijos garbės na
riu ir jam įteiktas atitin
kamas žymuo. 

Atlikęs pareigas Kanadoj, 
birželio 13 d. užsuko dar porai 
dienų j Chicagą susitikti su 
savo senų laikų bičiuliais lie
t u v i a i s . Tiesa, būdamas 
Toronte dalyvavo ir Marijam
polės Rygiškių Jono gimna
zijos 1934 m. laidos 50 m. su
k a k t i e s s u s i b ū r i m e . B e t 
ilgiau Chicagoje užtrukti ne
galėjo, nes jau birželio 17 d. 
buvo laukiamas Palermoje, 
kur turėjo skaityti įžanginę 
paskaitą Sicilijos semiotinio 
ratelio (Circle Sėmiotiąue Sici-
lien) ruošiamam tarptau
t in iam semiotinių studijų 
kongresui. Deja, po anksty
vesnės sunkios ligos bekeliau
damas pasijuto blogai ir, 
Palermos nebepasiekęs, sugrį
žo gydytis į Paryžių. 

Rugpjūčio pabaigoj numato 
pravesti seminarą lotynų bei 
graikų kalbų profesoriams 
apie lietuvių mitologiją. Semi
narą prancūzų Alpėse rengia 
Centre National de Researche 
Scientifique. 

„Dux Magnus" 
(Atkelta iš 3 psl.) 

linas mintimis apie tai, ką 
„visuomenei duosite", gal 
nepašykitėtumėte pasidalinti 
mintimis ir apie tai, ko iš vi
suomenės laukiate, kokia 
kryptimi norėtumėte ją nu
teikti? 

— Prieš tardamas žodį vi
suomenei, norėčiau tarti žodį 
tiems, kurie bando vertinti 
mūsų kultūrinius poreiškius ir 

O dabar mano žodis visuo
menei. Man atrodo, kad Die
vas, tas besišypsantis smūt-
keliu Dievulis, negalėjo būti 
toks žiaurus, kad mus bepras
miškai būtų ištrėmęs iš mūsų 
tėvynės. Kai, garlaiviu be
plaukiant pasroviui Nemunu, 
ašarose paskendo Jurbarko 
bažnyčios bokštai, aš klausiu 
Jo: „Viešpatie, kodėl?" Kai 
pabėgėlių stovyklose mes bu
vome kaip gyvuliai suvaryti ir 
šeriami kukurūzais, be vil-

;uo būdu turi įtakos į tuos, ku- ties kada nors artimoje atei-
rie spektakliuose neturi pro- tyje atsikvėpti baravykų kva-

Prof. dr. Algirdas Greimas 

Buvodama8 Chicagoje, prof. 
Greimas pranešė, kad jo lietu
viškoji studija Apie dievus ir 
žmones (Chicago, 1979) jau iš
versta į prancūzų bei anglų 
kalbas. Prancūziškąjį ver
timą parengė Vienos moks
lininkė Edith Rechner, o ang
liškąjį — Marija Norkūnaitė 
(Buffalo universitetas, New 
York). Tuo būdu lietuvių mito
logija bus įvesta į dviejų svar
biausių pasaulio kalbų moks
linę literatūrą. Šios srities 
studijas prof. Greimas yra 
užsimojęs papildyti keliais 
naujais veikalais. 

Galima pažymėti, kad į 
anglų kalbą išverstos bei pa
starųjų metų laikotarpiu JAV 
universitetinių leidyklų išleis
tos ir dvi reikšmingos pran
cūzų kalba jo parašytos kny
g o s — Semiotics and 
Language: an analytical dic-
tionary (su bendraautorium J 
Courtė's) ir Structural Seman-
tics: an Attempt at a Method", 
Greimo pirmasis kapitalinis 
įnašas į prancūzų struktūra
lizmą (išėjęs 1966 m.). Jo raš
tų yra pasirodę ir vokiečių, 
italų bei kt. kalbomis. 

Greta nemažo ska ič iaus 
mokslinių veikalų ir straips
nių, A.J. Greimas (su kolega 
prancūzu) yra parašęs („taip 
sau, pasibovijimui") ir detek
tyvinį romaną (neišleistas). 
Tuo tarpu kitas jo kolega, 
italų semiotikas Umberto Eco, 
sukūrė ir išleisdino jau ir į 
anglų kalbą išverstą romaną 

gos dalyvauti. Štai, kad ir 
I neseniai girdėtame „Fausto" 

operos pastatyme dainavęs 
Jonas Vaznelis. Savo galingu 
bosu užpildė gana erdvią sa
lę, suteikdamas Mefistofelio 
rolei savitą interpretaciją ir 
sukurdamas siurrealizmu 
dvelkiantį tos rolės vaidmenį, 
primenantį man Hieronymus 
Bosch velniukus. Bet čia 
nenoriu rašyti kritikos, o tik 
priminti faktą, kad kai reika
las sukosi apie tokius ele
mentarinius faktus, kaip net 

The Name of the Rose, 
literatūriniame pasaulyje su
kėlusį didelę sensaciją. Tame 
romane veikėju yra ir Grei
mas — perkrikštytas „Algir
das de Cluny" vardu. 

Tarp daugelio Greime ger
bėjų, pasak žymaus prancūzų 
filosofo Paul Ricoeur, yra ir 
dabartinis Paryžiaus arkivys
kupas, kardinolas Jean-Marie 
Lustiger, vertinąs Greimo 
metodo reikšmę teologiniam 
mąstymui. Tarp kitko, pernai 
mūsų semiotikas viename 
p r a n c ū z ų d o m i n i n k o n ų ™ ^ — " • • • • » ^ ™ " — • • • • — • » 
seminare nagrinėjo Šventraš- NuOJ7l07lėS ir pastabos 
čio tekstą ryšium su tikėjimo-

pu užpildyto šilelio oru, aš 
klausiau Jo: „Viešpatie, ko
dėl?" Kai mes audringo At
lanto vandenyno ištąsytų vi
durių pr ipi ldytose l o v o s e 
vartal iojomė8 pakel iu i į 
Ameriką, aš klausiau Jo: 
„Viešpatie, kodėl?" Kai mano 
tėvai, sutaupę paskutinius 
sunkaus darbo prakaitu su
vilgytus pinigus, nutarė iš
leisti mane pasivajoti su aud
romis ir perkūnais plačiuose 
Europos muzikinio gyvenimo 
vandenyse, aš supratau, o 

negalėjimą girdėti kai kurių Viešpatie, kodėl. Tu — mūsų 
tame spektaklyje dalyvavusių 
solistų, tai manau buvo pra
silenkiama su teisybe, api
būdinant Joną Vaznelį pačio
mis tamsiausiomis spalvomis. 

laukų rūpintojėlis atsiuntei 
mus čia svetur, kad papasako-
tumėm, paliudytumėm visam 
pasauliui, visi pagal mums Ta
vo dovanotą talentą, kokia 

Kompozitorius Darius Lapinskas. 
Nuotrauka Z. Degučio 

pasakiškai graži ta šalis, ko
kios žavingos jos dainos. Man 
atrodo, jeigu mes mirsime 
nieko daugiau nepadarę, kaip 
tik patapšnoję vienas kitam 
per petį vien tik savųjų tarpe 
ir pasakę "Gražiai padaina
vai", „Įdomią kompoziciją pa
rašei", „Gražų paveikslą nu
tapei", tada sudrebės mūsų 
milžinkapiai, prakeiks mus 
ateinančios kartos ir paskęs 
Rūpintojėlio šypsnis ašarose. 

žinojimo problematika. 
Didelės įtakos A. J. Grei

mas turi ir keleto sričių 
humanitarams Šiaurės Ameri
koje, kur moksliniais reika
lais yra lankęsis apie pustuzi
nį kartų. Pvz., 1982 m. 
pravedė dviejų savaičių 
seminarą Vanderbilto uni
versitete, kur klausytojais 
išimtinai buvo įvairių discip
linų akademiniai dėstytojai. 
Paskaitų yra skai tęs ir 
Kalifornijos, New Yorko, 
Toronto, Ottawos bei visuose 
Montrealio universitetuose. 
Šiuo metu svarsto pasiūlymą 
iš Universitė' de Montreal ki
tais metais ten atvykti ir suor
ganizuoti pilną semiotikos 
studijų programą. 

Mokslinėje literatūroje jo 
išvystytoji semiotinių studijų 
pakraipa tiesiog vadinama 
„ecole greimasienne" (grei-
miškoji mokykla). d. 

Lietuvių kalba visų pirma 
Iš okupuoto* Lietuvos pasiekia 

žinios, kad tenai persekiojami ne 
tik lietuvių tautos istorijos sklei
dėjai, ne tik pamaldūs asmenys, 
bet netgi branginantieji lietuvių 
kalbą. Prisimename, prieš kiek 
laiko rusai nužudė, upėn išmetė 
žinomą lietuvi,, kalbininką Joną 
Kazlauską dėl :o, kad jis nesuti
ko paklusti sc įetams, gynė lie
tuvių kalbos savitumą. 

Mylintiems ginantiems lietu
vių kalbą, sovietai aiškiai pareiš
kia: nebūkite donkichotai, nekal
bėkite lietuviškai! Naudokite rusų 
kalbą ir jums gyvenimas paleng
vės, gausit* gerus darbus, turėsi
te įvairių privilegijų, pajusite, 
kad gyventi malonu. 

Sovietams užgniaužus istori
nes teisybes, naikinant religijos 
pagrindus, lietuviams teliko vie
nas ir pagrindinis tautinės vie
nybės, tautinio išlikimo pagrin
das — lietuvių kalba. 

Okupacijoje ar svetimame kraš
te atsižadėti gimtosios ar tėvų kai-

Čiurlionio galerijos parodą aplankius 
Munster, Indiana 
(birželio 1 — liepos 26) 

Prie daugelio šių metų lietuviš
kų kultūrinių įvykių prisijungia ir 
Ciurlionio galerijos surengta me
no paroda, išvežta vieinagėn už 
Illinois sienos, į kaimyninę Indi
aną, šios viešnagės šeimininkai 
yra Northern Indiana Arts 
Association (trumpai NIAA), ku
ri kasmet į svečius pasikviečia 
karią nors etninę dailės parodą. 
Šioji paroda yra pavadinta Lithu-
anian Art Heritage. 

A. Markelis, rašydamas apie 
dail V. Petravičiaus meno paro
dą (taip pat vykusią Indianoje), 
pažymi, kad ta paroda buvo „dar 
vienas pavyzdys, kaip Lietuvos 
vardas iškeliamas ne tik per dai
nų ir šokių šventes, bet gal dar 
daugiau individualių asmenų dė
ka". Indianos miestelyje Munster 
vykstančios meno parodos proga 
reikia pažymėti, kad ten visas bū
rys individualių asmenų (tarp jų 
ir dail. Petravičius) garsina Lietu
vos vardą, šio kolektyvo sąrašas 
rodo, kad ten yra per 60 meninin
kų su daugiau kaip šimtu pa
veikslų. Kaip paprastai, toks gau
sos menininkų skaičius pateikia 
įvairias kūrybines temas išreikš
tas įvairiomis techniškomis prie
monėmis: aliejumi, akvarele, ak 
riliu, keramika, medžiu, drobe, 
skulptūra, grafika ir dar kitomis. 

Važiuodama į šia meno paro
dą, pradėjau nerimauti, pagalvo
jus, ką reikės rašyti apie šią paro
dą. Juk ši Čiurlionio galerijos 
paroda yra sudaryta iš tų meni
ninkų, kurie yra turėję savo paro
das šioe galerijos patalpose ir 
palikę savo kūrinius jos kolek
cijai. Jau daugelis šios parodos 
dailininkų yra tapę mūsų meno 

įėjus į patrauklias patalpas, 
pirmojo aukšto vienoje salėje 
apžiūrėjau dalį šios parodos 

bos labai lengva, nes visur aplin
kui skamba svetimoji kalba. Ne 
tik lengva, bet neabejotinai prak
tiška — svetimieji mato, kad no
rima kristi į jų virinamą katilėlį 
spirgučiu, o košes pagardinimui 
spirgučiai naudingi. Bet ar lietu
viai teverti spirgučio vardo? 

Kaip tik nelemtais laikais ap
sisprendžiamą: išlikti savo kil
mės asmeniu, ar paskęsti sveti
mųjų jūroje. Parkristi ir žūti — 
lengva; išlikti kur kas sunkiau. 
Kiekvienas yra tautos dalis. Nors 
vienam žuvus — kitiems parei
gos didėja. Netgi pagalvojama 
apie tautos išsilaikymą, išlikimą. 

Be lietuvių kalbos — kris vi
soks tautiškumas, gal net žus. 
Praktiškai nenaudojantieji lietu
vių kalbos — praranda tiesioginį 
ryšį su tauta, nes jiems lengviau 
skaityti svetima kalba, lengviau 
rašyti svetima kalba, imama pro
tauti ir galvoti svetimtautiškai. 
Dirstelėjus nesunku pastebėti, 
kad aplinkui kur kas daugiau 
svetimtaučių žmonių, lengviau 
kristi svetimtautiškų vedybų glė

bin, o tada — auginti svetimtau-
tišką prieauglį, kuriam lietuvių 
tauta, lietuvių kalba tebus egzoti
ka. 

Tegali būti vizija, nesugauna
mas sapnas, kad žmogus be lie
tuvių kalbos bus geru lietuviu. Be 
lietuvių kalbos — lietuvybė telie
ka silpnute gija, tarsi voratinklio 
siūleliu, vos vos besujungtu su li
kusia tauta. Be lietuvių kalbos la
bai greitai dingsta savo kilmės 
tautinis ideališkumas, pasiauko
jimas, įsipareigojimas, tautinė 
garbė ir ambicija; bus pasiduota 
srovei, nuliūliuota į svetimus 
vandenis taip toli, kad nei kran
tų nebus matyti. Beliks statisti
niai duomenys, tarsi surūdijęs 
kryželis panaikintam kapinyne. 

Lietuvių kalba brangintina ne 
tik okupuotoje Lietuvoje, bet ir 
kiekviename krašte, kur lietuvių 
gyvenama. Juk skaudu, kai ant
ra, trečia lietuvių karta, žiūrėk, 
jau nekalba mūsiškai, galvoja 
svetimtautiškai, visiškai pasime
tusi, nes buvo nuplaukusi su sve
timaisiais. 

Dirstelkime į Argenti^ r ri-
liją: tenai buvo dešim .ils
tančių lietuvių, jiems Lietuvon vy
riausybė ir lietuviška visuomenė 

klasikais, jų darbai apima dau
giau kaip 50 metų, jie yra gerai eksponatų. Jaučiuos kaip namie 
pažįstami meno mėgėjams, jie 
dažnai puošia mūsų spaudos pus 

tarp pažįstamų pavardžių ir 
matytų meno kūrinių. Kaip nuro-

lapius. Ar bėra reikalo apie juos dvta< e i n u žemyn į antrąją paro-
rašyti? dos salę. Beeidama ten, patekau į 

Veronika 

f* Čiurlionio 
darby rinkinio, 
tion muziej 

amerikiečių parodos kambarį, ku
rią taip pat apžiūrėjau. Vėl įėjus 
man į Čiurlionio galerijos paro
dą, staiga išryškėjo šių dviejų 
parodų skirtumas. Skirtumas ne 
teptuko ir dažų naudojime, bet 
skirtumas jais išreikštų temų, 
idėjų, vizijų. 

Vadovaujantis teorija. kad 
menininkas kuria, pasikliauda
mas savo gyvenimo patirtimi, ne 
kas kitas, o tiktai menininkas, 
užaugęs ir subrendęs savoje tėvy
nėje Lietuvoje, gali vaizdžiai per
duoti lietuviško kaimo gyvenimo 
apraiškas, jo gyventojų darbą, 
maldą, linksmybes, kančią. Tik 
lietuvis menininkas gali gyvai at
vaizduoti piemenaites. kieme 
gagenančias žąsis, besiganan 
čias avytes. Tik lietuvis meninin-
kas, netekęs savo tėvynės, gali 
atvaizduoti jos praradimo ii bė
gimo tragiką, kančią ir badą Tik 
jis gali įsivaizduoti Jūratės ir 
Kastyčio legendą, atvaizduoti 
gimtojo sodo grožybes. Nors Sie 
menininkai yra surišti su .iau-
dies meno dvasia, tapo specifi
niai jiems būdingas temas ta 
čiau savo Unijos ir spalvos oraižu 
jie yra modernūs, šiuolaikiniai. 

O jaunesnieji šios parodos 
menininkai, gimę Lietuvoje bet 
jau nebepatyrę navos tėvynės 
brandinimo, skiriasi nuo vyres
niųjų klasikų. Jie linksta į šių lai
kų meno sroves, dažniausiai pasi 
rinkdami temai objektą be 
realistinio atpažinimo. 

Si Čiurlionio galerijos paveiks
lų kolekcija lankytojai sudaro 
rimtos ir prasmingos parodos 
įspūdį. NIAA Neu* laikraštėlyje 
rašant apie šią parodą, pacituo
jamas meno kritikas J ° n n ^or' 

'alter, kuris kitaip i* nefalejo 
,a*akyQ, kaip tiktai, **»d *» 

Jaunimo centre, Chicagoje. lietuviu dailininki P**oda yra th* fti***, «ok»ą 
eksponuojamo Northern Indiana Arts Aaaocia NIAA bet kada yfi 
* , Indiana. -*. jfcįfc. 

Jūratė ir Kastytis (grafika) 

Algimantas K ežys su Paryžiaus lietuvi g grupele — 2. Klimiene, M. 
Meraite, dail. 2ibontu Miksiu prie Centre International d'Art Contem-
porain galerijos patalpų, kur vyko jo fotografinių darbų paroda šių 
metų birželio mėn. 20-28 d. A. Kezio nuotraukas į savo kolekciją 
įjaag* Parytfeje «s*nti Prancūzijos Bibliotheoue Nationale - valsty-
biaė MbHotoka Ir meno centras, kuriame laikomi dideli fotografijos 

rinkiniai 
>»***—*» ""** Nuotrauka !». Klimo 

Chicagos teatruose 
Hemingway scenoje 

Chicagoje veikia ispanų kultū
ros žmonėms skirtas teatras, 
pasivadinęs Latino Theatre (3730 
N. Clark). Vaidinimai jame vyks
ta maišant abidvi kalbas, ispanų 
ir anglų, vis dėlto daugiausia su 
anglų pere vara. Šiuo metu jis 
įscenizavo Hemingway kūrinį 
„The Old Man and the Sea". Tai 
pavaizdavimas žmogaus buities 
sunkių momentų, atliktas labai 
ryškiai. Už šį kūrinį autorius ga
vo Nobelio premiją. Siužetas — 
senas žvejys išvyksta gaudyti žu
vies. Užsikabina ypač didžiulė ir 
žvejys labai įtemptai vargsta, ją 
norėdamas ištraukti. Pritraukęs 
kerta į ją harpūnu, tačiau užpuo
la rykliai, jo tą laimikį sugrauž-
dami. 

Kūriny pinasi kova, ryžtas, 
įtampa, gamtos meilė, vidinė ko
va, malda, gilus išvargimas. Tą 
viską ypačiai gerai perteikia Sil-
vano Rey, teatro studijas išėjęs 
Havanos universitete, jau įsten
gęs sukurti apie 40 personažų 
teatre, filmuose, televizijoje. Jam 
talkina du studentai, kurių vie
nas — Frankie Davila iš Colum-
bia kolegijos. Gausūs garsų efek
tai, vaizduojantys jūros ošimą, 
audringas apraiškas. Nuoširdžiai 
atliekamas vaidinimas išryškina 
Hemingway kūrybinę jėgą. šie
met sueina 30 metų kaip tą kūri
nį Hemingvvay parašė. Vaidini
mas vyks iki liepos 29 d. imtinai. 

Reikia pasigėrėti ispanų kultū
ros aktorių nuoširdžiomis ir sėk
mingomis pastangomis. Jie kas
met vis šį tą jiems artimesnio 
duoda. Gaila, kad ne visada jie 
turi reikiamas sąlygas. Kad ir 
šiuo kartu — teatras trečiame 
aukšte, o keltuvas neveikia. -

J. Pr. 

pastatė lietuviškas mokyklas, 
netgi išdailintas Vytimi, Gedimi
no stulpais. Kas iš jų beliko? Ne
turi tinkamų mokytojų, nedaug 
beliko norinčių lietuviškai. skai
tyti, lietuviškai rašyti. Kokia nau
da iš tenai buvusių lietuviškų bib
liotekų, skaityklų, jei niekas 
neskaito lietuviškų knygų, jų ne
naudoja mokslui ar pramogai. O 
ar sąskrydžiuose skamba lietu
vių kalba? 

Panašiai ir kituose kraštuose, 
kur ilgėliau pagyvena lietuviai. 
Kaip gaila, kaip gaila, kad jie 
taip greit nutausta! Ir tai yra ne 
kas kita, kaip savo tautos savi-
žudyst . 

Ar vra įstatymų bausti tokius 
sav ,utos žudikus? 

Didesnė lietuvių grupė gyvena 
JAV-ėse, bet ir čionai įsiveržusi 
ta pati piktybinė manija: naikin
ti lietuvių kalbą, ignoruoti lietu
vių kalbą, tarpusavyje nesikalbė
ti lietuviškai, o tada aimanuoti, 
kad nemokama gerai lietuvių kal
bos, sunku skaityti lietuvių kal
ba knygas, spaudą. Jaunesnieji 
grabaliojasi anglų kalbos, netgi 
senesni ateiviai (taipgi ir „dy-
pukai") į lietuvių kalbą kaišalio-
ja angliškus žodžius, tuo turbūt 
bandydami išreikšti savo dvikal-
biškumą. 

Tai, ko okupantai rusai siekia 
prievarta, užsienyje gyvenantieji 
lietuviai daro savo noru. Prieš to
kį tautinio išsigimimo šašą neko
voja bažnyčia, nekovoja pagrin
dinės lietuvių organizacijos, netgi 
lietuvių kalba spauda stengiasi 
neakcentuoti, nes, gal, koks skai
tytojas užsirūstins. Belieka pas
kiri šauksmai. 

Neįtikėtinai skaudu, kad lietu
vių kalbos naikinimui, netgi 
spaudoje, pritaria Pranas Visvy
das, kaip skaitėme „Draugo" kul
tūrinio priedo 1984.VI.30 d. laido
je. Ne tik pritaria, bet 
donkichotais vadina tuos, kurie 
gina, brangina lietuvių kalbą. 
Girdi, lietuviams anglų kalba 
esanti kasdieninė kalba, jie gimę 
anglų kalbos prieglobstyje, tai 
kuriems galams vargintis su ta 
nelemta lietuvių kalba... 

Štai, kiek truko laiko iki Pra
nas Visvydas parodė tikrą savo 
galvojimą, savąjį nutautimą ir 
lietuviškumo niekinimą. Anot jo, 
šalin lietuvių kalba, šalin lietu
vių spauda, bravo angliškai ar 
svetimtautiškai kalbantieji, sieki
me lietuvių kalbos sunaikinimo. 

Aš tokiai galvosenai, tokiems 
siekiams nepritariu ir esu nuo
monės, kad lietuvių kalbos prak
tiškas, viešas naudojimas yra pa
grindinė sąlyga išlikti lietuviu ar 
lietuvaite. 

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles. Calif. 


