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Kas yra mūsų draugai ir kas priešai?
Šiame numeryje:
„Hipopotamiškas valsas” — naujas 
išpuolis prieš režisierių Jurašą.
Kas yra mūsų draugai ir kas priešai? 
Nauji leidiniai.
Chicagos teatruose.
Žaliojo Lietuvos kaimo dainiui užge
sus — poeto Antano Miškinio atmini
mui.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
Mintys apie naują plokštelę „Žiburė
liai”.
Prano Visvydo humoreska.

„Hipopotamiškas valsas — naujas 
išpuolis prieš režisierių Jurašą

ADOLFAS DAMUSlS

Praėjusiems metams bai
giantis, lietuvių dramos pa
dangę nušvietė kometa — 1984 
m. gruodžio mėn. 22 d. Litera
tūroje ir mene debiutavo 

; modemus dramaturgas Jonas 
Lukoševičius. Jo visų puslapį 
užimanti „herojinė mini 
drama” - „Kelias aukštyn” 
atveria neregėtus horizontus 
lietuvių dramaturgijai. Drą
siai jungdamas ekspresio
nistinius, siurrealistinius ir 
absurdinius motyvus, bet — 
šiukštu! — nepamiršdamas ir 
socrealizmo, autorius 
nukaukuoja reakcinę išeiviją, 
demaskuoja Amerikos 
supuvimą, su žeme sumaišo 
„Laisvės” ir „Laisvos Euro
pos” radijus ir parodo, kokios 
klaikybės atsitinka, kai lietu
vis režisierius išslysta iš 
visažinės partijos glėbio ir 
išklysta į klastingą buržuazi
nį pasaulį! Vėl įvyko stebuk
linga cheminė transformacija 
— vakar Laurinčiukas, šian
dien Lukoševičius: Amerikoje 
pabuvoję aparačikai, sugrįžę 
virsta „dramaturgais”!

Taip, juokomis kalbame 
«. apie paskiausiąjį, iki šiol patį
* ilgiausią ir, savaip, komiš-
i kiaušių išpuolį prieš režisierių

Joną Jurašą. Neabejojam, kad 
I! Lukoševičiaus „mini drama”
■ — aparačiko mėginimas 

pakilti į satyros strato
sferą — pralinksmino

’ ir skaitytojus Lietuvoje.
(Sunku nesijuokti išvydus 
hipopotamą, kuris staiga 
užsimano šokti valsą.) Tačiau 
„mini dramos” apimtis, 
tikslas ir menkai tepaslėptas 
tūžmas kelia ir rimtesnių 

’ klausimų.
Lukoševičiaus satyrinis 

sužydėjimas vėl nušviečia 
Bave „tarybiniais žumalis- 

LJ tais” vadinančių žmonių 
paskirtį. Kai kam gali atrody-

■ ti, kad žurnalisto užduotis yra 
- kuo išsamiau ir objektyviau 
Su informuoti publiką apie tai, ką 
•' jis matė, pergyveno, išgvil

deno, ir apie ką jis bent truputį
I nusimano. Toksai požiūris į 

žurnalisto pašaukimą kvepia 
r „buržuaziniu objektyvizmu.” 

„Tarybinio” žurnalisto užduo-• H
. j

K ’ 

tis ne informuoti skaitytoją ir 
padėti jam susidaryti savo 
paties nuomonę, bet kovoti 
„ideologinio karo” fronte. O 
tame kare faktai tėra „buržu
azinės iliuzijos”, melas — 
teisėtas ginklas, jei jo pagalba 
galima priartėti prie partijos 
siekiamo tikslo.

Besidarbuodamas Ameri
koje ir sugrįžęs į Lietuvą, 
Lukoševičius turėjo ir tebeturi 
svarbią užduotį „tarybiškai” 
informuoti lietuvius skaity
tojus apie Joną Jurašą. 
Teatrinio apsišvietimo tokiai 
užduočiai nereikia. Rašy
damas apie Jurašo „Mac- 
beth” spektaklį La Mama 
teatre, Lukoševičius tepaste
bėjo aktoriaus nuogybę. Apie 
spaudos entuziastiškai sutik
tus Jurašo pastatymus, kaip 
ir apie „Savižudžio” spektaklį 
Broadway, „tarybinis” 
žurnalistas išsamiau nerašė. 
Visuose jo straipsneliuose 
nerasi nei datų, nei pavadi
nimų, nei kritikų atsiliepimų. 
Viskas vyksta fantastiniame 
dezinformacijos pasaulyje, 
kuris tapomas dervos ir tulžies 
mišiniu.

Ir čia iškyla kitas klausi
mas. Ar Literatūros ir meno 
redaktoriai bei jų ideologiniai 
prižiūrėtojai nenujautė, kad 
toksai „hipopotamiškas 
valsas”, kokį sušoko Luko
ševičius, tesukels juoką ar 
pasipiktinimą ypač tarp tų, 
kuriuos tokiu „žumalizmu” 
norima paveikti — tarp Lietu
vos rašytojų, teatralų ir kitų 
menininkų? Juk ne paslaptis, 
kad jie domisi Jurašo spek
takliais užsienyje ir džiau
giasi jo pasisekimais. Jei taip, 
ar Lukoševičiaus straipsnelis 
nėra brangaus Literatūros ir 
meno puslapio eikvojimas? Ir 
argi ne šventvagystė rašyti 
Jurašų pavardes didžiosiomis 
raidėmis, kai net Konstan
tinas Černenka įspraudžiama 
į mažąsias.

I tai peršasi atsakymas, kad 
Lietuvos ideologiniai karve
džiai vis labiau niršta ant rėži- 
sieriaus, kuris išdrįso 
pasmerkti lietuvių kultūros 
maitojimą, o šiandien drįsta

Vasario 16 dienos minėjime* 
tinka pažvelgti, kas gali mums 
pagelbėti atgauti laisvę bei 
lygiateisę valstybinę padėtį 
pasaulyje. Kitaip tariant, kas 
yra mūsų draugai, kas yra 
mūsų priešai pasaulinėje 
plotmėje ir mūsų pačių tarpe?

•
Mažoji tauta, kuri nesugeba 

atskirti draugo nuo priešo, arba 
kurios nariai per nesusipra
timą draugą laiko priešu, o 
priešą draugu, pati ir patys 
save pasmerkia išnykimui. 
Džiaugiamės mūsų aplinkoje 
atbundančia pliuralistinės 
visuomenės sąrangos idėja. Bet 
ją praktikuoti savo tautos tarpe 
retai bepajėgiame. O būtų 
vertinga bent savitarpyje 
priešų neturėti ir kiek kitaip 
nuoširdžiai ir vertingai 
įsitikinusį savo tautos narį 
priešu nelaikyti.

Mūsų sunkios dabarties 
padėtyje yra labai svarbu 
susiorientuoti, kas yra ir kur 
yra mūsų draugai pasaulinėje 
plotmėje, kurių skelbiamos idė
jos ir veiksmai gali sukurti 
sąlygas mums iškovoti laisvę ir 
lygias valstybines teises su 
kitomis valstybėmis.

Dėl Antrojo pasaulinio karo 
mūsų tautos ir valstybės padė
tis pasidarė tragiška. Iš 
pradžių atsidūrėme tarp sovie
tinio marksizmo ir vokiškojo 
nacionalsocializmo girnų. Tie 
abu diktatūriniai imperialistai 
Lietuva ir visu Pabaltiju 
prekiavo. Jaltos konferencija, 
kurioje 1945 m. vasario 4-11 d. 
tarėsi Rooseveltas, Churchillis 
ir Stalinas, nesistengė įgyven
dinti Atlanto chartos principų 
ar pareikalauti jų vykdymo ir 
negynė ne tiktai mažųjų Pabal
tijo valstybių, bet ir Vidurio 
Europos didesniųjų valstybių 
teisių. O koks vertingas buvo 
Atlanto chartos principas, 
Roosevelto ir Churchillio 1941 
m. rugpjūčio mėn. 14 d. 
paskelbtas: „Suvereninės
teisės ir laisvas savarankiškas 
valdymasis tautų, kurios buvo 
jėga prijungtos, turi būti 
atstatytos”.

Vėliau gi tiesiog likiminių 
įvykių susiklostymas vėl mums 
tapo nepalankus. Per anksti 
mirė Rooseveltas, ir britai 
neapdairiai ir neišmintingai 
neišrinko Churchillio. Tie 
įvykiai Stalino padėtį labai 
sustiprino. Nei Trumanas, nei 
Attlee Potsdamo konferencijoj 
1945 m. liepos 17 d. — rugpjū
čio 2 d. nepajėgė atsverti Stali-

* Kalba, pasakyta 1985 m. vasario 
mėn. 10 d. JAV LB Vidurio apygar
dos Lietuvos nepriklausomybės minė
jime, Chicagoje.

kalbėtis su tėvyne „Laisvos 
Europos” radijo bangomis. 
Tokį niekadėją reikia dobti 
pačiu veiksmingiausiu — saty
ros — ginklu. Bet kur tokį 
ginklą gausi? Rimti rašytojai, 
teatro žinovai, ar Žilinskaitės 
lygio satyrikai kažin ar sutiks 
viešai meluoti ir smala 
drabstyti savo tautietį meni
ninką. Telieka Lukoševičius...

O vienu atžvilgiu Lukoše
vičiaus „mini drama” bus 
naudinga — ji paskatins dar 
daugiau lietuvių klausytis 
„Laisvos Europos” radijo 
programų. 

no įtakos ir reikšmės. Taip visa 
Rytų Europa pasiliko 
nekontroliuojamoje Stalino 
kontrolėje. Visas Pabaltijis 
pakliuvo į sovietinės vergijos 
nagus. Per tų okupacijų metus 
Lietuvai likimas lėmė sunkiai 
pergyventi nacių terorą ir dar 
daug sunkesnį sovietinį geno
cidą.

Tas visas vyksmas nebuvo 
jokia pripuolamybė ar netikė
tumas. Jau šimtmečiais mūsų 
tauta yra istorinio vystymosi 
kovos sūkuryje. Jame vyravo ir 
vyrauja dvi radikaliai viena 
kitai priešingos kryptys: viena 
jų yra idealistinė, humaniška, 
krikščioniška, žmogų kaip 
asmenybę gerbianti, demokra
tiška, kita gi materialistinė, 
prieuartinė diktatūrinė, žmogų 
išnaudojanti, pavergianti siste
mai. Pirmoji yra pažangos, 
antroji atžangos vykdytoja.

Mūsų tauta, gyvendama 
savo laisvoje tėvynėje, 
daugiausia buvo persiėmusi 
idealistine kryptimi, kuri teigė, 
kad žmogus auga, bręsta ir 
vystosi istorijos tėkmėje ir savo 
veikla išreiškia žmoniškumo 
vertybes uis tobulesne forma. 
Anuo metu drąsiai propagavo
me įsitikinimą, kad ir politika, 
ne tiktai vidaus, bet ir pasauli
nė, turi paklusti tam tikroms 
moralinėms normoms. Sociali
nė gi sąranga ir jos vystymosi 
eiga turi atitikti krikščionybės 
bei humanizmo principus: 
pavyzdžiui, bendrasis gėris, 
socialinis teisingumas bei soli
darumas. Kitaip tariant, tauta 
ir išrinktoji vadovybė turi 
įsisąmoninti socialinę 
kooperatyvinę dvasią, siekian
čią visų piliečių laimės ir gero
vės. Prisimenant Lietuvoje 
įvykdytą žemės reformą, 
socialinį gydymą, draudimą, 
pastangas siekti teisingumo 
visiems, siekti tiesos moksle ir 
kūryboje, demokratiškumo, ne 
tiktai politiniuose, bet ir sociali
niuose ir kultūriniuose baruose, 
galima sakyti, jog ta idealis
tine kryptimi ir buvo stengia
masi eiti, gal su keliais nelem
tais antidemokratiniais 
nukrypimais.

Kelis šimtmečius gyvenome 
išnykimo grėsmėje. Šio 
šimtmečio pradžioje horizonte 
nušvito laisvės viltis. Drąsių, 
ryžtingų asmenybių ir gyvos 
tautos susipratimo dėka laimė
jome laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Tai buvo 
šviesaus, pažangaus darbo 
metai. Retkarčiais jutome 
pavojų ir tautai, ir valstybei. 
Tai grėsmei nenorėjome tikėti. 
Tada atrodė, kad amžiais lietu
vių tauta gyvens 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Dabar matome, kad ta mūsų 
pavojaus nuojauta, nors atro
dė ir neįtikėtina, buvo reali.

Šiuo metu pasaulyje jau 
pastebime tiesiog neįtikėtinų 
ženklų, kurie istoriniam žmoni
jos sąmonės vystymuisi bando 
duoti radikaliai priešingą kryp
tį negu mūsų anais laisvės 
laikais pasirinktoji. Tai ne 
pirmosios tos krypties kregž
dės, bet tai jau grasus materia
listinės diktatūrinės krypties 
pasireiškimas. Jo ženklai iškil
davo ir kiek anksčiau į viešu
mą, bet ne tokia ryškia forma, 
kokią jie įgavo Antrojo pasauli
nio karo metu. Tame grasiame

Kristijono Donelaičio statula (skulpt. K. Bogdanas) Vilniaus universiteto rūmų šiauriniame fasade.

istorinio vystymosi keitimesi 
svarbiausią vaidmenį atliko 
dvi diktatūros: sovietinė ir 
nacionalsocialistinė. Jos abi 
pasireiškė genocidiniais trėmi
mais, masinėmis žudynėmis, 
holokostu, teismais, paremtais 
falsifikuotais kaltinimais, jų 
teroristinių saugumo institu
cijų savavaliavimu, žmogų 
pažeminančiai traktuojant 
tiktai kaip jų grėsmingos siste
mos įrankį. Naudodamosi poli
tine ir policijos prievartine jėga 
jos, taip atrodė, buvo pametu- 
sios protinę pusiausvyrą, 
ypačiai jų vadovai. Tie visi 
būtų trumparegiai, kurie po tų 
žiaurių pergyvenimų patirties 
dar svajotų apie fašistinį ar 
marksistinį autoritetizmą. Jie 
piltų vandenį ant imperialis
tinio, materialistinio, diktatū
rinio malūno rato, kuris pasau
liui šviesos nežada, tiktai 
pražūtį mažesniosioms 
tautoms, o gal ir visam pasau
liui.

Nacionalsocializmas žlugo, 
bet sovietinis marksizmas dar 
žygiuoja ta pačia kryptimi. Ši 
sovietinė sistema pasitelkė į 
pagalbą technologinį procesą, 
kuris apgailėtinai įgavo labiau
siai nepageidaujamą ir pačią 
destruktyviausią branduoli
nių ginklų formą. Tokia 
nežmoniška sistema, 
apsiginklavusi masiniai naiki
nančiais ginklais, kabo virš 
pasaulio žmonijos galvų kaip 
Damoklo kardas.

Grumtynės tarp tų dviejų 
istorinio vystymosi krypčių, iš 
vienos pusės pažangios idealis

tinės demokratinės, iš kitos 
pusės atžangios imperialis
tinės diktatūrinės, eina ir 
dabar. Tad ir Vasario 16 dienos 
minėjimas neturėtų ribotis 
Lietuvos nepriklausomybės 
akto paskelbimo sukaktimi. 
Tai yra kartu prisiminimo ir 
susikaupimo diena, kad ir 
mūsų tauta yra pasaulinio 
masto idėjinių grumtynių sūku
ryje. Ir tose grumtynėse mes 
nesame tiktai neveiklūs 
pašalaičiai, bet esame aktyvūs 
tos kovos dalyviai.

Po J altos konferencijos Stali
nui pavyko istorinį socialinio 
gyvenimo vystymąsi pakreipti 
sovietinės imperialistinės dik
tatūrinės sistemos labui. Jis 
yra būdingas tos negatyvios, 
atžangios krypties atstovas.

Atsidūrę laisvajame 
pasaulyje, mes metų metais 
pergyvenome keistas 
apraiškas tuose mums taip 
gyvybiniuose reikaluose. 
Kažkokios užslėptos propagan
dos įtakoje laisvajame pasauly
je gana intensyviai buvo 
pataikaujama imperialistinei 
sovietinei sistemai. Tiktai 
keliais pastaraisiais metais 
pradėjo matytis ir prablaivė
jimo. Dabar jau nedvejojant 
yra galima paminėti bent porą 
idealistinės krypties asmeny
bių, kurios taikliu ir teisingu 
žodžiu ir konkrečiais veiksmais 
sugeba pakreipti ir išlaikyti tą 
socialinį istorinį vystymąsi 
idealistinėje tobulėjimo plotmė
je. Pavyzdžiui čia yra pamini
mos dvi ryškiausios šios 
idealistinės krypties asmeny

bės mūsų šios dabarties 
pasaulinėje plotmėje: JAV 
prezidentas Ronald Reagan, 
kuris sustabdė naivų 
pataikavimą Sovietų Sąjungai 
ir sugeba kreipti socialinį isto
rinį vystymąsi idealistine 
kryptimi, ir popiežius Jonas 
Paulius II, kuris drąsiu žodžiu 
demaskuoja marksistinį 
materializmą ir skelbia sociali
nius krikščioniškus principus, 
kurie ateina į pagalbą 
persekiojamam ir ekonomiš 
kai bei moraliai skriaudžia
mam žmogui.

Imperialistinės diktatūrinės 
sovietinės krypties reiški
masis yra sukūręs pasauliui 
tokią grėsmę, kad kai kurie 
ateitį pramatantys rašytojai 
bando savo literatūriniais 
veikalais įspėti žmoniją. 
Paminėtini du tokie autoriai, 
kurie savo raštuose išryškina 
tą imperialistinę, diktatūrinę 
istorinio vystymosi kryptį. Tų 
dviejų autorių fantazija yra 
labai laki. Jie sukuria šaržuo 
tus vaizdus. Daugeliu atvejų 
toji jų kūryboje vaizduo
jamoji tikrovė, kuri prievarta 
žmogui yra užkraunama, nors 
jo prigimčiai ir svetim i, jau iš 
dalies atžangios sistemos užsi
spyrusiai yra vykdoma.

Tie du autoriai yra britų 
rašytojai George Orwell, 1949 
metais parašęs utopinį roir 
ną 1984, ir Aldous Huxley, 
1932 metais parašęs irgi u1 opi
nį romaną Brave New W'>rld. 
George Orwell ryškiai 

(Nukelta į 2 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.) 
vaizduoja žmonijos ateities 
beviltiškumą, jeigu negaty
vinė, prievartinė, materialis
tinė sistema įsigalės. Jis įspė
ja žmoniją, kad tada 
žmoniškumo vertybės bus 
prarastos, žmonės taps 
besieliais automatais. 
Žmogaus prigimtis bus taip 
pakeista, kad jis nepasiilgs 
laisvės, kilnumo, garbin
gumo. Jis užmirš esąs žmogu
mi, pats to nejausdamas. 
Autoriaus nuomone, 
žmoniškumo vertybes 
sunaikinti žmoguje nėra 
lengva. Juk jame glūdi 
neišdildomas troškimas tei
singumo, tiesos, meilės, 
solidarumo. Bet kankinimais, 
smegenų plovimu, psichiat
rinių ligoninių priemonėmis, 
kaip cheminėmis injekcijo
mis, yra galimybių žmogų 
palaužti ir įskiepyti Didžiojo 
Brolio principą: „Vergija yra 
Laisvė”. Tai dvi radikalios 
priešingybės. Diktatorius tą 
savo negatyvinę priešingybę 
propagandiškai vadina laisve, 
bet praktikuoja jos vergijinį 
turinį.

Aldous Hųxley savo veikale 
pašiepia negatyvinę, imperia
listinę sistemą bei valdančios 
klikos naujus principus: 
uniforminį vienodumą, 
identiškumą, stabilumą. Jo 
nuomone, paklusnią ir diktato
rių garbinančią minią galima 
pasigaminti tiktai labora
torijoje, chemikalais sunaiki
nant tų sintetinių žmonių sąži
nę. Bet ir visagalei partijai 
taip lengvai tai nepavyksta. 
Vienas asmuo, gimęs iš 
natūralios motinos ir sinteti
nio tėvo, sukyla prieš šią 
sveikam žmogui nepriimtiną 
sistemą ir pasipriešina unifor- 
mizmui, narkotikų svaiguliui 
ir vergiškai determinacijai.

Abiejose tose knygose 
aiškiai matyti, kaip tų prievar
tinių sistemų pastangos at
sitrenkia į asmenybę, iškylan
čią iš sveikų, stiprių, 
sąmoningų žmonių tarpo.

Mūsų tautos praeities ir 
dabarties gyvenime buvo ir 
yra daug tos idealistinės isto
rinio vystymosi krypties 
asmenybių. Štai keli jų pavyz
džiai. Devynioliktame šimtme
tyje lietuvybės stiprėjimui 
didelį vaidmenį atliko vysku
pas Motiejus Valančius (1801-

„ „ ....... „ ... . , Moksleivis Julius Sasnauskas 1982 metais Sibiro
Vytautas Bogušis ir Algirdas Masilioms, okupuo- tremtyjei įgyvenęs pirmuosius ištrėmimo metus, 
toje Lietuvoje išmesti iš gimnazijos 1976 metais už jam nebUvo leista aplankyti namus po pirmųjų 
jų tautines ir religines pažiūras. kalėjimo metų.

1875). Jis švietė liaudį, steigė 
knygynus, lietuviškas parapi
nes mokyklas, pats rašė, lietu
viškas knygas spausdino 
Prūsijoje. Su jo asmeniu yra 
surištas knygnešių laiko
tarpis. Jam išvysčius stiprią 
tautos blaivinimo veiklą, 
Lietuvoje užsidarė dauguma 
smuklių, caro akcizinės paja
mos sumažėjo. Ir būdinga, 
nors vysk. Valančius nebuvo 
įsijungęs aktyviai į 1863 metų 
sukilimą, tiktai visais jam 
įmanomais būdais gelbėjo 
sukilimo aukas, vis tiek caro 
valdžia, keršydama lietuvių 
tautai, uždarė blaivybės 
draugijas, parapines lietu
viškąsias mokyklas, ribojo 
kunigų seminarijos auklėtinių 
skaičių. Vysk. Valančiui pavy
ko apsaugoti daug kunigų ir 
pasauliečių nuo mirties bei 
ištrėmimo, bet vis dėlto daug 
sukilėlių ir jų tarpe 67 kunigai 
buvo ištremti į Sibirą, o šeši 
kunigai ir daug pasauliečių 
sunaikinti egzekucijomis. Taip 
labai sunkiose sąlygose veikė 
idealistas vyskupas valstietis 
prieš imperialistinį rusų caro 
režimą.

Prūsijoje labai svarbų 

vaidmenį atliko Kristijonas 
Donelaitis (1710-1780). Jis 
savo lietuviškąją sąmonę, 
nežiūrint germanizacijos 
spaudimo, labai aiškiai išreiš
kė „Metuose”. Jis matė nutau- 
timo pavojų ir suprato, kad 
prieš jį atsilaikyti bus pajėgūs 
tiktai aukštos kultūros asme
nys. Jis tad ir ragino mokytis, 
pasisavinti naujus ūkininkavi
mo metodus, o ypač pabrėždavo 
intensyvaus darbo svarbą. 
1749 metais jis ragino: „Tegu 
tavo sūnūs, jeigu tokių turėsi 
ir norėsi paskirti teologijai, 
laiku išmoksta gerai lietu
viškai, kad galėtų tinkamai 
vadovauti parapijąi lietuvių 
kalba”. K. Donelaitis valstie
čius vaizdavo kaip asmenis, 
turinčius stiprią tautinę sąmo
nę. Jis buvo sukūręs savo 
donelaitinę gadynę. Su kitais 
sąmoningais lietuvninkais 
kaip Ruigys, Šimelpenigis, o 
vėliau ir L. Rėza sugebėjo 
nuteikti vokiečių kultūros 
darbuotojus kaip I. Kantą, G.
E. Lessingą, J. G. Herderį, 
kurie tapo aktyviais lietuvių 
kultūros propaguotojais.

Tai du didieji praėjusių 
šimtmečių milžinai. Jie savo 

CSAPVYGA , 
BIELIAUSKIENĖ, 
mokiusi jaunimų mylėti 

DIEVĄ IR TĖVYNĘ, 
nuteista (i983-v»2o) 7 metams.

Bausmę, atlieka Yy 
Mordovijos lageryje^Y,

Okupuotoje Lietuvoje platinamos atvirutės, išleis
tos po kun. Sigito Tamkevičiaus ir Jadvygos 
Bieliauskienės areštų. Kun. Sigitas Tamkevičius 
(kairėje), Kybartų parapijos klebonas ir Tikinčiųjų 
teisėms ginti komiteto narys, buvo areštuotas 1983 
m. gegužės mėn. 6 d. Jadvyga Bieliauskienė (dešinė
je), areštuota 1983 m. gegužės mėn. 20 d. ir nuteista 
7 metams kalėjimo, buvo apkaltinta Garliavos 
moksleivių religinio būrelio organizavimu, parašų 
rinkimu po tikinčiųjų pareiškimais, skunde rašymu 
Kauno miesto prokurorui dėl vaikų terorizavimo.

asmenybės Įnašais sunkiose 
sąlygose sugebėjo lietuvių 
tautos individualybę, jos 
kalbą iškelti ir įteisinti moks
le, kūryboje, politikoje.

Panašiai ir iš šios sunkios 
Lietuvos okupacinio periodo 
dabarties iškyla nemažai hero
jiškų asmenybių. Kaip pavyz
džiai minėtini mūsų sąžinės 
kaliniai: kun. Alfonsas
Svarinskas, kun. Sigitas 
Tamkevičius, Nijolė Sadūnai- 
tė, Julius Sasnauskas, Jad
vyga Bieliauskienė, Vytautas 
Skuodis, Robertas Grigas, 
Baly s Gajauskas, Viktoras 
Petkus, Algirdas Statkevičius,

NAUJI LEIDINIAI
• Mūsų vytis nr. 3 (1984). Aka

deminio skautų sąjūdžio leidžia
mas trimėnesinis žurnalas. 
Redaktorius — Juozas Toliušis, 
7220 S. Califomia Avė., Chicago, 
IL 60629. Administracija — Danu
tė Korzonienė ir Gina Remienė, 
2725 W. 84th Place, Chicago, IL 
60652. Metinė prenumerata — 7 
dol., studentams — 4 dol. Atskiro 
numerio kaina — 2 dol.

Numeris skiriamas Akademi
nio skautų sąjūdžio 60 metų 
sukakčiai, atšvęstai 1984 metais. 
Spausdinami atsiminimai iš sąjū
džio steigiamojo laikotarpio, o 
leidinio didesnę dalį sudaro 
nuotraukų rinkinys iš ASS 
gyvenimo, pradedant pokario 
metais atsikūrusios akademinės 
skautijos veikla ir baigiant pasta
ruoju* dešimtmečiu.

• WORLD LITERATURE 
TODAY, Volume, Number 4, 
Autumn 1984. A Literary (įuarter- 
ly of The University of Okla- 
homa. Editor: Ivar Ivask, 630 
Parrington Ovai, Room 110, Nor- 
man. Okla. 73019. Asmeniškoji 
metinė žurnalo prenumerata — 
$23.00 (U.S.), dvimetinė prenume
rata — $40.00. Administracijos 
adresas: World Literature Today, 
University of Oklahoma Prese, 
1005 Asp Avenue, Norman, OK 
73019.

Didelio formato, liuksusinio 
apipavidalinimo, keturis kartus 
per metus išeinantis literatūros 
žurnalas anglų kalba. Kiekvienas 
jo numeris arti dviejų šimtų ilius
truotų puslapių, kuriuose straips
nių ir knygų recenzijų forma žvel
giama į visą šių dienų pasaulinę 
literatūrą, neaplenkiant ir lietu
viškosios.

Naujausio numerio straipsniai 
daugiausia skiriami suomių rašy
tojo Paavo Haavikko kūrybai. Jis 
mat laimėjo kas dveji metai 
skiriamą, šio žurnalo ir jo redak
toriaus įsteigtą Neustadt literatū
ros premiją. Premija jau yra 
įgijusi tarptautinį garsą. Laimė
tojui įteikiama 25,000 dolerių. Lig 
šiol Neustadt premiją yra laimėję 
šie rašytojai: 1970 Giuseppe Un- 
garetti (Italija), 1972 Gabriel Gar
da Mėrųuez, (Kolumbija), 1974 
Francis Ponge (Prancūzija), 1976 
Elizabeth Bishop (JAV), 1978 
Czeslavv Milosz (Lenkija), 1980 
Josef Škvorecky (Čekoslovakija), 
1982 Octavio Paz (Meksika) ir 

Gintautas Iešmantas, Anta
nas Terleckas, Povilas Pečeliū
nas, Mečislovas Jurevičius ir 
kiti.

Kiek daug mes turime 
sąmoningų, susipratusių 
asmenybių ir čia, laisvajame 
pasaulyje, savoje bendruo
menėje: lituanistinių mokyklų 
mokytojai, visi tie, kurie 
asmenine auka sukuria jauni
mo židinius auklėjimo bei susi
būrimo tikslais, kurie juos 
išlaiko bei naudingai įtai
gauja jaunuomenę gerai 
pramokti lietuvių kalbą, ugdy
ti charakterį ir gilinti savo 
tautinį, religinį bei socialinį 
sąmoningumą. Tai yra viBi tie, 
kurie savo aukos dvasios dar
bais ugdo asmenybes tai 
idealistinei, krikščioniškai, 
humanistinei istorinio 
vystymosi krypčiai.

Iš tų schematinių svarstymų 
pabaigai galime pasidaryti 
sau tris išvadas:

1. Idealistinė istorinio vys
tymosi kryptis yra mažųjų 
pavergtųjų tautų egzistencijos 
atramos pagrindas. Jos eilėse 
yra mūsų draugai. Ji sudaro 
sąlygas netrukdomai naudoti 
bei kurti savą kalbą, pažin
ti ir ugdyti savo kultūrą bei 
praktikuoti etninį mozaikinį 
spalvingumą tautų šeimoje. Ir 
vien savo tautoje ji sudaro 
žmogui sąlygas vystyti talen
tus, laisvai save išreikšti 
pagal savo sąžinės įsitikini
mus.

2. Savoji kalba yra visos 
tautos turtas, jos širdis ir 
siela. Prof. Antano Maceinos 
žodžiais: „Pagrindinė tautinė 
tradicija ir tuo pačiu pagrindi
nė asmens būsena istorijoje 
yra kalba”. Mūsų kunigaikš
čiai laimėdavo mūšius, bet 
pralaimėdavo karų pasekmes, 
nes neįvertino savo kalbos 
reikšmės.

3. Tautos gyvybė glūdi

1984 Paavo Haavikko (Suomija). 
Pastarasis laureatas labiausiai 
yra žinomas kaip poetas, bet yra 
rašęs ir dramos veikalų bei 
prozos. Visuose žanruose jis 
atkreipė į save dėmesį. Yra gimęs 
1931 metais. Nemažas pluoštas 
Paavo Haavikko poezijos yra 
išversta į anglų kalbą ir šiame 
žurnalo numeryje.

Lietuviškoji žurnalo dalis šį 
kartą yra dviejų knygų recen
zijos: Rimvydo Šilbajorio Mind 
against the Wall: Essays on 
Lithuanian Culture under Soviet 
Occupation (Juris Silenieks) ir 
Albino Žukausko Benamė meilė 
(R. Šilbajoris).

k. brd.

• Akiračiai nr. 1 (1985 sausis). 
Mėnesinis laikraštis, leidžiamas 
Viewpoint Press, Ine., 6821 S. 
Maplewood Avė., Chicago, IL 
60629. Redakcija: D. Bielskus, K. 
Drunga, L. Mockūnas, Z. Reka
šius, T. Remeikis, T. Venclova, H. 
Žemelis. Spaudos grafika — A. 
Kurausko. Metinė prenumerata 
JAV — 10 dol.. kituose kraštuose
— 8 dol. Atskiro numerio kaina
— 1 dol.

Šiame laikraščio numeryje 
skaitytojo dėmesį ypač patrauks 
Rimvydo Šilbajorio jo kritikos 
darbams įprastu įžvalgumu ir 
gilumu parašyta Marcelijaus 
Martinaičio naujo poezijos rin
kinio Toli nuo rugių recenzija. Jis 
čia sukaupia žvilgsnį į moralinės 
plotmės reikšmę Martinaičio poe
zijoje, nurodydamas gausiais 
pavyzdžiais, kaip šioji poezija 
„išsipildo moralinėj dimensijoj, 
kur mūsų dvasią pasitinka savęs 
beieškančios ir sąžinė, ir meilė, ir 
tiesa”. Tiems, kurie Marcelijaus 
Martinaičio, vieno pačių svar
biausių dabartinių lietuvių poetų, 
kūrybą dar mažai pažįsta, 
Šilbajorio straipsnis bus geriau
sias įvadas į jo poetinį pasaulį. '

Kitos numerio temos: amerikie
tiškasis nacionalizmas (V. Trum
pa), Orvvellio metai (K. Barėnas), 
Algimanto Kezio kelionė į Lietu
vą ir fotografinis menas (redakci
jos pokalbis su A. Keziu), lietu
viškų vardų ir pavardžių nykimas 
Amerikoje (B.R.). Algis Mickūnas 
pateikia plačią Lietuvoje išleistos 
sudėtinės knygos Žmogus šiuolai-. 
kinėje filosofijoje recenziją. 
Netrūksta ir aktualijų: komen
tuojamas Lietuvių rašytojų 
draugijos literatūros vakaras 
praeitų metų rudenį Chicagoje,

Romas Ragaišis, okupuotoje Lietuvoje už „antisovietinę” veiklą teisia
mas antrą kartą, 1979 metais.

Petras Cidzikas Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje 1981 metais. Jie 
buvo areštuotas 1973 metais už „antisovietinę” veiklą, paskelbtas 
„nenormaliu” ir „šizofreniku” — buvo 4 metus prievarta „gydomas”. 
Nuo tada yra buvęs paleistas ir vėl suimtas kelis kartus.

kiekvieno jos nario širdyje. 
Ryškios ir stiprios tautos 
asmenybės ankstyvesniais 
laikais ir dabar neleido ir 
neleidžia socialinio gyvenimo 
idealistiniam istoriniam 
vystymuisi nukryti į šunke
lius, jį išlaikė ir bando dabar 
savo asmenine auka jį išlaiky
ti lietuviškojo krikščioniškojo

Chicagos teatruose
Pirmoji Bizet

opera
Prancūzijos kompozitorius 

Georgės Bizet, gyvenęs tik 37 
metus (1838-1875), pasilieka 
mums neužmirštamas savo didin
ga opera „Carmen”. Tačiau jis, po 
keletos mažesnių kūrinių, teturė
damas dar tik 25 m. amžiaus yra 
1863 m. Paryžiaus Lyriniam 
teatrui sukūręs pirmą savo dides
nę operą: „Perlų žvejai”. Šią ope
rą vasario 2-10 d. šešis kartus 
pastatė Chicagos operos teatro 
grupė Atheneum teatro puošnioje 
salėje, 2936 n. Southport. Chica
gos operos teatrą įsteigė Alan 
Stone, operines studijas išėjęs 
Milane, dėstęs Northwestern 
universitete, buvęs teisėju 
Metropolitan operos perklausose.

Siužetas — mitologinis: Bra- 
mos kunigė Leila, įsipareigojusi 
gyventi skaistybėje, pamilsta per
lų žveją Nadir. Meilės glamonėse 
juodu užtinka perlų žvejų valdo
vas Zurga ir juos puola Bramos 
aukštasis kunigas Nourabad, 
Sprendimas — nubausti mirtimi. 
Tačiau valdovas iš Leilos prieš 
mirtį perduodamos motinai kaklo 
grandinėlės, pažįsta, kad tai jo 
dovana, kai Leila išgelbėjo jo 
gyvybę. Egzekucijos metu, Zurga 
padega kaimelį, kad visi bėgtų 
gelbėti, o paliktuosius Leilą ir jos 
mylimą paleidžia.

Spektakliu^ aukštai įvertino 
abudu didieji Chicagos dienraš
čiai. Visi bilietai buvo išparduoti. 
Muzika taip pat mielai skambi, 
kaip „Carmen”. Šiuose pastaty
muose turėta net 33 muzikantai. 
Pajėgus choras. Visoj operoj tik 
minėti keturi solistai, bet gerai 
parinkti, Joan Gibbons (Leila) 
yra pasiekusi laimėjimą Metropo
litan operoje, dainavusi „Mada- 
me Butterfly” Westem operoje. 
Paul Spencer Adirins (Nadir) 
užpernai laimėjęs Pavarotti 
tarptautinėse balso varžybose, šią 
vasarą dainuos Meksikoje su 
sostinės filharmonija. Paul Krei- 
der (Zurga) dainavęs „Carmen”

Algirdo Landsbergio „Onos 
veido” spektaklių atgarsiai spau
doje, Pasaulio lietuvių katalikų 
kongreso 1984 m. rugsėjo mėnesį 
Toronte manifestas ir kt. Platūs, 
kaip visada, spaudos ištraukų ir 
skaitytojų laiškų skyriai. 

susipratimo lygyje. Teilhard 
de Chardin sako: „Asmenybė 
yra toji dinamiškoji ašis, kuri 
suka pasaulį”. Tad ir lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės 
ateitis yra tų sąmoningų, tvir
tų asmenybių rankose, kurios 
yra dinaminio progreso ašis 
lietuvių tautos dabarties 
gyvenime ir jos istorijoje.

mūsų Lyric operoje ir Arizohok' 
St. Paul, Dės Moines operose. 
Gregory Frank (Nourabad) — 

i Lyric operos narys, dainavęs su 
Anchorage simfoniniu orkestru. 
Dirigentas J. DeRugeriis diriga
vęs operas San Diego, Michigan, 
San Francisco, Washington 
teatruose. Režisierius M. Ehrman 
baigęs Northvvestern universi
tetą. Baleto vadovė J. Hali 
studijavusi New Yorke ir Vokie
tijoje. Dėl scenos ribotumo bale
tas negausus, bet labai pritaiky
tų formų.

Trankių 
dainų pynė

Viename iš geresnių Chicagos 
teatrų: Apollo, 2540 N. Lincoln, 
jau nuo lapkričio pabaigos eina 
vaidinimas: „Pump Boys and 
Dinettes”. Tai daugiau trankių, 
„rock” — džiazinio stiliaus dainų 
pynė negu draminis veikalas, bet 
amerikiečių publika tuo tiek susi
domėjusi, kad pirmas savaites 
išpirko visus bilietus, o ir vėliau 
žiūrovų netrūko. Pastatymas 
vaizduoja keturis benzino stoties 
tarnautojus ir šalia esančios 
užkandinės dvi padavėjas. 
Spektaklis daugiau ir kilo iš tose 
institucijose dirbusių, bet jau 1981 
m. buvo pastatytas off-Broad- 
way, paskiau Toronte, Minneapo- 
ly, Houstone, Clevelande, o nese
niai pasiekė Londoną.
.Scenoje sukrauta gal apie 2000 

benzino Btotyse ir užkandinėse 
parduodamų prekių. Visi aktoriai 
yra dainininkai, muzikai ir lengvi 
šokėjai. Skamba keturių styginių 
instrumentų, pianino, armonikos 
ir mušamųjų instrumentų (panau
dojant net užkandinės indus) gar
sai. Melodijos triukšmingos, tai 
apie jų darbą, tai romantiškos, tai 
lyriški prisiminimai apie motiną, 
močiutę, tai žvejo malda, tai 
šauksmas, kad „darbas jūsų 
neužmuš, bet rūpesčio įtampa gali 
nužudyti”.

Aktorių stiprybė ne tiek 
išsimokslinimas, kiek scenos 
praktika. J. Foley ir M. Hardwick 
iš tų pirmųjų, kurie vaidinimą 
sukūrė. Hardwick dirbęs ir NBC 
televizijoje. G. Bristol išsimoksli
nęs dviejuose Texas universite
tuose. Susie Vaughn-Raney, 
pradėjusi bažnytiniame chore, 
tapusi Misa Alabama, pakilo į 
televizijos aktores. Spektakly 
šalia dainų yra dialogų ir 
šokio įtarpai. j p_
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Žaliojo Lietuvos kaimo dainiui užgesus
k
•*

Danguolė Sadunaitė
Poeto Antano Miškinio atminimui ♦ ♦

VINCAS NATKEVIČIUS

„Žaliasis Lietuvos kaimas” 
Nepriklausomybės metais buvo 
šiek tiek nuvalkiotas ir net 
pašiepiamos prasmės beįgaunąs 
posakis. Juo buvo išsakoma ne 
tiek kaimo grožis ir kaimiečio 
nuoširdus lietuviškumas, kiek 
tam tikras primityvumas, atsiliki
mas, nekultūringumas. Kartu su 
kitais savo amžininkais poetais — 
Jonu Kossu-Aleksandravičium 
(vėliau Aisčiu), Bernardu 
Brazdžioniu ir Salomėja Nėrim — 
įkopęs į Nepriklausomos Lietuvos 
lyrikos parnasą Antanas Miški
nis buvo šioje ketveriukėje vienin
telis, kuris savo poezija tarsi norė
jo nuimti nuo kaimo anas 
neigiamybes ir atstatyti kaimie
čio lietuvio garbę. Jo geriausiųjų 
eilėraščių centre yra Lietuvos 
kaimas ir iš jo kilęs miestietis. Dėl 
to jį būtų galima pavadinti pačiu 
patriotiškiausiu minėtoj didžiųjų 
poetų ketveriukėj. Iš ketveriukės 
išsiskyrė ir tuo, kad jis su mūzo
mis bendravo be jokio vargo, tai 
yra, jam visa eiliavęsi kažkaip 
savaime, kaip tam romėnų Ovi
dijui, kuris gyrėsi — ką tik 
parašąs, tuoj šitai virstą eilėmis... 
Miškinis dainavęs kaip paukštis 
ant šakos — lengvai, be ypatingų 
pastangų, nes tokia buvus jo 
prigimtis, — liudija jo draugas 
Kossu-Aleksandravičius. Tokiais 
pačios prigimties pašauktais poe
tais esą tegali būti pas mus Rytų 
Aukštaičių žemės vaikai. Miški
nis kaip tik toks buvo: iš Juknėnų 
kaimo, Daugailių valsčiuje, Ute
nos apskrity, gimęs 1905 metais 
(miręs 1983). Gamtos pašauktų 
dainių pirmtakai pas mus yra A. 
Strazdas, A. Vienažindys, A. 
Baranauskas. Jie buvę apdovano
ti labai aiškiu, įgimtu talentu, 
todėl jiems išsivystyti dideliais 
poetais buvę lengviau nei paslėp
to, tik didelėmis vidaus pastan
gomis atkasamo talento rašy
tojams. Pastarojo tipo dainium 
save laikė Kossu-Aleksandravi- 
Čius-Aistis, šitai ypač pajutęs 
artimai draugaudamas su mūzų 
numylėtiniu Miškiniu. Jis pavy
dėjo „vėjavaikiškam nerimtam 
draugui”, kuris, atrodė, nepergy
veno kūrybinių kančių, bent 
tokių, kurios kankino Aleksandra
vičių, apie save rašiusį: „Kiek to 
mano kraujo teka, o nežydi žodžiu 
nai...” Lengvesnis ir jaunystėj 
kiek vėjavaikiškas požiūris į gyve
nimą bei lengviau nei Aisčiui 
sekęsis eiliavimas Miškinį priarti
na ir prie Siaurės rytų aukštaičio 
K. Binkio, kurio „Keturių Vėjų” 
nuotaikos bent kūrybos pradžioje 
Miškinis yra aiškiai prisiėmęs.

1. Idealistinis patriotizmas
Pradėjo Miškinis eilėraščius 

spausdinti tada, kai dar ėjo 
Binkio suorganizuoti „Keturi 
Vėjai” (1924-1928), bet juose, dar 
būdamas per jaunas, nedalyvavo. 
Žurnalas, kuris išvedė poetą į 
viešumą, buvo „Pjūvis” (ėjęs 1929 
— du numeriai, ir 1931 — vienas 
numeris). Čia eilėraščius spausdi
no ir Kossu-Aleksandravičius, o 
programinius literatūrinius 
Btraipsnius rašė Petras Juodelis ir 
Motiejus Miškinis, Antano brolis. 
Pjūvininkai pasisakė prieš seno
viškai suprantamą patriotizmą, 
kuris tapęs sustingusia valstybės 
ideologija. Nuo jų pylos gavo 
tokio patriotizmo atstovai 
Faustas Kirša, Petras Vaičiūnas, 
nors šiųjų idealistinės pastangos 
ir nebuvo nuvertintos. Jie ir patys 
pasisakė už romantinį idealizmą, ' mas bendriniu, dainų pamėgtu 
nes reikia ieškoti ir kovoti „dėl 
tautinės idėjos ir kultūros”. Buvo 
pasisakyta ir prieš „Keturių Vėjų” 
literatūrinius eksperimentus bei 
jų techninį-materialistinį 
požiūrį į gyvenimą ir meną. Žur
nalo programos kūrėjai skelbėsi 
ętovį arčiau Jakšto ir Tumo negu 
Sruogos ir „Keturių Vėjų”. Pjū- 
yininkai netgi pabrėžė, kad jie 
prijaučiu to meto tautininkų reži
mui, nes jis padedąs tautai 
„išgrįsti idėjinę sieną prieš komu
nizmą”. Taigi antikomunistinė 
„Pjūvy” dalyvavusių literatūros 
teoretikų ir rašytojų laikysena 
labai aiški. Jos negalėjo trūkti ir 
A. Miškiniui, kuris niekad 
nedraugavo su A. Venclova, P. 
Cvirka ir kitais ano meto kairiai
siais rašytojais, simpatizavusiais 
komunizmui. Miškinis negalėjo 
paslėpti, kad jis nėra komunistų ' 
draugas ir pokario metais, nes

Poetas Antanas Miškinis (1905-1983)

1948 m. jis buvo suimtas, nuteis
tas ir ištremtas į Sibirą. Iš jo grįžo 
tik 1956 m. vasarą. Kad būtų 
priimtas į „socialistinę visuo
menę”, turėjo atgailoti: tai atliko 
1957 m. kovo mėn. „Tiesoje” 

. išspausdintu eilėraščiu ir 1959 
viešu pareiškimu spaudoje. Teisę 
gyventi Lietuvoje poetas turėjo 
apmokėti labai brangia kaina: 
save psichiškai sulaužyti, t.y. 
nutildyti savo širdies ir proto 
balsą ir eilėraščiais šlovinti sovie
tinę santvąrką, nes_šitaip paliepė 
partija...

Nepriklausomoj Lietuvoj išleisti 
trys A. Miškinio lyrikos rinkiniai: 
„Balta paukštė” (1928), „Varnos 
prie plento” (1935) ir „Keturi mies
tai” (1938, antras leidimas 1939). 
Jeigu šiuose rinkiniuose ieško
tume pagrindinio motyvo, jį rastu
me patriotizme. Tai neturėtų 
nustebinti. Atsiminkime, kad 
pjūvininkams rūpėjo ieškoti visai 
tautai būdingos tautinės idėjos ir į 
ją atremti tautinės kultūros kūri
mą. Tiesa, šitokios konkrečios idė
jos lyg ir nejaučiam poeto lyrikoj, 
nes jos iš tikrųjų konkrečiai nebu
vo suformulavęs nei pats poetas, 
nei „Pjūvy” rašę literatūros kriti
kai. (Tokia idėja, sakysim, buvo 
suformuluota filosofo Stasio 
Šalkauskio: Lietuva, geopoli- 
tiškai esanti Rytų-Vakarų slenks
ty, turinti sukurti Rytų kontemp
liacinės ir Vakarų dinaminės 
dvasios sintezę.) Miškinio lyrikoj 
betgi nuolat užtinkam rūpestį 
tautos reikalais. Tai poetas išsako 
kad ir šitais dviem posmais:

Kur mes tave nuvesim 
Ir dovanų ką duosim? 
Šiandieną gilios mintys 
Įsimetė veiduosin.
Kuriais žiedais papuošim 
Tave kaip tikrą seserį?
Esi pačioj jaunystėj 
Ir pačiame pavasary.(l) 

„Lietuva!”
Poeto rūpesčių centre yra sunkus 
ano meto lietuvio ekonominis 
gyvenimas, dažniausiai išsako- 

vargo įvaizdžiu:
Yra tokie vargai Lietuvoje, 
Nerašyti į popieriaus knygą 
Po laukus, po namus uliavoja, 
O kitus Juodon žemėn 

primyga.(2) 
„Yra tokia daina”

Pergyvendamas savo tautiečių 
vargingą būvį, Miškinis retai 
priartėja prie konkretybių, lyg 
bijodamas įklimpti į socialistinį 
ar kritinį realizmą. Bene vieninte
lę išimtį sudaro „Žiemos” eilėraš
tis, parašytas 1930 m., sunkiau
siais tuometinės ekonominės 
krizės metais. Jame, pirmuo
siuose dviejuose posmuose, poe
tas naudoja pamėgtą ironiją ir 
kalba, kad jo gintaro tėvynė, jo 
rūtų šalis, „sidabro ledu apkal
ta”, šoka iš vargo prie karčiamos 
suktinį. Toliau pereina prie tokių 
konkretybių: 

»

Seserys drobių priaudžia 
Iš sielvarto siūlų plonų. 
Byra motinai ašaros graudžios, 
Kai Brazilijoj žūna sūnus.
Tėvas vekselin dūšią įrašo. 
Taip ir sako: po vargą vartaus. 
Pošoksiu, pašoksiu ir ašen 
Prie tavo to vargo kartaus.(3) 

„Žiema’
Lietuvos vargą poetas dažniau
siai apgaubia romantine 
rezignuojančio nuotaika, kuri, 
aišku,- negali privesti prie ko nors 
panašaus į klasių kovą. Vargas 
mėgstamas išsakyti dainose ar 
rūpintojėly išreikštu būdu: rūpes
čiu, liūdesiu, skundu, aimana, 
rezignacija. Si sielvarto nuotaika 
paprastai čia pat pereina į ryžtą 
kaip nors vargą sutrypti, kaip 
nors iš jo išbristi. Štai cituotas 
„Žiemos” eilėraštis baigiamas 
tokiu pakiliu posmu:
Bet pavasarį! Vandenis 

plauksim,
Dunojais toli į marias.
Jei laimė tikrai nepalauks mūs, 
Tai ir vargas daugiau neberas!

(4)
Dažnesnė tema nei materiali

nės Lietuvos gyvenimo negerovės 
Miškinio poezijoj yra moralinis 
ano meto lietuvio vargas. Ypač 
poetas yra pamėgęs vaizduoti iš 
kaimo į miestą persikėlusio lietu
vio moralinį lūžį: toks miestietis 
linksta tradicinę krikščionišką 
moralę iškeisti į malonumų 
hedonistinę moralę. Bene 
subtiliausiai labai vykusia siuže
tinio eilėraščio forma poetas šį 
lūžį perteikia „Laimėj rude
niniam palte”:

Bet neviliok manęs šiąvasar, 
Neišviliok dar iš namų.

Balio Buračo nuotrauka iš Nepriklausomybės laiko- ir technikos parodoje Paryžiuje laimėjo aukso 
tarpio —• „Piemenukai”. Fotografo Buračo 25 medali.
nuotraukų rinkinys 1937 metais pasaulinėje meno

Kaip? Nenusibodo žviegiančiam 
asfalte?

Ar nepasiilgsti tų laukų plačių? 
Kokia tavo nuotaika rudeniniam 

palte?
Sabalų kailiukas tinka ant 

pečių!..
Ar ateina mintys, kaip mes 

augom kaime,
Pavyzdžiui, kai sodai pradeda 

jau balti?
Mes tada svajojom — gal

kitokia laimę, 
Galgi ir ne šitą, rudeniniam 

palte.. .(5)
Ironiški klausimai turėtų vesti į 

atsakymus, jog tikrosios laimės 
miestietiškas gyvenimo būdas 
neatneša, daugiau svajotos 
laimės surastum kaime. Antrojoj 
eilėraščio daly kalbama, kad 
kaime reiktų „klumpėtai vargą 
bristi”, ten sena motina „lyjant 
basa bulves kasa”, o čia, mieste, — 
gyvenimas lyg kino artistės, kuri 
važinėja nauju limuzinu. Tik 
tikros meilės čia nėra: ji perkama 
pinigais. Tad finalas (trečiojoj 
daly) — besimylinčiųjų išsisky
rimas, išsakomas mūsų mitinės 
dainos vaizdu:

Gal nejauti, ko žvaigždės 
byra, —

Manai, žvaigždė tu ir pati...
Mėnuo, saulužės atsiskyręs

Kaip ašai vienas per naktis.lĮo) 
Dar tragiškiau naujojo lietuvio 
miesčionio gyvenimą Miškinis 
nupiešė „Keturių miestų” poemo
je. Iš dalies čia miesto gyvenimu 
poetas net gali džiaugtis, ypač 
ateities miesto (Naujapilio). Ano 
meto Lietuvos mieste jis betgi 
daug kur įžvelgia tragedijas, 
kurių dalyviai ūžia, uliavoja, lekia 
iš vieno baliaus į kitą ir tyčiojas iš 
tėvynės;
Nenusimink: bus greitai balius 
Su prizais, rožėmis ir vynu. 
Jausmams bei valiai duosim 

valią
Ir išsigersim už tėvynę.(7) 

Tokios linksmybės sunaikina 
didžiąsias krikščioniškas ir 
žmogiškas vertybes, kurių kartais 
pasiilgstama, ir net norima taisy
tis:
Grąžinkit man į širdį Kristų, 
Mintysna Dievą vėl atveskit, — 
Išeisiu didžio vargo bristų, 
Aš eisiu kad ir sniego kasti.

(Galėtum net nustebti: argi čia 
Miškinis, o ne Brazdžionis?!) 
Hedonistinio gyvenimo galas — 
savižudybė:
O vakare, kai nieks negirdi, 
Kai buduaruos miega lėlės, 
Puošniame viešbuty į širdį 
Paleido švino gabalėlį.

2. Kaimo apologija 
perkurta liaudies daina

Iš visų keturių didžiųjų 
Nepriklausomos Lietuvos poetų 
Miškinis savo eilėraščių nuotaika 
ir formalinėmis priemonėmis 
labiausiai priartėja prie dainų. 
Yra net eilėraščių, kuriuose 
pagrindinės dainų poetinės 
priemonės — maloniniai, mažybi
niai . žodžiai sąmoningai 

trisdešimt aštuonerius metus 
išsirgęs, 

jis neturėjo vyro, 
kuris [keltų jį į vandenį...

ačiū, kad atėjai! 
dabar ir jis ir mes,

Viešpatie, 
šalia gydančio vandens — 
turime žmogų...
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kur buvau, tėve, 
tą ramų vasaros popietį, 
kai Jis —
tavo išsękusi laiko 

vandenį — 
taip dosniai pakeitė 
į aitrų amžinybės vyną...

RUGPJŪČIO MĖNESIO DANGUS
rugpjūčio mėnesio dangus: 
šviežiai atklota lova, 
žvaigždėms *

nieko ypatingo neatsitiko tą dieną...

♦

ir medžiai,
ir laukai —
ir debesys tie patys...
// // // //
tik tavo atėjimas, 
kažkaip, staiga 
sumaišė manyje 
ir dangų, ir žemę

stilizuojamos ir tuo pertempia
mos:
Užu daržo beržas. Žalia. Žemė

žėlė, 
O motulei augo dukterytužėlė. 
Saulė upėn puolė, tai mėnulis 

kėlės, 
Tai tada ją vežė iš namulytėlių. 
Pažadėjo grįžti, padainuot 

seklyčioj,
Kai byrės lapeliai 

ąžuolužėlyčio.įS) 
„Dukterytužėlė ir motinėlytė”

Vienas gražiausių dainų nuotai
kos eilėraščių yra „Žaliojo ilgesio 
žodžiai”. Jame randam dainų 
tematiką: mergaitės nenorą 
greitai tekėti, jos svajones apie 
laimę, kai mylimasis bernelis 
parneš „sidabro žagrę ant pečių”, 
jos laisvę pas močiutę plačių 
žaliųjų pievų prieglobsty. Tebūnie 
jis visas pacituotas, nes tai Miški
nio poezijos viršūnė.
Žinai, ta upė tokia mėlyna.
O tokia vasara žalia. 
Platumoje šilkinių pievų, 
Vai, kokią didelė valia!
Kai tu didžius užarsi plotus, 
Žaliuosim vasarą kartu.
Kas bus, jei per anksti jaunystę 
Išveš pro girgždančius vartus?

tik kartą, 
šiame mažam širdies lopely 
(tau besilankant Virginijos 

žemėj) 
buvau tą dieną 
ir jūra ir banga: 
žuvis ir tinklas...
ir saulė —
ir linksmai dainuojantis 

žvejys...

ŠEŠTADIENIO VAKARAS

tamsa įplaukia į kiemą, 
kaip piratų laivas
// // // // //
pro išdaužtus dangaus langus 
pasirodo žvaigždės...

«
pastovėkime dar čia, 

pabūkim;
viena iš jų
tikrai numes mums savo karštą žodį...

Medis įsodino šešėlį pievoje, 
ir vis dar nepabaigia žaidimo... 
// // // // 
toks apčiuopiamas
Tavo gerumas man, 
kaip kad mažam delne 
uogų įspaustos žymės, vasara

♦

UOSTE

uostas palaidotas migloje 
// // // // 
jeigu arčiau Būtum, 

dainuočiau... 
jeigu toliau, melsčiausi...

//

Aš sudūmojau drobių raštą, ■
Aš baigsiu saulės audimu.8

Gražiau už vasarą rėdysiuos: 
Ku kū! — už parugių plačių. 
Parneši tu po mano langu 
Sidabro žagrę ant pečių.

Tada Ugu sau upės teka, 
Tegu pr.st ra sau klevai. 
Žvaigžde vakarė dar

pakrūpčios — 
Vai liai žaliai pažaliavai!

Tik neviliok manęs šiąvasar, 
Neišviliok dar iš namų — 
laust žadu į margą raštą 
Iš saulės krintančius dimus.(9) 

Po įvedamųjų intuicinių pasta-
1 bų apie eilėraščio nuotaiką ir 

tematiką, įjunkim j tolimesnę 
interpretaciją semantinį metodą, 
t.y. paieškokim eilėrašty poetinių 
vaizdų ir įvaizdžių prasmės, iškel- 
kim poetines struktūras. Seman
tika kreipia ypatingą dėmesį į 
pakartojimus, klausdama, ką 
kartojimas „ženklina”, į ką jis 
nurodo. Šituo reikalu vienas 
semantikos tėvų A. J. Greimas 
teigia: „Besikartojančios struktū
ros — tai semantinės organizaci
jos griaučiai, kurių pagalba gali
ma atpažinti tekste besivystančių 
reikšmių kryptį, pažangą ir pras- 
mę”.(10) Atkreipkim visų pirma 
dėmesį į tai, kad mūsų eilėrašty - 
su mažais pakeitimais yra 
kartojamas ištisas posmas, būtent 
trečiasis. Semantiniu požiūriu tai 
turėtų reikšti, kad šitas posmas 
yra esminis eilėraščiui suprasti, 
kad jame turėtų glūdėti „raktas”, 
kuris „atrakins” mums duris į 
eilėraščio prasmę. Pačiame gi 
posme pagrindinis žodis turėtų 
būti tas, kuris kartojasi ir kituose 
posmuose, nes juk sakėme, kad 
pakartojimu ypač stengiamasi 
nurodyti į esmę, į prasmę. Toks 
raktinis žodis, kuris daugiausia 
kartojamas ir beveik visuose 
posmuose, išskyrus penktąjį, yra 
vasara. Kitas žodis, kuris po 
„vasaros” (jis perteiktas 5 kartus) 
daugiausia kartojamas, būtent 4 
kartus, yra „žalias” ir „žaliuoti”, 
ir jis jungiamas prasmės ryšiu su 
„vasara”, iš šitos „statistikos" 
ryškėtų, jog pagrindinės eilėraš
čio struktūros yra išreikštos įvaiz
džiais žalia vasara ir vasarą 
žaliuoti. Toliau pasekim, kiek iš 
pagrindinės struktūros vystosi 
kitos, atskleisdamos naujus 
prasmės klodus. Pagrindinė 
struktūra pasirodo tuoj eilėraščio 
pradžioje, antroje eilutėje — 
„žalia vasara”. Gali ateiti mintis, 
o gal Miškinis galėjo struktūrą 
„žalia” įvesti anksčiau, jau pirmo
je eilutėje, ir upę pavadinti 
„žalia”... Jaučiam tai būtų per

k

/

neleidžia

eilėraščiokituose
Turiu pasitenkinti

modemiška, pretenzinga. Tai 
būtų buvę įmanoma keturvėjinin- 
kams, bet ne Miškiniui, sieku
siam poezijoje paprastumo, kaip 
tai darė ir to meto lietuviai prozi
ninkai, ypač novelistai.(ll) Taigi 
pirmojo posmo pirmoji ir antroji 
eilutė nėra sujungiamos prasmin- 
gon visumon ta pačia struktūra. 
Šitos prasmingos visumos siekia
ma antrine struktūra, išreikšta 
žodžiu „tokia”, kuris kartodama- 
sis pabrėžia upės ir vasaros tą 
patį aspektą, būtent spalvų ryšku
mą. Trečiosios eilutės vaizdas 
„platumoje šilkinių pievų” 
prasmingai jungiamas su „žalios 
vasaros” struktūra, nes pievos 
vasarą žalios, tačiau kartu vasa
ros žalumos struktūra praplečia
ma naujais aspektais — šilko 
švelnumu ir platybe. Pievų platu
mas iššaukia mergaitei norą jose 
laisvai, nevaržomai krykštauti, 
džiaugtis. Tai išsako ketvirtosios 
eilutės struktūra „vai, kokia 
didelė valia!”, kur „didelė valia” 
prasmingai rišasi su pievų platu
mu. Aliteraciniai žodžiai „tokia — 
kokia” besikartojančiais tais pa
čiais garsais vėl nurodo artimą 
ryšį tarp pievų platybės ir laisvės 
jose. Rašinio rėmai
smulkiai nagrinėti poetines 
struktūras 
posmuose, 
bendresniais pastebėjimais.

Antrajame posme pagrindinė 
struktūra gilinama poetišku įvaiz
džiu „žaliuosim”, kuris iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti kiek 
netikėtas ir nelauktas, nes iš 
tikrųjų čia kalbama apie mergai
tės ir bernelio „sužaliavimą”. Tik 
daug netikėtumo ir nelauktumo 
šis įvaizdis nustoja, žinant, kad, 
jis yra paruoštas pagrindinės 
struktūros, „žalios vasaros”, 
pateiktos pirmajame posme, 
įvaizdis atveria nepaprastai dide
lį ir reikšmingą prasmės klodą. Ir 
čia paviršutinišku žvilgsniu gali 
atrodyti visai priešingai. Juk 
tolimesnėse dviejose eilutėse poe
tas kalba apie jaunystę, ir tokiu 
būdu įvaizdį „žaliuosim” būtų 
galima jungti su nuvalkiota min
tim, kad jaunystė — tai tik 
gyvenimo „žalia” pradžia, be 
patirties, nerūpestinga, pasinešu
si vien džiaugtis. Iš tikrųjų šitos 
prasmės „žaliuosim” irgi turi. 
Betgi ši prasmė visos Miškinio 
poezijos akivaizdoje gilėja ir 
platėja. „Žaliuoti”, be abejo, čia 
reiškia ir kaimo aukštinimą, meilę 
jam ir net nepaprastą lietuvio 
susirišimą su gamtos gelme, mūsų 
poezijoj pažįstamą nuo pat jos 
pradžios. (Tebūnie priminta tik A. 
Strazdo gamtiniai eilėraščiai, 
Antano Baranausko „Anykščių 
šilelis”, Maironio „Miškas ir lietu
vis ir t.t.) (Nukelta į 4 psl.)
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Gerai išlaikė muzikos egzaminą 
Mintys apie naują plokštelę „Žiburėliai”

Žiburėliai. Lietuvių kompozitorių 
kūriniai, atliekami Ramintos Lamp- 
satytės-Kollars (fortepijonas), Vilijos 
Mozūraitytės (altas), Vytenio Marijos 

& VaByliūno (vargonai) ir Michael Kol
lars (smuikas). Londonas: Europos 
lietuvių meno ratelis, 1984. Įrašyta 
ATC Records, Hamburgas, Vokietija. 
Kaina — 10 dol. Gaunama Drauge.
'l »

Jei išeivijoje lietuviškų 
i plokštelių derlius yra nedi

delis, tai turbūt atsakinga 
prielaida: „kalti tik ekono
miniai sumetimai”. Aišku, 
plokštelės išleidimas nėra 
lengvai finansiškai įveikia
mas projektas. įrašo matri
cos, solo ar vienetiniai 
akompaniatoriai, plokštelės 
žaliava, viršelis bei reklamos 
spaudoje (nors ir dažnai 
gaunamos pusdykiai) reika
lauja lėšų. Siek tiek lengviau 
yra leidėjams, kurie leidžia 
pramoginės ar estradinės 
muzikos plokšteles. Žmonės 
jas perka, nes lietuviškų radijo 

, laidų ruošėjai tik šitaip trak
tuoja liaudį. Reiškinys nėra 

: nuodėmingas, nes būna atvejų 
vf net išeivijos diskografijoje, kai 
^pasirodo rinkoje muzikiniu 

atžvilgiu neblogų estradinių 
, diskų (turiu omeny Montrea- 
,Įyje neseniai išleistą Dariaus 
Polikaičio „Aš čia gyva” 
plokštelę, savo šiuolaikinės 
muzikos dvasia pritrau
kiančią jaunimo dėmesį, o taip 
pat mūsuose vertinamų poetų 
žodžiais atliepiančią vyres- 

ojniųjų pergyvenimus). 
//Aplamai, trūksta origi

nalumo, žvelgiant ir į atli- 
kėjus, ir į atliekamų kūrinių 

į/ątranką. Ieškojimas atsaky
mo, mėgdžiojant gorbuls- 
kiškas ar paltiniškas dai
nuškas mūsų plokštelėse ar 
viešuose renginiuose (koncer
tuose) iš anapus okeano, 

„jjjums nepadės. Gal vertėtų 
daugiau dėmesio kreipti į 
naują', iš Vilniaus atkeliau
jančią estradą, kuriai pasigė
rėtinai atstovauja asmenybės 
kaip JautokaįĮė, Babravičius 
(„truputėlį lietuviško kontr- 

„vestern”), Ganelino džiazas 
. (labai plačiai mėgstamas 

Europoje, tiek Anglijoje, tiek ir 
Rytų Vokietijoje) bei Vytauto 

a Kernagio „Kabaretas tarp 
. girnų”. Išvardintieji, išskyrus 
.galbūt Kernagį, mūsiškiams 
gal mažai žinomi, nes reta
‘-—- ----------------

2 Žaliojo Lietuvos kaimo dainiui užgesus
(Atkelta iš 3 psl.)

Prieš pereinant prie trečiojo 
posmo interpretacijos, tenka 
priminti pradžioje suminėtą 
eilėraščio tautosakinę potekstę. 
Mat šitame posme randame iš 
dainų perimtą motyvą, pagal kurį 
mergaitė . nori kuo ilgiausiai 
pasilikti netekėjus pas močiutę, 
kad kuo ilgiau galėtų džiaugtis 
laisve, jaunyste, nepersivarginti 
darbais, susikrauti kraitį. Šitai 
yra jau užsiminta antrajame 
posme klausimu, „kas bus, jei per 
anksti jaunystę išveš pro 
girgždančius vartus?” Pagal tai 
trečiajame posme mergaitė 
prasmingai uždraudžia berneliui: 
„neviliok manęs šiąvasar, neišvi
liok dar iš namų”, argumen
tuodama, jog reikia audiniais 
susikrauti kraitį. Kaip jau 
užsiminta, šitas posmas yra 
eilėraščio architektonikoj 

b svarbiausias, dėl to ir kartoja
mas. Juk draudimu vilioti mergai
tė siekia įgyvendinti savo norą 
ilgiau pabūti pag močiutę, kad ji 
galėtų džiaugtis laisve, pasiruošti 
(prisiausdama drobių) būsimam 
gyvenimui ištekėjus. Jei bernelis 
šito draudimo nepaisytų, visa 
sugriūtų. Betgi draudimas galioja 
tik šiai vasarai. Tai yra labai svar
bu, ir todėl anksčiau semantine 

v technika ir pasisekė susekti, kad 
pats svarbiausias žodis visame 
eilėraščio tekste turėtų būti „vasa
ra”.

Ketvirtasis posmas atskleidžia 
" iš meilės ir laisvės kilusį džiaugs

mą, pasilikus pas močiutę. Tai 
pats poetiškiausias posmas. 
Nepaprasto poetiškumo autorius 
pasiekia tuo, kad meilę išsako 
žaidimu, slepiantis rugiuose ir 
atsiliepiant gegutės balsu; visa tai 

lietuviška radijo lai4a jų įdai- 
navimus transliuoja. Blogai, 
kad tų diskų vis mažiau atke
liauja į mūsų krantą ir užtat 
juos yra sunku gauti. Bet dar 
sunkiau tikėti, jog mūsų radi
jo laidų redaktoriai tikrai sten
giasi tas plokšteles gauti ar 
nors magnetofonines kopijas 
sau pasidaryti. Mūsų artistai, 
mėgstantys estradoje gražiai 
šypsotis ir spaudos puslapiuo
se parodyti savo kosmetiką, 
galėtų priimti dėmesin šį 
faktą.

Neabejotinai blogesnė 
padėtis rimtos klasikinės 
muzikos ir jos propagavimo 
plokštelių forma. Jų apgailes
tautinai mažai išeivijos lietu
vių tarpe išleista. Užtat 
šviesus pragiedrulys kaip tik 
ir yra neseniai Vokietijoje 
išleista muzikos plokštelė 
,,Žiburėliai”. Plokštelės 
pagrindinė atlikėja ir pilna to 
žodžio prasme „spiritus 
movens” — čikagiečiams gerai 
pažįstama muziko Jurgio ir 
pedagogės Palmyros Lampsa- 
čių dukra profesorė Raminta 
Kollars. Dar bestudijuodama 
vokiečių kalbą Valparaiso 
universitete, Lampsatytė sva
jojo baigti mokslus Europoje, 
ką ir padarė, įsigydama muzi
kos doktoratą Berlyno 
Technikos universitete. 
Jos aiškūs muzikologiniai 
polinkiai matyti šios plokšte
lės turinio parinkime. Čia 
darniai sujungiama klasika su 
modernia muzika, išeivijos 
kompozitorių pavyzdžiai su 
Lietuvoje kuriančių kolegų 
darbais. Prisimenant kompozi
toriaus Gruodžio šimtmečio 
sukaktį, buvo pasirinkta ketu
rios jo harmonizuotos liaudies 
dainos, kurias įdainavo Vilija 
Mozūraitytė. Jose skamba 
sumažinti bei padidinti 
disonansiniai akordai su įdo
miom, šiek tiek skirtingom 
moduliacijom. Mozūraitytės 
balsas neblogai išlavintas, 
tačiau dar būtų galima abe
joti, ar jai sėkmingai pavyko 
įveikti sudėtingą Gruodžio 
harmonizaciją. įdomiau 
nuskamba Vilijos įdainuotos 
dvi raudos (muzika Konstan
cijos Brundzaitės, žodžiai 
Janinos Degutytės). Protingai 
šis Vokietijoje gyvenantis

perduoda aliteracija antrojoj eilu
tėj, kur sutelkti 6 „u” (kitų balsių, 
būtent „a”, visoj eilutėj belieka tik 
du). Tokiu būdu posmas suskam
ba kaip muzika. Be abejo, ir žavus 
metaforinis epitetas „sidabro 
žagrė” pakelia posmo vertę.

Penktasis posmas pratęsia 
meilės džiaugsmo siautulį, kuria
me besimylintieji tarsi išsiveržia 
iš realios aplinkos, kur teka upės 
ir svyra klevai, tik tolimoji 
žvaigždė vakarė juos lydi ir iš 
džiaugsmo krūpčioja, kad jie, 
žaliojo kaimo žavesių užburti, 
tarsi susilieja su vasaros žaluma. 
Iš tiesų žmogus tarsi išnyksta, 
belieka tik vasaros žalumas. Šis 
susiliejimas, šis susitapdinimas 
su gamta reiškiamas tautologine 
ir refrenine aliteracija „vai liai 
žaliai pažaliavai”, kurioj 
fonetiniams garsams suteikiama 
prasmės, nes vis tie patys garsai 
pasikartodami išsako aną 
žmogaus ir gamtos susitapdini- 
mą.

Be abejo, šia interpretacija liko 
daug kas neperteikta, kas iš 
tikrųjų kūriny yra: ypač 
paslaptingai skaitytoją veikianti 
sugestija, semantikų vadinama 
antruoju planu, kylanti iš kūrinio 
estetinės gelmės. Ši estetinė galia 
yra neaprėpiama, dėl to niekad 
pilnai neišsakoma, ji lieka geram 
kūriny ir veikia skaitytoją, seniai 
autoriui numirus ir praėjus tai 
epochai, kurioj kūrinys gimė. Ši 
gilioji meninė vertė kūrinį padaro 
aktualų ir kitose epochose. Ta 
prasme ir šių dienų skaitytojas 
pasiduos „Žaliojo ilgesio žodžių” 
sugestijai: jis džiaugsis poetei 
sugebėjimu prabilti į jo širdį ir 
protą ir nejučiomis užlieti ilresiu 
kaimo, kurio seniai jau nebėra...

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Nuo viršaus, iš kairės, aplinkui: pianistė Raminta 
Lampsatytė-Kollars, solistė Vilija Mozūraitytė, 
smuikininkas Michael Kollars, vargonininkas Vyte
nis Marija Vasyliūnas.

muzikinis kolektyvas padarė, 
įtraukdamas Brundzaitės kūri
nius į plokštelę, nes ši 
kompozitorė Lietuvoje pasižy
mėjo savo gabumais; deja, liki
mas nusprendė nutraukti jos 
gyvenimo siūlą 29 metų 
amžiaus slenksty.

Verta paminėti, jog mūsų 
gabūs išeivijos kompozitoriai 
neužmiršti ir jiems solidžiai 
atstovaujama. Ekspresioniz
mo pąveįktas Bacevičius savo 
„Meditacijoje” rodo kūrinio 
atonalumą su ostinato elemen
tais, o romantikas Kačinskas 
formuluoja tautiškumą 
agresyvesnėmis harmoni
jomis bei sudėtingesniais rit
mais. Smuikininkas Michael 
Kollars tvirtai įtikina plokšte
lės klausytojus, lengvai valdy
damas polifonišką Jono Švedo 
Solo smuikui, jungdamas 
vidinį mąstymą su aštriais 
harmoniniais lūžiais. 
Neužmirštas ir produktyvus,

Ar bereikia pridėti, kad „Žaliojo 
ilgesio žodžiai” nuskamba patrio
tiškai, nes jais aukštinamas mūsų 
kaimas. O tokios tematikos gerų 
eilėraščių ne vienas. Ypač suminė- 
tini: „Žodžiai iš lauko”, „Lietu
va!” ir kiti.

Anksčiau buvau užsiminęs, kad 
Miškinis, būdamas ištikimas 
„Pjūvy” skelbtiems poezijos idea
lams, siekė atsiriboti nuo rėkian
čio pretenzingumo ir savo poetinį 
žodį padaryti kiek galima papras
tą, bet, žinoma, ne primityvų. Tuo 
keliu ėjo po „Keturių Vėjų” 
ekstravagancijų ir kiti žymieji to 
meto poetai: Kossu-Aleksandravi- 
čius, Salomėja Nėris, Brazdžio
nis. Tuo pačiu keliu žengė, kaip 
minėjau, ir to meto mūsų novelis- 
tai. Tad nereikia nustebti, kad 
Miškinio eilėraščių išorinė išraiš
ka lieka klasikinė, kone maironi
nė. Naujovių nedaug. Jų bene 
svarbiausioji — autorius kartu su 
kitais minėtais poetais galutinai 
įpilietina asonansinį rimą, beveik 
nežinomą Maironiui. Daugiausia 
tokiu asonansiniu rimu parašyti 
ir „Žaliojo ilgesio žodžiai”, nors 
ne ištisai. Asonansiniai rimai: 
kartu — vartus, namų — 
audimus, namų — dimus; pilnas 
rimas: žalia — valia, klevai — 
pažaliavai. Beje, eilėrašty pirmoji 
ir trečioji eilutė visai nerimuo
jamos. Nė ženklo Miškinio poe
zijoj šių dienų modemiškosios 
lyrinės prozos ar hermetizmo!

3. Rūpestis laime
Žvelgdamas šviesiau nei kiti to 

mėto poetai į gyvenamojo laiko 
Lietuvos materialines ir morali
nes problemas, Miškinis gali užsi
degti įsimylėjusio bernioko entu
ziazmu ir dainuoti apie laimę ne 
tik savo širdy, bet ir žaliojoj tėviš
kėj, savo džiaugsmą supindamas 

net York Times dienraš
tyje linksniuojamas kompozi
torius Osvaldas Balakauskas, 
studijavęs kompoziciją pas 
garsųjį ukrainietį kompozito
rių Ljatošinskį. Pateikta jo 
dodekafoninė sonata smuikui 
ir fortepijonui „Kaip marių 
bangos prisilietimas” 
(susidaranti iš „Kaip su mėly
nom erdvėm”, „Kaip marių 
bangos prisilietimas”, ir 
„Kaip volungės riksme”).

Muzikinis kolektyvas, kuris 
nepabijojo nei vėtrų, nei kitų 
lietuviškų „komplimentų”, 
įdėjo daug darbo ir meilės 
šiam projektui. Vytenis Vasy
liūnas šioje plokštelėje dar 
kartą įtikinantis, kaip neblo
gai muziką pajaučiantią 
vargonininkas solistas. 
Kollarso, Lampsatytės ir 
Mozūraitytės trio įrodo, jog 
rimtesnė muzika — ir tai, 
būtent lietuvio kompozi
toriaus kūrinys (nesvarbu, kur

[bu vagas ariančių brolių 
džiaugsmu:
Tu nematei tokio žydėjimo, 
Laukų dainavimo smagaus. 
Ne veltui anuomet žadėjome 
Žvaigždes nukarstyt nuo 

dangaus.

O paukščių koks repertuaras!— 
Jauties poetas ir žmogus.
Vagas taip tiesiai broliai aria, — 
Jie nori vis užverst vargus.

—Klausyk, tu spjauk į tualetus, 
Palik maliariją madų!
Vaizduokis: per laukus gėlėtus 
l pačią saulę aš vedu.(12)
Ne tiek cituoti posmai, kiek kiti 
Miškinio eilėraščiai galėtų 
parodyti, kad poetas savo svajo
nes apie laimę, į kurią jį patį 
dažniausiai veda laiminga meilė, 
tarsi padaro visos tautos ilgesiu. 
Tokių eilėraščių apstu: „Laimin
ga meilė”, „Jos meilė”, „Roman
sas”, „Vasara baigiasi”, „Daina 
apie saulėtus namus” ir kt. Rim
tam skaitytojui tai gali pakvipti 
miesčioniškumu. Ir iš tikrųjų 
pakvipo tų poetų kartai, kuri atėjo 
po Miškinio — žemininkams. 
Šiems laimės siekiai atrodė žemi 
akivaizdoj aukštesniųjų gyvenimo 
prasmės klausimų. Ne laimės, o 
prasmės turįs žmogus ieškoti — 
skelbė žemininkai. Apie tai šitaip 
rašė „Žemės” antologijos įžangoj 
Juozas Girnius: ....liaudies vaiko 
kelias į miestinę civilizaciją rado 
savo poetą Miškinyje. Ir visai šiai 
poezijai nėra taiklesnio vardo, 
kuriuo Aistis ir pavadino vieną 
savo poezijos knygą — .Intymios 
giesmės’. Pulsuoja ši visa poezija 
ne tautos likimu, o greičiau asme
niniu laimės rūpesčiu. Gi kadan
gi jaunystės metais labiausiai 
laimė mus vilioja meile, tai, 
apskritai imant, šios intymiosios

ar kada sukurtas) — yra verta 
kiekvieno muzikos mylėtojo 
didesnio dėmesio. Negaliu 
susilaikyti nepaminėjęs, jog 
nepaprastai skoningas yra 
Romo Alkio suprojektuotas 
plokštelės viršelis, kuriame 
pavaizduota Anglijoje 
gyvenančios Elenos Gaputy- 
tės skulptūra „Taikos lempu
tės”. Tai bus bene pirmas 
atvejis mūsų išeivijos disko
tekos istorijoje, kai grafiniu 
atžvilgiu profesionaliai išleis
tas plokštelės viršelis (vokas). 
Tai kertinis pavyzdys ateičiai 
mūsų plokštelių leidėjams, 
kaip turėtų būti projektuo
jamas skoningas viršelis kar
tu su gerai įrašyta plokštele. 
Manome, kad kolektyvas pa- j 
sigerėtinai išlaikė tautinį bei 
muzikinį egzaminą, išleisda- ’ 
mas plokštelę „Žiburėliai”. Jis ; 
vertas platesnio visuomenės 
dėmesio. ,

Raimundas M. Lapas

giesmės visų pirma ir persunktos 
nebe jaunystės gaivalingumu 
apskritai ar abstrakčiu veržimusi 
į „pasaulį gražų, pasaulį tyrą”, 
kaip pirmojoje individualistinių 
poetų bangoje, o labiau konkrečiu 
asmeniniu meilės svajonių ar 
nusivylimų pergyvenimu”.(13) 
Galėtų atrodyti, kad aš savąja 
Miškinio lyrikos sklaida prieinu 
prie kitokių, kone priešingų, išva
dų nei Girnius: juk radau poeto 
lyrikoj daug nuoširdaus patrio
tizmo. Norėčiau betgi atkreipti 
dėmesį, kad filosofas Girnius, su 
kurio nuomone verta skaitytis, 
nes ji iš esmės teisinga, šiuo 
reikalu specialiai ne vienam 
Miškiniui priekaištauja, o kone 
visiems paskutinio Nepriklauso
mos Lietuvos dešimtmečio žymie- • 
siems poetams, konkrečiai ypačiai 
minėdamas Aistį. Mano teiginius 
apie Miškinio poezijos patriotišku
mą reikėtų sureliatyvinti ta pras
me, kad jie lietė Miškinį keturių 
žymiųjų Lietuvos poetų tarpe: 
šitoj ketveriukėj jis man atrodo 
patriotiškiausias. Be abejo, 
reikalaujant, kaip tai daro Gir
nius, kad poezija pulsuotų tautos 
likimu, yra aišku, kad ne visada 
Miškinis stovėjo šio aukšto idealo 
sargyboj: jo poezija daug kur 
pulsavo poeto asmeniniu inty
miuoju likimu. Tik vėlgi negalė
tume išleisti iš akių poeto noro 
išsakyti eilėraščiais apie laimę ne 
kokią lėkštybę, o tai, ką daina 
išdainavo jo brolis, žemės arto
jas, ir jo sesuo, drobių audėja: 
geresnio gyvenimo ilgesį, svajas 
apie jį. Jau kitas klausimas, ar 
Miškinis buvo gilus, šį ilgesį ir 
šias svajas pavadindamas 
miestietišku žodžiu: laime.

Koks Miškinis poetas po Sibiro 
tremties? Tebūnie leista tik labai 
trumpai atsakyti. Jo pastarųjų ' 
dviejų dešimtmečių poezija niekad

Tų juokelių 
iki kelių
PR. VISVYDAS

Mano lietuviškoj apylinkėj 
žmonių nuotaikos pakrypo 
linksmojon pusėn. Daug kas 
dažniau krečia išdaigas, 
pasakoja anekdotus, garsiai 
juokiasi, lyg būtų laimėję 
nemokamą kelionę į okupuotą 
Vilnių. Matyt, neseniai 
suvaidinta A. Landsbergio 
komedija padarė gerą įtaką — 
nuskaidrino perdėm rūstų poli
tinį veidą.

Pagalvojau: būtų neblogai 
apie tai šnektelti su bičiuliu 
Pemagiu. Žmogus jis ne tik 
miklus prekybininkas, bet ir 
įžvalgus mūsų permainų 
stebėtojas. Skambinu.

Išgirdęs mano balsą, 
nudžiunga, bet tuoj ir klausia:

— Ar iš ligoninės skambini? 
Iš lovos?

— Kaip tai?! — nustembu. — 
Iš kokios ligoninės? Skambi
nu iš namų. Bent šią akimir
ką esu sveikas.

— O aš buvau pasiruošęs 
pačiam nusiųsti paguodos 
laiškutį. Mairūnas vakar 
pranešė, jog matęs tave miesto 
ligoninės ketvirto aukšto pala
toje. Taip, taip — lovoje, 
išblyškusį, aukštielninką, 
miegantį su pravira burna. 
Atpažino iš profilio.

— Skaudaus ir plono, kaip 
tam Radausko eilėraštyje. 
Patarčiau Mairūnui įsigyti 
stipresnius akinius ir nemai
šyti žmonių profilių. Gal 
pasivaideno vyrui? Jis visuo
met gi vaikščioja apsiblausęs 
ir mirkčioja be saiko.

— Net kambario numerį 
nurodė. Jo žmonelė Milda, 
gailestinga Lietuvos dukterų 
draugijos narė, daug kam 
paskelbė šią žvarbią žinią, net 
lietuvių radijui. Prašė, kad 
nepamirštų sunkiai sergančio 
tautiečio.

Tai išgirdus, lietuviška aša
ra nurieda skruostu.

— Jautrūs, labai jautrūs: 
mūsų žmonės.

* * *

Suprantama, po šįos 
mairūniškos išdaigos rimtai 
susirūpinau sveikata -:t 
gėda prisipažinti: išsamiai 
netikrinau kūno jau daugiau 
kaip 30 metų.

Galų gale nuvažiuoju į GMC 
apdraudos kliniką, esančią 
East Los Angeles rajone. Sesu-

neprilygo jo ' geriesiems 
Nepriklausomos Lietuvos laikais 
parašytiems eilėraščiams. Gal dėl 
to, kad poetas buvo dvasiškai 
sulaužytas, išprievartautas. Galu
tinį sprendimą sunku daryti, nes 
trūksta duomenų. Kad ši poka
rinė kūryba nebuvo aukštos meni
nės vertės, iš dalies pripažįsta ir 
tarybinės Lietuvos kritika. Štai 
recenzentė (S. Mikutaitė), vertin
dama paskutinį poeto rinkinį 
„Klevai prie kelio” (Pergalėj 
1982), rašė, jog tai nėra A. Miški
nio „poezijos viršūnė”... Tik 
nepridėjo ' — Miškinis poezijos 
viršūnių pasiekė Nepriklausomoj 
Lietuvoj sukurta lyrika. Ir šita jo 
lyrikos viršūnė turėtų būti vertai 
pavadinta viena visos lietuvių 
lyrikos viršūnių.
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tė japonė, dailiai sudėta 
mergužėlė. Sunkiai suprantu, 
ką ji čiauškia. Kai nusiaunu, 
liepia nusirengti iki pusės. 
Išeina. Nusimaunu kelne#, 
apatines. Marškinių nejudinu. 

Kaip tam vaidinime, ji vėl 
įeina. Pamačiusi mane stovin
tį su kadaruojančiais marški
nių skvernais, pradeda links
mai barti:

— Aš jums sakiau nusivilk
ti iki juosmens, to your waist, 
bet jūs padarėte atvirkščiai.

Neprieštarauju. Jai išėjus, 
skubiai apsirengiu ir vėl 
nusirengiu nuo viršaus...

Atėjusi sesutė atlieka visą 
procedūrą: matuoja, sveria, 
tikrina kraujospūdį, ima krau
ją, diskrečiai paprašo 
šlapumo... Po to liepia nuogai 
nusirengti ir laukti daktaro. 
Paduoda popierinį chalatą. 
Išeina.

Netrukus įžengia ne dakta
ras, bet jauna gydytoja — 
velnioniškai graži • šviesia
plaukė. Tai tau! Ir tikrink 
sveikatą! Rodyk savo sunyku
sį kūną tokiam holivudiškam 
jaunimui. Pasijuntu baisiai 
nesavas.

Gydytoja, supratusi mano 
pasimetimą, atlaidžiai šypso
si. Tikrina neskubėdama, 
viską nuo galvos iki pėdų. 
Užrašinėja duomenis. Nieko • 
ypatingo nesuranda. Išrašo 
paskyrimą į laboratoriją 
peršvietimui ir kardiogra
mai... Ten praleidžiu gerą 
valandą. Technologija pirma
rūšė.

Po kelių savaičių daktarė 
telefonuoja, kad viskas tiptop. 
Jaučiuosi patenkintas, atlikęs 
pareigą savo kūnui. Bet 
dvasia kužda:

— Ką ruošia rytojus, težino 
tik Praamžius.

♦ ♦ ♦

Sekmadienio vidurdienį,J{ąi 
šauliai ruošėsi valgyti bendras 
kūčias, aš neapsispręsdamas 
žvilgčiojau į lauko duris. Ūmai 
slenkstį peržengė šventiškai 
išsipusčiusi Milda Mairūnie- 
nė. Nespėjau net palabinti, ji 
tuoj mane apipylė moteriškos 
paguodos žodžiais:

— Nabagėlis! Po sunkios 
ligos at jai pasižmonėti. O 
koks siKeitęs! Ir tų plaukų 
buvo . augiau, o dabar tik 
ražienos paausiuose. Nešiojai 
akinius, o dabar turbūt 
kontaktai akyse. Buvai įdegęs 
pilnaveidis dručkis su šyps
niu, o dabar sausas, susitrau
kęs, kaip naginė. Kas atsitiko, 
ponas Kačiuli? Ką daktarai 
sako?

— Aš nesu Kačiulis. Mano 
pavardė Venclauskas.

— Žiūrėk tu man, ir pavar
dę pakeitei. Nuo kada?

Norėjau atsikirsti, bet praei
nančios moterys nusitempė 
Mairūnienę valgyti tradicinių 
patiekalų. Ir gerai — juk vis- 
tiek neįrodyčiau, kad anas 
ligoninėje jos vyro regėtas 
profilis priklausė ne man. 
Bent viena paguoda — moters 
vaizdinga užuojauta.

Venancijaus Ališo (1908-1975) 
poezijos rinktinės „Anapus 
marių”, išleistos Ateities literatū
ros fondo, sutiktuvės bus ateinan
ti penktadieni, kovo mėn. 1 d., 
Jaunimo centro kavinėje, Chicagoj.
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