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„Apie Maironį negalima 
kalbėti puse lūpų” —

Maironio 125-osioms gimimo metinėms

Tai vieno idealisto, Maironio 
gerbėjo Lietuvoje žodžiai. 
Kalbėkime pilna burna.

„Maironis — iš Dangaus at
siųsta dovana lietuvių tautai. 
Poetas, kurio niekas nepakeis, 
niekas nepakartos. Dievo siųstas 
pranašas, tautinio atgimimo 
dainius. Katalikų tautos 
milžinas, ir miręs — gyvas, realus 
ir nemarus,” — maždaug taip 
kalbėjo Maironio mirties 50 metų 
minėjime Clevelando bažnyčioje 
savo pamoksle poetas Leonardas 
Andriekus.

Maironio mirties 20-ties metų 
minėjimo proga Antanas Vai
čiulaitis rašė: „Kai dabar žiūrime 
į mūsų tautos atgimimo dainių iš 
prabėgančio laiko perspektyvos, 
jis mums atrodo galingai išsi
kerojęs ir stipriai į gimtą dirvą 
šaknis suleidęs ąžuolas, savo vir
šūne debesų neplėšiąs ir iš tolo 
ne taip pastebimas, bet savo 
šakomis apdengiąs visą tautą, ją 
priglobiąs audrų metais, jai 
įkvėpiąs pasitikėjimo ir prižadąs 
pergalės tikrumą”.

Toksai buvo ir toksai yra dabar, 
švenčiant 125 metų gimimo jubi
liejų, mūsų Maironis. Lietuvos 
praeities didybės, vilties dainius 
— caro vergijoje, džiugesio ir liū
desio, dainos ir maldos poetas — 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais, skausmo, kančios ir tikėjimo 
Aukščiausiojo valia ir teisybe — 
komunistinės okupacijos dešimt
mečiais.

Neįveikė jo caras su savo žan
darais, neužgniaužė germanų 
kryžiuočių palikuonys, atkando 
dantis Stalino satrapai („Kur jie 
dabar? Tik trūkę muilo burbu
lai!” — „Vakaro mintys”). Bet 
kas baisiausia, tai kad toje 
komunistinio košmaro viešpa
tijoje, negalėdami Maironio 
išrauti iš žmonių širdžių, be 
atodairos ir be gėdos Maironį 
naudojo savo propagandai, veid
mainiškai interpretuodami jo 
„Pavasario balsų” poeziją kaip 
kovos dėl komunizmo, dėl socia
lizmo revoliucijos, dėl sovietinės 
santvarkos inspiratorę, kaip so
vietinės „liaudies” gajumo iš
raišką, o jį patį kaip poetą, kurio 
„dainos” pranašavo („Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo”) imperia
listų galą, „buržuazinės Lietu
vos” žlugimą.

Maironio dvasiškio profesija ir 
religinė pasaulėžiūra, „laiko 
reakcionieriškos, antiliaudiškos 
ideologijos apnašos”, pagal 
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komunistinių kritikų aiškini nūs, 
uždėjusios ant Maironio kūrybos 
tam tikrą antspaudą, kuris turįs 
būti nuimtas, nuvalytas. Dėl to, 
leidžiant jo „Pavasario balsus”, 
jie būdavo nuo to viso — nuo reli
ginių ir atvirai tautinių kūrinių 
— „išvalyti”. Iš „Kur bėga Še
šupė, ku Jemunas teka” išme
tamas (1947 m.) paskutinis pos
mas „Apsaugok, Aukščiausias”, 
k..ip atgyvenęs ir „liaudžiai” 
nebeaktualus, nors tikrovėje ta
pęs nauju liaudies himnu. „Mari
ja, Marija”, giesmė, giedota Karo 
muziejaus apeigose, iš rinkinio ir 
dabar dar tebesanti išmesta, 
kaip religinio fanatizmo liekana, 
tampa visos tautos (ir išeivijos) 
vilties ir paguodos giesme.

Net ir iš satyrų, kurios labai ti
ko sovietiniams Nepriklausomos 
Lietuvos niekintojams, kadangi 
jose keliamos ydos ir negerovės, 
buvo išbraukiami posmai, kurie 
galėtų sukelti aliuzijų į bolše
vikinio rojaus niekšybes., 
Maironis tegali atsiliepti puse 
lūpų.

O tauta (neteisinga ją būtų 
vadinti „liaudimi”, kurią sudaro 
tik nedidelė saujelė policinių 
pareigūnų) gyveno (ir gyvena) 
pilna, nesužalota Maironio poezi
ja, tylomis deklamuodami „O, 
siurbėlės, niekšai, bastūnų gau
ja... gal titulus, garsą sau gauste, 
dėmės nuo kaktos nenuplauste...” 
arba su ašaromis giedodami „Ap
saugok, Aukščiausias, tą mylimą 
šalį... Mes Tavo per amžius var
gingi vaikai”, ką paliudija vienas 
pamokslas Vilniaus Šv. Rapolo 
bažnyčioje, minint 50 metų nuo 
Maironio mirties sukaktį: „Ką 
tik girdėjome šią giesmę... giesmę 
tautos dainiaus, kuris ištisus 
dešimtmečius buvo patsai myli
miausias mūsų poetas... Jis savo 
kūryba padarė didelį poveikį 
mūsų tautos sąmonei: jis padėjo 
mums surasti ir suprasti save 
(kaip lietuvius ir kaip katalikų 
tikėjimo išpažintojus). Jis turėjo 
mūsų tautai nemažesnę reikšmę 
kaip Vytautas Didysis. Vytautas 
tik užkariavo ginklu didelius 
plotus svetimų žemių, o Maironis 
pažadino tautos sąmonę ir šaukė 
ją eiti atgimimo keliu...”

Gal žymiausias, nors viešai 
nežinomas dabartinės Lietuvos 
poetas, taip pat, kaip ir Maironis, 
kunigas, tarp kitų parašęs 
poemą „Prabils many Maironio 
Lietuva”, su pagaunančiu 
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Maironis kaip 
poezijos vertėjas

ALFONSAS TYRUOLIS

Palyginti ne taip jau daug yra 
poetų, kurie būtų ėmęsi poezijos 
vertimo darbo. Tam yra keletas 
nesunkiai atspėjamų priežasčių. 
Be to, ne kiekvienas poetas linkęs 
į savo poeziją įjungti dar ir vers
tinės pluoštus ar bent duoti 
suprasti, kad kitų tautų poezija 
jam yra turėjusi kokios įtakos. 
Bet į poezijos vertimo darbą gali 
kartais paskatinti ir ypatingos 
aplinkybės ar gyvenamojo mo
mento poreikiai. Sakysim, Pu
tinas 1 tt iki Antrojo pasaulinio 
karo . buvo pasireiškęs kaip 
poezijos vertėjas. Bet praėjusio 
karo ir okupacijų metais jis jau 
pasirodė kaip talentingas ver
tėjas, gana sklandžiai ir poetingai 
į lietuvių kalbą išvertęs Adomo 
Mickevičiaus „Konradą Valenro
dą” ir kone visą „Poną Tadą”.

Kiekybės atžvilgiu poezijos ver
timų amplitudė gana plati. Mai
ronio poezijos vertimų kraitis 
nėra didelis: išskyrus keletą pa
vienių ar ciklinio pobūdžio eilė
raščių, kokio atskiro ar stam
besnio poezijos veikalo jis į 
lietuvių kalbą nebuvo išvertęs. 
Tai kaip ir proginiai vertimai, 
kuriais buvo kiek papildyta ir jo 
paties kūryba, nes poezijos ver
timo darbas yra bemaž toks pats 
aktas, kaip ir originaliosios poe
zijos kūrimas, ypač kai ji — kaip 
ir Maironio atveju — nuoširdžiai 
pasisavinama ir atitinkamai iš
reiškiama. Dėl to ir poezijos ver
timus Maironis įjungė į savo ori
ginaliąją kūrybą Pavasario bal
suose (vėlesni redaktoriai ver
timus išskyrė). Bet pasaulinės li
teratūros apžvalgoj buvo pa
sisakęs, kad planuojąs parengti 
pasaulinės literatūros bei poezijos 
rinkinį lietuvių kalba. Deja, to 
nebebuvo padaryta.

Į Maironio poezijos vertimus 
reikia žiūrėti kaip į svetimų 
kūrinių gan intymų pasi
savinimą, kuriam vokiečių kalboj 
duodamas atkūrimo (Nachdich- 
tung), ne vertimo (Uebersetzung) 
vardas. Tokiais vertimais yra pa
sižymėję, pvz., Sti n George ir 
Rainer Maria Rilke. Bet čia kar
tais galima nukrypti ir į kraštuti
numą. Pavyzdžiui, Rilke prancū
zų poeto Paul Valery poeziją buvo 
taip savitai „rilkiškai” išvertęs, 
kad autorius turėjęs pasakyti, jog 
čia jau ne jo, bet p. Rilkės poezi
ja. Vis dėlto A. W. Schlegelio ir
L. Tiecko Šekspyro raštų ver
timai yra nepalyginamo tikslumo 
ir literatūrinio vertingumo dar
bai. Ir tik labai retais atvejais 
vertimas prilygsta originalui, 
kaip kad, pvz., yra W. Taylor 
Goethės „Fausto” vertimo į anglų 
kalbą atveju. Pažodinis ypač kla
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Dail. Jonas Šileika (1883-1960). Maironis. (Portretas kabo „Draugo” redakcijos vestibiuly. Nuotrauka Jono Kuprio.) 
Šių metų lapkričio 2 dieną sukanka 125 metai nuo Maironio gimimo.

sikinės ir disciplinuotos poezijos 
vertimas neįmanomas, ir juo la
biau prie to artėjama, juo dau
giau netenkama poetinio svorio. 
Maironio poezijos vertimai 
apskritai artimesni laisvesnio ir 
kūrybingesnio kūrimo procesui.

Bene anksčiausiai Maironis iš
vertė į lietuvių kalbą „Viliją” iš 
Adomo Mickevičiaus „Konrado 
Valenrodo”. Vertimas pirmiau
sia buvo išspausdintas Apžvalgoj 
(1891, Nr. 10). Šešių strofų eilė
raštis originale buvo pavadintas 
„Daina” (Piesn), kurią padai
nuoja vaidila Albanas pas 
kryžiuočių riterius Marienburgo 
pilyje. Maironį žavėjo tos dainos 
patriotinis motyvas: gaila 
lietuvaitės, paliekančios savo 
kraštą ir ištekančios už svetim
taučio. Motyvas, kuris skaus
mingai atsigarsi ir mūsų die
nomis! Ši daina, organiškai įau
gusi į Maironio poeziją, skaitytojų 
buvo pasisavinta lyg originali 
kūryba. Su Maironio vertimu gal 
tik bandė varžytis naujesnis 
Putino vertimas:

Maironio vertimas

Tu save lygiai svetimam pašvęsi, 
Brangią tėvučių apleidus šalelę, 
Ir lyg tarp marių užmiršta paskęsi, 
Bet dar liūdnesnė, Lietuvos mergele.

Putino vertimas

Lygiai ir tu, atėjūną pamilus, 
Gimtąjį slėnį, lietuve, paliksi. 
Plaus užmaršties tave vandenys gilūs 
Dar graudingiau, nes viena tu 

išnyksi.
Nors Maironis ypač gerbė ir 

vertino Goethės ir Šilerio poeziją, 

bet šių autorių jo verstų kūrinių 
tarpe nerandame, tik gal ne
tiesiogiai jie bus paskatinę Mai
ronį imtis baladžių kūrimo, nors 
tiek formos, tiek turinio atžvilgiu 
jo baladės gana savaimingi ir sve
timos įtakos nepatyrę kūriniai.

Būdinga, kad Maironis buvo 
daugiau linkęs į prancūzų 
poeziją, ir 1909 metais išleistoj 
poemoj „Raseinių Magdė” ran
dami prancūzų autoriai Sully- 
Prudhomme ir Alfred de Musset: 
pirmojo „Akys”, antrojo „Sone
tas Viktorui Hugo” (Sonnet h Vic
tor Hugo). Abu išversti amfibra
chiais, bet originale yra įvai
resnių rimų ir kiek glaustesnių 
vaizdų. Kaip ir Mickevičiaus 
„Vilijoj”, čia nepasigailėta 
sentimentalių deminutyvų. Nors 
Sully-Prudhomme priklausė par- 
nasininkams, bet Maironį 
domino jo poezijos transcenden
tinis motyvas:

Bet argi tos akys daugiau nebegali 
Regėti, kai mūsų pakalnę apleido? 
O ne! Tik į kitą jos nukreiptos šąli! 
Į Dievą, kurio mes nematome veido!
Gyvenimiška išmintim užbaigia
mas ir Alfred de Musset sonetas, 
skirtas Victor Hugo.

Nors Maironis ir kaip gerbė ir 
vertino Puškino ir Lermontovo 
poeziją, netgi jos toninės eilėdaros 
buvo paveiktas, bet tų poetų 
kūrybos vertimų nepaskelbė. 
Vienintelis Maironio iš rusų 
kalbos verstas eilėraštis yra 
„Velykos” (Christos voskres). 
Trijų nevienodo ilgio strofų eilė
raštis imtas iš D. S. Merežkovs- 

kio (1865-1941) poezijos rinkinio, 
išleisto 1914 metais. Maironio 
vertimas randamas jo raštų 1926 
m. laidoj. Merežkovskis buvo dau
giau pagarsėjęs istoriniais ro
manais iš krikščionybės praeities 
negu poezija. Maironis išvertė tą 
eilėraštį kiek sutrumpinęs. Jį 
domino ne eilėraščio forma, kuri 
silpnoka, bet turinys — socialinis 
motyvas: pasaulyj nebėr broliškos 
meilės, žmogus paniekintas ir 
pavergtas.

Daugiausia Maironis yra vertęs 
iš indų poezijos, iš „Rigvedos”. 
Tie vertimai 1923 m. buvo spaus
dinami Skaitymų žurnale, o 
vėliau įdėti ir į Maironio raštus 
1930 metais. V. Zaborskaitė savo 
studijoj Maironis (1968) spėja, 
kad Maironį versti indų poeziją 
gal bus paskatinęs rašytojas Vin
cas Krėvė, to žurnalo redaktorius 
ir orientalinės literatūros 
žinovas, o gal ir prof. B. Česnys, 
irgi induistikos specialistas. Iš 
„Rigvedos” Maironio išversti 
penki eilėraščiai: rimuotai 
„Daiktų pradžia” ir laisvais rit
mais „Malda į Agnį”, „Varūnui”, 
„Surjai” (Saulei), „Nežinomam 
Dievui”. Iš kurios kalbos buvo 
versta, nėra aišku: gal iš lenkų, 
o gal ir iš vokiečių, bet ne iš 
originalo sanskrito kalba. Šiuose 
eilėraščiuose apgiedama pasaulio 
Tvėrėjo paslaptis, meldžiama, 
kad ugnis (sanskr. agnis) būtų 
maloni ir duotų gyvenimo 
palaimos, apgiedama saulės 
malonė bemaž kaip šv. Pran
ciškaus himne saulei (Saulės 
giesmėj). Ketureiliais išverstame 

„Nežinomam Dievui”, pakarto
tinai skambančiame monoteis
tine gaida, refrenu sugiedama: 
„Kuriam gi Dievui mes beatna- 
šausme?” Tas Pradžiapatis pana
šus į lietuvių Praamžių:

Galingai žiūri Jis į vandenynus. 
Kai jėgą kaupdami, mokina melstis! 
Jis virš dievų, Jis vienas tikras 

Dievas!
Kuriam gi Dievui mes beatnašausme?

Maironis, pagal jo paties pasi
sakymus Skaitymuose (1923, 23), 
jautęs senųjų indų religijos arti
mumą senajam lietuvių tikėji
mui, ypač kai kreipiamasi į ugnį, 
saulę ir kitas gamtos būtybes.

Kai kuriuose Maironio Pava
sario balsų leidimuose pažymėta, 
kad eilėraštis „Čaura pančasika” 
(50 vagies strofų) imtas iš „Rig
vedos”. Iš tikrųjų tai yra XI a. 
indų poeto Bilhanos kūrinys, 
kurio keturias strofas Maironis 
išvertė kaip pavyzdį. Jos pra
sideda žodžiais „Dar ir dabar” 
(sanskr. adyapi tam). Nuteistas 
mirti už pamiltą karalaitę poetas 
parašė tokį graudų eilėraštį, kad 
karalius ne tik bausmę dovanojo, 
bet ir dukterį karalaitę į žmonas 
atidavė. Tai vienas iš sklandži au
siu Maironio poezijos vertimų, 
kur ir originalo aštresni jausmai 
perduoti gana sušvelnintai ir mo- 
deruotai, o pats vertėjas buvęs 
santūrus dėl tos jo vadinamos 
„meiliškos” poezijos skelbimo 
spaudoj.

Nėra įmanoma įrodyti, kad 
populiarioji Maironio giesmė 
„Marija, Marija” būtų turėjusi 
kokio ryšio su indų poeto Šanka
ros „Himnu dangiškajai mo
tinai”, nes Maironio giesmės eilė
dara, panaši į vokišką Šankaros 
himno versiją, skirtingą nuo 
sanskrito originalo, buvo pa
naudota žymiai anksčiau už 
vokiškąjį vertimą, kuris buvo pa
skelbtas tik 1924 metais, o 
Maironio giesmė jau buvo įdėta į 
pirmąjį Pavasario balsų leidimą 
(1895 m.). (Šankaros himno verti
mą į lietuvių kalbą žr. Laiškai 
lietuviams, 1987, Nr. 5.)

Baigiant tenka pastebėti, kad 
Maironio vertimai pasižymi 
jautriu ir nuoširdžiu įsisavinimu, 
lyg tai būtų jo paties kūrybos 
esminė dalis. Juose taip pat gau
su to poetinio sodrumo, kuriuo 
persunkta ir visa jo paties poezi
ja. Tas sodrumas jį gal labiausiai 
ir priartino prie pačios tautos šir
dies. Juo literatūriškesnis poetas, 
juo sunkiau jam pasiekti tą širdį. 
Imkim kad ir vertimų sritį. 
Adomo Mickevičiaus „Ponas Ta
das” anksčiau (1924 m.) buvo iš
leistas net dviejų lietuvių vertėjų. 
Vienas jų išvertė nudailinta, bet 
sausoka forma, ir neturėjo tokio 
pasisekimo, kaip kitas (niekas nė 
nemanė, kad jis galėjo turėti 
poetinių gabumų, nes buvo 
griežtųjų mokslų atstovas), kurio 
vertimas savo minėtu sodrumu 
taip patraukė skaitytoją, kad to 
vertimo tik ir ieškojo.

Gal tik turėtume apgailestauti, 
kad Maironis nedavė mums 
kokio stambesnio veikalo ver
timo. Bet to priežastis galbūt 
glūdi viename jo pasisakyme 
vertimų reikalu. Kai jam buvo 
kitados pasiūlyta išversti Dantės 
Dieviškąją komediją, jis atsisa
kęs, motyvuodamas tuo, kad jam 
lengviau esą parašyti kūrinį, 
negu jį išversti. Bet ir negausiais 
savo vertimais Maironis deramai 
papildė lietuvių verstinę poeziją, 
ypač iš indų poezijos, kas tuo 
laiku buvo tikra naujiena.
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Apie Maironio estetiką ir tautinį savitumą
Maironio 125-ųjų gimimo meti

nių proga, kaip rašo poetas Ber
nardas Brazdžionis šios dienos 
„Kertinėje paraštėje”, okupuotoje 
Lietuvoje pasirodė „blaivių, jau 
visai žmonišku tonu parašytų 
Maironio poezijos nagrinėjimų”. 
Kartu su Vagos leidyklos dabar 
ruošiama nauja Maironio raštų 
laida, kurioje bus atstatyta 
eilėraščių originali tvarka, bus 
grąžintos didžiosios raidės ir 
kūrėjo „prieštaringumas” 
nebebus lyginamas redakcinėm 
ir tipografinėm išmonėm, bet bus 
leidžiama pačiai tautai su juo su
sidurti, tokia paskata Maironio 
studijoms yra turbūt pati tikroji 
šio jubiliejaus prasmė. Gerai, kad 
125 metų nuo Maironio gimimo 
sukaktis sutampa su atsinau
jinimo proveržiu sovietiniame 
kultūriniame gyvenime. Reikia 
tikėtis, kad žala, padaryta per 47 
metus Maironio perimamumui 
Lietuvoje, bus bent iš dalies 
atitaisyta ir Maironio kūryba grįš 
į tą šviesos ratą lietuvių literatū
ros istorijoje ir tautinės sąmonės 
raidoje, kuriame yra jos tikroji 
vieta. Tokį pažadą galime išskai
tyti ir iš Alfredo Gusčiaus rašinio 
Maironio 125-osioms gimimo 
metinėms „Gimtoji žemė 
nepamiršo” (Literatūra ir menas, 
Nr. 42, 1987 m. spalio 17 d.), 
kuriame sakoma:

Šiandien vis aiškiau suprantame — 
jeigu vėlesnės žmonių kartos neperi
ma anksčiau gyvenusių dorovinio pa
tyrimo, trumpėja kultūrinė bei isto
rinė visuomenės atmintis, joje ima 
reikštis dvasinė erozija. Etninių ver
tybių ir tradicijų perimamumas pas
taruoju metu nebuvo paprastas ir 
lengvas. Ir turbūt ne viską galėtume 
paaiškinti nepalankiom objektyviom 
sąlygom. Kad savo atžaloms apie pra
eitį ir dabartį kalbėjome pusę tiesos, 
kad gražius žodžius dažnai supriešin
davome su darbais, o iškilmingas 
frazes su nuoširdžiu tikėjimu, kad 
mokyklų programose nuosekliai ma
žinome humanitarinių disciplinų va- 
landas, vietoj išsamaus Lietuvos isto
rijos kurso brukom paviršutiniškas 
„epochų santraukas”, kad buhalteriš
kai nuobodžiai aiškindavom moki
niams apie praeities asmenybes ir jų 
darbus — visa tai subjektyvusis fak
torius,kurį, pasikeitus laiko vėjams, 
dabar galime pakoreguoti, pasukti 
reikiama linkme.

Taip, šiandiena — radikalių refor
mų, idėjinio ir socialinio atsinaujini
mo mūsų šalyje metas. Tokiame kon
tekste džiugina sura: las optimalus 
vertybinis santykis su viena ryškiau
sių lietuvių literatūros ir kultūros 
žvaigždžių — su Maironiu. Optimisti
nę nuojautą patvirtino spalio 9-10 
dienomis Raseiniuose regėtas Mai
ronio 125-ųjų gimimo metinių minėji
mas — jubiliejinių renginių Vilniuje 
ir Kaune prologas. Ir jubiliejinės 
komisijos primininko A. Maldonio 
žodis iškilmingo minėjimo proga 
Pasandravio kaime (Maironio 
gimtinėje), ir profesorės V. Zaborskai- 
tės pranešimas, ir buvusio raseiniš
kio, poeto J. Nekrošiaus kalba 
Maironio vardo Betygalos vidurinei 
mokyklai suteikimo ceremoniale 
bylojo apie šiuolaikišką požiūrį į

Dagys Maironis prie Trakų pilies griuvėsių
(Medis — ąžuolas)

dvasinių vertybių kūrėjus — 
klasikus, į gyvybingųjų liaudies tra
dicijų išsaugojimą ir jų perdavimą 
naujoms kartoms.

*
Tačiau nederėtų užmiršti, kad 

kai Aurįe. lietuvių literatūros 
mokslininkai tėvynėje šitokį 
požiūrį į „dvasinių vertybių kū
rėjus — klasikus” įstengė ugdyti 
ir tada, kai dar nebuvo pasikeitę 
„laiko vėjai” ir užtai jiems turime 
būti giliai dėkingi. Dar 1968 
metais Vilniuje buvo išleista lite
ratūros mokslininkės ir kritikės 
Vandos Zaborskaitės monografi
ja „Maironis”. Tai pirmas ir iki 
šiol pats svariausias lietuvių isto
riografijoje tokio pobūdžio vei
kalas, plačiai nušviečiąs žymiau
sio mūsų tautos poeto gyvenimą 
ir kūrybą. Todėl šia proga ir 
norėtųsi, nors ir labai trumpai, jo 
turinį ir kai kurias iš jo reikšmin
giausių įžvalgų prisiminti.

Maironio biografijai autorė 
naudojo gausią archyvinę ir me
muarinę medžiagą, knygoje pa
teikdama duomenų ir apie iki šiol 
netyrinėtus poeto gyvenimo 
tarpsnius, pvz., jo mokslo dienas 
Kauno gimnazijoje, studijas 
Kijevo universitete. Ji plačiai 
analizuoja Maironio susidūrimą 
su Lietuvos istorija, kreipia 
dėmesį į jo publicistiką. 
Nuodugniai nagrinėja jo draminę 
kūrybą. O į visą jo poetinį paliki
mą žvelgia visuotinio literatūri

nio proceso rėmuose. Todėl ir jos 
veikalo korpusą sudaro išsami 
Maironio kūrybos analizė ir jo 
svarbiausių kūrinių — poemų ir 
lyrikos įdėmi sklaida, skiriant 
pagrindinį dėmesį Maironio idėji
nių motyvų ir tematikos bei 
poetinių formų raidai. Ypač ver
tingi yra Zaborskaitės veikalo už- 
sklandiniai skyriai, skirti 
duomenų ir įžvalgų apibendrini
mui bei išvadoms: „Maironio 
estetika” ir „Maironis lietuvių li
teratūros raidoje” — pastarajame 
svarstomas Maironio poveikis lie
tuvių poezijai ir Maironio vertini
mas kritikoje ir literatūros mok
sle, o tai buvo nelengvas darbas, 
kurį „dar sunkino nepalanki kū
rybinei minčiai asmenybės kulto 
laikų atmosfera” (p. 496).

Skyriuje „Maironio estetika” 
autorė rūpestingu įžvalgumu 
atskleidžia daugiasluoksnę ir 
niuansuotą Maironio kūrybinio 
pasaulio struktūrą. Išeities 
taškas yra, kad nors Maironio kū
rybinį gyvenimą žymėjo ir laiko, 
ir paties kūrėjo kaita, jis drauge 
yra „vientisas savo menine mąs
tysena, tikrovės apvaldymo prin
cipais” (p. 440). Todėl autorė 
siekia tuos principus atskleisti, 
žvelgdama į Maironio estetiką jo 
epochos literatūrinių sąjūdžių 
kontekste. Ji iš pagrindų per
svarsto Maironio ryšio su roman
tizmu klausimą, nuo pat pradžių
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nuo širdies visoms ariogališkėms už malonią atmintį ir 
sveikinu visas”. Pasirašyta inicialais. (Iš Kazio Bradūno 
archyvo.)

keltą visų svarbiųjų Maironio 
tyrinėtojų, vienų kategoriškai 
(ypač, kad pats Maironis save lai
kė romantiku), kitų tik su 
išlygomis teigiamą. Atsargiai 
skirdama romantizmo sąvokas — 
tipologinę, istorinę, o taipgi 
diferencijuodama tų sąvokų 
apimamus skirtingus elementus, 
Zaborskaitė išskiria romantinės 
jausenos bei poetikos sluoksnį 
ankstyvojoje Maironio kūryboje. 
Jį liudija jo poezijos tematiniai 
ir emociniai motyvai, o taip pat 
jo poezijos stiprus ir laisvas sub
jektyvumas, įtvirtinantis lietuvių 
literatūroje lyriką kaip savaran
kišką žanrą, „atkuriantį tikrovę 
per poeto sąmonės paveikslą” (p. 
447). Ji taip pat pabrėžia, kad su 
19 a. pradžios romantine tradici
ja Maironį „sieja ankstyvosios jo 
kūrybos poeto koncepcija. Tiek 
pirmosiose poemose, tiek ir 
lyrikoje iškyla poetas — pranašas, 
savo įkvėpta giesme žadinąs 
tautą šviesios ateities žygiams” 
(p. 443).

Romantinis Maironio meninės 
mąstysenos sluoksnis ryškesnis jo 
jaunystės laikotarpiu: „Emocinio 
prado persvara, jausmų įtampos 
kraštutinumai, bet taip pat ir is
torinės heroikos bei etninio liau
dies charakterio poetizavimas 
būdingi ankstyvajai Maironio 
kūrybai” (p. 450). Vėliau 
įsivyrauja elementai, pakreipian
tys visą Maironio kūrybos raidą 
poetinio realizmo linkme. Šį 
antrąjį Maironio meninės mąsty
senos sluoksnį, paremtą objekty
via tikrove, autorė atskleidžia jo 
lyrikoje, parodydama vaizdų sfe
ros vaidmenį eilėraščio konstruk
cijoje: „poetas savo išgyvenimą 
reiškia ne betarpiškai, o per ob
jektyvios tikrovės vaizdus” (p. 
451) arba vaizdų sferos ir lyrinės 
deklaracijos pusiausvyrą. Esminė 
Maironio pasaulėjautos ypatybė 
yra tai, kad poetas išlaiko aiškią 
ribą tarp savęs ir pasaulio, „ku
ris yra jo veiklos arena, jo išgyve
nimų šaltinis ir akstinas. Jis 
niekados neskaido tikrovės 
elementais, kuriuos paskui 
galėtų panaudoti autonomiškam 
savo vidaus pasauliui kurti. Jo 
vizijos niekur nedeformuoja tikro
vės: jų proporcijos griežtai 
tikroviškos, kiekviena detalė 
piešiama natūraliomis tikrovės 
spalvomis” (p. 453). O tai ir daro 
Maironio poeziją iš esmės 
klasiška. Maironis visados kūrė 
aiškios minties poeziją, pabrėžia 
Zaborskaitė, todėl,kad „Maironio 
estetikos dvasinė tėvynė — XIX 
a. pradžios menas, — romantiškai 
veržlus, bet dar neužmiršęs 
giminystės ryšių su šviečiamuoju 
amžium. Širdies kultas ir protes
tas prieš šaltą racionalizmą čia 
derinasi su pagarba žmogaus pro
tui, jo analizuojančiai ir formuo
jančiai galiai. Meno kūrinys 
turėjo pajungti tvarkai, aiškumui 
ir logikai tikrovės atsitiktinybių 
chaosą, išryškinti, atskleisti jo 
dėsningumus” (p. 462).

Apibrėžusi Maironio estetinę 
mąstyseną kaip derinį romantiz
mo ir poetinio realizmo, autorė 
toliau išsamiai svarsto Maironio 
kūrybos tautinio savitumo 
klausimą, kuris jau jo laikais 
buvo kontraversiškas mūsų 
literatūros studijose. Nurodžiusi, 
kad paties šio klausimo metodolo
gija literatūros studijose dar nėra 
surasta, ir išryškinusi ankstyves
nius įnašus į Maironio kūrybos 
tautinio savitumo svarstymą 
kaip nepakankamus, autorė pati 
klausia: ar „visiškai negalima 
pasakyti ko nors tikresnio apie 
Maironio kūrybos nacionalinį 
savitumą?” Jos atsakymą, suda
rantį ir baigmines jos išvadas 
apie Maironio estetiką, verta 
ištisai pacituoti:

Be abejo, galima. Jis priklauso prie 
tų rašytojų, kurie pasižymi akivaiz
džiais ir lengvai apčiuopiamais tokio 
savitumo bruožais. Tiesa, Maironis ne
kėlė sau specialaus uždavinio ieškoti 
etninio lietuvių charakterio esmės, jo 
pasaulėjautos ypatingumo — viso to,

kuo ėmė rūpintis „pomaironinė” kar
ta, nors jis ir manė, kad nacionalinis 
savitumas yra rašytojo vertybė. „Kiek
vienos tautos literatūra turi ir bend
rus su kitų tautų literatūromis bruo
žus, turi ir savotiškumus: juo kuri li
teratūra, prisilaikydama bendrų 
grožio ir dailės dėsnių, turi daugiau 
savotiškumo, tuo yra įdomesnė ir 
daugiau branginama”, — rašė Mairo
nis „Trumpoje visuotinės literatūros 
apžvalgoje”. Apibūdindamas toje pat 
knygoje Gėtės kūrybą, jis pabrėžia, 
kad jos nacionalinis charakteris yra 
brangi didelio menininko savybė.

Paties Maironio kūrybos nacionali
nis savitumas kilo greičiau ne iš są
moningų pastangų, o iš natūralaus ir 
gilaus jos ryšio su savo epochos vi
suomenine tikrove, ypač su naciona
linio judėjimo poreikiais. Netiesą 
rašė, žinoma, B. Sruoga, manyda
mas, kad tematiniame bei idėji
niame kūrybos plane nacionalinis 
savitumas reikštis negalįs, kad jis čia 
esąs paviršutiniškas ir mechaniškas 
ir savaime išnykstąs, pakeitus vieto
vardžius bei pavardes. Bet su meno 
kūriniu, kaip sakė Vaižgantas, tokių 
eksperimentų daryti negalima: temos 
ir idėjos, siužetai ir situacijos čia nėra 
kažkas paviršutiniška, o susiliečia su 
giluminėmis kūrybos ištakomis.

Bene pagrindinis Maironio kūrybos 
nacionalinio savitumo požymis yra 
tai, kad jis fiksuoja ir įprasmina 
esminius tautos istorijos momentus. 
Lietuvių tautos istorinių teisių 
gynimas, jos gyvybingumo bei sąmo
ningumo skatinimas, formavimas ir 
aukštinimas, individo ryšio su savo 
tautos likimu teigimas — visa tai yra 
giluminiai Maironio kūrybos šalti
niai, apsprendę jo tematiką, siužetus, 
nulėmę pagrindinius idėjinius akcen
tus.

Savitas, iš pirmo žvilgsnio suvokia
mas yra ir Maironio kūrybos kolori
tas. Panoramiškai platus Lietuvos 
peizažas su upėmis, ežerais, kalnais, 
piliakalniais ir pilių griuvėsiais, su 
didžiaisiais miestais ir valstiečių pir
kiomis, skendinčiomis darželiuose bei 
soduose; Lietuvos gamta visais metų 
laikais — su aukštu, žvaigždėtu 
žiemos dangumi, šiltomis, svajin
gomis vasaros naktimis, džiaugs
mingai atbundančiu pavasariu ir me
lancholiškomis rudens dirvomis; o 
viso to fone — lietuviškas, 
valstietiškas tipažas: „broliai arto
jai”, geltonplaukės sesutės, raudomis 
savo kūdikį liūliuojanti močiutė.

Ryškus yra Maironio ryšys su 
liaudies kūryba. Ja pagrįsta dauge
lis baladžių, net lyrinių eilėraščių 
motyvų; ji retkarčiais stilizuojama 
(„Trys sesutės grėbė šieną”). Bet daž
niausiai Maironis perteikia tik pačią 
liaudies dainos dvasią, pasinaudoja 
jos konstrukcija, jos emocine atmos
fera, joje išreikštu estetinio žmogaus 
idealo suvokimu. Maironio sugebė
jimo perteikti liaudies dainos esmę 
neneigia net toks skeptikas, kaip B. 
Sruoga. Bet geriausias Maironio 
kūrybos atitikimo folkloro dvasiai 
įrodymas yra tas, kad liaudis pamilo 
ir pasisavino daugelį Maironio dainų, 
priimdama jas į bendrąjį tautosakos 
lobyną, dainuodama jas, kaip savo 
pačios nusiteik.mų, kančių ir 
svajonių žodį.

Ir pagaliau — kalba. Ne vien dėl to, 
kad ji ne tokia komunikacijos priemo
nė, kurią būtų galima mechaniškai 
kaitalioti, nenuskriaudžiant turinio 
versti meninį tekstą iš vienos kalbos

Profesorė Vanda Zaborskaitė kalba 
Maironio 125-ųjų gimimo metinių mi
nėjime Pasandravyje, poeto gimtinėje.

į kitą, kad kalba visuomet susijusi su 
istoriškai susiklosčiusia nacionalinės 
sąmonės sankloda. O dar ir dėl to, 
kad Maironis aktyviai ir dosniai 
dalyvavo mūsų poetinės kalbos kūri
mo procese. Tiksliai pasverti ir 
apibūdinti jo įnašą į lietuvių poetinę 
kalbą yra atskiros studijos uždavinys, 
bet šio įnašo svorį rodo Maironio 
žodyno, frazeologijos, eilėdaros 
poveikis vėlyvesnei lietuvių poezijai, 
o kalbos kūrybos proceso inten
syvumą atskleidžia paties Mairo
nio daryti savo kūrinių taisy
mai, perredagavimai, kalbinio 
pobūdžio pastabomis, įrašais iš
marginti jo juodraščiai. Reikėjo būti 
labai giliai suaugusiam su liaudies 
kalba, o tuo pačiu ir su liaudies men
talitetu, kad galėtum kurti kalbos 
formas, kurias ta pati lia’ -’is priėmė 
kaip savas.

Tad nacionalinis savitumas yra 
viena ryškiausių ir esmingiausių 
Maironio meninio pasaulėvaizdžio 
ypatybių. Šitai kadaise net buvo 
paskatinę manyti, kad Maironio 
kūryba perdaug „lokali”, per maža 
„bendražmogiška” ir dėl to niekad 
negalėsianti sudominti ko nors už 
Lietuvos ribų. A. Jakštui, pavyzdžiui, 
atrodė, kad Maironio kūryba „aukš
čiau Šatrijos kalno nepakyla”.

Teorinėje plotmėje prieštaravimo 
tarp meno kūrybos ryškaus naciona
linio savitumo ir bendražmogiško 
reikšmingumo, be abejo, nėra: akši- 
omatinis teiginys, įsigalėjęs dar 
romantizmo laikais, yra toks: tik per 
nacionalinį savitumą eina kelias į 
internacionalinį visuotinumą; bend- 
ražmogiškumas egzistuoja tik nacio
nalinio apspręstumo forma: meninin
kas, kaip ir kiekvienas žmogus, tegali 
egzistuoti tautoje, kaip jis tegali 
egzistuoti tik erdvėje ir laike.

(p. 472-475)

Savo veikalą Vanda Zabors
kaitė užbaigė, vildamasi, jog il
gainiui susiformuos atskira litu
anistikos disciplina, kurios ob
jektas bus Maironio kūryba:

Daugybe ryšių susijusi su ją išug
džiusią epocha, daugeriopai pati ją 
veikdama, Maironio poezija teikia 
apsčiai medžiagos literatūros istori
jos studijoms. Bet drauge ji, kaip 
kiekvienas tikras menas, iškilusi virš 
istorijos, laiko, praeinamybės — joje 
išsikristalizavę bendrieji meno 
kūrybos dėsniai, lemiantieji jos pasto
vumą ir nenykstamą poveikį žmo
gaus dvasiai. Čia tad ir atsiskleidžia 
erdvė literatūros estetikos tyrinėto
jui (p. 498-499).

Nėra abejonės, kad pati autorė 
savo pastangomis tą erdvę yra 
reikšmingai padėjusi atskleisti po 
jos ateinantiems. O tai bus dėl to,

Lenkijos pogrindžio 
didžiausios leidyklos 

sukaktis

Dešimt metų praėjo, kai Lenki
joje pradėjo darbą seniausia ir 
didžiausia pogrindžio leidykla 
„Nowa”. Pradėjo ji, sako, pri
mityviomis priemonėmis, kurio
mis pajėgdavo išspausdinti tik iki 
poros šimtų egzempliorių pir
mųjų savo leidinių. Dabar leidėjai 
jau yra įsitaisę gerų priemonių, ir 
3,000-4,000, net 10,000 egzemp
liorių pagaminti jiems nebesun- 
ku.

Žinoma, tie jų leidiniai baisiai 
brangūs. Tai ir suprantama, nes 
popierių, dažus ir kitą ką reikia 
pirkti juodojoje rinkoje nepap
rastai brangiai. Dar reikia gerus 
atlyginimus mokėti ir porai 
dešimčių talkininkų, ir platin
tojams, kurie visada rizikuoja 
būti suimti ir nubausti. Tačiau, 
nepaisant visų sunkumu, per 
dešimtį metų leidykla paleido į 
žmones arti 300 knygų ir 
pamfletų, ir prie to darbo stovin
tieji tvirtina, kad jie taip dirba, 
jog nesą kaip jų išaiškinti ir 
įgrūsti kalėjiman, nes niekas ne
žino, kada ir kur būna 
spausdinama.

Tiesa gal ir šiek tiek kitokia. 
Štai Čekoslovakijoje neseniai 
porą asmenų buvo nuteisti kalėti 
už spausdinimą ir platinimą po
grindinių leidinių. O Lenkijoje 
kultūros ministras A. Kraw- 
czukas esą’ pasakęs, kad tas 
pogrindinės leidyklos darbas esąs 
„geras dalykas”. Varšuvoje esą 
su pasididžiavimu kalbama, kad 
jei valdžia norėtų, tai bet kada 
galėtų surasti tą leidyklą ir 
sulikviduoti.

„Nowai” išleisti savo darbus 
atiduoda ir kai kurie žinomi ra
šytojai, dalis jų gal ir dėl to, kad 
per pusmetį rankraštis jau 
patampa knyga,,Tuo tarpu oficia
liosiose leidyklose reikia išlaukti 
net ir iki trejeto metų ir kai kada 
ilgiau, kol išleidžiama.

B. Kazimieraitis

• Liutauras Kazakevičius 
Liuveno katalikiškajame univer
sitete, Belgijoje, gavo slavų kalbų 
licenciato laipsnį su pažymiu 
magna cum Įaudė ir tęsia studijas 
daktaratui. Šiuo metu baigia 
ruošti knygą „Lietuvių lite
ratūros istorija”. Tyrinėja sta
čiatikių Bažnyčios Lietuvoje is
toriją ir ruošia studiją iš šios 
srities. Liuveno universitete tiki
masi įvesti lietuvių kalbos ir lite
ratūros dėstymą, kuriuo ypač 
rūpinasi slavų kalbų fakulteto 
profesūra.

kad, užsklandiniais jos žodžiais 
tariant: „Jau daugelį dešimtme
čių įsipynusi į dvasinį tautos 
gyvenimą betarpiškąja savo 
grožio jėga, Maironio kūryba 
skatina ir mokslinės minties 
pastangas suvokti mūsų kultūros 
ir meno kelius” (p. 499).

(a. U.)

„Meno kūrėjų” draugijos valdyba (iš kairės: Maironis, P. Galaunė, J. Naujalis, B. Sruoga, A. Sutkus, F. Kirša).
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Pranas Lapė Maironis

O po kojų žemai stebuklingai graži 
Žydi rožėmis Alpių šalis;
Susiūbavę žali ežerai keturi
Ją bučiuoja jautriai bangomis.

NUO viršaus Rigi Kulmo, aukščiau debesų, 
Užmatyt negali Lietuvos;
Vien tik dunkso aplinkui vainikas kalnų, 
Apsisupusių rūbais žiemos.

Taip čia tylu, gražu!... Vien keleivio širdis 
Nenurimusi veržias toli!
Ir tą šalį norėtų pasiekti akis,
Kur Dubysos atkrančiai žali!

Nuo kaskadų baltų, lyg bažnyčių smalka, 
Kyla Viešpačio garbei ūkai;
Dievui tinka gamtos nekaltoji auka.
Laumės juostos ją puošia lankai.

Negirdėti garsų! Kiek ramumo danguos!
Nieks nebaido svajonių gamtos!
Vien ant saulės laidos vamzdžio aidas ringuos, 
Vien kaskados teškent nenustos.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)
įkvėpimu dainuoja apie Maironio 
Lietuvą ir jo dovanas: „Maironio 
dovanos vien tik pavasarius 
mums neša... po ežerais, šven
tovėmis — Maironio Lietuva... 
virš pilių, virš kuorų vėliavų — ir 
virš manęs Maironio Lietuva, 
sugrįžusios laisvės debesy ir 
prikėlimo varpo lydiny ir many
je — Maironio Lietuva... Vis 
būna! Vis yra! Ir bus!”

„Naujiems vėjams” papūtus 
Lietuvos tarybinėje spaudoje, ar
tinantis Maironio 125 metų gi
mimo jubiliejui, ėmė rodytis ra
šinių, skelbiančių, kad ne viskas 
gerai su didžiojo dainiaus at
minimu, su jo kūrinių leidyba. 
Greta blaivių, jau visai žmonišku 
tonu parašytų Maironio poezijos 
nagrinėjimų imta kelti negeroves 
Maironio memorabilijų — gim
tosios sodybos, jo paliktų daiktų 
išblaškymo ir apskritai poeto 
reabilitacijos klausimais.

Švelnindama reikalą,
Literatūros ir meno redakcija, 
įdėjusi porą „liaudies” balsų, lyg 
ir teisinasi prieš skaitytoją: 
„Didžiausia kliūtis, neleidžianti 
raseiniškiams sutvarkyti bei res
tauruoti Maironio gimtinės ir 
tėviškės memorialinių vietų, 
pastatų yra dar užsilikęs požiūris 
iš tų laikų, kai į sudėtingą kū
rybinę asmenybę, į prieštaringą 
kūrėjo biografiją buvo žvelgiama 
pro siaurą, nedialektišką kul
tūros istorijos reiškinių vertinimo 
prizmę. Suprantama, Maironis 
tokioje vertinimo skalėje neišsi
teko”.

Neišsiteko ne tik Maironis, bet 
ir visa senoji Lietuvos istorija, 
„Aušros” ir poaušrio gadynė, Ne
priklausomos Lietuvos rašytojai 
ir meno kultūros žmonės. Dideli 
kūrėjai niekad neišsitenka kas
dienybės rėmeliuose. Bet jiems 
nenukertamos galvos, jie 
neamputuojami kultūringame 
pasaulyje. Jie ginami principu 
„audietur et altera pars”. Poetas 
J. Marcinkevičius, vienas iš 
Maironio „Pavasario balsų” 
vienos laidos komisijos narių, 
rašo: „Ar pabandėm bent sykį 
spaudoje padėti leidėjams su
griauti ar bent jau suabejoti pir
maisiais pokario metais įkirstais 
ideologiniais Maironio vertini
mais, pakorebuoti juos”. Autorius 
gale sakinio nededa klaustuko, 
tuo lyg ir pats atsakydamas, kad 
„nepabandė”. Tai ir yra liūd
niausia, kad kažkieno „įkirstais 
ideologiniais vertinimais” nesu
abejojo, nepabandė jų „pakore
guoti”, o ką jau bekalbėti apie

pasipriešinimą, sugriovimą. Tad 
ir dėl Maironio ideologinio ža
lojimo, dėl jo kūrybinės asme
nybės niekinimo, dėl jo kūrybos 
— horribile dietų! — panaudojimo 
visiškai Maironiui priešingoms 
idėjoms paremti yra kalti ne vien 
partijos fanatikai, bet ir jų pa
taikūnai, patys leidyklos redak
toriai ar leidinių sudarytojai, tik
riausiai bailiai, drebą dėl kar
jeros, dėl savo kailio, maironišku 
terminu, partijos pakalikai.

Dabar, kai, J. Marcinkevičiaus 
žodžiais tariant, „iš esmės pasi
keitė socialinė, politinė ir kul
tūrinė situacija Lietuvoje”, 
matome, kad kai kas pabunda, 
kai kas pabando, kai kas išdrįsta. 
Bet ar iš tų šiaudų bus grūdų, 
parodys netolima ateitis. O dėl 
pasikeitimo „iš esmės”, tai 
galbūt ir pats tų žodžių autorius 
netikras. Nepasikeitė ir nepasi
keis nei ideologinė kova, nei 
politinė situacija. Tą primygtinai 
yra pabrėžęs ir pakartojęs pats 
„persitvarkymo” autoritetas. Bet 
momento padėtį išnaudoti reikia. 
Reikia baigti beveik 50 metų 
trunkančią Lietuvoje rusų komu
nistų kultūrinę hegemoniją ir 
„demokratinių laisvių” parodiją. 
Didžiojo tautos atgimimo dai
niaus 125 metų gimimo sukak
ties nereikia praleisti vien tuščių 
žodžių frazėmis, kad ir gražio
mis, bet apgaulingomis. Žodžius 
turi sekti darbai.

Vienas mokytojas (Stasys 
Naginionis) Literatūros ir meno 
savaitraštyje (1987 m. liepos mėn. 
25 d., Nr. 30) rašo: „Gerai, kad 
šiuo metu Maironio gimtinėje ju
biliejaus proga numatoma pasta
tyti medinį poeto biustą — 
stogastulpį, kuris tačiau neiš
sprendžia problemos”. Primin
damas Dionizo Poškos Baublio 
ąžuolą, kuris ten yra ap
saugotas stikliniu nameliu, au
torius sako: „Kad taip Maironiui, 
šiam poezijos ąžuolui, pastaty
tume memorialinį namelį jo 
gimtinėje ant išlikusių gimtojo 
namo pamatų”. Bet juk ir tai 
neišsprendžia problemos. Reikia 
daugiau. Reikia daug daugiau!

Kad taip Maironio namų 
(Kaune) sodelin būtų grąžinta 
Kristaus statula, kurią su mar
murine lenta ir dedikacija broliui 
buvo pastatydinusi sesuo 
Marcelė. Kad taip iš Krekenavos 
bažnyčios šventoriaus pagrobta 
Maironiui dedikuota lenta būtų 
grąžinta. Kad taip būtų grąžinta 
į Maironio buto kambarius 
Vytauto Didžiojo ir kt. paveikslai, 
kaboję sienose, jam gyvam esant;

Maironio 125-ąsias gimimo metines švenčiant
RIGI KULM

ŽIEMOS NAKTIS

IR kas do naktis! Dega žvaigždės aukštai, 
Bemirkčioja tartum akutės;
Iš užgirio pilnas mėnulis antai
Įspindo į langą pirkūtės.
Šarmotas rytys nebeblaško sniegų, 
Tik kvapą užimdamas spaudžia,
Ar pirštais gudriais ant pirkutės langų 
Žvaigždelėmis verpalų audžia.
O taip neseniai vertė pusnį žiemys
Ir kaukė, kaip liūtas užklydęs;
Iš girios pagrįždams kraupus įnamys 
Žegnojos, jo rūstį išvydęs;
Bet priešais — rytys ir žiemys atsargus, 
Giliai įsikasęs į sniegą,
Per sieksnį į žemę suleido nagus 
Ir tartum lokys sau be miega.
Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsikirtę 
Septyni antai šienpiūviai!
Aukščiau dar šviesiau — Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio, išgrįsto blaiviai.
O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas: 
Kur žiūri, vis žydros akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas — 
Tai paukščių vadinamas kelias.
Aplinkui nei balso! Tiktai vargdieniai —- 
Bekyšo iš pusnių eglytės;
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs.
Tik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi;
Tik spengia kas kartą skaudžiau... 
Girdėtis!... Iš tolo lyg skambalas dindi 
Ir, rodos, kas kartą arčiau.

(Iš „Jaunosios Lietuvos”)

VAKARAS ANT KETURIŲ KANTONŲ 
EŽERO

EŽERO skaisčios bangos liūliavo
Žaliu smaragdu;
Laivą be irklo varė, lingavo
Vėsos dvelkimu.

Saulė už Alpių leidos sutingus;
Varpai Liucernos

kad svetainės dekoracijos (pieštos 
Tado Daugirdo) su žemaičių her
bu ir Vyčiu būtų atkastos iš po už
dėto dažų sluoksnio. Pagaliau, 
kad būtų nuimta balta gėdos len
ta nuo Maironio antkapio prie 
Kauno bazilikos šono ir grąžintas 
parašas „Tautos atgimimo dai
nius”. Laisvajame pasaulyje tu
rime parkų Maironio vardu, 
salių, dešimtis lituanistinių mo
kyklų, o kodėl Lietuvos vietovėse 
ar miestuose negalėtų būti 
Maironio vardo mokyklų, parkų, 
sodų ir gatvių bei aikščių, atsime
nant kaip patsai poetas didžiavosi 
savo namais ir net „Mūsų vargų” 
poemoje paminėjo, o frontone 
buvo užrašydinęs Maironio var
dą. Kad taip susukus kad ir 
neilgą filmą, pasinaudojant kan. 
Mykolo Vaitkaus puikiu atsimi
nimų pluoštu „Viena diena su

Maironiu Palangoje”. Tai tik ke
letas sugestijų.

O dėl viso pilno Maironio raštų

Dievui aukojo darbus vargingus 
Žmogaus ir gamtos.

Medžių ant saulės kepintas lapas 
Nuspindo rasa;
Rožių iš kalnų papūtė kvapas 
Skania sveikata.

Audžiau nurimęs aukso svajones 
Aušros spinduliais;
Lėkė jos, skrido pilnos malonės 
Padangių keliais.

Vedė jas paukščių kelias žvaigždėtas,
Lydėjo širdis s
Į tolimąsias, į numylėtas
Tėvelių šalis.

Kiek atminimų, atsitikimų,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito 
Anapus ribos!

Ten, kur palangėms stiepias sužiurę
Žemčiūgų žiedai,
Kur raudonmargę kreipia kepurę 
Jurginų pulkai,

Ten, kur sesutės rūta dabina 
Kasas nuo mažens,
Kur juodbėrėlį brolis augina 
Balnot ant rudens,

Ten, kur Dubysos mėlyna juosta 
Banguoja plati!...
Ko, ašarėle, ko tu per skruostą, 
Kaip perlas, riedi?

Ten tai prabėgo mano brangiausi 
Jaunystės laikai,
Ir po tiek metų pats savęs klausi: 
Tai vien tik sapnai?

Kiek atminimų atsitikimų,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito 
Anapus ribos!

VASAROS NAKTYS

RAMIOS, malonios vasaros naktys; 
Medžio užmigęs nejuda lapas; 
Viskas nutilo, viskas nurimo, 
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Viskas užmigo, viskas nurimo; 
Žemą apsupo meilės svajonės; 
Neša jos sielą, neša liūliuoja, 
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.

Vasaros naktys ramios, malonios, 
Atilsiu liūdną širdį viliojat!
Tiek tų ant žemės sielvartų, vargo!... 
Jūs tiktai vienos ramios, vienodos.

Ramios, vienodos! Magiška jėga 
Migdote gamtą saldžia svajone!
Kam gi nemigdot mano troškimų?
Ko man taip ilgu, ko man taip liūdna?

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti Dievą aukščiausį;
Noris pasiekti amžiną grožį! 
Ko gi taip liūdna? Ko gi taip ilgu?

išleidimo, rodos, kai kas rūpinasi 
Lietuvoje jau keletą metų. To rei
kia tikėtis netolimoje ateityje, jei

Maironis su kan. Mykolu Vaitkum Palangoje 1930 metais. (Nuott auka iš Kazio 
Bradūno archyvo-)

VILNIUS PRIEŠ AUŠRĄ

ANTAI pažvelki! Tai Vilnius rūmais 
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis jį rūbais tamsiais, lyg dūmais, 
Dengia!... Jis miega giliai!
Kame tas garsas, kuriuo skambėjai?
Kame galybė ir pranokėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai, 
Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsų tėvynei?

Negreit su saule išauš dar rytas! 
Miega aplinkui naktis.
Tik kartais mėnuo, bailiai išvytas, 
Iš debesų tenušvis...
Taip noris brangią išvysti pilį,
Kur garsūs amžiai užmigę tyli,
Kai Vilnius buvo mums, kaip akis, 
Kai švietė jis
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės 
Ašara krinta graudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs?
Praeitį brangią liūdi?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;
Laikai jau mainos: buvo pikti, — 
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.

LIETUVA BRANGI

GRAŽI tu, mano brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai: 
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, 
Miškais, lyg rūta, kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos 
Graudžiai malonias dainas ringuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis, 
Kaip juosta, juosia žaliąsias pievas; 
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne, 
Baltai iš sodų žalių bekyšą!
Tik brangią kalbą tėvų pamynę, 
Jie mūsų širdis mažai jau riša.

Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs;
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis 
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.

Bažnyčios tavo ne tiek gražybe, 
Ne dailės turtais, ne auksu žiba; 
Bet dega meilės, maldos galybe, 
Senųjų amžių gyva tikyba.

Kai ten prieš sumą visi sutarę
Graudžiai užtraukia: „Pulkim ant kelių”, 
Jausmai bedievio, vėl atsidarę,
Tikėti mokos nuo tų vaikelių.

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

„atvirumas” nebus užčiauptas. O 
šis jubiliejus gera proga išleisti 
„Pavasario balsus” be jokių par
tinių komentarų (visus žodžius 
rašant didžiosiomis raidėmis, 
kaip Maironis rašė, nes tai, 
atrodo, jau nebe problema — teko 
matyti Maironio citatoje Dievą 
didžiąja D).

Prieš keletą metų esu rašęs: 
„Dideliam poetui reikia didelės 
tautos”, pasakė Walt Whitman. 
Norėtųsi paklausti, ar dideliam 
poetui užgimti, ar užaugti, ar 
pagarsėti? Istorija rodo, kad di
delius poetus pagimdo ir mažos 
tautos. Didieji mažųjų tautų 
poetai yra buvę ne tik jų li
teratūros kūrėjai, bet ir atgimimo 
pranašai, jų laisvės apaštalai ir 
laiko vadai. Toksai buvo latvių 
Rainis, vengrų Petdfi, ukrainie
čių Ševčenka, toksai, o gal dar
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didesnis, mūsų Maironis. Jokioje 
didžiojoje tautoje literatūra nėjo 
ir neina taip glaudžiai susijusi su 
gyvenimu kaip mažosiose, ypač 
pavergtose: čia daina pakelia 
širdį, o tik tada ranka pakelia 
kardą. Didelėje tautoje poetas yra 
dažniau išrinktųjų, dvasios aris
tokratų ir prabangos reiškėjas, 
mažoje — poetas kūrėjas yra jos 
sielos balsas, jos gyvybės pulsas, 
jos nelaimių ir skausmų malšin
tojas, jos vilčių ir džiaugsmų 
vaidila.

Toksai yra mūsų mažos tautos 
didis kūrybinio žodžio jėga dai
nius Maironis, švenčiant jo 125 
metų jubiliejų.

Bernardas Brazdžionis

* Šio straipsnio autorius poetas Ber
nardas Brazdžionis yra Maironio vardo 
premijos laureatas už poemą „Vaidila 
Valiūnas”.

v
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Dailininko Antano Petrikonio mirties sukaktis
KUN. DR. EUGENIUS

GERULIS
Prieš penkerius metus amžiny

bėn iškeliavo tapytojas daili
ninkas Antanas Petrikonis. Iške
liavo per anksti, nesulaukęs nė 
60 metų amžiaus. Gimė 1923 m. 
liepos mėn. 18 d. Lietuvoje, Aly
tuje. Mirė 1982 m. spalio mėn. 17 
d. Juno Beach, Floridoje. Palai
dotas Chicagoje. Gyvendamas 
Anglijoje, vedė dramaturgo, poe
to Stasio Lauciaus dukrą Liuciją. 
Amerikon atvyko 1959 metais.

Meną studijavo Lietuvoje ir 
Anglijoje. Tapyboje reiškėsi 35 
metus. Buvo nepaprastai pro
duktyvus. Tą liudija suruoštų 
meno parodų skaičius. Per dvide
šimt metų suruošė net 27 indivi
dualias parodas, kuriose išstaty
davo vis naujus paveikslus. 
1963-1976 metų laikotarpiu daly
vavo penkiose grupinėse tapybos 
parodose. Žmonės mėgo jo tapybą 
ir išpirkdavo parodose kone visus 
paveikslus. Amerikos Lietuvių 
dailininkų sąjungos 1966 metais 
suruoštoje meno parodoje jis 
laimėjo pirmąją premiją. Tauti
niais ir labdarybės tikslais 
įvairioms organizacijoms bei ins
titucijoms jis yra dovanojęs apie 
50 paveikslų.

Savo meninio talento ir vidinės 
intuicijos vedamas, dailininkas 
pasireiškė darnia kompozicįja, 
nuoseklia foriha, bet ypač visus 
žavėjo savo spalvų harmoningu 
patrauklumu. Spalvos — tai jo 
stiprybė! Tematikos atžvilgiu 
buvo platus. Piešė natiurmortus, 
lietuviškus gamtovaizdžius, 
peizažus, bandė portretus ir 
istorinius vaizdus, mėgo sudra
matintą jūrą ir dangų, o lietuvių 
liaudies meno elementai jo tapy
boje buvo reti. Nevengė 
perspektyvinės erdvės, nors ir 
plokštuma nebuvo jam svetima.

Naujos knygos

Šatrijos Raganos laiškai

Marijos Pečkauskaitės-Šatrįjos 
Raganos laiškų, pasirodo, ne
maža buvo išspausdinta Ne
priklausomos Lietuvos perio
dikoje ar tęstiniuose leidiniuose 
po rašytojos mirties. Prof. Pranas 
Dovydaitis 11 jam rašytų pa
skelbė Naujojoje Vaidilutėje, o 
paskui dar 27 Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos-filosofijos 
fakulteto leistame Athenaeum 
(Nr. 6), o kitame to žurnalo nume
ryje (Nr. 8) prof. Juozas Eretas 
net 116 iš tų, kuriuos iš rašytojos 
buvo gavusi Janina Kairiūkš- 
tytė-Tumėnienė.

Dabar Janina Žėkaitė paruošė 
ir „Vaga” išleido stambią, net 
512 puslapių rašytojos laiškų 
knygą. Šičia jau sudėta 391 
laiškas. Be abejo, pakartojami ir 
tie, kurie kadaise buvo spausdinti 
periodikoje. Redaktorė ir įžangą 
parašė, bandydama aptarti tuos 
laiškus, rašytojos santykius su 
kai kuriais adresatais ir, rem
damasi tais laiškais, pačią rašy
toją. Laiškai aprūpinti komenta
rais. Kadangi rašytoja, ypač jau
nystėje, j savo laiškus įrašydavo 
nemaža ir lenkiškų ar šiek tiek 
rusiškų sakinių ar žodžių, tai 
pastabose visa tai pateikiama 
lietuvių kalba.

Nemaža su kuo ji susirašinėjo, 
bet tik keletą adresatų teturėjo 
tokių, kuriems rašytų laiškų susi
darė dideli pluoštai.

Pirmasis tų nuolatinių ir dažnų 
laiškų gavėjas buvo Povilas 
Višinskis. Su juo Marija Peč
kauskaitė pradėjo susirašinėti 
1895 metais, dar tikra jauniklė 
šešiolikmetė. Nepaisant iškilusių 
šiokių tokių nesusipratimų, susi
rašinėjo jie iki Povilo mirties.

Pranas Augustaitis, busimasis 
Vytauto Didžiojo universiteto 
docentas, anglistikos dėstytojas 
humanitarams, buvo antras

Dailininkas Antanas Petrikonis (1923-1982) savo studijoje.

Vartojo aliejų, akvarelę, temperą, 
akriliką, pastelę. Tapė ant dro
bės, lentos, popieriaus, japoniško 
šilko.

Apdovanotas tapybiniu talentu 
ir dinamišku charakteriu, bradū- 
niškai tariant, jis negalėjo 
monotoniškai išsitekti kurios 
nors vienos meno srovės rė
muose. Vykusiai įveikdamas 
įvairias tapybos sroves ir jų 
technikas, jis jose jautėsi lyg 
„namuose”. Renesanso, baroko ar 
klasicizmo dailininkai rėmėsi 
tapybos trim elementais — forma, 
šviesa ir šešėliu. Jiems linija tar
navo kontūrui, o spalva formai. 
Impresionizmas šį išraiškos būdą 
pakeitė. Jei anksčiau šviesai ir 
šešėliams išreikšti tarnavo spal
va, tai impresionizme šviesa ir še
šėliai ėmė tarnauti spalvai. Taip 
menas praturtėjo šešėlių spalvi
niais tonais. Ši „naujovė” mūsų 

žmogus, kuris yra susilaukęs iš 
Marijos daug ir didelių laiškų, ro
dančių ryšių artumą. O gal dau
giausia jau vėlesniais metais ji 
rašė Janinai Kairiūkštytei-Tu- 
mėnienei.

Patekę į archyvus ir dabar į šią 
knygą yra dar kai kurie laiškai 
dr. J. Bagdonui, dr. J. Basa
navičiui, Pr. Dovydaičiui, J. 
Tumui, L. Girai, A. Dam
brauskui, V. Krėvei ir dar vie
nam kitam adresatui.

Būdinga, kad tie laiškai gana 
smulkmeniškai atskleidžia, kas 
per žmogus buvo Marija 
Pečkauskaitė, kuo ji tikėjo, kuo 
rūpinosi, ką dirbo ir kaip į savo 
darbą žiūrėjo. Ligota, besveikatė, 
bet vis keldavosi ir rūpindavosi 
ne tik bitėmis ar sodu, bet ir vi
suomeniniu gyvenimu, neužmes- 
dama ir plunksnos, iš kurios 
tarpais ir pragyventi reikėjo.

Poeto Juozo Kėkšto 
raštai ir laiškai

Praėjęs sunkiais karo keliais, 
vilnietis poetas Juozas Kėkštas 
pokariu pagyveno Romoje, paskui 
nusikraustė į Argentiną, o be
sveikatis, paraližuotas, lenkų 
draugų padedamas, gavo teisę ap
sigyventi Lenkijoje ir ten, pusiau 
vienišas, išgyveno iki mirties 
1981 metais. Taigi jis techniškai 
tvarkė Argentinoje spaus
dinamus Literatūros lankus, buvo 
pripažintas poetu žemininku ir 
įjungtas į jų poezijos antologiją 
Žemė.

Augo Vilniuje. Jaunystę turėjo 
sunkią. Įsijungęs į komunistinį 
sąjūdį, lenkų valdžios buvo per
sekiojamas. Kai Vilnius buvo 
grąžintas Lietuvai, su kai kuriais 
kitais persikėlė į Gudiją, nenorė
damas gyventi „buržuazinio 
režimo” tvarkomame mieste. 
Tačiau tragiška istorįja palietė 
tarp kitų ir Juozą Kėkštą: 1940 

Petrikoniui nebuvo svetima. 
Kaip impresionistui, jam buvo 
svarbiau ne kontūro linija, bet 
spalvų tonai, šviesos ir šešėlio 
žaismas bei bendras vaizdo 
įspūdis. Spalvų elektromagneti
nių bangų virpesiais jis suteikda
vo visam paveikslui virpesio efek
tą.

Dail. Antanas Petrikonis mėgo 
ir ekspresionizmą. Čia jis, nesu- 
varžytas fotografinio natūralu
mo, laisvai, bet ryškiai atskleidė 
savo mistinį, religinį pasaulį su 
jaučiamu abstraktizmo atspalviu. 
Reiškėsi jis ir simbolizme, kur sa
vo mintis arba vaizdus išreikšda
vo alegorijomis, simboliais, pri
mindamas mums čiurlionišką 
misticizmą. Jo darbuose 
užtinkame ir mieliulišką siurre
alizmą, kur pasireiškia dailinin
ko psichoanalitiniai motyvai, iš
plaukiu iš pasąmonės siurrealis- 

m. jis buvo ištremtas į Viatlagą 
Kirovo srityje miško darbams ir 
ištrūko iš ten tik įstodamas į 
generolo Anderso armiją.

Lietuvoje, jam vis paklabinant, 
1964 m. buvo išleista jo poezijos 
rinktinė, pavadinta Lyrika, su
daryta iš svetur išleistų keturių 
rinkinių ir vieno prieškariu 
Vilniuje. Pats jis į Vilnių dar 
buvo atvažiavęs 1966 metais.

Šįkart Vilniuje 1986 m. išleis
ta 656 puslapių jo rinktinė, pa
vadinta Dega vėjai, į kurią sudėta 
jo poezija, vertimai, jo straipsniai, 
pasikalbėjimai ir laiškai tam tik
riems asmenims iš to laiko, kai 
jis jau buvo apsigyvenęs Len
kijoje. Viskas aprūpinta plačiais 
komentarais.

Kaip anuometiniam „Vagos” 
leidyklos direktoriui J. Čeičiui 
rašyti laiškai liudija, Juozui 
Kėkštui jau 1959 metais labai 
rūpėjo, kad jo poezija būtų ati
tinkama rinktine pakartota Lie
tuvoje. Sunkumų jis turėjo ir su 
įsipilietinimu Lenkijoje, ir su 
bandymu gydytis. Praskamba ne 
kartą ir naivus nesiorientavimas 
politinėse Lietuvos sąlygose. Kai 
sužinojo, kad į Poezijos pavasario 
almanachą žadamas įtraukti Vy
tautas Mačernis, jis pasiūlė J. 
Čeičiui įjungti ir Kazį Bradūną, 
parenkant ką nors iš Sidabrinių 
kamanų. O gal tai ir ne nai
vumas, gal tik per ankstyvas 
siūlymas. Štai anksčiau pasi
džiaugęs, kad jam pasisekė 
prikalbinti Vladą Šlaitą ir kad jo 

, eilėraščių buvo išspausdinta Per
galėje, 1968 m. V. Kazakevičiui 
rašytame laiške jis siūlė išleisti 
specialią antologiją, kurioje būtų 
išspausdinta Antano Škėmos, 
Kazio Bradūno, Juozo Kėkšto, 
Henriko Nagio, Alfonso Ny
kos-Niliūno, Vlado Šlaito, Jono 
Meko, Jurgio Blekaičio, Kęstučio 
Keblio, Leono Lėto, Aušros Ben- 
doriūtęs, Liūnės Sutemos, 
Algimanto Mackaus kūrinių. 
Lenkai taip padarę su savaisiais 
emigrantais. Tokia lietuviška an
tologija, tiesa, nebuvo išleista, bet 
dalies tų jo suminėtų asmenų 
kūryba jau yra rinktinėmis išleis- 

tinių sapnų ar metafizinių klau
simų.

Piešdamas portretus ar Lietu
vos istorijos paveikslus, jis 
atstovaudavo realizmo srovei. 
Klasicizmo ir romantizmo me
no kryptys jo neviliojo. Abstrak- 
cionizmo, o ypač kubizmo, su 
beprasmiškomis geometriškomis 
figūromis, su chaotiškomis dėmė
mis ir linijomis, neigiančiomis 
realizmą, jis nemėgo, nors šiaip 
pritarė apolitizmui, kur „menas 
menui” tetarnaująs. Laisvalai
kiu, domėdamasis religiniais, teo
loginiais klausimais, dažnai 
filosofuodavo. Simpatizavo Renė 
Descartes, ypač Jean-Paul Sartre.

Prieš penkerius metus amžiny
bėn iškeliavęs dailininkas Anta
nas Petrikonis, savo gausia ir 
įvairia kūryba palikęs mums 
ryškias talentingo asmens pėdas, 
ilgai liksgy vas mūsų visų tarpe.

ta Vilniuje, o dalis užplanuota 
išleisti.

Ligos kankinamas, vis šį tą dir
bo — rašė, vertė, redagavo. O kar
tu baisiai ilgėjosi Vilniaus. Ypač 
tas ilgesys ryškėjo iš A. Lio- 
bytei-Paškevičienei rašytų kai 
kurių laiškų. Nors laiškuose pa
vaikščioja po jį užauginusį mies
tą, kokį jis atsimena iš jaunų die
nų. Nuolat ir nuolat jis ten. Vie
nu metu jam ištrūksta sakinys 
„po savo Vilnių vis nenustoju / ir 
niekad turbūt nenustosiu / bąs- 
tęsis”. Tame mieste būtų norėjęs 
ir miręs atgulti, bet, kaip Vytau
tas Kubilius knygos įžangoje 
rašo, laidojamas greta Varšuvos 
naujose kapinėse, „Lietuvišku 
žodžiu nepalydėtas”.

Juozas Kėkštas buvo mūsų 
amžininkas, tai ypač jo laiškai 
daug kuo įdomūs ir emigrantams 
ir būdingi jo gyvenimui suprasti.

K. Barėnas

Nuotrauka Algimanto Kezio.

New Orleaną, Tsukuba (Japonijoje) ir Vancouver. Paro
da bus atidaryta ateinantį penktadieni, lapkričio 6 d., 7:30 
v.v.

„Dream Ship”, Marine Plaza, Expo '86, Vancouver, British Columbia. 

Algimanto Kezio fotografijų paroda vyks Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, lapkričio 6-8 d. Paro
dos tema: Pasaulinės ekspozicijos, vykusios Knoxville,

M. Lembertienė —
A. Barono novelės

mecenatė

Poeto Prano Lemberto mirties 
dvidešimties metų sukaktis buvo 
paminėta spalio 11d. Los Ange
les lietuvių kolonijoj. Suruošė 
Lembertų šeima Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Prelatas Jonas 
Kučingis sukalbėjo invokaciją, 
programą vedė aktorius Algi
mantas Žemaitaitis. Solo dainavo 
Birutė Vizgirdienė, Vita Polikai- 
tytė-Vilkienė ir Albina Ged
minienė. Dainų tekstai buvo 
Lemberto, kompozicijos St. 
Graužinio, O. Metrikienės, G. 
Gudauskienės ir kt. Solistėms 
akompanavo Raimonda Apeikytė 
ir Ona Metrikienė. Prano Lem
berto poeziją ir jam skirtą D. Mit
kienės dedikaciją deklamavo ak
torė Viltis Vaičiūnaitė-Jatulienė. 
Pabaigoje draugų rašytojų vardu 
šiltą žodį pasakė Bernardas Braz
džionis. Viskas praėjo pakilia 
nuotaika.

Pranas Lembertas gimė 
1897.IX.18 Paežerėlių vis., Šakių 
aps., t.y. prieš 90 metų. Nepri
klausomybės metais buvo Bir
žų notaru, įvairių organizacijų 
narys. Į šį kraštą atvyko 1949 
metais, ilgiausiai gyveno Bos
tone, kur įsitaisė nekilnojamo 
turto pirkimo-pardavimo įstaigą. 
Lietuvoje su poezija pradėjo reikš
tis nuo 1917 m. Rašė Tėvynės

Lietuvių fotografų parodoje 
pasižvalgius

Šešioliktoji metinė lietuvių fo
tografų paroda, vykstanti Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre, 
nuo spalio 23 iki lapkričio 1 
dienos, Chicagoje, yra kontrastų 
ir kraštutinumų rinkinys, kurio 
skalė užgriebia plačius barus — 
nuo pradžiamoksliškumo iki pro
fesionalizmo, nuo pažodiško 
realizmo iki siurrealizmo, nuo 
vaizdų, trauktų savo kieme, iki 
kitakontinentinių, nuo šieme
tinių iki prieškarinių, nuo Lie
tuvos kaimo buities iki Gedimino 
sapno interpretavimo. Parodoje iš 
viso dalyvauja 29 fotografai su 
180 darbų (100 spalvotų, 80 
juoda-balta). 86 nuotraukos yra 
konkurse, 94 — laisva tema.

Bet per tą visą kontrastingą 
skalę eina vienas bendras var
diklis. Esame grupė fotogra
fuojančių, kurių darbuose dvelkia 
sekmadienio poezija (gal su 
keliom išimtim iš profesionalų 
tarpo, kurie savo poeziją kuria ir 
šiokiadieniais). Mums nelabai 
rūpi kokios nors kovos už žmo
gaus teises, nė nesidomime 
naujaisiais atradimais fotochemi
joje, kuri dabartinių fotografų su 
pamėgimu puoselėjama. Netgi ir 
išeivijos lietuviškoji buitis, jei ji 
mūsų ir fotografuojama, tai pa
rodose nerodoma. Gal per daug 
kasdieniška, fotomenininkui 
neįdomi.

Pranas Lembertas (1897-1967)

sarge, Pavasary, Ateity, Sekmojoj 
dienoj, Biržų žiniose. Atskirai 
išleido poezijos rinkinius: Saulė
tekiai (1935) ir Vokietijoj Baltija 
šaukia (1947). Iš jo eilėraščių bu
vo vienas, kuris virto daina, tai 
„Tau, sesute, puikios gėlės” (iš
spausdintas lliustruotoj Lietuvoj 
1927 m.).

Pažymėtina, kad šio minėjimo 
proga velionio žmona Monika 
Lembertienė nutarė būti kitų 
metų Aloyzo Barono novelės 
konkurso mecenate ir Lietuvių 
rašytojų draugijos valdybai jau 
atsiuntė 500 dolerių čekį.

Tokį įspūdį sustiprina dar ir 
tai, kad konkurso tema šiai pa
rodai yra „metų laikai” — gam
tos vaizdai, kur pavasario 
žydėjimas, rudens spalvos, ar va
saros ir žiemos atostogų nuo
trupos ypač pabrėžiamos.

Įėjus pro galerijos duris, pir
miausia į akis krinta kolosaliniai 
Antano Kulbio darbai apie isto
rines Lietuvos asmenybes. Gir
dėjome, kad šis jaunas lietuvis fo
tografas iš Bostono savo universi
tetiniam darbui paėmė „Gele
žinio vilko” temą, kurią žada per
vesti į video juostą. Sprendžiant 
apie jo sugebėjimus iš šioje pa
rodoje išstatytų penkių spalvotų 
fotografijų („Praeities sapnas”, 
„Dievas, Perkūnas ir Vėlinąs”, 
„Gediminas” ir kt.) reikia tvir
tinti, kad jis vertas mūsų vi
suomenės paramos savo lituanis
tiniams užmojams įvykdyti.

Parodos garbės svečias yra 
Aurelijus Prapuolenis, nuolatinis 
mūsų rengiamų parodų dalyvis. 
Anksčiau jo darbai pasižymėdavo 
dėmesiu gamtai ir joje ran
damoms formoms. Dabar Prapuo
lenis pabrėžia (šalia gamtos) ir 
miesto bei architektūros struk
tūrą. Prigesintos, pastelinės 
spalvos yra jo stiprybė ir jo pa
veikslų puošmena.

Kiti paminėtini garbingi 
svečiai yra Antanas Sutkus ir

Chicagos teatruose

Maniakas 
eksperimentinėje 

dramoje
Chicagoje pradėjo veikti nauja 

scenos grupė, pasivadinusi Dif- 
ferent Drummer Music Theatre. 
Skelbiasi, kad jų siekimas yra 
derinti muzikos garsus su vai
dybos vyksmu, nors ir nevykdant 
vadinamų miuziklų pastatymų. 
Tai savotiškas eksperimentinis 
teatras, su gera doze avangardiz
mo. Dabar iki lapkričio 29 d. jie 
teatro pastate, 1225 West Bel- 
mont, stato keisto pavadinimo 
muzikinę dramą „The Triumph 
of the Spider Monkey”. Tai šiurpi 
maniako gyvenimo istorija, skir
ta išryškinti žmogaus asmenybės 
kraštutinumus, perpinta psicho
delinių kraštutinumų išraiš
komis. Mįslinga slinktis, su bu
vusio kriminalinio žudiko 
nusikaltimo ir vėliau teismo,Įato- 
švaistėmis. Gaila, kad veįkąlas 
žiūrovui nelengvas sekti ir dar 
apsunkintas vulgariais posakiais 
bei veiksmais, bet su modernaus 
gyvenimo atspindžiu.

Dramos autorė Joyce Carol Oa- 
tes, čia iš dalies natūralistine 
kūryba, perteikia nekaltos aukos 
tragiškus išgyvenimus per 
psichopato veiksmus ir užpuo
limą. Autorė yra stiprokai pasi
reiškusi beletristikoje, laimėjusi 
žymenis, narė American Aca- 
demy and Institute of Arts-and 
Letters, laimėjusi NationalBook 
Award. Pagal jos kūrinį yra 
susuktas filmas. Ji profesoriauja 
Princetono universitete. Dramo
je daug dainų, sukurtų kompozi
toriaus William Undervvood. Itin 
stiprus aktorius Mitchell Lester 
maniako Bobbie vaidmeny, at
vykęs iš New Yorko, kur vaidino 
off-Broadway, vaidinęs tele
vizijoje. Peter Mohavvk išėjęs 
studijas Northvvestern universi
tete, Jonathan Meier studijavęs 
Goodman dramos mokykloje. Iš 
viso šeši aktoriai, bet kai kuriems 
tenka atlikti kelis vaidmenis. 
Visi gerai pasiruošę.

Juoz. Pr

Rimantas Dichavičius. Abudu at
siuntė po pluoštą įspūdingų nuo
traukų iš Lietuvos. Lietuvos 
peizažui atstovauja ir Aldona Ka
minskienė, gana įmantriai pa
brėždama detalę, vietomis vir
tusią prasmingu simboliu.

Profesionalas Manfredas 
Jasevičius iškyla virš visų aukš
tos kokybės studijoje gamintais 
darbais. Jo objektyvą intriguoja 
moteris, jos žavingi ir nuostabūs 
rūbai. Visa atlikta su profesiniu 
kruopštumu moterų rūbų 
reklamai.

Parodoje apstu jaunų veidų, 
užsidegusių foto meno galimy
bėmis, rimtai bestudijuojančių jį 
universitetuose ir šiaip mėgėjų.

Apie konkurse dalyvaujančius 
kol kas negalima nieko sakyti, 
nes jų fotografijos išstatyos ano
nimiškai. Apie jas turi prabilti 
publika, pabalsuodama už ge
riausias. Balsavimo rezultatus 
sužinosime parodai pasibaigus — 
per vakaronę lapkričio 6 d. Jau
nimo centro kavinėje, į kurią 
kviečiame visus gausiai 
atsilankyti.

Algimantas Kezys

• Dana Stankaitytė ir Algis 
Grigas kartu su okupuotos Lie
tuvos dainininkais Nijole 
Ambrazaityte ir Virgilijum 
Noreika dainavo simfoniniame 
koncerte šių metų rugsėjo 26 
dieną Akademiniame operos ir 
baleto teatre, Vilniuje. Grojo tea
tro simfoninis orkestras, diriguo
jamas Jono Aleksos. Koncerto 
programą sudarė daugiausia ari
jos ir duetai iš pasaulinio operų 
repertuaro, o taipgi iš Karna- 
vičiaus „Gražinos” (dvi Gražinos 
arijas atliko Dana Stankaitytė) 
ir Klovos „Vaivos” (Vaivos ariją 
atliko Nijolė Ambrazaitytė). 
Dana Stankaitytė ir Algis Grigas 
padainavo duetą iš Broniaus 
Budriūno operetės „Sidabrinė 
diena”.


	1987-10-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000337
	1987-10-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000338
	1987-10-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000339
	1987-10-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000340

