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IN Saikas ir gelmė Bradūno žodyje 
KĘSTUTIS K E B L Y S 

Ar Adomas Mickevičius pritartų 
Molotovo - Ribbentropo paktui? 

Ar žinojot, kad Adomas Mic
kevičius yra imperializmo sąjun
gininkas? Ar kad didysis poetas 
šiandien pritartų Molotovo - Rib
bentropo paktui? Šią nepapras
tai originalią ir Mickevičiaus ty
rėjus bei gerbėjus tikrai sukrė-
siančią teoriją 1987 m. rugpjūčio 
29 d. skelbė Literatūra ir menas, 
komentuodamas tada prieš šešias 
dienas Vilniuje prie poeto pamin
klo įvykusią demonstraciją. 
Komentaro išvada — demons
tracija buvusi visiškai priešinga 
Adomo Mickevičiaus idėjoms ir 
idealams. 

Šiam savo teiginiui sustiprinti 
Literatūros ir meno redakcija 
mėgino pasitelkti paminklo 
Mickevičiui kūrėją, skulptorių 
Gediminą Jokūbonį. Redakcijos 
užklaustas, šis demonstracijos nei 
pagyrė, nei pasmerkė. Paminėjęs, 
kas ji įkvėpė paminklą sukurti — 
Mickevičiaus, jaunatviškas, vil-
nietiškas tautų brolybės idėjos 
polėkis, jo talentas, gili tėvynės 
meilė, jo nuostabios eilės, pado
vanotos Lietuvai" — Jokūbonis 
pareiškė, kad mes šiandien suvo
kiame jį ir jo kūrybą kaip „vieną, 
nedalomą ir mums labai brangią 
visumą, kurios neįmanoma sus
kaldyti, kad ir kas bekalbėtų pa
minklo papėdėje". 

Taigi, anot Jokūbonio, Mickevi
čius yra ir liks Mickevičius, lie
tuviams brangi, „nesuskaldoma 
visuma". Su ta mintimi sunku 
nesutikti — jai greičiausiai pri
tars ir patys demonstrantai. Bet 
kas gi buvo ir tebėra tas Micke
vičius? Kokios jo pagrindinės idė
jos? Už ką jis kovojo? Kieno pusė
je jis stovėjo ir tebestovi? 

Adomas Mickevičius gimė kele
tą metų po galutinio lenkų-lietu
vių federacijos pavergimo. Tuo
metinis Prūsijos imperatoriaus 
Friedricho, Rusijos imperatorės 
Kotrynos ir Austrijos imperatorės 
Marijos-Terezijos sankalbis prieš 
Lenkiją ir Lietuvą vėliau tapo 
pavyzdžiu Hitleriui ir Stalinui. Šį 
sąmokslą Mickevičius pasmerkė 
ir jo vykdytojus pavadino „šėto
niška trejybe". „Jų vardai yra 
trys šventvagystės", skelbė jis. 
„Jie nukryžiavo Lenkiją, bet tau
ta vėl prisikels!" Ar Mickevičius 
šiandien teisintų Hitlerio-Stalino 
paktą, kaip tai tebedaro Lietuvos 
oficialioji spauda, ar jis būtų pa
rėmęs demonstrantus, kurie jo 
paminklo papėdėje pasmerkė 
dabartinę šventvagystę? 

Literatūra ir menas tvirtina, 

kad prie Adomo Mickevičiaus 
paminklo rugpjūčio 23 d. buvo sa
komos kalbos, giedamos giesmės, 
neva „toli prasilenkiančios su 
humanistinėmis internaciona
lizmo idėjomis". Kultūros 
ministerija- savaitraštis, kaip ir 
kiti spaude organai, taip ir liko 
nepacitavę tų kalbų bei giesmių. 
Neiau Maironio „Lietuva bran
gi", giesmė „Marija, Marija", ar 
lietuvių Tautos himnas yra 
„antihumanist inės giesmės"? 
Kiekvienas jų sakinys natūraliai 
susilieja su Mickevičiaus kūryba 
ir mąstysena, būtų jam artimas ir 
suprantamas. 

Pati demonstracija prasidėjo 
Nijolės Sadūnai tės žodžiais: 
„Laisvės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai". Ar tai būtų svetima 
idėja Adomui Mickevičiui, kuris 
praleido savo gyvenimą, siek
damas laisvės Lietuvai bei Lenki
jai, ir kuris svajojo apie laisvą, 
suvienytą Europą? Taip, jis buvo 
tikras internacionalistas, žmonių 
ir tautų brolybės šauklys — bet 
laisvų žmonių, laisvų tautų! Atsi-
verskim „Poną Tadą" (Vaga, 
1978) ir klausykimės Justino 
Marcinkevičiaus išversto poeto 
balso: 
Ką tik girdėjote iš šios sakyklos, 

broliai, 
Kad Lenkija laisva, kad Lietuva nuo 

šiolei 
Taip pat laisva— sveiki, liuosybės vėl 

sulaukė! 
Girdėjot potvarkį, kurs priespauda 

nubraukia. 
Kursai visuotinį ir bendrą seimą 

saukia. 

Ir toliau: 

»lr hgūs, ir laisvi!,, Domhrovskis 
suskandavo: 

„Valio, laisva tauta! ..." 

Už tą patį laisvės reikalavimą 
rugpjūčio 23 d. demonstrantai bu
vo apkaltinti „nacionalistinių 
aistrų" kurstymu ir kraujo troš
kimu. Kaip nesunkiai Micke
vičius būtų atpažinęs tuos argu
mentus — „internacionalizmu" 
vadinamas „imperializmas", tai
kingas laisvės reikalavimas — 
„karo kurstymas", baudžiava ir 
kalėjimai — „taika ir ramybė". Ir 
jį patį Puškinas kadais puolė už 
tai, kad jis kėsinąsis į Rusijos im
perijos neliečiamumą. Šiandien 
oficialieji žurnalistai panašiai 
puola tuos, kurie tvirtina, kad ir 
sovietinei rusų imperijai laikas 
viešai „persitvarkyti", demo-

Kazys Bradūnas. Krikšto vanduo 
Joninių naktį. Chicaga: Ateities 
literatūros fondas, 1987. 94 psl. 
Leidinio apdaila Vytauto OVirkau. 
Knyga iliustruota lietuvių liaudies 
skulptūrų pavyzdžiais. 
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Yra visokių žmonių, yra vi
sokių ir poetų. Net tokių, kurie 
poezijos nerašo. 0 tuos, kurie rašo, 
mėgstam klasifikuoti visokiau
siom, net nebūtinai kūrybinėm, 
kategorijom. Segiojam etiketes 
pagal pasaulėžiūrą, pagal lytį, 
pagal kilmę, pagal tematinius 
interesus ir dar pagal daug ką. 

Iešką ' greitos etiketės Bra-
dūnui; galėtume tarti, kad jis yra 
visuomeniškas poetas. Kai kas 
gal net pridurtų, kad jis yra dar 
ir katalikiškas poetas. Gal ir taip. 
Nors sprendžiant iš poezijos nau
jausiame jo rinkinyje, būtų tiks
liau Bradūną pavadinti religiniu 
poetu, nes katalikybei būdingų 
elementų vėlesnėje jo kūryboje 
nėra tiek daug. 

Iš visuomeninio-religinio poeto 
lauktume, kad jis atsilieptų į 
svarbius viešus įvykius, ypač jei 
tie įvykiai turi svarų religinį 
komponentą. Tokiu įvykiu šiais 
metais buvo Lietuvos krikšto su
kaktis. Tad nereikėtų stebėtis, 
kad naujoji Bradūno knyga, be 
abejo, yra poetinis atsiliepimas į 
šios sukakties prasmę, yra tam 
tikra kūrybinė duoklė pačiam šio 
įvykio paminėjimui. Tiesa, rin
kinyje niekur nerasime užuo
minos, kad knyga dedikuota 
krikšto sukakčiai — nei įvade 
(kurio iš viso nėra), nei aplanke, 
nei leidinio metrikose. Tačiau 
knygos data (1987) ir pavadini
mas („Krikšto vanduo Joninių 
naktį"), o pagaliau, tam tikra 
prasme, ir pati poezija sakyte 
sako, koksai įvykis paskatino 
autorių sumontuoti rinkinį šiuo 
tematiniu pagrindu. 

Kai atverčiam proginę poeziją, 
dedikuotą ar tai kokiam asme
niui, ar įvykiui, visuomet kyla 
įtarimas, kad rasime glėbį kū
rybinių kompromisų. Nes iš tiesų 
nėra lengva atliepti konkrečias 
realybės apraiškas poetine 
kalba. Tai ypač su. u, kai pro

ginės poezijos taikiniu yra svar
bus jvykis, plačiai išdiskutuotas 
ir išgirtas visuomenėje, defi-
nuotas savita terminologija, dau
gelio sąmonėn nusėdęs tvirtai 
įsišaknijusiom hiperbolėm. 
Poetas, kuris imasi šitokio užda
vinio, privalo prasimušti pro tra
faretišką apibendrinimų kevalą, 
perkelti objektą iš gyvenamosios 
realybės į kūrybinę tikrovę. O tai 
nėra taip jau paprasta. 

Iki šiol Bradūnas su progine 
poezija didelių bėdų neturėjo. 
Pavyzdžiu čia galėtume imti jo 
kūrybinį laimėjimą Gediminui 
skirtam rinkiny Pokalbiai su 
karalium. Kaip, tad, pavyko 
Bradūnui šį kartą? 

Jau sakėm, kad naujasis rinki
nys neturi jokių dedikacinių nuo
rodų. Jų nėra nei pačiame tekste. 
Poetas išfiltravo kone visą sukak
ties visuomenišką terminologiją 
ir paliko tik tai, kas nėra viena
prasmiška, kas lengvai inte
gruojama poetinėn kalbon. Prie 
įvykio poetas artinasi kitu kam
pu negu sukaktį aptarę istorikai, 
teologai ir žurnalistai. Ne be rei
kalo poetas pradeda rinkinį 
sakydamas: 

Nei kunigas, nei iynys nesu, 
Viešpatie, 

O semiu krikšto vandenį giesmei. 
(p.7) 

Kaip ankstesnėse knygose, taip 
ir čia Bradūnas taupiai elgiasi su 
žodžiu, mieliau pasirenka minia
tiūrą, negu plačiai išsilapojusią 
poemą. Glaustumas tam tikra 
prasme diktuoja ir įvaizdžių po
būdį. Pas Bradūną nedaug savo 
grožiu ar netikėtumu stulbinan
čių metaforų, nedaug kraują 
stingdančių įvaizdžių. Nerasim ir 
sudėtingų simbolių sistemos, 
kuria remtųsi visa veikalo 
struktūra. 

Bradūno poetinė kalba gana 
paprasta, be pretenzijų į žodinę 
akrobatiką ar lingvistinius pokš
tus. Ji nėra pakiliai elegantiška, 
bet jokiu būdu nėra nei pilka, nei 
primityvi. Prasmingą blizgesį jo 
kalba įgauna ne detalėmis, o vi
suma. Bradūnas atidžiai atrenka 
žodžius ir iš jų lipdo tamprias 

kratizuotis ir paleisti iš narvo 
nerusų tautas. 

Anot Literatūros ir meno, 
demonstracija turėjusi reikšti 
„lietuvių tautos nepritarimą isto
riniam 1940 metų posūkiui, 
Lietuvos įstojimui į TSRS 
sudėtį." Ir šis žargonas gerai 
pažįstamas Mickevičiui, savo 
gyvenimą pašventusiam kovai 
prieš Lietuvos ir Lenkijos įbru-
kimą į rusų imperijos sudėtį. Poe
to laikais tokie užkariavimai bu
vo vadinami „imperyos plėtimu", 
šiandien — „istoriniais posū
kiais". Nebūtų jo suklaidinusi ir 
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dabartinė kalba apie „demokra
tizaciją" — ir jo laikais imperia
listinė caro valdžia užsidėdavo 
liberalizmo kaukę. 

Rugpjūčio 23 d. demonstracijos 
metu buvo paminėtos Hit-
lerio-Stalino sąmokslo aukos — 
ištremtieji ir nužudytieji. Ar Ado
mas Mickevičius šiandien remtų 
tuos, kurie apie masinį terorą 
tylėjo, jį teisino ir tebeteisina? 

Pasiklausykim poeto žodžių 
„Vėlinėse": 
Žiūrėkite — keliu 
Vežimų virtinės, kiek utmatyt galiu — 
Visi, visi, į viena šalį — 
Tai mūs vaikai, o visagali' 
Į šiaurę tremiami visi, 
Ut ką tokia lemtis baisi? 
Nejaugi leisi juos kankinti 
Ir visą kartą išnaikinti? 

„Ekstremistai" — demons
trantus puola Literatūra ir 
menas. Jei tiesos ir laisvės 
reikalavimas yra „ekstre
mizmas", tada Adomas Mickevi
čius patsai didžiausias „ekstre
mistas". „Gražinos", „Konrado 
Valenrodo", „Vėlinių" autorius 
buvo aktyvus rugpjūčio 23 d. 
demonstracijos dalyvis. 
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Kazys Bradūnas 

vaizdų, įspūdžių bei nuotaikų 
struktūras. 

Kadangi Bradūno žodžių ne
daug, o ir tie patys vartojami daž
niausiai ne perkelta, o tiesiogine 
prasme, yra labai svarbu surasti 
ir taikliausią žodį, ir tinka
miausią tam žodžiui vietą poe
tinio vaizdo vėrinyj. Šis procesas 
gal ir bus tasai „krikšto vanduo 
giesmei", tam tikras gyvybės 
įkvėpimas eilėraščiui, taip kad jis 
skambėtų lengvai įt ikima 
menine tiesa. Atrodo, kad poetas 
visa tai suvokia: 
Žodį pasverkime 
Jautriom tarties svarstyklėm, 
Pakalkime anta kalbos priekalo. 

Ir dėkime 
Prie atrastojo kito — 
Tegu jie vyturiu 
Nuo lūpų saulėn kelias ... 
Eilėraštis kaip kielikas nušvito 
Ir skamba lyg varpelis. 

(p.60) 

Lyg varpelis skamba ir ne vie
nas šio rinkinio eilėraštis. Skam
ba taip, kad skaitytojas užmiršta, 
jog šie eilėraščiai kažkuo lyg ir 
šliejasi prie šurmulingų apeigų 
Lietuvos krikšto sukaktį minint. 

Bet šlietis jie vis tiek šliejasi, 
nors ir netvirtai, nors ir be kom
promisų poetinei išraiškai. Jei 
taip, tai ką poetas turi pasakyti 
šios sukakties proga? 

Apie pačią sukaktį, dėkui Die
vui, nieko. Net pats įvykis, isto
rinis Lietuvos krikštas, poetui 
nėra ypačiai įdomus. Ne įvykį 
pavaizduoti svarbu, bet pajusti 
procesą, tautos kaitą iš pago
niškos į krikščionišką. Kaip ir ne 
vienas iš publicistų, taip ir poetas 
tyrinėja, ką tauta gavo ir ką pra
rado su krikščionybės atėjimu. 
Tik poeto suvestinė nėra taip 
aiški ir taip kategoriška, nes re-

Nuotrauka Vytauto Maželio 

miasi ne istorinės, o menines tik
rovės duomenimis. 

Krikšto įvaizdį Bradūnas daž
nai jungia su raidės, žodžio, poe
zijos sąvokom. Jau pačiam pir
mam rinkinio eilėraštyje poetas 
„semia krikšto vandenį giesmei", 
kviečia mėnulį ir saulę būti 
krikšto tėvais jo žodžiams, o tie 
žodžiai „stovi baltais marškinė
liais", tarsi krikštyti atvesti 
pagonys. O kai žodžiai jau pavil
gyti krikšto vandeniu, tada prasi
deda „raidžių stebuklas*', tada 
poetas regi, kaip Martynas Maž
vydas knygos balsu atiduoda save 
tautai, o tuomet 
Pasklidę po pasaulį raidės 
Rikiuojasi į žodžius... 
Ir Sibiro maldaknygėj, 
Laisvojoj „Žemės" antologijoj, 
Ir puošniame portfolio 
„Lithuanian Writers in the 

West". 
(p.23) 

Poeto žemėje, vandeniui palie
tus žodį, tasai išsilapoja ir platyn, 
ir gilyn, skleidžiasi žmonių tarpe 
nauja, anksčiau nebuvusia jėga. 
Jei perkeistume šią poetinę tik
rovę atgal į istorinę, atrodytų. 
kad krikščionybės atėjimą tauton 
poetas sieja su kultūriniu bren
dimu, nauju tautos sąmoningumo 
laipsniu. Kultūros istorikai, bent 
jau tie iš katalikiško sparno, su 
poeto išvadom lengvai sutiktų. 

Bet ką tauta prarado, su krikš
tu gaudama kultūrinių gerybių 
pažada? Ko ji nustojo, atplyš-
dama nuo senojo tikėjimo? Poeto 
žemėje pagonybės žlugimas reiš
kia ne tiek vertybių praradimą, 
kiek paprastą kaitos ir atsis
kyrimo skausmą. Tiesa, yra užuo
minų ir apie praradimo, žalos 
motyvus. Poetas taria, kad išėjo 
namų dvasia ...(p.53)Mad...diiūs-
ta šaltinis ir alkas... (p. 58). Ta

čiau skausmo motyvai yra daug 
labiau pabrėžti, dažnai išreiš
kiami žalčio įvaizdžiu: nuo krikš
to apakęs žaltys (p.4) arba krauju 
pasruvęs žaltys (p. 16), tarsi atvin
giavęs iš pasakos „Eglė žalčių 
karalienė". 

Gal stipriausiai atsiskyrimo 
skausmas nuskamba eilėraštyje 
„Kritusių šermenys po krikšto": 
Su urnom ir su žarijom 
Suėjom į mirties krivūlę, 
Įkapes išdėliojom 
Kiekvienam pagal vardą. 

Ir diemedžiui, 
Tartum rasa, 
Pabiro ašaros. 

Pakirsto ąžuolo suolan 
Sėsdamies matom, 
Kaip nuogas nekrikštas 

pirmagimis 
Jau žaidžia kryželiu. 

Surink, saulele. 
Kaip rasą, 
Jo krikšto ašaras. 

(p.12) 
Bet čia šalia skausmo girdime 

ir savotišką susitaikymo su 
likimu gaidą. Ir iš tikrųjų Bra
dūnas nemaištauja prieš pago
nybės išnaikintojus, nestoja ko
von už atimtų tautos vertybių 
sugrąžinimą. O tai dėl to, kad jo 
poetinėj žemėj tų vertybių niekas 
ir neatėmė. 

Ir čia atsiveria gana šokiruo
janti poeto pozicija, kelianti klau
simą: gal jis dar tebėra pagonis? 
O pozicija štai kokia: tarp pago
nybės ir krikščionybės, bent lietu
viui, nėra esminio skirtumo. 
Visuomeninėse svarstybose tokia 
išvada įskeltų daugybę kibirkš
čių. Bet poetas yra savos tikrovės 
seimininkas, ir turime jam duoti 
teisę elgtis, kaip nori. 

Krikštas poeto žemėje nėra 
vienkartinis įvykis, bet nuolat 
besitęsiantis procesas. Tad poeto 
laiko perspektyvoje pagonis ir 
krikščionis koegzistuoja, kartais 
net pa mesdami savo tapatybę. 
Štai vienam eilėraštyj poetas ste
bi žemaičius, kurie renkasi ru
dens apeigom, ir jau sunku jam 
atskirti, 
Kas tas, kurs atėjo su žalčiu, 
Ir tas su kryželiu. 
Su gintaro rožančium, 
Su vainiku gėlių ... 

(p.25) 
Kitur artojas pagoniškai kal

bina Dievą (p. 13) arba pats poetas 
ant kaklo kabinasi iš poezijos 
nulietą kryželį, tarsi kokį amu
letą. Pagaliau ir pačiam knygos 
pavadinime esantis krikšto Joni
nių naktį įvaizdis rodo į krikš
čioniškų elementų sandorą su 
pagoniškos kultūros liekanomis. 
Krikšto vanduo Joninių naktį 
Pavirto alkviečių rasa. 
Ir baigia nuo liepsnų apakti 
Sena, kaip visata, tiesa, 

(p.10) 
Šventvagiškai skamba krikšto 

vandens pavertimas Joninių nak
ties rasa. kurioje, pasak mūsų 
antropologų, voliodavosi nuogos 
laumės, o kartais ir kaimo mer
ginos, pagražėti geisdamos. Ta
čiau poeto žemėje tai nieko blogo, 
nes Dievas, jei ir negiria, tai bent 
dosniai toleruoja krikščio-
nio-pagonio tapatumą. Štai Die
vo ranka nušluosto kraujo ir 
pieno putą nuo anksčiau minėto 
pagoniško žalčio, kurį Eglės bro
liai - krikščionys taip žiauriai 
sukapojo. Dabar atgijęs žaltys 

(Nukelta j 3 psl J 
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avių religinio meno paroda Detroite 
DANGUOLĖ JURGLTIENĖ 

Mintys parodos proga 

<Zodis. tartas atidarant lietučių 
religinio meno paroda Kultūri
niame centre. Dievo Apraizdos pa
rapijoje. Detroite, šių metu spalio 
17 dieną.) 

Lietuvos krikščionybės 600 me
tų jubiliejaus proga žvelgdami i 
lietuvių meno išraiškas, ran
dame, kad nors meno objektų yra 
iškasta iš neolitiniu laiku, dai 
iioįo meno kūriniai siekia tik nuo 
14-15 šimtmečių. Tai apytikriai 
sutampa su Lietuvos įžengimu į 
krikščioniškąja šeima- Mūsų ilga 
istorija pasižymėjo aiulringumu. 
pakartotina kova dėl tautos išli
kimo — meno klestėjimui nebuvo 
reikiamų sąlygų Vis dėlto, Lie
tuvos žaluma išpuošta staty
biniais paminklais: bažnyčiomis 
ir kryžiais bei koplytėlėmis, 
išdrožtais kaimo tikinčiųjų. 

Religinė architektūra vingiuoja 
mūsų istorijoje, pradedant su 
12-tc amžiaus bizantika (Gardino 
pilies cerkvė), per gotika, rene
sansą, baroką, vėlyvąjį baroką. 
klasicizmą iki romantinės ir 
ekiektinio stiliaus statybos. Vėly
vasis barokas ypač sužydo Lietu 
voje, išvystydamas daug origi
nalių bruožų ir papuošdamas mū
sų peizažą lieknų, aukš tų , 
dvibokščių bažnvčiu siluetais. Ne 
tik buvo statomos bažnyčios, bet 
jų vidus puošiamas statulomis, 
paveikslais, vitražais, freskomis 
mozaikomis ir medžio drožiniais. 
Deja. daug meno objektų buvo 
prarasta įvairiu invazijų eigoje. 

Caro laikais menas ir rašytas, 
ners uždraustas žodis, tapo Lietu
vos prisikėlimo kibirkštim. M. K. 
Čiurlionio suorganizuota pirmoji 
Jetuvių menininkų paroda 1907 
metais Vilniui'/ ne tik stijun_'e 
lietuvius menininkus, bet ir davė 

iną kuui ant liaudies meno 
pagrindu: i paroda buvo įtraukti 
ir tautodailės eksponatai. 

Atgavus nepriklausomybe, 
buvo verpnama meno svarba, 
visokeriopi kūrybiniai pasireiški
mai remiami, išvystytas aukštas 
kūrybinio klestėjimo bipsnis. Da
lis men ir ' -i šioje parodoje pri-

•o Nepriklausomos L:etuvos 
mcvv,) mokyklai Sovietu oku
pacija vėl pristabdė lietuviška 
kč-ybir.gumą su ..socialinio rea-
izruo" reikalavH ais. daugiausia 

mčiant religinio meno pasi-
reišk^rrams. Daug bažnyčių uždą 
— i a desekv.sota, o Šv. Kazi-

•"> bažnyčia Vilniuje net 
paversta ateizmo muziejumi. 

Telesforo Valiaus raižinys, 
parodoje Detroite. 

.Sekmadienis girioje", eksponuotas religinio meno 
Nuotrauka Ginos Rugieniūtės 

Lietuviai da i l in inka i , išsi
blaškę po įvairias pasaulio šalis, 
tęsia kūrybinę veiklą, nors savo 
sielą negali atgaivinti pasivaikš
čiojimu viduramžinių gatvių 
grindiniu Vilniuje ar paganyti 
akių švelniai banguojančiame 
Lietuvos peizaže. 

Ruošiant šią religinio meno 
parodą, norėta ne tik pasiekti 
=avuosius, bet ir peržengti kalbos 
ribas: išsilieti į aplinką. Nes me
nas dainai atidaro kitaip neatve
riamas duris ir palieka neiš-
dilstančius pėdsakus. Ką galvotu-
mėm apie Graikiją, jei jos garsas 
parei tų nuo alyvos mar t in i 
gėrimo dugne, o ne nuo graikų 
architektūrinių šedevrų? Arba — 
apie Prancūziją, kad ir su puikia 
gastronomija, be impresionizmo 
didžiūnu kaip Monet, Renoir? 
Ispaniją be Goya, EI Greco ir 
Picasso? Ir kaip Lietuvos vardas 
švytėtų, jei Čiurlionio paveikslai 
kabėtų Louvre ar Vat ikano 
muziejuose? Jei Domšaičio ir ki
tų dailininkų drobės rikiuotųsi 
Metropolitan ar Washingtono 
muziejų sienose? Meninei kūry

bai reikia derlingos dirvos: publi
kos įvertinimo ir rėmimo. 

600 metų perspektyvoje, Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
šviesoje, įvairios meno išraiškos 
iškyla kaip krikščionybės bendra
keleivės. Ši religinio meno paro
da išryškina dailės dvasinius 
privalumus, jos įnašą į religinio 
bei tautinio gyvenimo gajumą. 

Žvilgsnis į ekspona tus 

Dargio nwt.>; -•ilptur.T ...le/.au« galva" ir Gutausko „Motina ir kūdikis" 
religiniu m< r.., ,, rudoj* Petro**. Nuotrauka Gino* Rugieniūte* 

Lietuvių religinio meno paroda 
suruošta kaip vienas iš Detroito 
bei išeivijos kultūrinių renginių 
krikščionybės jubiliejaus rengi
nių pynėje. Šalia dailės ekspo
natų įtraukta ir tautodailės dir
binių sekcija. Parodos rengimo 
komitetas (Valentina Černiaus
kienė, Danguolė Jurgut ienė , 
Rama Petruševičienė, Jurina Ru-
gienienė, Nijolė Zelwinder) su
telkė beveik šešiasdešimt pavie
nių dailininkų kūrinių, o liaudies 
dailės sekcijoje — netoli šimto 
eksponatų. Kiekvienas paaiškin
tas etiketėje anglų kalba, kaip ir 
specialiai išleistame parodos 
lankstinuke. Eksponatai pasko
linti iš Algimanto Kezio galerijos 
Chicagoje. dail ininko Jurgio 
Daugvilos ir vietiniu kolektorių. 

Jeigu margumas kolektyvinėj 
meno parodoj neišvengiamas, tai 
kita vertus, įvairumas ir išradin
gumas, sprendžiant tos pačios te
mos interpretavimą, yra kolek
tyvinės parodos dovana. Šioje 
parodoje žiūrovai turėjo gerą ir 
reta progą susipažinti, pastudi
juoti religinio meno išraiškas. 
Reprezentuota daugelio pobūdžių 
dailės kūryba, įvairios stilistinės 
srovės, kaip realizmas, impresio
nizmas, ekspresionizmas ir ab
s t rak tas . Vyravo molbertinė 
tapyba, daugiausia aliejinė. Iš
statyta grupė litografijų, medžio 
raižinių, — viena kita akrilika, 
akvarelė, guašas ir pastelė. Figū
rinė kompozicija ir urbanistinis 
peizažas buvo dažniausiai pasi
rinktas siužetas. Rūpintojėlis ir 
Madona pakartotinai vartota 
kaip figūrinis motyvas. Ir čia 
kilo parodos žiūrovui interesas: 
kaip motyvą traktuoja individu
alus menininkas savo studijoje? 
Gutausko du paveikslai „Motina 
su kūdikiu" skiriasi subtiliais, 
ramiais spalvų deriniais, palie
kant tik ribotą paletę, stilizuoti, 
su giliais mistikos šešėliais. Rū
pintojėlio motyvą labai origina
liai sprendžia Dargis. Urbanis
tinis peizažas beveik kiekvienu 
atveju reiškia numylėtos sostinės 

Vilniaus bažnyčias ir bokštus 
Čia krenta į akį Motiejūno „Vil
niaus bokštai", garsiausiai skam
bantys spalvų kontrastais, tep
tuko drąsia, tiesiogia linija. 
Kmieliausko spalvota litografija 
„Vilniaus perspektyvos III" švel
niai šnibžda komplikuota santū
rių spalvų kompozicija, jautr iais 
kontrastų išdėstymais. 

Tapybos eksponatų žvaigždė 
buvo Domšaičio t rys brandūs, 
intensyvūs, sodriom spalvom 
ekspresionistiniai paveikslai. Di
doko formato, temomis vienas ki
tą papi ldant}- : „Bėg imas į 
Egiptą", „Jėzus ir mokytiniai", 
, ,Nukryž iav imas" . Jų gi l ia i 
išmąstytas religinis pajutimas at
kreipė ir parodą lankiusio Mi-
chigan arkivyskupo Edmund Szo-
ka dėmesį. Miehigan Catholic 
laikraštis iš daugelio fotografijų, 
darytų per jubiliejaus šventę, 
įsidėjo dvi iš meno parodos, — 
viena iš jų daryta prie Domšaičio 
kūrinių. 

Broniaus Mui ;no paveikslai 
Detroite matomi pirmą kartą. 
Gaila, kad šis susipažinimas 
įvyksta, kai dailininko jau nebe
turime savo tarpe. Jo paveikslų 
spalvos tuoj pagauna žiūrovo akį, 
o giliau įsižiūrėjus matoma spal
va ant spalvos, kiekvienoj detalėj 
atrandant vis kitokias spalvų 
kombinacijas. ,.Šv. Kazimieras" 
ir „Rūpintojėlis" abu tapyti akri
lika. Jų tematika ir jos išspren
dimas pasižymi širdžiai ar t imu 
tautiškumu. 

Algirdas Kurauskas, kurio irgi 
netekome praėjusiais metais, čia 
buvo reprezentuojamas medžio 
raižiniu „Saules giesmė". 

Dargio (Vokietija), Igno (Staf-
ford Springs*; CT), Kmieliauske 
(Lietuva), Kasiulio (Paryžius), 
Motiejūno (Lietuva), Švabienės 
(Chicago). ir S m a l į n s k i e n ė s 
(Detroit) paveiksluose, daugeliu 
požiūrių labai sk i r t inguose , 
matyti aiškus lietuviškas ele
mentas. Domšaičio (Pietų Afrika). 
Gutausko (Lietuva), Mikšio (Pa
ryžius), Jurkaus (New York), 
Jurgutienės (Detroit). Paukš
tienės (Chicago), ir a. a. Valiau? 
kūriniuose nėra aiškių tautinių 
užuominų, bet religinė tema vys
toma savitai įvairių stilistinių 
išraiškų rėmuose. 

Kezio (Chicago) fotografijų gru
pė pasižymėjo netipišku priėjimu 
prie religinės architektūros siu
žetų, o „Vienuolis" jausminiu 
svoriu perėjo į simbolinę pakopą. 
Vitražai, dažnai matoma reli
ginio meno išraiška, paprastai 
randami bažnyčių languose . 
Mikšio f Paryžius) trys šviesa per^ 
košti vitražai įnešė svarbią 
dimensiją į parodos reginį. Vir-
kau (Illinois) pašto ženklų projek
tai sugretinti su vėliau išleistais 
Vatikano pašto ženklais Lietuvos 
krikščionybės jubiliejui pažymėti. 
J ie a t rodė k u r t i to p a t i e s 
menininko ir nėra aišku, kodėl 

paštas nevartojo mūsiškio pateik
t u s projektus. 

Kaip lieptas tarp dailės ir liau
dies meno šioje parodoje buvo 
Daugvilos medžio drožiniai. Di
delės, lauko formato koplytėlės ir 
skulptūros užpildė sieną. Ekspre
syvios, lyg toliau sukristalizuoją 
ir išryškiną liaudiškų motyvų ir 
ornamentų charakterį , turtingos 
formų gilia dimensija. Dalis vos 
pastebimai nuspalvinta, o visi 
drožiniai „susendinti" — lyg sus
proginėję per metų laikų kaitą 
Lietuvos laukuose. Koplytėlėse 
rymo susimąstęs Kristus arba 
Skausmingoji Dievo Motina. Šv. 
Jurg io kova su slibinu pavaiz
duota penkių pėdų drožinyje, be-
r a n k ė Kristaus mūkelė, poros 
pėdų dydžio, primena, kaip ir kiti 
kūriniai , lietuviško kaimo meną. 

Rel iginės parodos rėmuose 
svarbią vietą užima liaudies 
kūryba, nes tautodailėje ypač ryš 
k ia i atsispindi religinė tautos 
dvasia. Medžio drožiniai, audi
nia i , metalo dirbiniai, tapyba, 
grafika, keramika buvo liaudies 
menininkų kuriami kasdien ir 
specialiom progom pažymėti; o 
didžiųjų švenčių proga — margu
čiai , verbos ir šiaudinukai (nau
jausia tautodailės išraiška?). Kry
žių bei koplytėlių gamybai liau
dis skyrė daugiausia sielos ir 
kūrybinio genijaus. 

Tautodailės sekcijos 'yg širdis 
buvo eksponatai, tur į „istoriją". 
Nežinomo liaudies dailidės išdro 
žinėtas Rūpintojėlis iš Lietuvos 
koplyts tulpio, apvi lk tas ilgu, 
pa l a idu drabužiu , nudažytas 
liaudiškom spalvom — nežinia, 
kiek ilgai susimąsčiusiu veidu 
sekęs tautos gyvenimą. Jį prie ko
jų apsupa rankų darbo gintarinis 
rožančius. Išaustos juostinės stu
los, gyvus tikėjimo pėdsakus pali
kusios Sibire; šv Kazimiero, Lie
tuvos šventojo, paveikslas, išaus
t a s lino ir medvilnės švelnia 
palete — dovana sesers iš Lie-

•1 
Religinio meno parodoje Detroite eksponatai iš Lietuvos: nežinomo liaudies 
skulptoriaus rūpinu s (iš koplytstulpio) ir gintarinis rožančius. 

Nuotrauka Ginos Rugieniūtės 

tuvos broliui kunigui Chic. *oje. 
Dar eksponuota sienoje skoningai 
sukabinti įvairaus charakterio 
kryžiai, koplytėlės, koplytstul
piai, reljefiniai drožiniai ir gin
taro gabalėlių Aušros Vartų 
Marijos paveikslai. Įdomios buvo 
fotografijos iš dail. Dargio rūpin
tojėlių kolekcijos, surinktos dar . 
Nepr i klausomoje Lietuvoje. Ant 
šventiško stalo sudėliota Kalėdų, 
Velykų ir Sekminių papuošalai: 
eglutė apkabinėta A. Jonynienės 

gamintais šiaudinukais, meistriš
kai išskutinėti margučiai ir dva
sinio prisikėlimo simbolis — 
verbos. 

Įvairūs eksponatai vienas kitą 
papildė ir praturtino, sudarydami 
gražią visumą. Parodė sluoksnius 
ir dimensijas, giminystę ir indivi
dualumą dailės kūrinių ir tauto
dailės: Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus proga paroda leido žiū
rovui pajusti save ir tautos kūry
binę dvasią. 

Naujos knygos 
• Kęs tu t i s K. Girnius. PAR

TIZANŲ KOVOS LIETUVO
J E . Chicaga: Į Laisvę fondas lie
tuviškai kul tūrai ugdyti. 1987. 
Spausdino „Draugo" spaustuvė 
Chicagoje. 422 psl. Kaina nepažy
mėta. 

Knyga svarbi ir seniai laukta. 
Jos turinį komentuoja pats auto
r ius knygos įvade (p. 9): „Aš są
moningai vengiau dalies temų, 
kurios plačiau žinomos ir krtų jau 
aprašytos. Tad knygoje nėra 
atskirų partizanų vadų biografijų 
ir detalesnių mūšių aprašymų su 
žuvusių partizanų ir jų priešų 
skaičiais. Nemėginau trumpai 
aptart i a r bent paminėti visų 
žinomų partizanų dalinių veiklą 
ir sudėtį. Tai reikalautų atskiro 
veikalo. Daugiau dėmesio sky
r iau teori i i a n s klausimams, 
kurie m a n asmeniškai arčiau 
širdies ir per mažai svarstomi. 

Trečiasis knygos skyrius apie 
priežastis, dėl kurių jaunimas sto
jo į partizanus, sudaro knygos 
šerdį ir paaiškina, kodėl aš 
skyriau nemaža dėmesio reika
lams, kurie pirmu žvilgsniu gali 
atrodyti šalutiniais klausimais. 
Dešimtame skyriuje ir keliuose 
prieduose smulkiau panagrinėjau 
kai kurias problemas, steng
damasis, gal ir nesėkmingai, 
parodyti, kokio pobūdžio analizė 
r e i k a l i n g a , s iekiant ger iau 
suprasti partizanų kovas. Tiems, 
kuriems nerūpi teoriniai svarsty
m a i , s iū lau perska i ty t i 5-8 
skyrius, kuriuose apibūdinau 
partizanų kovų raidą, pastangas 
susivienyti ir kasdieninį parti
zanų gyvenimą". 

Knyga padalyta į vienuolika 
skyrių: Dokumentinės medžiagos 
ir istorinės literatūros apžvalga; 
Partizanų kovų pobūdis; Kodėl 

M ir h įgano arkivyskupas Kdmiuul S/okn Ir vyskupas Pauliu* Baltakis religinio meno parodoje 
l)i truite prie Prano D<»n-.-,ni<M.> p;i\ <-:l<.;Ui k.irtu «u panirtos rrng«>j<>m Valentina ('Vrniauskirnr* įr 
!»:•!.t'unle Jurgii*i«-n«\ Nuotrauka Jurgio «furguNo 

lietuviai tapo partizanais?; Sovie
tinis teroras pirmaisiais pokario 
metais; Partizanų kovų raida; 
Partizanų pastangos susivienyti; 
Kasdieninis partizanų gyveni
mas; Pasyvioji rezistencija; Vaka
rų intervencijos viltys; Žudymai; 
Užsklanda. 

Knygoje sukaupta daug me
džiagos, kuri duoda bendrą par
tizanų kovų laikotarpio vaizdą ir 
pa te ik ia į r a n k i u s is tor inei 
analizei , au to r i aus įžvalgiai 
vykdomai. Knyga verta skaityto
jų dėmesio ir pas mus, ir Lietuvo
je. Platesnė knygos recenzija bus 
pateikta kiek vėliau. 

NAUJI LEIDINIAI 

• ATEITIS Nr. 2 (1987). 
Katalikiškos — lietuviškos minties 
dvimėnesinis žurnalas. Leidžia 
Ateitininkų Federacija. Adminis
tratorius: Juozas Polikaitis, 7235 
South Sacramento Avenue, Chicago, 
IL 60629. Prenumerata JAV ir 
Kanadoje 20 dol.. susipažinimui ir 
kituose kraštuose 9 dol./ o Pietų 
Amerikai 7 dol. 

Numeris gražus akiai: gausu ilius
tracijų ir tekstas Jono Kuprio 
sumaniai sulaužytas. Šio numerio 
mecenatė yra a.a. mokytoja Rožė 
Kriaučiūnienė, kuri dalį savo 
palikimo paskyrė Ateitininkų Fede
racijai. Numeris pradedamas pa
mokslu, kuris sakytas Marijampolėje 
1985.1.26. arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio mirties metines minint. 
Ignas Medžiukas rašo apie poetą 
Bernardą Brazdžionį jo 80 metų su
kakties proga. Labai įdomus paties 
poeto žodis „Tikrais vardais". Čia 
sužinome daug įdomių įvykių poeto 
ir jo draugų gyvenime. Indrės 
Čuplinskaitės apybraiža „Vaizdai" 
skaitytoją supažindina su nauju 
talentu prozoje — linkėtina, kad ji 
ir toliau puoselėtų šią sritį. Nida 
Misiulytė apmąsto Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką Šventojo Rašto 
šviesoje. Žara Girniūtė recenzuoja 
Kęstučio Girniaus naująja knygą 
Partizanu kovos Lietuvoje. Ko
respondencijų skyriuje skaitome 
apie Los Angeles, Detroito ir Toron
to ateitininkų veiklą. 
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Septintasis „Ateities" akademinis savaitgalis (2) PRO VISAS UŽTVARAS 
JUOZAS BAUŽYS 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Grafikos paroda 

Sekmadienio rytą, dar prieš 
pamaldas Ateitininkų namuose, 
ten buvo atidaryta jaunos daili
ninkės Viktutės Venclovaitės 
meno kūrinių paroda. Buvo 
išstatyta jos vienuolika grafikos 
darbų bendru pavadinimu „Vei
dai". Viktutė Venclovaitė, bai
gusi Chicagos aukštesniąją litu
anistinę mokyklą, studijavusi Ro-
sary kolegijoje, 1986 m. ją baigė, 
gaudama meno ir komunikacijos 
laipsnius. Specializuojasi grafiko
je. Yra laimėjusi daug premijų, 
daug keliavo ir studijavo Japoni
joje, Anglijoje. Šiuo metu yra Pic-
ture Us galerijos vedėja ir deko-
ratorė. 

Apie dailininkę ir jos kūrybą 
kalbėjo Birutė Sontaitė. Šioje 
grafikoje vaizduojami įvairūs 
veidai. Pati Viktutė sako, kad 
kiekvienas veidas reprezentuoja 
jausmą ar žmogų, kurį ji yra kada 
nors pažinusi. Gausiose kelionėse 
po pasaulį jos dėmesį visada trau
kė įvairių kraštų žmonės ir jų 
kultūra. Matytus veidus ji ban
danti atkurti savo grafika. Visi 
darbai yra juodos-baltos spalvos, 
tuo labiau pabrėžiant kontrastus 
ir ryškias linijas. Ji norinti, kad 
pats žiūrovas leistų savo vaiz
duotei išsiaiškinti matomų veidų 
nuotaikas bei jausmus. 

Naujasis žmogus ir 
dvasinis genocidas 

Sekmadieni akademinio sa
vaitgalio visa programa ir vyko 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Šv. mišių metu savo pamoksle 
tėvas Leonas Zaremba pabėrė 
pluoštą minčių, iškeldamas tai, 
kad jei visuose vadovaujančių 
asmenų ir veiksnių pasitari
muose nebūtų pamirštas pakvies
ti ir Dievas, pasaulyje nebūtų 
tiek blogio. 

Pirmąją popietinę paskaitą 
skaitė dr. Bronius Vaškelis, 
Illinois universiteto Chicagoje li
tuanistikos profesorius ir Litua
nistikos katedros vedėjas. Su juo 
klausytojus kruopščiai supažindi
no Danutė Rukšytė. Dr. Vaškelio 
paskaitos tema: „Šiuolaikinis ro
manas okupuotoj Lietuvoj — žmo
gaus ir pasaulio koncepcijos". Te
ma gal ir ne visiškai sutelpanti į 
bendrosios savaitgalio temos rė
mus, bet įdomi pasirinktosios me
džiagos nagrinėjimu. Prelegentas 
pasirinko tris šiuolaikinius Lietu
vos romanus: Avyžiaus Degimus, 
Lankausko Projektą ir Kondroto 
Ir apsiniauks žvelgiantys pro lan
gą. Pirmajame vaizduojamas pa
noraminis sukolektyvinto Lietu
vos kaimo vaizdas, kuriame atsi
spindi industrinio progreso leit
motyvas ir naujųjų laikų žmo
gaus ieškojimas. Antrasis vaiz
duoja miestą, suautomatintą 
žmogų, nuolatinį skubėjimą ir... 
lietų, kuris, lyg kažkoks simbolis, 
kabo virš miesto. Trečiasis — 
Kondroto romanas — fantastinis, 
magiškojo realizmo romanas, ku
rio veiksmas vyksta kažkokioje 
Sniegorijoje. Ir čia kuriamas nau
jasis žmogus. Iš visų šių trijų 
romanų kyla klausimas, ar nau
jai sukurtas pasaulis ir jo žmogus 
iš tiesų yra pasidarę tobulesni. 

Ir vėl, kaip ir po visų paskaitų, 
kilo daugybė klausimų. Jie suko
si apie pačių nagrinėtų romanų 
konstrukciją, apie jų žmones ir 
juose keliamus simbolius, kaip 
nuolatini lietų Lankausko roma
ne. Pagaliau poetas Kazys Bradū-
nas iškėlė klausimą, ar per 
pastaruosius 40 metų komunisti
nėje santvarkoje išaugo nauji lite
ratūros klasikai, kurie galėtų pri
lygti kad ir Mykolaiciui-Putinui 
ar net ir Cvirkai? Paskaitininkas 
galvoja, kad naujuosius romanus 
lyginti su mūsų iškiliaisiais kla
sikais yra labai sunku. Tai esan
ti laikotarpio mįslė ir neaiškios 
pastarųjų kūrybinės sąlygos. 

Profesorius Bronius Vaškelis skaito 
savaitgali 1987 m. lapkričio mėn. 1 d 

Vida Kuprytė supažindino au
ditoriją su paskutiniuoju šio sa
vaitgalio paskaitininku. Tai ra
šytojas Juozas Kralikauskas iš 
Kanados, daugelio romanų auto
rius ir laimėtojas daugelio premi
jų. Jo tema buvo: „Lietuvių rašy-

paskaitą per „Ateities" akademini 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

'Nuotrauka Jono Kuprio 

tojai ir literatūra kultūriniuose 
mainuose". Tema labai įdomi, 
ypač šiais sovietinės „demokrati
zacijos" laikais, tad gaila, kad 
paskaitininkas prie šios temos 
nagrinėjimo nebespėjo prieiti, per 
ilgai užtęsęs paskaitos įvadą. 

Jame jis palietė antrosios sovie
tų okupacijos pradžią, kai buvo 
pradėti įžymiųjų Lietuvos rašy
tojų ir jų kūrybos prievartavimai. 
Pavyzdžiais paėmė Mykolaitį-Pu
tiną ir Balį Sruogą, kuriuos iš 
savo tarpo pasalino jų pačių mo
kiniai ir rašto draugai. Tokia 
buvo sistema. Deja, tokia ji 
tebėra ir dabar. Didelė lietuvių li
teratūros dalis buvo sovietų at
skelta ir išjungta. Dar ir dabar 
Lietuvoje nėra Pietario Algiman
to ar pilno Maironio bei Donelai
čio. Literatūros kritikų ar vado
vėlių atsiliepimai apie senesnę 
lietuvių literatūrą yra lakoniški 
ir neigiami. Literatūros dėstymas 
nususintas, dvasinis genocidas 
tebevykdomas, klastojama net 
Lietuvos istorija ar net visai 
ištrinama. O juk istorija tai yra 
tautos atmintis. 

Juozas Kralikauskas kalbėjo 
nepasirašęs, kalbėjo jautriai, šil
tai ir dažnai pavartodamas 
poezijos ar prozos ištraukas, 
rečituodamas jas iš atminties. 
Ano laikotarpio lietuvių kūrėjų 
žiauraus gyvenimo vaizdas buvo 
pavaizduotas ryškiai. Pasakojo 
kartais pats susijaudinęs, tačiau 
kartais nukrypdamas nuo pradė
tos temos. Užsitęsusi paskaita ne-
besukėlė diskusijų ar gausesnių 
klausimų. 

Akademini savaitgalį užbaigė 
trumpu žodžiu dr. Arūnas Liule-
vičius, padėkojęs Ateitininkų 
šalpos fondui už 1000 dol. para
mą, paskaitininkams ir visiems 
savaitgalio dalyviams. Reikėtų 
dar priminti, kad šio savaitgalio 
rengimo komitetą sudarė: pirmi
ninkė Milda Tamulionienė, Jonas 
Pabedinskas, kun. Vytautas 
Bagdanavičius, Stasys Tamulio-
nis, Alina SkrupskeHenė, Ra
munė Kubiliūtė, dr. Ona Daugir
dienė, Aušra Liulevičienė ir dr. 
Arūnas Liulevičius. 

Prie laisvės dainiaus paminklo 
Š.m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje 

prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo įvykusi protesto sueiga 
tebeneramina sovietinį elitą, 
ypač užkietėjusius tarybininkus. 

Kai kurie patogiai ir šiltai 
įsitaisę inteligentai jokiu būdu 
negali suvirškinti šio istorinio 
įvykio. Matyt, jiems naktimis 
vaidenasi galimas sovietinio 
režimo galas. Jeigu šiemet keli 
šimtai, gal kitais metais keli 
tūkstančiai, o vėliau dar dau
giau... Grėsminga progresija į 
Lietuvos nepriklausomybę. Argi 
tarybų valdžia leis tiems „ekstre
mistams", „nacionalistams", „iš
sišokėliams" prakalbomis ir 
dainomis ardyti šventą ramybę. 
Kur Lenino ryžtas, kur Stalino 
kumštis, kur Brežnevo..? Būtų 
Kremliuje šitie vyrai, jedriona 
zeliona, jie bematant suvarytų į 
drausmės baraką visus tuos Lie
tuvos himno giedotojus. 

Esu tikras, kad nuo panašių 
minčių ūžia ir Dalios Tamulevi
čiūtės galvelė. Ji moteris dirba 
Jaunimo teatre ir užsigavusios 
tonu rašo laišką Literatūros ir 
meno savaitraščiui (1987.IX.19) 
su antrašte „Kieno vardu?". Ta
mulevičiūtė skundžiasi, kad ji ne 
maloniai nustebusi, pamačiusi 
respublikinių laikraščių nuotrau
kose* minėtoje sueigoje prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo 
dalyvavusį „Jaunimo teatro in-
žinierinio-techninio personalo 
darbuotoją Vytautą Bogušį. Kam 
jis atstovavo?" 

Be vargo galima atsakyti: atsto
vavo sau pačiam ir daugumai lie
tuvių, kurie nuoširdžiai trokšta, 
kad iš Lietuvos išsinešdintų 
maskvinis okupantas. O kas čia 
blogo puoselėti Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės idėją ir ta ik i n 
gu būdu siekti jos įkūnijimo? 

Nedera Daliai Tamulevičiūtei 
savo laiške niekinti prie pamink 
lo susirinkusių moralinį ir inte 
lektualinį lygį. Savo etine laiky
sena bei išmintimi jie prašoka 
dainą Vilniaus nomenklatūrinin

ką. Nėra jie šovinistiški nacio
nalistai. Toli gražu niekad nėra 
niekinę kitataučių. Tai tik pačios 
Dalios Tamulevičiūtės vaizduotės 
padarinys, tiksliau tarus, pigi su
gestija, kad patriotiškai nusi
teikęs lietuvis negali taikingai 
bendrauti su kitomis tautybėmis. 

Tame laiške nelabai jai sekasi 
žeminti tiek Vytauto Bogušio, 
tiek kitų sueigininkų intelektua
linį išprusimą. Ji tik parodo sa
vo bajorišką snobiškumą, kate
goriškai teigdama, kad prie 
paminklo buvo susirinkę „dau
giausia menko išsilavinimo žmo
nės". Vytautui Bogušiui durte 
duria, jog „priimtas į teatrą 1983 
m. vyr. techniku, nuo 1986 m. 
pervestas į inžinieriaus pareigas, 
nors teturi vidurinį išsilavini
mą". Atseit visi kiti Jaunimo 
teatro darbuotojai su aukštu išsi
lavinimu, įskaitant ir Dalią 
Tamulevičiūtę, ten nenuėjo, o jis, 
mažamokslis, išdrįso nueiti. 

Suprantama, Dalia Tamulevi

čiūtė dar nežino paprastos žmo
giškos tiesos, jog ne diplomais yra 
matuojamas žmogaus intelektua
linis lygis. Ši tiesa šviečia 
Vytauto Bogušio atveju: jis gi 
darbovietėje per keletą metų bu
vo pakeltas į inžinierius, ne 
diplomo, bet sumanaus darbo 
dėka. Galima jai nurodyti ir 
Josepho Brodskio karjerą. Pen
kiolikos metų būdamas, metė 
vidurinį mokslą. Pats tobulinosi. 
Tapo poetu. Nuolat keitė 
darbovietes. Leningrade dėl to 
teisėja pavadino jį parazitu. įsakė 
įkalinti Sibiro konclageriuose. 
Vėliau, pasaulio sąžinei beldžiant 
Kremliaus instancijų duris, buvo 
išvarytas iš Sovietų Sąjungos. 
1972 metais atsidūrė Amerikoje. 
Šiandien šito „mažamokslio" lite
rato poeto galvą puošia Nobelio 
premijos laurai. 

Ne, ne, jokiu būdu ne, Vytautas 
Bogušis neatstovavo Daliai 
Tamulevičiūtei. Šis gabus 
žmogus, atsistojęs prie didžiojo 

Kazys Bradūnas 

PILKAPIAI PO BULDOZERIU 

Vyrukas valdo buldozerį 
Ir užtikrintai traiško 
Protėvių kaulus. 

Po to valgo duoną, 
Geria vandenį — 
Visai kaip žmogus. 

O buvo paverstas 
Buldozeriu - buldogu 
Graužė ir traiškė 
Protėvių kaulus. 

Dabar nusiimki kepurę 
Ir atsiklaupki 

GORKIS VILNIUJE 

Pilies gatvėje vakar 
Sutikau Gorkį. 
Rašytojas skundėsi 
Vilniaus tremtim: 
Svetimas miestas, 
Kiti papročiai 
Ir kiti žmonės. 
Negaunąs buto. 
Gyvenąs gatvėje 
Lyg koks gatvinis; 
Net Adomas Mickevičius, 
Užsisvajojęs prie Bernardinų, 
Su juo nesisveikina; 
Todėl rašąs ir rašąs prašymus 
Leiskit grįžti į Rusiją! 

ĮSAKYMAI SAU 
• 

Tėvynės vardo 
Netark be reikalo, 
Tik įrašyki eilėraštin 
Ir tegu skamba. 

Ir Vilniaus vardo 
Netark be reikalo, 
O įspauski širdin 
Kaip šimtametę graviūrą. 

Gimtojo kaimo vardo 
Netark be reikalo, 
Bet maža vaikaitį pamokyk 
Bandyt sakyti 
Kiršai. 

#"*&-
Poeto Adomo Mickevičiaus paminklas prie Bernardinų 
bažnyčios Vilniuje (skulptorius Gediminas Jokūbonis). 

Nuotrauka Aldonos Kaminskienės 

KNYGA Į LIETUVĄ 

Kai žmogui duodu 
Nuvežti knygą į Vilnių. 
Aš ją pabučiuoju, 
Linkėdamas praeiti 
(Tarytum angelui, 
Tartum vaiduokliui) 
Pro visas užtvaras. 
Pro butų užraktus. 
Kad su kitais tokiais 
Tenai susėstų prie stalo 
Ir visą naktį kalbėtųsi 
Apie gražesnį pasaulį — 
Apie poeziją. 
Be baimės. 
Be melo, 
Be tremties ir kalėjimų... 

Kai žmogus paima 
Knygą tėvynėn, 
Man jos, gaudomos, gaila. 
Jai, laukiamai, pavydžiu, 
Dar pabučiuoju 
Ir atsisveikinu. 

dainiaus paminklo, išreiškė savo 
asmenišką įsitikinimą. Nepabū
go, kad jį gali fotografuoti ir 
vėliau pažeminti darbovietėje. 
Reikia manyti, kad jo niekas ir 
nepažemins: juk dabar dvelkia 
persitvarkymo ir naujo mąstymo 
vėjai. Gal ateis metas, kai 
nūdienės Lietuvos inteligentai, 
viešėdami Amerikoje ir atsidūrę 
parapijos kieme, fotografuojami 
nesakys: „Tik ginkdie nefoto
grafuokite manęs prie Lietuvos 
vėliavos". 

Pr. V. 

Saikas ir gelmė Bradūno žodyje 
(Atkelta iš 1 psl.) 

grįžta ir vėl karališkai laka šiltą 
pieną, o poetas dainuoja, besi
džiaugdamas pagonija. Tokio poe
to nenaudiškumo negali nepaste
bėti dangus, tačiau: 
Dievas sėdi, klausosi ir girdi, 
Šypsosi grūmodamas pirštu. 

(p.45) 
Šioj dangaus pusėj, žinoma, po

eto simpatijos pagonybei gali būt 
sutiktos rimčiau, grūmojant be jo
kių šypsenų. Nors ir abejotume 
poeto išvadų tikslumu, turime 
pripažinti, kad pagonybės -
krikščionybės bendrumas Bra
dūno poetinėj tikrovėj yra įti
kimai pagrįstas ir neabejotinai 

realus. 
Rinkinyje Krikšto vanduo Joni

nių naktį poetas vedžioja skai
tytoją po tą patį mitologijos kraš
tą, kurio menišką tikrovę sukū
rė ankstesnėj savo poezijoj. Tik 
čia, pabrėždamas krikščioniškų 
elementų įsisunkimą tautos 
sąmonėn, jis dar aiškiau pat
virtina ryšį su praeityje sukrau
tais ir niekad nedingstančiais 
dvasiniais turtai?. Kaita Bradūno 
mitologinėj tautoj nėra pakei
timas seno nauju, bet nuolatinis 
augimas, nieko neprarandant, tik 
suteikiant senoms vertybėms 
naują dvasinį turinį. Poetinėj 
tikrovėj galbūt tai ir yra krikšto 
prasmė. 

Per šiemetini „Ateities" akademini savaitgali lapkričio SI dieną Ateitininku namuose. I^montp, vyko Viktutės 
Venclovaitės grafikos darbu paroda. C\m matyti dailininkė Viktutė Venclovaitė ir «u jo<. V"-.' ' i > ' \ i«-
jus supažindinusi Birute Sontaite.. 

1987 METŲ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

LITERATŪROS 
PREMIJA 

JAV Lietuvių Bendruomenes Kraš
to valdybos, Kultūros tarybai pasiū
lius. 1980 metais įsteigtoji 3000 dole 
rių Lietuvių Bendruomenės lite
ratūros premija 1987 metais ski
riama už lietuvių išeivijos grožinę 
kūryba, išleistą 1986 ir 1987 metais. 
arba už bet kada parašytus rankraš
čius. Tebegalioja kitais metais skelb
tos taisyklės. 

Pirma. Premija skiriama, atsižvel
giant tik į svarstomojo kūrinio meni
nę vertę. Jei nebūtų gauta premijuo-
tino lygio veikalo, vertinimo komisija 
pasiūlys Kultūros tarybai tris išei 
vijos rašytojų •-• '• ' - ' tos }v> 

I 

Bendruomenės literatūros premijos ir 
niekieno stambesne premija nepremi
juotus. Vienam iš jų Kultūros tary
ba, susitarusi su vertinimo komisija, 
skirtu 1987 m. premiją. 

Antra. Premijai veikalus atsiųsti 
paskutinė data - 1987 m. gruodžio 
31 diena. 

Trečia, Premijai veikalai siunčiami 
vertinimo komisijos adresu: Vincas 
Akelaitis, 18204 Canterbury Road, 
Cleveland. OH 44119. Telef. 
216 692 3049. 

Ket'irta Rankraščių pakanka 
atsiusti po viena nuorašą, jei po dau
giau — palengvintų komisijai darbą. 
Jie bus gražinami. Knygų atsiun
čiama po penkias. 

Penkta. Prie siuntos pridedama 
tikroji autoriaus pavardė, adresas ir 
telefono numeris. 

JAV LB Kultūro* taryta 

• • 

http://1987.IX.19
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PEN klubo 
Kalinamų rašytojų 

komiteto 
p raneš imas 

Gruodžio 1-4 dienomis. San 
Juan mieste, Puerto Rico salos 
sostinėje. įvyko oi-sis Tarptauti
nio PEN Klubo kongresas, ku
riame dalyvavo dr. Stasys Goš
tautas. Kongreso išvakarėse PEN 
Kalinamųjų rašytojų komitetas 
paskelbė savo tradicin; prane
šimą, kuriame apžvelgiama auto
rių, žurnalistų ir savilaidminkų 
padėtis iki šių metu lapkričio 1 
dienos. Komitetui pirmininkauja 
švedas Tomas von Vegesack; jo 
narių tarpe yra rašytojas Al
girdas Landsbergis. 

PEN pranešime išvardyti ke
turi nutremti lietuviai ..sąži
nės kaliniai": Balys Gajauskas. 
Gintautas Iešmantas. Povilas 
Pečeliūnas ir Viktoras Petkus. 
(Apie Pečeliūno paleidimą buvo 
pranešta suvažiavimo metu'. Ieš
mantą garbės nariu yra priėmę 
JAV ir Anglijos centrai, o Petkų 
— Anglijos ir Škotijos centrai. 
Konclageriuose tebėra estas Mart 
Nikius ir latviai Gur.ars Astra 
bei Žanis Skudra. 

Įvade j PEN Klubo Kalinamu 
rašytojų komiteto pranešimą 
išreiškiamas pasitenkinimas, kad 
per praėjusius metus buvo paleis
ta daugelis pernykščiame prane
šime išvardytų asmenų. Vien 
Sovietų Sąjungoje kalinamųjų 
skaičius sumažėjo nuo 64 iki 25. 
Pažadėtos ar planuojamos amnes
tijos Pietų Korėjoje, Taivvane. 
Vietname ir Sovietu Sąjungoje. 
Tačiau — perspėja pranešimo 
autorius — nepaisant t ų pra
giedrulių, reikia pabrėžti faktą, 

Lietuvių rašytojų draugijos literatūros ir premijų įteikimo šventės spalio 31 
dieną Kultūros židiny. New Yorke, rengėjai ir dalyviai: Antanas Vaičiulaitis 
(!9S6 m. LR U premijos laureatas), M. Klivečkienė, Irena Banaitienė, kun. 
Gedgaudas, Česlovas Grincevičius (1965 m. LRO premijos laureatas), Lilė jos laureatas) 

Milukiene, konsulas Anicetas Simutis, solistė Gina Čapkauskienė, pianistas W. 
Smidy, kun. dr. Kornelijus Bučinys, Bernardas Brazdžionis, Leonardas And-
riekus, Vytautas Skuodis, A. Vakselis ir Paulius Jurkus (1983 m. LRD premi-

kad daugelio kalinamųjų padėtis 
nemažiau rimta kaip prieš metus. 
Be to. daugelis paleistųjų iš kalė
j imo ar nutrėmimo tebesusiduria 
su įvairiais sunkumais: j iems 
neleidžiama sugrįžti prie intelek
tualinės veiklos, jų laisvė labai 
apribota, ir jiems vėl gresia areš
tas , jei tik režimui nepatiks jų 
reiškiamos idėjos. 

PEN komitetas reiškia viltį, 
kad Sovietų Sąjungos valdžia ne
sustos paleidusi rašytojų ir kad 
netrukus gulage jų visai neliks. 
Tačiau, rašoma pranešime, per 
dideliam optimizmui nėra pagrin
do. Komiteto pirmininkas rugsėjo 
mėnesį buvo susitikęs su Andrie
jumi Sacharovu, kur is pareiškė, 
kad birželio 18 dieną Vyriausios 

tarybos paskelbtoji amnestija yra 
per daug neaiški ir ribota, pa
lieka per daug galybės lagerių 
komendantų bei kalėjimų vir
šininkų rankose ir leidžia jiems 
daryti savivališkus nuospren
džius dėl kalinių likimo. Vieno 
politinio kalinio žmona neseniai 
taip aprašė padėtį: „Aš jaučiu, 
kad mes gyvename šalyje, kur 
viskas primena didžiulį ruletės 
žaidimą. Laikraščiai atvirai rašo 
apie viską, bet už tą atvirumą 
kovojusieji žmonės tebėra už 
grotų. Kai kurie „sąžinės kali
n ia i" išvaduoti, bet ki t i tebesėdi 
kalėjime. Vieni gauna vizas emi
gruoti, kiti negauna. Nėra jokios 
logikos." 

PEN Klubo komitetui ypatingo 
rūpesčio kelia griežto režimo Per

mės lageryje 36,1 tebesantys kali
niai. Kol kas iš ten tepaleisti du 
rašytojai. Permėje tebėra latvis 
Gunars Astra, kurio pavardė tik 
dabar įtraukta į šį pranešimą, 
nes PEN Klubas neseniai suži
nojo, kad jis buvo suimtas ir už 
George Orwell romano 1984-ieji 
metai išvertimą į latvių kalbą. 

Anot pranešimo, daugiausia 
rašytojų (36) šiandien kal inama 
Turkijoje. Antroj vietoj Sovietų 
Sąjunga su 25 rašytojais. Viet
name už grotų 20 rašytojų, Ku
boje ir Libijoje po dešimt. 

Pranešimo autoriai sako, kad 
PEN Klubo Kalinamų rašytojų 
komiteto veiklą diktuoja ne tik
tai pasigailėjimo jausmas ar sim
patija nelaimingesniems kole
goms. „Mes pasisakome prieš 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

autorių kalinimą", rašo jie, „nes 
be išraiškos laisvės ir mes patys 
negalėtumėm funkcionuoti kaip 
rašytojai, vertėjai ar leidėjai. 
Kaip skelbia m u s " oasirašyta 
charta, mes tikime į laisvą pasi
keitimą nuomonėmis tarp as
menų ir politinių santvarkų, tai
kos ir konflikto metu. Tuo at
žvilgiu Kalinamų rašytojų komi
tetas y ra ne vien ,Rašytojų tarp
taut inė amnestija', bet ir įrankis 
kuriuo stengiamasi ikūnyti PEN 
Klubo įsipareigojimą siekti to
kios pasaulinės santvarkos, ku
rioje intelektualai būtų nepri
klausomi ir turėtų teisę kriti
kuoti" — rašoma P E N klubo Ka
l i n a m ų rašy to jų komi t e to 
pranešime. 

k ž 

Pabaltiečių meno 
paroda OSU 

Ohio valstybiniame universi
tete, Columbus mieste esančioje 
Hoyt L. Sherman galerijoje 
lapkričio 16-25 dienomis vyko 
Pabaltijo menininkų paroda. Jo
je buvo išstatyta 45 paveikslai ir 
grafikos darbai. Jie reprezentuo
ja 25 dabartinių menininkų 
kūrybą. Jų tarpe: estai Arrak, 
Lapin, Leis ir Polli; latviai Dem-
bo, Dimiters, Kari ir Skulme; 
lietuviai Čeponis, Daniliauskas, 
Kat inas ir Žilius. 

Parodos rengėjų nuomone, 
išstatyti meno darbai atstovauja 
pačiai svarbiausiai pastarojo 
deš imtmečio r a ida i : b ū t e n t 
Pabaltijo dailininkų bandymui 
i š s i l a i sv in t i nuo oficialiųjų 
sovietinių standartų. Paroda taip 
pat bandė apibrėžti tos laisvės 
esmę. Dauguma darbų skolinti iš 
Dr. Norton T. Dodge rinkinio (jis 
r e n k a neoficialų Sovie tų 
Sąjungos meną). Taip pat kelis 
s t u d e n t ų meno pavyzdžius 
paskolino Rita Auerbach, viena 
iš Amerikos delegatų Chautau-
qua 1986 m. konferencijai Jūr
maloje. 

Paroda „Dabartinis Pabaltijo 
va ls tybių m e n a s " yra da l i s 
platesnės, Ohio universiteto ga
lerijos programos, pavadintos: 
„Žvilgsnis iš arčiau: dabartinė 
sovietinė kultūra, kaip ji matoma 
filme, televizijoj ir mene" . Pro
grama tęsiasi dešimtį savaičių -
rodomi filmai, kurių pusė yra 
p a d a r y t i t au t i n ių Sovietų 
Sąjungos mažumų, o kita pusė 
y ra susukti rusų filmininkų, 
kurie yra buvę valdžios nema
lonėj. Parodos ir programos 
organizatorius yra Mark Allen 
Švede, latvių kilmės studentas 
O S U , kur io specialybė y ra 
ankstyvojo modernizmo Pabalti
jy istorija. 

• • 

Apie dvi knygas okupuotoje Lietuvoje 
J O N A S RŪTENIS 

Supažindinti skaitytojus su 
dviem okupuotoje Lietuvoje 
išleistom knygom, Stasio San-
tvaro Lyrika -1984' ir Antano 
Gustaičio Pasiglostymo palaima 
19871, paskatino dvi priežastys: 
iki šiol apie knygas išeivijos spau
doje ne žodeliu neužsiminta, o an
tra — tautiečiu labirintuose k-;-
suoja knygų autorių neužtar
nauti kalbėjimai ... 

Stasys Santvaras. Lyrika. Eilė
raščiai. Vilnius: Vaga. 1984. Su
darė Vytautas KazaKevičius. Dai
lininkas Vytautas K. Jonynas. 
Knyga pradedama Vytauto Ku
biliaus įvadu „Stasio Santvaro ly
rika." Tai penkių ir pusės pus
lapio kondensuota poeto Stasio 
Santvaro kūrybos apžvaga. To
liau eina 1924 m. išleisto eilėraš
čių rinkinio Saulėtekio maldos 
dvylikos eilėraščių atranka. Iš 
rinkinio Pakalnių debesys (1936) 
atrinkti 25 eilėraščiai, iš Giesmes 
apie taute ir si<>la' 1939) — 24 eilė
raščiai, iš Laivai palaužtom bu
rėm (1945) — 12. iš Aukos taurė 
Q962i — 28. Iš Dainos ir sapnai 
(1977 i įdėta 30 eilėraščių ir iš 
Rubajatai' 1978) —78 ketureiliai. 

Knygos 176-tame puslapyje 
spausdinami ..Paaiškinimai", ku
rie pradedami taip: ..Lyrika — S. 
Santvaro poezijos rinktinė. Čia 
publikuojami eilfc.aščiai paimti iš 
visų septynių poeto lyrikos rin
kinių (kurie išvardijami). Dė! 
eilėraščių atrankos šiai knygai 
sudarytojas pastoviai susirašinėjo 
su poetu, šiuo metu gyvenančiu 
Bostone (JAV). Pradinj turinio 
variantą parengti padėjo Vytau
tas Kubilius, vėliau su autoriaus 
pritarimu parašęs knygai įžan
ginį žodį. Galu t in is knygos 
variantas suderintas su auto
riumi: jame atsižvelgta į S. San
tvaro pageidavimus". Toliau sa
koma, kad palikta eilėraščiu rin
kinių pavadinimai, kad eiiė-

Stasys Santvaras 

raščiai dedami ,,ta seka", kokia 
jie buvo spausdinami rinkiniuose. 
Į Lyrikos tekstus pervesti ta ip pat 
visi autoriniai taisymai, kuriuos 
poetas surašęs 1981 m. rugpjūčio 
11 d. laiške sudarytojui, ir kad 
laiškas saugomas sudarytojo 
asmeniniame archyve. Be to. kad 
knygą rengiant spaudai kai kas 
pataisyta kalbiniu atžvilgiu, 
nuosekl iau d a b a r t i n t a ne
lietuvišku žodžių rašymas ir 
skyryba, nors daugiausia respek
tuojama autoriaus sintaksė. Pa
aiškinimai baigiami vienuolikos 
eilučių autor iaus biografijos 
užuominom Nenumeruotame 
knygos paskutiniame lape išvar
dijami visi leidyklos redaktoriai, 
korektoriai ir kt. Tiražas — 7,000 
egzempliorių. Kaina — 1 rb. 30 
kp. 

Antanas Gustaitis. Pasiglos
tymo palaima. Satyros ir humoro 
rinktinė. Vilnius: Vaga, 1987. Su
darė Vytautas Kazakevičius. Dai
lininkas Viktoras Vizgirda. įva
das Vytauto Kubiliaus — „A. 
Gustaičio ironiškos elegijos". Tai 
šešių ir pusės puslapio poeto An
tano Gustaičio kūrybos apžvalga. 
Toliau eina •<£ eilėraščiai iš Ana-

Antanas Gustaitis 
Nuotraukos Vytauto Maželio 

pus teisybės. 32 iš Ir atskrido juo
das varnas, 37 iš Saulės šermenys 
ir 35 iš Ko liūdi, putinėli? 

Nenumeruotame (200-tajame) 
puslapyje spausdinamos redak
cinės pastabos: „JAV gyvenąs 
lietuvių išeivįjos poetas satyrikas 
Antanas Gustaitis (g. 1907) mū
sų skaitytojams jau pažįstamas. 
Jo eilėraščius spausdino l i t e r a 
tūra ir menas" , „Gimtasis kraš
tas" , „Šluota". Pluoštą jų ran
dame „Versmių" serijos rink. 
„Lietuvių epigrama ir parodija" 
(1983), 1984 m. „Poezijos pavasa
ryje". A. Gustaičio rinktinės 
„Pasiglostymo palaima" pagrin
das keturios jo satyrinės poezijos 
knygos". 

Pasighstymo palaima, sakoma, 
sudaryta iš knygų, išleistų 1956, 
1966,1973, ir 1982 metais. Kny
gos turini Vytautas Kazakevičius 
derino su autoriumi. Taip pat 
pavienodinta skyryba, tikrinių 
vardų rašyba, bet taip, kad nenu
kentėtų eilėraščių poetika, rimas, 
ritmas ir eufoninis eilutės, žodžio 
skambesys. Gale knygos pateik 

Apie šių knygų literatūrinę ver
tę aiškiai pasisako knygų įva
duose Vytautas Kubilius. Apie 
Stasio Santvaro poeziją jis rašo: 
„Žmogiško t ikrumo ir menines 
įtaigos daugiau tuose S.S. eilė
raščiuose, kuriuose atsispindi 
emigranto dalia... Emigranto 
dvasinė situacija, pilna graudesio 
ir aimanų, S.S. eilėraščiuose vis 
dėlto neįgauna totalinės nevilties 
— kaip A. Mackaus lyrikoje. Poe
tą guodžia baltrušaitiškai stili
zuoti pasaulio tvarkos bei ramy
bės reginiai, vaikystės atsimini
mai, retoriškai apgiedama meilės 
palaima, pagaliau skaisčiai gied
ras jo poetinis jaut imas, nepasi
duodantis niūrių apmąstymų 
išvadoms." Toliau: „Išnyksta 
alegorijos ir simboliai, bet lieka 
susimąstymas — kodėl tokia 
daiktų tvarka, — tyliai švie
čiantis iš plastiškos vaizdo tėk
mės. Tai stipriausias S.S. eilėraš
čio monentas". 

Apie Antano Gustaičio kūrybą 
Vytautas Kubilius sako: „A. Gus
taitis kalba poetinėmis klišėmis. 
kaip įprasta satyrinėje poezijoje, 
kuri eksponuoja mąstymo ir 
elgsenos stereotipus, o paskui 
juos sutrina į miltus. Dainiškasis 
lietuvių lyrizmas — pagrindinis 
motyvų, vaizdų, ritminių melodi
jų aruodas ironiškoms A.G. trans
formacijoms". Toliau: „Ironija ne 
visada pajėgia ir ne visada sten
giasi suskaldyti l i te ra tūr inės 
stilistikos klišes, ir jos prilimpa 
prie poeto veido kaip saviraiškos 
ženklai. Nebeatskirsi, kada jis 
šaiposi, kada kalba r imtai , — to
kie artimi jam tie praėjusio laiko 
poetizmai, t a ry tum jo pat ies 
buvusio gyvenimo dalis. A. G. 
sugeba autentiškai graudintis ir 
liūdėti savo li teratūrinėse para
frazėse." 

Knygų dailininkai — abu išei
vijoje gyvenantieji: Vytautas K. 
Jonynas ir Viktoras Vizgirda. 
Stasio Santvaro Lyrika ilius
truota V. K. Jonyno. Trijų spal-

atliktos meistriškai plunksna-tu-
šu. Čia tenka pridurti , kad kny
gos formatas (mūsiškai — 5" x 8") 
pilno puslapio iliustracijoms per 
mažas. Jos čia nesuskamba tuo, 
kuo jos, iliustruodamos eilėraš
čius, turėtų suskambėti. Mažokas 
formatas ir knygos sulaužymą 
nuvertino. Išėjo viskas kompak
tiškai suspausta. Poeto Stasio 
Santvaro Lyrikai reikėjo kur kas 
daugiau erdvės. 

Antano Gustaičio Pasiglostymo 
palaima (pavadinimui panau
dotas vieno Saulės šermenų 
eilėraščio pavadinimas) ilius
truota Viktoro Vizgirdos. Aplan
kas ir visos iliustracijos nieko 
bendro neturi su turiniu. Daili
n inkas knygą iliustravo, pasi
k l i a u d a m a s b e n d r a A n t a n o 
Gustaičio humoro prielaida, ir sa
vo iliustracijas pateikė su pava
dinimais: pradžioje tapybinis poe
to portretas, toliau — „Prie gar
bės stalo", „Dance macabre", 
„Svajonė ir realybė" (tas pats dar

b a s ir ap lanko užbaigime) , 
„Laureatas", „Skersai kelio į šlo
vę" , „Poezijos pavasaris", „Cen
zūra", „Literatūros vakaras" (tas 
pats darbas aplanko pradžioje), 
„Artimo meilė" ir „Paskutinė" 
vakarienė prieš idealistinį žygį". 
Iliustracijos kelių spalvų (por
t re tas net keliolikos), atliktos 
tapybiškai, ir jos knygoje išspaus
dintos neblogai — gal t ik kiek 
pablukusių spalvų. Antano Gus
taičio portretas nutolo nuo ori
ginalo dinamikos. Knygos for
matas (mūsiškai — 6 1/2" x 10 
1/2") leidžia tekstui ir iliustraci
jom pakankamai išsidėstyti ir tuo 
pagerbia žodį ir dailę. 

Baigiant tenka pasakyti, kad 
sklidę insinuacijų „dūmai" buvo 
be pagrindo. Knygos išleistos 
okupuotoje Lietuvoje, o asmenys, 
t a i įtaigavę, l iks pionieriai. 
Džiugu, kad išeivijos rašytojų 
rezoliucija: Tėra tik viena lietuvių 
literatūra jau ne vien žodžiuose, 
bet ir gyvenime. 

Vytautas Nakas 
1947.XII.4 - 1976.XII.2i 

Nuotrauka -J. Kasakaičio 

Tu nuėjai prieš mus, bet mes 
Bet mes pavysime tave. 
Tu lauki su dainom, 
Su saule ir vaivorykštės spalvom. 
Tu išblaškysi šias tamsos. 
Mes juoksimės rytoj. 
Tu ten, mes čia, 
0 po kiek laiko ten visi ... 

Algis Dirda, „Reąuiem" 

Solis tui , da in in inku i b e i 
muzikologui Vytautui Nakui 
1987 m. gruodžio mėn. 4 d. būtų 
suėję 40 metų. 

• B a l i o S r u o g o s „Dievų 
mišką," kaip pranešama iš Lie
tuvos, yra apsiėmę į esperanto 
kalbą išversti ir išleisti esperan
tininkai. „Dievų miškas" — 
mūsų rašytojo pokarinis veikalas 
apie pergyvenimus nacių Štut
hofo koncentracijos stovykloje. 

Dichavičiaus paroda 
Čiurlionio galerijoje 
Dailininko Rimanto Dichavi-. 

čiaus grafikos ir meninės fotogra
fijos darbų paroda ruošiama 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje, š.m. gruodžio 
mėn. 11-13 ir 18-20 dienomis. Ri
mantas Dichavičius gimė 1937 
metais Grimzelių kaime, Kelmės 
valsčiuje. 1963 m. baigė Vilniaus 
va l s tyb in io dailės ins t i tu to 
grafikos fakultetą. Dailininkas 
yra apipavidalinęs ir iliustravęs 
daugelį knygų, sukūręs estampų 
ir plakatų. Nuo 1965 m. dalyvau
ja ne t ik Lietuvos, bet ir tarp
tautinėse meninės fotografijos 
parodose, yra pelnęs nemažai ap
dovanojimų. 1987 m. išleista jo 
fotografinių darbų knyga Žiedai 
tarp žiedų susilaukė didelio susi
domėjimo ir užsienyje. ; < 

Dailininko Rimanto Dichavi
čiaus parodos atidarymas bus 
ateinantį penktadienį, gruodžio 
11 dieną, 7:30 vai. vak. Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre. 

„ ~ ™ - i — ~ - yų k n y g o s aplankas. Knyga įrišta 
ta visa knygos metrika. Tiražas T J ^ J v i r £ ™ 7 p i i k a drobė) ir 
*K : T v e g Z e m P " virtelyje įspausta mėlynu rašalu 
r b 4 U K p iliustracija. I i viso yra 31 ilius-

m 0 m tracija. Iliustracijos šmaikščios — 
Dailininkas Rimantas Dichavittu* Algimanto Kelio fotojrranniu darhu parodoje Vilniuje 1904 metais. 

Nuotrauka Valrrijos Dichavičien** 

http://1976.XII.2i

