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Kiršintojo aukos pokario laikų Lietuvoje 

Siūloma nauju žvilgsniu vertinti 
Lietuvos praeitį 

Spalio 14-15 dienomis Vilniaus 
radijo užsieniui skirtoje progra
moje profesorius, istorikas dr. 
Vytautas Merkys atvirai nagri
nėjo Lietuvos istorijos klausimus. 
Jis neneigė, kad dėl konjunk
tūrinių aplinkybių Lietuvos isto
rijoje yra baltų dėmių, kad ne 
visi šaltiniai prieinami. Jis išvar
dijo nema*a temų, kurias reikėtų 
nuodugniau svarstyti. Pavyz
džiui, Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės reikšmė Rytų Euro
pos istorijai, lietuvių ir rusų san
tykiai, Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės sukūrimo aplinkybės, 
vadinamo „Tarybų Lietuvos at
kūrimo" 1939-1940 metais tarp 
tautinės ir vidaus aplinkybės, 
forsuota kolektyvizacija ir klasių 
kova pokario metais. Tai tik dalis 
prof. Merkio minėtų temų. Dėme
sio vertos jo pastabos apie isto
rijos šaltinių kritiką. Ji galioja, 
vertinant senesnius laikus, bet, 
deja, užmirštama, kai nagrinė
jami naujausi laikai. 

Negalima nuneigti profesoriaus 
Merkio pastabų, bet nebus lengva 
įgyvendinti visus jo pasiūlymus, 
ypač dėl naujausių laikų istorijos. 
Tai matyti iš tarybinės spaudos 
reakcijos į demonstracijas Vil
niuje Molotovo-Ribbentropo su
tarties aukoms paminėti. Tai 
buvo puikiausia proga atviriau 
nagrinėti slaptuosius sutarties 
protokolus, padalijusius Rytų 
Europą į įtakos sferas, tačiau jie 
išvis nebuvo minimi. Nebus leng
viau objektyviai aptarti ir 
„forsuotą kolektyvizaciją" bei 
vadinamąją klasių kovą. Šaltinių 
kritika šiuo atveju itin svarbi. 
Daugelis dokumentų, kuriais 
istorikai pasikliauja savo išva
doms — tai saugumo rūsių 
produktas. Nesunku įsivaizduoti, 
kaip sovietiniai saugumiečiai el
gėsi su nelaisvėn patekusiais par
tizanais, mėgindami iš jų išgauti 
žinių. Arba, kad iškankintas ir 
vilties netekęs partizanas prisi
pažino nebūtų dalykų, kad tik jį 
paliktų ramybėje. Niekas tikru 
pinigu nelaiko įtariamų raganų 
parodymų inkvizicijai, o jau dau
giau negu trisdešimt metų praėjo 
nuo Chruščiovo slaptos kalbos 
20-me partijos suvažiavime, kai 
jis palyginti atvirai kalbėjo, kaip 
saugumas smurtu, grasinimais, 
kankinimais priversdavo savo 
aukas pripažinti tai, kas iš jų 
buvo reikalaujama. Niekas dabar 
neskiria jokios reikšmės šiems 
parodymams, aukšti partijos 
pareigūnai reabilituoti. Tačiau 

Berijos enkavedistų iš partizanų 
išgauti parodymai tebelaikomi 
autentiškais dokumentais, kurių 
kiekvienas žodis teisybė. 

Bet problemų kelia ne vien par
tizanų parodymai, bet ir neutra
lesni faktai, pavyzdžiui, statis
tika apie žemės ūkio padėtį po
kario m. is. Prisimintina, kad 
komunistams iš pagrindų pakei
tus valdymo aparatą, daugelis 
žtmesnio rango tarnautojų, 
turėjusiu nemažą vaidmenį, ren
kant centrinei valdžiai ūkio duo
menis, buvo labai menkai išsi
lavinę. Pavyzdžiui, 1946 m. iš 
2,766 apylinkių vykdomųjų komi
tetų pirmininkų, tik penki turė
jo vidurinį išsilavinimą, 83 ne
baigtą vidurinį, o visi kiti — pra
dinį arba buvo savamoksliai. Ar
ba valsčių vykdomųjų komitetų 
pirmininkų išsilavinimas: tik 
dešimt iš 320 turėjo vidurinį 
išsilavinimą, nė vienas nebuvo 
baigęs aukštuosius mokslus. Net 
gera valia jiems būtų buvę sunku 
tiksliai surinkti ekonomikos 
duomenis. Tarybinis istorikas ir 
demografas Liudas Truska nu
rodo, kad 1946 m. keturi šaltiniai 
davė griežtai skirtingus duo
menis apie valstiečių ūkių dydį. 
Vienas šaltinis teigė, kad 21 
tūkstantis ūkių turėjo 20 ha ar 
daugiau, o kitas mini net 36 tūks
tančius tokių ūkių. Truska 
pažymi, kad pastarasis doku
mentas — tai partijos archyve lai
koma juodraštinio pobūdžio len
telė, neturinti jokių paaiškinimų, 
datos ir parašo". Bet vis dėlto du 
žinomi žemės ūkio sukolekty
vinimo tyrinėtojai vartoja tą len
telę, kaip tikrą šaltinį. To laiko
tarpio tyrinėtojai žino, kad dau
gelis dokumentų nelabai pati
kimi. Pavyzdžiui, Motiejus Gre-
gorauskas suabejojo dėl oficialių 
duomenų išvados, kad 1948 m. 
pasėlių plotas siekė prieškarinį 
lygį. Kiti skeptiškai vertina pir
mųjų kolūkių pranešimus apie 
sklandų darbą ir didelį derlių. Jei 
negalima pasitikėti šitokiais 
gana neutraliais faktais, tai kaip 
vertinti politiškai opesnę statis
tiką, sakykime, dėl buožių skai
čiaus. O tikslūs duomenys apie 
buožes būtini, norint įvertinti 
priverstinę kolektyvizaciją, nus
tatyti, kiek vidutinių ir maža
žemių valstiečių nukentėjo, kiek 
žmonių buvo ištremta į Sibirą be 
pagrindo. Tai opūs ir sudėtingi 
klausimai, ir tik galima viltis, 
kad, praėjus 35 metams, jie bus 
objektyviau nagrinėjami. 

K. G. 

Jono Mikelinsko romanas 
„Juodųjų eglių šalis" 

P E T R A S M E L N I K A S 

Po dvidešimt metų išvydome 
kažkur užlaikytą romaną. Per 
tris Pergalės numerius (1987 m., 
Nr. 5, 6 ir 7> spausdintas Jono 
Mikelinsko romanas Juodųjų 
eglių šalis yra rašytas 1962-1967 
metais ir sukelia įdomių klausi
mų. Kodėl tik po dvidešimties 
metų jis išvydo viešumos šviesą? 
Ar buvo kada mėgintas išleisti? 
Gal nesėkmingai? Ir grąžintas 
autoriui? O dabar, laikams pasi
keltu ~iek tiek, jau priimtinas? 
Gal su icokiais pakeitimais? Gal 
dvidešimt metų stalčiuje, pagel
tonavusiu popieriumi, išlaikytas 
buvo? Tai neaišku. Ir nėra pa
aiškinime. O paaiškinimas tikrai 
reikalingas. 

Šio romano rašymo ar incep-
cijos laiku žinome, kad išėjo 
Mikelinsko novelių rinkiniai ir 
romanai: Senis po laikrodžiu 
(1960), Šiltos rankos (1962), Paži
nai tu jį (1963), Vandens nešėja 
(1964), Žiupsnis smėlio (1965), O 
laikrodis eina (1966). O kodėl 
1967-1968 metais neišėjo šis 
romanas? Vėliau pasirodė Lakš
tingala — pilkas paukštis (1968), 
Rugpjūčio naktį (1971) ir dalykai, 
kaip Laukinė obelis, Genys yra 
margas, bei kiti raštai. 

Taigi norėtųsi įžiūrėti ženklų 
paties kūrinio turiny, kodėl taip 
ilgai, net dvidešimt metų, šis ro
manas nebuvo išspausdintas. Kas 
1967 metais dar netiko viešumai? 

Romane penkiasdešimt metų 
turįs Anzelmas Druskenis grįžta 
į savo tėviškę pas seną motiną, 
brolį Roką ir jo sūnų Gintarėlį, 
kuris prašo Anzelmą nuvesti jį į 
Juodųjų eglių šalį, vietą, kur 
Anzelmas pokario metais dėstė 
vokiečių kalbą. Jis gyveno dvare 
pas ponią Kleopą, dažnai šnekėju
sią prancūziškai, o dvaro ūkvedys 
buvo keistuolis Ūdras. Anzelmas 
gyveno viename kambaryje su 
mokytoju Vizgirda, vėliau išėju
siu partizanauti. Tie seni laikai 
čia prisimenami. 

Trys ketvirčiai romano sukasi 
apie tai. Apie dir įsią mokytoją 
Nile, ponią Kleopą, gale iš pami
šimo sudeginusią malūną, apie 
Vizgirdos apsisprendimą stoti į 
pr.rtizanus dėl ateinančių trė
mimų („O aš nenoriu, kad mane, 
laisvą lietuvį, gabentų užkal
tuose vagonuose į Sibirą".). Ir 
svarbiausia — apie Ūdrą, turintį 
neaiškų ryšį su partizanais ir lyg 
su stribais kartu, kaltą turbūt dėl 
Nilės, dėl berniuko Rastenio din
gimo ir lyg norintį įkaitinti dar 
ir patį Druskenį, kuris žino apie 
jo ryšius su partizanais. Tam 
Ūdras naktį prie Druskenio durų 
padeda savo revolverį ir turbūt 
praneša valdžiai. Druskenis 
revolverį paslepia ir romanas 
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įgauna kriminalinį pobūdį, veda 
į spėliojimus, ar Ūdras kiršina 
vienus prieš kitus? 

Druskenis gauna šaukimą į 
miliciją, dvare daroma krata ir 
stribas Baltulis Druskeniui pata
ria per apklausinėjimus mies
telyje tylėti, tardymų neišsigąsti. 
Suimtas Druskenis taip ir daro, 
rusui Zubčenkai su revolveriu 
panosėj jį tardant, reikalaujant 
šnipinėti. Druskenis nesutinka, 
bet yra paleidžiamas. Grįžtant 
jam į dvarą mišku, partizanai 
nusiveda jį į savo bunkerį ir pra
šo jiems šnipinėti. Druskenis 
nenorom pažada, bet dvare, pa
ėmęs paslėptą revolverį, pabėga 
į savo tėviškę, kur jį paslepia 
kluone. Vėliau vis tiek ištre
miamas į Sibirą devyneriems me
tams. Net ir tardytojas Zubčenka 
Sibire yra medžio sutraiškomas. 

Dabar (po dvidešimties metų) 
Druskenis tėviškėje atsikasą re
volverį ir veda Gintarėlį į tą Juo
dųjų eglių šalį, pats norėdamas 
pasikalbėti su Ūdrų, gal nu
bausti, gal pagąsdinti. Ūdras jau 
didelio ūkio direktorius. Atstatęs 
revolverį ir šūktelėjęs „rankas 
aukštyn!", Druskenis jo klausia: 
„Kur padėjai Nile? Rasteniuką?" 
Ūdras išsisukinėja, žada pasa
kyti. Druskenis atlyžta, revolve
ris paimamas jam i i rankų ir kul
kos išimamos. Staiga pokšteli (šū
vis?). Druskenis susmunka ant 
grindų ir jo krauju gleivėtom 
rankom baigiamas romanas. 

Jei kulkos buvo išimtos, ne
aišku, kokiu revolveriu Ūdras 
nušovė Druskenį? Gal kitu, išsi
trauktu iš kišenės? Ne tik pabai
ga neaiški, bet ir visa, kas šne
kama apie Ūdrą: lyg apie kažkokį 
kombinatorių, žinantį kaip suktis 
tarp partizanų, stribų ir rusų, 
kiršinantį vienus prieš kitus, 
įveliantį juos į savo spąstus, kad 
pats išliktų nepaliestas, tarsi kaž
koks supermenas, superkarje-
ristas. Atrodytų, kad tik tokie 
priešybių draskomoje santvarkoje 
gali išsilaikyti, leisdami kitiems 
išsikapoti, o patys tapdami vėliau 
direktoriais, net ministrais, 
mokantys išvengti net kerštui 
atėjusių žmonių, tokių kaip Drus
kenis. Aišku, kad tokio keršto ar 
atsiskaitymo, kuris ryškinamas 
romane, ten gal būtų ir nemažai. 

Lietuvoje turbūt buvo tokių 
kiršintojų, kurie dabar užima 
aukštus postus. Gal romanas ir 
perša idėją, kad jie dabar turėtų 
būti patraukti į teismą, prisi
pažinti, ką blogo ir sukto parti
zanų laikais yra padarę, ir turė
tų muštis į krūtinę. Bet romane 
teisingai parodyta, kad tai nelen
gva, nes, iškeldamas nešvarią 
praeitį, romano herojus pats žūva 
romano gale. 

Kūrinys labai intriguojantis. 
Leidžiama veikėjams daug ir at
virai išsisakyti: pavyzdžiui, kaip 
mokytojui Vizgirdai subrendo iš 
lėto idėja įstoti į partizanus (kad 
jo neišvežtų į Sibirą), su kuriais 
jis vėliau žūva. Net stribas Bal
tulis, pabaigoje jau tapęs brigadi
ninku, girtas išpasakoja stribų 
niekšybes ir kiek jie bijojo parti 
zanų, ir kiek jų krito nuo partiza
nų, kurie amnestijos suvilioti 
pasidavė ir pateko kartu su rusų 
Zubčenka, vengusiu ir bijojusiu 

Rašytojai Jonas Mikelinskas ir Viktoras Brazauskas. 
Nuotrauka Algimanto Kunčiaus 

Ūdro, į Sibirą. Įtikėtina tai ar ne, 
bet „šaunama" labai toli, kai 
nurodoma, kad tuo laiku net ru
sas Zubčenka neįtiko valdžiai, gal 
nebuvo pakankamai griežtas, ir 
valdžia „sutvarkė" ir jį (bet ne 
Ūdrą). 

Vienu žodžiu, tokioj suirutėj 
liko tik gudruolis Ūdras ir nuo
lankus, visų bijantis Druskenio 
brolis Rokas. Mirdamas Drus
kenis nori iš visų jėgų šaukti 
lauke žaidžiančiam berniukui 
Gintarėliui: 

„— Sudie, Gintarai. Būk doras, 
teisingas berniukas ... ir neik 
(turbūt pas Ūdrą? — P.M.)... ir 
tęsk pasaką!" 

Tai lyg pateisinimas ir nesis-
tebėjimas mumis, pabėgėliais iš 
„Nedorumo ir neteisybės krašto", 
romane Juodųjų eglių šalis. Tuo 
laiku ten gyventi nė vienam ne
buvo saugu. Ir matyti, kad ne tik 
per pirmuosius penkiolika po
kario metų literatūra ten buvo 

varžoma, kaip dabar prisipažįs
tamą, bet dar ir 1967 metais, 
atrodo, negalėjo pasirodyti šis 
gan atviras romanas, o tik po dvi
dešimt metų nuo tada — 1987 me
tais. Gal dar nemažai kūriniu 
guli stalčiuose ir gulės, kol nebus 
atgaivinti. 

Romanas Juodųjų eglių šalis 
gan panašus iš dalies į kitą Jono 
Mikelinsko romaną. Genys yra 
margas, kuriame herojus taip pat 
išvažiuoja ieškoti savo praeities, 
tik dabartiniame mažiau to 
paslaptingo simbolizmo, vien tik
tai ta herojų kankinanti Juodųjų 
eglių šalis, kuri prozaiškai galbūt 
reiškia partizanų veikimo girią 
arba vietą. Rašytojas mėgsta 
detales, introspekciją, prisimini
mus, impresionistišką pasa
kojimą, aforizmus, įsivaiz
davimus, simbolius, garsus, kva
pus ir modernius efektus. Ypač 
šiame romane esama sapnų, o 
taipgi ta simboliška pasaka, se

kama Gintarėliui, kuri įdėta gale 
ir, atrodo, per daug ištęsta. 

Ryškesni charakteriai būtų 
ponia Kleopą, gal be reikalo vis 
šnekanti prancūziškai: vaizdin
gai iš aukšto kalbantis stribas 
Baltulis. Pastarasis gal ir geras 
žmogus, bet niekad neužmirštan
tis pabrėžti, kad jis ..valdžios 
(rusų) žmogus" ir visi turėtų jam 
reikšti pagarbą ir jo bijoti. Tai 
bernas, tapęs „načalninku". To
kių nemaža buvo ir vokiečių lai
kais, kurie su vokiška uniforma 
pasigėrė šaukdavo bet kam: 
„Rankas aukštyn! Dokument!". 
atkišę revolverį, kaip buvo matę 
tai darant vokiečius. 

Mokytoja Nile maloni, naivi 
moteris. O mokytojo Vizgirdos 
kalbos su Druskeniu lyg ir per 
daug ištęstos ir nepilnai atskleis
tas jo noras stoti į partizanus. Įdo
mus tai yra vyras desperacijoje, 
bet jo kalboms suprasti reikia 
daug pastangų. -Jis panašus į An
tano Škėmos herojus, kurie irgi 
viskuo nusivylę. Druskenio 
personažas gal nukaltas pagal 
autoriaus portretą, nes Jonas 
Mikelinskas pats buvo gim
nazijos mokytojas ir yra daug 
rašęs tarsi iš savo patirties. Jo 
veikaluose atsispindi ir inspek
toriaus ilgas darbas Švietimo 
ministerijai 1954-1962 metais. 
Jis daug turėjo važinėti. Štai 
trumpas važinėjimo pavyzdys 
romane: 

„Peizažas pro autobuso langą 
mane erzina ir slegia. Rasi ir dėl 
to, kad Žemės planeta susitraukė, 
sumažėjo, išaiškėjo. Ir nebeliko jo
je vietos vaiduokliams ir nuos
tabioms pasakoms, sekamoms 
puse lūpų ir prietemoje, kol dar 
žvirbliai nesutūpę. Dabar pasau
lis nebe tas: be saiko ir be pras
mės jame daug elektros lempų, 
kurios naktį įkyriai ir skaudžiai 
tvinksi: aibė uniformuotų namų, 
kuriuose gimsta ir auga vienodi, 
be savų minčių vaikai; pilna stan
dartinių kelių ir plentų, kuriais 
klaidžioja standartinė laimė ir 
standartinė mirtis. Ir visur gyva 
baimė to, su kuo aš dar neapsi
pratau ir vargu ar kada beapsi-
prasiu. Man kur kas geriau pa
tiktų per dienų dienas pluošti 
pėsčiam ir nieko, ničnieko 
nesusitikti". 

Čia lyg suglaustai išsakytos 
romano herojaus Anzelmo Drus
kenio mintys: technikos užgriu-
vimas krašte, standartinė laimė 
ir mirtis, ir visur dar gyva baimė, 
prie kurios negalima priprasti, jei 
ją kas pats patyrė. 

Kelia* ties Labanoru Lietuvoj*-. Nuotrauka Edvardo Šulaičio. 
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Krikščionybės sukaktis i 
Akademija ir l i teratūros vakaras Chicago 

JUOZAS BAUŽYS 

Lietuvos krikšto jubiliejaus iš
kilmingo keturių dienų minėjimo 
Chicagoje rėmuose lapkričio 27 
dienos vakarą buvo surengta aka
demija ir literatūros vakaras 
Rengė jubiliejaus komitetas, o Ii 
teratūros vakaru specialiai rū
pinosi poetas Kazys Bradūnas . 
Viskas vyko Marijos aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje Pro
grama buvo kondensuota, neuž
truko per ilgai. Tik gal penkta
dienio vakaras nesutraukė pilnos 
salė- dalyvių. 

Sukak tuv inė a k a d e m i j a 

Akademiją p rasminga is žo
džiais pradėjo pats LK-J komiteto 
pirmininkas Jonas Kaval iūnas , 
primindamas Lietuvos krikščio
nybės unikalumą. Jos pakrikš
tiji r.>.as susijęs net su t r im valdo
vais, ji priėmė krikštą Europoje 
vėliau už kitas tautas, o dabar ji 
stovi pirmosiose pozicijose prieš 
sovietini imperializmą, lyg Dovy
das prieš Galiotą. Invokacijai 
buvo pakv ie s t a s v y s k u p a s 
Paulius Baltakis. OFM 

Paskaita akademijoje skai tė iš 
JAV rytų pakraščio atvykęs kun. 
dr. Antanas Paškus. daugelio 
knygų autorius. Jo paskai tos 
tema: ..Į ka mus kviečia tautos 
k r i k š t a s ? " . Visos s u k a k t y s 
esančios svarbios, nes jos iškelia 
nauju įžvalgų į dabart ini gyve
nimą. Šioje paskaitoje paskait i
ninkas tad ir noris pažvelgti, ką 
mūsų protėviai, priimdami krikš
čionybe, aiškiau suprato ir ką 
mes dabar galė tume a i šk iau 
pažinti ir savo gyvenimu liudyti. 
Protėvių religija buvo primityvi, 
bet gamtos reiškiniai buvo įdva
sinti. Jie teikė lietuviams gy-

• rmo prasme ir poetinj džiaugs
mą. Buvo ryšys tarp gamtos ir 
i""tgamtės. tarp kultūros ir civili
zacijos. Tokio gyvenimo išlikimui 
kitų tautų tarpe, jo tobulėjimui 
buvo reikalinga krikščionybės 
pagalba. 

Juk ir krikščionybė yra glau
džiai susirišusi su menu ir poezi
ja. Ji taip pat sukelia nuostaba, 
o nuostaba esanti ne t ik meno. 
bet ir filosofijos ar net mokslo pa-
crindu. Tad ir dabar reikia pasi
mokyti iš protėvių kaip prieiti 
prie pirminių įvaizdžiu, kaip savo 
širdimi suprasti religiją. Reikia 
leisti širdžiai apšviesti protą, pa
ruošti savo dvas ia t ikė j imo 
sėklai. 

Iš Rytu skverbiasi dialektinio 
materializmo banga, o Vakaruose 
idealizmas gesta, išpažįstama tik 
Dievo sąvoka, o ne pa t s Dievas. 
Tad tapti tikru žmogumi, ieškoti 
tikrojo žmogiškumo yra kiek
vieno krikščionio paskir t is . Šio 
krikščionybės jubiliejaus proga 

Per akademiją ir literatūros vakarą i 
Česlovas Grincevičius ir poetas Beri 

kaip t ik apie ta i ir verta pa
galvoti. Ir galvoti reikia aiškiai, 
n e p a d a r a n t k l a i d ų j au net 
pačiose prielaidose. Mes kar ta is 
italvojame, kad Lietuva yra tik 
rusinama, užmiršdami, kad ji pir
miaus ia y ra komunis t inama . 
Vakaruose komunizmo atžvilgiu 
yra daug pasimetimo. Jis paste
bimas ka r t a i s ir pas mus. Ven
giant klaidų pačiame galvojime, 
reikal ingas ir įsipareigojimas. 
Reikia pajusti, kad krikščionybė 
yra paties Dievo artėjimas žmo
gaus link. Dievas save sutapatina 
su persekiojamaisiais ir kenčian
čiais, ir mes visi su Juo daly
vaujame šioje Kalvarijos dramo
je. Priklauso tik. kokias roles mes 
esame pasirinkę, kokius vaid 
menis vaidiname. 

Kun. dr. Paškus turi įgimtus 
kalbėtojo požymius: mintis per 
duoda sklandžiai ir suprantamai 
pririša klausytojo dėmesį ir sav< 
temos vystymo neištęsia. Visa j( 
tur ininga paskai ta užtruko vo; 
p u s v a l a n d į , m a ž i a u negi 
akademinė valanda. 

Buvo perskaityti siūlomi susi 
rinkusių dalyvių sveikinimai: šv 
Tėvui Jonui Pauliui II, JAV pre 
zidentui Ronald Reagan, JA\ 
vyskupų konferencijai, Lietuvo 
vyskupu konferencijai, jos pirmi 
ninkui vysk. Liudui Poviloniui i 
visai kovojančiai lietuvių tautai 
Susirinkę patvirtino juos sav 
plojimais. 

Akademi jos pirmoji dali 
užbaigta premijų įteikimu Krito 
čionybės jubiliejaus proga skeli 
tu poezijos ir dramos konkurs 
laimėtojams. Poezijos konkurs 
buvo paskelbusi Ateit ininku F( 
deracija Jį laimėjo kun. Leonai 
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ir lietuviškas žodis 
oje 

1 s.m. lapkričio 27 dieną Marijos aukštesniojoje mokykloje, Chicagc 
marčias Brazdžionis, skaitė savo kūrybą, bei Aldona Grincevičien 
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das Andriekus, OFM, už poezijos 
rinkinį „Balsai iš anapus". Dra 
mos konkurso premija, kurią 
skyrė pats LKJ komitetas ir Lie
tuvių Fondas, buvo paskirta Ana
tolijui Kair iu i už jo dramą 
..Krikšto vanduo". Premija poe
tui Andrieku: įteikė AF vadas 
Juozas Poiikaitis. o rašytojui Kai
riui — komiteto lėšų telkimo va
dovas kun. Viktoras Dabušis ir 
Lietuvių Fondo pirmininkė Mari
ja Remienė. Pagirtina, kad tiek 
premijų laimėtojai, tiek ir me
cenatai, pasitenkino pasakydami 
tik keletą žodžių ir neištęsdami 
programos laiko. 

„Pradžioje b u v o Žodis" 

Taip po trumpos pertraukos 
pradėjo literatūros vakarą poetas 
Kazys Bradūnas. Kaip Šventasis 

Nuotrauka 

Raštas išaukštino : 
vakarą lietuviškas : 
išaukštintas, nes be i 
džio pas mus ši.'inc 
skurdžiau, ir tušči 
trumpos įžangos B: 
paskaitė vieno ano 
toriaus iš Lietuvos 

Lėtu žingsniu į 
mikrofono atėjo lat 
Leonardas Andrirk 
gėle atlape, kuklus 
ta šypsena lūpose, 
pluoštą eilėraščiu iš 
poezijos rinkinio !!B 
p u s " ir dar kėlei 
tyvesniųjų savo poe 
Premijuotąjį rinkinį 
Pranciškonai Brook 
kad iki šios šventės 
spėjo pasirodyti kn\ 

Antruoju savo k{ 
Anatoli jus Kair} 

Iš Ateities 
fondo 

Ateities l i te ra tūros fondas 
šįmet išleido poeto Kazio 
Bradūno ei lėraščių r inkinį 
Krikšto vanduo Joninių nakti. 
Knygą visuomenė sutiko labai 
palankiai : knyga jau beveik 
išparduota — šiuo metu leidėjai 
bando surinkti iš platintojų liku
sius pavienius egzempliorius, kad 
galėtų patenkinti dar bent kelis 
knygą įsigyti norinčius poezijos 
mėgėjus. 

Šiek tiek anksčiau Ateities lite
ratūros fondas yra išleidęs Kana
doje gyvenančios poetės Editos 

ias Kavaliūną* per akademiją i' lit^rutūfis 
Nuotraukn Jono Kuprio 

literatūros 
veiklos 

Nazaraitės debiutii 
rinkinį Medaus ir k 
taipgi debiutinę ket 
išeivijos poetu knyg 
je dalyvauja Jolan 
Gintare Pvemeikyte. 
sa ir Saulius Kubi 
šiais metais šiuo la 
Antano Vaičiulaiči* 
žinės prozos knyga 
prie Šeimenos, išle 
literatūros fondo. Ji 
metų Lietuviu rašy 
premiją. 

Ateities literatui" 
pat pradeda leisti 1 
detektyvinių romą 
bai greitai pasirod} 
ja skatikų laida, o 1 
čiu metu skaitytoj 
naujasis Almer 
Palangoje dar ns 
detektyvinio romi 
vyksta Chicagoje, 
langoje, kaip pâ  
duoda Šiuo metu 
ria trečiąjį roman 
Kaune Almenas t 
užsukęs i Kauną 
romanui svarbiu i 
tikrins detalių aul 

Pavasariop Ateit 
fondas išleidžia pir 
čio raštu tomą. T: 
jektas, kurį sudar; 
tomai. Aisčio raštu 
etas Alfonsas Nyl 
rašytojas Antanas 
Knygos bus pat ra u 
gražia drobe ,ipt 
sėliais Raštu? iš a 
gaus juos labai pal 

'pavyzdžiui, pirma 
numpratoriams t 
penkiolika dolerių 
prenumeratai bu 
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e: rašytojas 

ono Kuprio 

?dį, taip šį 
>dis tebūna 
etuviškožo-
en būtų ir 
u. Po šios 
įdūnas dar 
ūminio au-
sneta. 
scena prie 
•eatas kun. 
s, su balta 
• su papras-
is paskaitė 
>remijuotojo 
Įsai iš ana 
\ iš anks-
ijos knygų. 
aidžia Tėvai 
yne. Gaila, 
is dar nesu-
jų rinkoje. 
*ybą skait" 
i, dramos 

konkurso laureatas. Skubiai, gal 
taupydamas laiką, jis paskaitė iš
trauką iš premijuotosios penkių 
veiksmų dramos „Krikšto van
duo". Joje vaizduojama scena, 
kur Vytautas ir Jogaila 1413 me
tais plaukia Dubysos upe, krikš
tydami Žemaičius. 

Česlovas Grincevičius šiais ju
biliejiniais metais yra laimėjęs 
Lietuvių rašytojų draugijos 1985 
m. premiją už jo novelių rinkinį 
Vidudienio varpai. Iš šios knygos 
jis ir paskaitė to paties pava
dinimo novelę apie Mykolienę, 
girdėjusią skambant uždarytos 
bažnyčios varpus. Novelė vaiz
duoja liūdną tikrove pavergtoje 
Lietuvoje. 

Ketvirtasis scenoje pasirodęs 
šiu jubiliejinių metų laureatas 
buvo Bernardas Brazdžionis, 
laimėjęs 1966 metų Lietuvių 
Bendruomenės literatūros pre
miją. Brazdžionis moka sceno
je pasireikšti dramatiškai, kar
tais gal net per daug dramatiš
kai, bet daugumai klausytojų jo 
deklamavimo būdas patinka. Tai 
minios poetas, savo žodžiu galįs ją 
uždegti. Nuo Florencijos San 
Croce jis atvedė klausytojus iki 
Kauno katedros, deklamavo iš
traukas iš naujos oratorijos ..Bap-
tiso vos", kuriai muziką sukūrė 
kompozitorius Bruno Markaitis. 
ir baigė jaunimo tarpe populia
riuoju ,,Aš čia gyva" eilėraščiu. 
Deklamavo dažnai įterpdamas 
paaiškinimus, komentarus, kar 
tais net eilėraščio vidury. Tačiau 
mikrofoną* j am nepasitarnavo, 
būtų geriau apsiėjęs be jo. 

Užsklandai Kazys Bradūnas, 
šitos gražios literatūrinės šventės 
rengėjas, paskaitė vieną eilėraštį 
iš naujausio savo rinkinio Krikš
to vanduo Joninių nakti. Ir kaip 
jame eilėraštis .,geria iš Avinėlio 
pėdos", taip ir Bradūnas vylėsi, 
Jog ir mtis. visi. šiandiea atsi
gėrėme iš tos pėdos. 

Tuo literatūros vakaras pasi
baigė. Jis tinkamai buvo įrikiuo-
tas į kitų Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus renginių tarpą. Šal 'a 
maldos, iškilmingų pamaldų, 
paskaitų ir koncertų į sceną buvo 
išvesta ir poezija bei lietuviškas 
literatūrinis žodis. 

ypatingas vajus. 
Ateities literatūros fondas savo 

veiklą finansuoja narių įnašais. 
Nariai įneša dvidešimt penkis 
dolerius į metus, o už tai gauna 
visus ALF grožinės literatūros 
leidinius. Nariai turi progą užsi
sakyti kitus ALF leidinius su
mažinta kaina (pavyzdžiui. Jo
no Aisčio raštu pirmąjį tomą tik 
už dešimtį dolerių). Studentai 
tampa ALF nariais. įnešdami t ik 
dešimties dolerių metinį nario 
mokestį. ALF narystė gali būti 
graži dovana studentui švenčių 
proga. Ateities literatūros fondo 
nariais ir knygų platinimu rūpi
nasi Milda Tamulionienė. 409 
oOth Place. VYestern Springs, IL 
60558, tel. (312) - 246 - 5390. 

į eilėraščių 
zujo lašai ir 
trių jaunųjų 
i Keturi. Jo 
a Malerytė, 
vTainis Alek-
ius. Praėju-
ku pasirodė 
naujoji gro-
Vidurnaktis 
sta Ateities 
laimėjo 1986 
yjų draugijos 

s fondas taip 
azio Almeno 
ių seriją La-
; antroji Sau-
eveik tuo pa-
įs pasieks ir 
> romanas 
yja . Pirmojo 
10 veiksmas 
mtrojo — Pa-
adinimas iš-
rašytojas ku-
„ su vyksmu 
eseniai buvo 
pastudijuoti 

etų — tai už 
mtiškumą 
es literatūros 
nąjį Jono Ais 
i didelis pro-
s bent keturi 
redaguoja po 
a-Niliūnas ir 
Vaičiulaitis 

;laus formato, 
•aūktais vir 
k sto užsisakę 
-auklia kaina 
,is tomas pro 
•kainuos tik 
. Aisčio raštu 

skelbiamas 

Na 

• A 
LĖJ1 
Satyi 
mani 
fondą 
iiiusi 
Spat 
spau: 
800 
dol. i 
plati 

An 
zijos 
daly.' 
sūdė' 
karti 
tonu 
praei 
savo 
nepa 
ir ki1 
nusp 
čių ] 
jant, 
najai 
nost* 
Žmo) 
cinis 
Atsi< 
tas. I 
nas, 
pava 
taiki 
Poet 
juoki 
Pav> 
eitie: 
aprm 
žems 
gian 

Tad 

Sava 

Arba 
Kad 

Ar 
„Pa( 
mai 
dedi 
l in i 
asm 
drai 
,An 
kuri 

Šaui 
Guh 
Liko 
Ir m 

Ti 
scer 
niui 
lėje 
mėt 
rep* 
nur 

Ate 
šiu( 
lys, 
rys 
Ari 

f'i'f /g< «i konkurso laureatas Tėvas Leonarc 
prf.s;rMrni>« vrnVjas poetas Kazys Bradfina 
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IUĮOS knygos 

m t a n a s Gusta i t i s . PAKE-
E l PAŽADĖTĄJĄ ŽEME. 
rinės elegijos. Chicaga: Algi-
o Mackaus knygų leidimo 
is, 1987.184 psl. Aplankas ir 
tracijos — Prano Lapės. 
isdino Mykolo Morkūno 
stuvė Chicagoje. Tiražas — 
egzempliorių. Kaina — 10 
Gaunama pas leidėjus, pas 
ntojus ir „Drauge". 

# 

tano Gustaičio satyrinės poe-
naująjį rinkinį sudaro trys 
>. Pirmojoje ir pagrindinėje 
ta 96 eilėraščiai, elegišku, 
lis net liaudiškai lyrišku 

apdainuojantys gyvenimo 
inamumą, mūsų santykio su 
pačių išpažįstamais idealais 
stovumą, mūsų patriotines 
:okias iliuzijas. Jų tematika 
ėjama jau iŠ daugelio eilėraš-
pavadinimų: pvz., Rudenė-
Varganam Pegasui, Amži-

i vadų šlovei, Išžemintojo 
ugija, Lapkričiui artėjant, 
jus, vardu Mašina, Emigra-

ruduo, Veidu į pažangą, 
iūsėjimas, Elgeta ir laurea-
Būdinga galbūt, kad tėra vie 
ir tas pats „apgaulingas", 
saris (p. 52), o rudens nuo-
4 variacijų bent septynios, 
as, atrodo, labiau rauda pro 
ą, negu juokiasi pro ašaras, 
zdžiui, eilėraštis „Iš pra-
> stiprybę semiant", kuriame 
istoma Mindaugo, Kęstučio, 
ličių l ikimas, šitaip bai
tas: 

ir dabar širdy gaivi pagunda 
kyla 

ip saviem savus pasmaugti 
pamali, 

nusmeigtilią nors ir heluvioyla, 
būtų ir nauja istorija graži... 

(p. 44) 
įtra rinkinio dalis pavadinta 
graudenimai ir pasigraudeni-
bičiuliams" —joje eilėraščiai 
kuoti žinomoms mūsų moks-
o ir k u l t ū r i n i o pasaul io 
lenybėms, a smeni šk iems 
jgams, o paskutinysis — 
oniminiam bendrakeleiviui", 
lame guodžiamasi: 

kėm: Naują žmogų statom! 
lėm seną ant lentos, — 
m su prastom prostatom, 
n ačiū iš tautos ... 

(p. 166) 
•ečiaja rinkinio dalimi įdėtas 
įinis gabalėlis, davęs rinki-
i titulinį pavadinimą, „Pake-

į pažadėtąją žemę". Pažy-
a, kad tai iš „Antro kaimo" 
grtuaro. Šta i jo sceniniai 
odymai: 

ities literatūros fondo valdybą 
) metu sudaro: Kęstutis Keb-
Vaclovas Kleiza, Jonas Kup-
, Milda Tamul ionienė i r 
inas Liulevičius. 

Tamsa. Uragano ūžės? 
tinis. Audros garsams tols 
nėjant, pragiedrulyje išry 
pilies bokštas didžiulis bu 
viršūnėje, kamščio vietoje 
barzdis Vaidila, — lietuvis 
Butelio etiketėje stambiom 
užrašyta: „100% VISI 
DVASIA". Aplink butelį 
kūprinę žmogeliai. Vyk; 
rožinio kalbėjimas, kur 
kalba vieną strofą, o minia 

Tačiau taip pat ryšk 
satyrinių elegijų poet 
neleidžia nei eleginei 
jo šmaikščiai ironija 
nustelbti tąją per visu 
miško gyvenimo prieš 
mus ir toliau nešančią 
prasmės trauką, kuris 
jo paties kūryba ir k u r 
jas pajus besismelkiž 
šio rinkinio puslapių. I 
kad ir iš eilėraščio „N 
tų naktį" (p. 93), kuris 
pacituotinas artėjanč 
proga: 

Žvelgi erdvėn — rods vi 
Net atsinaujinti ilgies: 
Padangėj Šienpjoviai ši 
Nors vis dar jokios prac 

Naujagimio žvaigždė m 
Nauja mėnulio šypsena 
O reikia vėl dievus prai 
Sena dejavimų daina, -

Maldoj maldauti priešą 
O sau palaimos amžine 
Kai laikas sąžinę nuvai 
Lig jubiliejinės dienos; 

Prašyti duonos, vyno, ti 
Jėgų įkąsti be dantų, 
Kad plunksna pasakoj 
Tave herojumi šventu; 

Kad plaukus, laukus, n 
Sugrįžtant praeities gyi 
Belikęs vienas žilas pla 
Dar nenukristų nuo ga 

Knyga labai skonii 
liai išleista, įrišta į g< 
bės viršelius. O Pran 
šiolika iliustracijų ne 
derinasi su Antano 
eilėraščių dvasia, bet i 
tu sudaro įdomią ir 
satyrinių piešinių sei 

ėn. 19 d. 

ys. Griaus
iant ir silp-
iškėja tarsi 
.telis, kurio 
, stovi ilga
kasis Mozė. 
is raidėmis 
JOMENĖS 
klūpo susi-
sta tartum 
Vaidila at-
i choru kitą. 

(p. 169) 
;u, kad šių 
as iš t ikro 
gaidai, nei 
i visiškai 
s mūsų že-
taravimus 
gyvybės ir 
i laikosi ir 
ią skaityto-
mčią ir iš 
'avyzdžiui, 
aujųjų me-
! čia ištisai 
ių švenčių 

akas nauja, 

tnauja, 
ialgės; 

ažytė, 

lyti 

'.m galo, 
>s, 
'o 

•irto, 

sukurtų 

tesulaukus 
)OS, 
ūkas 
Ivos ... 

įgai ir dai-
jltonos dro-
o Lapės še-
t ik tobulai 

Gustaičio 
r savo ruož-
patrauklią 
riją. 
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Paryžiečių spektaklis apie Nijolę Sadūnaitę 
Paryžiuje, Šv. Eustachijaus 

bažnyčios gotiškoje kriptoje, nuo 
lapkričio 18 iki 28 dienos buvo 
prancūziškai vaidinamas spek
taklis apie buvusią politine kali
nę Nijolę Sadūnaitę, pavadintas 
„Aušros Vartai". 

Spektaklį vaidino du lietuvių 
kilmės aktoriai — Karolina Ma-
siulytė-Paliulienė ir Žanas-Kris-
tupas Mončys, lietuviams gerai 
žinomo skulptoriaus Antano 
Mončio sūnus. Jiedu sukūrė 
sceninę kompoziciją, remdamiesi 
Nijolės Sadūnaitės dienoraš
tiniais užrašais KGB akiraty, ku
rie išleisti prancūziškai pava
dinimu „Šypsena Gulage". Spek
taklyje skamba senosios lietuvių 
liaudies dainos, giesmė „Marija, 
Marija". O Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslėlis, kurį su 
savimi gulago keliais nešasi Nijo
lė, tampa savotišku dvasinės sti
prybės, meilės ir globos simboliu. 
Šios sceninės kompozicijos idėja 
gimė Karolinai Masiulytei, kai ji 
perskaitė Sadūnaitės knygą ir 
susižavėjo šios atkaklios lietu
vės gyvenimo keliu. 

Aktorę Masiulytę sudomino ir 
kitų lietuvių sąžinės kalinių liki
mai, ypač Petro Paulaičio, Balio 
Gajausko dalia. Tada ji ėmė gilin
tis į lietuvių pokario pasiprie
šinimą, ja sukrėtė pasakojimai 
apie išniekintus partizanų kūnus, 
kurių neturėjo teisės palaidoti 
artimieji. Ir, matyt, Nijolė 
Sadūnaitė, pasirinkusi bekom-
promisinį kelią, aktorės vaizduo
tėje simboliškai susiliejo su grai
kų tragedijos Antigone, kuri prieš 
valdovo Kreonto valią eina laido
ti savo brolio. Pamažu iš Lietu
voje persekiojamos Nijolės Sadū
naitės gyvenimo epizodų augo 

Vilniaus senamiesčio panorama su Aušros Vartais. 

sceninės kompozicijos modelis. 
Šiandien stebint, su kokiu 

šventu susikaupimu, kaip giliai 
įsijautusi į jos pačios kuriamą 
dramatišką personažą prancūzų 
teatro aktorė vaidina Nijolę 
Sadūnaitę, negali nesistebėti jos 
užsidegimu ir kūrybiniu pajė
gumu iš gyvenimiškų nuotrupų, 
iš biografijos skeveldrų — tegul ir 
dramatiškai aštrių — sukurti api
bendrintą nepalaužiamos, dva
siniu grožiu švytinčios lietuvės 
portretą. Ir vis dėlto, kodėl šią 
prancūzų kultūroje užaugusią 
aktorę taip sudomino Nijolės Sa
dūnaitės kelias? Tad ir paklau
sėme pačios aktorės: kas ją la
biausiai patraukė Nijolės asme
nyje? Karolina Masiulytė-Paliu-
lienė atsakė: — Buvau nustebinta 
jos nepaprasta dvasine stiprybe, 

kuri ne tik nepasiduoda, bet ir 
nugali visą melą ir piktą. 

Karolinai Masiulytei nėra len
gva kalbėti lietuviškai, bet dabar 
jos tikslas įveikti ir šį sunkumą: 
ji atkakliai mokosi, ji rašo laiš
kus politiniams kaliniams į gula
gą, ji stengiasi kalbėti namie tik 
lietuviškai. 0 jos lietuviški na
mai dar nauji: Karolina Masiu
lytė tik šią vasarą ištekėjo už 
Amerikoje užaugusio atkaklaus 
lietuvio patrioto Arūno Paliulio, 
kuris dabar taip pat gyvena ir 
dirba Paryžiuje. Paklausėme ak
torės, kaip ji išsiugdė tokį lietu
viškumą, tokią meilę Lietuvai ir 
savo tautai? 

— Esu gimusi ir augusi Pary
žiuje. Tėvai lietuviai. Motina čia 
gimusi. O tėvas atvyko studijuo
ti Nepriklausomybės laikais. Bet 

iš tikrųjų mano močiutė mane 
ypačiai globojo ir auklėjo lietu
viška dvasia. 

Turbūt sunku mylėti abstrak
čią Lietuvą, tėvų žemę, jei jos nie- j 
kada nesi mačiusi. Karolina, ar 
jums teko aplankyti Lietuvą? 

— Buvau Lietuvoj tik du kar
tus, bet nuo pat pradžios jaučiausi 
daugiau lietuvė, negu prancūzė, 
ir kad Lietuva yra mano gimtinė. 

Kalbantis apie Nijolei Sadūnai-
tei skirtą sceninę kompoziciją, 
apie medžiagą, iš kurios ji buvo 
kuriama, aktorė Karolina Masiu
lytė dažnai grįždavo prie vieno 
klausimo, kuris, matyt, ją labai 
jaudino. Tai — kolaboravimo su 
okupantais problema. Atrodė, 
kad aktorė bando sau išsiaiškinti, 
kodėl šiandien Lietuvoje, kurią 
valdo svetimieji, lietuvis tardo ir 
teisia lietuvę, kodėl lietuvis 
persekioja ir išduoda lietuvį. 
Karolina Masiulytė sakė. kad jai 
rūpi šią problemą iškelti spektak
lyje, nes ji labai aktuali ir pran
cūzams; jiems tai tebėra opi 
žaizda nuo nacių okupacijos 
laikų. Matyt, iš tikrųjų taip, nes 
tom dienom nuvykusi į tarptau
tinį Paryžiaus forumą, skirtą 
„Literatūrai, įveikiančiai vals
tybių sienas", pirmą dieną išgir
dau ilgą Prancūzijos PEN klubo 
pirmininko, rašytojo ir filmų 
režisieriaus Renė Tavernier pra
nešimą „Pasipriešinimai oku
pacijai. Praeities pamokos". Jis 
kalbėjo apie vienų prancūzų 
intelektualų priešinimąsi na
ciams, o kitų kolaboravimą su 
jais, sakydamas, kad šis Pran
cūzų istorijos puslapis dabar iš 
naujo peržiūrimas, „nes — pasak 
Renė Tavernier — mes neturime 
teisės save teisinti". 

Spektaklis „Aušros Vartai" jau 
buvo vaidinamas Šv. Eustachi
jaus bažnyčios kriptoje, ir po go
tiškais jos skliautais moteriškas 
balsas prancūziškai kalbėjo apie 
tardytoją Pilelį, apie prokurorą 
Bakučionį ... Po spektaklio pa
klausiau Karolinos Masiu-
lytės-Paliulienės: kaip ji šiandien 
žiūri į kolaboravimo problemą? 

— Sunkus klausimas. Man sun
ku suprasti kolaborantų elgesį. Iš 
tikrųjų tai yra asmeniškas spren
dimas. Pasaulyje randama ir Pi-
leliai, ir Petroniai, irgi Paulai-
čiai ir Plechavičiai. Man atrodo, 
kad lietuvių tauta, tokia sena ir 
prisirišusi prie žemės, lieka išti
kima savo principams ir savo 
tikėjimui. Man rodos, kad Nijolė, 
Balys ir Viktoras reprezentuoja 
mūsų tautos tradicijas ir jos 
ateitį. 

Atsisveikindama su aktore 
Karolina Masiųlyte-Paliuliene, 
paklausiau, ką ji norėjusi spek
takliu „Aušros Vartai" pasakyti? 

— Aš norėjau pareikšti Nijolei 
mano solidarumą su ją ir iškelti 
visam pasauliui mūsų brangios 
lietuvės pergyvenimus, ypač šiais 
„perestroikos" laikais. 

Išvažiavau iš Paryžiaus nak
tiniu traukiniu. Kupė sena aus
trė iš Vienos paklausė manęs, iš 
kur aš. „Iš Lietuvos. Ar žinot, kur 
ji yra? — „O taip. Per karą turė
jau draugę lietuvę. Vilnius. Auš
ros Vartai. „Spektaklis ,Aušros 
Vartai' dabar vaidinamas Pary
žiuje, Šv. Eustachijaus bažnyčios 
kriptoje. Apie tą, kuri atsisakė 
kolaboruoti." 

Sena austrė liūdnai palingavo 
galva: „Pavojinga gyventi Euro
poje. Ir vakar, ir šiandien". Mano 
pakeleivė nugrimzdo į jai vienai 
težinomus savo prisiminimus, gal 
pergyventą karą, Vilnių, Aušros 
Vartus... j ^ §_ 

Jei kaltas, tai tik likimas 
Draugo priedo paraštininkas 

K.Ž. gan taikliai apibūdino 
„viešumo" politikos sukeltą žo
džių sąmyšį Lietuvoje: „Stojasi 
žodžiai, kuriais mėginama aiš
kintis, atnarplioti melų mazgus, 
atstatyti prarastą ryšį tarp žodžių 
ir pasaulio. Ir atšliaužia žodžiai, 
kuriais vėl dangstomos nemalo
nios tiesos, žodžiai-melagiai, žo-
džiai-maskuotojai" (1987.X.24). 

Štai Literatūros ir meno spalio 
mėnesio dviejose laidose buvo 
spausdinama apybraiža apie Vy
tautą Putną, garsų pilietinio ka
ro generolą. Prieš 50 metų (1937) 
jis buvo apkaltintas išdavyste, 
slaptai teisiamas ir sušaudytas su 
kitais septyniais aukštais kariš
kiais, jų tarpe generolu Jeronimu 
Uborevičiumi. 

Manote, kad šiam istoriniam 
įvykiui aprašyti galioja „glas-
nost" principai? Toli gražu ne. 
Šnekėti apie tai galima tik pate
tiškomis užuominomis, tik guo
džiantis bei sielvartaujant, kad 
taip įvyko. Negailestingo dikta
toriaus vardo, nei kaltinamojo 
akto, nei teisino eigos, nei sušau
dymo minėti negalima. 

A. Marcinkevičius aprašo susi
tikimą su Putnos žmona Natalija 
Pavlovna, tada aštuoniasdešim
tuosius bebaigiančią, prieš mirtį 
gyvenusią Vilniaus Antalkal-
nyje. Ji buvo tvirta moteris: 
„nepalūžo ir tada, kai likimas be
veik dviem dešimtmečiais taip 
neteisingai išskyrė ją su vaikais, 
o vyrą visai atėmė. Netekimo 
skausmas buvo dar sunkesnis, 
kad žuvo jis - narsus karys, kar
vedys — ne mūšio lauke, o netei
singai apkaltintas." Kokia iro
nija! Kaip niekingai revoliucija 
žudo savo herojus. 

Tik tiek tepasakoma apie šio 
revoliucinio karvedžio žuvimą. 
Kaltas ne Lenino įpėdinis Sta
linas, ne jo čekistų „teisin
gumas", bet mitologinis dėdė 
Likimas. Vengiama prasitarti, 
kad Vytauto bendražygė Put 
nienė. mažamečių vaikų motina, 
Stalino įsakymu buvo ištremta į 
Sibirą. Skaitytojas turi tai 

nutuokti. 
Tuo tarpu Vytauto Putnos 

proletariškam šaunumui pavaiz
duoti išknisama gražių gra
žiausių detalių. Palyginti trum
pas Putnos (g. 1893) gyvenimas 
sužyra įvairiais talentais: agita
torius, organizatorius, politinis 
komisaras, karvedys, rašytojas, 
diplomatas, mokėjęs penkias kal
bas, na, ir gabus dailininkas. 
Pavyzdžiui, į Rygos kalėjimą 
1913 metais pakliuvo ne tik už 
agitaciją ir socialistinių ratelių 
organizavimą, bet ir už tai, kad 
„nutapė revoliucinį plakatą strei
kuojantiems Rygos darbinin
kams." O'Kaune, kur 1930 metų 
vasarą, kaip karo atašė prava
žiuodamas iš Berlyno į Maskvą, 
jis sustojo aplankyti sunkiai ser
gantį tėvą, „smetoninės žval-

, gybos valdininkai buvo sune
rimę." 

Nutylėjimo stilistikos griebia
masi ir šių metų Poezijos pava
saryje išspausdintame Viktorijos 
Daujotytės ir Marcelijaus Mar
tinaičio pokalbyje „Karta: lite
ratūra ar likimas?" Vėl tas dėdė 
Likimas. Jo neatlaidus šešėlis čia 
nukrenta ant Antano Miškinio 
kartos poetų — Bernardo Braz
džionio ir Jono Kossu-Alek-
sandriškio, vėliau tapusio Jonu 
Aisčiu. Jų pavardės išnyksta. 
Daujotytė prisimena, „kaip po 
paskutinio jubiliejaus interviu 
per radiją A. Miškinis rūbinėje 
padavė beretę. Pažiūrėk, kokia 
minkšta ir šilta, ją man atsiuntė 
Jonas, kai grįžau iš toli... Jie taip 
pat buvo karta, stipri ir drama
tiška. Kokiais skirtingais keliais 
buvo lemta nueiti šios kartos 
rašytojams!" 

Pokalbininkams Antano Miški
nio užuominos yra aiškios. O 
skaitytojams? Vieniems — taip, o 
kitiems — ne. Galima tik spėti, 
kad jaunesnieji lietuvių poezijos 
gerbėjai supras, kad tas Jonas — 
vienas iš didžiausių mūsų lite 
ratūros lyrikų, egzilyje pasi
vadinęs Aisčiu ir ta pavarde 
numiręs Amerikos sostinėje. Taip 
pat Antano Miškinio nurodytas 

„iš toli" yra Sibiro katorga, ku
rią jis nešė kaip bausmę už nebū
tus nusikaltimus. Taip — už 
nieką. 

Tai pasakyti Poezijos pavasario 
literatai vengė. Ir mes juos 
suprantame. Dar tebegalioja 
nutylėjimų dialektika. Dar mas
kuojama tiesa. Dar Kremliaus 
politbiure slankioja atžagarei-
viškai gudrios, pavojingos perso
nos (ideologas A. N. Jakovlevas 
ir jam panašios). Vaišėse prie 
„mineralinio vandens" butelio jos 
turbūt smagiai pasijuokia iš visos 
„glasnost" komedijos. 

Pr .V. 

Lietuvos krikščionybės 
sukaktis Paryžiuje 

Paryžiaus lietuviai menininkai 
šauniai prisidėjo prie Prancūzijos 
lietuvių bendruomenės rengto 
Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus minėjimo. Šv. Eusta
chijaus bažnyčios kriptoje nuo 
lapkričio 18 iki 30 dienos vyko 
bendra skulptoriaus Antano 
Mončio ir dailininko Prano 
Gailiaus kūrinių paroda. Buvo 
eksponuojamos medžio skulptū-

Nijolė Sadūnaitė Boguchany konclageryje 1977 metais. 

<lač, -fe /^e-^z^, "£r-

ŠVIESOS JAGUARAI 

Eifelio bokšto detale. Parytiua, 1M4. Nuotrauka Algimanto Kezio 

ros ir grafikos bei tapybos darbai. 
Aštuonis lapkričio vakarus pa
ryžiečiai aktoriai Karol ina 
Masiulytė-Paliulienė ir Žanas-
Kristupas Mončys prancūzų 
kalba įspūdingai inscenizavo 
žmogaus teisių gynėjos Nijolės 
Sadūnaitės atsiminimų ištraukas 
— ,,La Porte de 1' Aurore". 
Amžiumi dvelkiančioje kriptoje 
— scena be pakylėjimo, žiūrovų 
apsupta iš trijų pusių. Stalas, dvi 
kėdės, ant sienos — nedidelis 
Aušros Vartų Marijos paveikslas. 
Dvi angos — viena, į Nijolės 
kamerą, antra — išėjimas. Ši 
erdvė buvo tai tardymo kamera, 
tai Nijolės vienutė, tai teismo 
salė, tai jos slapstymosi vieta. 
Dvasios stiprybe spindinčios 
Nijolės vaidmenį atliko aktorė 
Karolina Masiulytė-Paliulienė, 
Prancūzijoje gimusi ir augusi 
lietuvė. Aktorius Žanas-Kris-
tupas Mončys įtikimai vaidino 
Nijolės brolį Joną, tardytoją 
Pilelį, prokurorą Bakučionį ir 
kitus. Spektakliui prasidedant, 
kriptoje sklido lietuviškų raudų 
įrašų garsai, o vėliau pakar
totinai buvo girdėti giesmė 
„Marija, Marija", kurią vietomis 
ir pati Nijolė giedojo. Abiejų pro
fesionalų aktorių vaidyba buvo 
jaudinanti. Nijolės Sadūnaitės 
tikėjimas, tiesos, žmogaus ir 
tėvynės meilė vertė ne vieną žiū
rovą braukti ašarą. Šis dramatiš
kas persekiojamos lietuvės ka
talikės ir patriotės portretas tik
riausiai labiau paveikė spektaklį 
mačiusius nelietuvius (o jų buvo 
dauguma) ir daugiau j iems 
pasakė apie Lietuvos padėtį ir 
žmones, negu politinės rezoliu
cijos, kalbos, paskaitos. Sveikin
tina iniciatyva, dėmesys lietuviš
kam reikalui, ryžtas veikti ir 
pasigėrėtina vaidyba. Spektaklis, 
kartu su abiejų dailininkų bend
ra paroda, pavyzdys kitoms 
bendruomenėms, ieškančioms 
būdų originaliai minėti svarbias 
Lietuvos sukaktis ir garsinti Lie-

Nijolei Sadūnaitei 

Vaiduokliais pavirtusios tavo sienos. 
Plėšrūs šviesos jaguarai 
Netikėtai iššoka 
Iš nakties džiunglių: 
Visi turi užsimerkti, 
Apgraibom degti žvakes 
Idant vaizduotų tamsą. 
Galima sapnuoti, jog rašai eilėraščius, 
Jog nukerti siaubūnui galvą 
Ir nesergi pacifizmo liga 
Nei tymais vaikystėje. 
Galima atsimerkti. 
Ir žiūrėti liūdnai 
Į dievais svetimais 
Užstatytą gimtąją širdies aikštą. 
Ir net mėgint šildytis 
Jų šešėlio pavėsyje, 
Kur nedrįsta pasirodyti 
Anei joks 
Laisvės ar vilties žalias daigas... 
Galima būti nėščiam nevaisiumi, 
Nederlingumu, negyvybe. 
Galima tapyti mirties peizažus 
Su šmėkliškom nebylių 
Akmeninių baubų skulptūrom 
Mirusių miestų parkuose. 
Galima rašyti keiksmažodžius 
Ant tavo efemeriškų sienų, 
Trauklapius dėt 
Ant sukruvintų krumplių. 
Į tebeeinančias kojas pabučiuot. 
Motin. 

tuvos laisvės reikalą. Įdomu, kad 
renginius parėmė Prancūzijos 
kultūros ministerija, į kurią lig 
šiol lietuviai nebuvo radę kelio. 
Nijolės Sadūnaitės atsiminimų 
pirmoji knyga Prancūzijoje 
i š le i s ta ir prancūziškai, ir 
lenkiškai. 

Lapkričio 22 dieną Paryžiaus 
Notre Dame katedroje miesto 
arkivyskupas kardinolas Lusti-
ger aukojo mišias Lietuvos krikš
to 600 metų jubiliejaus proga. 
Šv. mišias koncelebravo būrys 
Paryžiaus kunigų, tarp jų — 
vietos lietuvių klebonas prelatas 
Jonas Petrošius. Pamoksle kardi
nolas ragino visus tikinčiuosius 
melstis už Lietuvos Bažnyčia ir 

priminė šią vasarą Šv. Petro 
bazilikoje, Romoje, popiežiaus 
Jono Pauliaus II Palaimintuoju 
paskelbtąjį arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį. Lietuvos diplomatijos 
šefo Stasio Bačkio vaikaitis skai
tė prašymą, kad Dievas savo 
malonę suteiktų Lietuvos 
Bažnyčiai, ypač jos persekio
jamiems ir kalinamiems na
riams. Dvi tautiniais rūbais apsi
rengusios Vasario 16-tosios 
gimnazijos Vakaru Vokietijoje 
moksleivės prie katedros didžiojo 
altoriaus padėjo puokšte gelių iš 
Nepriklausomos Lietuvos vėlia 
vos spalvų, su kitomis giedojo 
kelias lietuviškas giesmes. 

Eglė Juodvalkė 
• 
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> • Kai Lietuva valdė pasaulį" New Yorko scenoje 
ALGIRDAS LANDSBERGIS 

Lapkričio 30 dienu N\ -\ Yorke 
įvyko paskutinis Kęstučio Nako 
lietuviams širdj kutenančiu var
du pavadintos pjesės „When Lith-
uania Ruied che World" — ..Kai 
Lietuva valde pasaulį" spektak-
lis. Sugrįžkime į spektaklio prem
jerą, kuri įvyko lapkričio 2 dieną. 
Sekdami didmiesčio ..East Vil-
lage" giliai miintais imigrantu — 
ypač žydų. lenkų, ukrainiečių — 
pėdsakais , a t randame ..Pira
midės" naktinį klubą. Pravėrus 
jo duris, į veidą trenkia disko 
muzika, sumirga pankų šukuose
nos, blyksteli įkaušusios šyp
senos. Kaip Cocteau filmų veikė
jai pro pragarišką miglą, prasis
tūmė pro prarūgusią prieblandą 
ir praskleidė uždangą, įeiname i 
skirtingą erdvę: apie 50 kėdžių, 
mažytė ..dėžinė" scena. Iš gar
siakalbių liejasi senoviškos lietu
viškos sutartinės, Austės Pe-
čiūraitės nutapytoje dekoracijoje 
žydi saulės ir saulėgrąžom, tarsi 
arabeskos vingiuojasi šventi žal
čiai. 

Tai jauno dramaturgo-režisie-
riaus Kęstučio Nako teatrinis for
tas, kuriame jis pastate sa->*o 
parašytą ..Andrcnv Carnegie isto
riją". Šekspyro ..Titą Andronika" 
ir kitus spektaklius. Dabar eilė jo 
žygiui i Lietuvos istorijų. į Min
daugo laikus. 

Mėgindamas sugrupuo:. savo 
įspūdžius apie ši spektaklį, tebe
girdžiu vieno premjeroje buvusio 
tautiečio pasipiktinusi balsą: Ko 
kia mišrainė! — skundžiasi jis. 
Kur pagarba istoriniam autentiš
kumui? Esminiai istoriniai faktai 
jujaukiami su prasimanymais. 
Svarbios lietuvių istorines figū
ros paverčiamos rugių baidyk
lėmis. Šaipomasi iš visko, kas 
mums svarbu ir brangu! Jei tą 
spektakli parodytu Brooklyno 
Kultūros židinyje ar kokioje Vil
niaus scenoje, publika išvytų tuos 
pamaivas į gatvę! 

Ką atsakyt tam tautiečiu:, ypač 
kadangi mano paties įspūdžiai 
skirtingi? Gal pradėt tuo. kad jo 
pasipiktinimą nesunku suprasti. 
Istorija, kurios buvom beveik 
netekę, kurią atgaivino Daukan
tas — lietuviui šventas nelie
čiamas dalykas. Iš jos negalima 
juoktis. Tai didinga scena, kurio
je turi oriai judėti herojiškos 
figūros. Su kokiu dvasiniu pakili
mu šiuo metu lietuviai tėvynėje 
sutinka atgyjančia istorinę lite
ratūrą! O istorine drama lietu 
viams tapati lyrinei, romantinei 
dramai, kuriai pagrindus padėjo 
Vincas Krėvė. Balys Sruoga, ir 
kurios tradicija šiandien tęsia 
Just inas Marcinkevičių.-. Ne
galima paneigt; fakto, kad Karu
čio Nako pjesė n spektaklis 
nukreipti prieš visa lyriškai 
romantine tradicija. 

Teisus mūsų tautieti- ir apie 
stoką pagarbos istoriniam aut; n-
tiškumu:. Kryžiuočiai atbilda tie
siai iš „Aleksandro Nevskio" 
filmo, bet lietuviu kariai primena 
15-to šimtmečio angių pėstinin
kus. Treniotos kostiumas ati do 
pasiskolintas iš Japonijo . o 
kr ivis išžengia iš egzotiško 
holivudinio filmo. Kryžiuočiai 
saukia „Sieg Heil". popiežius Ry
gos arkivyskupui skambina tele
fonu, mongoiu k a i - - .->:aiea 
užtraukia d 3 n a iš amerikietiško 
miuziklo. 

Istorinio autentiškumo nepaiso 
ir pjeses dialogas, kuris šokinėja 
nuo elzbietinės dramos Kupietu i 
vodevilinius apsibadymus ir į 
šiandienini Neu, Yorko žargoną. 
Mindaugas. Morta u jų vaikai 
staiga prabyla kaip amerikie 
tiškos televizijos seriimes kome
dijos 'sit-comt veikėjai. Kaip nesi
piktins mūsų tautietis, je; tie 
mūsų bočiai. Nako prikelti iš 
„kapų milžinu", elgiasi kaip 
naivūs, savanaudiški ir krauge
riški barbarai0 Ka- pasidar -u jų 
didybe !š kurios mes turime sem
tis stiprybes,9 Kaip lengva: Min-

Kįstutis. Nakas atlieka vieno žmogaus teatro spektakli per šiemetini 
šaiuaros-šviesos federacijos suvažiavimą rugsėjo 11-13 dienomis Tabor Farm, 
Sodus. Michigan. Nuotrauka Algio Norvilos 

jančią parodiją, pašaipinį hero
jiškumą, pajodžargiškas panto
mimas, kontrast ingas stilisti
nes priemones bei dialektus ir 
sąmoningą „gero skonio" pažei
dinėjimą. Idėjas savo scenai Na-

daugą ant piršto vynioja kryžiuo
čių magi>tras. Kokia gašli ir vul
gari jo Morta. Koks bestuburis 
Vykintas. Tiktai pagonis Tre
niota sugeba laikinai išlaikyti 

mą. Mūsų taut ie t is tikėjosi 
draminės poezijos, is tor iškai 
autentišku, psichologiškai sudė
tingu, pasididžiavimą mūsų isto
rija įkvepiančiu figūrų, o teranda 
groteskiškas lėles lėlių teatre. 

V:sa tai pripažinus, būt ina 
pabrėžti, kad mūsų taut ie t is pra
čiuožė pjesės ir spektaklio pavir
šiumi Nako spektaklis nėra tik
ta: ..Monty Python Meets Min
daugas" variantas . Nepaisant 
scenoje groteskišku kaleidoskopu 
pavirtusios Lietuvos istorijos, Na
kas nėra vandalas ar teroristas, 
jos nemaitoja. kaip tas į rūtų dar
želį įbėgęs dainos ožys. J is rimtas 
teatro menininkas su savo ypa
tinga vizija. Jo pjesė knibžda 
anachronizmais ir istoriniais 
. .netikslumais" ne todėl, kad jis 
nebūtų studijavęs istorijos, bet 
k a d a n ^ jjs taip istoriją inter
pretuoja. Parafrazuojant ^Ham
letą", galima pasakyti , kad po 
Nako maivymąsi slypi metodas. 

Patsai autorius į savo temą žiū
ri labai rimtai ir ją taip aprašo 
spektaklio programoje: „Ši pjesė 
yra farsas ir burleska, todėl 
veikėjai ir istoriniai įvykiai daž
nai piešiami plačiais brūkšniais, 
komiškai arba groteskiškai. Ne
paisant to. ji vaizduoja nepap
rastų pavojų s iaubiama mažą 
tauta, kuri kovoja už pačią savo 
gį vybe. Norėdami išlikti gyvais, 
lietuviai visad turėjo priešintis 

i škai galingesniems ir gauses
niems užpuolikams, kurie mas
kavo savo agresiją, apsimesdami 
esantys .šviesių" ir ,teisingų' 
ideologijų nešėjais". 

Norint išsiaiškint tą tariamą 
prieštaravimą ta rp Nako temos 
ir jo braižo, re ikal inga įsta
tyti ši jo spektaklį į istorinę 
perspektyvą. Nako teat ras yra 
da le ly te tos d idž iu lės ir 
nuolat atsinaujinančios įkono-
kiastinės Vakaru teatro bangos, 
nukreiptos prieš teatr inę elegan
ciją, neokiasiškų orumą, lyrinę 
romantiką, muziejines vertybes, 
miesč.omška kul tūrą ir aka
deminę rimti scenoje. <Viena šios 
bangos viršūnių yra ir Lietuvoje 
gerai žinoma. Tomo Venclovos 
išversta . Alfred J a r r y pjesė 
,,Karalius Ūbas"." Nako scenoje 
randame tai. ką rusu literatūro
logas Michail Bachtin pavadino 
..karnava!i n'- tradicija"- nesiliau-

kristi į gilią duobę, kurioje trū
nija stirtos avangardinių New 
Yorko spektaklių skeletų, Nakui 
padeda jo vertybių sistema. Tarp 
grubiai groteskiškų jo spektaklio 
scenų, tautiniu drabužiu apsiren
gusi aktorė (Julia Grella) dai
nuoja skausmingai gražias senas 
lietuvių liaudies dainas. Taip ir 
ikonoklasto Nako (kaip ir turbūt 
kiekvieno lietuvio) sieloje sėdi 
miniatiūrinis lyrikas ir groja 
tošele. Spektaklis prasideda gy
vybę tvirtinančiu ir lietuvių buitį 
švent inančiu pagonių žynės 
monologu; spektakliui baigiantis, 
skambant dainai apie karalius ir 
karaliūnus, vaidilutė pagimdo 
Gediminą. Į sceną įžengia Gedi
mino sapnuosimas Geležinis vil
kas, kuris paima kūdikėlį į savo 
letenas; ekrane sumirga šian
dieninio Vilniaus vaizdai — 
Gediminas sapnuoja savo busimą 
miestą. 

Tai ne tik „pamaivų teatras". 
Nakas aistringai užstoja savo 
žemę ir gyvenimo būdą ginančius 
lietuvius — visus tuos, kuriuos 
Jean Jacąues Rousseau kadaise 
vadino „kilniais laukiniais". 
Žalčiai ir žyniai, šventumu 
paženklinta gamta, midus ir 
kiauliena — jam teigiamos ver
tybės. „Ugnimi ir kalaviju" 
nešama svetima civilizacija — 
baisus blogis. Savo „civilizacine 
misija" (ar „teisinga" istorijos 
interpretacija) įsitikinusių pas
tangos tuos „laukinius" prie
varta ištempti į „pažangos švie
są" — didžiai įtartinos. Todėl 
Nakui, kaip ir Henrikui Radaus
kui, „lavonine kvepia istorija". 
Atmesdamas istoriją, jis pasisako 
už pagonišką, ciklišką laiką, už 
praeities utopiją. Istorija kirto 
Lietuvai per galvą, Nakas kerta 

Naką saugo ir jo meninis tem
peramentas — jo energija, vaiz
duotė , tea t ra l i šk i ins t ink ta i . 
(Kaip labai visa tai būtų pravertę 
išeivijos teatrui!) Jo imlumas 
nereiškia, kad jam trūksta sava
rankumo ar originalumo; kaip tie 
jauni senovės Lietuvos meškinai, 
j is iš įvairiausių drevių smagu
riauja formų įvairybe. Teat ras 
j a m džiaugsmo puota ir tuo 
džiaugsmu jis užkrečia mus, 
žiūrovus. 

Iš labai nevienodo lygio aktorių 
būrio išsiskiria Paul Van Ant-
werp (kryžiuočių magistras) ir 
E d g a r Oliver (Rygos a rk i 
vyskupas). Jie galėtų būti pagrin
du Nako ateities ansambliui. 

Kęstutis Nakas priėjo labai įdo
m ų savo sceninės b r a n d o s 
tarpsnį: eklektiškai tebesmagu-
r iaudamas įvairiais stiliais, jis 
formuoja savąjį. Gal tolimes
niame jo spektaklyje dar ryškiau 
pasireikš jo savitumas. Nekan
tr iai lauksime ateinančiam pava
sariui pažadėto jo istorinių vei
kalų serijos tęsinio saldų šiurpulį 
keliančiu pavadinimu: „Kai Lie
tuva valdė pasaulį"! Spektaklio 
pradžioj, žynė kviečia tautiečius 
į puotą: „O.K., let's eat t h e pig!" 
Būtinai: „Many pigs!" 

kas graibsto iš visur: iš lėlių tea- j a į atgal: „Se tau, istorija!' 
tro, ankstyvosios elzbietinės sce
nos, senų filmų ir melodramų. 

Naką masina ir vadinamojo 
„žiaurumo teatro" tradicija. K a i 
Rygos arkivyskupas paverčia 
Vykintą kiaule, Treniota bema
tan t įsako arkivyskupą iškas
truoti ir paskerst kiaulę - Vykin
tą. Ne be reikalo Nakas anksčiau, 
pasigardžiuodamas, statė Šeks
pyro grubiausią, kruviniausią 
pjesę „Titą Andronika". kurioje 
vyksta panašūs kanibališki ban
ketai. 

Su tokio tea t r in io stiliaus 
pagalba galima vaizdžiai kristali
zuoti idėjas apie istoriją. Pavyz
džiui, kai kurie pagonys lietuviai 
žavisi „pažangia vokiečių tech
nologija", viliojasi moderniais 
blizgučiais. Taip, savo anchro 
nizmų pagalba. Nakas sugeba 
dramat i ška i komentuoti visą 
tūkstantį „Drang nach Osten" 
metų, visų imperialistų taktiką ir 
mūsų vartotojišką civilizaciją. 

Nako spektaklyje nesunku iš
girsti ir mūsų šimtmečiui bū
dingą protestą prieš „sudievintą" 
istoriją, kuri neva rutuliojasi 
paga l neišvengiamus .,gele
žinius" dėsnius ir teisėtai triuš
kina tuos, kurie kliudo jos tobu
lam planui. Tasai protestas ypač 
ryškus Vidurio-Rytų Europoje, 
bet Nako nepagarba „deivei" 
Istorijai šaknijasi iš mažiau isto
rija paženklinto Amerikos dirvo
žemio. Jo stiliaus pradmenų taip 
pat reikia ieškoti septintame 
deš imtmety je įsižiebusiame 
amerikiečių avangardinės scenos 
sąjūdyje, ypač vadinamajame 
„pamaiviniame teatre" (Theatre 
of the Ridiculou3) ar neseniai 
mirusio režisieriaus Charles Lud-
lam kūryboje. 

Toksai teatras išvaduoja ir 
drauge griežtai apriboja savo 
pasekėjus. Jam būdingų silpny
bių kar ta is neišvengia ir Nako 
pjesė bei spektaklis. Nuolatinis 
anekdotinio sąmojo vaikymasis 
pakvimpa trivialia vienodybe. 
Tradicinės formos vengimas veda 
į beformiškumo monotoniją. 
Be t iks l i s judėjimas t ampa 
chaosu. Besišaipant iš visko, ne
sunku nuslyst į madingą etniš
kumą ar nihilizmą. 

Išlaviruoti iš šių pavojų ir nenu-

(Kitas klausimas, ar tuo būdu 
galime magiškai išeiti iš isto
rijos? Joje tebėra Lietuva, Nakas, 
tebesame mes visi. Istoriją at
metant, atmetama ir galimybė 
siekti pažangos, ieškoti teisybės 
istoriniame laike; istoriją panei
giant, paniekinama ir tautų, 
visos žmonijos kančia, at imama 
jai prasmė.) 

Krikščionybė Nako pjesėje 
vaizduojama absoliučiai neigia
mai, kaip biznio ir kolonizavimo 
mašina. Taip iškreiptai lietuvius 
pagonius vaizduodavo ir krikš
čionių kronikininkai. (Actekų 
nugalėtojai pagaliau susilaukė 
„Montezumos keršto", taip ir čia 
galime kalbėti apie „Perkūno 
kerštą".) Abudu portretai yra 
simplistiški ir vienašališki, bet 
teatre tokie supaprastinimai gali 
būti sceniškai efektingi. Kai Min
daugas, užmušęs Mortą, prašo 
Išganytoją jį priglausti, Jėzų su
vaidina peruką užsimaukšlinęs 
kryžiuočių magistras — krikščio
nybė toje scenoje tėra kryžiuočių 
išmislas. 

Nuo tipiškų Amerikos avan
gardinės scenos pralaimėjimų 

New Yorko spauda 
apie Kęstučio Nako 

spektaklį 
— Apie Kęstučio Nako spek

takli „When Lithuania Ruled the 
World" pranešė The New York 
Times, pavadindamas jį „Lithu-
anian Farce", savo 1987 m. spalio 
mėn. 27 d. laidoje. Jį išsamiau 
recenzavo dramos kr i t ikas Barry 
Walters The Village Voice 1987 
m. lapkričio mėn. 24 d. laidoje, 
apie jį taip rašydamas: 

„Yra kažkas per daug tobulo 
apie vaidinimą, nagrinėjanti reli
ginius ir kultūrinius sankirčius 
tarp krikščionybės ir pagonybės 
13-to šimtmečio Lietuvoje, ant 
scenos, kurią normaliai užima 
„drag" karalienės ir „boho rock" 
muzikos orkestrai. K a s padaro 
When Lithuania Ruled the World 
dar labiau žavingu, yra, kad šioji 
tobulybė ateina pak rau ta žais
mingai anarchiškais anachroniz
mais ir jambinio pentametro dia
logais. Dėdamas slaptingą stili
zaciją ant neaiškios temat inės 
medžiagos, dramaturgas-režisie-
rius Kęstutis Nakas kažkaip 
išgauna auklėjantį teatrą , kuris 
yra kar tu šviežias ir stebėtinai 
prieinamas". 

„When Lithuania Ruled the 
World pateikia glaustą kursą iš 
Lietuvos istorijos Mindaugo, ša
lies pirmojo karal iaus, valdymo 
metais. Nakas (pats būdamas lie
tuvių kilmės) sugestijuoja, greta 
kitų subversyvių dalykų, kad 
Mindaugas atsivertė į krikščio
nybę, norėdamas nuramint i ne 
tik užpuldinėjančius vokiečius, 
bet ir savo madingą žmoną, kur i 
nori būti atversta lovoje. Kitos 
detalės sunkiau paaiškinamos, 

J 

Edgar Oliver, Mark Oates ir Kimberly Flynn scenoje iš Kęstučio Nako „Wben_;'i, 
Lithuania Ruled the VVorld" pastatymo New Ycrke. " : . 

bet tiesa, kurią Nakas ištisai pa
brėžia, yra, kad tautų istorija gali 
kyboti nuo jų vadų atsitiktinių 
užgaidų." 

„Dešimties aktorių sudėtis vai
dina gausius karius ir maldau-
tojus, maišydami vaidybos meno 
prezentacinį aspektą su sąmo
ningu vaidybos perdėjimu. Jų 
nelygi ansamblinė strategija įlie
ja į spektaklį nesitikimą, tačiau 

natūralią tempo jauseną. J a u - j ^ 
čiama „camp theater" a p l a m a L ^ . ' 
o Charles Ludlam — ypačiai, ZT» 
įtaka. Bet Nakas, kurio ligšioli- * 
nių veikalų tarpe yra The Amch-% 
zing Power o f Destiny ir The And- ->~ 
rew Carnegie Story, p a t e i k i t e 
parodišką humorą, pilną jo patieą 
idiosinkratiškų įžvalgų. J is y ra l" 
labiau išradingas, negu jo kūryba * 
vra keista". -;""-*• 

Chicagos teatruose 
Dickenso Kalėdų 

vaidinimas 
J a u dešimti metai, kaip prieš 

Kalėdas pirmaujantis Chicagos 
teat ras — Goodman, 200 South 
Columbus Drive, stato rašytojo 
C h a r l e s Dickens kūr in į ,,A 
Chris tmas Carol". Tą kūrinį 
Dickensas parašė per šešias 
savaites 1843 metais, pats savo 
lėšomis išleido ir sulaukė tokio 
pasisekimo, kad 6,000 egzemp
liorių buvo išpirkta pačią pirmąją 
dieną ir už mėnesio teko leisti 
antrą laidą. Kūrinys daug prisi
dėjo, kad tradicinis Kalėdų šven
t i m a s pagyvėjo Anglijoje ir 
kituose kraštuose. 

Dabartinis šio veikalo pasta
tymas Goodman teatre labai spal
vingas. Išryškinamas Skrudžo 
šykštumas. Sapnuose jo matomos 
dvasios, kalėdinės linksmybės, 
įvairios fėjos, vaikų krykštavimai 
a tga iv ina Skrudže humaniš

kumą. Goodman teatre visų p i r - ^ 
ma atkreipia dėmesį pastatymo:,, 
technika — prieš žiūrovų akis ' 
išstumiamos atskiros scenos, gir-"t 
dėti perkūniškas trenksmas, suži
ba daugybė šviesų, sklinda dūmai 
— tai lyg savotiškas kalėdinių^, 
pasakų pasaulis su a u g a n č i u ^ 
humaniškumo pasireiškimu."* 
Pastatymo direktorius Roche 
Schulfer ir aktorių režisierius Ro-
bert Falls daug ir sėkmingai pasi
darbavę. Tarp 26 aktorių y ra 
labai įgudusių scenos žmonių, 
kaip Skrudžo vaidmeny William 
J. Norris, bet yra ir studentų bei 
vaikų, kurie irgi labai dailiai 
įjungti. Iš aktorių — William^ 
Brown, Erin Creighton, Terence 
Gallągher, Sally Murphy, J a m e s 
Otis dalyvavę radijo, filmų a r , . 
televizijos vaidinimuose. , ^ , 

Tą Dickenso kūrinį Goodman 
teatras statys iki gruodžio 30 d 
Jis gausiai lankomas. Pastatymą 
finansavo Marsha l l Fietof 
bendrovė. J u o z . P r . 

Juosa* BUudahM, Uotarrhj v t o u o — « • koMaros draugijos Lankty*)* p tn r tdak* * , atidaro puodą trata „Ltotuva ir 
Jotvingiai MBov^t fcr aakatyvakdaJ* rtdtaaaftuuV*. Parodą orgaakurro Uotarrtą T k a o — u * kultūros draugija tr 
Variavo* archaotoftid* •nudajua. Joja boro (Matyta daugyba arcksologlaią akaponatą I I pastarojo neto teoriniu 
tyi-tnajuaą. Paroda vyko Puaako Uaturtą guBasaŲos patalpoa* glauMndjos M statą sukaktie* proga. 

• Dail ininko Vik toro Pet - . . 
ravič iaus skulptūros darbų ir.,: 
medžio raižinių paroda š.m. lap-... 
kričio 20 dieną buvo a t idary ta 
Community Center for the Arta , . 
Lubeznik Gallery. 312 E a s t 
Eighth Street, Michigan City, In
diana. Paroda vyks iki gruodžio 
30 dienos. 

— n -
LB LITERATŪROS — ~ 

P R E M I J A *> 
1987 metų premija skiriama už 

grožinę kūrybą, išleistą 1987 m. 
arba už bet kada parašytus rank- -
raščius. Vertinimo komisija: Vin
cas Akelaitis — koordinatorius,- -
Rita Balytė, Balys Gaidžiūnas, 
dr. Jolita Kavaliūnaitė, Viktoras"-
Mariūnas. 

Knygas (po penkis egzemp
liorius* ir rankraščius siųsti Vin
co Akelaičio adresu: 18204 Can— 
terbury Road, Cleveland, OH 
44119. Kūriniai turi būti prį-. , 
siųsti vertinimo komisijai ik i . 
1987 m. pabaigos. 
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