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Sniečkaus vaidmuo 
pokario metais

Dvasinis žmogaus siluetas šių dienų literatūroje

Pokario metai Lietuvoje buvo 
itin sudėtingi ir sunkūs. Vyko 
Lietuvos partizanų kova su 
okupantu, siautėjo saugumas, 
dešimtys tūkstančių žmonių bu
vo suimta, ištremta į Sovietų 
Sąjungos gilumą, tūkstančiai 
jų žuvo Lietuvos miškuose ir 
kalėjimuose. Lietuva buvo tiek 
nuniokota, kad 1959 metais Lie
tuvos gyventojų buvo mažiau 
negu 1939 metais. Daug žmonių, 
ypač Lietuvos žydų, žuvo vokie
čių okupacijos metais. Tačiau 
daugiausia žmonių nukentėjo 
nuo komunistų. Tragiškiausiais 
pokario metais Lietuvos kompar
tijai vadovavo Antanas Sniečkus, 
vadinamasis Lietuvos šeimi
ninkas. Kadaise dėl jo istorinio 
vaidmens buvo dvi visiškai skir
tingos nuomonės. Daugelis išei
vių jį laikė didžiausiu išdaviku ir 
nusikaltėliu, atsakingu už tūks
tančių nekaltų žmonių kraują. 
Juk Sniečkus buvo pirmasis 
sekretorius, pakankamai uoliai 
vykdė Maskvos nutarimus, kad 
galėjo išlikti savo pozicijoje, 
nepateko į Stalino nemalonę. Šią 
arba panašią nuomonę palaiko ne 
vien išeiviai. Profesorius Va- 
ranauskas yra teigęs, kad An
tanas Sniečkus buvo aktyvus 
stalinizmo politikos vykdytojas. 
Šitoks Sniečkui taikomas prie
kaištas nėra be pagrindo. Juk 
pats Sniečkus ir kiti komunistų 
vadovai labai piktai puolė vo
kiečių okupacijos metų gene
ralinius tarėjus, vadino juos iš
davikais ir nusikaltėliais, nors ne 
jie, o naciai vykdė gyventojų 
represijas.

Jei vieni kaltino Sniečkų ir 
manė, kad jis turėjo sulaukti 
generolo Kubiliūno likimo (po
kario metais Kubiliūnas buvo 
Vokietijoje pagrobtas, nuvežtas į 
Sovietų Sąjungą ir nuteistas my
riop), kiti, ypač komunistai, laiko 
Sniečkų dideliu didvyriu, kuris 
viską puikiai tvarkė. Ši teorija 
buvo itin paplitusi, kol dar ne
buvo galima atvirai rašyti ir 
kalbėti apie Stalino nusikal
timus, kai partijos istorija dar 
buvo vaizduojama kaip perga
lingos ir visažinės organizacijos 
žygis į vis naujus laimėjimus ir 
gerovės pakopas. Šių mitų jau at
sisakoma, bet Sniečkų teisinanti 
teorija tebėra gaji. Esą Sniečkus 
itin sudėtingomis sąlygomis daug 
gero padarė. Jis turėjo daugelį 
Stalino įsakymų vykdyti, bet 
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kiek galėjęs padėjo atskiriems 
žmonėms ir mėgino kiek riboti 
Maskvos savavaliavimą.

Žmogus sudėtinga būtybė. Ja
me normaliai grumiasi gėrio ir 
blogio pradai. Pilkos, o ne juodos 
ar balto: spalvos geriausiai tin
ka jo vaizdavimui. Juo sunkiau 
įvertinti žmogų, kuris eina atsa
kingas valstybines pareigas, nes 
dažnai jis verčiamas daryti spren
dimus, kurių kiti gali išvengti 
ir dėl kurių kiti žmonės gali 
nukentėti. Tačiau reikia nuosek
lumo. Jeigu tvirtinama, kad 
Sniečkus nekaltas dėl pokario 
metų teroro, nes jis turėjo vykdy
ti Maskvos nurodymus, tai juo 
labiau reikėtų išteisinti didžiąją 
daugumą vokiečių okupacijos 
metų pareigūnų, kurie netgi 
priešinosi Berlyno ir vietos nacių 
diktatui. Jeigu Stalinui ir Mask
vai priskiriama kone visa atsako
mybė už nusikaltimus, tai sunku 
Sniečkui ir kompartijai skirti lau
rus dėl teigiamų poslinkių. Ir čia 
reikėtų ieškoti Maskvos rankos.

Istorikams dar ilgai užtruks, 
kol jie galės įvertinti Sniečkaus 
vaidmenį, nustatyti, už kokius 
veiksmus jam priskirtina atsako
mybė, kuriais atvejais jis turėjo 
didesnę veikimo galią ir kaip ją 
panaudojo. Reikės ištirti daug 
atskirų epizodų, atsijoti tikrovę 
nuo mitų. Sausio 10 dieną Vals
tiečių laikraštis išspausdino 
pluoštą atsiminimų apie Sniečkų. 
Šakių rajono Lenino kolūkio pir
mininkas Kostas Glikas rašo, 
jog Sniečkus pasakojo, kaip vie
ną naktį 1949 metais saugumo 
ministro pavaduotojas Sinicinas 
paskambino jam iš Maskvos, pra
nešdamas, kad Vilniuje parengti 
ešalonai naujiems išvežimams. 
Esą Sniečkus paskambinęs Stali
nui, kuris tarė: Tu šeimininkas, 
daryk kaip žinai. Šį kartą buvo iš
gelbėta tūkstančiai žmonių, rašo 
Glikas. Toks yra pasakojimas, 
bet ar jis nušviečia tikrąją pa
dėtį? Juk pats Sniečkus Gli
kui papasakojo šį incidentą, o 
koks žmogus nesididžiuotų savo 
žmoniškumu? Svarbu būtų žino
ti, kokiu laiku Sniečkus pranešė 
apie savo žygį. Ar kai jau buvo at
sisakyta legendų apie Staliną ir 
visi skubėjo atsiriboti nuo jo 
nusikaltimų, ar kai tironas dar 
buvo gyvas? Glikas nenurodo 
konkrečios datos, kada šie 
žmonės buvo išgelbėti. Neaišku,

VACYS KAVALIŪNAS

Dainuoti — tai būti...
Rainer Maria Rilke
(Sonette an Orpheus)

Visa yra viena. Ir visa — 
dangus ir žemė, rytas ir vakaras, 
šviesa ir tamsa, mintis ir žodis 
— susisiekia. Nėra nei dangų 
siekiančių užtvarų, skiriančių 
istoriją nuo literatūros, kuri, 
Roger Garaudy žodžiais, yra 
žmogaus buvimo forma pasau
lyje: „une forme de la prfesence 
de l’homme au monde”. Ir žmo
gus — ir literatūros, ir istorijos 
personažas — eina banguodamas 
erdvės ir laiko plotais, susitikda
mas su išorine aplinka — gim
tosios žemės peizažu ir atsiskleis- 
damas savo sielos virpesiais ir 
gelmėmis. Ar jis banguojančiuose 
ir nuolat kintančiuose savo žemės 
keliuose ir jo kryžkelėse keičiasi 
ir dvasine savo konstrukcija, psi
chologijos nenustatyta. Tačiau 
estetinės-grožinės realybės plot
mėje, literatūroje, jo veido silue
tas atsiskleidžia skirtingai — 
įgyja giliai įsirėžusius gyvena
mojo laikotarpio dvasinius 
ženklus.

R.-M. Alberes savo knygoje Le 
bilan litteraire du xx-e siecle (Dvi
dešimtojo šimtmečio literatūros 
balansas) teigia, kad mūsų dienų 
literatūroje iškyla patys gilieji — 
egzistenciniai žmogaus gyvenimo 
momentai: laisvės, atsakingumo, 
gyvenimo prasmės, metafizinės 
vienatvės, mirties ir amžinybės 
ar amžinos nebūties bedugnės 
tam, kuris savo dvasia tėra 
susijęs tiktai su medžiaginiu 
pasauliu, kuriame visa čia prasi
deda, ir visa čia ir baigiasi. Ir šie 
egzistenciniai žmogaus gyvenimo 
klausimai, labai dažnai neran
dantieji atsakymo, giliu rūpesčiu 
yra įsirėžę į šių dienų literatūros 
ir visų jos žanrų — romano, lyri
kos ir dramos — personažo veidą. 
Jie įsirėžia subjektyvioje ir ob
jektyvioje plotmėje. Subjektyvio
je, pareinančioje nuo žmogaus si
tuacijos pasaulyje egzistencine, 
likimine prasme. Nuo jo Dasein, 
vokiečių filosofo Heideggerio ter
minu, vartojamu ir egzistencia
listinės psichologijos, ir savo egzistenciškai susijęs su ateizmu

ar visi ešalonai išvyko tušti, ar 
tik dalis jų. Reikia pabrėžti, kad 
1949 metais įvyko dvi didelės 
trėmimų bangos — kovo ir bir
želio mėnesiais. Net tarybiniai 
istorikai pažymi, kad tais metais 
buvo išvežta beveik trisdešimt 
trys tūkstančiai žmonių. Ar 
Sniečkus neva išgelbėjęs dalį 
žmonių, kurie turėjo būti išvežti 
per šiuos du trėmimus, ar buvo 
rengiamas ir trečias? Pasak to 
meto partizanų pranešimų, trė
mimai buvo kruopščiai rengia
mi iš anksto, nors nebuvo galima 

prasme liečiančiu ne tiktai vieną 
kurį nors žmogaus psichinį mo
mentą, pvz., Freudo ego ar Jungo 
anima, bet visą jo egzistenciją 
pačia giliąja prasme.

O ši žmogaus situacija pasauly 
egzistencine prasme, Jacųues Ma- 
ritain La Philosophie morale 
(Moralinė filosofija) teigimu, nėra 
laiminga. Čia nemirtinga žmo
gaus siela, sako jis, yra substan
ciškai sujungta su kūnu ir pa
likta gamtos pasaulyje, kur visa 
baigiasi mirtimi. Ir šia — tarsi 
Goethes Fausto dviejų sielų vie
noje krūtinėje — drama yra pa
ženklintas visas žmogaus žemės 
kelias, vingiuojantis šviesos ir 
tamsos bangose. Šią žmogaus gy
venimo kelio dramą pagilina ir 
objektyvus istorinis momentas, 
su kuriuo intymiai susijęs ir 
literatūrinis personažas, nors jis 
kitokios prigimties, ir ontologine 
prasme skiriasi nuo istorinio 
personažo — jis yra kitos ka
tegorijos.

O mūsų istorinis laikotarpis, 
kuris savo dvasia yra susiliejęs 
su literatūrinio personažo kelio 
žingsniais ir kuris giliu rūpesčiu 
atsispindi jo veide, nėra nei 
šviesus, nei optimistiškai nu
teikiantis. Tai gūdžių dvasinių 
sutemų laikotarpis, kuris atsis
kleidžia ir kai kurių istorikų ir 
filosofų — Spengler, Toynbee, 
Maritain — istoriosofiniuose 
veikaluose ir jų pasaulio vizijoje. 
Ir visi jie — Spengler savo Der 
Untergang dės Abendlandes 
(Vakarų pasaulio saulėlydis), 
Toynbee A Study of History 
(Istorijos studija) ir Maritain Le 
Cre'puscule de la Civilisation 
(Civilizacijos sutemos), atskleis
dami šių dienų pasaulio veidą ir 
sielą ir pabrėždami disharmoniją 
tarp dvasinės kultūros ir civiliza
cijos, akcentuoja ir metafizinį 
istorinio žmogaus kelio principą.

Maritainas nurodo ir kon
krečius mūsų gyvenamojo laiko
tarpio momentus, aptemdžiusius 
žydrą dangaus skliautą ir žy
dinčius žmogaus žemės kelius. 
O tai — antikrikščioniškas ir

numatyti konkrečios išvežimo 
datos. Tad sunku įsivaizduoti, 
kad Sniečkus nebūtų sužinojęs 
apie parengiamuosius darbus, 
ypač dėl to, kad vietos, ne Mask
vos pareigūnai nuspręsdavo ką 
vežti ir ko nevežti. Net ir 
visagalis saugumas nežinojo, 
kurie Dzūkijos ūkininkai buvo 
laikomi liaudies priešais. Tad čia 
tik dalis abejonių dėl Gliko 
pasakojimo.

Kaip žinia, 1949 metų trė
mimai nebuvo nei pirmieji, nei 
didžiausi. 1949 metų gegužės 
mėnesį buvo išvežta bent 40,000 
žmonių, gal net daugiau. Šie 
žmonės buvo kaltinami esantys 
buožėmis. Tuo metu oficialiuose 
buožių sąrašuose niekada nebuvo 
daugiau kaip dešimt tūkstančių 
ūkių, ir tad per 1948 metų 
trėmimus visi arba bent didžioji 
dauguma „buožių” turėjo būti iš
vežti. Su šiais duomenimis turėjo 
būti susipažinęs Sniečkus ir 
turėjo prieiti išvadą, kad jau 
susidorota su vadinamaisiais 
buožėmis. Tačiau pirmajame Lie
tuvos kolūkiečių suvažiavime, 
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komunizmas ir rasizmas, kuris 
taip pat egzistenciškai susijęs su 
demonišku pseudoteizmu, „pseu- 
do-theisme demoniaque.” Tačiau 
Maritaino pasaulio vizija nėra 
pesimistiška. Kaip gamtoje, taip 
ir istorijoje, sako jis, po vakaro 
sutemų ir po nakties pasirodo ir 
pirmieji rytmečio pragiedruliai. 
Ir žmogus pagaliau atras kelią į 
Dievą, ir meilė ir šventumas 

21-23 dienomis, valdžia sąmo
ningai skatino klasių nesan
taiką, itin įnirtingai puldama 
buožes. Sniečkus tada kalbėjo, 
kad buožės yra pagrindinis 
kolektyvinių ūkių priešas, taigi 
nesutaikomas Tarybų valdžios 
priešas, ragino nepriimti buožių 
į kolūkius. Pasak Sniečkaus, 
„klysta tie draugai, kurie tiki 
buožių pažadais. Galbūt iš 
pradžių buožė dėl žmonių akių 
stengsis apsimesti. Bet anksčiau 
ar vėliau jo prigimtis išlįs. 
Gyvatė gali išsinerti iš savo odos, 
bet nuodingų dantų ji nepameta. 
Kas patikėtų tuo, kad išsinėrusi 
gyvatė jau nebepavojinga, tas 
skaudžiai nukentėtų”. Pabrėž
damas, kad nevalia leisti buo
žėms pasidaryti kolūkių nariais, 
jis taip pat paskelbė principą, kad 
už kolūkių nesėkmes veikiausiai 
atsakingi prisidengę buožės. Kiti 
suvažiavimo dalyviai buvo dar 
kerštingesni. Taigi Sniečkus 
aktyviai dalyvavo kampanijoje 
prieš buožes 1948 metų pabai
goje, kai jau turėjo žinoti, jog 
daugelis jų buvo ištremti ir kad 
kiti gyveno vargingomis sąly- 

transfigūruos jo situaciją, ver
gus paversdama Dievo vaikais. 
Nėra pesimistiška ir Toynbee 
istorinė žmogaus kelio vizija, ku
rioje galų gale atsiskleisianti 
Dievo karalystė. Ir žmogus — tai 
teigia jis savo Istorijos studijoje, 
kalbėdamas apie schizmą sieloje 
— trokšta būti harmonijoje su 
žmonija, su visata ir su Dievu, 
ir peržengia žemės kelio ribas.

gomis. Savo kalbomis ir politika 
jis parengė dirvą 1949 metų trė
mimams, ir to nereikėtų už
miršti, kai girdime, kad Snieč
kus išgelbėjo kai kuriuos žmones.

Tame pačiame straipsnyje Gli- 
, kas rašo, kad 1953 metais Snieč

kus apgynė Justą Paleckį nuo 
grupės delegatų išpuolių. Šie 
delegatai, tarp jų Bronius Puši
nis, kaltino Paleckį bene baisiau
sia tų dienų nuodėme — liaudies 
priešų reabilitavimu. Pasak 
Gliko, „baigiamajame žodyje 
Sniečkus visiems tiems juoda- 
šimtininkams davė triuškinantį 
atkirtį, motyvuodamas tuo, kad 
J. Paleckio veiklą gerai vertina 
Stalinas. Matyt, tai buvo vie
nintelis argumentas, turįs tada 
svorį, ir dėl to neturėtume ap
šaukti Sniečkaus stalinistu”. 
Taip dabar rašo Glikas. Susidaro 

. kitoks vaizdas, perskaičius Tieso
je paskelbtą istorikės Vandos 
Kašauskienės medžiagą apie 
Paleckį. Savo pratarmėje ji gina 
Sniečkų, bet jos skelbiami do
kumentai kelia abejonių dėl 
Sniečkaus draugiškumo Palec
kiui. Pavyzdžiui, 1950 metų

Tamsioje vienatvės bedugnėje 
nerimsta ir šių dienų literatūros 
personažas. O žmogus vienas 
tada, Kierkegaard teigimu, kai 
jis atsiskiria nuo Dievo. Tokį 
žmogų sutinkame Franjois Mau- 
riac romanuose: Le Noeud de 
viperes (Gyvačių lizdas), Les 
Anges noirs, (Juodi angelai) 
Thėrese Desqueyroux, La Fin de 
la nuit (Nakties pabaiga)... Ir visų 
tokių personažų kelias, kad ir 
atsiskleidžia skirtingose situa
cijose, panašus. Jie savo nu
sikaltimais ir nuodėmėmis at
siskiria ir nutolsta nuo Dievo. O 
atsidūrę metafizinėje vienatvėje, 
kenčia ir ieško kelio į šviesą. Jį, 
tą kelią į šviesą, ir dvasinę 
ramybę, jie pagaliau ir atranda. 
Tiktai Teresė Desqueyroux, ku
rią sutinkame dviejuose pasta
ruosiuose minėtuose romanuose, 
to kelio neranda. Ir Mauriac 
troškimas — „Norėčiau, Terese, 
kad skausmas tave sugrąžintų 
prie Dievo”, neišsipildo.

Panašus kelias, vingiuojantis 
tarp žemės ir dangaus, yra ir
O. V. Milašiaus misterijos Miguel 
Manara personažo, grimztančio į 
juodas nuodėmės gelmes, ken
čiančio ir pagaliau pakylančio į 
šviesias aukštumas ir nusižemi
nus grįžtančio prie Dievo. Don 
Miguel Manaros prototipas — 
istorinis Vincentelo de Leca, 
gyvenęs 17 šimtmetyje, kurio 
kriptoje įrašyta: „Čia ilsisi kaulai 
ir pelenai blogiausio bet kada 
gyvenusio pasaulyje žmogaus. 
Melskitės už jį”. Toks ir Mila
šiaus misterijos personažas. Ir 
jam, dideliam nusidėjėliui, jo 
paties žodžiais, pilnais nusižemi
nimo ir gailesčio, tiktai begalinis 
Dievo gailestingumas tegalįs visa 
tai atleisti. Kelių, vedančių į 
metafizines tolumas ir prie Dievo, 
ieško ir Milašiaus misterijos 
Mephiboseth tuo pat vardu per
sonažas. Jis palieka karaliaus 
Dovydo rūmus ir, pasiilgęs vie
natvės tylos, išvyksta į dyku
mą. Dykuma, kurios vienatvės 
tylos — le silence de la solitude 
ilgėjosi Mefibosetas, nėra meta
fizinės tuštumos erdvė. Tai vie
ta dvasinio susitelkimo, kurio 
trokšta žmogus ir kurio ieško-

(Nukelta j 2 psl.)

lapkričio mėnesio plenume Snieč
kus kaltino Paleckį už tai, kad jis 
ne kartą nedemaskavo buržu
azinių nacionalistų kėslų aukšto
siose mokyklose, gynė tariamai 
nuskriaustuosius, trėmimų metu 
visą savo dėmesį sutelkė, kad nuo 
ištrėmimo apsaugotų kai kuriuos 
asmenis, ir santūriai laikėsi dėl 
pačių trėmimų. 1952 metų rug
sėjo plenume Sniečkus vėl puolė 
Paleckį, šį kartą dėl neteisingų 
pozicijų literatūros ir kultūros pa
veldėjimo klausimais, dėl to, kad 
taikstėsi su neteisingais pasi
sakymais prieš kolektyvizaciją. 
Sniečkus dar kaltino Paleckį nau
jojo himno kūrimo vilkinimu, esą 
jis stengėsi išlaikyti senąjį himną 
ar bent jo dvasią. Taigi, jei Snieč
kus kartais gynė Paleckį, tai ki
tais atvejais jį negailestingai 
puolė. Gal priekaištai dėl netei
singų į literatūrą pažiūrų nesu
kėlė Paleckiui didelių pavojų, bet 
dėl išpuolių, kad jis nedemaska
vo buržuazinių nacionalistų, gy
nė liaudies priešų grupę, netin
kamai vertino trėmimus, Palec
kis galėjo smarkiai nukentėti.

K. G.
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Salvador Dali (1904-1989)
EDITA NAZARAITĖ

Sausio 23 dieną Ispanijoje po il
gos ir sunkios ligos mirė vienas 
iškiliausių šio amžiaus meninin
kų Salvador Dali. Žymiausias 
siurrealistinio meno kūrėjas iš
gyveno 84 metus.

Siurrealistinė Salvador Dali 
kūryba nesiribojo vien daile. Jis 
iliustravo Šventąjį raštą, kūrė 
scenografiją, projektavo baldus 
ir juvelyrinius dirbinius, parašė 
knygas Slaptasis Salvador Dali 
gyvenimas ir Užslėpti veidai. 
Gimtajame mieste Figueras 
84-erių metų dailininkas įkūrė 
Gala-Dali meno fundaciją, kuriai 
paskyrė 621 kūrinį.

Dali susižavėjo tapyba labai 
anksti, būdamas devynerių metų. 
Dailės mokslus baigė Madride, 
vėliau išvyko į Paryžių, kur 
aktyviai įsijungė į siurrealistų 
judėjimą. Prancūzų rašytojas An- ■ 
dre Breton rašė, jog visu savo 
spindesiu siurrealizmas įsikūnijo 
Dali asmenyje. Tačiau netrukus 
Dali buvo pašalintas iš siur
realistų judėjimo. Kai kam at
rodė, kad jis buvo profašistinių 
pažiūrų, nors pats Dali mėgo tvir
tinti, jog jis — monarchistas.

Iki siurrealistinio periodo Dali 
tapybos stilius keitėsi nuo rea
listinio iki kubistinio bei neo- 
klasikinio. Bet greitai Dali iš
vystė išskirtinai savitą stilių. 
Būdamas geriausias šio laikotar
pio piešėjas, jis sugebėjo sukurti 
beveik trijų matavimų tapybą 
su nepaprastu perspektyvos ir 
erdvės pajautimu. Nepriekaištin
gas amato įvaldymas leido dai
lininkui savo fantastinius re
gėjimus pateikti kaip nenuginči
jamą tikrovę. Dali suvokė jį su
pantį pasaulį kaip iracionalų,

Salvador Dali darbų muziejus Floridoje
ANTANAS VAIČIULAITIS

ių metų sausio 23 dieną 
mirusio ispanų dailininko Salva- 
doi Dali kūrinių turi šimtas su 
viršum muziejų įvairiuose pa
saulio kraštuose. Tačiau daugiau
sia jų yra dviejuose tik jo dar
bams skirtuose muziejuose. Vie
nas jų yra Salvador Dali tėviškės 
miestelyje Figueras, Ispanijoje, 
ne’ oliese nuo Prancūzijos sienos, 
o i ntras — Saint Petersburge, 
Floridoje, prie gražios įlankos, 
ari i universiteto ir okeanografi
jos instituto.

Kad Salvador Dali muziejus įsi
kūrė Floridoje, yra nuopelnas 
pramonininko Reynolds Morse iš 
Clevelando. Pirmą kartą šio is
pano darbų jis pamatė 1942 
metais, ir jį patraukė fantastiniai 
Dali vaizdai ir lyg sapne regėti 
geologiniai peizažai. Netrukus jis 
įsigijo pirmą jo paveikslą, ir taip

Salvador Dali Atminties pastovumas
Modernaus meno muziejus, New Yorkas Aliejus ant drobės, 24.1 x 33

Salvador Dali

žiaurų, nesuvaldomą. Dailininką 
ypač paveikė Freudo doktrina, jį 
stačiai apsėdo mirties ir erotikos 
idėjos, kurias jis meistriškai 
variavo savo gausioje kūryboje.

Įspūdingi Dali kūriniai visuo
met vertinami labai prieštarin
gai. Juos kaltina natūralistiniu 

užsimezgė ilga juodviejų bičiulys
tė. Laikui bėgant, Morse supirko 
daugybę Salvador Dali tapybos, 
grafikos, skulptūros ir piešinių, 
visa tai sukrovęs pas save Cleve
lande ir dairydamasis, kur Ame
rikoje įsteigti Salvador Dali 
muziejų. Pagaliau apsistojo ties 
Saint Petersburgu, ir taip 1980 
metų rudenį ten nuolatinę vietą 
rado Morse rinkiniai.

Muziejus apima šio dailininko 
kūrybą nuo 1914 metų ligi pas
kesnių laikų: turi 93 stambesnius 
Salvador Dali aliejinės tapybos 
darbus, apie du šimtus akvarelių 
ir piešinių, maždaug tūkstantį 
grafikos, be to — skulptūros ir 
kitų jo meno dalykų. Vienu metu 
neįmanoma tiek kūrinių iš
statyti, tad muziejus juos kai
talioja.

Paveikslai šiame muziejuj at
spindi tris Salvador Dali etapus. 
Pirmame nesunku pastebėti dar 

neskoningumu, nepadorumu, iš
krypėliška ir beširde pasaulė
žiūra, ekshibicionizmu. Tačiau 
didis menas visada sulaukia 
aštrios reakcijos. Bet nei vienam 
kritikui nepavyko nuneigti pas
laptingos Salvador Dali tapybų 
vizijų traukos, jų įspūdingumo, 

kitų dailininkų braižą. Antras ir 
garsiausias yra siurrealistinis 
tarpsnis, kurio paveikslų ypač 
gausu Floridos muziejuje. Kai 
kurie iš jų yra siurrealizmo 
šedevrai, sakysim, „Pirmoji pa
vasario diena”: plyname lauke, 
gal pajūryje, sėdi ar stovi pa
vieniai žmonės, kurie tarp savęs, 
atrodo, neturi nieko bendro. 
Tolumoje įžvelgi ir smulkutes, 
Salvador Dali pamėgtas figūras 
— kažkur nueinąs vyras su 
mažuliuku vaikeliu. Pradžioje 
tose klaidžiose perspektyvose ir 
mįslingame, kartais klaikiame 
fone su vienišomis uolomis 
jaučiama italo Chirico įtaka. Il
gainiui Dali siurrealizmas darės 
asmeniškesnis, kai jis į savo 
meną įvedė tėviškės apylinkių 
peizažą. Tarpais ne tik jo pa
veikslai, bet ir pavadinimai yra 
siurrealistiški. Vienas jų turi tokį 
vardą: „Aš pats dešimties metų

na ir, žinoma, nepavyko paveikti 
Dali kūrybos gerbėjų ir ypač 
pirkėjų nuomonės. Po Picasso
mirties Salvador Dali kūriniai 
tapo labiausiai perkami pa
saulyje.

Tačiau ne tik Salvador Dali 
kūryba buvo šokiruojanti, bet ir 
visas jo gyvenimo būdas. Daili
ninkas ypač mėgo reklamą, nuo
lat pridurdamas, kad ir reklama 
jį mėgstanti. Vadino save geni
jum ir, galimas dalykas, buvo 
teisus. Nešiojo šauniai užriestus, 
išvaškuotus ūsus, kuriais, anot jo 
paties, jautęs kosmines vibraci
jas. Duodamas interviu, apsi
vilkdavo rūbus išvirkščia puse. 
Ištikima jo gyvenimo palydovė ir 
neabejotina įkvėpėja buvo rusų 
kilmės Gala Diacharova, su kuria 
dailininkas išgyveno 50 metų. 
Vaikų juodu neturėjo, nes Dali 
teigė, kad genijų vaikai paprastai 
būna tik apgailėtinos viduti
nybės.

Nenurimstantis siurrealistas 
Salvadoras Dali netgi po savo 
mirties panūdo būti ekstra
vagantišku. Amerikiečių meno 
kolekcionierius Reynolds Morse 
prasitarė, jog Dali paliko 150 
paslėptų drobių, kurios bus eks
ponuojamos po jo mirties. Morse 
tvirtina, kad meno kritikai bus 
dar kartą nustebinti, nes pas
kutinieji tapybos darbai atlik
ti visiškai nauju stiliumi. Šie 
kūriniai atspindi giliausius Dali 
išgyvenimus, stebint mylimos 
Galos mirtį, pasižymi žiaurumu. 
Tačiau yra spėliojama, kad tuos 
kūrinius galėjo nutapyti kas nors 
kitas, o Dali tik pasirašė. Pasku
tiniaisiais dailininko gyvenimo 
metais jį kamavo Parkinsono 
liga, jam drebėjo rankos.

Nepaisant ekstravangantiškos 
dailininko prigimties, prieštarin
gojo kūrybos vęrtinimo, Salvador 
Dali lieka spalvingiausią šių 
laikų figūra meno pasaulyje.

amžiaus, kai buvau Žiogas Vai
kas”. Mat Salvador Dali kaž
kodėl bijojo žiogų. Katalonijos 
gamta atsispindi ir jo miniatiūri
nėj tapyboj: visur ten aptiksi 
gimtųjų vietų pėdsakus. Tokius 
paveikslus jis tapė nuo 1932 ligi 
1945 metų, ir jie sudarė tiltą į 
klasikinį jo etapą, trukusį ligi 
senatvės.

Salvador Dali apie klasikinį 
stilių susimąstė 1941 metais. 
Būdamas atominio amžiaus sū
nus, jis siurrealistinius regėji
mus surišo su naujais, šių laikų 
simboliais ir ženklais, už savo 
atominę mistiką susilaukęs dar 
aštresnės kritikos negu anksčiau. 
Dailininkas buvo susirūpinęs di
dėjančia praraja tarp dabarties 
meno ir mokslo, ir savo religinio 
turinio drobėse jis davė suprasti, 
kad mokslas anaiptol ne griauna 
tikėjimą, o jį sutvirtina. II- 
metus atsimetęs nuo Bažnyčios, 
po karo grįžo į ją, tapė religinius 
paveikslus ir buvo audiencijoje 
priimtas popiežiaus Pijaus XII.

Saint Petersburgo muziejuje iš 
Salvador Dali klasikinio tarps
nio akį patraukia trys didžiuliai 
darbai. Pirmas jų, sukurtas 1959 
metais, pavadintas „Kristupas 
Kolumbas atranda Ameriką”. 
Paveiksle matome Kolumbą, iš 
laivo brendantį į krantą su 
aukštai iškelta vėliava, o joje 
Dievo Motina Marįja, kuriai Dali 
suteikė savo žmonos rusės Galos 
bruožus. Aplinkui — ištisa giria 
vėliavų, kryžių ir simbolių bei 
ženklų. Pro visą tą gausybę 
galima įžiūrėti nukryžiuotą 
Kristų, regimą iš viršaus. Vienas 
toksai Nukryžiuotojo paveikslas 
yra Glasgow meno muziejuje 
Škotijoje. Panašiam Išganytojo 
pavaizdavimui Salvador Dali 
mintį paėmė iš švento Jono nuo 
Kryžiaus raštų.*

Antra didžiulė drobė pavadinta 
„Ekumeninė santaryba”. Tarp

* Žiūr. Salvador Dali paveikslo re
produkciją šio Draugo kultūrinio priedo, 
pirmąjame puslapyje.

Salvador Dali Miegas, 1937
Aliejus ant drobės, 50 x 77

Dvasinis žmogaus siluetas 
šių dienų literatūroje

(Atkelta iš 1 psl.)
davo ketvirtojo amžiaus atsis
kyrėliai, kad, Thomas Merton 
knygos The Wisdom of the Desert 
(Dykumos išmintis) žodžiais, 
išgirstų verbum salutis — iš
ganymo žodį.

Vienatvės melodija aidi ir iš 
Milašiaus, ir iš Rilkės, ir iš 
daugelio kitų gilios minties poetų 
žodžio. O poezija, Maritain La 
Situation de la Poe'sie (Poezijos 
situacija) teigimu, gimsta poeto 
sielai susitikus su tikrove. Joje, 
kaip sako Filosofia dello Spirito 
autorius Benecįetto Croce, yra ir 
transcendentinis principas. Ta
čiau ir poezijoje, kaip ir prozos 
kūrinio personažo keliuose, pasi
girsta ir gyvenamojo istorinio 
momento — jo minties ir dvasios 
aidai, kurie žmogaus žingsnius 
sudramatina, o egzistencinį rū
pestį dar pagilina. Dramatiški 
žmogaus kelio žingsnių aidai, 
pereidami mistinėn, metafizinėn, 
religinėn, unianimistinėn plot
mėn, atsiskleidžia ir daugelio šių 
dienų prancūzų poetų — Jean 
Cayrol, Pierre Emmanuel, Clau- 
de Vigėe, Luc Estang ir kitų 
žodyje, susijusiame ir su gūdžia 

Salvador Dali Pirmoji pavasario diena, 1929
Aliejus ir kolažas ant lentos, 49.5 x 64

kitų dalykų Salvador Dali jon 
įterpė ir popiežiaus Jono XXIII 
vainikavimą. Šį paveikslą daili
ninkas tapė apie trejetą metų.

Trečio kūrinio vardas — „To
readoras”. Čia Dali pasigauna 
naujų psichologinių įžvelgimų ir 
savo pamėgtos priemonės — su
dvigubinimo: kai ta pati figūra 
turi dvi perspektyvas, lyg būtų 
dvilypė, — priklauso, iš kurio 
kampo tu į ją žiūri. Vienas toks 
dvilypės perspektyvos jo darbas, 
didžiulis paveikslas, kabo Figu
eras muziejuje, toje salėje, kur 
sausio 25 dieną buvo palaidotas 
Salvador Dali. Iš arti tame 
paveiksle tu matai dailininko 
žmoną Galą, o iš toli Abraham 
Lincoln. Kūrinio vardas — „Lin- 

mūsų šimtmečio pasaulio vizija. 
Jame, sako J. Rousselot savo 
knygoje Les Nouveau* Poetes 
Francais, atsispindi metafizinis 
nerimas, kuriame nugrimzdęs 
visas pasaulis. Ir tai liudija, kad 
poezija yra susijusi su epocha.

Giliu egzistenciniu rūpesčiu ir 
metafiziniu ilgesiu paženklintas 
ir mūsų poezijos pasaulio žmo
gaus kelias. Ir šis jo ilgesys čia ne
sustoja. Jis, vingiuodamas tarp 
žemės ir dangaus, tarp šviesos ir 
tamsos, nudunda ir nuaidi į 
transcendentines tolumas. Kyla 
jis ir atsiskleidžia ^usimąsčiusios 
pakelės ramunėlės ir smilgų šla
mesio melodijomis iš Jurgio 
Baltrušaičio poezijos, pasigirsta 
ir Balio Sruogos „Milžino paunks- 
mės” Jogailos žingsniuose į 
tėviškę, kurie pereina kelionės 
pas „Tėvą aukščiausiąjį” plot
mėn. Labai ryškus jis ir Vinco 
Mykolaičio-Putino žmogaus kely
je, apokaliptiškai apraudojusio 
gyvuosius ir šaukusio mirusius- 
„Vivos plango, mortuos voco” — 
ir pagaliau pasukusio į amžino 
grožio plotus.

Toks pat žmogus, netelpantis 
žemės kelio ribose, yra ir vėlesnių 

colnas Dali vizijoje”. Laidotuvių 
apeigose dalyvavo ir Saint Pe
tersburgo muziejaus įkūrėjas 
Morse.

Ne vienam to muziejaus lan
kytojui gal bus neaiškių vietų 
Salvador Dali kūriniuose, ir nėra 
ko stebėtis: pats dailininkas 
kartą prisipažino, kad ir jam 
pačiam ne viskas aišku jo pa
veiksluose. Šiaip ar taip, siur
realizmo mokykla darė įtakos, 
kurios atgarsių nesunku įžvelgti 
ir lietuvių literatūroje bei mene. 
Ilgai nesidairant, siurrealistinio 
dvelksmo ar net metodo būtų 
galima rasti Henriko Radausko, 
Alfonso Nykos-Niliūno, Antano 
Škėmos, Vytauto Bložės ir kitų 
knygų puslapiuose. Žinoma, kils 

mūsų poetų — Brazdžionio, Ma
černio, Jasmanto, Bradūno, 
Šlaito ir kai kurių kitų — žodyje, 
savo šviesa susisiekiančiame su 
anapusėmis tolumomis. Egzisten
cinis rūpestis ir metafizinis il
gesys aidi žingsniuose per pasaulį 
keliaujančio Brazdžionio žmo
gaus, raudančio prie kryžkelės ir 
ištiestų kryžiaus rankų per
vedamo per nebūties bedugnę. 
Kyla jis ir iš daiktų gelmių 
Jasmanto žmogaus kelyje, kurio 
simbolinis pradas susilieja su jo 
reikšmės tolumomis. Anapusės 
tolumos ir nepraeinantieji pri
siminimai, primenantys kiek
O. V. Milašiaus poezijos sielą, 
nuoširdžiomis melodijomis at
siskleidžia ir Mačernio vizijose. 
Nesustųja žmogaus kelias čia ir 
Bradūno poezijoje. Jis susijungia 
su žeme, kurioje tebegyvi žings
nių aidai tų, kurie ja vaikščiojo. 
Elegiškomis praėjimo melodi
jomis aidi jis Šlaito poezijos 
pasaulyje.

Toks žmogaus kelias. Kelias, 
vingiuojantis tarp žemės ir 
dangaus, tarp šviesos ir tamsos. 
Ir toks yra ir dvasinis jo vei
do siluetas, paženklintas giliu 
egzistenciniu rūpesčiu, parei
nančiu nuo jo situacijos pasauly. 
Pasauly, ypač šių dienų, kuria
me, čekų rašytojo Milan Kundera

(Nukelta į 3 psl.)

klausimas, ar jie tyčia mokėsi iš 
šios srovės. Aš pats nemanyčiau, 
kad taip. Bet tai galėjo jiems 
ateiti, jei taip galima išsi
reikšti, tiesiog iš oro, kadangi 
siurrealizmas buvo gerokai 
persmelkęs meninę atmosferą, 
kurią, nori nenori, rašytojui ar 
dailininkui tenka kvėpuoti. Tarp 
tų žmonių, kuriais savo laiku 
žavėjosi poetas Sigitas Geda, — 
Marijos Gimbutienės, Heideg- 
gerio, Milašiaus, švento Jono nuo 
Kryžiaus, Plotino ir kitų, — yra 
jo suminėtas ir Salvador Dali. Dėl 
pilnumo pažymėkime, kad Ma
rija Gimbutienė darė įtakos 
Lietuvoje savo „lietuvių mitologi 
jos tyrinėjimais” (žr. Metmenys, 
Nr. 55, p. 84).
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Aldona Stempužienė ir Jennifer Cochran „Margučio” koncerte Nuomonės ir pastabos
Clevelando lietuviai pirmą kar

tą išgirdo solistę Jennifer 
Cochran-Luiza 1988 metų Verbų 
sekmadienį Dievo Motinos 
bažnyčioje surengtame religi
niame koncerte, jai drauge su 
soliste Aldona Stempužiene atlie
kant duetus iš Pergolesi „Stabat 
Mater”. Praėjusių metų spalio 23 
dieną abi solistės Clevelande at
liko plačios apimties koncertą, 
kuris susilaukė plataus dėmesio 
ir teigiamo atgarsio. Po koncerto 
muzikos kritikas Vytautas Matu
lionis Dirvoje rašė: „Šis koncertas 
buvo gražus dviejų muzikinių 
kartų bendradarbiavimas. Jen
nifer Cochran-Luiza Clevelando 
lietuvių visuomenei yra brangin
tinas radinys. Tikėkime, kad šis 
talentingų žmonių bendravimas 
tęsis ir toliau”.

Solistė Aldona Stempužienė, 
viena iškiliausių ir našiausių 
išeivijos lietuvių dainininkių, yra 
gerai pažįstama koncertų lanky
tojams. Netrukus ji dalyvaus 
Lietuvių operos antrajame Verdi 
operos „Trubadūrai” pastatyme 
Chicagoje. Aldona Stempužienė 
yra įdainavusi keturias ilgo gro
jimo plokšteles.

Solistė Jennifer Cochran-Luiza 
yra trečios kartos lietuvaitė. Jos 
mama Julianna Luizaitė, baigus 
dainavimo mokslus, tapo soliste, 
o seneliai Alvina ir Petras Luizai 
ir proseneliai Julija ir Petras 
Salasevičiai buvo dideli dainos 
mėgėjai.

Jennifer Cochran-Luiza Cleve
lando Muzikos institute studijavo 
fleitą, o paskui pasirinko balso 
studijas. Institutą baigė 1986

Dalios Sakaitės rečitalis New Yorke
Pianistė Dalia Sakaitė šiuo 

metu ruošiasi rečitaliui, kuris 
įvyks kovo 13 dieną, 7:30 v.v., 
New Yorke, Bargemusic salėje. 
Bargemusic yra įsikūrusi 
istorinėje Fulton kelto prie
plaukoje prie East River upės, 
šalia Brooklyno tilto.. Pianistės 
rečitalį rengia New Yorko pabal
tiečių teatrinis kolektyvas Arts 
Club Theatre.

Šio rečitalio programoje Dalia 
Sakaitė skambins šiuos kūrinius: 
J. S. Bacho Prancūzišką siuitą 
Nr. 2 c-mol, BMV 813; Schuber- 
to/Lisztp Gretchen prie ratelio ir 
Avė Maria; Prokofievo Sonatą 
Nr. 4, op. 29; Schumanno Vaizdus 
iš vaikystės, op. 15; Stasio 
Šimkaus Scherzo; M. K. Čiurlio
nio Keturis preliudus, op. 7; 
Schulz-Evler Koncertines ara
beskas Johann Strauss motyvais 
(Prie gražiojo, mėlynojo Duno
jaus).

Jaunoji pianistė Dalia Marija 
Sakaitė gimė Clevelande. Muziką 
studijavo Vokietijoje, Hamburgo 
konservatorijoje, ir Cincinnati

Pianistė Dalia Sakaitė (trečia iš kairės), lankydamasi Lietuvoje 1987 metais, atliko du pianino rečitalius. 
Čia matyti Trakuose: (iš kairės) P. Jansonaitė, Lietuvos Filharmonijos direktorius Algimantas Budrys, 
Dalia Sakaitė ir latvis dirigentas A. Jansons iš JAV-bių, kuris tuo laiku buvo pakviestas diriguoti 
Lietuvos simfonini orkestrą.

Aldona Stempužienė Jennifer Cochran-Lufza

metais, gaudama operos ir teatro 
specialybės magistro laipsnį. 
Dabar reiškiasi profesiniuose mu
zikiniuose pastatymuose. Daina
vo Verdi „Falstaff” operoje, Puc
cini „Gianni Schicci”, Vaughn 
Williams „Raiders to the Sea”, 
Wolf Ferrari „Secrets of Susan- 
na”, Kurt Weil „Three-Penny 
opera” ir kt.

Sekmadienį, kovo 12 d., 3 v. p.p.

konservatorijoje, kur įsigijo 
muzikos bakalauro laipsnį. New 
Yorko Manhattan Muzikos mo
kykloje pasiekė magistro laipsnį. 
Buvo gerai įvertinta Bacho kū
rinių konkurse Washingtone ir 
American Music Scholarship var
žybose Cincinnati. Pastarąjį 
dešimtmetį Dalia Sakaitė yra 
koncertavusi įvairiuose JAV 
miestuose, į savo rečitalių prog
ramas dažnai įjungdama lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Būdama 
muzikos programos vedėja New 
Yorko (Long Island) Portledge 
muzikos mokyklos vaikų klasėse, 
Dalia Sakaitė taip pat turi savo 
privačią piano studiją, kurioje 
lavina gausų skaičių mokinių.

Rašydamas šiuose puslapiuose 
apie Dalios Sakaitės techniką ir 
jos muzikinį talentą (Draugas, 
1986 m. gegužės mėn. 24 d.), 
pianistas dr. Saulius Cibas iškėlė 
menininkės techninius sugebėji
mus ir kūrybišką kiekvieno at
liekamo veikalo dvasios pajau
timą: jos elegantišką frazavimą, 
tempo parinkimą, pagal kūrinio 

„Margutis” rengia Aldonos 
Stempužienės (mecosopranas) ir 
Jennifer Cochran-Luiza (lyrinis 
sopranas) koncertą Jaunimo cen
tre, Chicagoje. Solistės atliks 
lietuvių kompozitorių ir pasau
linio repertuaro solo dainų ir 
duetų programą. Akompanuos ir 
solo kūrinius atliks pianistas 
Mark George iš Clevelando.

p. ptr.

pobūdį — skambinimo orumą ir 
architektūrinių detalių pabrė
žimą arba greitį ir tikslingumą, 
orkestrinę jėgą arba net, kur tin
kama, išdykumo įvedimą. Pianis
tės patyrimas ir muzikinis jaut
rumas ypač atsispindi ir jos 
rečitalių programos sudaryme — 
kūriniai prasmingai santykiauja 
tarp savęs, naujai pradedamas 
tarsi kyla iš tos erdvės, kuri susi
dariusi po tik ką paskambinto. 
„Dalia Sakaitė”, užbaigia savo 
įvertinimą dr. Saulius Cibas, „ — 
tai pianistė, kuri savo siela ir 
techniniais sugebėjimais įrodo 
savo aukštą muzikinį lygį”.

• Klaipėdoje šiais metais 
ruošiama mokslinė konferencija, 
skirta lietuvių išeivijos chorų 
veiklos istorijai. Rengėjai ypač 
domisi Kazimiero Viktoro Banai
čio, nuo kurio mirties neseniai 
sukako 25-eri metai, ir kitų išei
vijos kompozitorių gyvenimo nuo
trupomis ir kūrybos sąlygomis 
Vakaruose.

Estijos vyrų choro gastrolės 
Šiaurės Amerikoje

Estų, mūsų bendro likimo kai
mynų, spaudoje jau senokai ra
šoma apie Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse visą kovu mėnesį gas
troliuojantį iš Taifūno atvykusį 
RAM (Riiklik Akadeemiline 
Meeskoor) Valstybinį akademinį
vyrų chorą, kurisęrižinovų nUO-1''“Maryland. Kovo 24 dieną — 
monė, yra pasaulin geriatiėiaS ' (’arnegie Hali, New Yorke. Beje,
choras. Taip marrd 'ne tik estai, kovo 22 dieną gali būti suruoštas
bet ir daugelis užsienio dainavi
mo bei muzikos ekspertų. Profe
soriaus Gustav Ernesaks 1944 
metais įsteigtas choras savo re
pertuare turi daugiau kaip 1,200 
kūrinių. Repetuojama kasdien 
6-8 valandas, šešias dienas savai
tėje, vienuolika mėnesių per 
metus. Kiekvienariais metais 
choras turi daugiau kaip šimtą 
koncertų. Koncertuojama ne tik 
tėvynėje Estijoje, bet ir svetur. 
Choras yra koncertavęs įvai
riuose Sovietų Sąjungos mies
tuose, o taip pat Suomijoje, 
Vakarų Vokietijoje, Švedijoje, 
Italijoje ir Čekoslovakijoje. Visur 
choras susilaukė labai gerų 
įvertinimų.

Estijos Valstybinis akademinis 
vyrų choras jau seniai svąjojo at
vykti į Šiaurės Ameriką. Anksty
vesnieji mėginimai, deja, baigėsi 
nepasisekimais. 1976 metais 
profesoriui Gustav Ernesaks lan
kantis Interlochen, Michigan, 
teko susipažinti su amerikiečiu 
John W. Williams, kuris yra In- 
dianapolio Simfoninio choro diri
gentas. Kitais metais John W.
Williams buvo pakviestas atvykti 
į Talinną dalyvauti Estijos Dainų 
šventėje. Čia turėjo progos iš
girsti vyrų choro dainavimą ir 
artimiau susipažinti su estų 
tauta. Amerikietis, galima 
sakyti, estus įsimylėjo. John W. 
Williams yra ne kartą pasakęs, 
jog jis nesąs estas, tačiau didžiuo
tųsi juo būdamas. Jis 1978 metais 
įsteigė International Concert 
Agency ir pradėjo rūpintis estų 
pakvietimu. Nuo tada jis keletą 
kartų lankėsi Estijoje ir dėjo di
deles pastangas vyrų choro 
kelionę į Šiaurės Ameriką suor
ganizuoti.

Šių metų kovo mėnesį Estijos 
Valstybinis akademinis vyrų 

: choras lankosi JAV ir Kanado
je. Pirmasis koncertas bus kovo 6 
dieną Cincinnati, Ohio. Kovo 7 
dieną choras koncertuos Colum- 
bus, Ohio. Kovo 8 dieną Indiana- 
polis, Indiana. Kovo 10 dieną 
atliks uždarą koncertą Louisville, 
Kentucky, rengiamame JAV 
Chorų dirigentų suvažiavime. O 
kovo 12 dieną choras koncertuos 
Chicagoje, Orchestra Hali, miesto 
centre. Kovo 14 dieną koncertas 

bus Moorhead, Minnesota. Kovo 
15 dieną vyrų choras keliaus 
koncertuoti Toronte, Kanadoje. 
Paskui choras grįš į JAV. Kovo 
19 dieną numatytas koncertas 
Kennedy Center, Washington, 
D.C. Kovo 21 dieną Baltimore, 

koncertas Philadelphijoje.
Amerikiečio muziko John W. 

Williams įsteigta International 
Concert Agency yra pelno nesie
kianti organizacija. Estijos Vals
tybinio akademinio vyrų choro 
gastrolių išlaidų padengimui 
įvairiais būdais telkiamos lėšos. 
Koncertinės kelionės suorgani
zavimas pareikalauja daugiau 
kaip 150,000 dolerių išlaidų. Į šią 
sumą neįskaitomos kelionės iš
laidos. Pagrindinė darbo našta 

xteko amerikiečiui John W. Wil- 
liams. Jam talkininkauja estų or
ganizacijos ir pavieniai asmenys.

Valstybinis Estijos akademinis 
choras, lankydamasis Šiaurės 
Amerikoje, atliks klasikinius, o 
taip pat ir estų kompozitorių 
kūrinius. Choro repertuare: 
Schoenberg, Stravinsky, Orff, 
Poulenc, Barber, Mozart, Haydn, 
Liszt, Sibelius, Palestrina, 
Brahms, Wagner, Shostakovich 
ir estų Turnpu, Magi, Vettik, Tor
iais bei kitų kompozitorių kūri
niai. Dėl platesnių informacijų 
galima kreiptis į pagrindinį choro 
koncertų organizatorių John W.

Estijos Valstybinis akademinis vyrų choras (RAM)

Kultūros taryba 
jau vykdo darbus

Vasario mėn. 18 d. Draugo kul
tūrinio priedo „Nuomonių ir pa
stabų” skyriuje pasirodė ilgokas 
straipsnis apie naująją JAV LB 
Kultūros tarybą. Antano Juod
valkio komentarai taikomi Daliai 
Kučėnienei dėl jos vasario mėn. 
4 d. Draugo kultūriniame priede 
straipsnio, pristatančio naujos 
JAV LB Kultūros tarybos narius. 
Į p. Juodvalkio komentarus pati 
Kultūros taryba galės atsakyti. 
Tačiau informacijos dėlei reikėtų 
paminėti kai kuriuos jau iki šiol 
nuveiktus naujosios JAV LB 
Kultūros tarybos darbus bei 
projektus.

Anais laikais JAV LB 
Visuomeninių reikalų taryba 
paruošdavo kasetes Vasario 
16-osios dienos proga, išsiunti
nėjamas lietuvių radijo valan
dėlėms, ir anglų kalba paruoštas 
kasetes pateikdavo angliškoms 
radijo valandėlėms, su kuriomis 
buvo užmegzti ryšiai. Šiemet 
JAV LB Kultūros taryba sutiko 
tai padaryti. 22 minučių kasetė 
anglų kalba ir 7 minučių lietuvių 
kalba — jų darbų vaisius. Pro
gramoje tekstas ir muzika. Kase
tė anglų kalba ypač sklandžiai 
sudaro informacijos derinį, kuris 
sukasi apie kūrėjus, veikiančius 
Sąjūdyje. Kasetės žvelgia į 
Lietuvos įvykius, bet duoda ir is- 

- torinę perspektyvą. Kultūros 
taryba jau yra gavusi teigiamų 
komentarų iš radijo valandėlių 
vadovų. Norintys gauti kasetę 
gali kreiptis į JAV LB būstinę. 
Bus stengiamasi prašymus paten
kinti. Švietimo taryba jau'yra 
užsiangažavusi kasetes išsiun
tinėti lituanistinių mokyklų 
vedėjams.

JAV LB Kultūros taryba jau ta
riasi su Muzikų sąjunga dėl 1990 
metais rengiamos Dainų šventės. 
Jau planuojama pridurti ir kitų 
kultūrinių įvykių prie Dainų 
šventės. Pvz., Chicagos mieste 
įvyks Tarptautinis teatro festi
valis. Gal pasiseks ir vėl lietu
viams matyti teatralų iš Lie
tuvos. Tai Kultūros tarybos pasi- 
tarnavimas lietuvių išeivijos 
visuomenei ir JAV-bių kultū- 
ros/teatro mėgėjams. 1989 metų 
vasarą galvojama suruošti chor
vedžių studijų dienas Dainavoje.

New Yorke veikiantis Arts

Williams, P.O. Box 68731, India- 
napolis, Indiana 46268. Tel. 
(317)873-5799.

Estijos Valstybinis akademinis 
vyrų choras dainuoja aštuoniais 
balsais. Teigiama, kad choras 
prilygsta geram simfoniniam 
orkestrui. Kaimynai prašo talkos. 
Ateikime pasiklausyti.

P. Petrutis 

Club Theatre su dideliu pasi
sekimu paruošė lietuvių poetų 
darbų pristatymą anglų kalba — 
„Lithuanian Poetry in Transla- 
tion”. JAV LB Kultūros taryba 
svarsto to vieneto pasikvietimą į 
įvairias lietuvių kolonijas, pra
dedant, pvz., su Chicaga.

Kultūrinių premijų šventė bus 
šių metų gegužės 20 dieną Chi
cagoje. Netrukus bus praneš
ti premijų laimėtojai dailės, 
teatro, mokslinio veikalo ir kitose 
srityse. Premijų laimėtojai — visi 
išeiviai lietuviai. Mokslinio 
veikalo jury komisija (dr. Tomas 
Remeikis, dr. Dalia Katiliūtė- 
Boydstun, dr. Bronius Vaškelis) 
turėjo peržiūrėti 17 įteiktų vei
kalų! Premijų įteikimo šventė 
ir premijų paskyrimas yra Kultū
ros tarybos žinioje.

Ryšiai su Lietuva, ryšiai su 
JAV-ėse gyvenančiais pabal- 
tiečiais ir kitais amerikiečiais 
sudaro tik dalį Kultūros tarybos 
rūpesčių. Žinoma, kaip p. Juod
valkis minėjo, finansiniai rūpes
čiai gali darbų įgyvendinimą 
apriboti. Tačiau JAV LB Krašto 
valdyba remia Kultūros tarybos 
užsimojimus; finansinė kontrolė 
Kultūros taryboje ir Krašto 
valdyboje yra pajėgiose rankose. 
Tiesa, dėl p. Juodvalkio paminėtų 
archyvų klausimo, reikėtų pažy
mėti, kad JAV LB Krašto val
dybos posėdyje vasario mėn. 26 d. 
buvo aptartas Šokių ir Dainų 
švenčių rengimo komisijų archy
vų sukaupimas ir pan.

Naujoji JAV LB Krašto val
dyba, kaip ir Kultūros taryba, 
dirba įdomioj istorinėj kryžkelėj. 
Kiekvienas visuomenės narys 
turi savo nuomonių kaip darbus 
vykdyti, Krašto, ir tarybų val
dybos dirba pagal savo nuožiū
rą ir gerus norus, siekiant balan
suotos veiklos — balanso tarp 
išeivijos ir Lietuvos pageidavimų 
ir poreikių, balanso tarp veiklos 
sukeltų išlaidų ir finansinės 
realybės.

Ramunė Kubiliūtė

• Ivar Ivask, estų poeto ir li
teratūros mokslininko, Universi
ty of Oklahoma leidžiamo žurnalo 
World Literature Today redakto
riaus, naujas eilėraščių ciklas 
anglų kalba, pavadintas „Baltų 
elegijos”, buvo išspausdintas Es
tijos literatūriniame mėnraštyje 
Looming (Kūrimas), 1988 m. 
lapkričio mėn. numeryje. Į estų 
kalbą jį išvertė Ivasko jaunesnis 
kolega Paul-Eerik Rummo. 
Pirmasis „Baltų elegijų” ver
timas buvo į lenkų kalbą, paruoš
tas Česlavo Milošo ir išspaus
dintas Paryžiuje leidžiamame 
žurnale Kultūra. „Baltų elegijų” 
vertimai į latvių ir lietuvių 
kalbas planuojami išleisti dar 
šiais metais.
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Lietuvos dramaturgijos festivalio 
biuletenio „Atgaiva” nauja medžiaga
Nuo 1988 m. gruodžio 10 iki 22

— dešimt dienų Šiauliuose vyko 
Lietuvių dramaturguos festivalis. 
Jj organizavo naujasis Šiaulių 
dramos teatro vyriausias reži
sierius Gytis Padegimas. Šį kar
tą ne tik buvo rodomi nauji vi
sų Lietuvos teatrų pastatymai. 
Rytais vyko svarstymai, kuriuo
se dalyvavo teatro ir literatūros 
kritikai, filosofai, rašytojai, kul
tūrologai. Vakarais įprastu laiku 
buvo vaidinami spektakliai, o po 
jų — Šiaulių Mažajame teatre 
skaitomą poezija.

Dar viena šio festivalio naujovė
— buvo leidžiamas laikraščio for
mato biuletenis Atgaiva. Jo išėjo 
keturi numeriai. Vakarus kol kas 
pasiekė tik trečiasis, kuriame 
esama — Lietuvos sąlygomis — ir 
retesnės medžiagos, vadinamų 
baltųjų dėmių užpildymo. Spren
džiant iš šio numerio, biulete
niuose buvo dalijamasi pir
maisiais įspūdžiais apie festivalio 
spektaklius. Paminėsime kelis: 
režisieriaus Gyčio Padegimo pa
statytą Vidmantės Jasukaitytės 
„Žilviną” (Šiaulių teatras), Valdo 
Kukulo ir Rimo Tumino teatrinį 
vaidinimą poeto Pauliaus Širvio 
gyvenimo motyvais iš pokario 
laikų „Čia nebus mirties” (Vals
tybinis akademinis dramos te
atras), Balio Sruogos „Baisioji 
naktis” (Kauno Valstybinis dra
mos teatras).

Trečiajame biuletenio Atgaiva 
numeryje dramaturgas Kazys 
Saja, savo pjesės „Žemaičių 
piemuo” pastatymo proga, rašo 
apie Valančiaus pamokas, kurios 
dabar vėl gali praversti, Sąjos 
žodžiais, šitame erškėčiuotame 
tautos kelyje šiandien. Jaunas 
dramaturgas Gediminas Jankus 
su giliu kartėliu svarsto Lietuvos 
teatro ir tautinės dramaturgijos 
padėtį. Savo straipsnyje jis ra
šo: „Išties pasiklydo lietuviškas 
teatras, ilgus metus lankstęsis 
konjunktūrai, kultūros valdinin
kams, jubiliejinėms iškilmėms, 
ideologinėms kampanijoms...” 
Gediminas Jankus toliau pažymi, 
kad tautinės savimonės stoka, 
neslepiamas tautinės kultūros 
niekinimas žlugdė lietuviško 
teatro idėją, vertė dramaturgus 
žaisti „aktualijomis”... Dabar 
vėjai pasikeitė. Kremliaus vėt
rungės pasisuko. Nomenklatū
ra žlunga, proginiai, sąjunginės

Musulmonai kovoja
prieš modernią literatūrą

Salman Rushdie su Bavo knyga „The Satanic Verses”

Kas domisi literatūra, be abejo, 
atsimena, kaip komunistų parti
jos ideologas Andrejus Ždanovas 
1946 metais puolė Leningrade 
leidžiamus žurnalus Zvezda ir 
Leningrad ir rašytojus M. Zoš- 
čenką ir Achmatovą. Neturėda
mas iš ko pragyventi, kadangi ir 
žmona buvo išmesta iš darbo, Zoš- 
čenka tada pradėjo verstis kur
piaus amatu.

Tas puolimas buvo iš centro 
duotas ženklas, kad ir kitur ra

Jonas Jurašas

ministerijos aprobuoti veikalai Kauno dramos teatro vyriau- 
nebeturi paklausos. Ką daryti siojo režisieriaus Jono Jurašo Į 
eilįnįąm ręžisierįui, pratusiam į. kūrybą ir jo likimą. Skelbtom^Maolzvna of 11 o • I rr\rf 1 a r » n i X„Maskvos boksus” žvąlgytis? 
Dabar reikia, sukandus dantis, 
sukti veidą į tautą... Gediminas 
Jankus įspėja saugotis pseudo- 
tautinių spektaklių, koketavimo 
tautine idėja... Šia idėja reikia 
gyventi — ir aktoriams, ir reži
sieriams. Autorius nori tikėti 
Lietuvos teatro atgimimu, su ta 
viltim ir užbaigia savo jau
natviškai karštą straipsnį.

Trečiajame Atgaivos numeryje 
skelbiama ir viena kiek netikėta 
medžiaga, regis, nelengvai iš
vydusi dienos šviesą. Ji pava
dinta „Išplėštas lapas. Kau
no valstybinio dramos teatro 
istorija”. Kaip rašoma įžangoje, | 
čia pateikiami archyviniai do
kumentai, kurie byloja apiel 

šytojai turi būti šokdinami. Tad 
ir Lietuvoje turbūt nebuvo likę 
rašytojo, kuris tuo metu nebūtų 
buvęs žiauriausiai puolamas 
(pavyzdžiui, į miltus buvo sumalti 
Balys Sruoga už Dievų mišką, 
Kazys Boruta už Baltaragio ma
lūną ir kiti).

Ždanovas anuomet buvo toks 
partiškai reikšmingas, kad ir 
Lietuvoje, rodos, ne vienas ko
lūkis gavo jo vardą. Tačiau šiuo 
metu Maskva nutarė, kad jo var

ištraukos iš šio teatro Męųo , u ir net,im0” 1 : 
tarybos protokolų (1967-1972)* 
liudijančių apie Jono Jurašo 
spektaklių sumanymus, siekius 
ir kliūtis bei pasipriešinimą jo 
idėjoms. Keista (arba dėsninga), 
kad svarbiausieji protokolai, 
kurie akivaizdžiausiai bylotų 
apie cenzūros metodus, Meno 
tarybos narių apsidraudėlišku- 
mą, baimę, kurie dokumentuotų 
spektaklių uždarymą — tie pro
tokolai, pasirodo, dingę iš teatro 
archyvų (vargai su Kazio Sajos 
„Mamutų medžiokle”, Kultūros 
ministerijos įsakymas išbraukti 
spektaklį iš repertuaro; spek
taklio „Bolševikai” uždary
mas; „Grasos namų” peržiūra, 
reikalavimas visiškai pakeisti

du neturi būti vadinami joks 
miestas, kolūkis, gatvė ar įmonė, 
taigi jam atimama per prievartą 
visur segiota garbė.

Palyginimus mėgstantieji lite
ratūrinio gyvenimo apžvalgi
ninkai dabar primena anuos 
jau senokus įvykius Sovietų 
Sąjungoje, matydami, kas darosi 
musulmoniškame pasaulyje. Pa
grindo tokiems samprotavimams 
jiems davė Londone gyvenančio 
indų kilmės rašytojo musulmono 
Salman Rushdie romanas The 
Satanic Verses. Rushdie prieš 
keletą metų yra laimėjęs Booker 
premiją už kitą romaną — Night’s 
Children. Ten Indijos ir Pa
kistano valdantiesiems jis nepa
gailėjo aštraus žodžio. O nau
jajame romane, kuris irgi buvo 
artimas kandidatas Bookeriui, jis 
pasirodė nusikaltęs savo bend- 
ratikiams, nes Pranašą pavaiz
davęs kaip žmogų ir neišryškinęs 
aiškiau skirtumo tarp gėrio ir 
blogio. Todėl ta knyga jau už
drausta Indijoje, Egipte, Saudi 
Arabijoje, o Br’tanijos Bradfor- 
do mieste, kuriame ketvirtadalį 
gyventojų jau sudaro musulmo
nai, suorganizuota didžiulė de
monstracija, kurios metu buvo 
deginamas tasai Rushdie kūri
nys. Demonstracija buvo organi
zuota ir prieš W. H. Smith kny
gynų tinklą, kuris, vengdamas 
galimų užpuolimų, išėmė knygą 
iš apyvartos, bet linkęs ir vėl 
pradėti pardavinėti, nes demons
tracijos atkreipia dėmesį į prekę 

spektaklio pabaigą; „Barboros 
Radvilaitės” lemtinga peržiūra, 
kaltinimai nacionalizmu, religine 
mistika, per dideliu sudvasinimu 
ir kita). Dingęs iš Kauno teatro,
Kultūros ministerijos ir Litera
tūros ir meno archyvų ir Jono 
Jurašo „Atviras laiškas”, už kurį 
jis buvo rytojaus dieną atleistas 
iš teatro meno vadovo pareigų. 
Laiško nuorašas — su keliom 
stambiom korektūros klaidom — 
pagaliau surastas pas privatų 
asmenį, matyt, nusirašiusį jį 
ėjusį per rankas. Dabar jis skel
biamas festivalio biuletenio At
gaiva trečiajame numeryje — 
pirmą kartą Lietuvos spaudoje po 
daugiau kaip 16 metų, kai jis 
buvo parašytas (1972 rugpjūčio 
16) ir pasiųstas LTSR Kultūros 
ministerijai, Kauno dramos teat
rui ir savaitraščiui Literatūra ir 
menas. Taip pat greta skelbiamas 
ir LTSR Kultūros ministro įsaky
mas Nr. 2-382 — atleisti iš eina
mųjų pareigų vyriausią režisierių 
Joną Jurašą, „neužtikrinusį te
atro idėjinio-meninio vadovavi
mo”.

Šią publikaciją parengė dabar
tinė Kauno dramos teatro lite
ratūrinės dalies vedėja Vida Sa
vičiūnaitė, parašiusi jautrią ir 
prasmingą įžangą. Joje autorė 
tarp kitko pažymi: „Suluošintas 
menininko J. Jurašo likimas — 
gėdos ženklas Lietuvos teatro 
istorijoje. Ar yra toks grimas, 
kuris panaikintų smurto randus 
mūsų tautos kultūros veide? Ne-_ 
drįstu neigti, nes noriu tikėti. 
Nedrįstu teigti, nes jaučiu, kaip 
iki šiol mus veikia žmogiškumo 
išdavysčių genai. Todėl sakau — 
sunki ši kalba apie nubaustą 
brolį už jo nepaklusnumą ir už 
tai, kad jo siela buvo per didelė 
mūsų kišdiiei... Nepaprasta šita

amj
P.S. Pati Vidos Savičiūnaitės 

parengta pūblikacija — nors ir 
vienkartiniame festivalio biule
tenyje — rodo, kad vis dėlto gero
kai pasikeitė reikalai Lietuvoje 
per tuos 16 metų, praėjusius nuo 
Jono Jurašo „Atviro laiško” pa
rašymo. Tį patvirtina ir dar 
vienas faktais, kurį anksčiau sun
koka būtų buvę įsivaizduoti: tos 
pat LTSR Kultūros ministerijos 
oficialus kvietimas Jonui Jurašui 
pastatyti spektaklį Lietuvoje, da
tuotas praėjusių metų gruodžio 
27 dieną. Ar šis kvietimas įgy
vendinamas — parodys laikas.

amj

— nebloga reklama.
Musulmonų draugija religinei 

tolerancijai, skleisti net galvoja 
kreiptis į Britanijos teismą, kad 
nuteistų Rushdie, kaip nusikaltu
sį rasizmu arba už piktžodžia
vimą.

Ryšium su ta istorija dėl Sata
nic Verses skelbiami ir kiti duo
menys apie karingųjų musulmo
nų veiklą kultūros srityje. Egipte 
juk buvo uždraustas dabar No
belio literatūros premiją gavusio 
Naguib Mahfouz romanas The 
Children of our Alley, kuris lai
komas šedevru. Jordano romanis
te Fadia A. Faguir, kurios knygos

Degantis bestseleris Bradfordo mies
te, Anglijoje.

Lidija Šimkutė

Lidija Šimkutė-Pocienė (iš Adelaidės, Australijos) Verkių 
rūmuose, prie Vilniaus, kur ji skaitė savo poeziją, kaip ir 
daugelyje kitų Lietuvos vietovių, per savo viešnagę 1988 
metais.

MŪSŲ DALIA

Palangėje 
linguojantys jacintai 
raizgo raštą lubose.

Stalas, 
užtiestas balta staltiese, 
atmuša vaivorykštės spalvas.

Palinkę žiedai sugeria lietų, 
nakties griausmui 
numarinus žemę.

Likimas skaičiuoja mūsų kaltes 
ir krauna į tuštumos lobį 
daiktų paslaptis.

Išsekę žingsniai nebeatskamba gatvėmis. 
Išsunkti žodžiai nebeatšaukia vardų.

Tik likus tyluma dalina savo dalią.

BADAS

Mes renkam ir renkam 
žodžius be žado iš bado.

Surinkę,
vis kraunam i krūvą 
kruvinus žodžius, 
krentančius iš prakirstų lūpų 
žodžius be žado iš bado.

Pasinėrę 
paslapčių raizginyje, 
vejame [temptus siūlus 
ir mezgame 
apsaugos apsiaustus.

Kodėl mes tokie trapūs?
Kodėl mes jaučiam drebuli po šilta 

saule?

METAMORFOZĖ

Baltas angelas priklaupė prie lovos.

Nakties antklodė pražydo juodai 
prie peleninių plaukų.

Mintys kaip žvėrys drasko vidurius, 
išvydę kuprotą šmėklą sapne.

Kažkas pažadino mane iš miego.
Kažkas paėmė ir vedė.

Mėnulio ranka perbraukė akis.
Mėnulio šviesa pridengė kūną.

Angelui užmigus, 
įvyko metamorfozė 
nakties tamsumoj.

Vaiduoklės pirštai perbėgo 
dangaus kankles, 
ieškantys paslaptingų stygų.

NEKINTANTI TIESA

Žaidžia žaibai 
su šnarančiais vijokliais.

Mintys
kaip gladiatoriai 
išeina kovon
i bauginančią areną.

Atsirėmęs balsas į tolumą. ‘ 
pervėrė tuštumą, > J
kur laikas sėlina slapčia 
ir mintys raizgo beprasmybę.

Skyla vaizduotės žvilgsniai
i neužmirštiną klaidą 
ant sąmonės pergamento, 
kur nekintanti tiesa 
suka amžiną ratą.

PAKLYDUSIOS AKYS

Balsų audinys 
išlydi nebūties valandas.

Dūmų labirinte 
palinkę vyrai 
gurkšnoja vienatvės vyną.

Šimtaveidžiai keleiviai 
dingsta perono sąmyšy.

Lango stiklas 
atspindi 
paklydusias akis.

uždraustos Egipte, informuoja, 
kad musulmoniškuose kraštuose 
jau daug kur griežtėja cenzūra 
ir bauginimai rašytojų. Nawal 
El-Saadawi, Mahmoud Darvvish 
ir keletas kitų žinomiausių arabų 
romanistų ir poetų yra uždrausti 
kaip heretikai daugelyje arabų 
kraštų. Saudi musulmonų grupė 
skleidžia sąrašą, kuriame su
rašyti 66 disidentiški arabų in
telektualai, ir ji skelbia šventąjį 
karą modernizmui, kuriuo kaip 
tik „nusikaltę” tie draudžiamieji 
rašytojai, kaip anuomet Ždanovo 
vadovaujamiems partijos kir
viams sovietinių kraštų rašytojai.

B. Kazimieraitis
• Ajatolai Chomeini parei

kalavus The Satanic Verses auto
riaus Salman Rushdie galvos, 
rašytojui su Britanijos valdžios 
apsauga pasislėpus, o literatūri
niame pasaulyje kilus sąmyšiui 
(pvz., JAV du didžiausi knygynų 
tinklai — Waldenbooks ir B. 
Dalton Booksellers knygą išėmė 
iš apyvartos) — pastaruoju metu 
šioje politine tapusioje kontro
versijoje pasisiūlė tarpininkauti 
Sovietų Sąjunga.

Salvador Dali Hitlerio enigma, 1937
Aliejus ant medžio, 94 x 141

Žmogaus siluetas 
šių dienų 

literatūroje
(Atkelta iš 2 psl.)
romano The Unbearable Light- 
ness of Being (Nepakeliamas 
būties lengvumas) žodžiais, vis
kas iš anksto atleidžiama ir vis
kas todėl ciniškai ir leidžiama.

Pasauly, kur
Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia 

žmogžudžiai.
Ir kur begalinis pavergto, kan
kinamo ir valstybiniu mastu žu
domo žmogaus šauksmas per
smelkia dangų ir žemę. — Ir sie
lą, kurios kančia spinduliuoja ir 
iš literatūrinio personažo veido.
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