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Dar viena dovana išeivijai ir Lietuvai 

Lietuvių PEN centras 
ir išeivijos uždaviniai 

Šių metų gegužės 10 dieną 
Olandijoje Lietuva pasiekė svar
bią pergalę. 53-ajame Tarptau
tinio PEN klubo suvažiavime 
nepriklausomas Lietuvių PEN 
centras buvo vienbalsiai priimtas 
į pasaulinę rašytojų organizaciją. 

Tai reiškia, kad rašytojams 
tėvynėje (ir išeivijoje) atsiveria 
nemažas langas į pasaulį. Lie
tuviai dabar galės veiksmingiau 
supažindinti užsienį su savo 
kultūra ir siekiais. Rašytojai 
galės megzti asmeniškus ir or
ganizacinius ryšius su įvairių 
t au tų autor ia is . Padaugės 
galimybių versti lietuvių litera
tūrą į kitas kalbas. Ypač jaunie
siems literatams atsiras daugiau 
tada progų išvykti į užsienį, 
pasinaudoti stipendijomis, etc. 
Lietuvos ir išeivijos rašytojai 
galės reguliariai susitikti ir ben
drauti, kaip lygiateisiai, laisvi 
žmonės. 

Pasidžiaugus šia pergale, reikia 
bematant ją paversti kūnu. Štai 
tolimesni žingsniai: 

1. Anot Tarptautinio PEN klu
bo vadovybės, būtina, kad nauja
jame Lietuvių PEN centre kuo 
aktyviau ir gausiau dalyvautų ir 
išeivijos rašytojai: centras bus 
Vilniuje, išeivius apjungiantis 
skyrius — Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Rašytojams tėvynėje 
reikės finansinės, organizacinės, 
lingvistinės ir kitokios paramos. 
(Estų ir latvių PEN centrų rė
muose jau glaudžiai bendrauja 
tų tautų rašytojai tėvynėje ir 
užsienyje.) Tad pradėkime lipdyti 
tą Lietuvių PEN centrą užsie
nyje. Kol jo nariai susiburs ir išsi
rinks savo valdybą, jo reikalus 
laikinai tvarkys trijų „pensi-
ninkų"-veteranų „chunta": To
mas Venclova, Algirdas Lands
bergis ir Stasys Goštautas (iždi
ninkas). 

2. Kaip ir kompiuterius ar 
veislines telyčias tėvynėje įsigyti 
norintieji, taip ir Lietuvių PEN 
centro nariai tuoj susidurs su 
skaudžia valiutos problema. 
Metinį mokestį už kiekvieną narį 
(10 dolerių) ir registracijos 
mokestį už kiekvieną būsimų 
konferencijų dalyvį (150 doleriu) 
reikės mokėti doleriais, kurių 
Lietuvoje nėra. Mūsų, išeivių. 
pareiga juos t a i s doleriais 
aprūpinti ir įgalinti jų veikla. 

Henriko Kačinsko pirma plokštelė 
DALIA SRUOGAITĖ 

Tautiečiai, mecenatai, fondai, 
atsiliepkit į šį istorinio momento 
reikalavimą ir siųskit savo įna
šus lietuviškojo PEN centro 
gyvybei nalaikyti laikinajam iždi
ninkui šiuo adresu: Stasys Goš
tautas, 12 Woodridge Road. West-
wood, MA 02090. Ar nebūtų 
gražu, jei kiekvieną Tarptautinio 
PEN klubo konferencijoje daly
vauti norintį (ar norinčią) rašy
toją iš Lietuvos „adoptuotų" išei
vis (ar išeivė), apmokėdama(s) re
gistracijos mokestį, ir taip už
megztų „giminystės" ryšį? 

3. Pirmoji proga išeivijai pa
sveikinti ir priglausti naujagimio 
Lietuvių PEN centro narius jau 
čia pat. 54-asis pasaulinis PEN 
kongresas vyks Toronte ir Mon-
trealyje šiais metais nuo rugsėjo 
23 iki spalio 1 dienos. Į jį tikisi at
vykti bent tuzinas rašytojų iš Lie
tuvos. Jaučiu, kad šaunioji Kana
dos Lietuvių Bendruomenė ims ir 
pasiskelbs tų rašytojų globėja! 

Akronimas P.E.N. anksčiau 
aprėpė poetus, dramaturgus , 
esejistus, redaktorius (literatū
rinius) ir romanistus (Poets, Play-
wrights, Essayists. Editors and 
Novelists). Šiandien nariais gali 
būti ir radijo bei televizijos skrip-
tų autoriai, vertėjai, istorikai ir 
kiti bet kurioje literatūros šakoje 
aktyvūs rašytojai. Pagrindinė 
sąlyga — bent dvi parašytos ko
kybiškos knygos. 

Norinčiuosius įstoti į Lietuvių 
PEN centrą prašome pasiųsti 
laišką laikinajam sekretoriui 
(Stasys Goštautas, 12 Woodridge 
Road. Westwood, MA 02090) su 
(a) kelių sakinių savo literatūrine 
biografija anglų kalba, (b> nario 
mokesčiu už pirmuosius metus 
($30) ir (c) parašu po šiuo sakiniu: 

I. the undersigned, have read 
the P. E. N. Charter and subs-
cribe to its aims. 

P. E. N. klubo chartijos verti
mas į lietuvių kalbą išspausdin
tas šiame Draugo kultūriniame 
priede, kuriame bus informuo
jama apie tolesne P.E.N. veiklą. 

(Dalis nario mokesčio bus pa
naudota Vilniaus centro išlai
doms padengti.) 

Algirdas Landsbergis 

Skaudus yra likimas dailiojo žo
džio ir scenos meistrų, ypač mūsų 
išeivijos, kur tiek daug nepa
kartojamų spektaklių ir jų da
lyvių išnyko, dingo, tapo pamirš
ti. Tik saujelė poetų ir aktorių 
suskubo įamžinti savo balsus 
plokštelėse. Pačioje mūsų imi
gracijos JAV pradžioje, kada 
scenos kūrėjai buvo jauni, ener
gingi ir dar ,,neaprūdiję", jų di
džiulis indėlis į mūsų kultūrą liko 
tik korespondentų aprašytas ir 
recenzentų apgnaibytas. Visi tie 
pageltę ir jau gerokai aptrūniję 
laikraštiniai lapai nebeilgai apie 
tai mums bylos, nes vis mažėja 
pasišventėlių grupelė, kuri dar 
stengiasi mūsų archyvinę me
džiagą išsaugoti. 

Energingesni teatrų vadovai ar 
teatro sirgaliai dar spėjo vieną 
kitą pastatymą nufilmuoti ir bent 
kelioms po mūsų kartoms palik
ti. Deja, nei viename, kiek žinau, 
nebebuvo mūsų paties didžiojo 
scenos maestro — Heriko Kačins
ko. Liko tik labai nevienodo kva-
liteto magnetofoniniai Kačinsko 
balso įrašai, kuriuos gelbėti su
kruto mažas būrelis jo draugų. 
Pasakyti, kad garbė jiems už tą 
darbą — būtų per maža, šiuokart 
gal nuoširdžiau skambėtų pa
prastas, bet tikras lietuviškas 
ačiū! Iš savo patirties gerai žinau, 

koks didelis ir kankinančiai 
kruopštus bei komplikuotas yra 
plokštelės saviveiklinis ruošos 
darbas, nekalbant jau apie finan
sus. Tik įsidėmėkime: Henriko 
Kačinsko plokštelės leidėjai yra 
ryžtingi pensininkai, nebe jau
nikliai, supratę, kokio turto gali
me greitai netekti, — be jokių 
mūsų fondų, organizacijų, tarybų 
paramos ar globos patys ėmėsi 
iniciatyvos, nujausdami, kokiais 
kryžiaus keliais tektų braidžioti, 
prašant tų taip reikalingų žalių 
popierėlių... Ir tik tų jau gerokai 
žilstelėjusių išmanymas grąžino 
mums bent balsą Henriko Ka
činsko! 

Henriko Kačinsko plokštelę, 
mūsų poezijos Lietuvą, išleido 
Antanas Gustaitis, Alfonsas Pet-
rutis ir Pe t ras Viščinis. Plokšte
lės gamybą finansiškai parėmė 
Aleksandra Gusta i t ienė , An
tanas Gustaitis, dr. Juozas Kazic
kas, Alfonsas Petrutis, Juozas 
Rašys ir Petras Viščinis. Daili
ninkas — Pranas Lapė, techni
nė priežiūra — Romo Šležo. Joje 
Henrikas Kačinskas skaito Mai
ronį, Vincą Krėvę, Balį Sruogą, 
Kristijoną Donelaitį , Antaną 
Miškinį, Stasį Santvarą, Vincą 
Myko la i t į -Pu t iną , Bernardą 
Brazdžionį, Juozą Kėkštą, Anta
ną Baranauską, Kazį Binkį, Hen-

Tarptautinio P.E.N. klubo chartija 
Tarptautinis PEN klubas tei

gia, kad: 
1. Literatūra, nors ji taut inė 

savo prigimtimi, nepripažįsta 
jokių sienų, todėl privalo būti iš
saugota kaip bendra tautų verty
bė, nepaisant politinių ar tarp
tautinių perversmų. 

2. Bet kokiomis aplinkybėmis, 
o ypač karo metu, meno kūriniai, 
tas visos žmonijos palikimas, turi 
išlikti nepaliesti tautinių a r poli
tinių aistrų. 

3. PEN klubo nar ia i bet 
kokiomis sąlygomis panaudoja 
visą savo įtaką geram tautų 
tarpusavio supratimui ir abipusei 
pagarbai ugdyti; jie įsipareigoja 
dėti visas pastangas, kad būtų 
pašal inta rasinė, klas inė ir 
t au t inė neapykan t a ir kad 
pasaulyje būtų įgyvendintas 
t a ikaus žmonijos sambūvio 
idealas. 

4. PEN klubas gina netrukdo
mo pasikeitimo idėjomis principą 
kiekvienoje tautoje, taip pat tarp 
tautų, ir jo nariai įsipareigoja 
priešintis visokiam saviraiškos 
laisvės suvaržymui tame krašte 
ir toje bendruomenėje, kuriai jie 
priklauso. PEN klubas pasisako 

Siame numeryje: 
Lietuvių PEN centras • Henriko Kačinsko plokštelė • „Dux 
Magnus" Vilniuje laukiant • Pasižvalgymas po Pietų Afriką (4) 
• Kornelijaus Jazbučio eilėraščiai • Fotografijos meno paradoksas 
• Išeivijos fotografijos paroda Vilniuje • Donelaitis Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 

Henriko Kačinsko plokštelės aplankas, sukurtas dailininko Prano Lapės. 

už laisvą spaudą ir smerkia prie
vartinę cenzūrą taikos metu. Jis 
tiki, kad būtinybė kovoti už 
pasaulio pažangą, užtikrinant la
biausiai t inkamą politinę ir eko
nominę tvarką, skatina atvirai 
kritikuoti vyriausybes, administ
racinius organus ir įvairias in
stitucijas. Ir kadangi laisvė impli
kuoja savanorišką apsiribojimą, 
nariai įsipareigoja priešintis to
kioms laisvos spaudos blogybėms, 
kaip melagingos publikacijos, 
sąmoningos klastotės ir faktų iš
kraipymas, siekiant politinių ir 
asmeninių tikslų. 

Lietuvių P E N centro 
pradininkai 

Romualda-" Lankauskas, no-
velistas ir romanistas 

Kornelijus Platelis, poetas ir 
vertėjas 

Saulius Šaltenis, dramaturgas 
ir novelistas 

Jonas Mikelinskas, romanistas 
ir novelistas 

Juozas Glinskis, dramaturgas 
Antanas A. Jonynas, poetas 
Kazys Saja. dramaturgas ir no

velistas 
Sigitas Geda, poetas ir vertėjas 
Marcelijus Martinaitis, poetas 
Vytautas Rubavičius, poetas 
Ričardas Gavelis, novelistas ir 

romanistas 
Aleksandras Krasnovas, litera

tūros kr i t ikas ir leidėjas 
Petras Dirgėla, romanistas 
Almis Grybauskas, poetas ir 

vertėjas 
Jonas Juškaitis, poetas i r 

vertėjas 
Judita Vaičiūnaitė, poetė 
Vydas Astas. novelistas 
Leonidas Jacinevičius, novelis

tas ir romanistas 
(Nukelta į 2 psl.) 

riką Radauską, Oskarą Milašių ir 
Kazį InČiūrą. Plokštelę pagamino 
Vogt Quality Recordings, Need-
ham, Massachusetts, 1988 
metais. 

Su Henriku Kačinsku man teko 
ne kartą ne tik pabendrauti, bet 
ir padirbėti, ruošiant įrašus „Pel
kių žiburėlio" literatūrinėms va
landėlėms, bei dalyvauti sceninio 
pastatymo ruošoj. Visada teko 
stebėtis, su kokiu pareigingumu, 
kruopštumu ir disciplina aktorius 
ruošėsi. Atrodė, kad jo patirtis, 
erudicija ir talentas buvo pačioje 
žydėjimo pilnatyje, o jis vis dar 
ieškojo subtilesnio jausmo, tiks
lesnio išsireiškimo. įvairesnių 
niuansų, nuolat save kritikuoda
mas, taisydamas. 

Eilėraščiai ar proza prie mikro
fono nekėlė jam itin didelio rūpes
čio, jis jau buvo įgudęs su juo 
draugauti (arba bartis), todėl jo 
eilėraščių skaitymai plokštelėje 
skamba kaip tyra muzika. Dra
mų monologai tačiau niekad įo 
nepatenkindavo. Būdamas be
veik pedantiškai savikritiškas, jis 

raukėsi klausydamas savo įrašų 
ir vis sakė: „Negerai, negerai..." 
Čia galima su juo sutikti, nes sce
noje monologai sušvisdavo viso
mis vairorykštės spalvomis. Ypač 
liko įsimintinas Balio Sruogos 
kūrybos vakaras (1972 metais 
Chicagoje, minint rašytojo 
25-ąsias mirties metines). Henri
kas Kačinskas buvo pakviestas 
įsijungti j Chicagos aktorių bei 
scenos mėgėjų būrį ir Sruogos 
veikalų ištraukose atlikti Jogai
los ir Sapiegos vaidmenis. Tai 
buvo paskutinis jo viešas pasiro
dymas aktorių ansamblyje. 

Turėdamas partnerius, dialo
gus su jais, sceninį bendravimą, 
jausdamas žiūrovų reagavimą, 
spektaklio pulsą, nepaisant jau 
nemažos amžiaus naštos, Kačins
kas scenoje buvo karalius, o jo sa
komi monologai — nepakarto
jami. Scenoje jis galėjo judėti, mo
duliuoti balsą nuo švelnaus pia
nissimo iki galingo crescendo, ga-
iejo mizanscenuodamas išlaikyti 
ilgesnes pauzes — daryti visa, kas 
prie mikrofono neįmanoma. Ne

gi lakstysi apie mikroioną, vi 
galvodamas, kaip tavo baisa 
skambės vienoj pozicijoj, kaip ji 
šokdins aparatūros adatėles ki 
toj?.. Plokštelėje Jogailos, Sapie 
gos ir Švitrigailos monologai, de 
ja, ne iš scenos, tačiau vis t ie! 
gerai, kad jie yra, nes aktorių: 
juos mėgo. buvo giliai išstudi 
javęs veikėjų charakterius, jų vi 
dinę būseną. Ak. k ar mes buvom 
neužfiksavę Kačinsko drc no; 
spektakliuose?.. 

Vis norėjome tobuiv ^ -
kie pašaliniai garsai nejsib: 
kad sloguojanti publika n" su 
dėtų, kad koks rūkorius neu-
sėtų... Todėl ir tempėm Kad 
į studiją, todėl ir jis pats n 
švaraus, kiek galima aukš a 
kokybės įrašo. Dabar, kai \ :a: 
nebeatkuriamoje praeityje. 
graudžiai gaila: nors ir su ..- lis 
išoriniais „priedais", spektaklio 
įrašas būtų mums neapsakoma 
brangus. Prisimintumėm ir pub 
likos reakciją, spontaniškus plo 
jimus, amą užimančią tylą, pajus 
tumėm vaidinimo ritmą, jo duo
bes ir aukštumas, galop net 
girdėtumėm Kačinsko ironišką 
šypsnį, atgailaujančią išpažintį, 
šiurpulingai jaudinančią priešai-
ką... 

Amerikiečiai, anglai ir kiti vi
sai be skrupulų tokius įrašus da
rė ir išleido plokštelėse. Įsidėmė
tinas vien Dylan Thomas Under 
Milk Wood veikalo su pačiu auto
rium įrašas. Prieš pat premjerą 
kažkas padėjo mikrofoną ant sce
nos grindų ir mažu magnetofo
nu įrašė spektaklį. Tas įrašas 
stebuklingai išliko, o planuoto 
skaitymo studijoje niekas dėl 
ankstyvos Dylan Thomas mirties 
neįvykdė. Tos plokštelės leidėjai 
kaip tik ir džiaugiasi įrašo atmos
fera, sakydami, jog ypačiai ver 
tingas yra publikos, aktorių ir pa
ties autoriaus bendravimo užfik
savimas. Dabar tiesiog ir norisi 
šaukti SOS: gal kas yra užrašęs 
kokį spektaklį su Henriku Ka
činsku? Jeigu yra — neužmūryki
te savo archyvuose, leiskite vi
siems susipažinti, prisiminti' 

• Nukelta į 4 psl.) 

Po vienos ..Peikiu žiburėlio" literatūrines valandėle^ I hir^on ^Margai 
aktorė Irena Nivinskaite. redaktorius Petras .Jurk-t.)- Margai ;., 
aktorius Henrikas Kaminskas, redaktore Dalia Sr\i"kM;t' Bj i.m UTĮ. , 
Casey Deveikis. 

i r nliif [""vi'MmojeMi.* kairės' 
• iMiuriK. i.ilįja Vanagaitiene. 
M trtfu^io'" radijo pranešėjas 

. 
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Šaukia Lietuva, laukia... 
Pokalbis su Dar ium Lapinsku apie „Dux Magnus" Vilniuje 

— Girdėjome, kad vykstate į 
Lietuvą su Jūsų operos ,,Dux 
Magnus" pastatymu. Kada iš
vykstate ir kur bus Lietuvoje spek
takliai? 

— Išvykstame gale birželio. 
Spektakliai vyks Vilniaus Operos 
rūmuose liepos 6, 7, 8 ir 9 dieno
mis. Lietuvos kompozitorių są
junga, atsiskyrusi nuo sąjunginės 
kompozitorių sąjungos, ka ip vie
ną iš pirmųjų savo projektų at
siuntė Naujajai Chicagos opera i 
kvietimą apsilankyti Lietuvoje su 
spektakliais. Šios išvykos galimy
bės buvo diskutuotos su Sąjūdžio 
pirmininku Vytautu Landsber
giu, jam lankantis Amerikoje. Be 
to, šiai išv \ kai rengtis paskat in i 
mą davė a.aerikiečių ku l tū r in ių 
ryšių su užsieniu puoselėjimu be
sirūpinanti organizacija, paskir
dama pinigų daliai kelionės iš
laidų padengti 

— Kokiu nuotaikų lydimas 
vykstate į Lietuvą? 

— Dž' 9 - 'iuos ir bijau... Bi jau, 
. Č3 *..artą atsiskiriant su tė-

ae, neplyštų iš skausmo širdis . 
ar kaip šiandien p r i s i m e n u 

344 metų vasarą, kai b ė g d a m a s 
S bažnyčios namo graudžiai ver-

: iau, sužinojęs, kad reikia išvyk-
i iš Lietuvos. Buvau t a d a d a r 

las vaikas ir t ikr iausiai nesu-
t .iau įvykio svarbos — k a i p 

•a -jku paskiau bus man gyvent i , 
egzistuoti kaip kūrėjui be savo 
ša ies. Gal tada verkiau, k a d 
reiks atsiskirti su ta pas lap t inga 
Jurbarko bažnyčia, į kurią bėgda
vau šaltais žiemos rytais, N e m u 
ne ledui sprogstant, t a rnau t i mi
šioms. O gal gailėjausi, k a d nebe
teks daugiau dalyvauti žiobrių 
šventės karnavale, kai ž iobr iams 
besmilkstant prie laužų panemu
nėje, miesto sode rikiavosi milži
niško dydžio žuvų figūros ir žiob
rių karalienės vedami žygiavo į 
žiobrių puotą panemunėje. Deja, 
girdėjau, kad žiobriai j a u i šnykę 
ir gal net nebus laiko nuvyk t i j 
Jurbarką pasižiūrėti, kokie dideli 
išaugę tie mudviejų su t ė te p r ie 

S c e n a iš „Dux Magnus" operos: motina ir sūnus spaudos draudimo laikais. 
Nuotrauka Jono Kuprio 

mūsų namo Pilies gatvėje Nr. 3 
pasodinti kaštonų medukai. Bet 
aš visgi džiaugiuosi, kad galėsiu 
p i rmą kartą savo gyvenime repe
tuot i su orkestru, naudodamas 
savo gimtąją kalbą. Aš džiaugiuo
si, kad mes galėsime parodyti, jog 
išeivija nėra Amerikos prabangos 
užliūliuoti imigrantai, bet kad 
mes esame gyva tautos dalis, kū
rybinga tautos dalis, kuri visur ir 
visada bando išryškinti mūsų 
t au tos nepakartojamai originalų 
kūrybini identitetą. 

— Jūsų kūryba ir ypač opera 
„Dux Magnus" yra sukėlusi mūsų 
tarpe gana kraštutinių pasisaky

mų. Ar nebus šis spektaklis per 
daug kontroversiškas Lietuvos 
publikai? 

— „Visa kūryba yra kontrover
siška, jeigu ji yra tikra kūryba" 
— pasakė garsusis mūsų šimtme
čio architektas Le Corbusier. 
Man atrodo, reikia būti nepapras
tai nachališku žmogumi pasirašy
ti savo pavardę po muzikiniu kū
riniu, kurio besiklausydama pub
lika galėtų nuolatos, pagarbiai 
nusiimdama kepurę, grožėtis: 
,,Herr Brahms, kaip malonu Jus 
vėl išgirsti... Herr von Beethoven, 
kokia žavinga Jūsų muzika... 
Herr Mozart, kokia dieviška in

spiracija..." Šiais laikais, kaip ir 
per visus amžius, turime dviejų 
rūšių muziką — populiarią arba 
estradinę muziką, kurios kompo
zitoriai be jokio sąžinės graužimo 
bando kopijuoti publikos mėgsta
mas praeities melodijas, kad kuo 
greičiau išpopuliarėtų, ir turime 
rimtą muziką, kurios kūrėjai, 
jausdami stiprią atsakomybę sau, 
Dievui, kuris jiems suteikė tą ga
lią kurti, ir tautai, kuri jiems pa
dovanojo per amžius sutelktą kū
rybinį lobį, bando sukurti savitą 
kūrybos stilių, tikrai žinodami, 
kad tuoj pat jie nebus suprasti ar 
įvertinti. 

— Šiais laikais, ne vien tik 
mūsų tarpe, yra jaučiama nemaža 
praraja tarp publikos ir moder
nios kūrybos. Kieno čia kaltė — 
publikos ar kūrėjų? 

— Ši praraja tarp publikos ir 
kūrėjų nėra vien tik mūsų laikų 
reiškinys. Per amžius visa ori
ginali kūryba buvo sutikta su 
pykčiu, protestais ir grasinimais. 
Didelė dalis publikos, lankanti 
koncertus ir turinti neblogą su
pratimą apie muziką ir jos įvai
rius atgyventus stilius, su pasidi
džiavimu gali diskutuoti koncerte 
girdėtą muziką ir taip pade
monstruoti savo išsilavinimą bei 
kultūros supratimą. Išgirdus 
naują kūrinį, publika krenta į to
talią paniką — kaip reaguoti? 
Viena galimybė yra išeiti iš 
koncerto, prisiekiant daugiau ne
begrįžti, kai tuo tarpu kita gali
mybė yra sugrįžti ir bandyti daž
nesnių naujos muzikos koncertų 
lankymu sukaupti savyje moder
nios muzikos pažinimą. Dovano
kite už palyginimą, bet man ši 
publikos ir kūrėjo santykiavimo 
padėtis labai primena dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Po Antrojo pa
saulinio karo Lietuvoje atsirado 
situacija, kurioje žmonės gyveno, 
priprato prie jos ir be didelių pa
keitimų egzistavo, bijodami ką 
nors bandyti pakeisti. Bet, žiū
rėk, atsirado grupė energingų 
idealistų žmonių, kurie nutarė 
dalykus pradėti keisti, na ir kas 
įvyko. Nežiūrint, kaip tai daug 
kam gali nepatikti, pakeitimai 
įvyko ir jie vyks toliau. 

— Opera „Dux Magnus", ku
riai libretą parašė poetas Kazys 

Bradūnas, pranašiškai sutampa 
su šiandieniniais įvykiais Lietu
voje. Ar tikėjotės tokio greito pra
našystės išsipildymo? 

— Kai kūrėme kartu su poetu 
Kaziu Bradūnu „Dux Magnus" 
operą, nė vienas nesitikėjome, 
kad dar mūsų gyvenime šie daly
kai įvyks Lietuvoje. Politinė situ
acija, atrodė, nepakeičiamai buvo 
įsitvirtinusi Lietuvoje. Pasaulinė 
padėtis neatrodė per daug palan
ki mūsų reikalui. Net ir mūsų 
tarpe tokie dalykai, kaip Vilniaus 
Katedros grąžinimas Katalikų 
Bažnyčiai ar šv. Kazimiero palai
kų perkėlimas atgal į Katedrą bei 
lietuvių rezistencijos išėjimas 
viešumon buvo prarandą savo ak
tualumą. Nelengva kartais kū
rėjams svajoti apie giedrą, mėly
ną dangų, kai aplinkui tamsūs, 
slegiantys debesys. Bet jie kuria 
ir yra nepaprastai laimingi, kai 
dar savo gyvenimo slinktyje su
laukia savo svajonių realizavimo. 
Tai vaizdžiai pailiustruoja vieno 
išmintingojo posakis: „Visa ką 
tik žmogus gali įsivaizduoti, turi 
galimybę vieną dieną tapti rea
lybe". 

— Kurią „Dux Magnus" sudėtį 
vežatės į Lietuvą — ar Toronto, ar 
Chicagos spektaklių solistus? 

— Chicagos spektaklio solistai 
vyksta į Lietuvą su mažais pakei
timais. Pavyzdžiui, mes labai 
džiaugiamės, kad galėjome pra
turtinti šios išvykos solistų sudė
tį su Bronium Kazėnu, Vilniaus 
vyskupo rolėje. Šis muzikas, 
sėkmingai dirigavęs šių metų 
Lietuvių operos spektakliams, 
yra lygiagrečiai išvystęs diri
gento/solisto karjerą ir daug 
prisidės savo muzikalumu ir bal
so grožiu prie spektaklio kokybės. 
Na, o jei aš kur nors pakeliui ir 
prapulčiau, ar reiktų atgal grįžti, 
spektakliai vis tiek galėtų įvykti. 
Taip pat burtininkės/motinos rolę 
dainuoja Slavą Žiemelytė, 
Chicagos spektaklyje šioje rolėje 
palikusi visiems stiprų įspūdį. 
Lietuvos Dvasios rolė, parašyta 
nepaprastai plačios apimties 
balsui, bus dainuojama Laimos 
Rastenytės, kuri šią rolę atliko 
Toronto ir Chicagos spektak
liuose ir kuri po praėjusio sezono 

Naujosios operos pastatymo bu
vo labai gerai įvertinta Chicago 
Sun-Times muzikos k r i t i k o 
Robert Marsh. Na, žinoma, pa
grindinę Šv. Kazimiero rolę dai
nuoja Allan Fast, visų prisime
namas iš Chicagos spektaklio, 
kuriame savo neįprasta kontrate-
noro balso spalva ir su nepa
prastai giliu įsijautimu bei gražia 
jaunatviška išvaizda sukūrė ne
užmirštamą šventojo paveikslą. 
Karaliaus vaidmenį dainuoja irgi 
Chicagos spektaklyje įspūdingai 
pasirodęs bari tonas Andrew 
Schultze, kuris savo pasaulinių 
gastrolių sūkuryje atrado laiko 
vėl įsijungti į „Dux Magnus" su
dėtį. Buvau labai maloniai nuste
bintas, kai jis į vieną repeticiją 
atsinešė New York Times laikraš
tį ir padėjo ant pianino su Vytau
to Landsbergio didele nuotrauka 

(Nukelta į 4 psl.) 

Lietuvių P.E.N. centro 
pradininkai 

(Atkelta iš 1 psl.) 
Galina Baužytė, literatūros kri

t ikė 
Leonas Petravičius, vertėjas 
Eugenijus Ignatavičius, novelis-

t a s 
Vladas Dautartas, novelistas ir 

romanistas 
Raimondas Kašauskas, roma

nistas 
Algirdas Landsbergis (New 

York*, dramaturgas , novelistas ir 
romanistas 

Tomas Venclova (New Haven, 
CT), poetas, vertėjas ir esejistas 

Stasys Goštautas (Woodridge, 
MA), vertėjas ir esejistas. 

Leonardas Andriekus (New 
York), poetas 

Kazimieras Barėnas (London), 
romanistas 

„Dux Magnus" pirmo veiksmo antra scena: Vavelio pilyje, Krokuvoje, Lietuvos 
dvasia (Laima Rastenytė) maldauja karalaiti Kazimierą (Allan Fast) vykti j 
Lietuvą, kuriai j i s yra reikalingas. 

Nuotrauka J o n o Kuprio 

Ramojus Vaitys 

Griaupštmės žlergždva; 
arba pasižvalgymas po Pietų Afriką 

(Tęsinys) 

Mėlynasis t r a u k i n y s 

Negaliu užbaigti šio s t ra ipsnio , nepaminė
jęs kelionės „Mėlynuoju t r a u k i n i u " , kur i s si-
derodromofilų (traukinių mylėtojų) t a rpe uži
ma labai aukštą vietą, b ū d a m a s v ienas iš iš
taigingiausių t raukinių pasaulyje . I jį patekti 
ne taip lengva — vietą rezervuot i re ikia ma
žiausiai prieš metus, be t ir t a i dar nereiškia, 
kad numatytu laiku an t į l ipimo platformos at
siradęs tikrai ir įsėsi į jį. Ne re t a i pasitaiko, kad 
traukinio vyriausias k o n d u k t o r i u s pragysta: 
„Deja. pone, Jūsų vieta j au už imta — mes ją tu
rėjome užleisti kažkokiam ten dignitoriui. Aiš
ku, pilna bilieto kaina b u s J u m s sugrąžinta". 
Taigi mes laikėme didele la ime faktą. kad. 
besėdant į eilinį greitąjį t r a u k i n į Jonapilio 
stotyje, an t tos pačios platformos pastebėjome 
bestovintį Mėlynąjį t raukin į , pasiteiravome, ir 
gavome žinią — taip. yra t rys laisvos vietos, nes 
kai kas paskutiniu momentu savo rezervacijas 
panaikino. Sako, sėskit , j e igu nori te. Na ir 
įsėdome, nesgi mūsų kelionės t ikslas sutapo su 
Mėlynojo traukinio m a r š r u t u . Tai taip ir 
važiavome į Kapštatą (Capetown) Mėlynuoju 
traukiniu, o ne eiliniu grei tuoju, vadinamu 
Trans-Karoo Express. 

Mėlynasis traukinys yra l iuksusinės klasės 
traukinys, skirtas pas i tur inč ių tur i s tų pavėžė
jimui po Pietų Afriką n u s t a t y t u , nekintamu 
maršrutu: Pretoria—Jonapilis—Kapštatas. Šio 
maršruto ilgis yra apie 1600 ki lometru 'apie 
1500 km nuo Jonapilio iki Kapštato). Kur-
savimo dažnumas — t r i s k a r t u s į savaite, nes 
yra tik vienintelis 16-os vagonų sąstatas, o 
kelionės t rukme nuo vieno galo iki kito yra 
apie 25 valandos. Kaip j au pa t s pavadinimas 
pasako, t raukinys išt ies y ra mėlynas, su 
geltonais užrašais, dryžia is ir Pietų Afrikos 
geležinkelių valdybos simboliu (stilizuota 
antilopė su sparnais). I šj sąs ta tą įeinančių 
16-os vagonų du yra valgomieji, v ienas yra ba 

ro/pasisėdėjimo(lounge car), o likusįjį 13 yra 
miegamieji. Kiekvienas miegamasis, šoninio 
koridoriaus tipo. talpina tik šešis arba septynis 
miegamuosius vienetus, kurių esama penkių 
kainos kategorijų. Už pigiausią kainą galima 
gauti kambariuką (kupė), kuriame trivietė 
sėdynė naktį yra paverčiama į lovą. Brangesni 
kategorijos vienetai — tai dviejų kambariukų 
siuita su privačia išviete ir vonios kambarėliu, 
kuriame yra ne t ik dušas, bet ir pilno dydžio 
vonia! Šitoks vienetas kainuoja, berods, apie 
triskart brangiau už patį kukliausią vienetą. 

Visa traukinio įranga atrodo gana nauja, 
labai rūpestingai ir švariai užlaikyta. Miega
mieji kambariukai yra aprūpinti prausyklėle 
su dideliu veidrodžiu, rūbams pasikabinti spin
tele, apsčiai vietos lagaminams pasidėti. Kiek
viename vagone yra po dvi išvietes ir vienas 
dušo kambarys — kurio pilnai pakanka, nes va
gonas talpina tik 14 keleivių. Visi vagonai yra 
vėsinami, kiekviename kambarėlyje galima 
nusistatyti temperatūrą pagal savo norą. 
Langai dvigubi, su elektriškai valdomu želuzi 
tarp stiklų - galima individualiai reguliuoti 
savo kambariuko užtamsinimą. Vagonai turi 
gerą akustine izoliaciją, taip kad riedėjimo 
triukšmo beveik negirdėti. Valgomuosiuose va
gonuose - baltos staltiesės, vazonai su 
šviežiomis gėlėmis, prieš kiekvieną valgį ran
dame sidabro komplektą iš aštuonių gabalų 
(šaukštai, šakutės, peiliail Kelnerių gausybė 
— atrodo, lyg penkiems valgantiesiems tenka 
vienas kelneris. Patarnavimas — kaip pirmos 
klasės restorane, ir maistas savo kokybe ir 
patiekalų daugybe neatsilieka Pastebėjau, 
kad visi kelneriai ir virtuvės šefas buvo baltie
ji, o likę virtuvės darbuotojai ir vagonų patar
naujamasis personalas — juodieji ir spalvotieji. 

Mūsų kelionė prasidėjo lygiai dvyliktą, vi
dudieni. Apleidus miestą, kurį laiką važiavome 
per ką tik suartus, bet dar nesudygusius 
laukus. Šie kaskart retėjo, ir už kokių keturių 
valandų kelionės visai dingo — riedėjome per 

neužmatomus ganyklų plotus, kur žemažolės 
pievos buvo skystai nusėtos žemais mažala-
piais, sausras pakenčiančiais medžiais. Pradė
jome matyti stručius (ostrich), antilopes, zeb
rus — laukiniai žvėrys kartais matomi, besi
ganą tarp naminių galvijų. Žmonių gyvenimo 
žymių labai mažai kur tematyti — labai retos 
yra stotelės, kuriose nesustojame, jokių miestų 
iki Kimberly, kurį pasiekėme jau temstant, 
apie šeštą. Tai nemažas miestas, pagarsėjęs 
deimantų kasyklomis. Traukinys sustoja, mes 
išlipame pamankštinti kojų ant perono. Naujų 
keleivių neįlipa, nes mūsų traukinys neeilinis, 
sukurtas turistų pavežiojimui, o ne šiaip sau 
keleivių pervežimui: į jį įlipti galima tik Pre-
torijoj, Jonapilyje ir Kapštate. 

Po šito penkiolikos minučių sustojimo Kim-
berlyje traukinys iki pat galo kelionės buvo su
stojęs tik kelis kartus labai trumpai, tik ten, 
kur reikėjo pakeisti elektrovežį į dizelvežį ir 
vėl atvirkčiai (nes tas ruožas daugiausia nėra 

elektrifikuotas). Per vakarienę, ir po jos pasi
sėdėjimo vagone, stebime keliaujančią publiką: 
ji vyresnio amžiaus, sprendžiant iš aprangos — 
pasiturinti ir tautiškai labai maišyta. Atrodo, 
lyg dauguma yra ne Pietų Afrikos piliečiai, o 
turistai iš Europos: jų tarpe buvo viena tu
ristinė grupė iš Vakarų Vokietijos, kita iš 
Kanados. Buvo daug anglų, o amerikiečių — 
tik dar pora šalia mūsų. Kaip vėliau teko skai
tyti, šiais sankcijų laikais amerikiečiai labai 
mažai belanko Pietų Afriką (kaip straipsnis sa
kė, iš dalies dėl baimės pakliūti į juodųjų 
teroristų nagus, iš dalies dėl ideologinių 
sumetimų). Dažniausiai aptinkami turistai — 
tai anglai ir vokiečiai. 

Sužinoję, kad patys gražiausi vaizdai pra
sidės ryt rytą, vos saulei patekėjus, pasipra
šėme traukinio patarnautojų, kad mus paža
dintų 6-ą valandą — kas ir buvo labai punktu
aliai atlikta. Tuoj kėlėmės, pradėjome vaizdų 
gaudymą akimis ir su fotokamera. Per naktį 

Zulu ftokejos Aukso kasykh) muziejuje. Nuotrauka Ramojau* Vaičio 

buvome pe rvaž iavę sausų stepių sritį , 
vadinamą The Great Karoo — tai sausas, ny
kus ir lygus plokščiakalnis — ir dabar pradė
jome nusileidimą nuo to plokščiakalnio į pa
jūrio žemumą prie Atlanto ir Indijos vandeny
nų sambėgos, kur stovi Kapštatas. Plokščiakal
nio pakraštys — tai erozinės prigimties kalnai, 
kuriais dabar ir r iedame žemyn, smarkiai vin
giuodami. Gamta palaipsniui darosi vis 
žalesnė, augmenija vešlesnė, ir apie 100 km 
prieš Kapštatą prasideda kultivuojama žemė 
— vynuogynai, kažkokių vaismedžių sodai, 
ariami laukai. Apie 11:30 vai. priešpiet trau
kinys įšliaužia į Kapštato galinę stotį. Eisime 
apžiūrėti seniausio Pietų Afrikos miesto, 
įkurto kažkada apie 1640 metus labai vaiz
dingo kalno papėdėj, prie gero natūralaus 
uosto. Gaila tik, kad ten per trumpai teteko pa
buvoti — aplakstėme apylinkės vynuogynus ir 
Gerosios Vilties iškyšulio tautinį parką, o 
paties miesto daug nepamatėme. 

Z i m b a b w e 

Taip dabar vadinasi Pietinė Rodezija, persi
krikštijusi tuoj po nepriklausomybės gavimo 
1980 metais. Naujieji krašto valdovai, bantu 
giminės juodieji, nenorėjo pasilaikyti baltųjų 
jiems primesto teritorijos pavadinimo, ir todėl 
naujos valstybės vardui pasirinko žodi, kuris 
zulų kalboje reiškia „akmeniniai namai". Tuo 
vardu vietiniai vadino labai savotiškus, neaiš
kios paskirties griuvėsius, kurių nemaža ran
dama rytinėje krašto dalyje. Tie p ^ t a t a i — tai 
„sauso" mūro't .y. mūro. kuriame nėra panau
dota jokios vapnos akmenų sulipdymui) vin
giuotos tvoros ir neaukšt i , nupjauto kūgio for
mos bokštai. Atrodo, kad tarpai tarp tu tvorų 
niekad nebuvo perdengti stogais. Archeologai 
samprotauja, kad jie kadaise tarnavo kulto 
tikslams. Net ir pirmi baltieji, šiuos griuvėsius 
išvydę 19 amžiaus viduryje, iš apylinkės 
gyventojų nieko negalėjo sužinoti — nei tų 
žmonių atmintyje, nei jų pasakose bei legen
dose nėra jokių užuominų apie šių akmenų 
krūvų statytojus ir naudotojus. Bantu giminės 
juodieji niekad tuose griuvėsiuose nebandė 
įsikurti, jų ta ry tum vengė. 

Mūsų labai tumpos iškylos į Zimbabvve 
tikslas buvo pamaty t i garsųjį Viktorijos 
krioklį, esantį Zambezi upėje, kuri skiria Zim-



Šeštadu enis, 1989 m. birželio men. 3 d. D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Nr. 108<22) - psl. 3 

Prarastos tikrovės ilgesys 
A R V Y D A S J U O Z A I T I S 

Fotografija — metafizinis para
doksas. 1839 metais g imęs 
dagerotipas atnešė į mūsų pasau
lį iliuziją, kad žmogui pagaliau 
pavyks apvaldyti visą jį supančią 
tikrovę. Atradimas buvo iš tik
rųjų nuostabus, nes pradžioje 
atrodė, kad stiklinė akis yra 
nepalyginamai pranašesnė už 
žmogaus akį: pastaroji nesugeba 
vienu metu koncentruoti dėmesį 
į visus akiratin patenkančius 
objektus, kai tuo tarpu nuo
traukoje sustabdytą gyvenimą 
galima stebėti neribotą laiką, ste
bėti jį visą. Vadinasi, persiimti 
dievišku žvilgsniu. 

Bet naujasis pasaulio įvaldymo 
įrankis nepajėgė išnaudoti visų 
savo dieviškųjų galimybių. Atsi
dūręs žmogaus rankose, jis (kaip 
ir bet kas šiose rankose) pasidavė 
žmogiškųjų prasmių magijai. 
Prasmės, o ne pliki daiktai, esmė, 
o ne vien tik forma pajėgia su
stabdyti mūsų sielą, mintį, akį. 
Taip buvo suprastos ir naujosios 
technikos galimybės: fotografija 
ėmė keliauti vienu gyvenimo 
keliu su kultūra ir visuomene. Ji 
fiksavo žmones, karus, paradus, 
laidotuves, darbą, tai yra visa, 
kas visuomet atrodė svarbu ir 
prasminga. Europa tebegyveno 
universalių vertybių erdvėje, ku
rioje ir fotografas jautėsi kaip 
namuose. 

Tačiau metafizinis fotografijos 
paradoksas iki galo atsiskleidė 
tik tuomet, kai ji šiek tiek paseno, 
susikūrė tradiciją. Atėjo 20-asis 
amžius; ir naujai civilizuotas 
žmogus gavo kaip niekad aiškiai 
pajusti slystančio tarp pirštų 
laiko neapčiuopiamumą. Ta i 
buvo visuotinė pajauta, keičianti 
visų profesijų vertybines orienta
cijas. Ir fotografas, šis pasaulį 
įamžinantis magas, turėjo pama
tyti , kad atspindėtą t ikrovę 
laikas nusineša lygiai taip pat, 
kaip ir neatspindėtą. I r kad 
viskas ima priklausyti nuo indi
vidualių interpretacijų. Į duris 
beldėsi išvada: amžinybės fono 

.Priemiesčio pievelių gyvenimas 

nebėra, tad nebeišsaugosi nė 
atskirų prasmių amžinumo. 

Šiuolaikinė lietuvių meninė 
fotografija akivaizdžiausiai paliu
dija 20-ojo amžiaus dvasios ligą: 
t ikima naujuoju, bet ne am
žinuoju žmogumi. Tikima, kad 
„čia ir dabar", pulsuojantis 
gyvenimas yra brangiaus ias 
„mano" dalykas, kad nei prieš jį, 
nei po jo- nėra jam prilygstan
čių gyvybės versmių. Tikima 
akimirka ir akimirkos požiūriu, 
jausmu, nuotaika. 

Bet nejaugi tai ir visa, kas 
svarbiausia žmogaus ir tautos 
gyvenime? Nejaugi niekas mums 
neįrodys — ir dar meno kalba! — 
kad esama didesnio, mus pra
nokstančio gyvenimo? 

Žvelgiame į fotografų Arūno 

Nuotrauka Sauliaus Paukščio 

Kulikausko ir Sauliaus Paukščio 
darbus. Dvasinio atsinaujinimo 
vardan kalbėkime paprasta ir 
vis iems supran tama kalba. 
Leiskime kalbėti patiems kūri
niams, o ne autorių požiūriams. 

Arūno Kulikausko nuotrau
kose — „geležinio"', žmogaus ne-
beįsileidžiančio, nebent Stalkerio 
akį džiuginančio, pasaulio vaiz
dai. Žmogaus čia nėra — jo ir ne
reikia. J is jau atliko savo darbą, 
paliko „zoną", nusisuko ir už
miršo ją. Sukūrė mechanizuotą 
chaosą, užmigdė dvasią, atsisakė 
sielos skaidrumo. Bet ar pasibai
sėjo savo darbo vaisiais? Vargu, 
nes jau pačiame darbe slypėjo blo
gio geluonis: protą menkinančios 
instrukcijos, tarifai, standartai, 
planas; vadinasi, visa, kas atima 

darbo šventumo pajautą. Liko 
baudžiauninko paklusnumu ir 
vangumu sukurta tikrovė — 
šalta, be gyvybės ir ateities. Ir 
kur jos ribos? Kasdien ji vis 
plečiasi i r plečiasi. 

Šios nuo t r aukos sukurtos, 
naudojant tam tikrą forsuotą 
stilizaciją. Tai iš dalies jas puošia, 
bet tampa ir nemenka nuodėme 
— estetizmu. Šitai bene geriau
siai matyti „Daiktuose žiemą: 
II": kibiras, kastuvas, atraminė 
tvorelė, ištižę kontūrai. Po aki
mirkos viskas virs abstrakčios 
grafikos kūriniu ir paliks fotogra
fijos arealą. 

Sauliaus Paukščio darbuose — 
žmogaus erdvė dar apgyvendinta. 
Bet ne vien tai, mes juose išvys
tame montažą, istorines lygia
gretes, sukonstruotas vientisos 
kalbos ir vientiso stiliaus prin
cipais. Stebinantys kūriniai, kai 
žvelgi į juos pirmą kartą. 

Iš šių nuotraukų prabyla pir
mapradė fotografijos paskirtis. 
Čia tai, kas svarbiausia: vyrai, 
moterys, vaikai , kareiviai , 
praeitis (pokario Lietuva), da
bartis, bažnyčios... Ir visiems 
mums bendras^ gėdos bei 
atsakomybės jausmas. Prieš akis 
tikrovė, kurios jėga nustelbia 
akimirką ir individualų požiūrį. 
Jėga, kur i visus mus sutelkia, 
priverčia pajusti tarpusavio 
bendrumą ir bendrumą su praei
timi. Iš tikrųjų nebegalime savęs 
apgaudinėti: pokario kolektyvi
nio gyvenimo formos bei kolekty
vinis nuolankumas iracionaliai 
prievartai yra tikrosios mūsų 
šiandienos negalių ištakos. Nes 
nuotraukų žmonės - mūsų se
neliai ir tėvai, jų griuvėsiai — 
vakar nufotografuota Šv. Kot
rynos bažnyčia Vilniuje ar buvusi 
katedra Karaliaučiuje. 

Tad gyvenimas grįžta. Pratur
tėja nebesama, idealia tikrove, 
kurios, pasirodo, pegalima atsi
sakyti. 

(Straipsnis, skirtas Lietuvoje lei
džiamiems Veidams [1988 Nr. 4], at
siustas ir Draugo kultūriniam prie
dui, spausdinamas ryšium su Lietu
vos Fotografijos meno draugijos 
Lietuvoje ruošiama paroda „Lietuvių 
išeivyos fotografija". Žr. Kazio Dau
gėlos straipsnį „Lietuvos fotografai 
kviečia...", psl. 4.) 

Kornelijus Jazbutis 

BIRŽELIO VAKARE 

Tėvas, mama ir aš 
Žingsniuojam pagal Bartuvos upę, 
Tėvas birželio vakare 
Aiškina mamai, 
Kad rusai Sibiran žmones vežt ketina, 
Aiškina birželio vakare, 
Nupirkęs siūlų meškerėm, 
Aiškina birželio vakare, 
Kad kažin ar beteks meškeriot 
Vingiuotoj Bartuvoj, 
Aiškina, ar beapsimoka birželio vakare 
Takelius geltonu smėliu pabarstyt, 
Jis aiškina vėlai birželio vakare 
Ar apsimoka, 
Kai sunkvežimiai laukia paruošti, 
Laukia rytojaus 
Vėlai birželio vakare. 

IŠĖJIMO GRĮŽIMAS 

Kažkada aš mamai pasakiau: 
Išeisiu ir negrįšiu. 
Mano brolis tada uždainavo: 
Mamyte, nupirk man žirgelį. 
Ir aš išėjau... 
Bet per greit grįžau. 

Žemaitijos gandrai, pavasarį sugrįžę j savo lizdą. 
Nuotrauka Kornelijaus Jazbučio 

KUKUTIS IR KU-KU 

SAULELĖ RAUDONA 

Jau saulė leidžiasi ties Bartuva, 
Sustoja viršum nendrių 
Ir žiūri, 
Kaip nuogi brendam į vandenį — 
Dangus net parausta. 

Viskas prabėgo per greit 
Ir sapne, ir gyvenime, 
Liko tik prisiminimai, 
Kurie irgi dingsta už horizonto — 
Saulelė raudona, vakaras netoli... 

Išgirdo Kukutis 
Gegutę kukuojant: 
Ku-kū! 

Pajuto Kukutis 
Gegutę kalbančią. 
Kad jis yra ku-kū. 

Išėjo Kukutis 
Paklausinėti žmonių, 
Ar jis yra ku-kū. 

Išėjęs paklausinėti, 
Neišdrįso paklausti, 
Ar jis yra ku-kū. 

Todėl sugrįžęs, 
Galvoja Kukutis, 
Ar jis yra ku-kū. 

Palaukęs vėl pagalvoja, 
Gal jis yra, o gal 
Ir nėra ku-kū. 

babwę nuo jos šiaurinės kaimynės — Zambia 
respublikos. Keliavome iš Jonapilio lėktuvu, 
su vienu persėdimu Bulawayo mieste (tai an
tras savo dydžiu Zimbabwės miestas). Ten 
persėdome iš SAL (Pietų Afrikos oro linijos) 
lėktuvo į Air Zimbabwe, kuris mus nuskraidi
no į Victoria Falls miestelį, esantį prie pat 
krioklio. 

Bulawayo oruostis nedidelis, paprastas 
savo architektūra ir vidaus įranga, kuri per aš
tuonerius nepriklausomybės metus jau spėjo 
gerokai nusidėvėti — matyti baisi priežiūros 
stoka. Iškart pasijunti esąs socialistiniame 
krašte: pilna visokių uniformuotų pareigūnų 
(visi juodieji, tik vienas baltasis, ir tas pats tik 
eilinio muitininko pareigas ėjo), stoties pasta
te kabo milžiniškas „tautos tėvo" Mugabe port
retas, bet kas labiausiai į akį krenta — tai 
oruosčio sargyba. Penki kareiviai, su atsta
tytais lengvaisiais kulkosvaidžiais, kaip statu
los stovi ant oruosčio pastato stogo ir kaip 
vanagai seka iš lėktuvo išlipančiuosius. Labai 
norėjosi nufotografuoti šį neįprastą vaizdą, bet 
susilaikiau pagalvojęs, kad dėl to galiu turėti 
nemalonumų. 

Vaizdas virš Zimbabwės skrendant — reto 
miško neužmatomi plotai, o dirbamos žemės 
matyti tik paupiais. Iškart žinai, kad nesi virš 
JAV-ių ar Europos teritorijos — čia dirbami 
laukai labai netaisyklingų formų ir įvairių 
dydžių, o ne kvadratiški ar stačiakampiški, 
kokius esame įpratę matyti JAV-ėse. Ūkinin
kų sodybos irgi kitaip atrodo: apvalios trobelės 
su kūgio formos šiaudiniais stogais, jokios 
augmenijos aplink tas trobeles. Prie tų trobelių 
— apskritimo arba ovalinio plano aptvarai iš 
žabų, skirti gyvulių laikymui. 

Nusileidus Victoria Falls oruostyje (mažiu
kas pastatas, nes jam tereikia tik keturis 
skrydžius per dieną aptarnauti) persėdome į 
mums skirto viešbučio autobusą. Jis mus be
veik visą valandą vežė siauru plentu, teturin
čiu tik vieną asfaltuotą eismo juostą — kai 
susitinka du automobiliai, tai abu savo iš
oriniais ratais privalo nuvažiuoti ant pakelės, 
kad galėtų prasilenkti. Važiavome per skystą, 
žemų medžių mišką, jokių ariamų laukų nema
tėme. Eismas plentu labai skystas — maža 
automobilių, daug daugiau dviratininkų, o 
daugiausia — tai pėsčiųjų, savo nešmenę 

afr ikiečiams t ip ingu būdu a n t galvos 
užsikrovusių. Kelias blogai užlaikytas, daug 
duobių, tad važiavome lėtai. Autobusas 
nevėsinamas — karšta, tvanku. 

Pagaliau pasiekiame nedidelį Victoria 
Falls miestuką. Keletas modernių viešbučių, 
bet mes turėjome rezervacijas pačiame seniau-
siame ir „garbingiausiame" iš jų — Victoria 
Falls Hotel. Pastatytas jis 1904 metais, tuoj po 
to, kai į šį svieto užkampį buvo atvestas gele
žinkelis iš pietų pusės, nuo Jonapilio. Mil
žiniškas pastatas, gana elegantiškas, pusiau 
su bėda prižiūrėtas — radome jį išorės 
perdažymo stadijoje. Ant raudonų čerpių stogo 
karstosi kažkokios mažytės beždžionės. Aplink 
pastatą gausu žydinčių medžių — džakarahdų. 
puansetijų ir dar kitokių, neatpažįstamų. 
Gavome kambarį be vėsintuvo (gal tik koks 
trečdalis kambarių čia aprūpinti vėsintuvais), 
tik su elektrine vėduokle palubėj. Atidarius 
langą, jaučiamas stiprus anglies dūmų kvapas, 
nes geležinkelio stotis čia pat, skersai gatvės, 
o traukiniai čionai varomi senoviškais garve
žiais su akmens anglies pakura. Miegoti buvo 
nelengva dėl karščio ir didelės drėgmės. 

Tą vakarą prie viešbučio prisišliejusiame 
dirbtiniame tradiciniame vietinių „kaimelyje" 
matėme zulų šokių demonstraciją. Panašius šo
kius teko matyti Jonapilyje ir Durbane. Mu
zika — tik būgnai ir primityvus dainavimas 
melodijose figūruoja nesudėtingi motyvai iš 
5-6 tonų); choreografija — irgi labai nesudė
tinga, su mūsų tautiniais šokiais nė iš tolo ly
gintis negali! Moterys ir vyrai šoka atskirus 
šokius, lytys nesimaišo. 

Po šokių pasirodymo — vakarienė labai iš
kilmingoje aukštalubėje salėje su orkestrėliu, 
kuris grojo visus mums pažįstamus vakarietiš
kus šokius, pradedant valsu ir baigiant disco. 
Reikia tik prisiminti, kad šio viešbučio svečiais 
ilgą laiką buvo daugiausia visokie Europos 
aristokratai ir valdovai. Kai kurių, pačių įžy
miausių, vardai yra išlieti bronzinėje lentoje, 
viešbučio kieme: Anglijos, Belgijos, Švedijos 
karališkų šeimų nariai, daugelio valstybių pre
zidentai. Tik po Antrojo pasaulinio karo vieš
butis sudemokratėjo, pradėjo priimti ir eilinius 
turistus. 

Kitą rytą, po pusryčių ant terasos (pusry
čiai paduodami jau visiškai plebėjišku būdu 

savitarnos pagrindu — kiekvienas nuo bendro 
stalo pasiima ko nori ir kiek nori) leidomės 
grįstu taku į Viktorijos krioklio parką. Kriok
lys nuo viešbučio už beveik 1.5 km, nuo vieš
bučio nematomas, tik menkai girdimas. Takas 
veda per retų medžių sausmiškį; medžių lapai 
dar žali, bet žolė jau visai pageltonavusi. 
Priartėjus prie upės kranto, augmenija staiga 
tampa labai vešli ir žalia tose vietose, k u r 
užpučia krioklio sukeltų purslų lietus — ten 
klesti tikros tankios džiunglės, viskas žalia ir 
labai kvapnu, nes ant medžių daug kur auga 
orchidėjos. Protarpiais pro tą siaurą džiunglių 
juostą pravesti takeliai iki stebėjimo aikštelių 
prie pat kranto, ant bedugnės krašto. Krioklys 
tikrai įspūdingas — didesnis už Niagaros 

. krioklį ir vandens kritimo aukščiu, ir vandens 
debitu, ir savo ilgiu. Vanduo krenta 99 metrus 
(324 pėdas), krioklio ilgis — apie 1.5 km. 
Krioklys susidaro kairiajame Zambezi upės 
krante, kur iš Zambijos atitekėjusi upė kren
ta nuo labai negilios, plačios vagos į siaurą, 
gilų tarpeklį. Tuo būdu pats krioklys yra 

Zambijos teritorijoje, bet visas jo grožis geriau
siai matomas iš Zimbabwės pusės, nuo dešinio
jo gilaus tarpeklio krašto. 

Praleidome prie krioklio gal arti dviejų 
valandų, apvaikščiodami visus takelius, jun
giančius stebėjimo aikšteles. Tos aikštelės nuo 
bedugnės atitvertos labai savotiškomis tvorelė
mis, supintomis iš spygliuotų krūmų šakų — 
koks efektyvus būdas turistus sulaikyti nuo 
neatsargaus priartėjimo prie pavojingų vietų! 
Krioklio parke užtikome vieną iš dviejų 
bronzinių statulų, kurias čia patupdė britai — 
tai buvo statula garsiajam Afrikos tyrinėtojui 
ir keliautojui Sir Henry M. Stanley. Vienas iš 
jo žygdarbių buvo tai, kad jis New York Herald 
redakcijos pavedimu leidosi į pavojingą kelio
nę ieškoti kito garsaus keliautojo, dingusio be 
žinios — David Livingstone. 1871 metais Stan
ley Livingstoną pagaliau surado, bet ne šio 
krioklio apylinkėje, o Ujiji kaime prie Tanga-
naikos ežero. O kita statula buvo skirta Cecil 
J. Rhodes garbei, britų imperijos plėtėjųi, mul-
timilijonieriui ir Kapštato provincijos minis-

Tradioim-* /ulu p«*iurex netoli l'rrtcnjn^ mi- -' Nunt rRukH Kxm<<i>ius Vni<M<"> 

teriui pirmininkui. Šios statulos nė žymės 
nebėra likę. net ir jos pjedestalas švariai 
nugriautas — tai yra naujosios valdžios darbas, 
nes jai nėra prie širdies visokios užuominos 
apie senuosius britų imperijos laikus. 

Grjžtant tuo pačiu taku į viešbutį, mus ap
niko suvenyrų pardavėjų ketvertukas. Jie siūlė 
visokių medžio drožinių — statulėlių, vaizduo
jančių Afrikos žvėris, kartais gana realistiš
ku stilium, kartais smarkiai stilizuotus. Kas 
20 žingsnių jų kaina vis žemėjo, nes mes vis 
kratėmės tų siūlomų prekių, bet pagaliau 
vienas iš tų pakelės prekybininkų turėjo 
laimės — žmona sutiko išmainyti savo brezen
tinius batus į žirafos skulptūrą (JAV-ėse tokio 
lygio prekė kainuotų $200-300). Magaryčiom 
dar davėme ir šratinuką, ir matėme, kaip 
žmogelis labai patenkintas liko šita prekybos 
transakcija. Žmonelė, žinoma, gavo basa klam
poti kokį kilometrą iki viešbučio. 

Šis menkutis incidentas tik parodo, kad 
esama labai rimto buitinių prekių trūkumo. 
Krašto vargingumą? matyti ir iš sutiktų praei
vių prasto apsirėdymo — vietiniai čia atrodo 
skurdžiau apsirengę, negu juodieji Pietų 
Afrikoj. Kaip vėliau teko nugirsti iš kitų į 
Pietų Afriką grįžtančių turistų pasakojimų, tų, 
kurie buvo užsukę į vietinių krautuvėles —jose 
matyti pustuštės lentynos ir labai mažas 
prekių pasirinkimas. Sako. prieš aštuonerius 
metus, kai šis kraštas dar neturėjo juodųjų vy
riausybės, tose pačiose krautuvėlėse nieko 
netrūko! Turistams skirtose krautuvėse, aišku, 
prekių nestigo — lentynos pilnos skulptūrėlių, 
varinių lėkščių, zulu ir šonos genčių tradicinių 
ginklų (ietys, kuokos, odiniai skydai), marš
kinių, bliuzių ir suknelių iš medžiagos, iš
margintos neįprastais raštais. Tačiau keista — 
visos tos suvenyrinės prekės, išskyrus medžio 
skulptūrėles, buvo gamintos visur kitur, tik ne 
Zimbabvvėj! Atrodo, kad šis kraštas turi labai 
siaurą gamybinį diapazoną — pagrindiniai 
eksporto objektai yra metalų rūdos ir šiek tiek 
gatavo metalo. Kaip vėliau tą dieną lankydami 
krokodilų ūkį sužinojome, ne tik krokodilų 
odos, bet ir galvijų odos yra raug.namos ir 
nuskutamos užsienyje — ir paskui jas vėl reikia 
j kraštą įvežti, kad galima būtų gaminti 
suvenyrus iš odos. 

(Bus pabaiga) 
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Lietuvos fotografai kviečia... 
K A Z Y S D A U G Ė L A 

Pernai spalio mėnesį Chicagos 
Čiurlionio galerijoje įvykusi nuo
traukų paroda buvo pavadinta 
„17-oji metinė lietuvių fotografi
jos paroda". Iš to pavadinimo jau 
buvo iškritęs anksčiau naudotas 
žodis „išeivijoje". Pavartę gražiai 
išleistą tos parodos „Miesto" 
temos katalogą, matome, kad iš 
37 parodos dalyvių net 17 fotogra
fų atsiuntė savo nuotraukas iš 
Lietuvos. Jų dalyvavimas pratur
tino Chicagos parodą, o tarp
tautinio masto vilniečiai fotogra
fai Antanas Sutkus ir Juozas Po
lis po parodos lankytojų balsavi
mo užėmė pirmą ir antrą vietą. 

Ši graži kultūrinio bendradar
biavimo pradžia šiais metais nu
keliama į Lietuvą. Lietuvos Foto
grafijos meno draugija kviečia iš
eivijos fotografus su savo nuo
traukomis pasirodyti Lietuvoje, 
Vilniaus Dailės parodų rūmuose. 
Paroda bus skirta fotografijos 
atsiradimo 150-osioms metinėms 
paminėti ir kartu atskleisti Ne
priklausomos Lietuvos l a ikų 
fotografinę veiklą. Ši apžvalginė 
svetur gyvenančių lietuvių foto
grafų paroda pavadinta „Lietu
vos išeivijos fotografija". Parodos 
organizatoriai mus informuoja, 
kad galima siųsti neribotą skai
čių nepaklijuotų juodai-baltų ar
ba spalvotų meniniu, taip pat de
koratyvinių, reklaminių fotogra
fijų, laisvai pasirenkant formatą. 
N u o t r a u k ų temos gal i būt i 
įvairios: i še iv ių kasd i enybė , 
šventės, žymių ir ei l inių žmonių 
portretai ir kt. Ypač pageidauja
mos vyresnės kartos fotografų 
nuotraukos, darytos ketvirtojo šio 
amžiaus deširaUBeetoe.-Nefirikiau-
somos Lietuvos laikais. Planuo
jama išsiaiškinti tuomet kūrusių 
fotografų vardus, surast i ir 
išryškinti jų kūrybinį pajėgume. 

Pernai rugsėjo mėnesį Kauno 
Fotografijos galerijoje atidaryta 
ir šiuo metu perkelta į Vilniaus 
Fotografijos galeriją išeivio Kazio 
Daugėlos prieškarinių fotografijų 
paroda, organizatorių žodžiais, 
„įžiebė susidomėjimo liepsną" to
mis nuotraukomis, kurias išeiviai 
išsivežė, palikdami gimtąjį kraš
tą. Su šia Vilniuje ruošiama išei
vijos fotografų paroda Lietuvos 
Fotografijos meno draugija nori 
papildyti išsaugotus prieškari
nius nuotraukų rinkinius fkaip 
kraštotyrininko Balio Buračo) ir 
išplėsti vaizdine informaciją apie 
Nepriklausomą Lietuvą Mes šio
je vandenyno pusėje iš knygų ir 
spaudos pažįstame tokius vetera
nus fotografus kaip Vytautą Au
gustiną ir Vytautą Maželį, atsi
vežusius prieškarinių nuotraukų 
negatyvus , bet Lietuvoje jie 
beveik nežinomi. Amerikos foto
grafų tarpe lietuviškas krašto-

Per Kazio Daugėlos fotografijų parodos atidarymą 1988 m. rugsėjo mėn. 25 d. Fotografijos galerijoje, 
Kaune: Lietuvos Fotografijos meno draugijos pirmininkas Antanas Sutkus (kairėje) ir fotomenininkas 
Kazys Daugėla (dešinėje). 

vaizdis, žymaus ar eilinio lietuvio 
veidas vertinamas pagal techniš
kus ir kompozicinius reikalavi
mus . Gi Lietuvoje prie to fakto
riaus dar prisideda informacija 
apie gimtąjį kraštą ir jo žmones 
prieš pusšimtį metų. Tos nuotrau
kos — lyg t i l tas per tragiškus 
okupacijų dešimtmečius, perke-

Nuotrauka Gedimino Daugėlos 

liąs jaunesnės kartos žiūrovus į 
sveikos ir stiprios nepriklauso
mos šalies laikotarpį. Jos parodo 
gamtą, kuri nebuvo teršiama pra
moninių kombinatų, kaimą, ne-
sugrūstą į kolchozines gyvenvie
tes, ir žmogų, kuriam niekas ne
diktavo, kur arti ar ką sėti. 

Parodos organizatoriai nori iš

leisti katalogą. Š iam tikslui 
reikia ant nuotraukos užrašyti 
autoriaus vardą ir pavardę, adre
są, fotografijos pavadinimą, vie
tą ir fotografavimo metus. Jei kas 
pageidauja, gali siųsti tokias 
smulkesnes katalogui t inkamas 
informacijas: savo portretą, 
biografinius faktus — gimimo 

datą, g imimo vietą, kur autorius 
mokėsi, kur dirba, nuo kada daly
vauja parodose. Jei dalyviai turi 
tų parodų, kuriose jie yra daly
vavę, katalogus — organizatoriai 
jais papildytų ekspoziciją. Foto
grafijas parodai ir žinias katalo
go sudarymui prašoma siųsti šiuo 
adresu: Saul ius Paukštys, Lith-
uanian Photo Art Society, Uni
versiteto 4, Vi lnius 232600, Li-
thuania, USSR. 

Nuotraukas patartina siųsti oro 
paštu su prierašu ant voko „Exhi-
bition Photographs, No commer-
cial value". Kataloginiai duome
nys — atskirame oro pašto voke. 

Rengėjai įsipareigoja: apipavi
dalinti visas atsiųstas fotografijas 
(įrėminti, įstiklinti), paruošti pa
rodos ekspoziciją, išleisti katalo
gą ir plakatą (jie bus padovanoti 
kiekvienam parodos dalyviui) ir, 
autoriui pageidaujant, grąžinti 
nuotraukas. 

Organizatoriai kviečia lietu
vius fotografus iš viso pasaulio 
dalyvauti ir, jei įmanoma, atvykti 
į parodos atidarymą 1989 m. lap
kričio mėn. 14 d. Vilniaus Dailės 
parodų rūmuose. 

P.S. Yra išeivių, kurie dabar nefo
tografuoja, bet turi užsilikusių prieš
karinių negatyvų ar nuotraukų. Mū
suose žinomas fotomenininkas Kazys 
Daugėla maloniai sutiko patarti ne
žinantiems apie nuotraukų tinkamu
mą Vilniaus parodai. Jam reikia tik 
nusiųsti kontaktinę negatyvo kopiją 
arba pačią nuotrauką šiuo adresu: 
Kazys Daugėla, 58 Ministerial Road, 
Bedford, New Hampshire 03102. -
Red. 

Paskaita apie Donelaitį 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 

Šaukia Lietuva, laukia 
(Atkelta iš 2 psl.) 

pirmajame puslapyje. Bet jis irgi 
nemažiau buvo nustebintas, kai 
a š -ja ra pasakiau, kad ši^ žmogus 
yra mūsų išvykos į Lietuvą ini
ciatorius. 

— Kadangi kelionė gana toli
ma, tad spektaklis gal bus koncer
tine forma? 

— Anaiptol ne. Vežamės visus 
puošniausius kostiumus, o deko
racijos bus pristatytos skaidrių ar 
apšviet imo forma, kas ypač šiuo
laikinėje operoje gali sudaryti net 
stipresnį įspūd}. Be to, erdvi Vil
niaus Operos rūmų scena bus už
pildyta aktoriais bei statistais iš 
entuziastingai nusiteikusio Lie
tuvos jaunimo. Tiesa, vežamės iš 
čia irgi kel is asmenis, kurie šalia 
pagrindinių solistų savo kalba, 
dainavimu ar judesiais prisidės 
prie bendro spektaklio kūrybin
gumo. 

— Girdėjome, kad šios išvykos 
metu bus taip pat padarytas ope
ros ,.Dux Magnus" įrašas į plokš
telę. Kada ir kur tai įvyks? 

— Po gastrolių Lietuvoje su
stosime Vakarų Vokietijoje ir 
savo aukšta kokybe pagarsėjusio
je Tonstudio Bauer padarysime 
operos įrašą i plokštele. Ten daug 

įrašų daro Deutsches Grama-
phon, Philips ir kitos plokštelių 
firmos. Ten pat mes turėjome pro
gos susipažinti su jų neprilygs
tama kokybe, rekorduojant Sta
sio Baro, Aldonos Stempužienės 
bei tautinių šokių plokšteles, ir 
ten bus geriausios sąlygos pada
ryti operos „Dux Magnus" įrašą 
po ką tik gerai surepetuotų gast
rolių Vilniuje. Šalia solistų rekor-
davime dalyvaus ir Stuttgarto 
operos orkestras, kuris pasižymi 
savo aukštu muzikalumu. Su ma
lonumu prisimenu mano patirtį, 
diriguojant šiam orkestrui — 
užuot maldauti orkestro, kad jie 
parodytų bent kokio entuziazmo, 
kaip čia dažnai pasitaiko Ameri
koje, samdant unijos muzikantus. 
šį orkestrą reikia nuolatos kaip 
žirgą apynasriais valdyti, kad jų 
emocijos neperpildytų muzikinės 
taurės. 

— Šios išvykos uždavinys yra 
kilnus ir gerokai ambicingas. 
Kaip padengsite visas jos išlai
das? 

— Kaip minėjau, dalį išlaidų 
padengia amerikiečių organizaci
ja, besirūpinanti kultūrinių ryšių 
su užsieniu puoselėjimu. Kitą da
lį tikimasi padengti iš lietuviškų 

..Keliuką* po Lietuvo* dangumi' Kazio Daugėlos nuotrauka 

institucijų, kurios rūpinasi lietu
viškos kultūros puoselėjimu ir 
platinimu. Na, ir kita dalis yra 
bandoma sutelkti iš loterijos ir 
privačių aukų. Komitetas, atsirė
męs į svarią dr. Petro Kisieliaus 
asmenybę, rūp:nasi, kad ši kelio
nė sklandžiai ir sėkmingai praei
tų ir kad būtų pagerbta mūsų 
tautos istorija bei jos kūrybingo
ji dvasia. 

— Atrodo, kad trumpai aptarė
me kai kuriuos mums rūpimus 
klausimus; tad ką galėtumėte pa
baigai pasakyti? 

— Lietuva man visą gyvenimą 
buvo kaip sapnas, po to, kai Ne
munu pasroviui beplaukiant, aša
rose paskendo Jurbarko bažny
čios bokštai. Aš sapnavau ją besė
dėdamas gimnazijos suole Vokie
tijoj, pabėgėlių stovykloj, aš sap
navau ją, bevartydamas lietuvių 
liaudies dainų rinkinių pusla
pius, aš sapnavau ją užpildyda-
mas savo partitūrų puslapius jos 
per amžius sutelktais kūrybiniais 
lobiais... Tie lobiai tokie gausūs, 
o laiko tiek maža. Ar suspėsiu 
bent pačius įdomiaus ius at
skleisti visiems t iems, kurie dėl 
laiko stokos ar sąlygų neturi pro
gos su jais susipažinti? Čia koks 
nors cinikas galėtų įsiterpti, kad 
m a n o muzikoje tarpe v i s ų 
disonansų ir prašmatnių ritmų 
nesigirdi tų l ietuviškų melodijų. 
O kaip aš norėčiau atverti , 
išauklėti jo ausis ir parodyti, kaip 
ta visa lietuviška amžių kūryba 
egzistuoja mano kūrin iuose . 
Nenoriu aš būti, ka ip garsusis 
kompozitorius Igor Stravinsky, 
kuris norėjo nuslėpti lietuvių 
liaudies dainų stiprią įtaką į savo 
kūrybinio stiliaus formavimąsi. 
Aš ne tik neslepiu, bet didžiuo
juos ta įtaka, nes be jos aš dar ir 
dabar būčiau klaidžiojęs, kaip ir 
daugelis šių laikų kompozitorių, 
šiandieninės muzikos daugybės 
stilių girioje. Bestudijuodamas 
tas dainas, aš jaučiu tų bevardžių 
l ietuvių artumą, g y v e n u s i ų 
šimtmečius prieš mane, ir aš ban
dau atspėti iš jų akių , kas juos 
paveikė, kad jie kurtų tokią 
disonansiškai įdomią sutartinių 
gaidą, ir kas jiems įdiegė tokį ne
paprastai sudėtingo ritmo jaus
mą, nors jie gyveno pačioje Euro
pos šiaurėje. Juk mes esame įpra
tę suristi sudėtingą ritmą su 
karštu klimatu. O gal Lietuva iš 
tikro yra šiaurės Italija, kaip 
kažkoks pakeleivis, pamatęs Vil
nių, yra išsireiškęs. Šios išvykos 
išvakarėse mano sapnas pradeda 
tapti realybe. Aš bandau atmerk

ti akis, pažiūrėti į sapno realybę, 
ir dvejoju. Ar tikrai už mėnesio 
laiko aš atsistosiu ant Lietuvos 
žemės ir galės iu pasidalyti su 
tauta savo svajomis, sapnais? Bet 
dabar nėra laiko sapnuoti. Bėgu 
repetuoti. Negal ima apvilti sap
no dalyvių, kad sapno realybė 
netaptų per daug apčiuopiama. 
Šaukia Lietuva, laukia... Mes jau 
virš debesų. 

Dovana išeivijai 
ir Lietuvai 

(Atkelta i š 1 psl.) 
Džiaugiamės dabar ta vieninte

le Henriko Kačinsko plokštele, ti
kėdami, kad jos leidėjai, auksinio 
amžiaus palaiminti , jau s u visuo
menės ar fondų parama išleis dar 
turimus įrašus. Nesinori t ikėti , 
kad jie taip ir l iks dūlėti privačio
se spintose ar rusių dėžėse. Tegu 
tie įrašai ir nebūna švarūs, — j ų 
amžius v isa tai pateisins, tačiau 
turėsim dar įvairesnį Henriką 
Kačinską, išgirsime ir jo prozos 
skai tymą. Lietuvoje, žiaurios 
stagnacijos ir baimės laikais , 
visgi sugebėta išleisti mūsų ra
šytojų balsus , k.a. Vinco Myko
laičio-Putino, Salomėjos Nėries ir 
kt. Netobuli t ie įrašai, duslūs, 
girgždantys, tačiau balsai gyvi! 
Kažkam parūpo juos įamžinti ir 
nenuslėpti . Mūsų, išeivijos, atve
ju, labiausiai visų fondų yra 
skriaudžiama archyvinė medžia
ga, v is dar nenutuokiant, ko
kios didelės svarbos ji turės atei
t ies moksl ininkams ir tyrinėto
jams. 

Truputį nukrypstant nuo te
mos, tenka pastebėti kitų plokšte
lių leidėjų ydą: labai retai užra
šyti iš leidimo metai, pvz., taip ir 
nebeaišku, kada savo balsus įam
žino Antanas Gustaitis su Stasiu 
Santvarų „Poezijos" plokštelėj? 
Kada buvo išleistas „Trečias lite
ratūros vakaras" , „ A r l e k i n o 
meilė" (pasakotojas Leonas Ba
rauskas), „Dainos" (Aldona Stem-
pužienė ir Darius Lapinskas)? 
Tąsyk, leidžiant plokšteles, gal 
tai atrodė ir nereikšminga, tačiau 
š iandien toks neapsižiūrėjimas 
darosi nedovanotinas. 

Henriko Kačinsko plokštelės 
iš leidimo data yra, tačiau pačių 
įrašų metų bei įrašymo aplinky
bių nėra. Neatidesnį klausytoją, 
nesekusį spaudoje leidėjų prašy
mų gauti Kačinsko balso, gali nu
stebinti , kad vienur aktoriaus 
balsas yra jaunas ir galingas, o 
kitur — brandžiau sodresnis, tar
si senstelėjęs. . . gali net j is paabe-

Birželio 9 dieną, penktadienį, 
7:30 v.v. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje profesorius Bronius 
Vaškel is skaitys paskaitą „Kris
tijonas Donelaitis laiko tėkmėje". 
Donelaičio nekrologe sakoma, 
kad jis buvo ir poetas. Išdžiūvo 
k lebono Done la ič io sodintas 
sodas, sugriuvo jo statyti pasta
tai: bažnyčia , našl ių namai , 
mokykla, neliko nė ženklo iš jo 
mechaniškųjų darbų. Tebestovi jo 
kelis kartus perstatyta klebonija, 
šiandien kolchozo namas su kolo
nistais i š rytų. Tolminkiemis 
vadinamas Cistyje prudy. Do
nelaičiui gyvam esant, išspaus
dintos buvo dvi eilutės iš „Va
saros darbų". Tik praėjus 197 
metams po poeto mirties, pa
skelbti v is i jo raštai. Laikas nešė 
mechaniką ir statytoją Donelaitį 
užmaršties link, o poetą Donelai
t į į pasaulio meno aukštumas. 

Svetimtaučiai ir tėvynainiai 
tyrinėjo Donelaičio gyvenimą ir 
jo kūrybą. Susidarė atskiras 
tyrinėjimų ir studijų mokslas — 
donela i t ika . Tač iau dar yra 
neatsakytų klausimų, neįmintų 
mįslių. Kada ir kam Donelaitis 
rašė poeziją? Ar ta i buvo t ik lais
valaikio pramoga? Kokia buvojo 
išvaizda? Kur jo kapas? Kokie 
buvo jo vaikystės ir paauglystės 
metai? Rytų Prūsijoje buvo spaus
dinami lietuvių kalba giesmynai, 
žodynai, gramatikos, biblijos ver
timai. Ar Donelaitis prisidėjo 
prie to filologinio sąjūdžio? Ar 
bičiuliavosi su lietuviškų raštų 
autoriais? Donelaitis nepritarė 
germanizacijos politikai. Kaip jis 
prieš ją kovojo? Poetas ragino 
būrus neužmiršti lietuvių kalbos. 
Ar jis ta i darė iš meilės lietuvių 
kalbai? Ar jis norėjo skiepyti tau
tinį l ietuvių sąmoningumą? 

1817 metais Liudvikas Rėza 
rašė, k a d Donelaičio poema „Me
tai" te ik ia garbę lietuvių tautai 
ir poemos kalba įrodys pasauliui, 
jog l ietuvių kalba tinkama žo
diniam menui. Tačiau Rėza iš-

Prof. dr. Bronius Vaškelis 

braukė iš poemos 4 6 8 e i lutes ir 
keitė poeto žodžius. Mat jam atro
dė, kad jie net inkami padoriai 
publikai. Keitėsi la ikai , tyrinė
tojai gėrėjosi Donelaičio kalba, 
bet redaktoriai, pedagogai , lie
tuviškų salonų inte l igenta i ją 
cenzūravo, nors ir vadino jį 
lietuvių klasiku. Donelait is stovi 
lietuvių poezijos lauke t ik su 
viena poema, bet praaugęs kone 
visus mūsų poetus. 

Prelegentas, profesorius dr. 
Bronius Vaškelis yra ž y m u s 
l i t e r a t ū r o s ž i n o v a s . D ė s t ė 
keliuose JAV universitetuose ir 
kolegijose. Šiuo m e t u jis y r a Li
tuanistikos katedros Univers i ty 
of Illinois at Chicago vedėjas. Bu
vo Lituanistikos inst i tuto pirmi
ninku, yra daugelio moksl inių 
žurnalų r e d a k c i n i ų k o l e g i j ų 
narys. Profesorius Vaške l i s yra 
daugybės moksl inių darbų au
torius. Šių metų pavasarį j is buvo 
išrinktas į Kauno universiteto 
atkūrimo tarybą. 

Aktor ia i Vida G i l v y d i e n ė , 
Alida Vitaitė, Algirdas Titus 
Antanaitis ir Ju l ius Lintakas 
skaitys ištraukas iŠ Donelaičio 
„Metų" ir pasakėčią „Lapės ir 
gandro čėsnis". Po programos bus 
v a i š ė s . V i s i , k u r i e d o m i s i 
„Metų" autor iaus k ū r y b a ir 
veikla, kviečiami ats i lankyti į šią 
vakaronę. 

Antanas Lipnius Svajotoja, 1988 
Aliejus ant drobės, 36" x 36" 

Dailininko Antano Lipskio darbų paroda buvo atidaryta gegužės 26 
dieną Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus meno galerijoje, Chicagoje. Paroda 
vyks iki birželio 17 dienos. Medicinos daktaras Antanas Lipskis laisvalaikį 
pašventė meno studijoms. Tapybą yra studijavęs pas dailininką Adomą 
Varną. Nors jo stilius palaipsniui yra keitęsis, dailininkas visada savo 
pagrindinį dėmesį skyrė spalvoms, formoms, kompozicijos problemoms, jų 
sprendimui ir derinimui su pasirinktuoju siužetu. Pastarąjį pusmetį praleidęs 
Floridoje, Antanas Lipskis ten sukūrė aerįją naujų darbu, kurie išstatyti dabar 
vykstančioje parodoje Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 

joti leidėjų rūpestingumu dėl gar
so kokybės, nežinodamas, kokio
mis sąlygomis įrašai buvo daromi 
ir gaunami. Juk jau v ien perra
šant iš kasetės į kasetę, o pas
kui darant „master" juostelę, 
garsas blanksta, kokybė prastėja. 
Galgi leidėjams reikėjo paaiškinti 
šio darbo procesą? 

Manau, kad jeigu nestigtų fi
nansų, neabejotinai būtų išleistas 
bent dviejų plokštelių Henriko 
Kačinsko albumas, su teatrinė
mis ir gyvenimiškomis nuotrau
komis, su bent kelių bendražygių 

prisiminimais. (Pavyzdys būtų 
Leono Barausko pomirtinė plokš
telė, išleista 1976 metais . ) Dabar 
pasitenkinta n e t e a t r i n e akto
riaus nuotrauka ir Prano Lapės 
portretiniu piešiniu. Plokštelės 
aplankas estetiškas, t eks tas apie 
Kačinską gražiai suformuluotas, 
trumpas, bet daug pasakantis . 

Visiems, kuriems dar neužgeso 
troškulio l iepsnelė išgirst i jau 
mažai beskaitomą l ietuvišką poe
ziją ir jos skaitymo meistrą — 
Henriką Kačinską, l inkėtina tik 
rai šią neeilinę plokšte lę įsigyti. 




