
ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

D R A U G A įį
A*

Saturday supplement 1990 m. gruodžio mėn. 15 d. / December 15, 1990 Nr. 244(46)

„Neatstovaujamų tautų
nauja organizacija
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Lietuvos bažnyčių projektavimai University of Illinois

Pasaulyje šiuo metu yra apie 
5,000 tautų ir tautinių bend
ruomenių, bet tiktai 159-ioms jų 
atstovaujama Jungtinėse Tau
tose. Kai kurių neatstovaujamu 
tautinių grupių atstovai šių metų 
rugsėjo mėnesi buvo susirinkę 
Tartu mieste, Estijoje, aptarti 
savo problemas ir siekius. Daly
viai vienbalsiai nutarė įsteigti 
tarptautinę organizaciją, kuri pa
dėtų įgyvendinti tuos siekius tai
kingomis ir demokratiškomis 
priemonėmis.

Tartu susirinkime dalyvavo Es
tijos, Latvijos, Lietuvos, Gruzijos, 
Turkestano, totorių, Tibeto ir 
kitų tautų politiniai veikėjai. Ten 
išrinktas komitetas jau planuoja 
naujos tarptautinės organizacijos 
steigiamąjį suvažiavimą, kuris 
įvyks ateinančių metų vasario 
mėnesi Haag’os mieste, Olandijo
je. Šiame suvažiavime laukiama 
ir Lietuvos delegacijos. Savo 
atstovą į Haag’ą ruošiasi siųsti ir 
išeivių lietuvių Jaunimo sąjunga.

įsteigsimos organizacijos laiki
nuoju generaliniu sekretoriumi 
buvo išrinktas olandas, tarptau
tinės teisės žinovas, autorius 
Michael van Walt, kuris šiuo 
metu yra Dalai Lama ir Tibeto 
egzilinės vyriausybės ypatingas 
patarėjas. Neseniai New York’e 
įvykusiame pasitarime su pa- 
baltiečiais jis išreiškė įsiti
kinimą, kad naujoji organizacija 
galės daug padėti neatsto
vaujamoms tautoms, efektyviau 
panaudodama Žmogaus teisių 
komisiją, Mažumų apsaugos bei 
antidiskriminavimo pakomitetį 
ir kitus Jungtinių Tautų or
ganizacijos padalinius.

Michael van Walt yra nuo
dugniai išstudįjavęs Baltijos vals
tybių bylą. Kalbėdamas Jung
tinėse Tautose, kaip nevyriausy
binės organizacijos „Pax Christi 
International” atstovas, jis yra 
pasiBakęs prieš okupavusio kraš
to piliečių migraciją į okupuotas 
Baltijos šalis ir panašiais klausi
mais. įvade į „Neatstovaujamų 
tautų ir tautinių bendruomenių 
organizacijos” brošiūrą jis rašo: 
„Sovietinė komunistų partija jau 
daugelį dešimtmečių valdo įvai
rias tautas ir tautines bend
ruomenes. Šiandien toje pasaulio 
dalyje vyksta dideli pasikeitimai 
— žmonės nori paimti savo liki
mus į savo pačių rankas. Vieni 
siekia kultūros laisvės, kiti — 
dalinės autonomijos ar visiškos 
nepriklausomybės. Pasikeitimai 
yra neišvengiami, bet pereinama
sis laikotarpis gali būti skaus
mingas. Mes galime tą perėjimą 
padaryti daug mažiau skausmin- 
gu .

Ar pabaltiečių dalyvavimas 
tokioje organizacijoje, drauge su 
niekad savo valstybių neturėju
siomis tautinėmis grupėmis ir 
mažumomis, nesusilpnins Balti
jos respublikų pozicijos tarp
tautinėje arenoje? Organizacijos 
steigėjai tvirtina, kad jos nariai 
bus labai skirtingi ir juos tesies

Lietuvių centre, Lemont’e, 
1990 m. gegužės 2 d. buvo ati
daryta architektūros paroda. 
Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos vicepirmi
ninkas Vytas Peseckas atidarė 
parodą ir pakvietė jauną archi
tektą Albertą Kerelį, Jr., kuris 
šiais metais baigė University of 
Illinois Champaign-Urbana, su
pažindinti su šia paroda.

Albertas papasakojo, kaip ši 
paroda įvyko. Praėjusią vasarą 
Chicago’je lankėsi architektas 
Romualdas Kaminskas iš Lietu- 
Vos. Jis keletą dienų vežiojo 
architektą Kaminską po Chicagą, 
aprodydamas Chicago’s archi
tektūrą bei meno muziejus. 
Albertas jam buvo vertėjas ir 
gidas. Architektas Kaminskas 
pasiūlė Albertui vykdyti kokį 
nors projektą Lietuvoje, univer
siteto ir savo profesoriaus 
priežiūroje. Po mėnesio Albertas 
gavo laišką iš Vilniaus vyriausio
jo architekto Gedimino Baravy
ko. Buvo keli pasiūlymai — 
vienas iš jų buvo ankstyvesnio 
konkurso programa Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio bažnyčiai 
statyti Vilniuje.

vienintelis faktas, jog jiems nėra 
atstovaujama t arptautinėje bend
ruomenėje. Kiekvienas narys gali 
nuspręsti nedalyvauti vienoje ar 
kitoje akcijoje ar nebendrauti su 
kitomis grupėmis, jei tai būtų 
jam n praktiška ar žalinga.

Naujoji organizacija nežada 
apsiriboti individų teisėmis. Nors 
ji „nesikiš” į suverenių valstybių 
vidaus reikalus ir nekurstys 
neramumų, ji vadovaujasi princi
pu, kad žmogaus ir grupių teisės, 
o ypač laisvo apsisprendimo teisė, 
nėra tas grupes valdančių vals
tybių vidaus reikalas, į kurį 
pasauliui negalima kištis.

Pasak organizacijos steigėjų, jos 
narius sies ir keli kiti bendrimrin- 
cipai. Pagrindinis jų — tai visuo- Albertas programą išvertė į
tinė pagarba žmogaus teisėms. I 
organizaciją nebus priimami 
sąjūdžiai, kurie imasi teroristi
nių priemonių. Nariai turės pri
tarti tarptautiškai patvirtintiems 
žmogaus teisių standartams, iš
reikštiems Visuotinėje žmogaus 
teisių deklaracijoje ir Jungtinių 
Tautų konvencijose apie poli
tines, visuomenines ir kultūrines 
teises. Organizacija nepasisakys 
už bet kokią ūkinę ar politinę sis
temą ir neišskirs jokios religijos, 
ideologijos ar rasės.

Generalinis sekretorius van 
Walt pabaltiečiams New York’e 
taip pat paminėjo, jog rugsėjo 
mėnesį Leningrade jis buvo Susi- pozicijos, bet būtų dar vienu 
tikęs su Lietuvos Respublikos forumu, kuriame būtų galima 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi- ginti jų teises, 
ninku Vytautu Lansbergiu, kuris

anglų kalbą ir mokslo metų 
pradžioje pristatė University of II- 
linois, Champaign-Urbana, ar
chitektūros katedros dekanui Ar- 
thur Kaha, kuris ją peržiūrėjęs 
maloniai sutiko leisti pirmą 
semestrą kaip kredituotą darbą 
Albertui rinkti medžiagą — 
informaciją apie Lietuvą, jos 
architektūrą, meną ir t.t.

jam išreiškęs savo pritarimą 
naujajai organizacijai ir jos tiks
lams. Kol kas to dar nepavyko pa
tvirtinti, bet daugelis mano, kad 
tokia organizacija nesusilpnintų 
Baltijos valstybių tarptautinės 

sfb

Teritorijos ženklas prie Lietuvos Respublikos sienos. 
Romo Strimaičio nuotrauka

Semestro pabaigoje Albertui teko 
sutikti architektą Gediminą Ba
ravyką Chicago’je, dalyvaujantį 
Šeštajame mokslo ir kūrybos sim
poziume. Jis Albertui perdavė 
daugiau informacijų apie vietovę, 
kur buvo pramatyta statyti 
bažnyčią.

Baigiantis semestrui, Albertas 
bandė įtikinti dekaną leisti jam 
vykdyti šį projektą. Dekanas 
Kaha pasiūlė Albertui susitikti 
su profesorium William J. O’Con
nell, kuris specializuojasi bažny
čių projektavimu. Pristačius pro
fesoriui visą programą ir medžia
gą, jis mielai sutiko tą programą 
vykdyti pavasario semestre. 
Būdamas katalikas, profesorius 
O’Connell niekuomet nebuvo 
įtraukęs į studentų darbus ka
talikiškos bažnyčios kaip pro
jekto, nenorėdamas savos religi
jos kitiems primesti.

Pastaraisiais metais visi stu
dentai gali laisvai savo profesorių 
ir projektą pasirinkti. Profesorius 
O’Connell su Albertu pristatė 
bažnyčios projektą studentams. 
Šimtui studentų buvo šeši pro
fesoriai ir šeši projektai. Daugiau 
kaip trisdešimt studentų norėjo 
projektuoti bažnyčią. Profesorius 
galėjo turėti tik penkiolika 
studentų, bet jis sutiko priimti 
dvidešimt.

Per mėnesį su puse studentai 
buvo supažindinti su projektuoja
mos bažnyčios vietove. Albertas 
atvežė visas savo knygas apie 
Lietuvą ir jos architektūrą — nuo 
liaudies architektūros iki moder
niosios. Visi studentai ir pats pro
fesorius buvo nustebinti Vilniaus 
miesto architektūros grožiu. Vi
duryje semestro pasikvietė kun. 
Antaną Saulaitį, S.J. jiems pa
aiškinti lietuviškų bažnyčių 
papročius ir reikalavimus. Jis 
atsakė daugumą klausimų apie 
bažnyčių planavimą Lietuvoje, 
ypač turint minty, kad Lietuva 
dar nėra perėjusi prie Vatikano II 
susirinkimo pakeitimų. Studen
tai su juo mielai kalbėjosi 
maždaug pusę dienos. Kartu su 
tėvu Saulaičių buvo atvažiavęs 
svečias iš Lietuvos, gyvenąs 
Viršuliškėse, kur bažnyčia yra 
planuojama, ir davė daugiau 
žinių apie tą vietovę. Po šio 
pokalbio klasė pakeitė progra
mą, gautą iš Lietuvos, į tokią, 
kuri, jie galvojo, buvo geresnė ir 
teisingesnė pagal bažnytinius rei
kalavimus.

Gale semestro brėžiniai buvo 
surinkti ir maketai nufotografuo
ti. Pervežimas į Lietuvą tuo laiku 
nepasisekė, bet pirma pasitaikiu
sią proga jie bus nuvežti. Todėl 
surengta paroda šių visų projektų 
Lietuvių centre, Lemont’e.

Toliau Albertas Kerelis, Jr. 
pakvietė architektę Bronę Ko- 
vienę-Kova tarti žodį. Architektė 
Kovienė pažymėjo, kad pirmą 
kartą universitete buvo ruošia
mas projektas Lietuvai ir dar net 
bažnyčios projektas valstybinia
me universitete. Tai buvo gera 
proga supažindinti ir sudominti 
20 žmonių mūsų tėvyne. Ji buvo 
nustebinta, kad tokių įvairių 
projektų buvo paruošta — nuo 
postmodernizmo iki tautinės 
architektūros. Visi tiktų Lietuvo
je, ypač kadangi Vilniuje yra 
architektūros iš kiekvieno archi
tektūros laikotarpio — gotikos, 
baroko, renesanso, klasikos.

Christian Laine, Metropolitan 
Revietu architektūrinio žurnalo, 
leidžiamo Chicago’je, redaktorius

U UI architektūros studentų bažnyčių projektų: pjūvis.

Šoninis pakilimas

Planai

tarė keletą žodžių anglų kalba. 
Jis patvirtino projekto svarbą ir 
įvairumą. Šiais metais jis turėjo 
vežti „New Chicago Skyscrapers” 
parodą į Vilnių, bet šiuo laiku 
negavęs vizos. Per Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą jis buvo 
susitikęs su grupe architektų iš 
Lietuvos, ir čia paaiškėjo, kad 
Lietuva neturi architektūrinės 
bibliotekos. Jis savo pastangomis 
nuo pernai rudens jau surinko ar
ti pusės milijono dolerių vertės 
architektūrinių knygų ir pirmai 
progai pasitaikius jas perveš ar 
persiųs į Lietuvą.

Paskutinis kalbėtojas, daug pa
dėjęs šio projekto pasisekimui — 
tai kun. Antanas Saulaitis, S.J. 
Tėvas Saulaitis buvo nustebintas, 
kad studentams buvo svarbu 

Šiame numeryje:
„Neatstovaujamos tautos” • Projektai Lietuvos bažnyčioms • A.a. 
Janis Zarinš • Naujos knygos • Vilnijos draugija Lietuvoje • Petro 
Vaičiūno šimtmečiui • Liaudies skulptūros ir „Šaltkalvis” Le- 
mont’e • Nuomonės ir pastabos

pritaikyti bažnyčią lietuviams 
Lietuvoje — nebuvo svarbu, ar 
moderni ar senoviška. Lietuvoje 
statoma daug naujų bažnyčių ir 
šie projektai bus jiems pavyzdys. 
Tėvas Saulaitis apibūdino stu
dentų klausimus ir rūpesčius. 
Programoje neminėta, kiek sėdi
mų vietų reikia. Kodėl? Tėvas 
Saulaitis paaiškino, kad Lietuvo
je daug kas stovi ir prieina tiek, 
kiek tik telpa bažnyčioje. Toji turi 
būti parapine bažnyčia — 
sėdimų vietų pakanka.

Lietuvai dar nepriėjus 
Vatikano II susirinkimo 
nytinių pakeitimų, kilo klausi
mas, ar projektuoti pagal senus 
reikalavimus, ar naujus, ar kaip 
nors tuos du suderinti. Studentai 
turėjo patys nuspręsti.

600

prie 
baž-

Studentams taip pat svarbu, 
kokia medžiaga prieinama dabar
tinėje Lietuvoje. Plytos matomos 
senuosiuose pastatuose, bet ar 
šiandien jų yra? Ar galima 
geležies ir medžio gauti Lietuvo
je? Kaip dirbama su betonu?

Per tiek metų propaganda 
smerkė Vakarus ir viską, kas iŠ 
Vakarų ateina. Ar pakeitimai ir 
naujas galvojimas bus priimti 
teigiamai ar neigiamai Lietuvo
je? Kaip tai suderinti?

Tada klausimai krypo į kunigų 
veiklą ir jų gyvenimo poreikius. 
Ar klebonijos pastatas turi būti 
prijungtas prie bažnyčios, ar gali 
stovėti atskirai? Klebonijoje 
nebuvo nurodyta raštine ar 
svečių kambarys, kas tanai 
naudinga ir praktikuojamą 
parapijose. Žinoma, Lietuvoje 
kunigai negalėjo lankyti ligonius 
ligoninėse ar namuose, bet dabar 
turės atlikti tas pareigas. Kaip 
jiems pritaikyti tą naują gy
venimo būdą?

Priėjome prie pačios bažnyčios 
reikalavimų. Programoje nebuvo 
reikalaujamos klausyklos. Žino
ma — reikia įdėti. Ar interjero 
vaidmuo turi būti iškilmingas? 
Kaip svarbu choras ir vargonai? 
Ar žmonės įsijungia giedoti, ar 
tik klauso choro? Tai nuspręstų 
vargonų vietą bažnyčioje — 
priekyje ar aukštai, bažnyčios 
gale. Kiti klausimai lietė procesi
jas, krikštynas, šv. komuniją ir 
t.t. Vienas nesuprantamas daly
kas studentams buvo šermeninė 
rūsyje. Anksčiau lietuviai šarvojo 
žmones namuose, bet dabar bute 
negalima. Tai naujas reikalavi
mas, kad dabar bažnyčia turi 
turėti šarvojimo vietą.

Paskutinis klausimas buvo 
skirtas tabernakuliui — Švč. 
Sakramento laikymui. Seniau 
tabernakulis buvo bažnyčios 
priekyje, ir visi, net ir kunigas, 
buvo atsisukę veidu į jį. Bet 
dabar daugiau ar mažiau sėdimą 
ratu, ir kunigas atsisukęs į 
žmones. Žinoma, Dievas yra 
tarpe mūsų, bet ir tabernakulyje. 
Ar palikti jį altoriuje, ar idėti į 
atskirą koplytėlę? Dabar Lietuvo
je daug bažnyčių restauruojamos. 
Kaip tai daryti? Ar tik atnaujin
ti ir palikti kaip buvo, ar keisti 
jas pagal naujus Vatikano II 
susirinkimo patvarkymus? Gal 
būtų gerai palikti senesnes 
bažnyčias originalia forma, kaip 
istorinius pastatus. Arba galima, 
kaip daugelyje Europos vietų 
daroma, ypač Berlyne ir Coven- 
try, Anglijoje, pastatyti modernią 
bažnyčią šalia senosios, nenaudo
jamos bažnyčios, parodant kont
rastą tarp naujos ir senosios 
bažnyčios. Baigdamas, tėvas 
Saulaitis pažymėjo, kad visi 20 
projektų yra labai rūpestingai 
paruošti ir visus galima būtų 
statyti bet kurioje Lietuvos 
vietovėje.

Albertas Kerelis, Jr.

i
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Neužmirštuolių žiedelis Zarinių Janiui
BIRUTĖ 

PŪKELEVIČIŪTĖ

Gėlės, kurias nuo rudens balko
ne auginau — pagaliau pražydo 
žydrom kekutėm! Sau tariau, kad 
tai laimės ženklas; turbūt netru
kus susilauksiu geros žinios. Ta
čiau įvyko kas kita — nuo Ramio
jo vandenyno pusės, iš Kelso 
miesto, šįryt paskambino ponia 
Anna Zarinš ir pranešė liūdną ži
nią: vakar mirė Janis Zarinš. 
Mudvi valandėlei nutilom: tarsi 
jis pats būtų prašnekęs latvių 
liaudies dainos žodžiais: „Atėjo 
laikas man atgulti balto smėlio 
kalnely”:

Laiks bij man gulėt iet
Baltu smiliu kalnina.

Janis Zarinš (pasirašinėjęs Za
rinių Janiu), kalbininkas ir peda
gogas, daugelio lietuviškų knygų 
vertėjas į latvių kalbą, savo gyve
nimą pašventė abiejų tautų suar
tėjimui, dažnai kartodamas: „Bū
kime ne tik tolimi broliai, bet ir 
artimi draugai”. Jo dėka latviš
kai prašneko daug išeivijos rašto 
žmonių: dr. Juozas Girnius, Algir
das Landsbergis, Aloyzas Baro
nas, Alė Rūta, Kazimieras Barė- 
nas, Marius Katiliškis ir kt. Svar
biausia: skaitytojų tvirtinimu, 
Zarinių Janio vertimai buvo to
kie geri, jog jauteis skaitąs ne 
išverstą, bet latviškai parašytą 
kūrinį.

Laimė lėmė ir man patekti į Ja
nio Zarinš pasirinktų autorių tar
pą. Jis išvertė dvi mano knygas: 
Rugsėjo šeštadieni ir Aštuonis 
lapus (abi išleido „Gramatu 
Draugs”), o taipgi paskelbė latvių 
žurnaluose trumpesnių apsaky
mų ir ištraukų. Dažnai susiraši
nėdami, telefonu susisiekdami — 
nejučiom tapom artimais bičiu
liais.

Dr. Juozas Girnius, rašydamas 
apie Amerikos vakarų tolybėj gy
venantį Zarinių Janį Aiduose 
(1968, Nr. 4), pridūrė: „Dievas 
žino, vargu kada teks jo verstie
siems autoriams susitikti su šiuo 
nuoširdžiu mūsų bičiuliu”. Toks 
susitikimas mano atveju vis dėlto 
įvyko, tad norėčiau bent keliais 
žodžiais tai papasakoti.
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Naujos knygos

• Vincas Trumpa. LIETUVA 
XIX AMŽIUJE. Redaktorius - 
Liūtas Mockūnas. Chicago: Algi
manto Mackaus knygų leidimo fon
das, 1989. Aplankas — Henrietos 
Vepfitienės. Spausdino Mykolo 
Morkūno spaustuvė, Chicago, Illi- 
nois. Tiražas — 900 egzempliorių. 280 
puslapių. Kaina — 12 dolerių. Gau
nama „Drauge”.

Ši knyga yra Vinco Trumpos is
torinės publicistikos rinkinys. Ji 
susideda iš straipsnių, kurie 
skelbti Aiduose, Metmenyse ir 
Lituanistikos instituto darbuose. 
Istoriko svarstomos temos apima 
laikotarpį nuo Lietuvos-Lenkijos 
valstybės žlugimo aštuonioliktojo 
amžiaus gale iki Nepriklausomos 
Lietuvos paskelbimo 1918 me- 

. tais. Knygos redaktorius įva
diniame žodyje sako: „V. Trum- 

, pos knyga jokiu būdu nėra sis- 
,, teminga istorinė studija su įvadu, 

baigiamuoju žodžiu ir sunume
ruotomis išvadomis, kaip įprasta 
tokio pobūdžio veikale. Ji labiau 
panaši į eseistinius svarstymus, 
kuriuose užtinkame vieną ar 
keletą istorinės minties gijų, 
atsekamų per eilę straipsnių. [...] 
Nors tradicinius mąstymo meto
do ir sisteminimo įpročius pas 
Trumpą vargiai beužtiksi, ve
damoji mintis aiški nuo pradžios 
iki galo”.

Knyga skirstoma į dvi pagrin
dines dalis: Metmenys 19-ojo am
žiaus Lietuvos istorijai: 19-ojo 
amžiaus kultūros veikėjų biogra
finės apybraižos. Pridėta ir trum
pa Vinco Kapsuko revoliucinės ir 
kultūrinės veiklos 1903-1911

Janis Zarinš (1907.3.26-1990.11.30)

Tuo metu, kai Janis Zarinš ver
tė Aštuonis lapus, pradėjo dundė
ti netoliese dunksantis Mount St. 
Helens ugnikalnis, pildamas žie- 
žirbingus pelenus ant visos pla
čios apylinkės. Ir ant Zarinių 
namelio... Janis ir Anna, kurie 
taip troško ramybės ir džiaugėsi 
pabėgę nuo miesto triukšmo, stai
ga kaimynystėj susilaukė mauro- 
jančios, liepsnojančios pabaisos. 
Tačiau, nežiūrint kasdien gre
siančios evakuacijos, nuolatinėj 
įtampoj, pasidėjęs šalimais žody
nus, vandens boselį ir abu šeimos 
lagaminėlius, ištvermingas vertė
jas savo darbą įstengė užbaigti.

Kai išėjo knyga (latviškai ji va
dinosi Lieldienas bez zvaniem — 
Velykos be varpų), leidėjas Hel- 
mars Rudzitis atsiuntė čekį man: 
idant mudu su vertėju honoraru 

metais studija. Pirmojoje dalyje 
randami straipsniai: 19-asis 
amžius ir jo paradoksai; Svars
tymai apie 19-ąjį amžių Lie
tuvoje; Lietuvos 19-ojo amžiaus 
istorinio modelio beieškant; 
Kovotojai ir kolaborantai; 
Šubravcai ir senasis Vilniaus 
universitetas; Spaudos drau
dimas Rusijos akimis; Į pla
tesnius horizontus; Lietuvos 
nepriklausomybės idėja.

Antrojoje dalyje sudėti straips
niai: Vilniaus universitetas ir 
Vilnius Stanislovo Moravskio 
atsiminimuose; Simonas Dau
kantas — naujosios Lietuvos pra
dininkas; Motiejus Valančius — 
mokytas ir išmintingas žemaitis; 
Hilferding’as ir tolimos paralelės; 
Juozas Tumas-Vaižgantas — gy
venimo kritikas.

LIETUVA 
XIX 

AMŽIUJE
V. TRUMPA

pasidalintumėm. Man atrodė, 
kad vertėjui iš tikro priklauso vis
kas, nes darbavosi jis, ne aš. Bet 
„pagal protokolą” vis dėlto buvau 
autorė — tad pasilikau sau ket
virtadalį, o kitką pasiunčiau Za
rinių Janiui. Jis užsispyrė: „Jo
kiu būdu! Mes privalom Rudzičio 
pinigus skelti pusiau!” Ir at
siuntė man vieno ketvirtadalio 
čekį. Aš tą čekį grąžinau. Tada 
jis vėl — grąžino jį man. Ir taip 
mudu pradėjom ten ir atgal siun
tinėti honoraro ketvirtadalį (lei
dėjas būtų plyšęs juokais!).

Pagaliau vieną dieną Janis Za
rinš man paskambino:

— Jūs pykstat? — atsargiai 
klustelėjo jis.

— Na taip. Nes Jūs esat kaip 
vaikas! Kiek ilgai mes tuos pini
gus tarp Kelso ir Čikagos varinė-

Autoriaus žvilgsniu, baudžia
vos panaikinimo reikšmė Lietu
vai yra daug didesnė negu 1831 
ar 1863 metų sukilimų, nes šis 
panaikinimas davė ekonominį 
pagrindą naujam vadovau
jančiam sluoksniui, kuris atsi
rėmė ne į dominuojančią mažu
mą, bet į visą tautą. „Kaip 
1863-1864 m. sukilimas buvo 
paskutinis ir lemiamas smūgis 
senajai Lietuvai, taip baudžiavos 
panaikinimas buvo lyg naujosios 
Lietuvos krikštas” (p. 163).

Prie to prisidėjo ir spaudos 
draudimas, kuris nešė visai kitas 
išdavas, negu buvo tikėtasi. Čia 
ypač įdomus autoriaus straipsnis 
„Spaudos draudimas Rusijos aki
mis”. Draudimas įvestas su min
timi apstabdyti Lietuvoje polo
nizacijos procesą, o tačiau jis 
sukėlė visai nenumatytą padėtį: 
„Vėl susidarė paradoksali 
situacija, dėl kurios Muravjovas 
turėtų karste apsiversti: tuo tar
pu, kai rusų žandarai, ispravni- 
kai, taikos tarpininkai ir pasienio 
sargybiniai gaudė kiekvieną 
lietuvišką maldaknygę, elemen
torių ir giesmyną, atspaustą 
lenkiškai lotynišku šriftu, lenkiš
ka knyga ir laikraštis laisvai plū
do į Lietuvą iš visų keturių šonų. 
Vincas Kudirka ir Žemaitė verkė, 
skaitydami pirmą lietuviško laik
raščio numerį, tuo tarpu, kai nuo 
lenkiškų knygų ir žurnalų kiek
viename dvarelyje ir klebonijoje 
tiesiog lūžo lentynos. Tais pačiais 
metais, kai Aušra veltui beldėsi 
į duris, ieškodama būdų pasiro
dyti Lietuvoje, lenkiškasis Kraj 
laisvai spausdinosi Petrapilyje ir 
keliavo į Lietuvą. Užtat, spaudą 
uždraudus, Lietuvos lenkinimas 
ne tik nesumažėjo, bet dar labiau 

sim?
—Klausykit, Birute: aš sugalvo

jau gerą išeitį. Tegu tie pinigai 
būna mūsų susitikimo „fondas”.

Taip ir padarėm: aš nuskridau 
į Portland’ą (kokia prabanga!)... 
savaitgaliui. Nuskridau Joninių 
išvakarėse. Tai rodės prasminga 
visais atžvilgiais: latviuose Joni
nės yra didelė šventė, o Janių 
naktis — pats tinkamiausias 
metas Janį aplankyti.

Mūsų susitikimas buvo jaudi
nantis. O birželio pabaiga 
Kaskadų kalnyno papėdėj būna 
labai graži (niūrieji lietūs ateina 
tik rudenį), visu keliu nuo 
Portland’o iki Kelso žydėjo rožės, 
rožės — kuriomis šis pakraštys 
puikuojasi: drauge su mėlynuo
jančiais pušų miškais ir raus
vaisiais rododendrais.

Mūsų pasitikti prie vartelių iš
bėgo smulkutė, meiliai besišyp
santi ponia Anna (taipgi baltolo- 
gė), ir mane bematant apglėbė 
motiniška jos šiluma. Kadangi 
buvo Joninės, mes dainavom lat
viškas dainas (aš buvau atsive
žusi dainorėlį!), gėrėm vyną iš 
plačiagurklių stiklų, ir aš klau
siausi Zarinių Janio pasakojimų. 
(Kartais man atrodydavo, kad 
„Lietuva”, kurios jis nuo jau
nystės ilgesingai ieškojo, nebuvo 
tikras kraštas, bet užburta kara
lystė, aprašoma tik pasakose.)

Janis Zarinš gimė Cėsio apskri
ty, Latvijos žiemryčiuose. Baigęs 
baltų filologijos studijas Rygos 
universitete, mokytojavo įvai
riose gimnazijose. Periodikoj rašė 
kalbos klausimais ir parengė 
dviejų Latvijos valsčių tarmių ap
rašą. Jau studijuodamas, susipa
žino su lietuvių kalba: profeso
riaus Janio Endzelyno seminare 
ir profesoriaus Jurio Plakio 
paskaitose, o taipgi Algio Rauli- 
naičio dėstytame kurse. Savo 
studentinės oiganizacįjos „Li- 
dums” ryšių su ateitininkais 
paskatintas, vieną vasarą pralei
do Lietuvoj.

Iliuzorinė Lietuva jaunuoliui 
tąsyk atrodė taip toli, ir ją gaubė 
tokia legendinė nežinia, kad Ja
nis namiškiams net sakėsi va
žiuojąs su draugu (nors keliavo 
vienas) — nenorėdamas jiems su
kelti nerimo. Ir štai jaunas Lat
vijos studentas pervažiuoja sieną. 
Keliauja dviračiu, išsikeitęs visą 
savo turtą į 25 litus.

išsiplėtė”, (pp. 101-102).
Vilniaus generalgubernatorius 

Petras Sviatopolkas-Mirskis 1903 
metų memorandume vidaus rei
kalų ministrui Viačeslavui Plė
vei „pripažino, kad lietuviško 
raidyno klausimas buvo pirma
eilės reikšmės [...], nuo kurio tei
singo sprendimo priklausė visa 
šio krašto politika. O tas tei
singas sprendimas, jo nuomone, 
buvo visiškas, jokių sąlygų ir iš
imčių nevaržomas spaudos drau
dimo panaikinimas [...] jis 
pripažino, kad grafo Muravjovo 
užmanymas išvaduoti lietuvius 
nuo lenkų įtakos buvęs teisingas, 
tik pasirinktos priemonės visiš
kai klaidingos’’(pp. 105-106).

Vinco Trumpos straipsnių 
temos aktualios ir provokuojan
čios — autoriui negali likti abejin
gas. Kartais straipsnis nutrūksta 
ten, kur skaitytojas tikėjosi kaip 
tik pamatyti šviesą. Reikia su 
tikti su redaktorium: „Trumpos 
straipsniai kelia svarbius klau
simus. Geri klausimai istorijoje, 
kaip ir kituose moksluose, tiek 
pat svarbūs, kaip ir į juos atsa
kymai. Be vienų nebus kitų. 
Manome, jog Vinco Trumpos isto
rinių esė knyga suteiks istorikui 
ir šiaip skaitytojui daug progų 
pamąstyti, gal kartais ir su auto
rium pasiginčyti lietuvių tautai 
taip svarbiais 19-ojo amžiaus is
torijos klausimais”.

Knygos korektūra skaityta ati
džiai (gal tik „tapį” kam nors 
sukels mįslę, p. 54). Iš naujo 
straipsnius spausdinant, gal buvo 
galima išimti autoriaus mėgs
tamas „ir t.t. ir t.t.” frazes. Taip 
pat Spectator tiksliau būtų 
verčiamas „Stebėtoju”, o ne 
„Žiopliu” (p. 86).

Sykį, saulei leidžiantis, Janis 
atvyko į Dotnuvą. Buvojau vasa
ros atostogos, dauguma studentų 
išvažinėję į namus. Bet valgykloj 
jis gavo rūgštaus pieno ir vėdarų. 
Staiga pro atdarus langus pasigir
do labai graži daina! Studentų bū
relis parke dainavo apie bijūnė
lį... Išbėgo į lauką ir Janis. Lie
tuviai jaunuoliai buvo labai 
draugiški, priėmė jį į savo būrį — 
jie visi vaikščiojo rožiniais sau
lėlydžio takais ir drauge dainavo.

Nejaugi Lietuva iš tikro buvo 
tokia, kokią jis savo svajonėj su
sikūrė? (Aš su baime laukiau at
sakymo.) Taip!.. Laimei, jaunas 
Rygos studentas pakeliui sutiko 
turbūt geriausius mūsų krašto 
žmones. Niekas nepavogė jo dvi
račio, jis buvo gražiai ūkininkų 
priimamas, guldomas daržinėj 
ant šieno, sočiai pavalgydintas, 
alum pamylėtas; šienavo talkose, 
šoko gegužinėse, irklavo ežeruo
se, grybavo, uogavo ir vėl keliavo 
toliau: gražių mergaičių žvilgs
niais nulydimas, senų motinėlių 
peržegnojamas (nors ir buvo 
„bambiziukas”)... Janis Zarinš 
grįžo iš Lietuvos visiškai ja 
sužavėtas. Vaikinas net neturėjo 
kur išleisti savo 25 litų: vėl galėjo 
išsikeisti juos į latus.

Ir tokia Lietuva liko jo atmin
ty: turbūt gražesnė, negu iš tikro 
buvo. Kilnesni, doresni, šviesesni
— atrodė jam ir lietuviai. Gal nuo 
to meto jis ir sumanė statyti tiltą 
tarp abiejų tautų. Juk jeigu ne
būtų tilto, upės krantai niekad 
nesusitiktų: miškai nušlamėtų į 
rytus, pievos nubanguotų į vaka
rus.

Bet štai ’90-ųjų metų žiemą 
mums reikia atsisveikinti su tilto 
statytoju. Jis tikrai mylėjo abu 
krantus, jiems tarsi priminda
mas: „Nenutolkit, broliai kran
tai, plaukit pagrečiui, vienas 
kitam ant peties padėję rankas., 
Juk pirmapradės girios pavėsiuo
se, jūs buvot viena ir ta pati — 
aukštupio žemė”.

Turim atsisveikinti su Zarinių 
Janiu, nes gyvenimo meilėj pri
noko jo mirtis. Pakilo lyg viever
sys iš baltos dobilų pievos ir 
nuskrido į neįžiūrimas tolumas: 
„Dabar aš esu vakarų vėjo brolis
— pavasariais dvelksiu žiedadul
kėm, keliausiu paupiais su ryto 
miglom, sūpuosiu vasaros obuo
lių miegą”.

Vatikano atstovas tėvas Jonas Ku
bilius, SJ lankosi Hanau lietuvių sto
vykloje, Vokietijoje, 1945 m. birželio 30 
d. Šalimais — dailininkas Vytautas K. 
Jonynas ir Janina Gustaitytė-Jony- 
nienė. Kiti du asmenys neatpažinti. (Iš 
Algirdo Gustaičio knygos „Karas 
braukia kruvinų ašarų”.)

• Algirdas Gustaitis. KARAS 
BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ. 
Antrojo pasaulinio karo dienoraštis. 
Chicago: Devenių kultūrinis fondas, 
1990. 942 puslapiai, 240 iliustracijų 
— nuotraukų, atspaudų, žemėlapių. 
Kaina — 30 dolerių. Gaunama 
„Drauge”.

Dienoraštis prasideda 1944 m. 
liepos 21 d. Pietiškių kaime, 
Šakių apskrityje, autoriui kasant 
prieštankinius griovius, ir bai
giasi 1946 m. lapkričio 23 d. Ha
nau tremtinių stovykloje, Vokie
tijoje. Jį skaityti yra nepaprastai 
įdomu, nes grįžta mūsų pačių per
gyvenimai tais karo sąmyšio 
metais. Knyga yra labai ver
tingas įnašas į mūsų tremties 
memuarinę literatūrą, dar ir dėl 
to, kad iki šiol yra didelė spraga 
ir literatūriškai, ir žurnalistiškai 
dokumentuojant vienai didelei 
mūsų tautos daliai tą lemtingą 
jos gyvenimo tarpsnį.

X

Trijų kryžių kalnas Vilniuje
Vytauto Maželio nuotrauka

Vilnijos draugijos renginiai

VACYS MILIUS

Jau antri metai paskutinį 
spalio mėnesio sekmadienį Vil
nijos draugija organizuoja 
iškilmingą Vilniaus kovotojų pa
gerbimą. Pernykštės iškilmės 
buvo skirtos Vilniaus ir dalies 
Vilniaus krašto atgavimo pen
kiasdešimtmečiui paminėti.

Šių metų spalio 8 dieną 
Vilniaus mokytojų namuose ši 
draugija surengė Suvalkų su
tarties 50-mečio minėjimą. Į jį 
buvo susirinkęs gausus būrys 
vilniečių ir atstovų iš kitų 
Lietuvos miestų. Dr. R. Žepkaitė 
pranešimą „Suvalkų sutartis, jos 
sudarymas ir reikšmė” pradėjo 

, nuo jos sudarymo aplinkybių 
(buvo tariamasi Lenkijos-Sovietų 
Rusijos karo fone). Kalbėta apie 
Lietuvos vaidmenį to meto Euro
pos diplomatijoje, Lenkijos nusi
statymą delsti šias derybas, no
rint pritraukti nuo Lydos pusės 
savo kariuomenę arčiau Vil
niaus, Želigovskio dalinių įsi
veržimą į Vilnių, Lietuvos ka
riuomenės priešinimąsi jiems. 
V. Vadopalas pranešime „Suval
kų sutarties teisinis vertinimas” 
tarptautinės teisės požiūriu iš
kėlė du dalykus: 1) ja turėjo būti 
nutraukti karo veiksmai, 2) šalys 
susitarė ginčus spręsti dery
bomis. Taip pat kalbėjo apie 
Vilniaus krašto teisinę padėtį 
tarpkario laikotarpiu. Po Antro
jo pasaulinio karo siena tarp 
SSSR ir Lenkijos buvo nustatyta 
šių valstybių susitarimu.

V. Martinkėnas pasidalijo 
prisiminimais apie Rytų Lietuvos 
lietuvių padėtį po Pirmojo 
pasaulinio karo, apie įvykius Ig
nalinoje ir Švenčionyse. J. Vaina 
papasakojo apie įvykius po Pir
mojo pasaulinio karo Augus- 
tavo-Seinų ruože. Baigiamajame 
žodyje dr. A. Tyla pabrėžė Su
valkų sutarties teisinį aspektą: 
ši sutartis yra tarptautinio teisės 
akto diskreditavimas, dėl jos 
sulaužymo įvyko vienas Lietuvos 
padalintam, vyko rytinio Lietu
vos pakraščio etninis genocidas. 
G. Songaila supažindino su nau
jausiais įvykiais Eišiškių ir Šalči
ninkų apylinkėse, atsakė į susi
rinkusiųjų klausimus.

Spalio 28 dieną Vilniaus Kated
roje buvo pamaldos už kovotojus 

dėl Vilniaus. Apie tai iš anksto 
buvo paskelbta Lietuvos aide ir 
per Vilniaus TV, prie Sąjūdžio 
būstinės iškabintas skelbimas. 
Iškilmingas mišias aukojo arki
vyskupas Julijonas Steponavi
čius. Mišių pradžioje tartame 
žodyje jis paminėjo praėjusią va
sarą grupelės lėnkų paskelbtą 
memorandumą ir autonomininkų 
akcijas pietryčių Lietuvoje. Pa
brėžė, kad Vilniuje ir vyskupijoje 
visi turi galimybes melstis 
gimtąja kalba: kur yra lenkų — 
pamaldos vyksta šia kalba, kur 
lietuviai gyvena mišriai su 
lenkais — ir pamaldos vyksta 
dviem kalbomis. Katedros klebo
nas monsinjoras K. Vasiliauskas 
pamokslo pradžioje paminėjo 
lietuvių paprotį gerbti savo mi
rusiuosius, jų palaikus perkeliant 
iš tolimiausių Sibiro vietų ir tuo 
stebinant tenykščius gyventojus. 
Kai delegacija iš Vilniaus nuvyko 
į Vladimirą ieškoti arkivyskupo 
Mečislovo Reinio palaikų, to 
miesto kalėjimo viršininkas su 
pagyrimu atsiliepė apie lietuvių 
reiškiamą pagarbą įnirusiems. 
Šias iškilmes jis pavadino įžanga 
į mirusiųjų minėjimą per Vėlines. 
Iškėlė du pagerbimo aspektus: 
kapų sutvarkymą, papuošimą ir 
mirusiųjų atminimą žmonių 
širdyse, maldomis už juos.

Po pamaldų didelė žmonių ei
sena su kryžium priekyje per 
Katedros aikštę, Didžiąją gatvę, 
pasuko Rasų kapinių link. Ei
senoje dalyvavo Katedros vika
ras. Tarp lietuviškų trispalvių 
buvo matyti Latvijos Respubli
kos, Lietuvių tautininkų są
jungos vėliavos. Rikiuotėje ėjo 
Šaulių sąjungos Vilniaus rink
tinė su savo vėliava. Kapinėse su
stota trijose vietose: prie Jono Ba
sanavičiaus, M. K. Čiurlionio ir 
greta jo esančio Lietuvos Neži
nomo kareivio kapų, lietuvių 
kapų skyrelio, esančio Rasų nau
jojoje dalyje. Tose vietose kal
bėjo Katedros vikaras, šaulių 
Vilniaus rinktinės vadas, Vilni
jos draugijos atstovas, pagiedota, 
pasimelsta, padainuota. Visi šie 
kapai sužibo žvakių liepsnelėmis. 
Prie karių kapų sudainuota: 
„Oi neverk, motušėle”, kalboje 
lenkams palinkėta nepasiduoti 
kurstymams iš šono, o pasijusti 
gyvenantiems vienoje tėvynėje su 
lietuviais.
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„Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų; 
jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...”

Petro Vaičiūno 
100-ąjį gimtadienį 

prisimenant
BEATRIČĖ 

KLEIZAITĖ-VASARĖ

Sutiko mus Vaičiūno gimtąja- 
me Piliakalnių kaime vaikai su 
puokštėmis vosilkų (rugiagėlių), 
taip lyriškai, švelniai apdainuotų 
poeto eilėse. Su meile jas glaudė 
prie širdies poeto žmona Teofili
ja ir pranašavo, jog greitai 
pasigirsiąs griaustinis, truputį 
gal palis. Taip kartojasi kas 
metai per šią šventę, nes šitaip 
Vaičiūnas pasireiškia, jog jis 
yra drauge su mumis. Ir tik
rai, neilgai trukus, jos žodžiai 
išsipildė, ir lyg girdėjome: 
Jei saulė manęs pasiklaustų 
Ko kartais labiausia aš trokštu 
Aš jai atsakyčiau

Aš trokštu
Kad žemėn ji dangų nublokštų 
Kad žmonės jos giedrą mylėtų 
Kad amžiai prieš amžius

neraustų
Jei vėjai manęs pasiklaustų 
Ko kartais labiausia aš trokštu 
Aš jiems atsakyčiau

Aš trokštu
Kad žmonės nesnaustų tarp 

bokštų
Kad erdvė žaibais sužydėtų 
Kad amžiais sparnus

nesu glaustų...
Nuostabus buvo žmogus poetas 

ir dramaturgas Petras Vaičiūnas, 
gimęs „saulei tekant 1890 m. 
birželio mėn. 29 d. (pagal seną 
stilių) žemdirbių šeimoje, Pilia
kalnių kaime, netoli vingiuoto 
vieškelio, kuris linksmai bėga 
nuo Siesikų senos pilies pro 
pašvenčio Veprių miestelį Vil
niaus bokštų link”. Iš poeto 
Autobiografijos sužinome, koks 
sunkus gyvenimas pasitiko jį 
pačioje vaikystėje ir lydėjo per 
ilgus metus:

„...augau artojų žemėje. Iki 
dvylikos metų buvau tikras gam
tos vaikas, nes paūgėjęs vasarą 
ganydavau bandą, o žiemos metu, 
paskaitęs elementorių, bėgioda
vau po pusnyną.

Skaityti — lenkiškai, lietuviš
kai, rusiškai, gudiškai ir net grai
kiškai — išmokau labai anksti. 
Mokslus ėjau Vepriuose, Uk
mergėje, Kaune ir Petrapilyje.

Skulptoriaus Vlado Vildžiūno paminklas Petrui Vaičiūnui Jonavoje rąžytojo 
100-aioms gimimo metinėms paminėti.

Beatričės Kleizaitės-Vasarės nuotrauka

Petras Vaičiūnas (1890-1959)

Iki 1921 metų dirbau įvairiausi 
darbą. Pagaliau prisiekiau tik 
savo gražiąjai mūzai tarnauti.

Poeto širdį paveldėjau iš moti
nos, o iš tėvo — valią ir filosofinę 
nuotaiką.

Į grožio karaliją mane dar visai 
mažytį įvedė mano vyresnysis 
brolis Stasys — mano globėjas ir 
auklėtojas.

Mano siela ieško džiaugsmo, 
gyvenimo mistikos pasauly, kurį 
aš buvau bepradedąs vaizduoti 
savo trilogijoj: „Žodžiai ir at
balsiai”, „Žemėtos kaukės” ir 
„Giedrėjanti sąžinė”, bet 
paskutiniu laiku nusileidau iš 
to savo pasaulio į mūsų gyve
nimo tuštumą ir ėmiau rašyti 
komedijas.

Labai gerai žinau, kad gyveni
mas žmogui dažnai būna skaus
mingas, bet jį iš kančios ištryškęs 
menas gražiai papuošia šypsena.

1905 m. už revoliucionizmą 
buvau kankinamas žandarų ir 
paskum pašalintas iš mokyklos, 
keletą kartų sunkiai sirgau, 

sėdėjau kalėjime, tris kart. ■ vos 
tik netapau sušaudytas. Gyveni
mą myliu už jo gražius akimojus, 
o jo viešpatį žmogų visados myliu 
tokį, koks jis yra, nes tikiu jo 
dieviškumu.

Važinėdamas po Europą gėrė
jausi nuostabiais žmonijos dva
sios turtais. Esu žmogus lietuvis. 
Lietuvą pamilau dar mažas būda
mas Maironio, V. KrėvėB-Micke- 
vičiaus ir A. Mackevičiaus galin
gų širdžių jausmais.

Be daugelio gerų draugų pasau
ly, turiu savo dienų draugą — 
Tėtę. Man dabar daugiau kaip 
puskapis metų.

Jei savo kūriniuose įamžinsiu 
nors dalelę to, ko visad ilgisi 
nemaruolė širdis, džiaugsmingai 
šypsodamasis apleisiu šį pasaulį 
gyventi ir kurti save!” (Žiburėlis 
1929 Nr. 9.)

Savo kūriniuose jis įamžino ne 
vien tik, ko ilgėjosi „nemaruolė 
širdis”, bet ir tai, kas ją kankino, 
liūdesį kėlė. Ieškodamas žmogaus 
dvasinio grožio, pilnai tikėdamas 
jo dieviškąja prigimtimi, skelbė 
jis dvasios kilnumą, taurų žmo
giškumą, pasiaukojimą, atsidavi
mą gėriui, tiesai ir šventai tikėjo, 
jog gerasis žmogaus pradas priva
lo laimėti. Pasirinkęs dramą kaip 
kovos ginklą, juo kėlė žmogaus 
tobulinimo dvasią. Savąja kūryba 
jis kovojo prieš visas pasireišku
sias tuometinėje visuomenėje mo
ralines, socialines bei politines 
ydas.

Pirmasis Petro Vaičiūno kūry
binis gyvenimo laikotarpis prasi
deda eilėmis. Jis romantikas — 
saulės poetas. Karštu užsidegimu 
skelbia džiaugsmo ir gėrio pasau
lį, kovoja prieš visa, kas šalta ir 
abejinga. Kaip ir kiekvienam ro
mantikui būdinga, jis neskiria 
savo svąjonių-idėjų gyvenimo nuo 
tikrovės, bet abu pasaulius vie
non sintezėn jungia. Jis savą
sias svajones nori išgyventi 
realiame gyvenime.

Savo kūrybinį credo išsako eilė
raštyje „Poetas”; lyg klajūnas, 
pasaulio piligrimas, eina poetas 
per žemės vylius į kančias, eina 
jis atvira širdimi ir siela:

Aš tartum su saule iš rūko atėjęs, 
Į tolimus vakarus giedras

skubinuosi — 
Ir plazdanti siela man gimdo

idėjas,
Jų žaidžiančios liepsnos pasaulį 

man juosia.

Ir skausmas, ir džiaugsmas vieno
dai man brangūs — 

Iš visko aš moku vainiką nupinti. 
Plačiai aš pravėriau širdies^ savo 

langus —- 
Ir gundau pasaulį sparnus sau 

auginti.

Visiems mano veidas vienodai 
žvaigždėtas, 

Kiekvienas man brolis, kiekvienas 
man svečias — 

Ir mano galybė vis auga ir plečias, 
Todėl, kad esu aš — tik vargšas 

poetas.

Nemaža Vaičiūno eilėraščių 
tapo dainomis, kaip „Nurimk, 
sesut, gana rhudoti”, „Ak, tos 
vosilkėlės”, o ypač buvo populia
ri, tapusi kone himnu kovose dėl 
Vilniaus, „Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim”.

Anksti jį palietė teatro mūza 
Melpomenė, nenustumdama už
marštin ir ankščiau jį pamilusios 
poezijos mūzos. Petrapily gyven
damas, Vaičiūnas parašė pirmąjį 
scenos veikalą „Pražydo nuvytu- 
8ios gėlės” (1914). Šiuo veikalu 
susidomėjo režisierius Juozas 
Vaičkus ir jį su savąja trupe 
1916 metais pastatė. Nepraėjus 
porai metų, jis sutiko ir sa
vo ištikimiausią ir rūpestin
giausią mūzą, lydėjusią jį išti
są gyvenimą.' Tai buvo Teofilija 
Dragūnaitė, kuri gyvendama 
Petrapilyje, dirbo, o vakarais 
lankė paskutiniąją gimnazijos 
klasę ir svajojo tapti gydytoja, bet 
Vaičiūno pastangomis, užuot 
gydytoja, ji tapo aktore.

1920 metais Vaičiūnas grį o į 
nepriklausomą Lietuvą ir tuojau 
įsįjungė į Valstybės teatro dar
bus, kur šalia pareigų repertuaro 
komisijoje jis išvertė daug dramos 
kūrinių iš svetimų kalbų. 1924 
metais „Blaivybės” konkurso 
jury komi sija ijtojmrįavo- Vaičiūno 
veikalą „Sudrumsta ramybe”, ir 
šis įvykis jam turėjo lemiamos 
reikšmės — drama tapo pagrin
diniu jo kūrybos žanru.

Tais pačiais metais Valstybės 
teatran atėjo dirbti režisierius 
Borisas Dauguvietis, kuriam ir 
buvo patikėtas „Sudrumstos 
ramybės” pastatymas. Šis pirmas 
susitikimas sujungė juos visam 
gyvenimui: draugystei ir kūry
bingam dviejų teatralų ben
dradarbiavimui, kuris nuspalvi
no mūsų teatrą ištisą dvidešimtį 
metų. Kone kasmet rampos švie
są išvysdavo nauja Vaičiūno pjesė 
(veik visuomet Dauguviečio reži
suota), nes režisierius atrado 
autorių, puikiai žinantį scenos 
reikalavimus bei jos dėsnius ir 
galimybes, o svarbiausia rašantį 
scenine, o ne literatūrine kalba. 
Vaičiūnas gerai pažino ir teatro 
aktorius, žinojo jų sceninį po
tencialą. „Dėl meilės aktoriui”, 
sakydavo Vaičiūnas, „gal aš kai 
kada nusidedu pačiai drama
turgijai. Galbūt kai kurios mano 
pjesės išeina per ilgos, bet noriu, 
kad kiekvienas joje vaidinantis 
aktorius turėtų tinkamą rolę”.

Jau dėl pirmojo spektaklio su
sikirto publikos ir „literatų” 
nuomonė ir taip buvo kone dėl 
kiekvienos Vaičiūno pjesės. Pu
blika plojo, o kritikai prieštaravo, 
vis ieškodami literatūrinių 
nuopelnų, stiliaus etc., tačiau 
žiūrovai, kurie iš scenos veikalo 
laukia įdomumo, sukrėtimo ar 
skanaus, sveiko juoko, spek
taklius lankė ir katučių nesigai
lėjo. „Ne literatūros aukštybės, 
bet gyvos emocijos teatre kalnus 
verčia ir širdis graudena! Čia ir 
yra tasai kevalas, aplink kurį 
besigainiodami literatai su tea
tralais amžinai pešės ir pešis”, 
sako Balys Sruoga. Kažin, dar 
kiek laiko praeis, kol kritikai 
supraB, jog literatūra ir teatras 
tai nėra tas pat? Toliau Sruoga, 
aiškindamas didžiulį drama
turgo pasisekimą Valstybinia
me teatre, pripažįsta, jog 
sceniškumas yra svarbiausia 
Vaičiūno ypatybė: „Vaičiūnas, 
būdamas tikras teatralas, maža 
kreipia dėmesio į literatūrinį 
pjesių tobulumą, by tik jos būtų 
teatrališkos, sceniškos. Pjesėse 
jis nesprendžia jokių ypatingų

Pėtras Vaičiūnas (1890-1959)
NURIMK, SESUT!

Nurimk, sesut! Gana raudoti!
Nušluostyk ašaras gailias...
Praeis skausmų laikai kraujuoti... 
Gyvensim mes dienas dailias...
Linksmi mes grįšim į tėvynę.
Ji mus ten po sparnu priglaus
Ir duos mums laimę begalinę,
It aušrą rytmety dangaus...
Kada daržely tu ilsėsies,
Nuvargus po dienos sunkios,
Ir širdimi kažko ilgėsies,
Gražiai lakštutė tau dainuos...
Ateis bernelis numylėtas, 
Priglaus tave jis prie širdies... 
Dangus žvaigždutėmis nusėtas 
Nušvies jum kelią ateities...

MES BE VILNIAUS NENURIMSIM

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų! 
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...

VASAROS RYTAS

Melsvas rūkas žemę niaukso. 
Teka saulė pilna aukso.

— Labas rytas, saulužėle! — 
Atsidus laukai sužėlę.

Kas gi matė, kas gi žino, , 
Kiek gyvybės už beržyno?

Aštrios žagrės dirvą pjausto, 
Tuoj kirs pievą, perlais austą.

Čiulba ulba žalias miškas. ■£ 
Upė sidabru ištiškus!

3 
Saulė, pievos, plotai javo... 
Ei, artojau, viskas tavo!

Tu, prieš saulę art išėjęs,
Būsi jos žiedų nešėjas.

š
ŠIENAPJŪTĖ b

n
Aukso miglos supa tylą — a
Užu šilo saulė kyla... d

S
Žengia vyras paskui vyrą... ?!
Ryto perlai žemėn byra...
Žolę žalią, žolę jauną
Žvangios dalgės žvangiai pjauna...

■>bu
Lenkit galvas, pievų gėlės! r- 
Eina jaunos grėbėjėlėse,^,. a
— Laimink dditb.oJ — Ačiū, ačiū!.. — 
Pradalgėlių, kaip gyvačių...

Dalgė dalgę mostais varo — ...
.Griūna baras prie pat baro.„

Saulė žėri, spindi rasos...
Braido pi:vo įįtąjos basos..:£ ■

Šnara, šlama, žvanga, tyškd
Upėj, pievoj ir už miško. J

'Jirg'.i mergos nuo pakrantės...
Žodi. juokas — ryto šventės...

Kaisto aidė - melsta toliai...
Kerti’ pievą dalgio broliai...

KRENTA NUO MEDŽIŲ JAU
LAPAS PO LAPO

Krenta nuo medžių jau lapas po lapo. 
Slepiasi saulė tirštoj ūkanoj.
Miškas siūbuoja nuo rudenio kvapo — 
Skundžias nuliūdęs jis savo dainoj...

Šydu auksuotu žemė apklota
Klauso, kaip vėjas šiuršena lapus...
Gėlės nuvyto... Padangė miglota...
Vasara žengia ramiai į kapus...

Ei, pasauli, būki rimtas ir teisingas:
Mes be Vilniaus nenurimsim!
Kaupias skausmas ir dangus toks debesingas... 
Jeigu reiks — laisvi mes mirsim!

Ei, pasauli! — Mes be Vilniaus nenurimsim! 
Truks kantrybės, apmauda širdis sugels, 
Ir kas mūsų, mes sukilsim ir — paimsim... 
Mūsų bočių kaulai Vilniuj prisikels...

Ei, pasauli! — Mes be Vilniaus nenurimsim! 
Senas Vilnius mūsų buvo, mūsų — bus! 
Vilniuj gimėm. — ir tik Vilniuj mes atgimsim... 
Gedimino kalne milžinai atbus...

Ei, pasauli! — Mes be Vilniaus nenurimsim! 
Mūsų mintys amžinai į Vilnių plauks...
Mes, kaip rytas, saulėmis į jį nulinisim... 
Vilniaus pilys savo vyčių susilauks...

Ei, pasauli! — mes be Vilniaus nenurimsim... 
Bočių kaulai, bočių širdys kraujo šauks... 
Vilniaus sostą mes žaibų liepsna išpirksim... 
Geležinis Vilkas panery sukauks...

Ei, pasauli, būki rimtas ir teisihgbs:
Mes be Vilniaus nenurimsim!
Kaupias skausmas ir dangus toks dė.besingas 
Jeigu reiks laisvi mes mirsim!

VOSILKĖLIAI

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų! 
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...

Aš ėjau per lauką. — Labas, mergužėle! — 
Net rugiai sušnaro, giruže sužėlę..

I
Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...

Saulė varpom braidė. Skraidė plaštakėlės.
Jis ant kelių klaupės, vėl, kaip beržas kėlės...

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...

Rankos laimėn tiesės.. Varpos sūkuriavo...
Jis prabilo: miela!.. Aš tariau jam: tavo!..

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...

problemų, nesinarsto po psicholo
gines gilmenas, — jis tik duoda 
aktoriams vaidybinės medžia
gos”. Sruogos nuomone, Petras 
Vaičiūnas turįs Jautrią teatrali
nę uoslę”, gerai pažįstąs teatro 
dėsnius ir jo kūrybos sąlygas, 
jaučia kur ir kaip panaudoti 
teatrinius efektus, kad viena ar 
kita veikalo scena įgautų gyvy
bės, taptų įdomi žiūrovams. 
Tačiau Sruoga matydavo nemaža 
ir trūkumų, pasigesdavo ir 
veikalo vientisumo.

Ne vien literatai priekaištavo 
dramaturgui, buvo ir kritikų, 
vertinančių jį „žemiau kritikos”, 
pvz., Židinio recenzentas, „Par- 
teriniu” pasirašęs, puola Vaičiū
ną po „Tuščių pastangų” prem
jeros, kam jis parodo visuomenės 
ydas: „Tegu mūsų gyvenime buvo 
ir yra ydų, tačiau jeigu tos ydos 
liečia pačias visuomenės ir 
valstybės viršūnes, tai turėkime 
takto, kur ir kaip jas karikatūrin- 
ti ir pąjuokti. Valstybės teatras 
turi būti mūsų tautinei garbei ir 
mūsų laimėjimams reikšti vieta, 
o ne pamfletas save koneveikti ir 
žeminti... Valstybės teatre vai
dinti girtas scenas, į kurias žiūri 
didžiųjų kunigaikščių paveikslai

— Ak, brangioji mano! — Ak, brangusis mano!.. 
Kai vosilkai žydi, širdys daug išmano...

ir kuriose dalyvauja, kaip galima 
spręsti iš autoriaus noro, prie 
valdžios stovį žmonės, tai maž
daug tas pat, kaip vieną gražią 
dieną paleisti ELTA komu
nikatą, kad esame bekūlttiriai, 
sukčiai, spekuliantai, girtuokliai, 
nedorėliai...” (Židinys, 1926, 
Nr. 3).

Teofilijos Vaičiūnienės atsi
minimuose aprašyta daug spal
vingų nuotykių su „užgautais” 
asmenimis. Kartais net ištisos 
delegacijos ateidavo pareikšti 
savo nepasitenkinimą, įžiūrėję 
neigiamuose charakteriuose savo 
ar šeimos nario asmenį. Kariš
kiai siuntė pulkininkus, kad 
Vaičiūnui išaiškintų karišką 
statutą, „Moterų seklyčia” pa
sipiktino, jog dramaturgas 
„Nuodėmingame angele” įžeidęs 
Lietuvos moteris, nes visos, 
išskyrus tąją, kurią vaidino 
autoriaus žmona, yra neigiamos. 
Nenuobodus buvo teatralo gy
venimas. Taip beveik kiekvieną 
Vaičiūno premjerą lydėdavo 
recenzijų ir kritikos kruša, bet 
prie jų dramaturgas priprato ir 
nebesijaudino.

Teofilija Vaičiūnienė savo at
siminimuose taipgi vaizdingai
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nusako dramaturgo kūrybinį 
procesą: „Rašydamas scenos 
veikalą, jis balsiai šnekėdavo su 
personažais: ginčydavosi, ber
davosi su jais arba meiliai 
kalbėdavo, žiūrint, kokį per
sonažą tuo metu kūrė — ar 
mielą širdžiai, ar nekenčiamą. O 
tokių herojų netrūkdavo kiek
viename jo veikale. Vienus jų 
buvo įsimylėjęs kaip gyius 
žmones ir visą gyvenimą juos 
minėdavo ir kartodavo 4 jų 
posakius. Kitų neapkentė' ir 
plakė kiek tik galėdamas. Jis 
labai kamuodavosi, kurdamas 
neigiamus personažus. Ilgai 
svarstydavo, tardavosi su kitais 
veikėjais, kaip tą ar kitą 
personažą nubausti. Ypač Jam 
būdavo sunku pasmerkti myriop, 
nesvarbu, kokia forma tas faktas 
pasireiškia. Užtat jo veikalūbse 
labai maža mirčių.”

„Kūrybiniam procesui pasiBai- 
gus, Petras Vaičiūnas būdAvo 
labai išvargęs fiziškai ir dvasiš
kai. Šiek tiek ‘atsipeikėjęs’, atėjęs 
į normalią būseną, rūpindavo® ir 
buitiniais reikalais. Bet ši vSdi- 
nama normali būklė trukdavo 
neilgai. Jam vėl piršdavosi nau-
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Liaudies skulptorių 
paroda Lemont’e

JURGIS DAUGVILA

Kai pastaruoju laiku Lietuvoje 
sužibo laisvės prošvaistės, kada 
griuvo geležinė siena, tėvynėje ir 
išeivijoje gyvenantieji meno kūrė
jai pradėjo tarpusavy dalintis me
no ir kultūriniais laimėjimais. 
Laisvajame pasaulyje sukurtos 
knygos, dailė, muzika, skleidė 
tėvynėje savo meno spindulius, o 
mus išeivijoje džiugino mūsų tau
tiečių tėvynėje kultūriniai laimė
jimai, įvairiaspalvis sukurtas 
tautinis menas.

Tarp įvairių surengtų Lietuvos 
dailininkų meno parodų, išsiski
ria vieno asmens, Romo Pukščio, 
surinktas Lietuvoje liaudies 
skulptūros rinkinys. Tuos darbus 
mielai sutiko globoti Lietuvių 
dailės muziejus. Pažymėtinas Ro
mo Pukščio .pasiaukojimas tuos 
kūrinius surenkant, juos įsigy
jant ir parvežant į Chicagą.

Šioje liaudies skulptūros paro
doje nėra liekanų iš pagonybės 
laikų, pasigesime ir iš krikščiony
bės laiko įvairių darbų: rūpintojė
lių, šventųjų, koplytstulpių. Nie
kas ten jau nebedaro nei ūkio bei 
namų ruošos priemonių. Nebėra 
prieangių, durų, langinių, liau
dies architektūros detalių. Laikas 
juos sunaikino ir jie liko tau
todailės istorijoje. Maža dalis 
jų sukaupta įvairiuose muziejuo
se, ir tai daugiausia nuotraukose. 
Vardas „dievdirbys”, taip tradi
ciškai įsigyvenus mūsų tautodai
lės istorijoje, ten jau nebevartoja
mas. Dabar jie liaudies meistrai, 
o iškiliesiems oficialiai suteikia 
mas „meistrų meistro” vardas 
(pvz., Ipolitas Užkurais). Yra ren
giamos jų kūrybos darbų parodos, 
rodomos užsieniečiams, jie dirba 
savo darbovietėse ir tik atlieka
mu laiku gali atsidėti kūrybai.

Liaudies skulptūros tradicija 
tęsiama, bet eina su nauja dvasia,

Keli įspūdžiai iš „Šaltkalvio” Lemont’e
Šaltą ir žvarbų lapkričio pasku

tinio sekmadienio vakarą po ne-, 
trumpos kelionės tamsiais lau
kais ir miškais, dar neišsisklai- 
džius praėjusios savaitės nuovar
giui, o jau užgulus ateinančios rū
pesčiams — staiga pasijutai atsi
radęs užuovėjoje. Užuovėjoje min
tims ir jausmams, užuovėjoje, kur 
nesi vienas su savo paties naš
tom, prisiimtom nuo Lietuvos at
gimimo, bet esi tarp savo artimų
jų — draugų, pažįstamų ir nepa
žįstamų, bet vis tiek artimųjų, 
nes ir jie čia šį vakarą apsupti ir 
susitelkę prie mūsų tautos vaiz
duotės kūrinių — iš medžio ir iš 
žodžių, iš gestų ir teatrinių sim
bolių, iš liaudies dainų ir iš Tau
tos himno melodijų garsų. Ir jie 
lygiai taip pat dalinasi šičia tuo, 
kas mus jungia į vienų kitiems 

Po „Šaltkalvio” spektaklio Lietuvių centre, Lemont’e, šių metų lapkričio 25 dienų režisierių Juozų Ivanauskų 
(viduryje) bei aktorius (dešinėje) Laimų Šulaitytę-Day ir Vytautų Juodkų sveikina Dalia Šienienė, Lietuvių dailės 
muziejaus aaleriios direktorė (kairėje). Jono Tamulaičio nuotrauka

nauja idėja, su patobulintais įran
kiais. Mastelis didėja ir kuriami 
monumentalūs darbai. Skulptū
rai atsiranda ypatingas dėmesys. 
Prasiveržė didelis užsimojimas 
skulptūros kūrinius pastatyti 
įvairiose žymesnėse vietovėse. 
Sukurta įspūdingų derinių, pa
minklų. Tradicinis palikimas ne
dingsta. Lieka frontinis sprendi
mas. Ryškiai išskiriama objekto 
linija, matoma disproporcija, iš
ryškinamos autoriui patinkamos 
detales. Pradinis piešinys nenau
dojamas, rūpinamasi medžiagos 
pilnutiniu išnaudojimu. Jei se
niau buvo naudojami dažai, da
bar jų atsisakoma ir naudoja
mas natūralus kietas ąžuolas.

Lietuvių liaudies skulptūra 
neturi specialios mokyklos, tad 
nėra jos ir būdingo stiliaus. Ku
riama ir atliekama menininko 
kūrybiniu užsimojimu, išryški
nant savo talentą. Nematome pa
sikartojimų.

Suvalstybintas ir pilnas įstaty
mų ateizmas nepageidavo religi
nių temų skulptūroje, teigiant jas 
esančias feodalinių laikų užsili
kusiais įtaigavimais, ir reikalavo 
jų atsikratyti. Todėl daug skulp
torių darbų, kaip ir visa tautinė 
apraiška, nuėjo į pogrindį.

Menininkai skulptoriai statė 
savo kūrinius kapinėse, kiemuo
se ar kitose slaptesnėse vietovėse. 
Kurie jų išliko, šiandien yra at
statomi su dideliu užsidegimu. 
Prasiveržė laisvo kūrėjo meninin
ko dvasia.

Šioje parodoje matome gerų, 
charakteringų darbų, o taip pat ir 
įdomių suvenyrinių medžįo dro
žinių, kuriuos Lietuvoje galima 
pirkti turistams skirtose parduo
tuvėse. Ši Lietuvos liaudies 
skulptorių paroda tai šiltų rankų 
susijungimas su tėvynėje kurian
čiais menininkais, ir jų darbai 
mums kalba širdingais žodžiais.

brangių žmonių bendruomenę, į 
tautą, bet ir į draugystę — mūsų 
istorija ir mūsų viltim savo žmo
nių ateičiai.

Lietuvių centre, Lemont’e, tik 
įėjus į Dailės galeriją, pasitinka 
užmiestietį draugiški, besišyp
santys centro darbuotojų veidai. 
Maloniai sveikina, dalina pro
gramas, sakydami: taip, viskas 
už tą patį — prieš „Šaltkalvį” 
būtinai apžiūrėkite mūsų parodą. 
Paroda — Romo Pukščio Lietuvos 
liaudies skulptūrų rinkinys, dai
liai išdėstytas, sumaniai apšvies
tas. Erdvioje galerijoje taip 
šviesu, taip jauku, ir iš visų jos 
šonų kviečia atėjusį’ medžio dro 
žiniai persiimti vis kita emocija 
iš nuostabiai plataus čia pateku
sio jų spektro — rūpintojėliai, 
didieji kunigaikščiai, Herkus

KSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Nuomonės ir pastabos „Ak, tie 
vosilkėliai...”

Dėl Lietuvos ekonominės padėties
Sužinojusi, kad Draugo kultū

rinio priedo gruodžio 1 dienos 
laidoje yra išspausdintas Audros 
Kubiliūtės straipsnis apie Lie
tuvos ekonominę/industrinę pa
dėtį, labai įdėmiai perskaičiau 
vieną, kitą kartą. Atrodytų, neap- 

. siriksiu, sakydama, kad rašinys 
tendencingas ir mane, lietuvę iš 
ano kranto (Lietuvos), tikrai suer
zino.

Autorė užsibrėžia vieną iš tiks
lų — parodyti „pačių lietuvių 
vaidmenį Lietuvoje ir išeivijoje” 
— ir pasakoja, ką pamatė Lietu
voje ir ką girdėjo („girdėjo, kaip 
daugelis įstatymų sudaromi...”, 
„girdėjo... dalykų”). Viskas gėriai! 
Galima girdėti, patirti, pamatyti 
ar pačiupinėti, bet.viską suplakus 
ir neatlikus analizės, neįvertinus 
vidinių ir išorinių faktorių viską 
nurašyti lietuviams Lietuvoje — 
tiesiog žalinga šio kranto lietu
viams.

Mantas (skulptūra — beveik abst
raktinė, bet išjos sklinda neapsa
koma jėga), Rainių miškelio ir 
Sibiro tremties įkūnyti prisimini
mai, žemdirbių ir amatininkų fi
gūros ir net staigmeniškai komiš
ka „Supama kėdė”. Nuo jų sunku 
atsiplėšti — joms reiktų ne pusva
landžio, o greičiau pusdienio me
ditacijos.

Tačiau jau laikas iš Dailės 
galerijos pereiti į gretimą Lietu
vių centro tęatrėlį. Jo patalpos 
tiesiog idealios tokiam pastaty
mui, kaip Kosto Ostrausko „Šalt
kalvis” — žiūrovai iš trijų pusių 
apsupę vaidinimo erdvę, ir jie, ir 
dramos veiksmas yra toj pa
čioj pakopoj. Tad Šaltkalvio isto
riją mes ne stebime, o iš tikrųjų 
ją patys irgi kartu su juo ir jo 
žmona pergyvename, nes nėra jo-

Šeštadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 15 d.

Liaudies skulptūrų parodoje Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois: (kairėje) Ona 
Abromaitienė ir dailininkė Birutė Šontaitė; (viduryje) skulptorius Ramojus 
Mozoliauskas ir Janina Mozoliauskienė; (dešinėje) Romas ir Rasa Pukšėtai (parodos 
eksponatų mecenatai) ir dailininkas Algis Trinkūnas.

i

L. Volodkos nuotraukos

Kurti, atstatyti, stiprinti Lietu
vos valstybę turime visi (visi Lie
tuvos gyventojai ir visi lietuviai, 
čia esantys). Turime ją reformuo
ti, diegiant naują ekonominį 
mąstymą, kuriant naujas ūkio 
struktūras. Mes esame išauginti 
ir išmokyti senų mokyklų ir so
vietinės sistemos. Tad reikia 
visko. Stinga skaičiavimo 
technikos, kompiuterių, bet ne
reikia šaipytis („Net ir aš iš
mokau juos naudoti” — i.e. 
škaitliukus.) Trūksta biznio eti
kos žinojimo, bet kam tai ryškinti 
su „baltomis kojinėmis”. Trūks
ta informacijos — reklamos apie 
Lietuvos prekes —-produktus, tad 
tuo reikia rūpintis šiapus.

Todėl siūlau išeivijos lietu
viams veikti kryptingiau ir konk
rečiau, kad būtų abipusė pagar
bą ir supratimas.

Genovaitė
Buffalo Grove, Illinois

kios skiriančios ribos tarp Šalt
kalvio žmonos, plaunančios grin
dis čia pat priešais žiūrovų kojas, 
stovinčio vandens dubens, prie 
kurio Šaltkalvis prausiasi, nu
mesto ant grindų mezginio su vir
balais, o ir abiejų aktorių veido 
išraiškos akim pasiekiamos. Ma
čiusieji „Šaltkalvį” Chicago’s 
Jaunimo centro scenoje ir Lemon- 
t’o Lietuvių centro patalpose gy
vai jautė didelį spektaklių įtaigos 
skirtumą.

Režisieriaus Juozo Ivanausko 
galbūt pirmutinis nuopelnas išei
vijos lietuvių teatrui buvo jo pa
sirinkimas per Aštuntąjį teatro 
festivalį Chicago’je, vykusį nuo 
šių metų lapkričio 16 iki 20 die
nos, pastatyti Kosto Ostrausko 
vieno veiksmo pjesę „Šaltkalvis”. 
Tretiesiems Lietuvos atgimimo 
metams tai buvo reikšmingas 
įvykis — ne vien dėl šios dramos 
centrą sudarančių Lietuvos him
no žodžių, bet ir jo gausių poteks
čių, kurios režisieriaus sumaniai, 
tačiau subtiliai iškeltos, tapo 
įžvalgomis ir į dabartinę mūsų 
tautos narių padėtį. Ankstesnės 
mūsų istorijos svarbiųjų momen
tų susiejimas su dabartimi (ką 
taip įtaigiai savo kūryboje yra 
visad darę mūsų poetai, o dabar
tiniais laikais ir mūsų valstybės 
vyrai savo kalbose reikšmingų 
įvykių proga) yra turbūt pats 
jautriausias ir tautinę sąmonę la
biausiai paliečiantis, ją energin
gai žadinantis kūrybinis gestas. 
O kai jis vyksta teatro scenoje, jis 
pasidaro užvis galingesnis. Šito
kį pergyvenimą žiūrovams patei
kė režisierius Juozas Ivanauskas 
ir aktoriai Vytautas Juodka bei 
Laima Šulaitytė-Day lapkričio 25 
dienos vakarą Lietuvių centre, 
Lemont’e. Tai buvo ne tik teatri
nis, bet ir bendruomenės liturgi
jos (kurios funkciją teatras atlie
ka nuo pat antikinių laikų) mo
mentas.

Kostą Ostrauską kaip drama
turgą išeivijoje galbūt labiausiai 

(Atkelta iš 3 psl) 
jos temos, nauji siužetai, vaizduo
tėje šmėkčiodavo nauji perso
nažai. Tokioje minčių ir vaizdų 
chaotinėje būklėje jis dar 
vaikščiodavo keletą mėnesių, kol 
suformuodavo temą, kol jam iš
ryškėdavo siužetinės linijos ir 
veikėjų charakteriai. Tada vėl 
prasidėdavo naujas kūrybinis 
procesas su kūrybiniais 
džia gsmais bei kančiomis.”

Kūrybingas ir našus buvo Pet
ras Vaičiūnas. Yra išleistos septy
nios poezijos knygos. Jis parašė 
daugiau kaip dvidešimt scenos 
veikalų, nemaža straipsnių, o 
taip pat lietuvišką sceną papildė 
išverstais klasikiniais bej moder
niais dramos veikalais.

Trečiajame gyvenimo etape 
Vaičiūnas, vienišumo sopuliu 
pažymėtas, nutilo. Buvo sakoma, 
jog nustojęs rašyti dėl ligos, ir tik 
dabar, iš žmonos Teofilijos, 
sužinom tos tylos tikrąją priežas
tį. Nuo 1941 metų iki mirties 
Petras Vaičiūnas buvo moralinis 
kalinys. Pirmą smūgį sudavė 
vokiečių okupacinė valdžia, už- 
drausdama vaidinti jo „Aukso 
gromatą” (nors kitus veikalus 
kaip „Prisikėlimas, „Naujieji 

Lietuvos liaudies skulptorių parodos atidarymas Lemont’e 1990 m. lapkričio 24 d.
Jono Tamulaičio nuotrauka

pažįstame iš jo avangardinio po
būdžio dramų, kurioms būdinga 
kiek besišaipanti iš žmogiškosios 
padėties pasaulyje ironija, nors iš 
esmės jos sukasi apie tikėjimo ir 
netikėjimo klausimą. Bet ne 
„Šaltkalvis” — tai ištisai gilios 
rimties ir susikaupimo pilnas kū
rinys, kuriame tikėjimas ir žmo
giškojo atpirkimo galimybė jau 
yra duotos prielaidos kūrinio san
daroje — tik veikėjams per dide
les sąžinės kančias, prislėgtą jų 
buitį dar juos reikia praregėti ir 
sau laimėti. Šito ieškojimo ir pra
regėjimo bei suradimo procesą at
skleidžia Juozo Ivanausko režisū
ra ir aktorių Vytauto Juodkos bei 
Laimos Šulaitytės-Day vaidyba.

Nebūnant lietuviškųjų teatro 

žmonės” ir kt. leido vaidinti), o 
per sovietų okupaciją tapo 
uždrausti jo visi veikalai. Teofili
ja Vaičiūnienė rašo, jog pasiteira
vus, kodėl tai padaryta, „G. 
Zimanas, ‘Tiesos’ redaktorius ir 
visos mūsų spaudos tuometinis 
šefas ir cenzorius, pasakė: ‘Oi, 
draugas Vaičiūnai, jūsų veikalus 
galėsime vaidinti tik po 15 metų. 
Jie per daug jau patriotiški ir 
nacionališki”. (Lygiai už pen
kiolikos metų — 1959 metais — 
Vaičiūnas mirė.) Taip Vaičiūno 
kaip rašytojo karjera buvo palai
dota. Jis negalėjo rašyti kitokių 
veikalų ir apie nieką kita, tik 
apie savo tėvynę, apie savo žmo
nes ir jų vargus bei rūpesčius.”

Netrukus Vaičiūnui buvo pa
siūlyta atsistatydinti ir iš Mokslo 
akademijos bibliotekos direkto
riaus pareigi, kurias jis ėjo nuo 
1940 metų. Po šių smūgių, likus 
be darbo, be pragyvenimo šalti
nio, Vaičiūno sveikata dar labiau 
pašlijo ir jis krito į gilią depresiją. 
„Užsidarė savyje ir didesnę laiko 
dalį pragulėdavo, su nieku ne
kalbėdamas ir nieko nenorėda
mas matyti. Moralinis teroras 
tęsėsi toliau, reikalaujant naujų 
eilėraščių, straipsnių prieš par
tizanus, prieš vokiečius, bet 
Vaičiūnas atsisakydavo. Jis 
kentė, matydamas ‘aplink kles
tinčias menkystes’. Dar labiau 

tradicijų žinove, netinka bandyti 
smulkiau aptarti režisūrinę stra
tegiją ir vaidybos niuansus, kurie 
sukuria šį „Šaltkalvio” pavidalą. 
Be to, tai jau yra padariusi Da
lia Sruogaitė savo išsamiame 
straipsnyje „Aštuntojo teatro fes
tivalio apmąstymai” (Draugo 
kultūrinis priedas, 1990 m. 
gruodžio 1 ir 8 d.). Norėtųsi tik 
paminėti bendrą įspūdį — tokio 
tampraus, su taip nuosekliai ky
lančia įtampa, kurią veda į priekį 
kiekviena mizanscena, balso ir 
gestų moduliacija, spektaklio, kai 
veikėjai rungiasi dėl savo pačių 
egzistencįjos prasmės atsakymų, 
atrodo, jau ilgą laiką čikagiškėje 
lietuviškoje scenoje neteko maty
ti. Nepaprastai svarbų vaidmenį 

susigūžė savyje ir užsisklendė 
nuo baisios melagingos aplin
kos.” Net ir jo didžioji mūza — 
gyvenimo draugė — Teofilija 
buvo bejėgė sugrąžinti Vaičiūną 
į kūrybinį gyvenimą.

1959 m. birželio 7 d. 9:30 vai. 
ryte nustojo plakusi saulės 
dainiaus nemaruolė širdis, kuri 
be galo mylėjo tautą ir tėvynę, 
tikėjo į gyvenimo grožį, laisvės 
siekį ir liko ištikima savo 
aukštosiom idėjom.

Aukšti toliai, o paukštė vis 
skrenda.

Paukščio sparnai jau su saule 
suaugo...

(„Skrendantis paukštis”)

Nurimo poeto siela, o žemiškąjį 
kūną priglaudė Rasų kapai jo 
numylėtame Vilniuje.
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spektaklyje turėjo ir apšvietimas 
(jį vykdė Vida Momkutė) „šviesos 
ir tiesos” ieškojimo išryškinimui 
bei muzikinė palyda — liaudies 
dainos „Beauštant! aušrelė” me
lodija ir finaliniai Tautos himno 
garsai. *

Ačiū dramaturgui, režisieriui, 
aktoriams, apšvietėjai ir jų talki
ninkams už dar vieną mums pa
dovanotą momentą Lietuvos atgi
mimo sūkun je pakeliui mums į 
nepriklausomybę, bet ačiū taip 
pat ir lemontiškiams, kurių dėka 
ir rūpesčiu šis spektaklis galėjo 
įvykti tą grūmojantį lapkričio 
sekmadienio vakarą jų svetinga
me Lietuvių centre.

(a. IL)
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