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„Būk savimi, bet niekada ne- 
užgožk pasaulio savuoju ,aš’ ”, 
taip mane mokė išmintingas bi
čiulis. „Kai dėstai visuotinės 
reikšmės mintis, kilusias, bend
raujant su žmonijos kultūra, 
griebkis įvardžio ,mes’. Taigi ne 
tu taip manai, bet ,mes’ taip 
manome. Šitaip pagerbsi ne tik 
savo, bet ir kitų triūsą.”

Oho, tai bent patarimas! Juk 
nekuklu be saiko mėgautis įvar
džiu „aš”. Pagalvos, kad esi nepa
taisomas savimyla. Deja, kažko
dėl nesilaikau bičiulio nuostatos. 
Negi dabar slėpsiuos už to kolek
tyvinio „mes”, negi bylosiu visos 
žmonijos vardu. Esu, buvau ir bū
siu „aš”. Vienintelis toks visame 
pasaulyje.

Būna atvejų, kai rašantieji sti
liaus sumetimais save paverčia 
antruoju asmeniu „tu”, o kartais 
griebiasi ir atokesnio „jis”, nori 
būti sąmojingi — apvelka , jį” ke
lių žodžių drapanomis.

Pavyzdžiui, imkime Sigitą Pa
rulskį, recenzuojantį Dalios Ja- 
zukevičiūtės rinkinį Traukinys 
Nr. 183 (Literatūra ir menas, 
1992 m. rugpjūčio 29 d.). Kritikas 
šaipydamasis dangstosi frazėmis: 
„taip mano šio rašinio autorius”, 
„šio rašinio autorius puikiai su
pranta”, „kaip siūlo šios recenzi
jos autorius”, „šio rašinio auto
rius, matyt, labai gudrus skaity
tojas”, „kaip pasakytų šių eilučių 
autorius”, „šio straipsnelio auto
riaus nuomone”, „taip mano šio 
opuso autorius”. Taigi ne „aš”, 
bet tas perdėm įkyrus autorius 
šiame pamflete ir mano, ir pui
kiai supranta, ir siūlo, ir yra 
labai gudrus.

Tikiu, kad toks jis yra: labai 
gudrus, apsikaustęs literatūros 
mokslo šarvais. Tarp kitko, Sigi
tas Parulskis neblogas nekonven- 
cinio braižo poetas, linkęs į 
šiurkštoką gyvenimo parodiją. 
Vis dėlto jo humoras, nukreiptas 
į išpažinties žanro jautrią poetę 
Dalią Jazukevičiūtę, man nė 
kiek neimponuoja, neprajukdo, 
neįtikina. Priešingai, benarplio- 
jant rašinio tekstą, darosi tiesiog 
nesmagu: kaip galima tyčiotis iš 
savižudybės problemos, iš eilėraš
tyje pavaizduoto įvykio, kai poe
tė, vonios kambaryje skalauda
ma .Juokingai aštrų peiliuką”, 
galvojo apie „kelią bekūnių ange
lų link”. Jau vien iš rašinio ant
raštės „Skutimosi peiliukai: atši
pę, surūdiję” pasirinkimo spren
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džiu, kaip magėjo gudriam Pa
rulskiu! savo švitriniu cinizmu 
paliesti pačią skaudžiausią vietą.

Poetė eiliuoja: Kad ir kaip 
nenorėdama gyventi nesiryžtu ap
glėbti mirties/ gal bijau, kad tai 
bus tik dar viena / apgaulė. Visa 
tai šmaikštaujantis kritikas Sigi
tas Parulskis pagnaibo šitokiais 
sakiniais : „Taigi, kas manė, kad 
moterims nereikia skustis. Kly
do”. [...] „Nors dažniausiai ilgas 
kalbėjimas apie mirtį (labai 
abstrakčiais ir nuobodžiais žo
džiais) labai primena lyrinio sub 
jekto baimę netekti savo mėsos, 
jam jos gaila. Bent taipjau mano 
šio opuso autorius”. Tiesiog norisi 
rėkte atkirsti: taip gali manyti 
tik psichologijos dalykuose visiš
kai nenusituokiantis kelmas.

Rašinio įžangoje kritikas dėsto, 
jog „dažnai mūsų mintys ir veiks
mai atrodo nepaprastai juokin
gi”. Tačiau aš neįkandu po to ei
nančio paaiškinimo: „Dar daž
niau ir mes patys tai suvokiam, 
tik negalim suprasti, kur, kokia 
yra juoko priežastis. Ir mums te
lieka su besijuokiančiais juoktis 
iš savęs pačių. Nes jeigu juoksi
mės pirma, mus gali apšaukti 
bailiais ir apsidraudėliais, jeigu 
stengsimės pasijuokti vėliau, 
būsime suprasti kaip kerštingi, 
irzlūs, cinizmo kupini individai.”

Taip — jis yra kupinas cinizmo. 
Parulskiškas sąmojo supratimas 
paprasčiausiai neišlaiko egzami
no. Kas grubu, žiauru, ne vieto
je, neskoninga, nėra juokinga. Ir 
dėl jo kai kurių priekaištų Dalios 
Jazukevičiūtės poetikai irgi norė
tųsi pasiginčyti. Susidaro įspūdis, 
kad jis pageidauja, jog poetė ei
liuotų taip, kaip eiliuoja pats Pa
rulskis, kad idealistinė „tėvynės, 
Dievo, mirties, meilės” tematika 
būtų prisodrinta Ričardo Gavelio 
prozoje įamžintomis švankybė- 
mis. Žinia, yra poetų, kurie apie 
tai gabiai parašo, kad ir Gintaras 
Patackas. Tačiau Jazukevičiūtė, 
Cieškaitė, Baliukonytė, Marčė
nas ar kiti yra visai kitokio žvil
gio poetai. Ir ačiū Praamžiui, kad 
savitai kitokio, nes literatūrai 
yra būtinas įvairumas. Dangus, 
žemė ir pragaras.

Galop patarčiau linksmų plau
čių kritikui, iš kitų besišaipant ar 
porinant savo nuomonę, nebijoti 
įvardžio „aš”.

Ne jis, ne tu, ne mes, o aš rašau 
šias pastabas.

Pranas Visvydas

Kas tik prisiliečia prie Krėvės 
kūrybos, kiekvienam ta kūryba 
pirmiausia pasirodo įvairi, {spū
dis nėra atsitiktinis, greičiau 
natūralus. Novelė, apysaka, ro
manas, tragedija, misterija, pada
vimas, eilėraštis — tai toli gražu 
dar ne visi Krėvės žanrai. Poetiš
kas, retoriškas padavimų stilius, 
bet santūrus, lakoniškas kalbėji
mas Šiaudinėj pastogėj; filosofinį 
traktatą primenanti „Pratjeka- 
buddha”, bet politinės satyros 
rėmuose išsitenkanti „Pagunda”; 
plačiu srautu plūstantys monolo
gai „Šarūne”, bet aforizmus 
svaidantys Dangaus ir žemės 
sūnūs; į kumštį suspausta dra
minė spyruoklė „Skirgailoje”, 
bet palaidi epizodai Likimo 
keliuose ir Miglose. Tai kurgi čia 
tikrasis Krėvės stilius ir forma? 
Tas pat ir temų bei koncepcijų 
plotmėje. Vienur aukštinami 
senovės lietuvių žygiai, ir, atrodo, 
nieko nėra svarbiau už tėvynės 
meilę; kitur žavimasi 19-ojo 
amžiaus pabaigos seno kaimiečio 
buitimi, ir susidaro įspūdis, kad 
kaimas Krėvei mieliausia dva
sios oazė. Vienur svarstoma bu
distinė Atmano teorija, krikščio
niškoji meilės ir atlaidumo dok
trina, ir, rodos, autoriui rūpi tik 
didžiosios egzistencinės pro
blemos; kitur nusileidžiama į 
kasdieniškiausias aktualijas, ku
rias galėtų puikiausiai gvildenti 
dienraščio žurnalistas.

[-1

♦Literatūros mokslininkas profeso
rius Albertas Zalatorius, iš Lietuvos 
atvykęs i JAV, Lituanistikos instituto 
suvažiavime, vykusiame šių metų 
spalio 10 dieną University of Mary
land, College Park, Maryland, skai
tė paskaitą apie metafizinius minties 
pradus Vinco Krėvės kūryboje. Alber
tas Zalatorius šiuo metu ruošia mo
nografiją apie Vincą Krėvę. Po Li
tuanistikos instituto suvažiavimo jis 
vyko j Philadelphiją, iš kur spalio 16 
dieną Vinco Krėvės ir jo žmonos Onos 
Marijos palaikai buvo perkeliami į 
Lietuvą ir spalio 18 dieną perlaidoti 
rašytojo tėviškėje — Subartonyse. 
Autoriui maloniai sutikus, šios kelios 
ištraukos iš jo paskaitos Lituanisti
kos instituto suvažiavime pagrindi
nių skyrių spausdinamos šios savai
tės Draugo kultūriniame priede. Pil
nas Alberto Zalatoriaus paskaitos 
„Metafiziškasis Krėvė” tekstas bus 
išspausdintas artimiausiame Metme
nų žurnalo numeryje.

Ką tik skaitytum apie Krėvę, 
visur rasi mintį, kad jis šakotas, 
įvairus. Kai kas prideda — prieš
taringas, nenuoseklus, bet dau
giau dėl konjunktūros ar iš piktos 
valios. Kai pradėjau domėtis Krė
ve, man iš karto irgi pasirodė, 
kad būdingiausias jo kūrybos 
bruožas — šakotumas, todėl ra
šiau, kad tos kūrybos neįmanoma 
įsprausti į jokios literatūrinės 
krypties, mokyklos ar stiliaus 
rėmus. Ir šiandien manau, kad į 
tokius rėmus jos tikrai neįsprau- 
si. Gali nesunkiai įrodyti, kad 
Krėvė romantikas, bet taip pat 
lengvai — kad jis realistas, neo
romantikas, orientalistas, sim
bolistas ar net mistikas. Neprieš
tarauju tiems, kurie teigia, kad 
jis stipriausias prozoje, mielai 
pritariu tiems, kurie jį iš esmės 
laiko dramaturgu, bet sutinku ir 
su tais, kuriems labiausiai patin
ka jo filosofinio pobūdžio beletris
tika. {vairumo mitas, matyt, yra 
pagrindinė priežastis, dėl ko apie 
Krėvę dažniausiai rašoma, pa
ėmus kokį vieną jo žanrą, temą ar 
aspektą, visa kita paliekant nuo
šaly. Todėl nesistebėkime, kad 
mūsų sąmonėje susidarė mozai- 
kiškas Krėvės paveikslas. Vie
nam toje mozaikoje patinka vieni 
gabaliukai, kitam kiti. Vieni 
sako: Krėvė įdomus visur, bet 
didžiausias jo nuopelnas — 
padavimai. Kiti teigia: visa 
Krėvės kūryba reikšminga, bet 
tikrasis šedevras — „Skirgaila”. 
Treti galvoja, kad literatūros 
istorijoje ilgiausiai išliks novelės 
apie šiaudine pastogę, nes il
giausiai išlieka nepretenzingi, 
bet prasmingi dalykai. Gal kiek 
mažiau, bet yra ir tokių (jiems iš 
dalies ir aš priklausau), kurie 
mano, kad Krėvės kūrybos cent
ras — Dangaus ir žemės sūnūs, o 
visa kita — periferija.

[...]
Kaip žinome, gana reti atvejai, 

kad menininkas visą gyvenimą 
kurtų vieną stambų kūrinį, pake
liui pateikdamas daugybę smul
kesnių. Krėvė taip rašė Dangaus 
ir žemės sūnus. Kad galėtų šitaip 
elgtis, jis turėjo būti daugiau ar 
mažiau integralus, laikytis arba 
bent ieškoti vieningesnės koncep
cijos, nes kitaip veikalas būtų 
praradęs vientisumą. Vadinasi, 
kažkokie integralumo pradai 
Krėvei buvo būdingi, ergo — 
kažkokia povandeninė srovė te
kėjo ir per kitus jo kūrinius, 
nesvarbu, kokio žanro jis ėmėsi ir 
kokiu stiliumi kalbėjo.

[tarimas, kad šitokios giliosios 
srovės Krėvės kūryboje esama, 
man kilo tada, kai pradėjau po 
keletą kartų perskaitinėti teks
tus ir gilintis į kūrėjo biografiją. 
Jutau, kad kažkoks balsas lyg po
žemių vulkanas visą laiką dunda, 
tik labai sunku jį suvokti, nes 
vienur jis pasigirsta aiškiau, 
kitur visai pasislepia po tema, 
personažais, formos elementais, 
kurie lenda j akis ir peršasi, kad 
juos pirmiausia pastebėtum. [...]

Justinas Vienožinskis Vinco Krėvės-Mickevičiaus portretas, 1943
Drobė, aliejus, 80 cm x 68 cm

[...]

Krėvės kūryba sluoksnis po 
sluoksnio pradeda atsiverti, kai 
išgirsti gilumoje dundantį jo 
balsą ir supranti pagrindines jo 
nuostatas, klausimus, abejones ir 
rūpesčius. [...]

Tai kokias gi metafizines tiesas 
Krėvė deda pagrindan, vertin
damas ir žmogų, ir tėvynę, ir 
istoriją, ir Dievą, ir viską, ką jis 
vaizduoja?

Pirmąją galėtume nusakyti 
Dangaus ir žemės sūnų herojaus 
Jehudos iš Hamalos lūpomis. 
Jehuda ją pasako po to, kai nusi
vilia žmonėmis, nepakėlusiais jo 
propaguojamos teisybės ir lygy
bės idėjos. Žmonėmis Jehuda nu
sivilia, bet nenusivilia pačia 
tiesa, kurią taip suformuluoja: 
„Visagalis Dievas leido žmogų, 
kad jis būtų laisvas”. Laisvė yra 
aukščiausia vertybė, giliausiai 
įsismelkusi į Krėvės galvojimą ir 
jo kūrinių potekstę. Laisvės kaip 
egzistencinės būtinybės pojūtis 
Krėvės sielon skverbėsi nuo vai
kystės, kai dar jis sąmoningai 
nesugebėjo to suformuluoti. Val
dingas ir ambicingas tėvas, savo 
energija ir suktumu lyg girnų 
akmeniu prislėgęs visų šeimos 
narių iniciatyvą, dveji metai 
kunigų seminarijos, į kurią Vin
cas įstojo be noro, skaudžiai 
išgyvendamas joje tvyrančią 
įtarinėjimų ir reglamentavimų 
atmosferą (tai rodo išlikę jo 
jaunystės užrašai), paskui dar 
dveji metai „bjauriojo ančiuko” 
dalios, kai pašalintas iš seminari
jos turėjo glaustis pas svetimus ir 
būti visiškoje nežinioje, nevykusi 
studijų pradžia, kai teko 
blaškytis iš Kijevo į Lvovą ii 
atgal, uždarbiaujant privačiomis 

pamokomis, pagaliau užblokuota 
stipendija ruoštis profesūrai, apie 
kurią buvo tiek svąjota — tai tik 
dalis barjerų, kuriuos Krėvė 
turėjo įveikti jaunystėje ir 
kuriuos įveikdamas negalėjo 
nesižavėti laisvės vizija kaip 
pačia geidžiamiausia egzistenci
jos forma. Galima priskaičiuoti ir 
daugiau veiksnių, stiprinusių 
Šios vizijos žavesį: romantinė 
literatūra, Nietzsche’s filosofija, 
Ibsen’o dramos, Kaukazo papro
čiai ir gamta, pagaliau nuotaikos, 
kuriomis 19-ojo amžiaus pabaigo
je — 20-ojo pradžioje gyveno Rusi
jos pavergtos mažos tautos.

Bet šiandien gal nebe taip svar
bu išaiškinti visas aplinkybes, 
suformavusias Krėvės įsitikini
mą, kad „laisvas gimęs, ir narve 
moka laisvas mirti”. Svarbiau 
pamatyti, kaip laisvės samprata 
iš vidaus nušvietė jo kūrybą ir 
gyvenimą.

Krėvė buvo vienas iš nedauge
lio mūsų rašytojų — ir, ko gero, 
pats pirmasis, — kuris negalėjo 
besąlygiškai pripažinti jokio 
autoriteto. Bet koks kultas ar 
paklusnumas jam atrodė sveti
mas žmogaus prigimčiai. Jeigu 
Krėvės herojai ir gerbia pagonių 
dievus, tai tik dėl to, kad tie 
dievai rašytojui simbolizuoja 
tautos suverenumą ir laisvę, 
atstovauja riteriškai moralei, 
nepripažįstančiai suktumo, klas
tos ir dviveidystės. Tačiau kai 
dievų konservatyvumas ir ne
lankstumas susikerta su žmo
gaus laisvo pasirinkimo principu, 
jo širdies troškimais, Krėvės 
herojai pakelia prieš juos balsą 
[...]

Autoriteto kaip tradicijų sufor
muotos ir užtat nekvestionuo 
jamos vertybės išpažinimas žemi

no Krėvės išdidumą ir savigarbą. 
Gal dėl to jis niekada negalėjo 
surasti argumentų, verčiančių jį 
nekritiškai paklusti, dviem 
didelėm jėgom, su kuriom kovoti 
rizikingiausia ir sunkiausia. Dva
sinėje plotmėje — Dievui, pilieti
nėje veikloje — valdžiai. [...]

Būtų, žinoma, labai elemen
taru, jeigu autoritetą Krėvė trak
tuotų kaip jėgą, kuriai nusilen
kiama iš baimės ir kuri jaučia, 
kad tik dėl to jai lenkiamasi. 
Laisvės atėmimas per prievartą 
yra daugiau biologinė, negu me
tafizinė problema: žmogus pa
klūsta jėgai, kad galėtų išsaugo
ti gyvybę, nes pastarasis in
stinktas stipresnis (...]

Visai kas kita, kai į autoriteto 
ir laisvės problemą pažvelgiama 
iš gilesnio metafizinio taško, kai 
autoritetas subtiliai žmogų pa
vergia iš vidaus, kai pastarasis 
tartum pats atsisako savo laisvės 
dėl kažkokių idėjų ar tiesų, kai 
nusilenkia net nesuvokdamas, 
kad lenkiasi, kadangi jam tiek 
daug duodama ir tiek mažai rei
kalaujama. [...J

Užtat „Šarūne” ir buvo sugie
dotas himnas absoliučiai laisvam 
žmogui, nesaistomam jokių kon
vencijų. Šarūnui autoritetas yra 
jo paties maksimalistinės svajo
nės ir audringa širdis („greičiau 
gyvenimo atsisakysiu negu savo 
sumanymų”). Kurdamas audrin
gąjį herojų, Krėvė, atrodo, įsi 
karščiavęs net nepastebėjo, kad 
absoliučios laisvės samprata tu
rėjo ir antrąją pusę — stengdama
sis būti laisvas nuo aplinkos, 
Šarūnas pasidarė savo spontaniš
kų emocijų ir pretenzijų vergas.

Bet apskritai Krėvė suvokė ir 
dramatiškąją laisvės pusę. Laisvė 

(Nukelta į 2 psl.)
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žmogui yra ne mažesnis išbandy
mas negu prievarta, ir tą išban
dymą gali pakelti tik didelės 
asmenybės. Šiaip atsidūręs lais
vėje žmogus dažnai sutrinka, 
nežino, ką daryti, atsipalaiduoja 
jo tamsieji instinktai, ir laisvė 
išsigimsta j anarchiją, o minia 
tuos, kurie juos šaukė prie 
laisvės, apmėto akmenimis (ši 
mintis vystoma „Priešingose 
jėgose”, o ypač Dangaus ir žemės 
sūnuose). [...]

Maištas buvo antra didžioji 
Krėvės metafizinė vertybė, be 
kurios negalėjo gyventi. Jau 
ankstyvuosiuose besiužetiniuose 
vaizdeliuose šalia madingų nevil
ties ir sielvarto motyvų, prasiver
žia nepasitenkinimo ir protes
to gaida, išreiškiama audros, 
griaustinio ir kitokiomis metafo
romis. „Gyvenimas audroje” ir 
„gyvenimas giedroje” yra pagrin
dinės „Šarūno” dramos opozici
jos. [...J „Po audros vėsiau ir 
kvėpuoti lengviau”, — sako 
Šarūnas, vaizdingai apibūdin
damas nerimastingo gyvenimo 
grožį.

[-]
Maišto, kaip metafizinės verty

bės, samprata ryškiausiai iškyla 
Jehudos iš Kerioto paveiksle. Šį 
sudėtingiausią ir įdomiausią savo 
personažą, suėmusi daugiausia 
autoriaus abejonių, kančių, skep
sio, išdidumo, mizantropijos, 
laimės ir meilės svajonių, Krėvė 
norėjo jeigu ne išteisinti, tai bent 
pateisinti. Vesdamas per visokius 
išbandymus, autorius jį stengėsi 
atvesti iki Ješuos (Kristaus) 
meilės ir atlaidumo doktrinos. 
Pabaigoje Jehuda šią doktriną 
pripažįsta, nors, būdamas nuošir
dus, supranta, kad gyventi pagal 
ją — reikštų slopinti savo prigimtį 
ir veidmainiauti. Bet vis dėlto jis 
tampa ištikimiausiu ir garb
ingiausiu Ješuos mokiniu. [...]

Laisvė ir maištas yra didžiau
sios, visaapimančios Krėvės me
ninio pasaulio tiesos, savotiškos 
jo vertikalės. Horizontalioje plot
mėje reikėtų atkreipti dėmesį dar 
į keletą metafizinių tiesų, regu
liuojančių jo personažų elgesį.

[-.]
Klausimai, susiję ne su pilieti

ne, o su individualia egzistencija, 
tirščiausiai sukoncentruoti Jehu

Arnoldo Baryso nuotrauka

Paminklas Vincui ir Marijai Onai Krėvėms, sukurtas liaudies meistro 
Ipolito Užkurnio, pastatytas Subartonių kapinaitėse, rašytojo tėviškėje, kur 
šių metų spalio 18 dieną buvo perlaidoti iš JAV parvežti Vinco Krėvės ir 
jo žmonos Marijos Onos palaikai. Tose kapinaitėse yra palaidoti Vinco Krėvės 
tėvai, sesuo ir kiti artimieji. Subartonių kaime, kuris yra netoli Merkinės, 
atstatyta ir trobelė, kurioje rašytojas gimė. Merkinėje bei Alytuje taip pat 
statomi paminklai Vinco Krėvės atminimui.

Albertas Zalatorius Vytauto Maželio nuotrauka

dos iš Kerioto vidinėje dramoje. 
Krėvė norėjo įmesti Jehudą į 
tamsiausią nevilties bedugnę ir 
pažiūrėti, kokiomis vertybėmis jį 
galima iš ten ištraukti. [...]

Dvi neužgesinamos ugnys svi
lina jo protą ir širdį — jam 
trūksta dviejų dalykų: garbės ir 
meilės. Reikėtų jam ir kai ko kito 
(norėtųsi linksmai ir laisvai pagy
venti, viską sąmoningai suvokti), 
bet iš bedugnės jį gali iškelti tik 
garbė ir meilė. „Tik duok man 
vieną, vieną tik valandėlę garbės, 
bet tokios, kad visas pasaulis 
man pavydėtų", — meldžia Jehu
da Dievo. (Kone identiškus žo
džius anksčiau sakė ir Šarūnas). 
Pamatęs gražiąją Teofilę, Jehuda 
taria sau: „Kad tokia pamiltų 
mane ir taptų mano gyvenimo 
draugė, atgaučiau ramybę ir 
atleisčiau Dievui ir žmonėms”.

Apie garbę atvirai kalbama tik 
istoriniuose ir orientaliniuose 

Krėvės kūriniuose, bet panašų 
vaidmenį ji vaidina ir šiaudinės 
pastogės buityje. Tik čia į ją 
žiūrima per jos antipodą — gėdą. 
Kaimo žmogus nedeklaruoja savo 
poreikio pakilti virš minios, gal jo 
ir nejaučia, bet užtat jis labai 
stengiasi išsilaikyti visų lygyje, 
kad, gink Dieve, nebūtų nustum
tas žemyn. O nustumti jį gali 
pažeistas bendruomenės kodek
sas, dėl ko ir užsitraukiama gėda. 
„Ką pasakys žmonės”, „gėda 
prieš kaimynus” — tai didieji 
tabu, kuriuos Krėvės kaimietis 
labai bijo peržengti. [...]

Garbė ir gėda — dvi priešingos 
gairės, į kurias žvalgosi Krėvės 
žmonės, vairuodami savo veiks
mus. Prie pirmosios veržiasi, nuo 
antrosios bėga. Šiai sampratai su
siformuoti, matyt, padėjo ir 
aplinka (Krėvės tėvas buvo labai 
jautrus garbei), ir ambicingas pa
ties Krėvės būdas, bet svarbiau
sia, kad rašytojas tiksliai užčiuo
pė vieną giliausių, pastoviausių 
ir sunkiausiai pasotinamų žmo
gaus veiklos stimulų — garbės 
troškimą. Tas troškimas gali būti 
labai įvairus, užmaskuotas parei
gos ir altruizmo gėlėmis, bet 
esmė vis tiek lieka ta pati. [...J Noras 
palikti ainiams savo pėdsaką, 
kitaip sakant, tapti daugiau ar 
mažiau nemirtingam, Krėvės yra 
iškeltas iki metafizinio geismo.
Šarūnas trokšta, kad jo vardas 

per amžius skambėtų dainose, 
Skirgaila trokšta įsiamžinti kaip 
Lietuvos vientisumo saugotojas, 
Vincas Višvilis, jau „žilstančia 
galva” vyras, Panikės (arba 
tautos sielos) žadinamas nau
jiems žygiams, tiesiai pasako: 
„Tu manai, kad aš tave myliu ir 
mylėjau, tau buvau pasiaukojęs? 
Ne, aš tik troškau didelės garbės 
[...] Svajojau atlikti, ko kiti atlikti 
neišgali”.

Gal visa tai iš karto atrodo la
bai egoistiška ir ciniška, bet jeigu 
žvilgterėsime kiekvienas į savo 
sielą giliau, pamatysime, kad 
tokio egoizmo visi esame pilni. 
Kitas klausimas, kad nedrįstame 
prisipažinti jo turį, nes krikščio
niškoji moralė puikybę ir garbę 
įrašė į nuodėmių rejestrą. Krėvė 
pabandė tą geležinį rejestrą išar
dyti, nuplėšdamas nuo žmogaus 
veidmainingo kuklumo ir drovu
mo šydą, iškeldamas aikštėn tai, 
kas slypi jo prigimtyje.

Kitas esminis ir nenugalimas 
žmogaus prigimties poreikis — 
meilė. Skaitant Krėvės kūrybą, 
gali susidaryti išorinis įspūdis, 
kad šiai vertybei neskiriama 
ypatingo vaidmens: Krėvė nėra 

parašęs nė vieno kūrinio, ištisai 
paremto meilės sukeltu konfliktu 
(išskyrus „Gilšės legendą”). [...] 
„Šarūne” meilės santykiai kon
kretizuojami kaip tautosakinis 
bernelio — mergelės modelis ar
ba atskleidžiami pavydo, nevil
ties, priekaištų, kruvino keršto ir 
išprotėjimo vaizdais. „Skirgailo
je” meilė yra trejopa: trum
palaikis aistros plūstelėjimas 
(Kelerio — Oligės linija), riteriška 
adoracija ir egzaltacija (Kelerio — 
Duonutės linija), vienpusiška v 
beviltiška siekiamybė (Skirgailos
— Duonutės linįja). Dangaus ir 
žemės sūnuose — ji yra kankinan
ti ir iš anksto pasmerkta svajonė 
(Jehudos iš Kerioto — Teofilės 
linija). [...] Tokių konkrečių 
modifikacijų rastume ir daugiau. 
Bet jos negali užtemdyti pagrin
dinės autoriaus nuostatos: meilė 
yra stichiškiausias, sunkiausiai 
kontroliuojamas ir stipriausiai 
žmogaus esybę užvaldantis jaus
mas, niekada iki galo nepasotina
mas ir turintis įveikti daugiausia 
kliūčių, keliamų aplinkos bei pa
ties žmogaus ambicijų. Gali Krė
vės herojai ir nedaryti jokių 
žingsnių savo meilei realizuoti, 
gali tuos žingsnius visiškai užblo
kuoti gyvenimo barjerai, bet mei
lė jų vertybių sistemoje visada 
išlieka kaip laimės pamatas. Ne
svarbu, kad, jos nerealizavęs, he
rojus kartais mėgina tyčia ciniš
kai atsiriboti.

Jeigu meilė jam nėra skirta, 
jeigu jis gali apie ją tik slapta 
galvoti, jo energija išsilieja kitur 
(pvz., „Šarūne” — karo žygiai, 
Dangaus ir žemės sūnuose — 
pasaulio veidmainystės demaska
vimas), bet jos vietos jokia kita 
vertybė užimti negali. Sieloje 
driekiasi tuštuma, deginanti ir 
vedanti į desperaciją.

[.]
Pabaigoje bent keliais žodžiais 

norėčiau paminėti — abejonę. 
„Didi abejonė slegia mano širdį”
— tokiais ar panašiais žodžiais 
kritišką valandą į Dievą ir žmo
nes prabyla ne vienas Krėvės 
herojus. Abejonė dėl pasirinkto 
kelio teisingumo juos daro ne tik 
prieštaringus ir dramatiškus, bet 
verčia ieškoti nauju ir nauju 
argumentų. Tai Krėvės kūri
niams suteikia intelektualinės 
gelmės ir apsaugo nuo plokščio 
kategoriškumo. Kai kurie veikė
jai gali svaidyti itin kategoriškas 
frazes, bet jos tuoj pat supriešina
mos su kitų frazėmis, ir bendras 
įspūdis lieka kaip autoriaus abe
jonių ir alternatyvų ieškojimas. 
Ne kietai kirsti, ne savo teisumu 
didžiuotis, o svyruoti ir abejoti 
Krėvei reiškė išsilaikyti huma
nistinėje perspektyvoje. [...]

Karštas būdas, ne vieną kartą 
patraukęs Krėvę už liežuvio ar 
pastūmėjęs staigiam žingsniui, 
atrodo, visada turėdavo duoti 
ataskaitą jo vienatvės abejonėms 
ir savigraužai. Atsiremdamas į 
tuos du prigimties polius, Krėvė 
ėjo per gyvenimo tiltą, nutiestą 
virš sudėtingos XX a. istorijos. 
Pirmasis darė jį spalvingą kaip 
menininką ir žmogų, antrasis — 
dorą ir išmintingą kaip pasaulio 
pilietį.

♦ * *

Laisva ir maištinga asmenybė, 
gerbianti pirmiausia save ir 
nepripažįstanti autoritetų, norin
ti viską pažinti, bet nuolat viskuo 
abejojanti, nesidrovinti atvirai 
sakyti, kad ji trokšta garbės ir 
meilės — toks buvo metafizinis 
žmogaus modelis, kurio paslėptą 
balsą girdime Krėvės kūrinių 
potekstėje. Tai nėra tas Krėvė, 
kurį pažino Subartonių valstie
čiai, Baku moksleiviai, Kauno 
studentai, kolegos profesoriai ir 
rašytojai, išeivijos visuomeninin
kai ir artimi draugai. Tai tas 
Krėvė, kuris sėdėjo vienas prie 
balto popieriaus lapo, kuriam 
niekas nekliudė pasidaryti tokiu, 
koks pats sau labiausiai patiko, 
tas, kuris ilgiausiai išliks gyvas 
savo kūriniuose, po to, kai jau 
nebebus nė vieno, kas jį pažinojo 
ir gali pripasakoti apie jį prieš
taringiausių dalykų.

Merkinėn piliakalnis Juozo Polio nuotrauka

Vincas Krėvė grįžo 
į Dainavos šalį

BALYS RAUGAS

Spalio 10 dieną Philadelphijos 
lietuviškosios bendruomenės dė
mesys krypo į Šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčią, kur 11 vai. 
vyko atsisveikinimas su lietu 
vių literatūros klasiku Vincu 
Krėve, priklaupiant maldai prie 
jo bei jo žmonos Marijos pelenų 
urnų ir jo 110-ojo gimtadienio 
proga išlydint į gimtąją Daina 
vos šalį.

1947 metais Vincas Krėvė su 
savo šeima apsigyveno Philadel- 
phijoje. Dėstė jis Pennsylvanijos 
universitete. Nebuvo nuošaly ir 
nuo lietuviškosios visuomenės.

Pagerbė filadelfiečiai gana 
iškilmingai jį 70-mečio proga, 
dalyvaujant net iš toliau at- 
vykusiems jo gerbėjams. Tada 
jis savo kalboje tarp kitko iš
sitarė: „Jaunieji sugrįš, džiaug
sis laisva Lietuva, o aš amžinai 
pasiliksiu svetimoje šalyje. 
Dieve, man buvo sunku...”

1982 irgi buvo gausiai susi
rinkta į Pennsylvanijos univer
sitetą pagerbti Krėvės gimimo 
Šimtmetį, kur suruoštas sim
poziumas, dalyvaujant litera
tams bei rašytojams: Antanui 

Aldona Krėvaitė-Mošinskienė, 
rašytojo Vinco Krėvės duktė

Rašytojo Vinco Krėvės ir jo žmonos Onos Marijos palaikų perkėlimu į 
Lietuvą rūpinęsi: (iš kairės) Petras Vaškys, Aldona Krėvaitė-Mošinskienė, 
Teresė Gečienė, Paulius Jurkus, Vytautas Volertas, tėvas Leonardas An
driekus, OFM, Kristina Volertienė. Vytautas Maciūnas, Vincas Maciūnas, 
Genovaitė Mačiūnienė.

JAV LB Philadelphijos apylinkes pirmininkė Teresė Gečienė ir JAV LB 
Krašto valdybos narys Vytautas Volertas.

Vincui Krėvei paminklas 
kapinėse Philadelphijoje (ar
chitektas — Jonas Mulokas)

Viktoro Kučo nuotraukos

Gustaičiui, Broniui Vaškeliui, 
Kostui Ostrauskui, Rimvydui 
Šilbajoriui ir Nįjolei Martinai
tytei.

O štai dabar jau paskutinį 
kartą mūsų išeivijos gyvenime 
Philadelphijos lietuviai Šv. An 
driejaus bažnyčioje suklaupė 
prie didžiojo rašytojo ir jo 
žmonos pelenų urnų, paruoštų 
skrydžiui į Dainavos šalį, kur 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
rūpesčiu bus įvykdyta Krėvės 
valia — ilsėtis Subartonyse, kur 
prie Merkinės piliakalnio bus 
pastatyta Vinco Krėvės statula; 
aukštai iškilusi ant akmens ko
lonos žvelgs į platų vieškelį, 
vedantį Vilniun...

Vinco Krėvės grįžimą į Daina
vą finansavo Lietuvių fondas, 
paskirdamas 10,000 dolerių.

*

Štai trumpas vaizdelis iš 
spalio 10 dieną Šv. Andriejaus 
bažnyčioje vykusių iškilmių.

Mišias aukojo kun. Leonardas 
Andriekus, OFM, asistuojant 
klebonui kun. T. Burkauskui. 
Lekcijas skaitė Philadelphijos 
LB apylinkės pirmininkė Tere
sė Gečienė.

Kunigas Andriekus savo pa
moksle, pagarbiai minėdamas jo 
kūrybą, nusiskundė, kad Krėvė 
nebuvo išeivijoje kaip rašytojas 
tinkamai įvertintas: tik Aidai, 
anot jo, 1953 metais Krėvei 
skyrė visą numerį. Priminė, jog 
Krėvė buvo ir didelis patrio
tas. Čia rašančiajam rūpi įterpti 
naują faktą, paskelbtą vilniš
kiame Karyje šių metų rug
pjūtį, kur sakoma: „Moloto
vas, įteikdamas J. Urbšiui ulti
matumą, pagrasino, kad nepai
sydama, koks bus atsakymas, 
raudonoji armija vis tiek įžy
giuos į Lietuvą. Maskva taip 
būtų surežisavusi, kad karą pra
dėjo... Lietuva”.

„1940 m. birželio 30 d. prof. V. 
Krėvė-Mickevičius, ėjęs minist
ro pirmininko ir užsienio rei
kalų ministro pareigas, buvo 
Maskvoje pas Molotovą. Laukė 
prie jo kabineto durų 4 vai. 
Molotovas priėmė labai šiurkš
čiai, grasino: ‘Mes sukursime 
Lietuvą be lietuvių’. V. Krėvė- 
Mickevičius savo jauniausiajai 
seseriai pasakė: ‘Jei būčiau 
turėjęs pistoletą, tai būčiau 
nušovęs Molotovą ir pats nusi
šovęs’. Tai pasakojo (1991.8.4) 
Dalia Kazlauskienė — Krėvės 
jauniausios sesers duktė, Su
bartonių muziejaus globėja” 
(p. 19).

Po Mišių žodį tarė Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkas 
Paulius Jurkus. Užkliudydamas 
kai kuriuos įdomius epizodus iš 
Krėvės kūrybos, pažymėjo, jog 
Krėvė buvo pakeltas Lietuvių 
rašytojų draugijos garbės nariu, 
prisiminė jį kaip profesorių Vil
niaus universitete, kur Jurkus 
studijavo literatūrą. Tarp kitko 
pabrėžė: „Kiek Krėvės kūryba 
nuostabiai didinga, jis pats 
gyvenime buvo paprastas, kuk
lus ir draugiškai nuoširdus”.

Savo jautrų žodį Paulius Jur
kus baigė tokiu sakiniu: „Į Dai
navą sugrįžusį Vincą Krėvę pa
sitikti išeis kunigaikštis Mar
gis, karalius Mindaugas ir gau
sus bąjorų būrys — išeis pasvei
kinti sugrįžusio į Dainavos šalį 
didžiojo rašytojo...”

Spalio 16 d. Vinco Krėvės ir jo 
žmonos pelenų urnos, lydimos 
dukters Aldonos ir skulptoriaus 
Petro Vaškio, pakilo skrydžiui 
iš Amerikos į Dainavos šalį...
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Poetas Aidas Marčėnas iš Lietuvos Santaros-Šviesos suvažiavime, vykusiame 
rugsėjo 10-13 dienomis Lemont, Illinois.

Adamkus.

Santara-Šviesa:
39-ąjį kartą

ZITA ČEPAITĖ

(Tęsinys iš 
praėjusio šeštadienio)

Marius Saulauskas, filosofas 
iš Vilniaus, metams sudaręs su
tarti dėstyti Dickinson College 
(Pennsylvania), irgi aplankė 
Santaros-Šviesos suvažiavimą ir 
perskaitė pranešimą „Postkomu- 
nizmas Lietuvoje”. Pagrindinė 
tezė ta, kad Lietuvos institucijos 
nuo sovietmečio laikų liko nepa
kilusios, politiniai judėjimai, par
tijos, organizacijos kuriami „iš 
viršaus”, teisinė sistema neviena
lyte, greta naujai priimtų įstaty
mų galioja senieji sovietiniai. 
Šaulauskas teigė, kad Lietuva 
niekada nepajėgs integruotis į 
Vakarų Europą ir, jo manymu, 
tai nebūtina. Rytų Europa turi 
savitą praeitį ir gal ne absoliučiai 
skirtingą, bet ir ne visiškai ta
pačią su Vakarų Europa ateitį.

Alfred E. Senn ir Valdas 
Adamkus kalbėjo apie Lietuvos 
politinę situaciją, demokratizaci
jos problemas ir išeivijos alter
natyvas. jiems talkino Julius 
Šmulkštys. Visi trys yra ne 
kartą ir netrumpai buvoję Lietu
voje ir gana įžvalgiai aptarė 
dabartines politines tendencijas. 
Valdas Adamkus teigė, kad Lie
tuvoje šiuo metu nėra palankių 
sąlygų demokratizacijos procesui. 
Politinės kovos laukas padalintas 
taip kas ne su mumis, tas prieš 
mus. Kokios realios galimybės 
išeivijai dalyvauti demokratizaci
jos procese? klausė Adamkus. 
„Galimybių laukas išeivijai užda
ras” — toks buvo jo paties atsa
kymas. Kalbėjusieji būgštavo, 
kad rinkimų į Seimą kampanija 
gali būti pjudanti; bus ieškoma 
„tautos priešų”. Artėjant rinki
mams, bus tolstamą nuo galimy
bes susitarti. Julius Šmulkštys 
pasiūlė Santaros-Šviesos suva
žiavimui priimti kreipimąsi į Lie
tuvos politikus ir skatinti juos 
ieškoti kompromiso. Tokiai įdėjai 
pritaie ir Vytautas Kavolis, ku

ris sakė, jog jau Lietuvoje būda
mas skatinęs savo pozicijomis be
veik nesiskiriančių politinių gru
pių atstovus ieškoti bendros kal
bos, tačiau tas darbas jam nelabai 
sekęsis. Valdo Adamkaus many
mu, Lietuvai šiuo metu priimti
niausias kelias — sutarimo ke
lias, centro pozicija. Buvo pareng
tas ir beveik visų suvažiavimo da
lyvių asmeniškai pasirašytas 
kreipimasis į Lietuvos centristi
nes, nuosaikiąsias ar liberalių 
pažiūrų politines jėgas, raginant 
jas jungtis į bendrą rinkiminę 
koaliciją, primenant, kaip svar
bu, kad į naująjį Seimą patektų 
nemaža grupė politinio dialogo ir 
kompromiso siekiančių žmonių, 
kurių buvimas amortizuotų kraš
tutinių kairiųjų ir dešiniųjų 
priešpriešą.

Po kalbos apie politiką vėlei 
pereita prie literatūros — Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė aptarė 
atminties reikšmę trijų romanis
tų — Ričardo Gavelio, Leonardo 
Gutausko ir Broniaus Radzevi
čiaus kūryboje. University of IUi- 
nois at Chicago studento Artūro 
Tereškino paskaita „Karalius 
kaip veidrodis: 18-ojo amžiaus 
Lenkijos-Lietuvos memuarinė 
literatūra” buvo labai įdomi, nes 
atskleidė beveik netyrinėtus isto
rijos dokumentus ir kartu kultū
ros reiškinius — Lenkijos-Lietu
vos didikų užrašus apie to meto 
gyvenimą, šventes, ritualus.

Literatūros vakare dalyvavo ir 
savo kūrybą skaitė poetai Liūne 
Sutema, Aidas Marčėnas, Ar
tūras Tereškinas bei prozininkė 
Zita Čepaitė. Buvo prisiminti ir 
šiltai paminėti buvę santariečiai: 
Dalia Sruogaitė kalbėjo apie po
etę Živilę Bilaišytę, Zenonas Re
kašius prisiminė Bronių Bieliu- 
ką, vieną iš VLIK’o, o vėliau ir 
Akiračių mėnraščio steigėjų, Vio
leta Kelertienė keliais žodžiais 
papasakojo savo įspūdžius, ku
riuos sukėlė bendravimas su pro
fesorium Algirdu Julium Grei
mu.

Suvažiavime buvo aptarti ir or-

Mirties mizanscenos

Paskutinis egzodo mimas nuskustais antakiais ir 
pritemdyta šypsena bando žaisti su arklio kaukole 
prieš svetimkalbę publika, nebesuprantančių šilkinių 
jo gestų, kategoriško grimo, pastangų suvaidinti 
paskutinį ironišką katastrofą.

Sargybiniai, saugantys pasmerktus mirti, 
be drovesio žiovauja ir debiutunte mirtis jau repetuoja 
žuvusių sąrašų, 
nors suvedžioti dešimtmečiai bando išmelsti 
atleidimą ir atgailą žylančioms rankoms.

Ką tu atmeni? Lietų, fiksuojanti parko atspaudų 
skeldinčiam marmure? Verksmų netenkančių 
ryto? Gotišką šriftą Vilniaus senamiesčio plytose? 
Neteisingą žvilgsnį ieškantį išeities tuščioj, negyvenamoj 
salėj? Kas tu esi išdaužytų pasaulių veidrodžiuos?

Sutrikdyti žiūrovai žvelgia, kaip scenoj verias 
šaltinis ir mėlstanti saulė paskiria šešėlius mergaičių 
krūtims, prislėgtoms tarpukario baimių. Pameni: 
taip kadaise spurdėjo išdykusias griežlės, gaudomos 
mėnesienose ir svetimi pašto ženklai okupuoti vėjo.

Prožektorių dėmės mėto nuosprendžių nuolaužas 
ir pralekia dvylika brolių mėnesių Pameni: vienstygė 
diena, paliesta netyčia. Nuogos jojikės graikų vazose 
paragina arklius ir dingsta iš horizonto, kur viskas 
yra taip akla ir laikina, nepradėjus tekėti grimui.

* • *

Vaidai
Aš tik sakau gi tau, kad tu esi vienintelė, 
vienintelis ruduo, vienintelė šalna, vienintelė 
žibutė,' tirpstanti tarp pirštų man, vienintelė 
taip netikėtai bundanti pavasario ranka, 
pražystanti bejėgiškais kačiukais sniego kaugėj

Aš tik sakau: jeigu nebūčiau čia, turėčiau būt uola, 
atbundančia saloj, tuščiais namais, priglobiančiais 
keleivį, siaura alėja, sudedančia bluostą ant ežero 
peties ir tesulaiko ši akimirka tave kaip savas 
horizontas, vedantis aklus saphus atgal namolio

Aš tik sakau gi tau, kad sniego serafimai grįš rytoj, 
ir vėjas veidus atpustys, bet nieks nesustabdys 
vagono lekiančio į ateitį; ir te fi toli giliai jau 
mūsų nepažins kiti, ir patys sau mes būsim svetimi 
kadaise nepageltusiose šiaurės ryto fotografijose

..fi '. ♦
Aš tik sakau: tai verkia švyturys, tai valčių krūtys 
blaškosi per sapną, ieškodamos vandens ir dusliai 
skamba varpeliai Mėlynbarzdžio pilyje, kur glaudžiasi 
vaikystės šmėklos ir tie pilkšvi kačiukai, sumerkti 
palei duris keleiviui sako: tu esi vienintelė

Santaros-Šviesos suvažiavime: Lakštuonė Vėžienė ir „Atgimimo” žurnalistė iš Lietuvos, šio reportažo autorė Zita
Čepaitė. Jono Kuprio nuotrauka

ganizaciniai klausimai, kalbėta 
apie Metmenų žurnalo leidimą ir 
platinimą. Aleksas Vaškelis pa
pasakojo, kad Lietuvoje išplati
nama apie 200 žurnalo egzemp
liorių, jis nemokamai siuntinėja

.__
i

mas į pagrindines bibliotekas. 
Vytautas Kavolis informavo su
važiavimo dalyvius, jog šiemet 
Metmenų leidimui Lietuvių Fon
das paskyrė 1,000 dolerių. Ap
svarstyta galimybe Santaros 

-Šviesos suvažiavimą kitais 
metais rengti Lietuvoj.

Valdas Adamkus, tardamas 
baigiamąjį žodį, pabrėžė patį 
svarbiausią suvažiavimo bruožą 
— j° gyvybingumą. Salėje prasi-

Prisiminimų archeologija

Vaisiai aklame natiurmorte laukia lūpų drėgmės. 
Kambariai ir sienos, vynas ir alkis, troškulys 
ir lietus susilieja į viena: kasdieninis rytas 
oksiduojasi, virsdamas eksponatu atsivėrusioj 
sąmonėj. Ir balsas languotam dienoraščio puslapy 
iškenčia liūtį, nepakenčiančią datų.

Bet smėlis neatiduoda pėdų: ankstyvos žuvėdros 
blaškosi virš vandens slenksčių, lenkdamos aušrą 
lyg raidės ištrintos ir vėlei sugrįžtančios į melsvai 
išrašytus puslapius. Žinau: tie žingsniai vėlgi turės 
prasidėti ties sidabrine Aušros Vartų prieplauka, 
ties purvinais Sapiegų rūmais, ties sukrešėjusiu

Antakalnio dugnu, kur dar laikos žiema ir dar 
tebelaukia bausmė, kur pavasaris vilki tiek pat 
nudėvėtais drabužiais. Kur vyno spalva kiek pakito, 
lukuriuodama taurėse, bet vienišos šviesos dar neapleido 
skersgatvių, tirpdančių sąmonę: antakių gotika, įstrižas 
sniegas, mėlynoji suknelė, vynas ir pusryčiai ten pat,

aname rūsyje. Ir tada aš pamėginčiau surasti nors vieną 
vienintelę pėdų, kurią palikai prie Katedros vasarą, prieš 
dešimtį metų, vieną vienintelį žvilgsnį, kurį įsiminti galėjo 
grindinys ar krautuvių vitrinos. Ir tada nesulaikoma 
dienoraščio gramatika (lūpų drėgmė) sutaptų su tikrove 
(natiurmortas), ir tada kitas ruduo grįžtų į sąmonės puslapius.

Grįžimas namo

Ir angelas praeis, jo supintais plaukais lašės lietus.
Ir už mus kažkas pasimels. Ir bus vėl kitas ruduo, 
ir kitais uogienojų šlaitais karvės be garso ateis. 
Tie tušti kibirai iškilmingai lėtai taps pilnais, ir 
aukštyn melžėjų plaukais boružės eis. Tik aušros 
neišleis ežero įsčios rytuos. Ir kitaip, kitaip jau lamuos 

paskubom sulaidoti miestai. Bažnyčių varpuos kregždes 
lizdus susisuks. Tu užstok tamsą man. Ir kiti angelai 
suvynios tas kraujuotas bures, ir septynias paras 
nežinosiu, ar gyvas esu. Tu sakyk: tau turiu būti aš 
kaip druska, kaip pastoliai, kaip draugo ranka, neišdavusi 
niekad. Ir jerubės dangų užstos. Ir rytoj pražydės 4

gedulingai jazmino šaka, ir už tą mudviem lemta palikti 
kitais, nepažįstamais, net svetimais. Prisimink, kaip tos 
boružės eis, kaip melžėjų aušrotais plaukais jos žolėn 
nusileis. Kaip ties miestų vardais ilgainiui pilnatis 
pasikeis. O su jais ties pranykstančių kūnų ženklais, ties 
kadaise godotais sapnais, neturtingų savaičių tamsoj

uždegtais žiburiais mes girdėsime miestų ribas gelmėse 
susiliečiančias savo girgždžiais sąnariais. Ir medinėj 
tamsoj mėnesiena su laikrodžiu žais, ir turbūt pasikeis 
mieguistų rodyklių kryptis ir mesta moneta netikėtai 
prisnūdusią vėlę sužeis, tik mes to nematysim ir 
artėjančių valčių garsais, kiek užtrukusiais prietemoj,

grįšim namo ir senoviškos lovos atleis mūsų nuodėmes, 
šulinio kibiras kildamas rankų nežeis, ir turbūt įsileis 
mūsų pėdas meldynai ir kopos, ir kuomet nežinau, bet 
tikrai čia praeis šitas džiaugsmo ir atilsio angelas, 
lyjantis savo plaukais, ir tuomet pastoralių ganyklomis 
karvės iš lėto paleis ilgesingąją gaidą. Ir irklas vandens neapeis.

Politinių karikatūrų paroda 
Balzeko muziejuje

Paroda „Plunksna galingesnė 
už Raudonąją armiją — Baltijos 
valstybės politinių karikatūristų 
akimis” bus atidaryta ateinantį 
penktadienį, spalio 30 dieną, 7:30 
v.v. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus dailės galerijoje, Či
kagoje.

1988 1991 metais šimtai politi
nių karikatūrų apie Lietuvos, 

dėjusios diskusijos neretai būda
vo pratęsiamos koridoriuje, val
gykloje, kieme. Kartais atrodyda
vo, kad ne viską spėsi aprėpti, su
vokti, įsiminti, ne su visais spėsi 
susipažinti, pasišnekėti. Kartais 
atrodydavo, kad visko — naujų 
veidų, šypsenų, pranešimų, gin
čų, diskusijų, komplimentų, net 
maisto — per daug, kad per daug 
malonių akimirkų.

O virš Lemonto laukų vakarais 
kabojo žalsva pilnatis, kartkartė
mis paskatinanti lietuviškai susi
dūmoti, kartkartėmis išprovo
kuojanti įtaigiai poetišką aiktelė
jimą, kartkartėmis pažadinanti 
racionalius svarstymus apie gy
vybės ir pilnatvės simbolius. 

Latvijos ir Estijos kelią į ne
priklausomybę pasirodė įvairiuo
se Amerikos ir užsienio laikraš
čiuose bei žurnaluose. Šios kari
katūros tikriausiai turėjo 
nemažiau įtakos, formuojant pa
lankią Vakarų kraštų vyriausy
bių ir žmonių nuomonę apie Bal
tijos šalių kovą už laisvę ir demo
kratiją, nei gausybė straipsnių.

Parodos rengėjas Valentinas 
Ramonis surinko šimtus karika
tūrų apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją iš įvairiausių šaltinių. Jis 
kreipėsi į didžiuosius laikraščius 
ir pačius karikatūristus su prašy
mu padovanoti ar paskolinti pu
blikuotų karikatūrų apie Baltijos 
šalis. Kai kurie karikatūristai 
sutiko atsiųsti geros kokybės re
produkcijas, kiti kaip, pavyzdžiui, 
Chuck Asay iš Colorado Springs 
Gazette Telegraph, padovanojo 
originalių piešinių, išreikšdamas 
„pasigėrėjimą laisvę mylinčiais 
Lietuvos žmonėmis.”

Paroda vyks iki šių metų gruo
džio 6 dienos. Ją bus galima 
apžiūrėti kasdien, muziejaus va
landomis, nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.
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Šviesiosios pusės žvaigždė
E Su dailininke Marija Strasevičiute susidūrus

“ DANAS LAPKUS

~ „Aš visada matau šviesiąją 
•pusę ir išreiškiu ją savo kūryboje. 
iTTaip smagu ir gera tapyti, jau
giantis visiškai laisva, at- 
'mdavusia prigimčiai ir jaus- 
□pams!”, kalbėjo Marija Strasevi- 
""įiūtė gausiai susirinkusiems 
^Žiūrovams savo kūrybos vernisa- 
Zže, surengtame Algimanto Kezio 
” Galerijoje. Susidomėjimas jos dar
bu didelis, nes autorė yra viena 
profesionaliausiai žiūrinčių į me
ną lietuvių kilmės dailininkų 
Amerikoje šiuo metu, nuolat 
Stebina kūrybingumu ir pro

duktyvumu.
~ Marija gimė pokario Vokietijo

je, tėvams bėgant iš Lietuvos. 
Dailiųjų menų magistro laipsnj 
įgijo University of Southern II- 
linois — Carbondale, Illinois, 

JL976 metais. Nuo tada dalyvavo 
.daugiau negu 20 grupinių paro
dų, surengė 10 personalinių ek
spozicijų, kurių įsimintiniausia

• pernai vyko Čikagos Cultural 
■•Center. Garsinant Marįjos dar- 
•bus, nesnaudė ir lietuviai. Štai

1982 metais buvo paroda Algi
manto Kezio Galerijoje, 1991 

,,metais Balzeko Lietuvių kultūros 
„muziejuje. Marijos kūrybinį
• aktyvumą dar paskatino 1990- 

1991 metams laimėta A Mid-
()west stipendija. Jos da. „ų turi

, įsigiję keletas stambių korporaci
jų — pavyzdinga jaunos dailinin
kės „resumė”.

Marijos kūrybą būtų galima 
apibūdinti kaip žaidimą erdvėmis 
ir objektais plokštumoje. Šie du 
komponentai persipina lyg siūlų 
sruogos gobelene, ausdamos lyg 

u atpažįstamą, lyg ir ne, tikrovę, f »R

Petras Aglinskas apie muziką 
„Twisted Richard” spektakliui 

Su kompozitorium kalbasi Petras Petrutis
. — Čikagos laikraščiuose ra

šoma apie „ The Blue Rider” teat
re pastatytą veikalą ,, Tivisted Ri
chard’’. Rašoma, kad Tu, Petrai, 
šiam veikalui sukūrei muziką.

— Taip jau atsitiko. Man buvo 
patikėtas muzikos parašymas ir 

o/ji buvo panaudota veikalo pasta
tymui.

" — Veikalas buvo sukurtas,
sekant Šekspyro drama „Richard 

'.nr?
— Taip. Adaptaciją atliko Tini 

Fiori, aktorius ir režisierius. Jis 
yra „The Blue Rider” teatro rei- 

b kalų tvarkytojas — administrato- 
' rius. Taip pat jis reiškiasi televi- 
„ zijoje, reklamų paruošime. Tim 

Fiori yra profesionalas ir dirba 
••į keliose srityse.

— Kaip reikėtų veikalą lietu- 
.„„viškai pavadinti? Gal „Suktas Ri- 

čardas”?
— Gal ir taip, o gal „Iškrypėlis 

Ričardas”. Kadangi, pagal anglų 
istorinę tradiciją, Ričardas III 
buvo baisus žudikas ir išnaudoto- 

...jas. Jis išnaudojo visus asmenis, 
’ su kuriais jam teko santykiauti.
*> *.» / ■

— Žodžiu, jis buvo ,,bad boy”? 
. — Taip... Tikras „bad boy”.

— Man atrodo, kad prieš prade- 
_> dant muzikos rašymą, buvo reika- 
„ • linga gerai susipažinti su statomu 

r*w r veikalu?
! — Pirmiausia teko perskaityti 

„. originalą, Šekspyro „Richard III” 
„„tekstą, o paskui Tim Fiori adap- 

„„•taciją. Teko lankytis veikalo repe
ticijose ir susipažinti su visais re
žisūros užsimojimais.

— Ar nepasitaikė prieštaravi- 
mų, neiškilo nuomonių skirtumų?

— Kartais išsiskirdavo nuomo
nės, besitariant su režisiere 
Beverly Brumm. Dažniausiai dėl 
muzikos dinamikos. Tačiau este-

Marija Strasevičiute Riley McBride nuotrauka

Marija neslepia, kad kuria kito 
pasaulio vaizdą, o žmogiškosios 
užuominos — raktas į lengvesnį 
kūrinių suvokimą. Remdamasi 
abstraktaus ekspresionizmo iško
vojimais, Marija improvizuoja, 
neribodama nei stilistinės, nei 
siužetinės saviraiškos. Todėl jos 

Petras Aglinskas

tiniu atžvilgiu mes visuomet bū
davome tos pačios nuomonės.

— Kaip, kur ir kokiomis 
priemonėmis sukūrei muzikų?

— Muziką parašiau vienoje 
studijoje, pasinaudodamas kom 
piuteriais ir sintezatoriais. Aš 
sukūriau tekstūras ir visas or
kestro spalvas. Paskui pritaikiau 
elektrinės gitaros muziką.

— Kokių instrumentų garsai 
dominuoja veikalo muzikoje?

— Daugiausia styginis tem
bras. Netrūksta ir varinių instru
mentų tembro, kadangi reikėjo 
sudaryti iškilmingą nuotaiką 
Veikia karaliai, karalienes ir kiti 

darbuose matyti ištisos plejados 
20-ojo amžiaus meno pirmūnų pa
rama. Marija nekopijuoja jų, 
tačiau ir nesikrato meninėje at
mosferoje sklandančios patirties. 
Geriausiai Marįjos darbai pritik
tų Čikagos „imadžistų” kolekci
jai, o naujausieji — variacijoms 

didikai. Prie viso to priderinau 
elektrinės gitaros muziką.

— Atrodo, kad esi gerai susi
pažinęs su kompiuteriais, sinteza
toriais ir kitomis moderniomis 
priemonėmis.

— Teisingai. Aš galėčiau su
kurti orkestro partitūrą, pasi
naudodamas sintezatoriais ir ki
tomis priemonėmis. Ir tai galė
čiau padaryti ekonomiškai. Rei
kia pasakyti, kad dabar režisie
riai ir prodiuseriai laikosi didelio 
taupumo savo pastatymuose.

— Anksčiau statant veikalus, 
buvo reikalingi orkestrai arba tam 
tikri muzikos instrumentai. 

šešto dešimtmečio Jackson Pol- 
lock ir kompanijos tema.

Praktiškiausia dailininkės kū
rybą būtų interpretuoti kaip jos 
pasąmonės išraišką, apspręstą 
Marijos gyvenimo aplinkybių, iš
silavinimo ir interesų. Tai, 
atrodo, yra susiklostę neblogai, 
nes dauguma paveikslų turi 
skambią humoro gaidą, ironijos 
akordą. Marijos darbų ironišku- 
mas dvilypis: vienas klodas skir
tas sau pačiai, neleidžiantis 
pūstis autopasigėrėjimui, o kitas
— žiūrovui, taikliai kišantis koją 
kasdienybės pompastikai. Ne ne,
— Marija ne politikė. Tiesiog jos 
abstrakčios formos yra gyvos. 
Kokios rėkiančios spalvos, kokia 
spontaniška kompozicija, užsi
miršime virpanti linija! — 
dūsauja kairioji smegenų pusė. O 
dešinioji stebisi planavimo meis
triškumu, geležiškai logiškais 
spalvų deriniais, aikteli įsižiūrė
jusi į nepriekaištingą, ypač pieši
niuose, atlikimo techniką. Nesu
seksi neužtikrinto štricho ar 
„neapsisprendusio” plėmo.

Kaip Marija tai suderina? Gal 
čia ir yra jos kūrybinio pasiseki
mo esmė. Tai patraukia rimtų 
kritikų dėmesį, kuriems rimtuose 
meno leidiniuose patogu lieti 
išvedžiojimus apie Mary Strase- 
vicius gryną formalizmą, iš už 
kurio lenda jausmingumas, kuris 
neužgožia formalaus prado, bet ir 
nusveria rezultatą savo naudai, ir 
dailininkė yra novatorė ir t.t. 
Žodžiu, Marijos darbai patrau
klūs ir teisėjams, ir pirkėjams 
(„$1,500 and up” neatbaido). Pati 
menininkė sako, kad jai svar
biausia jausmo fiksacija. Jei 
anksčiau plastinė forma gim
dydavo nuotaiką, tai vėliausiose 
drobėse jau Marijos emocijos veda 
už nosies fizinę išraišką. Svarbu 
spalvos. Marija giliai pasinėrusi 
į šį naują spalvų pasaulį. Taip 
giliai, kad kolegoms, norint įnerti 
giliau, reiktų padvigubinti 
potėpio greitį.

— Be, abejo. Dabar kiti laikai. 
Nors iš principo aš nesu priešin
gas orkestrams.

— Galima sakyti, kad kompiu
teriai ir sintezatoriai yra tikra pa
laima.

— Palaima ir, sakyčiau, beveik 
būtinybė.

— Na, kaipgi pavyko veikalo 
pastatymas?

— Susilaukėme gana gerų 
atsiliepimų.

— Ar buvo lietuviu atsilan
kiusių į veikalo premjerą?

— Buvo. Tikiuosi, kad į kitus 
spektaklius dar daugiau atsilan
kys.

— Prašyčiau pasakyti teatro 
adresą.

— „The Blue Rider” teatro 
adresas yra toks; 1822 South 
Halsted. Važiuojant Dan Ryan 
greitkeliu, reikia pasinaudoti 
18-os gatvės išvažiavimu. Teatro 
telefonas: (312)733-4668. Spek
takliai vyksta penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

— Grįžtant truputį į praeitį... 
„Tiuisted Richard” ne pirmas 
veikalas, kuriam sukūrei muziką?

— Aišku, kad ne. Prieš keletą 
metų aš parašiau muziką „Peep- 
show” veikalui ir susilaukiau 
nominacijos Jefterson premijai. 
Taipgi sukūriau muziką veikalui 
„Kiss of the Spider Women”. Ši 
muzika taipgi susilaukė dėmesio 
ir nominacijos.

— Gal, ko gero, anksčiau ar 
vėliau susidarys galimybių para
šyti muziką filmo pastatymui?

— Aš ta kryptimi ir einu. Tiesą 
pasakius, aš ir dabar rašau mu
ziką filmams. Tik tuo tarpu 
dokumentiniams ir industri
niams filmams. Žinoma, būtų 
labai puiku parašyti muziką 
plačios apimties filmui.

— Koks dabar Tavo pagrin
dinis užsiėmimas?

— Dėstau Loyola universitete 
muzikos teoriją ir gitaros progra
mą.

— Ačiū už pasikalbėjimą ir 
priimk mūsų geriausius linkėji
mus.

Algimanto Kezio nuotrauka iš jo naujos knygos „Caged-In” (Chicago: „Galerija” ir Vilnius: „Ethnos”, 1992).

Algimanto Kezio naujos fotografinių darbų 
knygos Caged-ln (Narve) sutiktuves rengia Lion 
Frame galerija (3125 West71st Street, Chicago, II- 
linois) šiandien, šeštadienį, spalio 24 dieną, 7 v.v. 
The John G. Blank Center for the Arts galerija (312 
East Eighth Street, Michigan City, Indiana) taip

pat ruošia šios naujosios Kezio knygos sutiktuves 
ir jo fotografijų parodą. Šioje galerijoje parodos 
atidarymas ir knygos sutiktuvės bus rytoj, sekma
dienį, spalio 25 dieną, nuo 2 iki 4 v. p.p.

Algimanto Kezio fotografijų paroda čia vyks 
nuo spalio 23 iki lapkričio 21 dienos.

Atidaroma Giedrės Žumbakienės 
grafikos paroda Lemont’e

Čikagiete dailininkė Giedrė 
Žumbakienė gimusi Lietuvoje, 
augusi kitame ir kitokiame 
pasaulyje, bet nuolat lietuvių 
būryje (susikaupusi, kai dirba 
savo mėgiamą darbą). Pradėjo ji 
— nuo mozaikos, emalio.

Reikia išmanyti daug emalio 
meistrystės paslapčių, nujausti 
medžiagos įnorius, kuriant maltu 
degtu stiklu ant vario ar plieno 
plokštės virpančios ramumos 
nuotaiką arba įsisukant į 
džiaugsmingą sūkurį iš tamsių 
gelmių išaugintais ryškiais, 
nenuobodžiais linijų deriniais. 
Emaliuose nėra daiktų, kuriuos 
būtų galima įvardyti — yra 
medžiaga, iš gamtos kilusi, ir 
atgal į ją sugrįžtanti puikiais 
spalvų ir formų judesiais.

Spulvotos grafikos — šilko, me
talo ir stiklo graviūrų paroda 
1977 metais — lyg ir posūkis. Jo
je Giedrė prisistatė kaip grafikė, 
demonstruojanti ištvermingą ir 
kruopščią braižo techniką, turin
ti lakią vaizduotę ir neeilinį 
pastabumą, sugebanti kasdieny
bės patirtį paversti jaudinančiu 
meno kūriniu.

Giedrė Žumbakienė jau įrikiuo-

ta į Amerikos krašto dailę. Ji 
dalyvauja grupinėse, kviestinėse, 
atrankinėse, vietinėse, valsty
binėse parodose, tarp jų ir labai 
prestižinėse — Honolulu dailės 
akademijoj, Northwestern uni-

Giedrė Žumbakienė Mėnulio atspindys I 
Graviūra, 18’ z 24”

Giedrė Žumbakienė Vytauto Maželio nuotrauka

versitete, Mokslo ir pramonės 
muziejuje, Čikagos, Rockford’o, 
Boston’o, Alabamos dailės galeri
jose. Yra surengusi per trylika 
personalinių parodų. Jos darbų 
turi įsigijusios didelės bendrovės 
ir privatūs asmenys savo kolek
cijoms.

* * *

Giedrės Žumbakienės grafikos 
paroda rengiama Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois, kur ji 
vyks nuo šių metų spalio 31 iki 
lapkričio 29 dienos. Parodos ati
darymas bus ateinantį šeštadienį, 

spalio 31 dieną, 7:30 v.v. Lietuvių 
dailės muziejaus Lietuvių centre, 
Lemont’e, valandos: šeštadieniais
— nuo 11 v.r. iki 2 v. p.p. ir 
sekmadieniais — nuo 12 iki 2 v. 
p.p.

Ateities savaitgalis

Šiemetinis Ateities studįjinis 
savaitgalis Čikagoje įvyks lapkri
čio 13-15 dienomis. Penktadienį, 
lapkričio 13 dieną, Jaunimo cen
tro kavinėje bus literatūros vaka
ras, kuriame dalyvaus Laimutė 
Tornau, Artūras Tereškinas, 
Audra Kubiliūtė ir Gytis Liulevi
čius. Šeštadienį, lapkričio 14 
dieną, Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje paskaitas skaitys Biru
tė Ciplijauskaitė, Rasa Mažeikai
tė ir Andrius Valevičius. Vakare
— Ateitininkų namuose, Le
mont’e, įvyks metinė Ateities 
žurnalo šventė. Sekmadienį, 
lapkričio 15 dieną, paskaitas 
Ateitininkų namuose, Lemont’e, 
skaitys Artūras Tereškinas ir 
Stasys Goštautas.
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