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Kai atkunta
agresyvumo genai
Mėgdavome idealizuoti pat
riarchalinio k a i m o ž m o g a u s
būdą. Ypač išeivijoje premijuotų
romanų bei novelių klestėjimo
laiku. Štai kaip gražiai apie
žemės purentoją. mylimą dėde
rašė
Petronėlė
Orintaitė
..Liepalotų medynuose":
.,Senis Antanas lietuviško so
diečio protu taip giedrai viską
išmanė ir taip dorai tiesiu keliu
įgudo žengti, kad — į jokia šun
kelio pagundą niekada nenukry
po. J kiai savinaudos, pavydo ar
keršto a i s t r a i
nepasidavė,
menkystės duobėn nenuslydo.
Vis žėrėjo tikru žmogumi: kaip
deimantas, kurį tobulai nuglu
dino dieviškos rankos auksa
kalys".
Taigi buvo tada ypatingų žmo
nių. Yra jų ir šiandien. Jei
kartkartėmis neiškelsime jų do
rovinių bruožų, ilgainiui prarasi
me nuovoką apie geravališkurną
žmonėse, apie jų troškimą kurti
šviesesnę ateitį.
Deja, šiuo metu postringauti
apie lietuvių charakterio teigia
mybes lyg ir netinka. Absur
diškos buities arenoje siaučia pra
gariškas smurtas. Apmaudas,
nusivylimas, abejonė įdiegia
nepasitikėjimą žmogumi. Nese
niai perskaičiau įjautrintą Valdo
Kukulo straipsnį „Ugnį prisišau
kėme į save" (Respublika, 1994
m. rugpjūčio 11 d.). Kukulas rašo:
,.Taip. šituose taikiuose ir
nuolankiuose žmonėse j a u nuo
seno slypėjo agresyvumo g e n a s "
[...J „mūsų klasikos siužetai,
patys to nenorėdami, jau amžiaus
pradžioje ėmė griauti tautosakos
ir masinės psichologijos kuriamą
mitą: lietuviai y r a nuolankūs,
taikūs, lengvai prisitaikantys
prie ekonominių ir socialinių
aplinkybių".
Dvidešimtojo amžiaus negandų
grandinė — pasauliniai karai,
okupacijos, persekiojimai, trė
mimai, genocidas, vadų veidmai
nystė, galų gale ekonominė suiru
tė — prisidėjo prie agresyvumo
genų atkutimo. J i e tapo veiks
minga pragaištimi. Valdas Ku
kulas rašo: „Šiandien lietuviai
nėra nuolankūs, nei taikūs. Šian
dien lietuviai šaudo ir šaudosi,
Djauna ir pjaunasi, muša ir muša
si, ir nė vienas Lietuvos pilietis
negali jaustis saugus ir ramus dėl
•?avo gyvybės".
Kukulas nurodo bene svarbiau
sią dabartinio pamišėliško smuravimo psichinę priežastį. „Šian
dien mes išgyvenam pažemin
t ų , atstumtųjų, nelaimingųjų

revanšo laikotarpį". Atseit,
menko a r vidurinio išsilavinimo
žmonės, anksčiau nepripažinti,
nepastebėti, bet kuria kaina, per
kitų galvas braunasi prie turto ir
galios. Liejasi ne tik jų varžovų,
bet ir prievartaujamų versli
ninkų ir apiplėšiamų piliečių
kraujas. Smurtu įsigytas lobis —
tai jų galia.
Ir kas to nežino. Apie tai gi
š a u k i a m a , r a š o m a . Kartais
nustembi, perskaitęs spaudoje
kokj nors nelauktą, paiką ne
apykantos proverži ir iš pri
pažintųjų tarpo. Tiesiog nesinori
t i k ė t i , kad K a u n o centre
esančioje kavinėje „Skliautas"
poetas Gintaras Patackas (labai
mėgstu jo k ū r y b ą ) sumušė
kaunietę Skaidruolę L. Anot jos,
„sudavė į veidą, o paskui spardė ".
Kaltinkime ne vien genus, bet ir
alkoholį: kai kurie gėrovai negali
ištverti ko nors neapkūlę. Poetas
dabar gydosi psichoneurologinėje
ligoninėje. Nuoširdžiai linkiu jam
pasveikti.
Tolygiai agresyvų ketinimą
s k a i t a u šių m e t u Poezijos
pavasario almanache. Skyriuje
„Svetimi" išspausdintas turbūt
dar jauno poeto Donato Valan
čiausko eilėraštis „Kaip nužudyti
išeivį". Be jokių užuolankų
Valančiauskas dėsto būdą: .jis at
vyksta kasmet i miestą/ mums
atvežti patarimų/ tu iš anksto jo
lauki minioj// vos tiktai nusileis
lėktuvas ir jisai nusiropštęs
trapu/ a t s i k l a u p s pabučiuoti
žemės- t u prišok ir taikliu smū
gi u/ sudaužyk jo pliką pakaušį".
Jei tai tik humoristinis tauš
kalas, vis tiek darosi kraupu:
turiu pliką pakaušį.
Literatūroje ir mene jau ke
liuose numeriuose randu intri
guojančius Herkaus Kunčiaus
ese. Aiškiai matyti, kad Kun
čiaus vaizduotei talkina imi
tavimas. Kad ir tos „Trys vizijos"
(1994 m. rugpjūčio 6 d.) apie Re
migijaus Pačėsos paveikslus
primena anekdotą apie seksu
apsėstojo pokalbį su psichiatru. O
nuotykiai Paryžiuje „Liutecijos
juostoje" alsuoja vakariečių narkomaniškų sluoksnių bodesiu
(spleen). Čia vėl atgyja Ameriko
je gerokai primiršto Henry Miller
kultas. Mane pribloškia vienas
nešvankiai ciniškas epuiodas.
Herojui „ a š " (taigi Herkuiidrau
gas suranda nakčiai darbą - sau
goti du vaikus. Kai tėvas ruošiasi
vakarui, Herkus suskumba min
tyse suniekinti vaikų motina, jos
užsibuvimą tualete nusakydamas
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Tarp daugelio šios vasaros
kultūrinių renginių lietuvių
dailininkams ir dailės mylėto
jams vienas svarbiausių buvo an
troji Pasaulio žemaičių dailės
paroda, kurios ekspoziciją pasida
lino du miestai — Plungė (vaiz
duojamoji dailė) ir Telšiai (taiko
moji dailė). Jos atidarymas įvyko
netrukus po Pasaulio lietuvių
dainų šventės, kaitriomis liepos
16-17 dienomis. J Plungę sugužėjo
daugybė parodos dalyvių ir sve
čių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių.
Klaipėdos, Telšių ir net tolimos
Australijos. Tai buvo dviguba
šventė, nes drauge su Pasaulio
žemaičių paroda restauruotuose
Oginskių rūmuose buvo atidary
tas ir Žemaičių dailės muziejus —
pirmas regioninis muziejus Lietu
voje. Čia ne tik nuolat bus rengia
mos dailės parodos (jau prieš tai
įvyko dvi išeivių dailininkų Ado
mo Galdiko ir Juozo Bagdono t a
pybos parodos), bet bus ir pastovi
ekspozicija. Pasak muziejaus di
rektorės Ados Bumblytės, į jį
sugrįš „iš kryžkelių ir smūtkelių
išaugęs Lietuvos ir pasaulio kul
t ū r o s atšvaitais praturtėjęs"
menas. Oginskių rūmuose, ku
riuose iš seno tvyrojo meniška at
mosfera, skambėjo muzikos gar
sai, vėl atgims senoji dvasia. Ir
dabar vienoje iš muziejaus salių
stovi anų laikų liudininkas —
Bechstein firmos pianinas, ku
riuo, sakoma, grojęs ir M. K.
Čiurlionis, mokydamasis kuni
gaikščio Mykolo Oginskio įsteig
toje muzikos mokykloje. M. K.
Oginskio polonezo gaida prasm
ingai aidėjo muziejaus ir Pa
saulio žemaičių parodos atidary
mo iškilmėse.
Prieš atidarymą Plungės baž
nyčioje buvo šventos mišios už
mirusius žemaičių menininkus.
Kiekvienas pirmiausia prisimi
nėme garsiųjų dailininkų-žemaičių Pauliaus Augiaus, Adomo
Galdiko, Antano Gudaičio, Jono
Kuzminskio, Antano Mončio,
Vaclovo Rato, Jono Švažo,
,,š" raide prasidedančiu veiks
mažodžiu. Tėvams išėjus, užmigdęs vaikus, jis tuoj pat įninka į čia
surastus svaigalus. Ragauna
vyną, aperatyvą, po vidurnakčio
— degtinę, viskį, konjaką, kepi
mams skirtą spiritą. įkaušęs
palieka vaikus ir išeina pastovėti
prie Henry Miller namo Tėvai už
tai jam sumoka 160 frankų.
Tegaliu pasakyti: tai tik ciniš
kų nuotaikų sukelta beletristinė
išmone. Amerikoje šitokiam
„baby-sitter" grėstų kalėjimas.
O gal aš be reikalo moralizuoju.
Gal Lietuvoje siaučiantis visokių
aistrų įniršis nieko bendro neturi
su genais. Gal gyvenime žodis
Dora šiandien tėra tik patrauk
lios merginos vardas.
Pranas Visvvdas

Anastazijos Tamošaitienės, Liudo
Truikio, Telesforo Valiaus, Romo
Viesulo vardus. Visų šių dailinin
kų kūryba buvo gražiai pagerbta
Pasaulio žemaičių dailės parodo
je. Po mišių šventinė eisena su
pašventinta parodos vėliava (au
torė Jūrate Urbiene; patraukė
Oginskių rūmų link. Prie cen
trinio įėjimo sveikinimo žodį tarė
Lietuvos kultūros ministerijos
sekretorius Vytautas Balčiūnas,
pavadinęs atidaromą muziejų
„žemaičių Versaliu". Kalbėjo
vienas iš pagrindimu parodos or
ganizatorių dailėtyrininkas Vik
toras Liutkus, dailininkas Vytau
tas Valius, šeimininkai — Plun
gės valdžios atstovai ir kiti.
Kunigui Petrui Našlėnui pašven
tinus rūmus ir Žemaičių dailės
muziejų, lankytojai įžengė į erd
vias ekspozicijos sales. Akinamai
baltų sienų fone skleidėsi žemai
čių dailės margumynas. Nors
ir neprilygdamos senoviniam
parketui, svieste švietė nau
jos lakuotos natūralių lentų
grindys...
Informacinio pobūdžio straips
nyje sunku būtų plačiau aptarti
eksponuotąją įvairių kartų že
maičių dailininkų tapybą, skulp
tūrą, grafiką ir taikomąja dailę.
Ar yra jų kūriniuose kokių nors

ypatingų, grynai žemaitiškų
bruožų? Tikriausiai yra, nes kaip
rašo Viktoras Liutkus parodos
katalogo pratarmėje, .jeigu yra
kas nors Lietuvos kasdienybėje
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nybės džiaugsmelius ir vakaro
žaros ilgesį". Iš tiesų a r ne
maldinga Žemaičių Kalvarijos
dvasia įkvėpė geriausius Pau
liaus Augiaus raižinius, ar ne
žemaitiško paslaptingumo kupini
Telesforo Valiaus ciklai ..Samogitia" (, .Žemaitija".' ir ..Paskutinis
rytas" ''beje, dailininko aštuonias
dešimtmečio proga Plungėje eks
ponuota didelė jo kūrinių kolek
cija). A r ne Žemaitijos kraštovaiz
džio atšvaitai išliko pokarinėse
Adomo Galdiko ir Juozo Bagdono
abstrakcijose? Nedrįsčiau to teig
ti ir apie Kęstučio Zapkaus ar
Prano Lapės paveikslus, nors pas
tarasis pats sako, kad kaip sraigė
savo namelį visąlaik su savimi
neša Lietuvos vizija. Manding, že
maitiškas graudulys aidi ir Romo
Viesulo ..Raudų" cikle, o Antano
Gudaičio, Vytauto Igno, Jono
Švažo. Leonardo Tuleikio ir rašytojo-dailininko Romualdo Lan
kausko tapybą jungia bendros so
draus kolorito spalvos. Neap
siriksime, tvirtindami, k a d že
maičių liaudies menui artimi pa
rodoje eksponuoti Vytauto Va
liaus paveikslai iš ciklo ,.De Profundis" ir monumentalūs Algi
mitiško ir stabilaus — tai žemai manto Švažo 'vieno iš aktyviau
čių ir Žemaitijos mitas", o „že sių parodos organizatorių) trip
maičių menas sugėrė šių vietų tikai, skirti Simono Daukanto ir
atmintį, kvapus. įvaizdžius, žmo Viktoro Petravičiaus atminimui,
nių judesius, jų nedidelius kasdie
f N u k e l t a į 2 psl.)

s a p n a s apie Lietuvą
v. -aisri technika. 30 x 30

* ^
%&
Alfonsas Čepauskas

*r?
„Ex libris Tadas Vėbra". 1993

,<*;y f}įfs.W

Šiame numeryje:
Ar mes jau nebesame taikūs? • Antroji Pasaulio žemaičių dailės
paroda • Pokalbis su naująja JAV LB pirmininke Regina Narušiene • Leono Pabedinsko menas • Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė ir jos poezija • Santaros-Šviesos 41-asis suvažiavimas •
Dailininkas Giedrius Jonaitis • Nuomonės ir pastabos
AlKini>inf»« ^ \ M 7 M ^

Valerijonus Vvtmit.i- Jurys

KkshbM-

I

U I n u l i k u I ilhiiHin.H ' t***'.!
Simonu [ * i u k . i n | H aitulieiui i i i n i i m l 1 II

*

Nr. 19U34) - psl. 2

DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS,

Rūpestis ir Lietuva, ir savaisiais

v

LITERATŪRA

Šeštadienis, 1994 m. spalio mėn. 1 d.

•

•
•

Su naująja JAV LB Krašto valdybos pirmininke Regina Narušiene kalbasi Petras Petrutis
j - Pirmiausia, geriausi sveikintpiai ir linkėjimai.
Linkime
Jums viso geriausio.
p Labai ačiū.
į- Sakykite, kaip sekasi kabine
to, kukliau tariant valdybos, suda
rymas?
«- Šiuo metu aš daugiausia ir
rūpinuosi valdybos sudėtim. Man
labai malonu pasakyti, kad Biru
te Jasaitienė pasilieka Socialinių
reikalų tarybos pirmininkės pa
reigose. Mums visiems yra žino
ma, kad ji kaip ir anksčiau, taip
ir ateityje gerai atliks savo
pareigas. Malonu, kad Regina
Račienė pasilieka Švietimo tary
bos pirmininkės pareigose. Alė
Reželienė sutiko pirmininkauti
Kultūros tarybai. Stengiuosi su
daryti Finansų taryba. Linas
Norusis, kuris nėra mano gimi
naitis, sutiko pirmininkauti.Dar
ieškau asmens Ekonomines tary
bos pirmininko pareigoms. Trū
ksta Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininko. Tai labai svarbus
ir atsakingas darbas.
— Ar nemanote į valdyba pak
viesti Vytauto Kumanto. kuris,
kaip. žinia, irgi kandidatavo i
Krašto valdybos
pirmininko
postą?
— Vytautą Kamantų pakvie
čiau Organizacinių reikalų pir
mininko pareigoms. Tikiuosi šia
Regina Narušiene
savaite susilaukti atsakymo.
— Kur numatote įsteigti Krašto
valdybos būstine? Gal Čikagoje,
Nemanau. Gyvename aukš
gal Lemont'e ar net Jūsų gyvena tos technologinės pažangos lai
moje vietoje, Carey, Illinois?
kais. Yra įvairių modernių prie
— Manyčiau, kad valdybos monių ryšio palaikymui.
būstinė bus ne kur kitur, o
— Sakykite, kur turėtų mūsų
Washington*e. Mes jau ten turi pagrindinis
dėmesys nukrypti?
me raštinę, kuriai vadovauja Turiu galvoje JAV. tai yra mūsų
Asta Banionyte. Man atrodo, kad gyvenamąjį
kraštą, ir tėvynę
VV'ashington'e įkūrus valdybos Lietuvą.
būstine susitaupytų ir pinigų. Be
— Mes privalome viskuo domė
to mums reikalingas pastovus, tis. Tačiau mano supratimu,
nesikeičiantis adresas.
reikia daugiausia dėmesio skirti
— Dauguma valdybos narių gy vietos reikalams. Būtina stiprin
vena Čikagoje ar apylinkėse. Ar ti LB apylinkių veikimą. Turime
Krašto valdybą nukėlus f Wash- parodyti didesnio dėmesio šešta
dieninėms mokykloms. Turime
ington'ą nepasunkės veikimas?

Žemaičių meškos
(Atkelta is 1 p-. '
Asociacijų su liaudies kūryba
kelia ir modernios Antano Mončio ^dalyvavusio, pamenu, pirmos
Pasaulio žemaičių dailės parodos
atidaryme Vilniuje I medžio skul
ptūros, ir legendinis Dalios Matu
laitės „Klajojantis e ž e r a s " .
Atrodo, žemaičiams prie širdies
akvarelė, nes parodoje buvo ne
maž.; gerų šios technikos kūriniu
(Igni. Budrio, Osvaldo Jablonskio.
Česlovo Kontrimo. Vijos Tarabildienės, Liudo Truikio, Adomo
Vingio, Antano Visockio darbai).
Kitą diena Telšiuose naujai
įrengtoje parodu salėje žaismin
gai atidaryta Pasaulio žemaičiu
parodos taikomosios dekoratyvi
nes dailės ekspozicija irgi žadino
mintis apie jos dalyvių kūrybos
bendrumus. Ekspozicijos pradžio
je žiūrovus pasitinkantis Zinaidos
Dargienės dekoratyvinis audinys
..Istorija", sukurtas žemaičiu

i

Jono Tamulaičio nuotrauka

rūpintis ir toliau kultūriniais bei
visuomeniniais reikalais.
— Taip sakant, Jūs manytu
mėt, kad daugiausia reikėtų atsi
dėti čionykščiams reikalams?
— Žinoma, privalome rūpintis
ir Lietuvos reikalais. Turime
domėtis, kas vyksta Lietuvos
gyvenime. Privalome atsikreipti
į Lietuvos reikalus, ne tik
šiandieninius, bet, sakysime, ir
tuos, kurie bus ir po šimto metų.
Būtina išsaugoti Lietuvos nepri
klausomybę. Bet, kaip anksčiau
sakiau, negalima atsisakyti rū
pesčio ir JAV gyvenančių lietu
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liaudies motyvais, iš karto primi
nė giliąsias liaudiškas daugelio
kūrybos ištakas. Liaudiškas tra
dicijas tęsia klaipėdietės Teresės
Jankauskaitės juodosios kerami
kos indai, šviestuvai, varpeliai ir
vilnietės Genovaitės Jacenaitės
smulkiosios plastikos ekspozicija
..Pavasaris". Biologiniu formų
asociacijas keliančios keramiko iš
Philadelphijos Petro Vaškio vazos
irgi atrodė savos, lietuviškos.
Stambiu formatu, monumentalia
plastine raiška joms nenusileido
vilnietės Gražinos Švažienės de
koratyvinės lėkštės. Moderniom
žemaitiško kuporo interpretaci
jom išsiskyrė Tallin'o dailės in
stituto auklėtinio, vilniečio Vy
tauto Kibildžio kūriniai. Traukė
akį lakoniški ir originalūs Biru
tės Stulgaitės papuošalai. Pažy
mėtina, kad taikomosios dailės
ekspozicijoje nemaža buvusių Tel
šių aukštesniosios taikomosios

dailės mokyklos auklėtinių ir
dėstytojų. Iš Telšių krašto kilęs
tekstilininkas Anicetas Jonutis
parodoje dalyvavo su savo dviem
atžalomis — irgi dailininkais
Jūrate ir Žilvinu.
Nemažas žemaičių indėlis ir į
taikomąją grafiką. Paminėtini
Plungėje eksponuoti Kosto Kat
kaus, Andriaus Repšio, Vlado Lisaičio projektuoti naujieji Lietu
vos Respublikos pašto ženklai.
Pasaulio žemaičių dailės paro
dos atidarymas Telšiuose sutapo
su dar vienu renginiu — jubilie
jine, jau dešimta vasarą šiame
mieste vykstančios Lietuvos me
dalių kūrėjų kūrybinės stovyklos
paroda. Ji gražiai papildė pasau
lio žemaičių dailės ekspoziciją,
nes ne vienas jos dalyvis (telšie
čiai Romualdas Inčerauskas, Pe
tras Gintalas, vilnietis Antanas
Olbutas ir kiti) irgi susijęs su
Žemaitija.

vių reikalais.
p a ž i ū r ė k i t e , kaip jie elgiasi!
— Ar nereikėtų Lietuvių Ben Geriausias pavyzdys, tai Baltijos
druomenei atkreipti didesnį dė valstybėms asignuotų pinigų pa
mesį i čiagimius lietuvius. Tai yra skyrimas Haiti valstybės reika
antrosios,
trečiosios
ir dar lams. Aš manau, kad tikrai egzis
ankstyvesniųjų kartų lietuvius?
tuoja nauji JAV ir Rusijos susita
— Yra būtina susirūpinti savo rimai, tik Washington'o pareigū
vaikais ir vaikaičiais. Reikia nai vengia prisipažinti.
sudaryti sąlygas jaunesnės kartos
— Ar Jūsų vadovaujama JA V
lietuvių įsijungimui į bendrą Lietuvių Bendruomenės
Krašto
veikimą. Reikia juos supažindinti valdyba numato šiuo klausimu
su Lietuvių Bendruomenės dar plačiau pasireikšti?
bais ir siekiais. Reikia jaunimui
— JAV Lietuvių Bendruomenė
atsakingų pareigų. Reikia tikėtis, šiuo klausimu rūpinosi ir anks
kad jie ateityje perims vyresniųjų čiau. J i s nebus užmirštas ir
atliekamas pareigas. Taipgi aš ateityje. Atvirkščiai, manyčiau,
manau, kad y r a būtina atkreipti kad ateityje gali tekti ir griežčiau
dėmesį j ankstyvesniųjų kartų pasireikšti.
lietuvius.
— Kalbamės Martiniąue salėje,
— Ką Jūs galėt"?>>ėt pasakyti kur dabar vyksta
,.Draugo"
apie Lietuvių Bendruomenės san- dienraščio sukaktuvinis
pokylis.
tykiavimą
su kitomis
JAV Sakykite, kaip Jūs vertinate JA V
veikiančiomis
lietuvių
organi egzistuojančią lietuvių periodinę
zacijomis?
spaudą?
— L a b a i , labai t e i g i a m a i .
— Mes visi lietuviai. Tik neiš
vengiamai pasiskiriam įvairius Draugo dienraštyje aprašomas
tikslus. Mes visi privalome dirb Lietuvių Bendruomenes veiki
ti kartu. Nemanau, kad čia tu mas. Aprašoma mūsų kultūrinė
rėtų reikštis kompeticija. Visi veikla, mokslas, mūsų politiniai
privalome burtis ir dirbti kartu, darbai. Drauge aprašomas visas
mūsų gyvenimas. Draugas, saky
remti vieni kitų pastangas.
— Norėčiau pasiteirauti,
kaip č i a u , y r a pagrindinis m ū s ų
žvelgiate į santykiai ima su JAV organizacinio darbo ramstis.
valdžios
įstaigomis.
— Ar Jūs panašiai galvojate ir
apie
kitus lietuvių laikraščius?
— Labai reikalinga atidžiai
— Taip, taip. Visi lietuvių
s e k t i , k a s v y k s t a politinėje
plotmėje. Neseniai mus pasiekė laikraščiai yra labai reikalingi.
Mes gyvename demokratiniame
žinia, kad dabartine JAV ad
ministracija n u t a r ė sumažinti krašte, mums reikalingos įvairios
savo dėmesį Baltijos valstybėms. nuomonės. Tačiau nereikėtų pa
yra
Mano manymu, mes privalome, m i r š t i , k a d Draugas
kiek galima, daugiau domėtiSjkas vienintelis mūsų dienraštis.
vyksta VVashington'e ir atitinka
— Neiškęsiu
nepaklausęs
ir
mu metu reaguoti, stengtis pa apie lietuvių radijo laidas.
veikė vyriausybę.
— Žinoma, kad mums reika
— Regis, kad JA V valdžios pa
lingas ir „Margutis" ir, visos
reigūnai. Lietuvių
Bendruomenės kitos lietuvių radijo laidos. Aš
darbuotojams susirinkus VVash labai vertinu lietuvių radijo
ington'e, paneigė
sklindančius veiklą ir jo atliekamą skubią
gandus apie JA V ir Rusijos susi
informaciją.
tanma pasidalinti įtakų sferomis,
tiesa?
— Ačiū Jums už pasikalbėjimą
— Jie paneigė mūsų nuogąsta ir dar kartą linkime
viso
vimų pagrindą. Tačiau, Jūs tik geriausio.

Iš įvairiu pasaulio kraštų ir
Lietuvos miestų atsiuntė daili
ninkai savo kūrinius į Plungę ir
Telšius. Bėjau minėtų vilniečių,
kauniečių, klaipėdiečių, telšiečių
nemažas buvo šiauliečių būrelis.
Greta mums jau neblogai pažįsta
mos JAV išeivijos dailininkų kū
rybos šį kartą palyginti daug
buvo Australijos lietuvių kūrinių,
kuriuos parūpino plungiškė au
stralietė Dana Baltutienė. Įdomu
buvo pamatyti puikias plataus
mosto Evos Kubbos akvareles,
mišrios technikos Adomo Vingio
tapybą. Fausto Sadausko skulp
tūrų eskizus. Rimo Kabailos.
Vidos Kabailienes ir Lauros Bal
tutis kūrinius. Parodos atidary
me dalyvavo tapytoja ir skulp
torė iš Melbourne'o Dalia An
tanaitienė.
Žini3, rengiant parodą būta
organizaciniu nesklandumų, o
storame jos kataloge (parengė
Morta Ulpiene) neišvengta ne
tikslumu. Be to. nelabai aiški
dalyvių kvietimo t v a r k a ir kūri-

nių a t r a n k o s kriterijai, nors
organizacinis komitetas entuzias
tingai atliko tikrai didžiulį darbą.
Jei kas dėl vienų ar kitų priežas
čių nedalyvavo antrojoje Pasaulio
žemaičių dailės parodoje, tegu
ruošiasi trečiajai, o iki jos
Plungėje a r Telšiuose dar galima
surengti ir savo personalinę paro
dą. Beje, tarsi tikra antrosios
parodos uvertiūra buvo kelios
personalinės pasaulio žemaičių
dailės parodos: jubiliejinės Teles
foro Valiaus ir Alfonso Dargio —
Vilniuje ir Mažeikiuose, Vladislavo Ziliaus piešinių ant popie
riaus — Vilniaus „Vartų" galeri
joje. Apsčiai žemaičių buvo ir
Pasaulio lietuvių dainų šventės
proga Vilniaus Šiuolaikinio meno
centre surengtoje reprezentacinė
je vaizduojamosios liaudies dailės
parodoje. O Plungėje, pažymint
iškilaus Žemaitijos tautodailinin
ko Stanislavo Riaubos devynias
dešimtąsias gimimo metines, į
antrąja Pasaulio žemaičių dailės
parodą įtraukta spalvinga pen
kiolikos jo darbų kolekcija,
atstovaujanti visam šio krašto
liaudies menui. Atidarymo dieną,
nuotaikingai grojant armonikai,
pasakiškos Riaubos karalaitės,
slibinai ir šventieji liudijo naivų
liaudišką pasaulėvaizdį, artimą
daugeliui pasaulio žemaičių. Tik
rai simboliška buvo šita tautodai
lės ir profesinio meno kaimynystė
naujajame Žemaičių dailės mu
ziejuje.

Leonas Pabedinskas

.L'nder the Seas", iš Julės Verne serijos. 1993
Mišri technika, 24" x UO"

Leono Pabedinsko
menas
„Kuriant monoprinto grafiką
yra keli svarbūs etapai," sako ar
chitektas ir grafikas Leonas Pa
bedinskas: „ D padaryti užmojo
škicą popieriuje; 2) naudojant
savo paties programą, nupiešti
atvaizdą kompiuteryje mažu dy
džiu, ne didesniu kaip 2 x 2.5
colių; 3) atvaizdo padidinimas,
spausdinant, iki 1 2 x 9 colių ir iki
tol. kol juodieji plotai išblykšta,
palikdami vienkartinę tekstūrą;
4) tušu r a n k a pridedami nauji
elementai; 5) retušuotas atspau
das padidinamas į 30 x 24 colių
dydį; 6.) vėl retušuojama ranka,
pridedant ar atimant elementus;
7) galutinis spausdinimas juodu
ir baltu: 8) atspaudas spalvojamas akriliu, aliejaus dažais,
guašu ar akvarele. Rezultatas —
ranka nuspalvintas maišytų me
dijų monoprintas, p a r u o š t a s
įrėminimui."
Leonas Pabedinskas gimė 1931
metais Plungėje. Jo mokslas gim
nazijoje buvo kelis kartus per
trauktas Antrojo pasaulinio karo
suiručių. Gimnaziją pradėjo Plun
gėje, tęsė Kempten'e,Vokietijoje,
vėliau Casablankoje, Maroke.
Nuo 1950 iki 1958 metų studijavo
architektūrą ir meną Ecole Nationale des Beaux Arts ir Miestu
planavimo institute Paryžiuje.
Nuo 1958 iki 1961 metų jis dirbo
su Paryžiaus miesto architektais
A. Vincent ir P. Tabon. Jis buvo
atsakingas u i 60(1 lovų psichiatri
nės ligoninės suplanavimą, de
šimties aukštų Aklųjų institutą,
daugiabučių pastatų kompleksus,
komercinius ir institucinius pa4 scenografai, 1 architektas tapy
tojas, 1 stikliorius. 1 interjero
dailininkas. Iš viso 129 dalyviai.
Buvo išstatyti 352 darbai. Iš
Lietuvos dalyvavo 101 dailinin
kas su 299 darbais. Iš Australijos
— 8 dailininkai su 16 darbų.
Prancūzijai buvo atstovaujama
Antano Mončio su trim darbais.
Kanadai atstovavo Anastazija
Tamošaitienė ir Telesforas Valius
su keturiais darbais. Iš JAV
dalyvavo 14 dailininkų su 30
darbų: Paulius Augius. Juozas
Bagdonas, Ona Čepelienė, Alfon
sas Dargis, Adomas Galdikas.
Vytautas Ignas, Regina Jautokai
tė, Pranas Lapė, Leonas Pabe
dinskas, Kazys Varnelis. Petras
Vaškys, Romas Viesulas, Liudas
Vilimas, Kęstutis Zapkus.

Leonas Pabedinskas
Autoportretas, 1993

status. Paryžiuje gyvendamas,
Leonas Pabedinskas bendravo su
ten gyvenančiais lietuviais meni
ninkais kaip Vytautu Kasiuliu,
Antanu Mončiu. Pranu Gailium,
George Račkum, Juozu Bakiu, o
taip pat su tarptautiniame meno
pasaulyje žinomais menininkais
kaip Cesar. Garant, Lormier,
Ambille, Fonta.
1961 metais Pabedinskas ap
sigyveno Čikagoje. Iš pradžių dir
bo su Bartolemeo Architects Či
kagoje, projektuodamas mokyk
las, bažnyčias ir kitus pastatus.
Po metų jis perėmė vadovauti šei
mos statybos firmai Danga. 1974
metais įkūrė savo paties statybos
firmą ir dirbo rezidencinių ir
komercinių pastatų statyboje iki
1991 metų.
Piešti Pabedinskas pradėjo dar
būdamas gimnazijoje ir tai tęsė
per visa profesinį gyvenimą. Savo
kūrinius pradėjo rodyti viešumai
tik 1991 metais. 1992 metais
Pabedinskas daly va vo 41-oje CFS
parodoje Etobecoke. Ontario,
Kanadoje. Tais pačiais metais jis
turėjo personalines parodas Meno
rūmuose ir Lietuvos Architektų
sąjungos galerijoje Vilniuje. 1994
metais jis eksponavo savo nau
jausius darbus DuPage Art League parodoje Wheaton, Illinois, ir
ten laimėjo Merit Avvard. Leono
Pabedinsko d a r b a i r a n d a m i
Lietuvos Meno muziejuje Vilnių
(Nukelta j 4 psl.)

A N T R O S I O S PASAULIO
ŽEMAIČIŲ DAILĖS
PARODOS SUVESTINĖ
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Parodoje dalyvavo 36 tapytojai.
26 grafikai, 21 skulptorius, 11
keramikų. 2 juvelyrininkai. 5
akvarelistai. 8 tekstilininkai, 3
m e t a l i s t a i , 6 dizaineriai, 2
vittažistai. 2 architektai grafikai.
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Užauginus dukterį Danutę, sū
nų dr. Kęstuti, atrodė, gyvenimas
lyg palengvėjo. Tačiau vyro Ge
dimino ilga sunki liga prislėgė
šeimą. Nieko nepadėjo rūpestin
ga gydytojų ir šeimos globa, nei
iš Amerikos, o ypač iš Kanados
jaunystės draugės Juzytės Stanevičiūtės-Valaitienės siunčiami
vaistai. Gediminas mirė 1986 me
tų balandžio 11 dieną. Rašė man
Pranutė: „.. .Rudenį būtų suėję 39
mūsų bendro gyvenimo metai.
Nelengvi, bet toki laimingi. Kai
žmogaus netenki, vis atrodo, kad
per maža jį mylėjai ir vertinai.
Kasdienybės dulkės kartais už
slepia žmogaus sielos grožį ir
didybę. Ir tiktai mirtis j j atsklei
džia. Nors tų dulkių buvo labai
nedaug, mes mažai kreipėme dė
mesio į buitinius nesklandumus
ir sunkumus, bet, rodos, tik dabar
aš jį pamačiau, pajutau jo gražią,
kuklią, ir k a r t u didingą as
menybę..."
Kukli, graži, didinga asmenybė
buvo ir Pranutė. Ją visi mylėjo,
gerbė. Rūpindamasi savo sergan
čiu vyru, ji visai nežiūrėjo savęs.
1989 metų pavasarį pasijuto ser
ganti, nors laiškuose nesiskundė,
vis rašė apie švintančias Lietuvos
laisvės viltis... Dar iš ligoninės
liepos mėnesi, kai daktarai vis
nenustatė ligos diagnozės, pasku
tiniame savo laiške, lyg nu
jausdama, kad mirtis jau beldžia
pavasaris jos kūrybą atmetė, ne si į jos duris, man rase: „...kartais
spausdino. P r a n u t ė su savo poe visko prigalvoju..."
tiniu žodžiu užsidarė mažam pa
Pranutės mirties penkmečiui
sauly savo šeimoje...
paminėti, sūnaus Kęstučio pa
įsijungusi į tautosakos tyrinė stangomis ir su jaunystės bičiulio
jimo darbus, suklasifikavo apie dr. Albino Šmulkščio finansine
100,000 dainų, paskelbė studiją parama, išleista Pranutės eilėraš
Lietuvių liaudies baladės (1968), čių knyga Sugrįžimai Tai ilgai
spaudai paruošė lietuvių liaudies stalčiuose išgulėję, tarp 1938dainų katalogų skyrių, išleido 1966 metų parašyti eilėraščiai,
Lietuvių liaudies vaikų dainas apie kuriuos dr. Vytautas Kubi
(1970) — didelį turtą ateities lius knygos įvade taip rašo: „Pra
Lietuvai. Taipgi su B. Kazlaus nutės Aukštikalnytės-Jokimaitiekienė
paskelbė
Istorines- nės eilėraščiai surinkti iš prieška
socialines dainas (1980). Paruošė rio žurnalų ir paliktu rankraščių,
trečią „Dainyno 1 ' knygą — Kari — tai išblaškytos, nutildytos kar
nių — istorinių dainų I tomą tos balsas. Jis tyliai plevena jau
Q985). Išleido kelias vaikų dainų kioje gerumo ir ilgesio erdvėje,
knygutes, tautosakos rinktines — kurios nesutrupina šiurpūs istori
Bitė — ritė baltaragė < 1987) ir Su jos kūliavirščiai".
saule Ujo (1983).

Penkeri metai be Pranutės
JULIJA
ŠVABAITĖ-GYLIENĖ
Mes visi taip nueinam,
nusiplukam
per gyvenimo kruviną grindinį,
tokį didelį sielvartą nešamės,
tokią juokingą laimę atrandam...
Pranė Aukštikalnytė
1938 m. lapkričio 11 d.
Šie žodžiai 1938 metais įrašyti
nuotraukoje savo draugei. Jie
toki prasmingi, likiminiai. Šiemet.rugsėjo 8 dieną suėjo penkeri
metai nuo Pranutės Aukštikalnytės-Jokimaitienės mirties. Gimė
ji 1922 metų vasario 1 dieną Va
balninke, Biržų apskrity.
Prieš daugelį metų Vilniuje stu
dentės svajodavom, kokia bus
mūsų ateitis, kaip gyvensime.
Pranutė sakydavo, kad nesvarbu,
kaip gyvens, kad tik galėtų save
atiduoti kūrybai. 0 jos poetinis
talentas tais jaunystės metais dar
tik skleidėsi, brendo Ateities
spindulių, Ateities, Naujosios vai
dilutės, Studentų dienų pusla
Pranė Aukštikainytė-Jokimaitienė
piuose. Dalyvaudavo ji literatū
ros vakaruose, buvo žinoma kaip
daug žadanti poetė tarp to meto slapta, bet ją skelbti tokiu metu
jaunųjų rašytojų. Tai biržiečiai buvo neįmanoma. Pradėjusi stu
šatrijiečiai Mamertas Indriliū- dijuoti literatūrą 1939 metais
nas, Bronius Krivickas (abu žuvę Vilniaus universitete, kurį laiką
partizaninėse kovose), Eugenijus mokytojavo. 1953 metais baigė
Matuzevičius, Paulius Drevinis, Vilniaus pedagoginį institutą,
Leonardas Žitkevičius, Aloyzas apgynė filosofijos mokslų diserta
Baronas, VI. Būtėnas. Taipgi ir ciją iš tautosakos srities ir pradė
Alfonsas Nyka-Niliūnas, Vanda jo dirbti Mokslų akademijoje, kur
Zaborskaitė, Vytautas Mačernis, dirbo iki pat savo mirties.
Henrikas Nagys, Kazys BradūKaip ji m a n savo laiškuose at
nas, monsinjoras K. Vasiliauskas sargiai užsimindavo, pasirinko
ir kiti.
tarsi nekaltą sritį — tautosaką.
Deja, jos talentą užgniaužė bai Bet ir tai užkliuvo okupaciniams
sūs pokario metai, žiauri okupaci organams. Vienas r a n k r a š t i s il
ja. Pranutė, ir jos vyras, Sibiro gai gulėjo leidyklos stalčiuose.
tremtinys poetas Gediminas Joki- Reikėjo kai ką pakeisti, įterpti
maitis, buvo nuolat persekiojami, žodžius ir sakinius (kurių Pranu
slapstėsi, keitė savo gyvenamą tė taip nekentė!), kad tik knyga
sias vietas, atsidūrę net Latvijo galėtų pasirodyti. Pranutės poezi
je... Poeziją tačiau Pranutė rašė ja buvo ignoruojama, Poezijos

Išblaškytos kartos
VYTAUTAS KUBILIUS
(įžangos žodis Pranutės Aukštikalnytės-Jokimaitienės poezijos
rinkiniui Sugrįžimai - tJėraščiai —
1938-1966, išleistam Vilniuje 1993
metais)
Skaitančiai visuomenei žinoma
Pranės Jokimaitienės pavardė.
Jos liaudies kūrybos tyrinėjimai,
jos parengti dainų katalogai ir
vaikų dainų leidiniai pagarbiai
minimi enciklopedijose.
Nedaugeliui skaitytojų žinoma
Pranutės Aukštikalnytės-Jokimaitienės - poetės — pavardė.
Tai prieškarinių moksleivių
žurnalų poezijos žvaigždė, kurią
viltingai sveikino Salomėja Nė
ries, Petras Juodelis, Antanas
Vaičiulaitis, Literatūros vaka
ruose Panevėžyje ir Tauragėje ji
skaitydavo savo eilėraščius greta
Vytauto Mačernio ir Pauliaus
Drevinio.
„Šatrijos" — studentų meno
kuopos — susirinkimuose ji
susilaukdavo tokių pat karštų
plojimų, kaip ir Eugenijus Matu
zevičius, Kazys Bradūnas, Julija
Švabaitė, Leonardas Žitkevičius.
J i įėjo į intymų literatų bendra
minčių būrelį, kurį niūriais
hitlerinės okupacijos metais pro
fesorius Vincas Mykolaitis-Puti
nas šaukdavosi savęsp, kiaušy
davosi jų eilių „žemyn krintan
čios gaidos" ir pats šį tą paskai
tydavo. Alfonsas Nyka-Niliūnas
(tada Alfonsas Čipkus), dek
lamuojantis Baudelaire eilėraš
čius prancūziškai, ir Kazys Um
b r a s a s , novelistas. linksmų
kaimo atsitikimų pasakotojas, —
jos artimiausi bičiuliai, su kuriais
išvaikščioti Vilniaus kalneliai
1940 metų pavasario naktimis.
Arti stovėjo Gediminas Jokimai
tis, grojantis lūpine armonikėle,

balsas

ir, žinoma. V y t a u t a s Mačernis,
hipnotizuojančių ..Vizijų" au
torius. Bronius Krivickas ir Ma
mertas I n d r i l i ū n a s , žaiža
ruojančio intelekto ir dvasinės
gilumos kupini k r i t i k a i . Su
Mamertu buvo Vabalninko žmo
nės, tų pačių studijų, atlaidų ir
gegužinių draugai.
Prisimindamas j a u k i a s šatrijiečių popietes nežinomybės laiku
tarp dviejų sovietinių okupacijų,
Kazys B r a d ū n a s rašė: „ K a r a s ir
pokario metai anų popiečių ben
drijos žmones vienus pakasė po
gimtojo krašto smiltim, kitus iš
blaškė plačiame pasaulyje, o ir
pasilikusieji tėvynje vieni visai
nutilo, kad ir rašė ir rašo, tačiau
pakirptais sparnais".
Tarp nutilusiųjų — ilgam ilgam
— buvo ir Pranutė Aukštikalny
tė. 1945 metų žiemą Leliškių
miškelyje, netoli Krinčino, stribų
buvo n u š a u t a s Mamertas Indri
liūnas, taip ir nebaigęs studijos
apie Putiną. Žuvo V y t a u t a s
Mačernis, nešęs savo rankose
„karalių gėlę", —ji persirašinėjo
paskutiniuosius jo lyrikos sąsiu
vinius žodis žodin, ženklas ženklan. Nebe dainingi ritmai dilgino
širdį, o s u n k u s rūpestis, kaip iš
traukti ligotą tėvą iš Panevėžio
kalėjimo, ką pasiųsti į Šiaurės la
gerį nugrūstam bičiuliui, k u r
pasidėti dviem b e n a m i a m s
paukščiams — jai ir iš Sibiro
tremties nelegaliai grįžusiam, su
nupirktu pasu gyvenančiam Ge
diminui Jokimaičiui. Neatslūgstanti išvežimų grėsmė (nakvoja
laukuose). Atleidimas iš mo
kyklos („kenkia komjaunimui").
Bėgimas į Rygą. Savo tikėjimo,
pažiūrų ir išgyvenimų slėpimas
nuo stebinančių akių. Būtinybė
i prievartauti save, kad išliktum
(mokytoja t u r i įkalbėti s a v o
auklėtines stoti i komjaunimą).

Susigūžimas į kiautą, į mažą ir
uždarą erdvę, kad bent čia būtum
doras ir garbingas, kai esi bejėgis
pakeisti prievartos karalystę.
Poezija jai buvo per daug švarus
ir šventas dalykas, kad būtų
drįsusi ją adaptuoti prie šios
karalystės. Tik „atodrėkio" laiko
tarpiu. 1964-1966 metais, ji trum
p a m p a s i d a v ė iliuzijai, kad
galima grįžti į literatūrą. Bet
Poezijos pavasario
redakcija
atmetė kaip „nešiuolaikišką" jos
išbudusią lyriką, kurios droviame
veide iš tiesų nebuvo įprastų
ideologizuoto mąstymo raukšlių.
Pranutės Aukštikalnytes-Jokimaitienės eilėraščiai, surinkti iš
prieškario žurnalų ir paliktų
rankraščių, — tai išblaškytos, su
tryptos, nutildytos kartos balsas.
J i s tyliai plevena jaukioje gerumo
ir ilgesio erdvėje, kurios nesu
trupina šiurpūs istorijos kūlia
virščiai. J i s nieko nekaltina ir
niekam negrasina, o kalba tarsi
pats su savimi. Anaiptol ne apie
viską, o tik apie šventiškas įsta
bumo akimirkas, kurios ir sudaro
poezijos esmę, anos kartos supra
timu. P r a n u t ė s Aukštikalny
tės-Jokimaitienės eilėraščiai kuk
liai stovi toje pačioje literatūrinio
kelio atkarpoje, kurioje rikiavosi
j kone visi jaunieji poetai, debiu
tavę paskutiniaisiais nepriklau
somos Lietuvos gyvavimo metais
Grakštūs melodingi ketureiliai.
Trumpų eilučių žaismingos si
metrijos. Švelnus poetiškumas,
turintis dekoratyvinį atspalvi („O
kaip gražiai čia žvaigždėm smin
ga/ Rasotoj pilnaty"). Žodžiai ne
pasakoja, o dainuoja; jie lengvi ir
trapūs, nešami salomėjiškų pa
kartojimų ir palingavimų. Grau
daus atodūsio intonacija, pavel
dėta iš Kuosos Aleksandri.škio
(„O kam toks vakaras - baisus,
k r a u j u o s p a s k i d ę s " ) . Tyras

Pranė
KALNŲ

Aukštikainytė-Jokimaitienė
PASAKA

GĖLYTĖ

Norėčiau būt kvapi kalnų
gėlytė,
Kur šviečia vien balta, ledinė saulė
Ir balti debesys man lapelius palyti —
Kur viesulai be žodžių ir be aido
Klaikias, šiurpias man lopšines dainuoja
Sužybsi tik kalnų raganiaus veidas
O niekas nesijuoks mažai kalnų gėlytei —
Gal tik piemuo, gal vienišas,
paklydęs,
Skurdžiai skurdžiai ragelį sutryliuos —
Ir vėl nutils
tik debesys
sušvitę
Skaidria rasa žiedelį pabučiuos
...Norėčiau būt maža kalnų
gėlytė!..

UGNIES

LAŠAI

nulis,

Sesė brolių eina ieškoti.
Žalia samana takas želia.
... Visi vėjai,
suskriskit,
Visi paukščiai,
sulekit,
Pasakykit, kur mano broliai? —

Matau, viduj, ten židinio
liepsna
Apšviečia tavo veidą ir akis
Suvirpi tu, matau, apsidairai —
Ir akyse sužybsi nerami liepsna —
Gal mano drebantį
alsavimą,
Dvelkimą vėjo ir laukų
Tu pajutai? —

...Eik ten, kur devynios upės subėgo.
Kur sidabro šaltiniai
putoja,
Tavo broliai — ak*-:nys — miega...
...Eina, eina brolių ieškoti
Briedžių
pėdom,
Balandžių
burkavimu...

Kažkokie tamsūs
žiburiai
Praeina pro namus —
Ant akmenų nukrinta dideli lašai —
Ugnies lašai
Ant mano veido ir širdies

b>A

III

Aš grįšiu vėl namo
Į Siaurės kvepiančius laukus —
Ir pabučiavimą
Aš tavo motinai perduosiu nuo tavęs —
Aš grįšiu vėl
Baltais takeliais, gluosnių apaugtais
Ir kai danguj jau aukštos žvaigždės
Matysiu vėl tave
Ir tavo mėlynas akis.
Kaip Šiaurės dangų, kaip žvaigždes

O jūs — lėkite
paukščiais
Į nakties juodąsias
gelmes,
Kol apsunkę
sparnai
Glūdumų drevėse apsistos —
Tegu lietūs srauni jūsų skrydį
Tegu vėjai jūsų raudos! —

Sesė brolių eina ieškoti
Tamsiaisiais
miškais,
Giliaisiais
raistais,
Briedžių
pėdom,
Balandžių
burkavimu.

Aš atėjau prie tavo namo durų
Ir tyliai vaikščioju aplink —
Aš atnešiau tau tolimosios
Siaurės
Dvelkimą vėjo ir laukų
Ir pabučiavimą
— nuo motinos —

emocinis tonas, nepriimantis
jokių abstrakcijų ir loginių dis
kursų. Bet jau 1940 metais ima
byrėti harmoningi ketureilio nar
veliai. Pasilieja ilgi sakiniai, ap
sunkinti tamsių nuojautų. For
muojasi filosofuojančios savista
bos elegiška tonacija, nuspalvin
ta Mačernio sugestija („Gal mes
visi — ir jie, ir aš — tai didelis
šešėlis/ Gyvybės ir Mirties").
Kuriami stambūs ciklai, kur atsi
minimų elegija su bundančios
žemės ir „senos, tylios tėviškės"
apoteoze.
Pranutė Aukštikalnytė — atei
tininkė, kaip ir Kazys Bradūnas,
Eugenijus Matuzevičius, Vytau
tas Mačernis, Bronius Krivickas
ir kiti. Idealumo brūkšnys įrėžtas
visų jų eilėraščiu dugne. Tai ne
refleksija, o tik ilgesys aukštos
skaidrumos. Tai kalnų šauksmas.
pakeliantis virš kasdienybės
dulkių („Ir vėl einu į j u s ' 0
šaukiantys kalnai"). Neblėstanti
nuojauta, kad anapus regimų
pavidalų plazdena dieviškoji
esmė, kuriai eilėraštis lenkiasi
nusižeminęs. Tyli malda,
raminanti: pasaulis negali iširti,
ir jis nėra blogas Autore įžengia
į pceziją kaip į dvasinio tyrumo
sritį, kur viešpatauja ne emocijų
sumaištis, o aukštyn kylančios
sielos balsai („Ak. aš niekados
nerandu žodžių, kuriais galėčiau
išsakyti savo sielą").
Pranutės Aukštikalnytės-Jokimaitienės poetinių išgyvenimu
skalė nėra plati, be kontrastų
įtampos, niveliuojama, be to. yra
tradicinių literatūrinių klišių
(„skaisčia rasa žiedelį išbučiuos".
..širdis kaip mažas balandis", „aš
ištiesiu rankas'V Vėlesniuose
eilėraščiuose atslūgo aukštumų
ilgesio pakilumas ir išblėso sim
bolinis tradiciniu įvaizdžių
(„skaidrūs kalnai) neapibrėžtu
mas. Atsirado psichologinio
tikrumo ir paprasto, laisvo kal(Nukelta i 4 psl.)

Tie namai — nebe jūsų.'
Išdegintos žymės jūsų pėdų,
Užlieta ugnis —
Dabar čia gyvena tamsa ir ruduo...

II

1939. V.5, paskutinė gimnazijos diena
Panevėžys

—
užsidegs.

Aš atnešiau namų
ugnelės,
Kviečių
duonos
Ir šaltinio
vandens.
Kaitri žara
Jūsų šaltas
Bemiegančias

nušvies
kaktas,
skarotų eglių

patale.

Ir apsamanojusias
akis
Nuplaus
šaltiniai.
...Tyliai
suplaks
Jūsų akmenio širdys. —
1966.1.5

1942.1.2
Vilnius
DANUTEI
Dabar turėsiu
Savo vėstantį
Ir tavo rytą.
Ar atleisit,
Broliai.
Savo mirti ir
šauksmą.
Ugnį ir kraują? —
Ar atleisit,
Kad žemėj.
Apsėtoj jūsų
Ir pelenais
Mes palikom

du
gyvenimus:
vakarą

Dvi meiles turėsiu
išmylėti:
Savo gęstančioj
tylią
Ir tavo alkią.
Dvi ašarų upes turėsiu
Savo tamsią ir lėtą
Ir tavo šniokščiančią,

kapais
nubarstytoj.
gyvent?

...Kaip pakelsiu

1948

išraudotipavasarinę.

abudu

gyvenimus!

1966.VT.27
* * *
* * *

Tiems —
Kurie gimė
paukščiais,
O mirė sulytų avių
bandose.
Kurie augo
medžiais
Su nukritusiais
lapais

-

Ko suspindot,
Vasary?
Vasario saulė
Vasario saulė

Kurie ejo nuo
Užmerktomis

upeliukai,
netikra.
negera.

pavasarį.
Ko suspindot.
Vasary?

upeliukai,

saulės
akimis.
Dar kiečiau suspaus
Dar sunkiau užklos

ledai,
sniegai

Tiems —
Kurių žemė
nepriėmė.
Mano
broliams.

Ko suspindot.
1966

i
i
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Ilona (iru/;, u- Mi/liau-kitii*- ir K<,->tutis Kelilvs

1.4'onidas D u n s k i s *u Zenonu Kekašium

Dailininkas Giedrius Jonaitis pačiam juokinga). Dailininkų są
priėmė Čiurlionio galerijos kvie jungos narys nuo 1990 metų.
timą ir atvyksta į Čikagą! šios 1992 metais buvau gavęs valsty
neeilinės parodos atidarymas binę stipendiją."
įvyks spalio 7 dieną, penktadienį,
„Dabar apie kūrybą: daugiau
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje, sia kuriu estampus — lakštinė,
Čikagos Jaunimo centre. Tai la parodinė grafika. Retsykiais il
bai gerai, nes į Giedrių Jonaitį, iustruoju knygas, kuriu eksli
dar 16 metų berniuką, su viltim, brius, plakatus. Vienas iš dides
ir didelės ateities nuojauta šnai nių pastarojo meto darbų — sukū
ravo žymiausi Lietuvos meninin riau projektus lietuviškiems 1,2,
kai. Įstojęs į Vilniaus dailės insti 5 ir 10 litų banknotams. Šiaip
tutą, šis kuklus kaimietukas už parodose Lietuvoje dalyvauju ne
ėmė trečią vietą prestižiniame dažnai, galėčiau paminėti tik
visos Sovietų Sąjungos meno stu keletą svarbesnių: personalines
dentų konkurse Maskvoje. Dabar parodas Vilniaus universiteto
Giedriui Jonaičiui 31-eri. Lietu Grafikos kabinete 1988 metais ir
vos valdžia jam užsakė sukurti Martyno Mažvydo bibliotekoje
litų banknotus, jį kviečia įvairios Vilniuje 1989, parodą kartu su
pasaulio galerijos (dalyvavo 25 Puipa, Jablonskiu, Leonavičiumi
svarbiose parodose).
Vilniaus dailės parodų rūmuose
Paprašytas Čiurlionio galerijos, 1991 metais. Dažniau siunčiu
Giedrius Jonaitis laiške prisista darbus į užsienio parodas — daly
vavau tarptautinės svarbos paro
to taip:
„Didelių nuopelnų neturiu, nes dose Prancūzijoje, Italijoje, Švedi
nelabai rūpėjo. Taigi: gimiau joje, Urugvajuje, Austrijoje,
1963 m. gegužės 16 d. Vilniaus Lenkijoje."
rajone, Salininkų gyvenvietėje.
Žmonių tarpusavio santykiai,
Ten ir pradėjau mokslus. Nuo žmogaus ir istorijos, žmogaus ir
1975 metų mokiausi Čiurlionio kosmoso ryšys yra pagrindinė
meno mokykloje. Ją baigiau 1981 Giedriaus Jonaičio kūrybos tema,
metais su pagyrimu (jeigu tai kurią dailininkas dažnai atsklei
nuopelnas). Tais pačiais metais džia Lietuvos istorijos siužetais.
įstojau į Lietuvos valstybinį Estampuose jis gretina įvairių
dailės institutą, Grafikos kated epochų simbolius, siurrealistiškai
rą. Studijavau estampo specialy pakeičia įprastų daiktų funkcijas.
bę pas amžiną atilsį, šviesios at I akis krinta nepaprastas auto
minties profesorių Rimtautą Gi- riaus kruopštumas ir techninis
bavičių. 1987 metais baigiau tobulumas — paveiksluose šimtai
studijas su pagyrimu. 1988 me miniatiūrinių detalių, sukurtų
tais pradėjau dėstyti Dailės in akimi beveik neįžiūrimomis
stitute ir tebedirbu ten iki šiol. linijomis.
1994 metais tapau docentu (net
Danas L a p k u s

Nuomonės ir pastabos

Dėl lietuvių kalbos
Kęstutis N a v a k a s
V y t a u t a i Adomaitis ir Algis M i c k ū n a s

Viduryje: T o m a s Venclova, Vytautas Kavolis, E d v a r d a s Kaminskas

Santaros-Šviesos 41-asis suvažiavimas Lemont'e
Mintimis apie 41-ąjį Santa
ros-Šviesos federacijos suvažiavi
mą dalijasi Illinois universiteto
Čikagoje Lituanistikos katedros
stažuotojai Loreta M a č i a n s k a i tė. Dalia S a t k a u s k y t ė ir R a m ū 
n a s K o r s a k a s , šiuo metu ren
kantys medžiagą literatūros mo
kslo daktaro disertacijoms.
Loreta Mačianskaitė gimė Vil
niuje. 1989 metais baigė Vilniaus
universiteto filologijos fakultete
lietuvių kalbos ir literatūros spe
cialybe. Vienerius metus dirbo
mokytoja vidurinėje mokykloje.
Po to. Jaunimo teatre spaudos
atstove.
Dalia Satkauskytė gimė Žaga
rėje. Kartu su Loreta 1989 metais
baigė V i l n i a u s u n i v e r s i t e t o
filologijos fakultete l i e t u v i u
kalbos ir literatūros specialybe
Baigusi, dirbo Lietuvių litera
tūros ir tautosakos institute
šiuolaikinės literatūros asistente.
Ramūnas Korsakas gimė Kau
ne, užaugo Palangoje. Taip pat
1989 metais baigė Vilniaus uni
versiteto filologijos fakultete
lietuvių kalbos ir literatūros
specialybe. Baigės, dirbo Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute
šiuolaikinės literatūros ašis
tentu.
Visi trys įstojo j Lietuvių litera
tūros ir tautosakos instituto ir
Kauno Vytauto Didžiojo universi
teto mokslo daktarantūrą.
Dalios Satkauskytės ir Loretos
Mačianskaitės mokslo darbui
vadovauja
Saulius
Žukas.
Ramūno Korsako — Albertas
Zalatorius.

Šįmet pirmoji Santaros-Šviesos
suvažiavimo dalis, kaip ir pernai,
vyko birželio mėnesi Vilniuje ir
Anykščiuose. Antrajai daliai su

sirinkta Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, Illinois, rugsėjo 8-11
dienomis. Intensyvi, bet neper
krauta programa kiekvienądien
siūlė po keletą pranešimų iš
įvairių kultūros sričių: politologi
jos, sociologijos, filosofijos, litera
tūros, teatro ir architektūros.
Tačiau šios sritys nebuvo griežtai
atribotos ir, ypač diskusijų metu.
natūraliai suartėdavo, sudaryda
mos kaleidoskopišką, bet gana
nuoseklų šiuolaikinės lietuvių
kultūros vaizdą. Nors nuomonių
būta įvairių, kartais net priešta
ringų, tačiau bendras diskusijų
laukas atmetė nesusikalbėjimo
galimybe
Tik atvažiavę į Lemont'ą. pa
jutome ypatingą draugiškumo ir
tolerancijos dvasią, kuri, matyt,
ir yra tikroji Santaros esmė. Pir
majai daliai, vykusiai Lietuvoje,
labiau tiktų Šviesos vardas — ten
vyravo moksliniai pranešimai,
specialių t e o r i n i ų problemų
svarstymai... Todėl viltinga, kad
Lemont'o programoje pusė prane
šėjų buvo iš Lietuvos — jauni
žmonės, šiuo metu dėstantys ar
besimokantys J A V universi
tetuose.
Vienas iš jų — St. Thomas Aquinas College (California) studentas
Vytautas Adomaitis pradėjo su
važiavimo darbą paskaita „Vaka
rų samprata Lietuvos jaunimo
galvosenoje". Remdamasis jaunų
žmonių pasisakymais Lietuvos
spaudoje, pranešėjas nagrinėjo
naujai besikuriančius mitus apie
laisvąjį pasaulį: kai idealiųjų
Vakarų įvaizdžiui neretai prieši
nami tolimosios Amerikos tikri ir
netikri pavojai.
Klaipėdietis kultūros teoreti
kas Leonidas Donskis, šiuo metu
dėstantis Dickinson College,Car
lisle, Pennsylvania, kalbėjo apie
kolizijas tarp inteligentų ir inte

lektualų, ieškodamas jiems dialo
go galimybių ateities Lietuvoje.
Suvažiavimo vakarinė dalis bu
vo skiriama menams. Pirmąjį va
karą Loreta Mačianskaitė ne tik
pasakojo apie naujausią režisie
riaus Eimunto Nekrošiaus spek
takli „Mocartas ir Saljeris. Don
Chuanas. Maras", sukurtą pagal
Puškino ,,Mažąsias tragedijas",
bet ir demonstravo spektaklio
ištraukas, įrašytas į vaizdajuoste.
Teatro dvasią dar galėjom pa
justi ir kitos dienos rytą, kai
scenoje atsirado Algis Mickūnas
— garsus fenomenologas ir nepri
lygstamas artistas. Kalboje „Fi
losofinis susitikimas su sfinksu"
profesorius neva paskelbė sub
jekto mirtį ir papildė savo impro
vizuotų pavyzdžių fondą štai
tokia metafora: „Medžiagos nieks
nėra matės, o, žiūrėkit, ji važiuoja
a n t motociklo... ir dar groja sak
sofonu". Kiek vėliau Mickūnas
sugrojo duetą su kitu im
provizacijos meistru Leonidu
Donskiu, svarstydami Vakarų ir
Lietuvos filosofijos santykių
problemas.
Neliko be atsako ir politologinis
trio: Jonas Pabedinskas, Julius
Šmulkštys, Jonas Valaitis, sutar
dami, kad Lietuvos politikos cen
t r a s nėra pakankamai atviras ir
paslankus, pateikė skirtingus po
žiūrius i rūpimą dalyką.
Politiniai debatai neužgožė kul
tūros klausimų. Ta pačia diena
jvyko Santaros-Šviesos, Algiman
to Mackaus knygų leidimo fondo,
Metmenų, AM & M fundacijos ir
Multidisciplinarinių studijų in
s t i t u t o posėdžiai. Svarstyti
įvairūs kultūriniai projektai
Lietuvoje. Buvome naujo fondo
gimimo liudininkais Alina Stak
nienė įsteigė savo tėvo dr. Juozo
Pajaujo vardo fondą, iš kurio bus
skiriama stipendija gabiausiam

Klaipėdos universiteto sociologi
jos mokslu magistrantui a r daktarantui. Iš tiesų jaudino santariečių veiklus susirūpinimas Lie
tuvos kultūros ateitimi: remiami
tik besiformuojantys t a l e n t a i ,
palaikomi jauni kūrėjai.
Jolita S k a b l a u s k a i t ė , a p i e
kurios kūrybą kalbėjo Ilona
Gražytė-Maziliauskienė, Lietuvo
je nėra itin populiari rašytoja.
Įžvalgios literatūros k r i t i k ė s
pranešinąs ..Žmonės be šešėlių"
tapo mažyte sensacija.
Penktadienio v a k a r ą
ar
chitektas Rimvydas Glinskis de
monstravo iš Lietuvos atsivežtas
skaidres, atspindinčias ekonomi
nius ir architektūrinius pokyčius,
kuriuos jis vadino „Pirmu aukštų
revoliuciįa".
Rugsėjo 10 dieną G i e d r i u s
Subačius, šiuo metu UIC Li
tuanistikos katedros profesorius,
kalbėjo apie naujas problemas
19-ojo amžiaus lietuvių istorio
grafijoje. Tema. rodos, labai
specifinė — o kiek netikėtų,
įvairių klausimų susilaukė pra
nešėjas!
Poetas ir literatūros kritikas
Kęstutis Navakas, vienintelis
specialiai pakviestas iš Lietuvos,
ėmėsi gido po poetinį K a u n a pa
reigų. Reikia pripažinti, susitvar
kė su jomis pakankamai grakš
čiai ir žaismingai, nubrėždamas
tiek geografinius, tiek dvasinius
Kauno poetų ir poečių maršrutus.
Didžiausią auditoriją surinko
garsieji d i s i d e n t a i , p u i k ū s
oratoriai Aleksandras Štromas ir
Tomas Venclova. J ų pranešimai
„Rusijos ir Baltijos valstybių
istorija ir perspektyvos" (Štro
mas) bei „Penktieji nepriklauso
mybės metai" (Venclova) sukelt;
nevienareikšmės publikos reakci
jas. Bet nieks neliko abejingas
iškeltoms problemoms ir jų

J u l i a u s Lintako nuotraukos

originalioms interpretacijoms.
Didelės aistros aprimo, beklau
s a n t poetų skaitomų eilėraščių.
Literatūros vakare dalyvavo Vi
talija Bogutaitė, Kęstutis Nava
k a s , Tomas Venclova, o patį
vakarą pradėjo Alina Staknienė,
prisiminusi mirusią santariete
Mariją Gimbutienę.
Suvažiavimą vainikavo Valdo
Adamkaus pranešimas „Žvilgs
nis į dabartinę Lietuvą", kurio,
deja, nebeturėjome galimybės
i š k l a u s y t i , tad t i k i m ė s per
skaityti jį paskelbtą spaudoje.
Tas t r i s dienas, kurias teko
laimė praleisti kartu su santariečiais, nepaliovėme stebėtis šių
žmonių jaunatviška energija, to
lerantiškumu, noru ir mokėjimu
bendrauti. Kaip visada, konferen
cijos spiritus movens buvo pro
fesorius Vytautas Kavolis. Su
važiavimo s k l a n d u m a s labai
daug priklausė nuo Marijos Pašk e v i č i e n ė s , kuri
užsikrovė
organizacinių rūpesčių naštą ir
kurios globą nuolat jautėme.

Leono Pabedinsko
menas

1994 m. rugsėjo 24 d. Draugo
dienraščio kultūriniame priede
išspausdintas Regimanto Tamo
šaičio aptarimas knygos Pati
paskutinė pakopa, kurios autorius
yra rašytojas Kazimieras Barėnas. Smagu, kad lietuviška kny
ga dar domimasi ir bandoma su
pažindinti p l a t e s n ę lietuvių
visuomenę.
Kazimieras Barėnas lietuviams
yra žinomas rašytojas, premijuo
tų knygų autorius, tikras žodžio
meistras, kaip buvo įprasta saky
ti tarybinių kritikų. Regimantas
Tamošaitis, aptardamas realisti
nę Barėno kūrybą, prigrūdo tiek
daug nelietuviškų žodžių, kad net
negalima suprasti, ką recenzen
tas nori pasakyti. Tai daugelio
Lietuvos rašytojų nelaimė. Jie
neišmoko gražios lietuvių kalbos,
bet prisirinko daug nežinomų
svetimžodžių, kuriuose pasiklys
ta patys, o skaitytojai nepajėgia
pagauti vedamosios minties.
Iš Barėno paprasto realistinių
apysakų rinkinio Pati apatinė
pakopa Tamošaitis prifilosofavo
nebūtų dalykų, kartais nutolda
mas nuo temos ir palikdamas
skaitytoją pačiam išspręsti tą
mislę.
Leiskite pacituoti vieno sakinio
pastraipą: „Vykusio kūrinio 'gy
vybinės šerdies' iki galo neiš

tančių mylių jūros gelmėmis" ir
„Kelionė aplink pasaulį per
aštuoniasdešimt dienų". Leono
Pabedinsko susidomėjimą taip
(Atkelta iš 2 psl.)
pat traukia kosmologija ir astro
j e Žemaičių dailės muziejuje, nomija. Jis kuria žavius pa
Plungėje, ir privačiuose bei kor veikslus — kometų, planetų ir
poraciniuose rinkiniuose Anglijo žemės, skendinčios jūros gelmėse.
je, Kanadoje, JAV, Prancūzijoje ir
Algimantas Kezys
Maroke.
Leonas Pabedinskas speciali
zuojasi maišytų medijų grafika,
n a u d o d a m a s kompiuterį kaip
Leonas Pabedinskas dalyva
įrankį, kuriuo išgauna pagrin vo Antrojoje pasaulio žemai
dinius kontūrus, šešėlius ir for čių dailės parodoje, vykusioje
mas. Jis tada individualiai ranka Telšiuose ir Plungėje šią vasarą.
nuspalvina atspaudus, sukur Ateinantį šeštadienį, spalio 8
d a m a s monoprintus. Naujausiai dieną, bus atidaryta jo paroda
serijai t e m a s pasirinko iš moks Lietuvių dailės muziejaus gale
linės fantastikos žanro: Julės rijoje, Pasaulio lietuvių centre,
Verne romanų „Dvidešimt tūks Lemont, Illinois.

aiškins net griežčiausia struktū
ralistinė vivisekcija, nes meninis
tekstas nors ir skleidžiasi per
sinchrobinarizmą, kartųjį ir pra
noksta, kadangi tekstas turi ne
tik uždarą struktūrinį aspektą,
bet ir genetinį — kilmės, kūrimo
si, kūrybos kaip raiškos laisvės
momentą, išvengiantį struktūri
nio determinizmo rėmų." Ar skai
tytojas suvokia, ką recenzentas
norėjo pasakyti? Aš nesupratau.
Tokių panašių sakinių yra ir dau
giau, o nelietuviškų žodžių kone
kiekvienoje pastraipoje (suskai
čiavau 108 svetimžodžius).
Kyla klausimas, ką reikia dary
ti su tokiais gal ir garsiais recen
zentais, kurie nemoka lietuvių
kalbos, o vaduojasi svetimybėmis.
Skaitytojai ne visi yra akademi
kai ir ne visi moka svetimų kal
bų, o laikraštis skiriamas plačia
jai visuomenei.
Mano prašymas mieliems re
daktoriams, nespausdinkite tokių
raštų ir grąžinkite autoriams,
kad jie išverstų ir perrašytų
lietuviškai. Jei redaktoriai neno
ri susipykti su tokiais bendradar
biais, tad patys tokius raštus
išverskite į gražią lietuvių kalbą
ir pateikite skaitytojams.
Antanas Juodvalkis
Chicago, Illinois

Išblaškytos kartos
balsas
(Atkelta iš 3 psl.)
bėjimo, įsižiūrėjus į nuovargio,
benamiškumo, vienatvės situaci
jas, peršviestas vis tiek mylinčiu
gerumu (eil. „Benamiai", „Sugrį
žimai", „Migla", „Apie mus
abu", „Dabar turėsiu du gyveni
mus").
Pranutės Aukštikalnytės-Jok i m a i t i e n ė s poezija, ilgai
išgulėjusi viešo literatūrinio kelio
šalikelėje, užkonservavo savyje
tyrą idealistinį nusiteikimą,
regis, jau neįmanomą dabarti
niame nuovargio, apatijos ir
degradacijų laike, taip pat tylų ir
sudvasintą žodį, nepaliestą visa
galės retorikos.

