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D R A U G A S

Šokių šventės

proga

Apie Lietuvių tautinių šokių institutą
Jau tik dienos iki šios mūsų
Šokių šventės. Šventės? Ar ne
per kukliai šj renginį vadiname
„švente"? Turime visokių šven
čių, neskaitant jau eilinių sekma
dienių. Ir vienaip ar kitaip ta.s
š v e n t e s švenčiame. Tačiau tauti
n i ų šokių šventė jau nebe eilinė
šventė, bet kas keleri metai lauVi^Įrma festivalis, kurian suplau
kia, suvažiuoja, suskrenda daly
viai ir žiūrovai iš arti. toliau ir
labai labai toli.
Mintis veja mintį ir užkliūva už
pirmosios tautinių šokių šventės
ruošos. Regis, neseniai, taip labai
neseniai, buvo ta pirmoji Ir anuo
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met nežinojome dar, nei kaip eisis
rengėjams, nei kaip seksis šoke
jams... Atsimenu, kaip šiandien,
po anos pirmosios šokių šventės
susėdo mūsų buvusioji repertua
ro komisija — pirmininkas Bruno
Shotas, Irena ŠiKngienė, Vera
Radauskienė ir aš pati — praėju
siai šventei aptarti ir įspūdžiais
pasidalinti.
O tų įspūdžių buvo apsčiai.
Ypač mus jaudino šokėjų ir jų va
dovu entuziazmas bei atsidavi
mas tiems tautiniams šokiams. Ir
tada, pavargusioms kojoms dar
neatsigavus, nei prakaitui nuo
kaktų nenudžiūvus, jaunimas

klausinėjo mūsų: „O kas dabar
bus toliau? Kada vėl šoksime?
Kokių šokių mus mokysite?" Ir
jau anuomet pajutome, kad mūsų
įdėtojo darbo tai šventei suruošti
nebe gana. Reikia tautinių šokių
puoselėjimą tęsti, kol dar turime
jėgų ir norinčiųjų šokti. Iš kitos
gi pusės, lietuviukų bendravimas
savųjų tarpe bene bus viena iš lie
tuvybės išlaikymo priemonių.
Juk tie sambūriai galbūt yra vie
ninteliai, į kuriuos vaikų nerei
kia varyte varyti — ateina jie šok
ti savo noru. Pasidalinome nuo
monėmis. Pasiūliau nuolatinę
tautinių šokių puoselėjimo insti
tuciją. Netgi jos vardą...
Ir taip, žodis po žodžio, po poros
valandų gimė Lietuvių tautinių
šokių institutas. Jo tikslas — ug
dyti ir remti mūsų liaudies šokius
bei žaidimus ir su jais susijusius
papročius, tautosaką, muziką,
tautinius drabužius. Surinktą
medžiagą Institutas tyrinėja, pa
ruošia ją praktiškam naudojimui,
leidžia leidinius apie savo tyri
nėjamą sritį (lietuvių ir kitomis
kalbomis). Šokėjų būreliams pa
ruošia tautinių šokių ir žaidimų
aprašymus, palaiko ryšius su tais
būreliais, rūpinasi jų veikla, mo
kytojams ir vadovams ruošia kur
sus, bendrauja su kitų tautų tos
srities institucijomis bei organi
zacijomis.

•

Tuos uždavinius Institutas vyk
do savarankiškai. Šokių šventėms
ruošti gausų kadrą sudaro Lietu
vių Bendruomenės atitinkami
daliniai.
Ir štai šiandieną, kada anos pir
mosios šventės rengėjai ir daly
viai jau veteranai, laukiame ne
be antrosios, trečiosios, bet net
kelintosios šventės. To Instituto
siekius tęsia anųjų pradininkų
vaikai ar vaikaičiai, o magiškoji
šokių šventės nuotaika tebėra gy
va mūsų širdyse.

Jono Kuprio nuotrauka

Džiaukimės...
Džiaukimės atėję mes,
Džiaukimės kartu.
Sukimės alėjomis
Viesulų ratu.

Mūsų dienos pasaka,
Pasaka žvaina.
Kas gi saulės neseka
Sujaunu daina?

Gėlės ir pavasariai
Žydi mums, tik mums.
Ko gi skaisčios seserys
Meldžiasi dangums?..

Džiaukimės atėję mes.
Džiaukimės kartu.
Sukimės alėjomis
Viesulų ratu.

Petras Karuža (1906-1933)

Bronė JameiUenė

BŪRELIU - PER ŽYDINČIŲ PIENIŲ LAUKĄ
(Lietuvių egzodo novelė)

novelių rinkinys.
Neilgame įžangos žodyje • kas gi
dabar skaito ilgus?» nėra ne
mažiausios galimybes benl pavir
šutiniškai apžvelgti spalvinga
egzodo novelistikos panorama.
Bet. antra vertus, gal ir nebūtina
Skaitytojas pats nesunkiai už
čiuops bendriausius kontūras, <•
detalės jo nedomina. Jani kur kas
svarbiau, ar paėmęs knygą .lis
p a t i r s j a u d u l i , kurį s u k e l i a
k i e k v i e n a s tikrai meniškas teks
tas. Iš karto galiu garantuot:, kad
šį malonumą jis patirs. Htnkinys
turėtu patenkinti įvairiu skoniu
skaitytojus: ir tuos. kurie mėgs
ta tradicinį — sklandu, poetišką,
plastiška — žodi. ir tuos. kurie
literatūroje ieško įtampos, pa
slapties, ir tuos, kurie linkę viską
dramatiškai išgyventi ir nuo'.it
klausti— kodėl tokia sudrumsta
dvidešimtojo amžiaus žmogaus
dvasia ir ar tas žmogus turi kokiu

imti kuo geresnį, laiko išbandytą Be jų vaizdas irgi pasidarytų
kūrinį, bet žiūrima ir to, kiek jis kreivas. Bet jeigu galima rasti
atspindi žanro dominantes — tiek meniniu požiūriu adekvatų teks
temines, tiek stilistines Kitas at tą, s t e n g i a m a s i atiduoti pir
ALBERTAS ZALATORIUS
rankos principas — egzodo nove- menybę „išeiviškai temai".
listikos s a v i t u m a s , pasireiš
Egzodo prozoje itin paplitęs
Būtų be galo gražu, jei šiandien čia ne detektyvinis romanas ir ne kiantis išeivijos gyvenimo reali buvo literatūrinės pasakos ir le
pavyktų išleisti solidžią mūsų erotinė apysaka Nors, tarp mūsų jomis, nuotaikomis, specifine gendos žanras, savo apimtimi bei
egzodo novelės antologiją. Ji pra kalbant, atsirastų čia ir vieno, ir pasaulėvoka, vertybine orienta konstrukcija artimas novelei
verstų visiems — ir studentui, ir kito, bet tai, žinoma, būtų tik cija, pagaliau — naujoje ap (Pauliaus Jurkaus, Juliaus Kau
mokytojui, ir profesoriui. Pasiklo priedas prie rimtesnių dalykų.
linkoje susiformavusiomis žo po, Nelės Mazalaitės, Antano
ji tokią antologiją ant stalo ir
Svajones palikdami ateičiai. džių reikšmėmis. Visa tai dabar Vaičiulaičio kūriniai). Bet šio tipo
analizuok tekstus, žinodamas, š i a n d i e n pasitenkinkime ne
tiniam Lietuvos skaitytojui yra pasakojimų čia sąmoningai at
kad ir kitas gali pasikloti. O argi dideliu keliolikos autorių rinki įdomiausia, nes kūriniai, kalban sisakoma. Ne todėl, kad jie būtų
ne įdomu būtų ją paskaityti ar niu, kiekvienam leisdami prabilti tys apie Lietuvos gyvenimą, kad mažiau vertingi (nors teisybes
bent pavartyti kiekvienam? Kiek po vieną karta r išimtį padary
ir kokie stiprūs būtų, vis tiek dėlei reikia pridurti, kad tik kai
negirdėtų vardų joje atrastume, darni tik dviem didiesiems — atmdo kaip kažkur girdėta gies kurių autorių kūryboje jie gali
kiek skirtingų balsų išgirstume Mariui Katiliškiui ir Antanui mė. Suprantama, tokių novelių konkuruoti su novelėmis), bet tie
per vieną vakarą! Tokios antolo Škėmai. Iš to vieno karto, ži irgi neišvengsi, tuo labiau, kad siog dėl to. kad norima išsaugoti
gijos žavios tuo, kad sugeba skai noma, sunku ' us spręsti apie jos, ypač tarp vyresnės kartos knygos žanrinį vientisumą. Tai
tytoją mėtyti nuo vienos gyveni rašytojo kūrybf8 visumą, tačiau rašytojų, buvo labai populiarios ne prozos rinkinys apskritai, o
mo sampratos prie kitos, tartum to ir nereikia daryti. \ tekstus
'Nukelta j 2 psl •
įrodydamos, kad pasaulis neišma siūlome žiūrėti <aip į suverenius
tuojamai įvairus, o jo meninis re dalykus, nepre mduojančius at
gėjimas dar įvairesnis...
stovauti visai išytojo kūrybai
Deja. apie tokią knygą kol kas Kita vertus, ta būtų tuščia pre
galime tik svajoti. Leidybos bran tenzija, nes tik abai retais atvegy mečiu jos niekas nefinansuos, jais vienas kūrinys atspindi auto
o patys leidėjai rizikuoti bijo: juk riaus estetinio moralinio ar ki
tokio credo es r ie. Šio rinkinio
Džiaugiamės Dešimtąja lietuvių tautinių šokių š v e n t e • Lietuvių
tikslas — ne a .torius reprezen
Brone Jameikien* - klasiškoji josios nuotrauka i* karo pabėgėlių
* įvadinis straipsnis išeivijos tuoti, o pateikt egzodo novelis
egzodo novelė • Pasaulio lituanistų bendrijos konferencija Lietu
Stovyklų (nuo 1945 metų) Vokietijoje ir to laikotarpio lietuviškosios meninės raiytojų novelių rinkiniui Tryt pti- tikos mikropavc kslą. Tegul labai
voje • Lietuvos valstybės dienai — liepos šeštajai: Elenos T u m i e
veiklos Čia ji matoma pirmoji Čiurlionio ansamblio moterų šokamos chiatrai pienių laukt: lietuvių egzodo
punktyrišką, r-.botą, minimalu.
Blesdingeles eilėje (amerikiečių karių pavadintos ..Pergales Victory .šokiu novele, kurį parengt literatūros
nės eilės • Poetas Joseph Brodsky ( 1 9 4 0 - 1 9 9 6 )
— dėl šokėjų sudaromos V formacijos) Ši nuotrauka taip ;>:.t puošė tais laikais mokslininkas ir kritikas Albertas Za be vis dėlto šiokį tokį paveikslą.
pirmosios stambios anglų kalba išleistos knygos apie Lietuvą viršeli - dr latorius ir išleido „Nemuno" leidykla Užtat ir pavyzdžiai atitinkamai
išdėstomi. Žinoma, stengiamasi
Adolfo Šapokos redaguotos Litkuania thrnuph the Ages.
Kaune 1995 metais.
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Būreliu — per žydinčių pienių
(Atkelta iš 1 psl.)
išsigelbėjimo vikių. Pakaktų pra
džiai perskaityti keturias no
veles - Mariaus Katiliškio „Ne
laime", Antano Škėmos „Žilvinėėli", Antano Vaičiulaičio
„Kur bakūžė samanota", Algirdo
Landsbergio „Trys psichiatrai
pienių lauke" — ir įsitikinti: bent
vienas kūrinys tikrai pataikė į
mūsų skonį. Mažiausiai knyga
patenkins tuos, kurie mėgsta
ironiją, sarkazmą, juodą humorą.
Bet ir Šiuo požiūriu bus galima
kai ko rasti; anekdotinių situa
cijų, lengvo pasišaipymo, vodevilinių herojų, juoko pro ašaras,
kandžios ironijos (Vinco Ramono
„Raudona skarelė", Liudo Dovy
dėno „Telefonas", Mariaus Ka
tiliškio „Kaip surandamos žmo
nos", Antano Škėmos „Paskaita
apie pasauli").
Ką padarysi, jei smagių daiktų
ne itin tiršta visoje mūsų litera
tūroje. Ii kur jų ir bus, jeigu nebe
vieną šimtmeti išlikimo klausi
mas mums aktualesnis už natū
ralią saviraišką ir malonų atsi
palaidavimą. Dar neoatogiau tų
momentų reikalauti iš egzodo
rašytojų. Jų dvasia buvo dvigubai
įsitempusi. Tėvynės praradimas,
neaiški ateitis, gimtosios kalbos
versmių seklėjimas, skaitytojų
rato mažėjimas, amžina dilema —
prisitaikyti prie naujos aplinkos
ir pasilikti joje ar užsikonservuo
ti ir laukti grįžimo — visa tai nuo
lat beldėsi i sąmone ir virsdavo
nemaloniu klausimu: ar mano
rašymas iš v i s o turi kokios
prasmės, be tos, kurią teikia man
pačiam? Kaip tokioje situacijoje
atsiras žaismė, komizmas, leng
vumas! Greičiau jau pasirodys
įniršis, neviltis, beprasmybė.
Egzodo novelistų garbei reikia
pasakyti, kad kraštutinių ne
vilties ar cinizmo gaidų jiems pa
vyko išvengti. Juos palaikė tikė
jimas, kad kūryba anksčiau ar
vėliau sugrįš į gimtąją žeme ir
bus čia svetingai sutikta. Gal
laikas nublukins šviežumo įspū
dį, bet nesunaikina nei išgyve
nimų autentiškumo, nei kūry
bingo žodžio. Tikėjimas pasitvir
tino, tik gaila, kad kai kas to
nesulaukė (Marius Katiliškis,
Vincas Ramonas, Antanas Škė
ma), o kai kas pasidžiaugė labai
trumpai (Antanas Vaičiulaitis,
Nelė Mazalaitė).
Kiekvienas literatūriškai prapruses skaitytojas labai mėgsta
būt; idealus ar bent tokį vaiz
duoja; ima knygą be išankstinių
nuostatų, ieškodamas joje tik me
no. Nežinau, ar šiuo atveju kam
pasiseks tokiu būti. Visi žinos,
kad tai vadinamosios „išeivijos"
kūriniai, ir nori nenori žiūrės i
juos tam tikru kampu, ieškodami
atsakymo į t a m tikrus klau
simus. Kuo gi tie egzodo rašytojai
gyveno, kai čia, Lietuvoj, litera
tūra buvo uždaryta aklinam nar
ve? Kokią Lietuvą jie nešiojosi
savo širdy? Ką davė laisvas būvis
mūsų meniniam žodžiui? Ar tas
žodis pasiekė tokių ankstumų,
kurių stoką prievartoje galima
teisinti objektyviomis aplinky
bėmis? Kiek egzodo novelė buvo
imli naujausioms pasaulio litera
tūros tendencijoms? Galimas
daiktas, į kai kuriuos klausimus
skaitytojas j a u turi atsakymą,
nes su egzodo literatūra spėjo, jei
norėjo, neblogai susipažinti. Gali
mas daiktas, jį domins dar ir ki
tokie klausimai. Nemanau, kad i
visus jis čia ras atsakymus, bet jei
atidžiai skaitys, jo smalsumas
daugmaž bus patenkintas.
Egzodo novelistai kiekvienai
savaip išgyveno tėvynės netektį
ir būtinybe taikytis prie naujos
aplinkos. Bet kai pažiūrime ii
didesnio laiko atstumo, pasimatc
ir bendresnių momentų. Kol visi
dar gyveno Europoje (maldau*
iki 1949 metų), prarasta tėvym
kiekvieną stipriai tebelaikė save
glėby. Kai skaitai Stepo Zobarskc
„Monsinjoro suoliuką", net ne

Alberta* Zalatorius

įtari, kad jis parašytas svetur.
Tie patys vaizdai, tas pats nuo
t a i k ų b a n g a v i m a s , tas pats
grakštus sakinys.o svarbiausia —
ta pati dvasios darna, kuri skli
do iš daugumos ketvirtojo de
šimtmečio novelistikos rinkinių.
Panašiai galėtume samprotauti
ir apie Jurgio Savickio „Kapines"
ar Antano Vaičiulaičio „Kur
bakūžė samanota". Abu rašytojai
nebuvo „tipiški išeiviai", todėl jų
novelės, galima sakyti, visai ne
paliestos tėvynės netekties tra
gizmo. Jurgis Savickis su jam bū
dingu artistizmu iš atokios dis
tancijos stebi „šiurpia savo neper
maldaujamu brutalumu ir gam
tai būdingu abejingumu menschliches Elend dramą, vykusią
Lietuvos kaimo gelmėse' (Alfon
sas Nyka-Niliūnas*. Antanas Vai
čiulaitis mąslaus ir jautraus
vaiko akimis vertina kaimo senu
tės taurų ir graudu suvokimą,
kad jos laikai baigėsi ir kad jai
, geriau ne taikytis prie naujųjų,
o su visu dvasios vientisumu
iškeliauti pas Dievą. Bene ryš
kiausias to tipo novelių pavyz
dys — Pulgio Andriušio „Naktis
parugėje" (beje. kaip ir visas jo
rinkinys Anoj pusėj ežero, išėjęs
Vokietijoje 1947 metais). Nors
Pulgis Andriušis priklausė di
džiajai priverstinės inteligentų
emigracijos bangai, bet novelėse
jis atrodo lyg iš Lietuvos niekur
nebūtų išėjęs: stovi ant „siauro
dvivėžio kelelio" rugių lauke,
jausdamas kiekvieną gamtos gy
vasties plazdėjimą, giedodamas
jai himną, kuriame susilieja An
tano Baranausko pastabumas.
Vaižganto Mykoliuko ekstazė ir
jaunojo Igno Šeiniaus virpantis
žodis.
Menines tradicijos versmes vi
sada yra gyvybingos ir vaisingos
Išeivijos novelistikoje jų viršūnė
buvo Mariaus Katiliškio ciklas
„Užuovėja". Bet kiekvienos tra
dicijos bėda. o gal ir laimė, kad
vieną kartą ji baigiasi Kad ir
kiek smagu buvo nardyti toje
stichijoje, nauja dvasine patirtis
darė savo. Netikrumas ir baime,
katastrofizmo nuojauta ir iš arti
matytas prievartos siautuiys, įsi
skverbęs į sąmonę pirmojo bolše
vikmečio ir nacių okupacijos
laikais, paskui sustiprintas DP
stovyklose, vertė nuolat atsi
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lauką

tono, nuo beprotiško
svetimėjusių santyk
jeigu norėjai fiziškai
Atlapaširdis, vidini
aukštinantis, mitin
reliktus tebesaugan
atvykęs iš žalių pieA
dusių provincijos mi
gos, N e w York'o ;
gausmą, turėjo išmol
ti save tarp egzisten
Jonės, veiksnio ir
Išskaidyti ir kaip noi
žudančios graužaties
lingu skrupule- Tai
mingas procesas. J
jaute, autentiškiau*
Antanas Š k ė m a — i)
bulėj, ir novelėse. Jo
yra lig šiol m praler
moters sielos riksm
išsilaikyti už slidži<
kai po kojom:.- atsiv
mybės, vienatvės ir t
dugne. O išsilaikyti I
gyvybes instinktas
viltis visada stipresn
bandymą. Ypač tads
kus pajėgi žvilgterėt
— prislopinęs amb
bojęs fantazija. įsitr
ties rūpesčių karusi
traukė savaime —
l e i s d a m a pajusti
konkurencijos dėsni
lia t a v ę s vykstanči
irgi kažkuo paliečia
miero Barėno „Mes
gas"). ir greito įsitvi
zijų trapumą <Ka
„Geltonas biuikas"),
egoistišką jaunosio:
ralę (Liudo Dovyd
nas"), ir dinamikos \
Bytauto Maželio nuotrauka čiuptuvus, nejučion
čius valstietiškai lėl
gręžti į;netolimos praeities įtaru- (Mariaus KatiTrŠkio
mo ir persekiojimo atmosferą damos žmonos")'.
(Česlove i Grincevičiaus „Pirmasis
Žinoma garima bi
sniegas '). į karo šmėklos poveikį į prisiminimų sferą
didžiosi oms dvasinėms verty- kelevičiūtės „Prisin
bėms: iiitikimybei, meilei, parei- te"), j amžinųjų pre
gai, atisakomybei, j vienokį ar vydo, keršto, sąžinė
kitokį tų vertybių išbandymą analize (Jurgio Jani
(Mariai is Katiliškio „Nelaimė", bala"), į psichoanali
Nelės Mazalaites „Odisėjaus šeimos ryšių ir grės
lankas'
jančio vienišumo
Senųj ų humanistiniu idealų (Edvardo Cinzo ..S|
skeveld ras dabar galėjai surinkti irgi buvo galima su
nebent pasąmonės vaizdiniuose prasmingų momen
ar vieilatvės meditacijose, o guodžiančių ar, pn<
gyvenir ne jos jau atrodė tik pra- pinančiu žmogaus s
bėgusio etapo atšvaitai, nebe- pių paslaptingumu
galintys 5 apginti nuo kasdieninių tamsybe. Tačiau re;
praradi mų ir rūsčios buities (be- beldėsi į sąmone ir r
veik vi siems novelistams teko vietos. Ir tik tada. k
naujan gyveniman įeiti pro ma- ne tokia agresyvi
žiausiai apmokamų paprastų dar- daugmaž susitvark
bininkt
Į vartus), nuo būtinybės daugmaž prisitryn<
derintis
i prie šalto didmiesčio be jausenos ir galvost r

empo ir su4. Žinoma,
išlikti,
harmoniją
s gadynes
is lietuvis,
4 ir apsnū
stų į Čikar Londono
t i išskaidy:ijos ir svarefleksijos.
. gyventi be
ir bereika»uvo skausgiliausiai
ai išreiškė
Baltoj dro.Zilvinėėli"
etas jaunos
is, bandant
i atbrailos,
•ria beprasįštumos be;ko visiems;
ir ateities
už bet kokį
, kai į dalypaprasčiau
:ijas, pažą
iukęs į buię. Pastaroji
lori nenori,
r žiaurius
is, tegul šas, bet tave
įčius (Kaži
linkas Kint i n i m o iliuio A l m e n o
J* rafinuotai
kartos mo
no „Telefo*i aktyvumo
apraizganl charakterį
Kaip suranvo pasinerti
Birutės Pūinimų mies>lemų — pa• sąskaitų —
aus „Velnio
inį irstančių
ningai artėatskleidimą
ąstai"). Ten
asti įdomių,
ų. maloniai
šingai, šiurelos užkam• neįspėjama
lybė vis tiek
ikalavo savo
ii ji pasidarė
kai buitis
:, o kūrėjas
prie naujos
)s, novelė at
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Jono Kuprio nuotrauka

sipalaidavo nuo problemų d
to, o autorius pajuto erdvę
fantazijos žaismei ir galimyl
mažiausio sąžines priek;
įsiklausyti į jam vienam sv
i š g y v e n i m ą ar pagalvoj
Pasidarė smagu eksperimen
laisvai susikurti savo adr<
arba jokio adresato nepaisj
Egzodo novele lartum nusi
moralinių, pilietiniu, psic
ginių įsipareigojimu našta u
dėjo alsuoti tuo pačiu ritmi
riuo alsuoja viso laisvojo pa*
m e n a s , b a n d y d a m a s ap
žmogiškojo būvio įvairovę empiriko.- iki transcenden
nuo racionalių konstrukcij
nesąmonių, nuo sunkių dva
traumų iki žaismingai skan
čių žodžių. Tik visa likimo
ja, kad tiio metu egzodo no
tų gretos ėmė silpnėti ir r
Jas papildydavo tik atsi
numai (pvz., Icchoko Mero
kimas iš Lietuvos).
Šiam išsilaisvinimui ir ek:
mentavimui šiandien bent
kiaušiai atstovauja Algirdo
sbergio novelės, kurių •
davė ir šitam rinkiniui v
„Trys psichiatrai pienių lau)
tai lyg kokia egzodo ne
grįžimo Lietuvon metafora
niuoti, modernaus pasaulio
gavę intelektualai brenda
nomis lietuviško gegužio
vomis t rasa u per patį pienių
jimą, gal iš čia tokios asocia
Jie pasipuošę kiek kitoki;
vakarietiškais rūbai». bet vi
puikiai supranta, iš ku
kasmetinis pienių geltonui
ir šaltyje, ir lietuje, ir ant si
džioto tako, ir ant gražiai i
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tos dirvos. Jo nesuprato tik tie,
kurie trypė kareiviškais batais
ir pjovė aštriausiais dalgiais.
Egzodo novelistai žino, kad
pienės tik galvutė gležna, o
šaknis stora ir ilga. bet svarbiau
sia - gudriai trapi: kad ir kiek
rautum, mažas gabaliukas vis
tiek liks, per vasarą sustiprės, o
pavasarį vėl pasipils geltonumas
lyg tvanas.
Algirdo Landsbergio novelė ne
apie tai: ten parodomas psichoanalitinių teorijų nepajėgumas
aprėpti sudėtingos žmogaus pri
gimtie*, bet knygos pavadinime
tegul šis vardas reiškia ir ką kita.
Tegul jis mums leidžia įsivaizduo
ti būrelį susimąsčiusių ir tarpu
savy diskutuojančių inteligentų,
ž e n g i a n č i ų lietuviškų pienių

lai aku Tai ir bus tas būrelis egzodo novelistų, parėjusių ten, iš kur
pr ieš penkiasdešimt metų (o kai
ka s ir anksčiau) išėjo. Gal mums
jie atrodys šiek tiek svečiai, gal
pi<;nės jiems pasirodys šiek tiek
priimityvios. Bet pienės tiki, kad
jie žino jų paslaptį, todėl jiems
sv<dingai šypsosi. Šypsodamos jos
nu įto, kieno literatūrinis žingsnis
tvi rtesnis, o kieno silpnesnis,
kitmo pėda įsispaudžia giliau, o
ki<mo ne taip giliai.' Jos Šupranta,, kad kitaip ir negali būti:
ne t palankiausios sąlygos visų
ne padarys genijais, kaip bjaurios
visų nepavers pilka mase. Tas
ab ipusis supratimas, tas brolis
ka s atlaidumas ir draugiškas
reiiklumas teikia daugiausia
ri)ties. O gal tik man taip' atrodo?
p.

-<•

Pasaulio lituanisitų bendrijos
konferencija Vilniuje
Šių metų liepos 4-6 dienomis
Vilniuje vyksta Pasaulio litua
nistų bendrijos konferencija, pa
vadinta „Lituanistika 21-ojo am
žiaus išvakarėse: tyrinėjimų
prioritetai, metodai ir naujovės".
Šios konferencijos programa to
kia:
Pirmasis posėdis vyksta liepos
4 dieną, nuo 10 v.r. iki 2 v. p.p.
Jam pirmininkauja Albertas Za
latorius ir Violeta Kelertienė.
Paskaitas skaito: Viktorija Dau
jotytė — „Besikeičianti litera
tūros istorija", Antanas Kula
kauskas — „Naujųjų laikų Lietu
vos istorija"; Zigmas Zinkevičius,
— „Dėl istorines lituanistikos

ty rimo prioritetų"; Aloyzas Vidvįgiris — „Lietuvių kalbos tar
m iu reikšmė ir perspektyvos";
U K>nardas Sauka — „Tautosakos
m okslo padėtis ir uždaviniai";
Giiedrius Viliūnas — „Epistemini s posūkis ir lituanistika". (Progr amoje buvo numatyta ir a.a.
V'y ta u to Kavolio paskaita —
„Ileikšmių rėmai veiksmų srautu ose: analitinės kultūros istorijo:i galimybės".) Nuo 3:30 iki 6 v.
P p. bus diskusijos tema ,Xitu
arlistika dabarties visuomenėje:
tr adiciniai ir nauji uždaviniai".
Liepos 5 dieną vykstančiam
arįtrajam konferencijos posėdžiui
pirmininkauja Bronius Vaškelis
ir Darius Kuolys. Skaitomos šios
įskaitos: Violeta Kelertienė —
j saujos kryptys lietuviu literatūros analizėje ir metodologijoje",
A Ifredas Bumblauskas — „Ar
V5rksta metodologinės permainos
li(jtuvių istoriografijoje"; Saulius
Si ižiedėlis — „Naujų istoriograful i ų metodų pritaikymo LietuV( >s istorijos tyrimuose problem os"; Rima Pociūtė — „Kultūrim> psichoanalizė: interpretavimo
bi idai ir prielaidos literatūros atramkai"; Vytautas Straižys —
<įaugančioji literatūros kritika";
R ita Repšienė — „Žanro aprašo
P' asmes: lietuvių etiologinės sak
ės"; Bronislova Kerbelytė —
r'asakų struktūrų ir semantikos
>rašymo metodika"; Romualdas
A panavičius — „Etninės muzikos
dtitavimas: neįmanomybė ar neišn;judotos senų metodų galimybi•s". Popietinių diskusijų tema —
„1lituanistikos atsinaujinimo bū
d;u naujos temos ir metodai".
Trečiajam konferencijos posėiiui, vyksiančiam liepos 6 dieną,
Pi rmininkauja Petras Bražėnas ir
G iedrius Viliūnas. Paskaitas
si :aitys: Algis Kalėda — „Polonisti ka kaip lituanistikos kontekst£is"; Mieczyslavv Jackiewicz —
JPoznanės lituanistikos centras";
E wa Stryczynska — „Medžio sąVI9ka lietuvių tautosakoje"; Bog'uslawa Mysakowska-Wojtko-
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Liepos

šeštajai

Savim
pasitikįs,
Tiktai klastos
neatpažįstąs,
Jis žvelgia nuo
Lietuvos
sosto.

pirmojo

Jo paveikslas
atsispindi
Svečių-kalavijuočių
Sidabro spalvos
šarvuose,
Bet į plienu
sukaustytas
Jų
krūtines
Naujajam
karaliui
Pagarba ir meilė
Niekada
neįsiskverbs.

•

Neturi karalius Mindaugas į ką atsiremti,
Nemoka jo broliai naujų laikų atspėti,
Nemato karaliaus gentis jo pašaukimo.
Nesuprato Mindaugo jo kunigaikščiai,
Neįvertinojo užduoties senieji kriviai,
Nedainavo naujų dainų vaidilos...

Joeeph Alezandrovich Brodsky, rusų poetas, 1987 metų
Nobelio literatūros prenujos laureatas, 1980 metais tapęs Amerikos
piliečiu, JAV Library of Congress 1991 metais paskirtas Amerikos
poetu laureatu, mirė iių metų sausio 28 dieną, sulaukęs 55 metų.

.

Tik priešai Mindaugo galią pamatė;
Tik jie išgirdo
-

Poeto Joseph
Brodsky esė knyga

Vamzdžius, ragus, trimitus,
Kankles, skudučius
Ir laukų lyriką,
Ir pievų dainą.
-

" .

P E T R A S MELNIKAS
Joseph Brodsky, buvusios So
vietų Sąjungos disidentas, Nobe
lio literatūros prenujos laureatas,
mirė šiais, 1996 metais. Laimei,
praėjusiais metais išėjo jo esė
rinkinys, knyga On Grief and
Reąsęn. (New York: Farrar,
Straus, Girouz, 1995). Joje prasi
šviečia įdomi, komplikuota asme
nybė, kai skaitai kartais sunkiai
suprantamą tekstą, bet šiaip be
veik su malonumu.
Gimęs ir gyvenęs Leningrade
(St. Peterburg), Brodskis - be
veik tikras vakarietis, amžinai
visur randa humoro; vaikystėj
pirma pamėgo vakariečių filmus,
kurie Sovietijoj buvo rodomi
gausiai po karo, su užrašu, kad
tai nenukniaukti filmai, bet „karo meto grobia", su iškirptom pra
džiom, tik rusišku aprašymu apie
tai, kas bus rodoma. Vėliau jis
pamėgo Vakarų kultūrą ir litera
tūrą, kurią skaitė ir vertino kaip
tęsinį devynioliktojo šimtmečio
rusiškosios, tos, kuri dingo po
1917 metų revoliucijos.
Trumpai dėkodamas už jam su
teiktą Nobelio premiją poezijoj, jis
kukliai priminė, kad poezga šian
dien domisi mažai žmonių, gal tik
1%. Taigi ji nėra baisiai didelis
dalykas. Atskirai ten, kalbėda
mas apie poeziją, apibūdina ją
kaip trijų rūšių: analitine, intui
cine ir reveliacinę, atidengiančią

kokį nors fenomeną.
LT kas skiria poeziją nuo kitų
žanrų yra tai, kad ji vartoja
analize, intuiciją ir reveliacįją
kartu (gravituodama pirmiausia
į intuiriją ir reveliariją).
Kartais vienu žodžiu, vienu są
skambiu rašytojas randa save
ten, kur nieks dar nebuvo prieš jį.
Eilių rašymas yra ypatingo gal
vojimo pagreitintojas pasaulio
supratimui. Kartą tai patyręs,
žmogus negali toliau būti nepa
kartojęs šios patirties, lyg būtų
įsitraukęs į narkotikus ar alkoho
lį- Toks žmogus, sako Brodskis,
vadinamas poetu.
Knygoje — apie dvidešimt esė.
Sovietiškas paato ženklas pagerb
ti išdaviką anglą, šnipinėjusį
Maskvai, Kim Philby (19121968) įkvėpė Brodskį ilgesniam
rašiniui, „Collectors' Item". Jame
spėlioja, kad milžiniškas kitados
sovietinis pasisekimas arabų ir
Afrikos pasaulyje nebuvo ruso
išgalvotas, bet anglo Philby
rusams pasiūlytas genialus
planas. Brodskis neranda nė
vieno ruso politbiure, kuris būtų
sukūręs tokį gudrų planą: sovie
tams turėti įtakos „benzino kraš
tuose". Aišku, šis planas vėliau
pradėjo braškėti, Egiptui išstū
mus rusus ir jų įtaką.
Siame ir keliuose kituose raši
niuose, „Profile of Clio", „Letter
to a President", „Homage to Marcus Aurelius", Brodskio pasta-

KOPŪSTAS IR MORKA
Vieną popiete pa* Morką atsilankė
Kopūsto*,
Ją rado kažkaip permatomai
iisipusčiusio,
„O, tai atrodo smagiai, ii tikrųjų saunų,
Bet kur tu eini *u iituo celofanu?"
„Tu tikrai taip manai?" Morka nuraudo. „Nagi, ei...
Kaip čia tau pasakyt? Buvau pakviesta iiam vakarui
Peilio.
Ir buvau kviečiama — čia blogai
Ai viena pati. Tai tave* negaliu

netupratk...
atsivest..."

„Peili*!" sušuko Kopūstas supykęs. „Didelio
Kam čia svarbu pigu* plieną* nevykęs!

daikto!

Ai irgi iį vakarą išeinu — be tavęs.
Du taukttai pakvietę mane prie sriubos".

Josmpb Brodsky
1996 liepa
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Pirmyn,
O Lietuvos karalija,
Į tarpą daugelio tautų
Visokių
Ir tu rikiuoki*!

•
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lr nužudė karalių Mindaugą
Jo brolių rankomis...
•

Dailininkė Ada KonakaiU-Sutkuvien*

Vamzdžiai, ragai, trimitai
Kankles, skudučiai
Ir laukų lyrika
Ir pievų dainos...

Visokių
Ir tu rikiuoki*!
Ant Mindaugo
Sužibo aukso

galvos
karūna.

Pirmyn,
O Lietuvos karalija.
Į tarpą daugelio tautų

Stiprus,
Lietuvos

lyg stumbras
miškų;

Ir nuėjo karalius Mindaugas
Į vėlių kalnelį be laiko
Ir sėdo į vėlių suolą
Su dviem sūnum;
Dausose jis išaugo,
Išsikerojo, kaip galingas ąžuolas
Su dviem lieknais berželiais,
Nors taip ilgai, ilgai
Neapgarbstytas

Elena

Tumienė

(Iš poemos „Gintaro šalies baladė", 1989)
•

bumas ir lanksčios išvados istori
jos filosofijoj yra stebėtinos. Tuo
jis primena mūsiškį Aistį, ku
rio gili poezga ir gyvenami sun
kūs laikai atvesdavo jį prie rim
tų istorijos, filosofijos gyvai
parašytų esė rinkinių, kaip Mil
fordo gatvės elegijos. Apie laiką ir
žmones ir kt.
Apie istoriją Brodskis sako, kad
nesame tikri savimi ir kitais.
„Bet netikrumas yra arčiau gyve
nimo". O pagrindinis istorijos
dalykas ir spėliojimai apie ateitį
yra tokie, kad nedalyvavome tose
istorijose. Ir todėl negali būti
tikras tuo, kame nesi dalyvavęs
(p. 137). Todėl Brodskis, kalbėda
mas apie istoriją, kvestionuoja
viską; ir čia visas įdomumas jį
skaityti ir turbūt klausyti jo pa
skaitų, šnekų studentams.
Knygoje dar analizuojama Rilkės 1904 metų opus „Orpheus,
Euridice, Hermes" Rašo laišką
net Horarijui, .Letter to Horace".
Rašo „In Memonam Stephen
Spender", anglų poetui, kuris
gražiai jį priėmė, Brodskį ui pir
mą kartą atvykus į Londoną.
Brodskis, atrodo, buvo mielai
kviečiamas šnekėti universitetų
studentams studijų užbaigimo
progom. Iš tų prakalbų (Ann Ar
bor, Michigan, ir kitur), jam kaip
rusui, atrodo, sekėsi lanksčia,
kiek „profesoriška" anglų kalba
sudominti studentus. Jaučiamas
laisvas valediktoriškas stilius.

originalus filosofinis mintijimas
ir kartais net savotiškas herojiš
kumo siekimas, kuo apkaltina
mas ir mūsų Aistis. Regis, geri
poetai taip atrodo, kai imaai pro
zos, į ją įliedami h* skambaus
herojiškumo — nepaprasto pasi
tikėjimo savimi.
• Kai Joseph Brodsky dar te
buvo tik 24 metų, jam buvo įsa
kyta pasirodyti sovietiniame
teisme, kur jis buvo apkaltintas
esąs parazitu.
„Koks jūsų užsiėmimas?" klau
sė teisėjas.
„Aš esu poetas".
„Kas jums suteikė įgaliojimą
vadintis poetu?"
„Niekas. Kas davė man įgalio
jimą tapti dalim žmonių gimi
nės?"
„Ar esate studijavęs, kad pasi
darytumėte poetu?"
„Nemanau, kad poezija būtų
mokymosi reikalas".
„Tai kas ji tada?"
„Man atrodo, kad ji yra
dovana..."
Tai buvo 1964 metais, bet So
vietų Sąjungoje tokios neįgaliotos
„dovanos" dar vis buvo draudžia
mos. Brodskis buvo nusiųstas i
psichiatrinę ligonine tyrimams, o
po to nuteistas penkeriems
metams konclagerio. Suskatus
Vakarų rašytojams rūpintis jo
byla, po dvejų metų buvo paleis
tas.

Lituanistų konferencija
(Atkelta iš 2 psl.)
wiak — „Lokatyvo prielinksnių
reikšmės lietuvių ir lenkų kalbo
se"; Liane Klein — „Greifswald'o
universitetas kaip vienas Vokie
tijos lituanistikos centrų"; Sigu

tė Radzevičienė — „Igno Šeiniaus
švediškoji kūryba — lietuvių ar
švedų literatūros prioritetas";
Dalia Satkauskyte — „Lituanis
tikos studijos — teksto skaitymo
problemos"; Elina Naujokaitienė
— „Individas tarp tradicijų at
naujinimo ir inovacijų"; Romas
Juzefovičius — „Mokslinė infor

macija lituanistikoje: esminės
funkcijos ir nauji poreikiai";
Juozas Algimantas Krištopaitis
— „Mokslo istorija beldžiasi į li
tuanistikos duris, siūlydama jai
netradicinius požiūrius ir meto
dus". Konferencija bus užbaigia
ma liepos 6 dieną ruošiama vaka
rone.

Jono Kaprio nuotrauka

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos mėn. 6 d.

Šokių Šventė — štai kultūros
tiltas tarp kalbų, kartų ir kraštų.
Laikykitės stipriai!

Sveikiname
šokantį jaunimą,
Šventės rengėjus
ir
dalyvius!

B R r o G E S redakcija

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA
Čikagoje

Asta Banionis * Jeanne Dorr * Paul Gobk
Ramunė Kubilius * Viktoras Nakas
Algis Rimas * Diana Vidutis

Alex Navardauskas
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Helen Vilkelis
R e g i n a Petrauskienė
Sue Cheplis
A n e l ė Ramanauskienė

CICERO
Lietuvių Medžiotojų
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Žuvautoj ų klubas
sveikina X-ją
Lietuvių tautinių šokių šventę,
jungiančią pasaulio lietuvius
ir linkifkad ši graži tradicija
dar ilgai tęstųsi.

Malonu matyti grazų,lietuviską
jaunimą atvykusį iš visų pasaulio
kampų!

X-jai UETUVTU TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI
Draugo Fondas, tarnaujantis lietuviškos spaudos ir
mūsų tautinių aspiracijų išlaikymui išeivijoje,
SVEIKINA
X-ją Lietuvių Tautinių šokių Šventę, jos rengėjus,
dalyvius, svečius ir visus žiūrovus.
Tegu mūsų protėvių dvasia, įausta į tautinį rūbą,
šokį ir dainą išlieka visų mūsų širdyse
ir jungia su Tėviške prie Nemuno krantų.

Dr. Vūius, Violeta,
Tania ir Kristina
Mikaitis

Bronius Juodelis
Draugo fondo tarybos pirmininkas

VYDUNO^fFONDAS
SVEIKINAME X LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTĖS RENGĖJUS, GAUSIUS DALYVIUS IR
TŪKSTANTINĘ ŽIŪROVŲ MINIĄ IŠ VISO PA
SAULIO.
TEGYVUOJA LIETUVIŲ KULTŪRA, TEGUL DEGA
MŪSŲ MEILĖ IR PAGARBA TĖVŲ KRAŠTUI —
LIETUVAI!
Vydūno fondas, nepelno organizacija, įsteigta 1952.03.23 Fon
das jau yra išmokėjęs $600.000 lietuvių studentų rėmimui,
knygų leidybai, premijomis, jaunimo konkursams ir or
ganizacijoms, vydūnistikai. Aukos yra atleidžiamos nuo as
meninių mokesčių.
Adresas:
Vydūno Fondas, 14911 E 127th St., Lamont, IL 6 0 4 1 9

Saulutė
Lietuvos vaikų g l o b o s būrelis,

UTHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, ING

sveikina Dešimtosios Lietuvių tautinių šokių šventės
dalyvius ir, besidžiaugiant šokių sūkuryje,
prašo prisiminti vargstančius vaikus Lietuvoje.
Jūsų auka — alkanų vaikų parama!
Dėkojame visiems besirūpinantiems Lietuvos vaikais.

LEMONT CHAPTER
*

LEMONTO

pirmininkas
Gediminas Kazėnas
708-963-0467
vykdomasis vicepirmininkas
Kazimieras Laukaitis
708-323-5326

Šv. Kazimiero
Seserų Kongregacija
Chicago, Illinois

Širdingai sveikina visus dalyvius
X-je Lietuvių
Tautinių šokių šventėje
ir linki Jums gausios
Dievo palaimos
šia iškilminga proga.

— Lietuviškų tradiciją išlaikymas
— Amerikiečių švietimas Lietuvos klausimais
— Draugystės lietuviško jaunimo tarpe —
tai svarbūs JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos vaidmenys, kuriuos
tautinių šokių šventė labai puikiai apibudina.
Sveikiname X-tąją tautinių šokių šventę ir ūkime, kad su
lauksime bent dvidešimtosios, kurioje mūsų vaikai turės progą
dalyvauti.

JAV-LJS valdyba
Mike Mikolaitts, pirmininkas

X LIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖS
MENO VADOVĘ
VYR. SK. VIOLETĄ
SMIELIAUSKATTĘ-FABIANOVICH
ir jos mamytę, ilgametę tautinių šokių mokytoją
s. IRENĄ SMffiUAUSKffiNĘ
šios didžios šventės proga
nuoširdžiai sveikiname!
Didžiuojamės mūsų sesėmis
ir broliais skautais šokančiais šioje šventėje.
Čikagos „Aušros Vartų'7„Kernavės" tuntas

ASSOCIATION OF YOUNG UTHUAN1AN-AMERICANS
CHICAGO CHAFTER
ČIKAGOS JAUNIMO SĄJUNGA

Sveikiname jaunimą atvykusius į Čikagą,
d a l y v a u t i X-je lietuvių tautinių šokių
šventėje.
Tikimės, kad bus p r o g o s pabendrauti,
pasilinksminti bei pasidžiaugti
Čikagos m i e s t o įdomybėmis.

APYLINKE

1 4 9 1 1 - 127TH STREET LEMONT. ILLINOIS 60439

„Saulutė"
419 VVeidner Rd.
Buffalo Grove, IL 60089
Tel. 847-537-7949

JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS

sekretorius
Stasys Džiugas
708-423-1681
iždininkas
Algis Urbulis
708-448-6881
socialiniai reikalai
Dr. Ferdinandas Kaunas
708-531-9463
Dana šlenienc
708-448-9656
vicepirmininkai
Neringa Ambrazaity*
Stase Jagminiene
Lilė Ramoniene
Vladas Stropus
Agute TiSkuviene
revizijos komisija
Liudas Kirkus
Kęstutis SuSinskas
Liudas Slėnys

Sveikinome
X lietuvių Tautinių Seikiu Šventes
rengėjus, gražųjį Uetuvių jaunimą,
jų vadovus ir dalyvius.

JAV Uetimnų Bendruomenės
Lemento Apylinkės vaidyba

