
Literatūra • menas • mokslas 
DRAUGAS — šeštadieninis priedas 1999 m.birželio 26 d. Nr.124(26) 
Saturday supplement June 26,1999 No. 124(26) 

Ilgiausių metų 
žymiajam folkloristui 

dr. Jonui Baliui! 
Š.m. liepos 2 d. vienas 

žymiausių Lietuvos folkloris
tų, naujos, mokslinės lietuvių 
folkloristikos ir etnologijos 
eros pradininkas nepriklauso
moje Lietuvoje dr. Jonas Ba
lys sulauks 90 metų (gimęs 
1909 m. liepos 2 d.). J i s su 
žmona Elena nuo 1998 m. gy
vena Naperville, 111., tebesido
mi lietuviška spauda ir tauto
saka, kuriai paaukojo kone 
visą savo gyvenimą. Dr. Jonui 
Baliui ne tik Draugas, bet 
visa užsienio lietuviškoji ben
druomenė, kurios tokia neat
skiriama dalis visais dešimt
mečiais po Antrojo pasaulinio 
buvo ir dr. Balys, ir jo knygos 
bei straipsniai, įdiegę gilią 
meilę lietuvių tautos didžia
j a m paveldui — tautosakai — 
siunčia Sukaktuvininkui nuo
širdžiausius sveikinimus ir 
linkėjimus! 

Dr. Jonas Balys buvo pirma
sis lietuvių fokloristas, etnolo
gas profesorius, įsigijęs aukš
tąjį mokslą Kauno, Graco, 
Grenoblio, Vienos universite
tuose, gilinęs profesines ži
nias Suomijoje, apgynęs dak
taro disertaciją Vienoje. Jis 
y ra parašęs per 200 knygų ir 
straipsnių, ne tik lietuvių, bet 
ir anglų, ir vokiečių kalba. 
Gyvendamas Amerikoje nuo 
1948 m., dirbo Indiana Uni
versity. Bloomington, IN, vė
liau — Library of Congress 
Slavų ir Rytų Europos sky
riuje, į pensiją išėjęs 1981 m. 
po 25 metų tarnybos. Išaugino 
dukterį Angelą (Bergeron), 
gyv. Naperville, IL, ir sūnų 
Petrą, gyv. Clarksville, VA. 

1994 m. dr. Baliui paskirta 
Valstybinė Jono Basanavi
čiaus premija, o š.m. Vasario 
Šešioliktosios proga preziden
tas Valdas Adamkus apdova
nojo šį, tiek daug Lietuvos 
tautosakai nusipelniusį tau-
tosakininką-mokslininką Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinu. 

Pastaruoju metu Lietuvoje 
pradėti leisti dr. Jono Balio 
Raštai — pirmasis tomas 
išspausdintas 1998 m. Vil
niuje. Raštų leidėjas — Lietu
vių literatūros ir tautosakos 
institutas. Šį tomą parengė 
Rita Repšienė; redakcinę ko
misiją sudarė Kazys Grigas, 
Vacys Milius ir Leonardas 
Sauka, o knygos leidimą 

parėmė Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerija. Jau su
planuota ir tolimesnis Raitų 
leidimas, t ad reikia tikėtis, 
kad netolimoje ateityje visi dr. 
Jono Balio darbai bus surinkti 
ir išleisti šios serijos knygose. 

Pirmajam Jono Balio Raitų 
tomui labai šiltą ir išsamų 
įvadą parašė Rita Repšienė. 
Jame apibūdinami ir šioje 
knygoje spausdinami dr. Balio 
darbai, ir pats jų autorius, pa
teikiant pagrindinius jo bio
grafijos bruožus. Brandaus 
dr. Jono Balio gimtadienio 
proga verta visiems susipa
žinti su R. Repšienės straips
niu („Apie Joną Balį su meile 
ir pagarba"), o taip pat su pa
ties sukaktuvininko pasisaky
mais apie save, rašytais šio 
tomo sudarytojai 1996 m. 

Vidurvasario pieva, dar nepaliesta dalfio ain>em». 
Nuotr. V. Matelio 

Jonas Balys 
apie save 

Kai grįžau iš užsienio stu
dijų į Lietuvą 1935 m., ta i ten 
į tautosaką buvo žiūrima kaip 
į t am tikrą šaką ir buvo taiko
mi jos metodai. Tuo tarpu 
naujieji tautotyrininkai tauto
saką tyrinėjo istorinių mokslų 
metodais, panaudodami tų 
mokslų krit iškus dėsnius. 
Svarbiausiai buvo žiūrima au
tentiškumo, t.y., kad būtų tik
ra liaudies kūryba, bet ne lite
ratūrinės „stilizacijos", kaip 
vienam ar kitam rašytojui la
biau patiktų. Todėl liaudiškų 
tautosakos tekstų nevalia yra 
keisti išsimokslinusiam lite
ratui pagal savo skonį ir fan
taziją. Čia man ir teko sueiti į 
konfliktą su literatais (V. 
Krėvė-Mickevičiumi ir kt.) 
Dabar Lietuvoje j au teisin
giau žiūrima į tautosakines 
studijas, bet man teko laužti 
pirmus ledus. Mano pažiūra 
laimėjo, ir kai buvo įsteigta 
Lietuvos Mokslų akademija, 
kurios prezidentu buvo pas
kir tas , kairiesiems valdant, 
V. Krėvė-Mickevičius, tai ma
ne paskyrė Etnikos instituto 
direktoriumi, kurio žinioje bu
vo tautosakos skyrius arba 
mano pastangomis įsteigtas 
Lietuvių tautosakos archyvas. 
Karui baigiantis, emigravau.į 
Vokietiją ir Freiburge i. Br. 
buvau 1945-1946 m. Deuts-
ches Volksliederarchiv Re
search assistant, po karo 
Hamburge ir Pinneberge 
skaičiau vokiškai etnologijos 
paskai tas vadinamame Baltic 
University kaip Assoc. Prof. 
Vokietijoj išleidau keletą kny
gų lietuvių ir vokiečių kalba, 
o JAV — lietuviškai ir angliš
kai. Seryos „Lietuvių tautosa
kos lobynas" JAV išėjo tomai 
I—XI (1951-1989). Žurnaluo
se paskelbiau kelis šimtus 
straipsnių tautosakos ir en-
tologijos klausimais (liet., 

vok. ir anglų kalbomis), Žr. 
Jono Balio spausdintų darbų 
bibliografiją (1926-1979), Lo
bynas VIII (1979), p.147-172 
(baigiasi 1979 m. leidiniais'). Ir 
vis dar kasmet po keletą 
straipsnių parašau. Savo 
knygų po keliolika egz. esu 
pasiuntęs didžiosioms ir spe
cialioms Europos ir Amerikos 
bibliotekoms, tad kai kur ias 
gal galima bus ten rasti . Iš
siunčiau ir į Lietuvą, tik ne
žinau, a r nuėjo ir ten jas pasi
laikė ( t.y. neišmetė). 25 me
tus buvau Area Specialist 
(Baltic) Library of Congress, 
Washington, D.C. 

Šiaip čia mes niekuo nega
lime nusiskųsti — ramiai lei
džiame senatvės dienas ir 
tiek. Mes žinome, kas pasauly 
ir Lietuvoj dedasi. Deja, Lie
tuvos jau nebepamatysiu. 

Papildymai. \ JAV mus per 
Atlantą pervežė buv. amer. 
karo laivas, kurį naudojo 
pervežt kariuomenę per At
lantą. Nuvažiavom į mažą 
miestelį Bloomingtone, IN, 
kur yra didelis Indiana Uni
versity. Mat mane pakvietė 
ten dirbti ir ten gyvenome 

Dr. Jonas Balys . 

Apie Joną Balį su meile 
ir pagarba 

Laima yra likimo deivė. 
Vieni jos vardą kildina iš 
žodžio „laimė", kiti iš žodžio 
„lemti", — sunku spręsti, ku
ris aiškinimas bus teisinges
nis. Senesnieji šaltiniai ją va
dina tiesiog Laime. Pasakose 
taip pat: „Jis pažiūr — tai trys 
moteriškės šnekasi... jis su
prato, kad tai laimių būta": 
„Senovėj visur laimės valkio
davusi" (iš Jono Basanavičiaus 
Lietuviškų pasakų įvairių). Iš 
rašytinių šaltinių pirmiausia 
ją pamini 1744 m. rašytas 
Jokūbo Brodovskio žodynas: 
Laime — Glucksgoettin. Pily
pas Ruigys 1747 m. irgi rašo 
Laime. Gotfrydas Ostermeje
ris 1775 m. rašė: „Laima, arba 
Laimė, — žmogaus vadovė 
nuo gimimo iki jo amžiaus ga
lo, laimės ir nelaimės deivė. 
Ta jų Laima visai sauvališkai 
paskirdavo žmogui gerą arba 
blogą buitį ir niekas ne
galėdavo pakeisti, kas jam 
buvo nuskirta. Taip Laima lė
mė — yra iki šių dienų išlikęs 

ketverius metus. Atsitiko 
taip, kad prieš karą dalyva
vau tarptautiniame etnologų 
kongrese Edinbourghe, Škoti
joj. Ten sutikau garsų ameri
kiečių folkloristą prof. Stith 
Thompson. Tai jo rūpesčiu 
mane universitetas išsikvietė 
ir buvau to profesoriaus asis
tentu. Indianos universitete 
skaičiau kur>ą „Folk Culture 
of the Baltic People" apie Ka
levalą (suonvų epą), rusų by
linas (epines giesmes) ir kt. 

Kaip matome, svarbūs daly
kai atsitinka pripuolamai, tu
rėjau laimę. 

Pakeliui kelis mėnesius 
praleidom Paryžiuje, kol sut
varkė dokumentus. Bet už ke 
lionę reikėj* užsimoket. Ge
rai, kad lietuvis amerikietis 
paskolinn p:Mgų kelionei Jo 
pavarde - Hačiūna> Skola 
greit graž::.'>m. At\\kom i 
JAV 1948 r; spalio :j ,j. 

priežodis. Kitas priežodis 
sako: Tai j au jo likimas', — 
štai šito jis negalėjo išvengti. 
Taip ir dabar dar tikima". 

Laima lėmė Jonui Baliui 
ilgą ir turtingą gyvenimą — 
parašyta ir parengta gausybė 
knygų (jų priskaičiuojama net 
trisdešimt šešios), devynios 
galybės įvairiausių publika
cijų (virš šešių šimtų) ir dau
gybė darbų bei pareigybių. 

Pasak Amerikos lietuvių 
tautotyrininko Antano Ma
žiulio, mūsų dienų rūškanose 
dažnai pamirštame tyliai dir
bančiuosius, nes jie paprastai 
lieka nuokelyje ir nesimaišo 
dienų grumtynėse. 

„Jaunuoliai, persiėmę tėvy
nės meilės idealais ir aukoda
mi savo jaunas jėgas tautos 
apsaugai, taipogi gyvai rūpi
nasi ir savo proto pajėgų lavi
nimu, stengiasi daugiau žinių 
įsigyti, kad jas galėtų mažiau 

žinantiems perduoti", — rašė 
Jonas Balys prieš septynias
dešimt metų. 

Gimė Jonas Balys 1909 m. 
liepos 2 d. Kupiškio valsčiuje, 
Krasnavo vienkiemyje. Baigęs 
Kupiškio gimnaziją, 1923 m. 
įstojo į Panevėžio mokytojų 
seminariją, vadovavo Tautoty
ros ir senienų rinkimo draugi
jai , 1928 m. baigė seminariją. 
Paklaustas , kas pastūmėjo į 
tautosaką, Jonas Balys at
sakė, kad jo motina mokėjo 
daug dainų. Panevėžio moky
tojų seminarijoje tautosaka ir 
etnografija sudomino mokyto
jai P. Būtėnas ir J . Elisonas. 
Studijavo Kauno, Graco ir Vie
nos universitetuose istoriją, 
etnologiją ir folklorą. Už dar
bą Der Schmanismus in Ma-
lakka und Indonesien (vado
vas — garsus to meto 
kul tūrinių ciklų etnologijos 
kūrėjas ir lyginamosios religi

jos tyrinėtojas W. Coopersas), 
j am buvo suteiktas filosofijos 
daktaro laipsnis. Propoguoda-
mas komparatyvistinę kryptį 
folkloristikoje. Jonas Balys 
tęsė studijas Suomijoje, kur 
vyravo istorinės-geografinės 
mokyklos nuostatos. Remda
masis suomių mokslininko A. 
Aarnės pasakojamosios tauto
sakos klasifikavimo principais 
(pasakų skirstymas pagal ti
pus), jis susistemino per 3,000 
pasakų. Kartu ten būdamas 
rengė lyginamąją pasakoja
mosios tautosakos studiją 
Griaustinis ir velnias Balto
skandijos kraštų tautosakoje. 
Ši studija Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete buvo ap
ginta kaip habilitacinis dar
bas. 

1933-1935 m. jis dėstė 
Kaune, buvo Vytauto Didžiojo 
Universiteto Etnikos katedros 
vyresnysis asis tentas . Nuo 
1942-ųjų ir Vilniaus universi
teto docentas, Tautotyros ka
tedros vedėjas. 

Jonio Balio manymu, tauto
saka yra tautos kultūros isto
rija. J i padeda pažinti jos is
torinį likimą. 

Lietuvių tautosakai rinkti ir 
saugoti Jono Balio iniciatyva 
1935 m. Kaune buvo įkurtas 
Lietuvių tautosakos archyvas, 
vėliau perkeltas į Vilnių. Kaip 
Lietuvių tautosakos archyvo 
leidinys 1936 m. buvo išleistas 
Jono Balio parengtas Lietuvių 
pasakojamosios tautosakos 
motyvų katalogas. Per 16,000 
pasakų, sakmių ir anekdotų 

Galbūt tai laumė i4 dr. J o n o Balio s u k a u p t o tnuto<u>ko< lobyno, 
ifttrūkusi nujodyti arkliu* J o n i n i o naktį... Dail. Ona Pa*kevičiene 

buvo tvarkingai sudėliota šia
me kataloge, remiantis tarp
taut iniu A. Aarnes — S. 
Thompsono pasakų katalogu: 
anot Jono Balio, mokslinis ly
ginamojo pasakų tyrinėjimo 
uždavinys yra sutvarkyti gau
sybę variantų į apžvelgiamą 
sistemą, supratingai lyginti 
var iantus ir aiškinti pasakos 
istoriją, iškeliant aikštėn ir 
taut inius pasakos ypatumus. 
Lietuvių tautosakos archyvas, 
jo vadovaujamas, leido tęstinį 
leidinį Tautosakos darbai, ku
rio nuo 1935 iki 1940 metų 
pasirodė septyni tomai. 

Baigiantis karui, 1944 m. J. 
Balys pasitraukė į Vakarus. 
Iki 1945 m. dirbo Deutsches 
Voksliederarchiv asistentu 
Freiburge, vėliau. 1946-1948 
m., — Tautosakos ir etnologi
jos profesoriumi Pabaltijo uni
versitete Hamburge. 1946 m. 
Hamburgo Pabaltijo universi
teto darbuose paskelbta J . Ba
lio studija apie lietuvių ves
tuvių papročius Litauische 
Hochzeitsbrauche, kurioje nuo 
aprašomojo metodo pereinama 
prie analitinio tyrinėjimo. 

Apie lietuvių liaudies pa
pročius 1947 m. paskelbiamas 
Jono Balio straipsnis „Volks-
charakter und Volksbrauche 
der Litauen", išspausdintas 
Scholar Heidelberge, ir 1948-
1949 m. „Litauische Volks
brauche; volkskundliche Skiz-
zen", išspausdintas Folk-Liv 
Stockholme. 

Propaguodamas lietuvių tra
dicinę kultūrą, Jonas Balys 
skelbia ir lietuvių tautosa
kinės medžiagos nuorašus, 
išsivežtus iš Lietuvos, jis 
išleidžia vokiečių kalba lietu
vių mitologines sakmes apie 
laumes — JDie Sagen von den 
litauischen Feen" Goettingeno 
žurnale Nachbarn, įveda lietu
vių sakmes į platesnį kon
tekstą ir pateikia sakmių apie 
laumes atitikmenis kitų tautų 
leidiniuose. 

Šveicarų tautosakos archy
vas (Schweizerisches Archiv 
fur Volkskunde I Bazelyje iš
leido J. Balio studiją apie 
Užgavėnių papročius Lietu
voje — Fastnachtbrauche in 
Litauen. 1948 metais Tubin-
gene, Patria leidykloje pasiro
do, pasak A. J. Greimo, 
milžiniškas mokslinės erudici
jos darbas — Lietuvių tautosa
kos skaitymai. 

Tais pačiais metais Jonas 
Balys persikelia į Ameriką ir 
pradeda dirbti Bloomingtone, 
Indianos universitete. Tauto
sakos institute, garsiojo ame
rikiečių folkloristo S. Thomp
sono f 1885-19761 asistentu 
folkloro reikalams. Kartu jis 
dėsto Baltijos tautų liaudies 
kultūrą ir rusų folklorą. Čia 
per ketverius metus jo buvo 
nuveikta nemažai. 

Anot paties Jono Balio, S. 
Thompsono katalogo Motif-In-
dex of Folk-Literature antra
jam leidimui '6 tomai. 1955-
1958) jis pasiūlė įtraukti tūks
tančius naujų motyvų (ir jie 
paprastai buvo įtraukiami*, o 
tai sudaro maždaug trečdalį 
katalogo. Veikale Orai Talės 
of India. sudarytame pagal tą 
patį S. Thompsono motyvų in
deksą i Bloomington: Indiana 
University Press, 1958; XXVI 
• 448 p.i. J. Balio darbas su
daro apie 90 procentų: jam 
teko pagelbėti išleidžiant ka
talogus apie airių ir čeremisu 
tolklorą. 

(Nukelta \2 psl.T 
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DaiL Inga Paliokai t* Zamulskienė. 

JUOS JUNGIA MEILE GAMTAI 
IR SENOVEI 

Virginija Paplauskienė 

Maironio lietuvių litera
tūros muziejuje Kaune veikia 
jungtinė dviejų menininkų pa
roda. Tai pirmosios dailinin
kės Ingos Paliokaitės — Za-
mulskienės ir fotografo Zeno
no Baltrušio parodos. Šie du 
žmonės dirba muziejuje. Lan
kytojai, atėję į parodų sales, 
dažnai gėrisi gražiomis, nuo
taikingomis, spalvingomis nuo
traukomis, o taip pat žavisi 
estetiniu ekspozicijų pateiki
mu. Abu menininkai kruopš
čiai dirba savo darbą, bet 
dažniausiai lieka užkulisiuo
se. Šiandieną norėčiau papa
sakoti apie juos ir judviejų 
jungtinę parodą. 

Inga 
Paliokaitė-Zamulskienė 

Kelio į meno pasauli Ingai 
ilgai ieškoti nereikėjo. Pats 
likimas lėmė jai gimti dviejų 
talentingų dailininkų — Kęs
tučio Palioko ir grafikės Vikto
rijos Gopėnaitės — Palio-
kienės šeimoje. Meilę menui ji 
atsinešė su savo gimimu. Ji 
prisimena: „Vos tik galėjau 
išlaikyti pieštuką rankose, ir 
pradėjau piešti. Mano lovelė 
stovėjo prie pat sienos, tai 
molberto nereikėjo. Augau aš 
demokratinėje aplinkoje, todėl 
...siena buvo išmarginta įvai
riais gyvulėliais, augalais. 
Ilgą laiką sienos nenudažė, tai 
buvo savotiškas paveikslas — 
atminimas". 

Inga papasakojo, kad jos 
seneliai taip pat buvo jautrios 
sielos menininkai. Ji su no
stalgija prisimena praleistas 
vasaras Kybartuose (pas tė
velio senelius). Senelis buvo 
liaudies menininkas, drožinėjo. 
Iš vaikystės prisimena jo 
išdrožinėtus kryžius, altorių. 
Močiutė grojo gitara. O ir 
tėvelis grieždavo smuiku. Gal 
todėl jis ir norėjo, kad Inga 
studijuotų muziką. Mokėsi mu
zikos nuo šešerių metų iki 
aštuntos klasės, o paskui pe
rėjo į dailės skyrių. Vis dėlto ji 
pasirenka ne smičių, o tep
tuką. Baigia Naujalio vidurinę 
mokyklą, vėliau studijuoja ta
pybą Dailės akademijoje. Mo
kykloje dailės meno mokė A. 
Lukštas, V. Laukys, o aka
demijoje K. Dereškevičius. VI. 
Karatapis, R. P. Vaitiekūnas. 

Vaikystės prisiminimai daž
nai sugrįžta ir išsilieja spalvo
mis bei nuotaikomis jos pa
veiksluose. Parodoje yra kele
tas paveikslų, atspindinčių 
Kybartų nuotaikas. Inga pri
simena savo senelį, tyliai gro
jantį kitame kambaryje, arba 
drožinėjantį kieme. O ir mo
čiutė užburdavo savo svajin
gais pasivaikščiojimais po pie
vas. Daug saulės, meilės, šilu
mos, čia pat upelis čiurlena... 

Viskas lyg atgimsta. Ji prisi
mena močiutės pasakojimus 
apie žoleles, kurias reikia 
rinkti ir džiovinti ir kurios 
gelbsti nuo tūkstančio ligų... 
Giliai atmintin jai įstrigo 
jųdviejų pabuvimai kapinėse. 
„Jos buvo netoliese — eidavom 
ten pabūti, pabendrauti su 
išėjusiais," — sako ji. Gal tada 
ir iškilo klausimas apie gyve
nimo trapumą. 

Trys paveikslai parodoje at
spindi Kybartuose praleistas 
vasaras... Tai namo siena, prie 
kurios šakotas, augalotas, su
simąstęs, vienišas medis. Tai 
ir sruvenanti upė su staigiais 
lūžiais — kaip gyvenimo stai
gūs posūkiai. Tik ramus ir 
smalsus stebėtojas — šuo pa
veikslo apačioje stebi visa, kas 
vyksta aplink jį. 

Ingos vaizduotėje užsifiksa
vęs ir mamos tėvelių kaimas 
— Armanai (Kaišiadorių raj.). 
Čia ji praleisdavo vasaras, 
grožėdamasi gamta, Strėvos 
upe, spalvingais avietynais, 
gėlėta pieva. Ji su nuostaba 
prisimena savo senelį, kuris 
laikė ne vieną bičių avilį. Pri
simena, su kokia meile ir mis
tiškumu- jis bendraudavo su 
šiomis gražiomis būtybėmis. 
O ir kitų gyvulėlių kaime 
netrūko. Senovinis kiemas — 
šulinys su svirtimi, tolėliau 
prie upės — senas malūnas. 
Prisimena senelį, ariantį že
mę. Kaime mėgo miegoti ant 
Šieno — tie kvapai užburdavo. 

Paveikslas „Vartai" simbo
lizuoja vartus į nerūpestingą 
vaikystę. Tie paslaptingi, di
deli vartai atsiveria ir keliauji 
į gėrį, kur su bitelėms drauga
vo senelis. Pastelinėmis žal
svomis spalvomis pavaizduoti 
žolynai su bitėmis. Paveiksle 
saulėta nerūpestinga vaikys
tės nuotaika, bet grėsmingi 
tamsūs vartai jau atrodo tuo
jau užsidarys ir kelio atgal į 
vaikystę nebebus... Ir lieka tik 
prisiminimai,-įkūnyti paveiks
luose. 

Išties vartai į saulėtą 
džiaugsmingą vaikystę Ingai 
užsitrenkė, kai staiga mirė 
tėvelis. Jai buvo tik dešimt 
metų. Tai buvo skaudus iš
gyvenimas. Savo kūryboje ji 
bando ieškoti atsakymų į dau
gybę klausimų. Ji sprendžia 
egzistencijos problemas. Atsa
kymų į rūpimus klausimus 
ieško gamtoje. Todėl jos pa
veiksluose dominuoja gamtos 
motyvas. Ji sako: „Mane vieną 
tūkstantąją sekundės dalį ap
lanko pojūtis, greičiau tik už
uomina į amžinybę, begalybę, 
tęstinumą. Užfiksuoju ne pro
tu, ne žodžiais tai galiu api
brėžti. Vėlgi tai grubiai vadi
namoji nuojauta. O gal tai su
gebėjimas prikelti seniai pa
laidotą žinojimą tarsi tvarinį, 

Zenonas Baltrui i*. 

miegantį prie Dievo kojų. 
Mane surakina erdvė ir lai
kas, atrodo sutraiškys... Išsi
gąstu, nusipurtau. Tvarinys, 
bandęs atbusti, žnegteli į 
juodąją gelmę..." Galbūt todėl 
savo darbuose ji stengėsi 
įminti gyvenimo mįslę. 

Paveiksle „Susitaikymas" pa
vaizduotas gyvenimas kaip 
smėlio laikrodis — o trapi 
figūrėlė suspausta per vi
durį... Ir nežinia, ar tu išliksi, 
ar tave nusineš laiko smiltys į 
nežinią. Paveiksle „Iliuzija" 
pavaizduoti žmonės, balansuo
jantys ant gyvenimo upės ban
gų. Plati, srauni gyvenimo 
upė, krentanti nuo didingų uo
lų, nešasi su savimi ir žmones, 
sėdinčius valtyj. Ir vėlgi klau
simas — ar išliks jie gyvenimo 
upės verpetuose — ar nugrims 
į nežinią... Dažnai gyvenimas 
ir yra vaikščiojimas peilio 
ašmenimis. Gyvenimas, tai 
gėrio ir blogio kova. Tai at
vaizduota paveiksle „Dviko
va". Lyĝ  raudonoji paukštė, 
gėris blaškosi tamsiame niū
riame gyvenime, kuriame tiek 
daug blogio, melo ir neapykan
tos. Žvelgiant į paveikslą, gali
ma išskaityti optimistinias 
gaideles, gėrio laimėjimą. Pa
veikslas „Autoportretas" — 
abstrakcija. Jame suskamba 
naujos gaidos, atsiveria nauji 
jausmai. Čia ji sprendžia moti
nystės, tęstinumo temą. Su
brendusiai menininkei rūpi ne 
tik jos būtis, bet ir jos vaikų 
ateitis. Pasaulis nuotaikingas, 
spalvingas, bet jame tvyro ir 
daug grėsmės jos mažiems 
vaikams. Jai dabar rūpi, kaip 
apsaugoti juos nuo tykojančių 
pavojų. Ir vėl klausimas, į 
kurį ji bando rasti atsakymą. 
Inga talentingai, išmoningai 
valdo teptuką, reikia tikėtis, 
kad ji ras atsakymus į visus 
jai rūpimus klausimus. 

Zenonas Baltrušis 

Jo kelias į meno pasaulį taip 
pat prasidėjo nuo vaikystės 
Gimė ir augo Mitkūnų kaime 

— tai spalvingų lygumų kraš
tas. Ramybė ir grožis dvelkia 
iš gamtos. Jis prisimena, kad 
mokykla buvo už penkių kilo
metrų ir jam tekdavo pėsčio
mis žygiuoti per sniegą, o pa
vasarį per gražiąsias ir spal
vingas pievas. Visą laiką jį 
traukia gamta. Joje pasisemia 
peno savo kūrybai. Retas žino, 
kaip atrodo žydinti smilga, 
rasa besiprausianti, ar tingiai 
besiskleidžianti nuo pirmųjų 
saulės spindulių laukų gėlelė. 
O kaip atrodo jūros purslai, 
pasveikinti pirmais saulės 
spinduliais ...Visa tai mes ga
lime pamatyti menininko nuo
traukose parodoje. 

Žvelgti į gyvenimą pro ob
jektyvą jis pradėjo nuo moky
klos suolo. Vidurinę mokyklą 
lankė Kačerginėje. Tada abu 
su draugu pradėjo fotografuo
ti. Pirmosios nuotraukos buvo 
klasės draugų portretai, o vė
liau pradėjo fotografuoti gam
tą. Jis' sako žavisi gamtos 
prabudimu, žydėjimu: „Mano 
akys džiaugdavosi, kai maty
davau atbundančią gamtą, bet 
kai nufotografuodavau, tai su 
širdgėla pamatydavau, kad 
tas žavesys dingdavo". 

Mokykloje susidomi orionto-
logija. Važinėja į Kauno Zoolo
gijos muziejų, kur mokosi od
ontologijos paslapčių pas mu
ziejininką Jazerskį. „Jis išmo
kė mus stebėti gamtą, paukš
čių gyvenimą. Tai buvo labai 
prasmingos ir reikalingos gy
venimo pamokos. Aš išmokau 
rasti retų paukščių lizdus, 
stebėti jų elgesį. Aš išmokau 
stebėti gamtą", — pasakoja 
Zenonas. 

Fotografijos meną studijavo 
Vilniuje, technikos mokykloje. 
Baigęs ją, turėjo dirbti foto
ateljė, bet tai jo neviliojo. 
Užsidaryti tarp keturių sienų 
nuo viso pasaulio nesinorėjo, 
traukė gamta. Gauna darbą 
Žemės ūkio akademijoje. Čia 
jis susidomi įvairiomis gėlių 
rūšimis. Pats tampa gėli
ninku. Augina, renka retas 
įvairių gelių rūšis. Labiausiai 

(Kauno rajonas). Senelis buvo jam imponuoja lelijos, jas ir 
eigulys. Gyveno vienkiemyje, dabar iug;na. bando išvesti 
tik keturios sodybos. Mitkūnai naujas rūšis. Nemėgsta skintų 

Vasaros viešnia... Nuotr. Baniutea Kroniene* 

gėlių — sako, kad skinta gėlė 
jau mirusi. Todėl net savo ar
timiesiems neleidžia skinti gė
lių. Jis dalyvauja Kauno foto-
klubo veikloje ir parodose, jo 
fotografijos dainai būna spau
doje, 

Zenona domina žmonių iš
raiškingi veidai. Gamtoje jis 
ieško trapumo. Jį vilioja žy
dėjimas ir rudens spalvos. Jis 
mėgsta keliauti per lietų su fo-
toobjektyvu. O kartais ir pir
mas sniegas ant ugnimi de
gančio lapo suskamba keistu 
skambesiu. Jį domina visuma, 
bet taip pat neabejingas ir at
skiroms detalėms. Ypač, jeigu 
jos alsuoja praeitimi. Vaikš
čiodamas kapinėse, jis užfik
suoja senovinį kryžių, kurio 
galbūt po kelių metų nebeliks. 

Arba pamato senovinį baro
kinį namo fasadą, kuris taip 
pat bus nupūstas laiko vėjo. Jį 
stebina ir senovinis ratas prie 
palinkusios tvoros, ir surūdi
jusi pasaga prie medinio, bai
giančio griūti namo... Visa tai 
yra mūsų praeitis, mūsų 
šaknys. Štai jo nuotraukose 
matome paslaptingas kapinių 
detales — ir į mus padvelkia 
senovė. 

Su dokumentalisto žurna
listo patirtimi jis tiksliai už
fiksuoja literatūrinius objek
tus. Jis dalyvauja kartu su 
muziejininkais ekspedicijose, 
lanko rašytojų tėviškes. Kai 
kurių jau nelikę. Kad ir Jurgio 
Savickio — likę tik dideli 
ąžuolų kelmai. O štai per 
erškėtuogės gėlę jis pateikia 
Adomo Mickevičiaus namą — 
muziejų. Didinga Vytauto baž
nyčia apsupta saulės spindu
liais. O Kudirkos tėviškę jis 
užfiksuoja pro paslaptingą rū
ką. Muziejaus fondai jo dėka 
pasipildo įdomiomis rašytojų 
ir poetų nuotraukomis. Jis 
ieško nestandartinių pozų. Fo
toaparatas daug kartų sprag
si, bet ii to jis padaro tik 
vieną nuotrauką, kuri, kaip jis 
sako, yra toji tikroji. Jo nuo
traukoms būdingas poetišku
mas, romantiškumas. Jose ne
surasi grėsmingų motyvų ir 
iššaukiančių tonų. Gimęs ra
mioje, harmoningoje gamtoje, 
ir kuria ramų, harmoningą 
meną. 

Šiuos du menininkus jungia 
meilė gamtai, meilė praeities 
įvykiams, meilė tam, kas iš
lieka, kas amžina, gyvenimo 
vertybėms. Ši paroda — tai 
pirmieji, bet tvirti, judviejų 
žingsniai į gyvenimo atradimo 
džiaugsmą. 

APIE JONĄ BALĮ 
SU MEILE m PAGARBA 

Atkelta iš 1 psl. 
Jis taip pat pradė

jo bendradarbiauti Amerikos 
moksliniuose leidiniuose: Jour
nal ofAmerican Folklore, The 
Marian, Midioett Folklore 
(vienu metu buvo šio žurnalo 
vadybininkas). 

Dar gyvendamas Lietuvoje, 
Jonas Balys buvo sumanęs 
išleisti kapitalinį lietuvių tau
tosakos leidinį aštuoniomis se
rijomis: A — sakmės, B — pa
sakos, C — dainos, D — me
lodijos, E — patarlės ir 
priežodžiai, F — mįslės, G — 
tikėjimas, H — papročiai. 
Kiekvienos seruos buvo numa
tyti trys tomai. Deja, buvo 
spėta išleisti tik vieną: Lietu
vių liaudies sakmės, I, Kau
nas, 1940, 448 p., jame pa
skelbta 890 tekstų. 

Rankraštinę medžiagą, pa
ruoštą kitiems dviems sakmių 
tomams, lietuvių tautosakinin
kas išleido Amerikoje — Isto
riniai padavimai: Lithuanian 
Historial Legenda (Čikaga: 
Lietuvių katalikų spaudos 
draugija, 1949), pirmąjį „Lie
tuvių tautosakos lobyno" tomą 
Dva$io$ ir įmonės (Blooming-
ton, Indiana, 1951), Lithua

nian Ghost Stories from Pitts-
burgh, Pa. [Lietuvių pasakoji
mai apie vaiduoklius, užrašyti 
Pitsburge], išspausdinti žur
nale Midwest Folklore, 1952, 
Nr. 1, p. 47-52, bei Angbjoje — 
Lietuvių mitologiškos sakmės: 
Lithuanian mythological le-
gends (London: Nidos knygų 
klubo leidinys, 1958). 

Buvo pradėtas Jono Balio 
kaupti „Lietuvių tautosakos 
lobynas*, kuriame buvo skel
biama daugiausia Lietuvių 
tautosakos archyvo (LTA; da
bar tai Lietuvių tautosakos 
rankraštynas Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institute 
Vilniuje), Lietuvių mokslo 
draugijos (LMD) ir Lietuvos 
žemės vardyno medžiaga 
(LZV), paties Jono Balio ran
ka nukopijuota iš rankraščių. 
Tačiau daug dainų, pasakų ir 
sakmių, tikėjimų ir papročių 
buvo užrašyta Amerikoje, iš 
ten gyvenusių lietuvių, kai Jo
nas Balys keliavo po Ameriką 
su milžinišku garso įrašymo 
aparatu aplankydamas lietu
vių telkinius: „patraukiau į 
keliones 1949 ir 1950 m. va
saros mėnesiais. Surinkau per 
1,000 dainų, keliasdešimt pa
sakų, sakmių, nemaža kito
kios tautosakos". Žmonės, pas 
kuriuos apsilankydavo, dažnai 
jį klausdavo: „Ką jūs čia par
duodate?" Jis atsakydavęs: 
„Nieko neparduodu, bet perku 
liaudies dainas ir pasakas, bet 
už tai nieko nemoku". 

Visa tautosakinė medžiaga, 
užrašyta J. Balio, buvo nuko
pijuota iš vielelių ir juostų ir 
dabar saugoma Folk Songs ar
chyve Kongreso bibliotekoje 
Washingtone ir kitose saugy
klose. Originalai — rankraš
čiai, fonogramos, jo sudarytas 
tautosakos archyvas ir surink
tos tautosakinės knygos yra 
Lietuvių kultūros archyvo mu
ziejaus Putname tautosakos 
kambaryje, pavadintame Jono 
Balio vardu. 

Apskritai, dviejose dainų 
knygose — Lietuvių dainos 
Amerikoje: Pasakojamosios 
dainos ir baladės, išleista Lie
tuvių enciklopedijos leidykloje 
1958, ir Lietuvių dainos Ame
rikoje. Antrasis rinkinys: Ly
rinės, meiles, papročių, darbo, 
švenčių ir pramogų dainos, 
išleista Silver Spring, Md., 
Lietuvių tautosakos leidykloje 
1977, — buvo paskelbta dau
giau kaip tūkstantis dainų ir 
ketvirtis tūkstančio melodijų. 

„Lietuvių tautosakos lobyno* 
serijoje buvo išleista 11 tomų: 
jau minėtas Dvasios ir įmones, 
įrištas kartu su antruoju tomu 
Liaudies magija ir medicina 
(1951), Suvalkiečių vestuvės 
(aprašė U. Žemaitienė, viena 
geriausių J. Balio tautosakos 
pateikėjų Amerikoje; išleista 
80 puslapių knygelė 1953 me
tais), baladžių katalogas — 
Lithuanian narrativt folk-
songs: A description of types 
and a bibliography (VVashing-
ton, 1964), du jau minėti Lie
tuvių dainų Amerikoje tomai, 
Lietuvių kalendorinės šventės: 
Tautosakinė medžiaga ir aiš
kinimai (Silver Spring, MD.: 
Lietuvių tautosakos leidykla, 
1978); antras leidimas — Vil
nius: Mintis 1993); Vaikystė ir 
vedybos: Lietuvių liaudies 
tradicijos (Silver Spring, Md.: 
Lietuvių tautosakos leidyba, 
1978); Mirtis ir laidotuvės: 
Lietuvių liaudies tradicijos 
(Silver Spring, Md.: Lietuvių 
tautosakos leidykla, 1981); 
Lietuvių žemdirbystės papro
čiai ir tikėjimai: Lietuvių liau
dies tradicijos (Silver Spring, 
Md.: Lietuvių tautosakos lei
dykla, 1986) ir Suvalkiečių 
liaudies kūryba Amerikoje: 
Antologija (Silver Spring, Md.: 
Lietuvių tautosakos leidykla, 
1989). 

Pasak Jono Balio, svarbiau
sias jo užsibrėžtas tikslas bu

vo surinkti ir paskelbti pačią 
„tautosakinę žaliavą*,-be to, 
pasistengti, kad tie leidiniai 
pakliūtų į kuo didesni biblio
tekų ir tyrimo įstaigų skaičių 
ir ten išliktų ilgam laikui. 

Dauguma Jono Balio su
rinktų ir parengtų knygų buvo 
spausdinamos Lietuvių tauto
sakos leidykloje Silver Sprin-
ge, kurios steigėjas, savinin
kas ir direktorius buvo jis 
pats, ši leidykla veikė iki 1989 
metų pradžios. 

Apskritai, nuo 1956 iki 1981 
metų buvo Jono Balio darbuo
tasi Kongreso bibliotekoje Wa-
shingtone, kur jis dirbo Slavis
tikos ir Rytų Europos skyriuje 
Baltuos srities specialistu. 
„Svarbiausios pareigos ten 
buvo rūpintis Baltuos kraštų 
reikalais: atrinkti ir užsakyti 
knygas ir periodiką, teikti vi
sokią informaciją žodžiu ir 
raštu, bendradarbiauti biblio
grafijos projektuose". J. Balys 
parašė ir išleido daugiau kaip 
13 bibliografijų, svarbesnės iš 
jų: bibliografija apie Lietuvą ir 
lietuvius anglų kalba Lithua-
nia and Lithuanians, išleista 
New Yorke 1961; Lithuanian 
poerioatcals in American li-
braries, 1982, Kongreso biblio
tekos leidinys; str. „Biblio
grafija" — Lietuvių Enciklope
dija, išleista Bostone, t. 
XXXVI, 1985, p. 75-78. Jis 
buvo Lietuvių Enciklopedijos 
Tautosakos — tautotyros sky
riaus vedėjas, redaktorius ir 
bendradarbis, straipsnių apie 
Aitvarą, Balades, Burtus ir 
burtininkus, Dainas, Dfclią, 
Deivę, Derliaus papročius, 
Dievaitį, Dvasių kultą, Dun
dulį, Eglės pasaką ir t.t. auto
rius. 

J. Balys teikė tautosakinę 
medžiagą nuo 1933 iki i982 
metų leidiniui Internationale 
Volkskundliche Bibliographie 
(Berlin-Goettingen-Bonn-New 
York, 1917 —, dabar tą darbą 
tęsia etnologas Vacys Milius); 
rašė apžvalginius straipspius 
enciklopedijoms Stanąard 
Dictionary of Folklore, Mytho-
logy and Legend (2 t., New 
York, 1949-1950), Woerter-
buch der Mythologie (H. W. 
Haussig, Stuttgart, 1065), 
New Catholic Encyclopedia 
(1967). 

Būdamas išeivijoje įsteigto 
Lituanistikos instituto prezi
dentu (1964-1967), Jonas Ba
lys inicijavo leidinių seriją Li
tuanistikos darbai, kurių pir
mus du tomus pats suredaga
vo: I — 1966, H — 1969. Iš
tikimas tautininkų pažiūroms, 
kurios, beje, jį lydėjo nuo pat 
jaunystės, buvo tautininkų 
politikos ir kultūros žurnalo 
Naujoji viltis vyr. redaktorius 
(1970-1980), su pertrauka 
1977-1978). Nemenkai pasižy
mėjo ir kaip publicistas (buvo 
specialusis Dirvos korespon
dentas Washingtone), recenza
vo vos ne visas Lietuvoje ir 
Amerikoje pasirodžiusias folk
loristines ar šiaip jį sudominu
sias knygas, daug rasė apie 
Nepriklausomos Lietuvos die
nas, Amerikos lietuvių -mo
kslinį ir kultūrinį gyvenimą. 
1979-1981 m. buvo ir VŪKo 
vicepirmininkas informacijos 
ir spaudos reikalams. 

lietuvių Chartoje, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės , pa
rengtame „kiekvieno lietuvio 
sąžinei rašytame kodekse", 
kuris buvo paskelbtas 1949 m. 
birželio 14 dieną, pabrėžiama: 
„Lietuvis lieka lietuviu visur 
ir visada. Tautinė kultūra yra 
kelias \ tarptautini pripa
žinimą ir bendradarbiavimą. 
Kiekvieno lietuvio priedermė 
sudaryti sąlygas tautinei kul
tūrai". 

Ir mums — tėvynėje gyve
nantiems — Jonas Balys, pa
sak Norberto Vėliaus, buvo 
kelrodė žvaigždė iš už jūrų 
marių, šviečianti ir rodanti 
kelią. 

^ « - . • . - . 
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Leidiniai 
NAUJAS POEZIJOS ŽODIS 

Lietuvos Rašytojų klube 
pristatyta nauja jaunesniosios 
kartos poeto Eugenijaus Ali
sankos knyga dievakaulis. 
Kalbėję poetai ir literatūros 
kritikai pažymėjo, kad tai 
naujas todis lietuvių poezijoje, 
naujas poezijos vaizdas. 

Apibūdindama šią E. Ali-
šankos knygą, literatūros ty
rinėtoja Audinga Perulityte, 
be kita ko, pasakė, kad joje 
klostosi nevienaprasmis ir ne-
vienaąiis pasaulio vaizdas. 
Šiuo požiūriu knygoje galima 
atpažinti i i karto dvi meninio 
vaizdo perdavimo versijas. Iš 
vienos puses — tai senųjų 
šventosios realybės mitų mir
tis, iš kitos — naujų mitų 
pradžia. A. Perulitytės nuo
mone, čia ir pasireiškia poeto 
E. Alisankos naujumas. Tai 
tarsi naujas poezijos vaizdas, 
naujas jos būvis. 

Lygindamas E. Alisankos 
knygą dievakaulis su 1995 m. 
išėjusiu jo eilėraščių rinkiniu 
Peleno miestas, poetas Donal
das Kajokas ta. p pat pastebėjo 
naują, įdomią E. Alisankos 
poezijos slinktį į naujoviš
kumą. 

E. Alisanka — subtilus poe

tas, subtili jo poezija, — pri
pažino kitas poetas Arnas 
Ališauskas. Jo naujoje knygoje 
— gražus, ramus tekstas. Pri
tardamas minėtiems kalbėto
jams, A. Ališauskas pažymėjo, 
.kad dievakaulyje pasireiškia 
europinė poezija, tai žingsnis 
nuo realizmo laikų lyrikos. 

Paskaitęs eilėraščių iš savo 
naujosios knygos, E. Alisanka 
kalbėjo apie impulsus, paska
tinusius ją parašyti. Be kita 
ko, jis papasakojo apie jaus
mus ir įvaizdžius, kilusius jam 
apsilankius Airijoje, prieš ko
kius 5000 metų statytuose 
megalitiniuose statiniuose — 
akmens amžiaus žmonių lai
dojimo vietoje, kur pro angą 
tik metų lygiadieniais paten
ka, suspindi saulės spindulys, 
apšviesdamas kadaise čia de
gintų mirusiųjų pelenus, iš
likusius kaulus. I i čia kilusios 
asociacijos jį paskatino pa
rašyti dievakaulį, kitus šios 
knygos eilėraščius. 

Naująją E. Alisankos poezi
jos knygą teigiamai įvertino 
plačiai žinomas egzodo lite
ratūros tyrinėtojas Rimvydas 
Šilbajoris. 

Algimantas A n t a n a s 
N a u j o k a i t i s 
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EUGENIJUS ALISANKA 

. • J . ' •-- p 
eilėrmšiio skaitymas 

nemoku perskaityti eilėraščio per akinius taip iisikreipia 
erdves kad nuo žodžio lig žodžio keliauji šviesmečius per tą 

laiką svorio priaugi susirauktieji ir numiršti o prisikėlęs 
kitam gyvenime vėl pradedi iš pradžių nuo abėcėlės nuo 

raidžių ant sienų nuo daiktavardžių greičiausiai nusėda 
;';~ keiksmažodžiai mažos fugasinėsgranatos sprogdinu 

vaizduotėje viską: vaikų žaidimus ašaras nepavykusius 
gyvenimus karas šaukia Šarūnas pro dūmų užkardą koks 

eilėraštis kokia slapta sintaksė per patrankos šūvį turėtume 
susikalbėti kaip gyvuliai uosdami laižydami akimis žiūrėk 

ir pažinsim viens kitą pjudydami drėksdami atrajodami bet 
ne: per akinius taip iisikreipia erdvės kad nuo žodžio 

lig žodžio keliauji šviesmečius 

pantą rhei 

kei keliesi per jausmų upe 
iš mirtingojo tapdamas šešėliu 

kuris atsispindi tik 
dangaus lygumose sniego 

vėpūtiniuos išsilydžiusiam mėly 
kai keliesi į uolingus krantus 

ieškodamas atokvėpio 
aštriabriaunių minčių įlankose 

grynojo proto miestuose kai 
keliesi ii savojo ai apgyvendinto 

aistringųjų dievo gerbėjų skurdžių 
Uverčiančių kišenes paskutiniojo 

teismo akivaizdoj ir bepročių 
kuriems nerūpi gyvenimas iki 

mirties kad užbaigtum eilėraštį 
suteiktum aiškumo sielai ir 

skambumo kūnui vieną mirksnį staiga 
pajunti kad upė neša tave į visa* 

keturias pasaulio putes ir vieną 
mirksnį tavo istorija tampa nekrologu 

dJavakauli* 

tėvas mirė nepaliko testamento išnešė kūną į malūno 
griuvėsius ant kalno ir paliko ir sulaukė ženklo tris dienas tris 

naktis dangus maišės su žeme kol tylai stojus auksas atsiskyrė 
nuo sidabro sidabras nuo vario pesliai šunys ir žiurkės 

išsidalijo vario monetas sidabrą išgraužė saules rūgštis auksą 
sūnus susikrovė į motinos austą drobės maišą ir išėjo į vilnių 

ėjo pusamžis vyras varstydamas duris ieškodamas laimės 
neradęs rodė tėvo auksą juvelyrams ir amatininkams 

turtingiems žydams ir barų suteneriams vienas nusipirko 
blauzdikaulį fleitai kitas pirštikaulius apyrankėms trečias pus

velčiui išsiderėjo dubens kaulų dukros vestuvėms ketvirtas 
taip ir nepasakęs kam viską išpardavė pasiliko sau tik kaukolę 
šaltom naktim susiraitydavo užkimšęs laikraščiais akiduobes 
ir kaip kūdikis įsčiose miegodavo nesapnuodamas ir ai pirkau 

vieną kaulą bet nežinau kaip jis vadinas nei ai nei mano 
sūnus jis sako dievakaulis 

E. Alisankos poMUo* knygos sutiktuvės Rašytojų klube. Ii kairės: 
B. Alisanka, literatūros tyrinėtojai — A. Perolitytt ir R. Šilbajoris. 

Nuotr. Augustino Alisankos 

Aštriabriaunės minčių 
įlankos 

Rimvydas Šilbajoris 
Jeigu Eugenijus Alisanka 

ilgas ir lieknas kaip Don Ki
chotas, tai aš trumpas ir 
drūtas kaip Sancho Pansa. Ir 
man nedrąsu jums apie savo 
riterio eiles kalbėti, kad 
neišgirsčiau iš aukštumos: pri
lygsti riteriui, kurį suvokti 
gali. Ne man. Bet ką padarysi 
— tokia jau kritikų dalia. 

Kaip jau Sancho Pansa, aš 
linkės besti nosį į žemę, 
ieškoti poezijos, kaip Paster
nakas, žolėj, dalykuose, kurie 
yra pirštais apčiuopiami ir al
suoja gyvybe, nors jie ir kieti, 
abuojus daiktai būtų. Užtat 
mane ir padrąsina. Eugenijaus 
žodžiai: „turėtume susikalbėti 
kaip gyvuliai uosdami laižy
dami akinus žiūrėk ir pa
žinsim vienas kitą". 

Ir ką gi aš matau toje Eu
genijaus žemėje? Matau, kaip 
jo knygos 80 puslapyje „mote
rys skalauja paklodes / ir bur
nas pasikaišę sijonus / nuogos 
šlaunys žolėj blizga". Va ir 
poetiška žolė, su prieskoniu 
erotikos — pradedi galvoti 
apie gražiausiąją Dulcinėją — 
ir su sąmojaus druska, kuria 
toms moterims poetas skalau
ja burnas. Mano, ginklanešio, 
arklidėse užaugusi širdis tuoj 
pat atsiliepia ir į poeto vyrus, 
kurie 87 puslapyje „smirdi 
arkliašūdžiais" ir „česnakais 
po meilės nakties", ir „dūmais 
iš skerdžiamo jaučio širdies" 
— o tada jau sustoji. Kažkas 
dar kitas yra atėjęs į poeto 
eiles ir žiūri į mus, ir mes 
sužinom to kažko kito vardą, 
kada poetas sako: „vėliau apie 
mirtį j ie smirdi / neprieinama 
uoslei gyvybe". 

Padvelkia kažkoks naujas, 
šaltas vėjas, kuris 12 pusla
pyje „perkeičia minčių spal
vą", ir prablaivėjusi akis pra
deda matyti mirties vardą su
pantį žodžių pasaulį, pulsuo
jantį ta neprieinama gyvybe, 
kuri savo ruožtu apsupa poeto 
žodį, ir žodis pro ją pra
sišviečia, tapdamas kažkuo 
daugiau už save, pavyzdžiui 
kad ir tokiame posmelyje (psl. 
48): „ruduo ramus išnoko gais
ras / liepsna slapčia sulaižo 
krūmus / ir dievo vieton stojas 
toluma". Ramus rudens iš
sipildymo jausmas derliui 
išnokus, gaisras — rudens 
spalvų pilnybė, virstantis bib-
linio degančio kromo liepsna, 
ir staiga tušti, pliki rudens 
laukai, ne Dievo žodis Mozei, 
bet didelė to žodžio laukimo 
toluma. 

Tada pradedi suprasti ir 
kaip gali būti toks daiktas 
kaip „aštriabriaunės minčių 
įlankos" (psl. 23), krašte, kuris 
atsiveria „persikėlus per jaus
mų upę" ir iš mirtingojo tapus 
šešėliu. Kraštas lyg ir nu

jaučiamas, anapus Letos, toje, 
anot Šekspyro, „nežinomoj šaly 
iš kur negrįžta joks keleivis". 
Matau, ir kaip „atplyšę debe
sys velka šešėlį plikšakių so
dais" ir man gaila jų, tų at-
plyšėlių, beveik kaip savęs, to 
per savo gyvenimą keliau
jančio šešėlio. Matau, kaip 
„krantas balkšvais dantimis 
laikosi atoslūgio" ir galvoju 
apie nepasiduodantį ledą, ran
komis liečiantį Eugenijaus 
„tirpstantį laiką" ir linkiu jam 
(t.y. ledui) stiprybės kaip 
pačiam sau, nes irgi girdžiu 
parašytą balsą: „tat tvam asi, 
mirtingas ir vienišas". 

Eugenijus nemedituoja apie 
mirtį taip, kaip koks vienuolis 
savo celės prietemoj, akis į akį 
su kaukuolės duobėm, nors, 
tiesa, jam irgi kaukuolė gali 
patapti langu į visatos šaltį: 
(psl. 53): „šaltom naktim susi
raitydavo užkimšęs laikraš
čiais akiduobes", bet tada mir
tis ir gimimas susijungia į 
vieną užsimiršimą: „ir kaip 
kūdikis įsčiose miegodavo ne
sapnuodamas". Tiksliau gal 
būtų sakyti, kad jis medituoja 
gyvenimą, žiūrėdamas, kaip 
visa, kas gyvena, tikisi iš
ganymo mirties ir atpirkimo 
pilnumoj, kaip tas jo voras su 
kryžium ant nugaros: „tėve 
mūsų kurs esi musės akies 
tinklainėj du tūkstančius 
metų suptis ant kryžiaus su 
pagoniška baime nukristi į 
nieko nereiškiantį gyvenimą" 
(psl. 61). Cia man prisimena 
kažkieno pasakymas, kad gy
venimas be Kristaus yra be 
galo nuobodus. 

Baigiant dar žodis apie Eu
genijaus poetinę kalbą. Jį 
skaitant man tenka mokytis 
kitokios gramatikos, kitokių 
žodžių tarpusavio ryšių tai
syklių, o tos taisyklės iškyla iš 
sielos praregėjimų, iš perskai
tymo to, kas neparašyta, bet į 
ką nurodo parašytieji žodžiai. 
Užtat aš džiaugiuos kartu su 
poetu, kaip jis sako, Jcai ap
tinku eilėrašty / neparašytą 
eilutę". O tokios eilutės kar
tais slepiasr už žodžių žaismo, 
už implikuotų kalambūrų, 
kaip, pavyzdžiui, psl. 28 eilė
raštyje apie Aušros vartus: 
Joji nerasdamas rimo neras
damas / pėdų kur dievas išėjo / 
pro akis pro dūmus pro / palie
gusio elgetos saują / girdžiu lo
jimą kitapus sienos/ aušros 
spindulys dangaus vartuos / 
arkangelas šuo / iš mano 
krūtinės" Po kiek laiko su
pranti, kad tie šunys tai vie
nuoliai, nes jų yra Domini
konų gatvė, taigi tas lojimas 
yra malda, nes jie Domini 
canes, o tada ir poeto lojimas 
ieškomais rimais, sekant Die
vo pėdu jambais arba dakti 

VILNIUS — NE VIEN LIETUVIŲ 
KULTŪROS ŽIDINYS 

Vilniaus kultūrinis gyveni
mas 1900-1940. Išleido Lietu
vių literatūros ir tautosakos 
institutas. Vilnius. 1998 m. 
Redaktorė Donata Linčiuvie-
nė; sudarytoja humanitarinių 
mokslų dr. Alma Lapinskienė. 
Knyga minkštais viršeliais, 
306 psl., leidyklos adresas: 
Antakalnio g. 6, 2055 Vilnius. 

Lietuvos sostinės kultūrinio 
gyvenimo apraiškos padalin
tos į du laikotarpius: pirmasis 
1900-1918 m., antrasis 1919-
1940 m. Tas apraiškas iš 
įvairių aspektų nagrinėja ir 
aptaria netoli trisdešimt auto
rių, neskaitant Vytauto Kubi
liaus, kuris pateikia įvadą ir 
pirmajam, ir antrajam laiko
tarpiui. 

Kaip galima suprasti iš tų 
trumpų įžanginių žodžių, 
knygoje spausdinami straips
niai iš konferencijos (deja, 
niekur nepažymėta, kada ta 
konferencija vyko), kurios tik
slas — „apibūdinti Vilnių — 
kultūrinių ryšių ir sąveikų 
centrą, vieną ryškiausių Vidu
rio ir Rytų Europoje"; „Ši kon
ferencija skirta Vilniaus kul
tūriniam gyvenimui tarp 
dviejų pasaulinių karų. Vie
nam prieštaringiausių ilga
amžėje šio miesto kultūros is
torijoje. ... Šioje konferencijoje 
ketinama kalbėti ne apie 
skriaudas, o apie tautinių 
kultūrų sąveikas, apie Vil
niaus kultūros bendrumo 
ženklus. Akivaizdu, jog kai 
kurios Vilniaus kultūros tra
dicijos buvo stipresnės už dis
kriminacijos barjerus..." 

Štai tik keli straipsnių, 
spausdinamų knygoje, pavadi
nimai: „Lietuvių literatūra 
XX a. pradžios Vilniuje"; 

liais, ir kad abu veda per dan
gaus spindulį Aušros vartuose 
į aušros spindulį vartuose 
dangaus, per tai, kas žemėje 
yra paliegusi, kaip elgeta, 
malda iš poeto krūtinės. Cia 
prisimena Osipo Mandelštamo 
žodžiai: JBožje imia, kak bol-
šąja ptica / Vilietiela iz mojei 
grudi", pažodinis vertimas: 
„Dievo vardas kaip didžiulis 
paukštis išskrido iš mano krū
tinės". 

Turiu ir poeto, ir jūsų atsi
prašyti už šį skubotą prista
tymą, nes neturėjau laiko 
knygą kaip reikiant perskaity
ti, įsisąmoninti viską, ką jis 
ten pasiekė ar bandė pasiekti, 
ir jums protingai išdėstyti. 
Bet norėčiau tikėtis, kad ir 
tiek pakaks jus šia knyga su
dominti, prie jos patraukti, 
kad visi galėtume poetui pasa
kyti; „tat tvam asi, mirtingas, 
bet ne vienišas". 

„Lietuvių mokslo draugijos 
vaidmuo kultūriniame Vil
niaus gyvenime"; „Operos 'Bi
rutė' 90-metis"; „Vilniaus erd
vė tarp saerum ir profanum"; 
„Kun. Kristupas Čibiras ir jo 
artimiausi bendradarbiai"; 
„Vilniaus žydų kultūra tarp 
dviejų pasaulinių karų" (ši 
Mejerio Šubo straipsnį per
spausdiname šioje priedo lai
doje, nes jis ypač akivaizdžiai 
patvirtina, kad pirmosios Lie
tuvos nepriklausomybės de
šimtmečiais diskriminacija 
prieš žydus neegzistavo, jie 
galėjo laisvai puoselėti savo 
kultūrą, švietimą, leisti laik
raščius, tvarkyti savo gyve
nimą). 

Eilinį skaitytoją, ypač gy
venantį už Lietuvos ribų, erzi
na nuolat vartojamas „tarpu
kario Lietuvos" terminas, ta
rytum autoriai bijote bijo pri
pažinti, kas įvyko 1918 vasa
rio 16 d. Nors iš straipsnių 
turinio susidarome nuomonę, 
kad su nepriklausomybės lai
kotarpio kultūriniu gyvenimu 
Vilniuje gerai susipažinta ir 
perteikta (juk knyga apribota 
1940 m., kai Lietuva nepri
klausomybę prarado per pir
mąją bolševikų okupaciją), tų 
terminų vartoseną, be abejo, 
reikia priskirti redaktorės 
neapdairumui. 

Antras minusas: kai kurių 
straipsnių spausdinimas rusų 
ir lenkų kalba, be santraukos 
lietuviškai. (Rusų kalba 
straipsniai yra išspausdinti 
kirilica, tad net autorių pa
vardės, rusiškai nemokan
čiam, neįskaitomos.) Nejaugi 
knygos sudarytojai tiki, kad 
kiekvienas lietuvis moka šias 
kalbas? Kadangi medžiaga, 
surinkta knygoje Vilniaus 
kultūrinis gyvenimas 1900-
1940 yra svari, gali būti ver
tinga tiek pažintine prasme, 
tiek moksliniams darbams, 
daugeliui rusų ir lenkų kalba 
išspausdinti straipsniai bus 
kaip „tuščia vieta" kitais atve
jais rimtame leidinyje. 

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ISTORIJA 

Apie Lietuvos kariuomenę — 
taip vadinasi Lietuvos ar
chyvų departamento tęstinio 
leidinio Lietuvos archyvai dvy
liktasis sąsiuvinis. 

Šiame Lietuvos centrinio 
valstybės archyvo specialistų 
parengtame straipsnių ir do
kumentų rinkinyje, kaip sakė 
Archyvų departamento gene
ralinis direktorius Vidas Gri
goraitis, — siekiama apžvelgti 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės istoriją, išryškinti 
kai kuriuos jos pradžios ir pa
baigos momentus taip. kaip jie 
atsiskleidžia, betyrinėjant do
kumentus. Leidinyje pateikia
ma archyvinių duomenų apie 
karininkų rengimo pradžią, 
apie Amerikos lietuvių briga
dos organizavimą 1919-1920 
metais, apie Lietuvos kariuo
menės uniformos raidą ir au
tomobilius, taip pat karinių 
komendantūrų susiformavi
mą. Leidinys baigiamas doku
mentais apie Lietuvos kariuo
menės inkorporavimą į Rau
donosios armijos sudėtį bei 
29-ojo šaulių teritorinio korpu
so formavimą 1940 metais. 

Lietuvos archyvų, dvyliktame 
sąsiuvinyje taip pat apžvel
giami Latvijos ir Lietuvos san
tykiai 1918-1940 metais. 

Leidinyje pateikti straips
niai ir dokumentai pasak V. 
Grigoraičio, pasitarnaus tyri
nėjantiems Lietuvos istori
ją, besidomintiems konkrečiai 
Lietuvos kariuomenės istorija. 

Šis Lietuvos archyvų depar
tamento išleistas sąsiuvinis, 
nors ir pavėluotai, yra skiria
mas Lietuvos kariuomenės 
80-mečiui. 

(Elta) 

KNYGA — TARSI 
SUVERTAS 

KASDIENYBĖS ROŽINIS 

Trečią savo knygą Kasdie
nybės rožinis geg. 18 d. Vil
niaus rotušėje pristatė Kauno 
dramos teatro aktorė Doloresa 
Kazragytė. Novelių — laiškų 
knygą 4,000 egzempliorių ti
ražu išleido „Gardemjos" lei
dykla. 

D. Kazragytės pirmoji knyga 
Tiltas be turėklų, dienos šviesą 
išvydo 1986 metais, o po aš
tuonerių metų pasirodžiusi 
Gyvenimas prieš Gyvenimą su
laukė nemenko populiarumo. 
Naujausią knygą autorė vadi
na paskutiniąja. Joje — gyve
nimo vaizdeliai, kuriuos kiek
vieną trečiadienį galėdavo 
perskaityti dienraščio Kauno 
diena skaitytojai. 

(Elta) 

Vilniaus senamiesčio panorama. Nimlr Antano Sutkaus 
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PRANCŪZAI GĖRĖJOSI LIETUVIŲ 
MUZIKA 

Vilniaus arkikatedros detalė. Nuotr. Vinco Šalčiūno 

Vilniaus žydų kultūra tarp 
dviejų pasaulinių karų 

Kai tarp jaunos Lietuvos 
Respublikos ir Tarybų Rusijos 
vyko taikos derybos, iš pra
džių buvo numatyta, jog Lie
tuvos delegacijai vadovaus 
užsienio reikalų ministras lie
tuvis A. Klimas. Bet preziden
tas A. Smetona buvo įžvalgus 
ir nusprendė, kad Lietuvos de
legacijai vadovautų užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
žydas Š. Rozenbaumas, nes 
Rusijos delegacijai vadovavo 
žydas A. Jofė. Reikia pasakyti, 
jie gerai sutarė. Pasakojama, 
jog kai oficialių posėdžių metu 
kildavo nesutarimai, buvo 
skelbiama pertrauka. S. Ro
zenbaumas ir A. Jofė dviese 
eidavo gerti arbatos, pašneku
čiuodavo ir suderindavo viską, 
dėl ko ginčijosi per oficialius 
posėdžius. 

Daugiausia nesutarimų 
buvo kilę dėl Vilniaus miesto 
ir krašto priklausomybės: Lie
tuvai ar Lenkijai. Vienas svar
biausių Rozenbaumo argu
mentų buvo tas, kad viso 
pasaulio žydai vadina Vilnių 
^Lietuvos Jeruzalė'' _'Jeruša-
laim D'Lita"). Tai reiškia, kad 
Vilnius savo tradicijomis, pa
pročiais, kultūra tūkstančiais 
saitų susietas su Lietuva. 

Kai vyko lenkų okupantų in
spiruotas plebiscitas, kam turi 
priklausyti Vilniaus kraštas, 
žydai jį boikotavo. Lenkijos 
valdžia gerai suprato, kad Vil
niaus žydai iš esmes už Lie
tuvą (bet jie bijojo viešai 
išreikšti savo nuomonę). Pir
ma. Vilniaus žydai ir isto
riškai, ir etnografiškai susieti 
ne su Lenkija, o su Lietuva, 
nes dauguma jų kultūros 
veikėjų gimė ne Vilniuje, o 
Lietuvos miesteliuose. Antra, 
politiniais sumetimais Lietu
voje žydai tuo laiku naudojosi 
nacionaline kultūrine autono
mija, o Lenkijoje siautėjo judo-
fobija. dažnai pasitaikydavo 
žydu pogromų. 

Vilnius, kaip stambus Euro
pos žydijos kultūros centras, 
susiformavo XVTI-XVTII a. bet 
ypač suklestėjo XIX a. antroje 
pusėje — XX a. pirmoje pusėje 
(iki Antrojo pasaulinio karo 
pradžios). Ryškus apta
riamojo laiko kultūros bruožas 
buvo jos dualizmas, kuris 
reiškėsi dvejopai: a) plėtojosi 
ir religinė, ir pasauline kul
tūra: b) pasaulietinė savo 
ruožtu plėtojosi dviem kalbon. 
— hebrajų ir jidiš. 

Šiuo laikotarpiu Vilniuje 
veikė trijų rūšių žydų moky
klos: a) religinės, kuriose be 
pasaulietinių mokslų, buvo 
sustiprintas Biblijos ir Talmu
do dėstymas: b) pasaulietines 
su dėstomąja hebrajų kalba: c) 
pasaulietinės su dėstomąja ji
diš kalba. Be to. Vilniuje veikė 
vienintelė visoje Lenkijoje mo
kytojų seminarija, kuri ruošė 
mokytojus jidiš mokykloms. 

Mejeris Šubas 
Bet labiausiai Vilnius gar

sėjo žydų pasaulyje tuo, kad 
jame veikė vienintelis Žydų 
mokslinis institutas (JIVO), 
kuris tyrinėjo Rytų Europos 
žydų istoriją, kalbą, lite
ratūrą, etnografiją, ekonomiką 
ir t.t. 1923 m. Berlyne įvyko 
Europos ir JAV žydų inteli
gentų pasitarimas, kuris 
svarstė, kur įsteigti šį insti
tutą. Buvo du siūlymai: Var
šuva ir Vilnius. Dauguma pa
sisakė už Vilnių, nes jis tada 
buvo jau pasaulinis jidiš 
kultūros centras. Tas institu
tas pradėjo veikti 1925 m. 
pradžioje privačiame bute 
Basanavičiaus g. Nr. 27, o 
vėliau 1929 m. buvo pastaty
tas namas Vivulskio g., kuris 
sugriautas karo metais. Insti
tutas buvo visuomeninis, jis 
turėjo daugelyje šalių savo 
rėmėjus. Tarp jų buvo tokie 
pasaulinio masto mokslinin
kai, kaip fizikas Albertas 
Einšteinas, psichiatras Zig-
mundas Freud. Nepriklauso
moje Lietuvoje veikė „JIVO 
bičiulių draugija", kuri propa
gavo instituto veiklą, rinko 
pinigines aukas. 

1929 m. Vilniuje įvyko pir
moji pasaulinė ,JTVO bičiulių 
draugijų" konferencija. Joje 
Lietuvos delegatas dr. Ezeris 
Finkelšteinas perskaitė asme
nišką tuometinio Kauno uni
versiteto rektoriaus profeso
riaus Mykolo Biržiškos svei
kinimo laišką. 

Visuose Europos. Amerikos 
ir Pietų Afrikos kraštuose, kur 
gyveno išeiviai iš Rytų Euro
pos žydijos, institutas turėjo 
savo informatorius. Jie sava
noriškai rinko istorinę, demo
grafinę, etnografinę medžiagą, 
laikraščius ir žurnalus jidiš ir 
hebrajų kalbomis. Visa tai 
plaukdavo į Vilnių — instituto 
archyvą. 

Kasmet išeidavo JIVO mė
nesinis žurnalas („JIVO-
Bleter"), kuris buvo platina
mas po visą žydų pasaulį. 

Tačiau didžiausias JIVO 
nuopelnas buvo mokslinės ji
diš kalbos gramatikos sudary
mas. Vienas žydų gyvenimo 
paradoksų buvo tas, kad jidi> 
kalba egzistuoja nuo XI a., o 
bendrų gramatinių taisyklių ji 
neturėjo. Todėl filologinė sek
cija ėmėsi šito uždavinio. Dak
tarui Maksui Veinraichui va
dovaujant. 1932 m. išėjo pir
moji mokslinė jidiš kalbos 
gramatika, kuria lig šiolei 
naudojasi viso pasaulio jiaiš 
kalbos mokovai. Vienas šios 
gramatikos kūrėjų — Judelis 
Markas, dėstęs jidiš kalbą iš 
pradžių Ukmergės, o vėliau 
Kauno žydų gimnazijoje. 

Be JTVO, Vilnius garsėjo 
didžiausia pasaulyje žydų 
moksline biblioteka. Jos stei
gėjas — Matatijas Strašūnas 
(1817-1885). Jis buvo turtin

gas pirklys, turėjęs vieną dide
lę aistrą — rinkti žydų kny
gas, žurnalus bei laikraščius 
iš viso pasaulio ir įvairiomis 
kalbomis. Vaikų jis neturėjo ir 
visą savo turtą paskyrė bi
bliotekai, kuri oficialiai pra
dėjo veikti kaip kultūrinė in
stitucija 1892 m. Dabartinėje 
Stiklių gatvėje buvo pastaty
tas specialus dviejų aukštų 
pastatas. Daugelis turtingų 
žydų palikdavo bibliotekas ne 
savo vaikams, o Strašūno bi
bliotekai. Antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse biblioteka 
turėjo 150 rankraščių, 5 inku-
nabulus. atspausdintus iki 
1500 metų ir per 50,000 
mokslinių knygų judaikos 
tematika. Į Vilnių padirbėti 
šioje bibliotekoje specialiai at
važiuodavo mokslininkų ju-
daistų iš visų penkių žemynų. 

Be šios bibliotekos, tarpuka
rio laikais mieste dar veikė 12 
viešų bibliotekų, kurios pri
klausė įvairioms draugijoms. 

Didelį vaidmenį kultūrinia
me gyvenime vaidino spauda. 
Su tam tikromis pertaukomis 
pasirodydavo 6 dienraščiai 
jidiš kalba ir 2 dienraščiai he
brajų kalba. Eidavo taip pat 
savaitraščiai ir mėnesiniai 
žurnalai. 1919-1920 m. kas 
keturis mėnesius išeidavo lite
ratūrinis rinkinys „Lietuva" 
(„Lite"). Vėliau lenkų okupa
cinė valdžia jį uždarė. 

Vilniuje veikė apie 7 žydų 
leidyklos, iš karių seniausia ir 
didžiausia buvo „Našlės ir bro-

Penkias dienas Prancūzų 
krikščionių radijuje (RCF) 
skambėjo profesionali lietuvių 
muzika. Programą inicijavo 
viešoji įstaiga „Lietuviškas ar
tistinis veiksmas", įkurta pia
nistės Mūzos Rubackytės, ją 
pristatė Prancūzijoje gyvenan
tis muzikologas Giedrius Gap-
šys. 

Pirmų dięaų Laidos buvo 
skirtos M. K. Čiurlionio gyve
nimui, dailei ir muzikai, 
supažindinta su jo simfoninių 
poemų fragmentais, atlieka
mais Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro ir dirigen
to J. Domarko. 

Programoje taip pat skam
bėjo Vilniaus kvarteto atlieka
mas V. Barkausko „Styginių 
kvartetas", O. Balakausko So
nata smuikui ;r fortepijonui 
bei naujesni kūriniai, įgroti 
lietuvių atlikėju ir žymaus vo
kiečių trimitinnko M. Stock-
hauseno. Ciklą užbaigė B. Ku
tavičiaus ir 0. Narbutaitės 
kūrybai skirtos laidos. 

lių Romų." Ją Įkūrė 1799 m. 
knygyno savininkas Josefas 
Romas. Joje buvo spausdina
mos religinio ir pasaulietinio 
turinio knygos. 

„Tomoro" leidykla 1927-1937 
m. išleido jidiš kalba I. Cin-
bergo 10 tomų Žydų litera
tūros istoriją. 

1940 m. Vibiiuje veikė jaunų 
poetų grupė „Jung-Vilne" 
(„Jaunasis Vilnius"), kuriai 
priklausė Chaimas Gradė (mi
rė po karo Niujorke), Abrao
mas Suckevfris (jam dabar 
94-eri, gyv«ąa Tel Avive). 
Įdomi savita Abraomo Karpi-
novičiaus kūryba. Tai vienin
telis prozininkas, rašantis da
bar apsakymus, noveles tik 
apie Vilniaus žydų gyvenimą. 
(Reikėtų kelis apsakymus iš
versti į lietuvių kalbą.) 

O Lietuvių literatūros insti
tutui derėtų išleisti rinkinį 
„Žydų įvaizdis lietuvių tauto
sakoje ir literatūroje." Žydų 
kultūros istorikai ryškiai ski
ria Aušrą ir Varpą, labiau ger
bia aušrininkus ir d-rą Joną 
Basanavičių. Įdomu būtų tirti 
temą Lietuvių įvaizdis Lietu
vos tautinių mažumų litera
tūroje. Drįsčiau teigti, kad to
kie leidiniai skatintų kultūrų 
artėjimą, jų tarpusavio turti
nimą. 

Tai — vienas pirmųjų 
„Lietuviško artistinio veiks
mo" projektų. Jo idėja kilo M. 
Rubackytei susipažinus su 
Prancūzų krikščionių radijo 
redaktore. Pianistės ir jos 
vyro gydytojo A. Shvaloffo 
pasiūlytą projektą pristatyti 
prancūzų auditorijai lietuvių 
muziką radijas patvirtino. 

Nebe pirmą kartą, M. Ru
backytei įgyvendinant švie
tėjiškus sumanymus, užsie
nyje talkina muzikologas G. 
Gapšys. Prieš keletą metų jis 
pristatė lietuvių šiuolaikinę 
muziką tarptautiniame salone 
Paryžiuje „Musicora". Pernai 
šio muzikologo straipsnį apie 
Lietuvos muziką išspausdino 
solidus britų žurnalas Gramo-
phone. 

MMinf. 

DAIL. PETRAVIČIAUS 
MONOGRAFIJA 

Nors jau dešimt metų, kai 
vienas žymiausių lietuvių gra
fikų Viktoras Petravičius 
(1906-1989) iškeliavo amžiny
bėn, išleistas jo kūrybos albu
mas — monografija vėl teikia 
progą kartu pabūti. 

Ingridos Korsakaitės knygos 
Viktoras Petravičius. Grafika 
pristatymas — prisiminimų 
vakaras įvyko birželio 17 
dieną Vilniaus paveikslų ga
lerijos rūmuose. Remiant Kul
tūros ministerijai ir privačiam 
Sauliaus Karoso labdaros ir 
paramos fondui, albumą — 
monografiją išleido Raimondo 
Paknio leidykla. 

S. Karoso fondas ketina 500 
šios labai vertingos knygos eg
zempliorių dovanoti Lietuvos 
mokykloms. 

Viktoro Petravičiaus kūry
ba, jungianti savyje tautinius 
bruožus su pasauliniais mo
derniojo meno atradimais, pa
sak dailėtyrininkų, turėjo di
džiulį poveikį visai mūsų 
dailės raidai. Žymiausi dar 
prieškario laikais Lietuvoje 
sukurti dailininko darbai — 
iliustracijos liaudies pasa
koms Gulbė karaliaus pati, 
Marti iš jaujos — įėjo į lietu
vių grafikos aukso fondą, buvo 
aukštai įvertinti tarptautiniu 
mastu. 

Po karo gyvendamas Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
Viktoras Petravičius susi
laukė ir Amerikos dėmesio, 
pripažinimo. Ypač didelį at
garsį turėjo jo devintojo de
šimtmečio parodos. Žymaus 
lietuvių grafikos darbų yra 
įsigiję Amerikos muziejai. 

R. Paknio leidyklos išleis
tame albume — monografijoje 
yra 298 iliustracijos, iš jų 131 
— spalvota. Tai — ne tik daili
ninko darbų reprodukcijos, bet 
ir jo asmeninės nuotraukos. 

Pristatant knygą apie Vik
torą Petravičių, kalbėjo Lietu
vos dailės muziejaus direkto
rius Romualdas Budrys, poe
tas Kazys Bradūnas, daininin
kas Vytautas Valius ir kit 
Buvo rodomas Algimanto Ke-
zio Amerikoje sukurtas video
filmas apie Viktorą Petra
vičių.'Elta) 

Pianistė Mūza Rubackyte. 

Ir štai jos paroda įvyks 
Čikagoje Byron Rocke galeri
joje, 750 N. Franklin St., Suite 
105 (312 654 0144). Atidary
mas ir susitikimas su daili
ninke penktadienį, liepos 16 d. 
nuo 5 iki 9 vai, vak. 

Ji pati sako, jog ji savo pa
veiksluose bando atkurti vai
ko pasaulį, kur džiaugsmas ir 
liūdesys kartu pasirodo, kaip 
ir vėliau gyvenime, nors suau
gusieji daug ką slepia nuo sa
vęs ir kitų žmonių. Štai pa
veiksle „Septintas trimitas" 
matome su kortomis žemyn 
smengiantį velnią ir aukštyn 
kylantį trimituojantį angelą. 

Renata Paiubinskienė nau
doja aliejinius dažus ir gla
zūras. Studijų.>dama ir atnau
jindama senų meistrų darbus, 
Renata pasisavino ir jų Rene
sanso techniką. Jos paveikslai 
blizga ir žiba. J: vartoja daug 
žalių ir raudonų dažų. Ir vel
nias, ir angelą? yra žalsvi. 
Tačiau'velnio galvos fonas yra 
labai raudonas, o angelo mė
lynas. 

Renata Paiubinskienė tęsia 

Renesan -ieną šiais laikais. 
Tai yra ai savitas menas: 
savotiškai naujas ir imponuo
jantis. Mes jos vardą vis 
dažniau ir dažniau girdėsime. 

Saul ius Šimoliūnas 

PARODOS PAGRINDAS — 
STASIO DŽIUGO DOVANA 

Lietuvos nacionalinėje Mar
tyno Mažvydo bibliotekoje bir
želio 25 d, atidaryta jjtffroda 
„Išeivijos plakatai —' lietu
viškosios visuomeninės ir kul
tūrinės veiklos atspindys". Pa
rodos pagrindą sudaro či-
kagiečio rašytojo, bibliofilo 
Stasio Džiugo Mažvydo Jflblio-
tekai dovanota plakatų kolek
cija. Atidaryme dalyvavo ir 
Stasys Džiugas, kuris šiuo 
metu vieši Lietuvoje. 

S. Džiugas ne vien Martyno 
Mažvydo biblioteką yra ap
rūpinęs vertingais užsienio 
lietuvių leidiniais. Jis ypač 
daug knygų yra išsiuntęs savo 
gimtojo miesto — Raseinių — 
bibliotekai. 

Dali. Viktoras Petravičius. 

RENATOS 
PALUBINSKIENĖS 

PARODA ČIKAGOJE 

Orosse Pointe Parke, Michi-
gan, gyvenanti ir dirbanti 
kaip meno konservatorė Ken-
ncth Katz studijoje neseniai 
atvykusi iš Lietuvos Renata 
Paiubinskienė per porą metų 
pradėjo gausiai dalyvauti įvai
riose Detroito apylinkės meno 
parodose Meno studijas ji bai
gė Kaune. Renata Paiubinskienė. „Septi•••«* trimitus". Aliejus ant drobes. 


