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ALK Čiurlionio kūryba ir
menų ryšiai

Karolis Rimtautas Ąašponis

Mikalojui Konstantinui 
Čiurlioniui dėmesio skyrė pa
saulyje gerai žinomi savo dar
bais Maksim Gorkį), Vasilij 
Kandinsky, Vytautas Lands
bergis, Jacųues Lipschitz, Ro- 
men Rolland, Igor Stravvins- 
ky, Eero Tarasti bei daugelis 
kitų Lietuvoje ir svetur. Su
kaupta didelė patirtis, sklei
džiant, tiriant jo kūrybą. 
Tačiau Čiurlionio minties po
lėkio galia, jausmo tyrumas 
kiekvienam atveria erdvę su 
neišsenkamais radiniais. Šia
me etiude norėčiau pasidalin
ti kai kuriomis mintimis apie 
struktūrines kūrybos savybes.

Bendrumai ir skirtumai yra 
visaapimantys. Matematikas 
Jonas Kubilius teigia, kad 
„...reiškiniai dažnai priklauso 
nuo tiek daug ryšių, kad prak
tiškai neįmanoma (o kartais 
nėra prasmės) jų visų išana
lizuoti, norint nustatyti, kaip 
vyks tiriamasis reiškinys” 
(Tikimybių teorija ir matema
tinė statistika, Vilnius, 1996, 
p. 13). Taip k’onstatuojami 
priežastiniai-pasekminiai ry
šiai, čia bendrumų-skirtumų 
situacija yra visada. Kompozi
torius, matematikas ir archi
tektas, buvęs Le Corbusier 
bendradarbis, Iannis Xenakis 
pastebi, kad „...šiandien iš
kyla kitas klausimas: ar 
galėjo Visata atsirasti iš nie
ko, be priežasties? Astrofizi
kai linkę teigiamam atsaky
mui” (Kurier UNESCO, 1986, 
gegužė, p. 9). Jeigu ir pasi
tvirtintų šis teiginys, bend
rumų-skirtumų situacija iš
liktų: nieko nebuvo — kažkas 
atsirado. Šiuose klausimuose 
Xenakis lemiamą vaidmenį 
priskiria psichikos struktūrų 
visumai, tačiau tai neprieš

tarauja bendrumų-skirtumų 
sąvokos esmei.

1. Muzikos — literatūros 
ryšiai

Meno mokslo šakų tyrėjams 
iškyla problema, susijusi su 
bendrybių ir atskirybių suvo
kimu, ypač kai kalbama apie 
skirtingas meno šakas. Bend
rumo faktorių ir skirtumų 
funkcijų, kurie yra visaapi
mantys, aprašymas gali daug 
ką paaiškinti. Tačiau šio meto 
meno mokslo lygmuo yra to
kios būklės, kad, atsklei
džiant menų struktūrinius 
ryšius, vyrauja skirtumų 
funkcijų pažinimo fondas ir 
mažiau suvokiami bendrumo 
faktoriai, nes tyrimuose ma
žai panaudojami stipriųjų bei 
tiksliųjų mokslų pasiekimai, 
nesugebama pakankamai ap
rašyti tuos reiškinius, kurie 
teiktų mums reikiamą infor
maciją. Visa problema slypi 
tame, kad skirtingos meno 
šakos turi skirtingas kalbas. 
Galbūt čia mums galėtų pasi
tarnauti lingvistikos patirtis, 
pavyzdžiui, kai tiriami skir
tingų kalbų bendrumai ir 
skirtumai, panaudojant kores
pondentus su savita kalba (Ly
ginamosios tipologijos klau
simai: germanų, romanų, tiur
kų kalbos, Taškentas, 1981. p. 
24). Betgi reikia rasti ir 
„korespondentus”, ir tų „ko
respondentų” kalbą. Reiktų 
priminti Tarasti mintį, pasa
kytą, analizuojant Čiurlionio 
kūrybą, kai jis formuluoja 
semiotinę problemą: „... o gal 
Čiurlionis pasiekė kažką 
bendra tarp dailės ir muzikos, 
kas atskirai neišreiškiama nei 
žodžiais, nei paveikslais, nei 
muzika. Norėdami aprašyti šį 
gilesnį struktūros lygmenį,

jungiantį abi meno šakas, tu
rime susikurti atskirą meta- 
kalbą...” (Muzika 7, 1987, p. 
67).

Tarasti studijoje „Muzikos ir 
dailės sąveika M. K. Čiur
lionio kūryboje”, pirmą kartą 
paskelbtoje 1984 m. Suomįjoje 
(žurnale Synteesi, Nr. 4) dar 
neminima Čiurlionio žodžio 
kūrybos, kurią Landsbergis 
parengė ir paskelbė lietuvių 
kalba 1997 m. (Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis. Žo
džio kūryba. Parengė Vytau
tas Landsbergis. Vilnius: Lie
tuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, 1997). Analizuodamas 
Čiurlionio žodžio kūrybą, 
Landsbergis rašo: „Vienas vė
liausių, gal ir paskutinis iš
likęs Čiurlionio literatūros 
veikalas bene bus jo ‘Sonata’ 
— laisvų eilių poema apie ru
denį, kuriai autorius pritaikė 
muzikinės formos analogiją. 
Biografijos aplinkybės ir poe
mos turinys — rudens vaiz
dai, begalinė vienatvė — ska
tina datuoti ją 1907 m. 
vasaros pabaiga ar rudeniu. 
Tada kūrėjas mąstė apie sona
tos formos universalumą (bu
vo ką tik nutapęs pirmąsias 
paveikslų sonatas)...” (Lands
bergis V. M. K. Čiurlionio 
žodžio kūryba, ten pat, p. 15) 
(Pavyzdys 1). Landsbergis iš
samiai aprašo šios laisvų eilių 
poemos struktūrą, įrodyda
mas muzikinės sonatinio al
legro formos analogiją (ten 
pat, p. 15-19). („Sonata” čia 
pateikiama 1 pavyzdyje iš 
knygos 91-95 p. Remiantis 
Landsbergio aprašymu, „Al
legro” dalyje raidėmis pažy
mėta trijų dalių muzikinė for
ma). Be viso kito, iš Landsber
gio aprašymo sužinome dau
gybę žodžio reikšmės ryšių.

M.K. Čiurlionis

SONATA

(Allegro) •

Ruduo. Apleistas sodas.
Pusnuogiai medžiai ožiu ir užberia lapais lakus, 
u dangus pilkas pilkas ir toks liūdnas, 
kaip vien siela tegali liūdėti.
Per lysves ir vejas eina žmogus, 
maišeliu ant pečių ir grėbliu rankoje nešinas. 
Eina per lysves, ten neseniai buvo gilių, 
o dabar jau vis tiek.
Ruduo. Liūdi siela.
ir dangus toks pilkus. Nebėra kelio!
•Jį užbėrė gelsvi klevų laimi.
Medžiai stovi pusnuogiai apleistame sode ir ošia.

(Andante)

Ruduo. Vėl dulkia lietus, palengva krinta lapai, 
sukasi svaigdami ir krinta ant žolės, 
ant krūmų, ant takelių. Vis tiek.
Vienas numiręs lapas 
palietė sklęstlamas mano veidų, 
rankas, o paskui nukrito Čia pat 
man po kojų, kad peržengiau atsargiai, 
kad nesumindžioėiaii.
Klajodamas sode, mindžiojau kitus lapus 
ir jutau juos po savo kojom.
Tiek daug jų, tiek daug — negali išsisaugoti.
O šlama taip keistai sausai, sustirę, 
tartum sakytų: nesivaržyk, mums vis tiek. 
Viduty sodo stovi tuščias namas.
Neseniai čia gyveno žmonės, .
ir vaikai žiūrėjo pro langus ir juokėsi 
Liūdna, kad tie langai lentomis užkalti, 
bet namas jau tuščias.

(Scherzo)

Ruduo. Lietus liovėsi lijęs, 
ir saulė praskleidė liūdnų debesų uždangų ir pažvelgė. 
Kokia graži!
Nušvito apleistas sodas, 
pusnuogiai medžiai liovėsi ošę, 
bet lapai vis krinta ant žolės, ant krūmų, takelių. 
Jiems vis tiek.
(Finale)

Ruduo. Siela liūdi. Tai niekti, kad saulė pažvelgė — 
dar liūdniau.
Aš atsisėdau ant suolo prie tuščių namų 
ir žiūrėjau į langus, užkaltus lentomis. 
Ir rodės man, kad tasai sodas begalinis. 
Jis tęsiasi per visų žemę ir apleistas. 
Kur ne kur stovi paskiri tušti namai, 
jų langai užkalti lentomis, 
o lakeliai, keliai visai užberti suvytusių lapų. t 
Ruduo apgaubi visų žemę, 
o žemė tai liūdnas apleistas sodas.
Pusnuogiai medžiai ošia ir verkia suvytusiais lapais, 
ir jų vis daugiau ir daugiau, jie užberia visus kelius ant žemės, 
visus takelius, visa visa.
Visoje žemėje ruduo ir liūdesys, 
o per lysves ir vejas eina žmogus, 
maišeliu ant /iečių ir grėbliu rankoje nešinas, 
ir veltui beldžiasi / namus, 
eina tolyn ir beldžias, dar toliau, toliau, 
ir visur veltui.
Namai tušti, ir langai užkalti lentomis. 
Tai nieko, kad seniau čia gyveno žmonės, 
ir vaikui žiūrėjo pro langus ir juokėsi.
Dabar langai užkalti, nes namuose tuščia, ruduo. 
Taip ruduo. Ir sodas apleistas. Ir medžiai ošiu ir verkia. 
Ir dangus pilkas pilkas ir toks liūdnas, 
kaip vien siela tegali liūdėti.
Ruduo.

Pavyzdžiui, žodis „ruduo” da
lių pradžiose ir kitur turi 
tokią turinio apimtį, kokios 
negali turėti bet kuri muzi
kinė tema, tačiau aprašytos 
muzikinės formos analogijos 
visuma ir detalės nušviečia 
mums tos formos naują erdvę. 
Landsbergis yra linkęs many
ti, kad poema „visuotinės lite
ratūros istorijos požiūriu, ko 
gera, tai unikalus kūrinys” 
(ten pat, 19 p.). Reiktų pa
brėžti, kad tarpmeninėje pro
blematikoje tai ypatingai 
svarbus Landsbergio radinys, 
ir šiandien sunku įsivaiz
duoti kitą menotyrininką Lie
tuvoje, kuris būtų galėjęs tai 
atrasti, nes dėl to reikalinga 
aprėpti visą Čiurlionio kūrybą 
ir gyvenimą, turėti ypatingą 
erudiciją, mokslinę intuiciją, 
įvaldyti rekonstrukcijos, ypa
tingų redagavimų metodus. 
Radinys atveria naują tyrimo 
erdvę su savita problematika.

Čiurlionio kūrybos istorijoje 
laisvų eilių poema „Sonata” 
atsirado, sakyčiau, dėsningai, 
paremta jo kūrybinės logikos 
visuma. Šiuo atveju išeities 
taškas Čiurlionio kūrybinia
me procese buvo geriausio 
varianto atranka, vykdant pa
sirinktą programą. Visumoje 
atrinkimo ir išrinkimo reiš
kinio turinys kūryboje yra 
būtinasis, lemiantis veiksnys. 
Prisiminus Boris Asafjev min
tis, reiktų pasakyti, kad, ta
lentingas ir sugebantis pąjus- 
ti esminį progresą, kompo
zitorius drąsiai pertvarko, pa
taiso savo patyrimą: atrenka 
ir išrenka, o pagal šias me
nines priemones neretai iš 
pirmo žvilgsnio matyti net 
pradedančio meno meistro 
kalbos ypatybės (Kritikos 
straipsniai, apybraižos, recen
zijos, 1967, p. 218). „Rinki
mas, atrinkimas yra viena iš 
meninės individualybės pri
vilegijų visose epochose”, — 
pabrėžia Heinrich Lindlar 
(Tarptautinio simpoziumo, 
skirto Dmitri Šostakovič, pra
nešimai, Koeln, 1985 — Re- 
gensburg, 1986, p. 363). Tuo 
būdu atrinkimas ir išrinkimas 
yra tas mechanizmas, kuris 
apsprendžia kokybinį bei kie
kybinį žmogaus veiklos turinį. 
Šio principo pagrindu Čiur
lionis įvykdė konkrečią prog
ramą, kurios modelį subrandi
no savyje, veikiant milžiniš
kam faktorių kiekiui ir koky
bei, kurių neįmanoma sutal
pinti jokiame dirbtiniame at
minties archyve.

2. Literatūros — dailės 
ryšiai

Pirmųjų Čiurlionio dailės 
kūrinių tarpe yra populiaru
sis paveikslas „Ramybė” (2 pa
vyzdys. Paveikslo reprodukci
ja. J. Petronio leidykla, Kau
nas, 1997). Jį aiškinant, nuo
monės gerokai skiriasi, nes 
yra paremtos skirtingomis po
žiūrio pozicijomis, priklauso

nuo analizės mechanizmo to
bulumo. Štai keletas paveiks
lo aiškinimo santrumpų. Sta
sys Yla rašo, kad eskizas nu
pieštas atvirlaiškyje (3 pavyz
dys, II kompozicija, Naciona
linio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Kaune fondai) vaiz
davo „...keistą salą vandenyne 
su dviem akim lyg švyturiais”, 
kuris „...vėliau tapo garsiu jo 
paveikslu, pavadintu ‘Tyla’ 
arba ‘Ramybė’, ir mano, kad 
„psichologas rastų ryšį tarp 
tos ‘tylios’ salos ir autoriaus 
depresijos” (Yla S. M. K. Čiur
lionis: kūrėjas ir žmogus. Vil
nius: Vyturys, 1992, p. 65). 
Yla pateikia Čiurlionio laiško 
(1902.05.14) Eugeniusz Mo- 
rawski fragmentą, kuriame 
aprašytas literatūrinis vaiz
das, jo manymu, kaip tik yra 
eskizo ir vėliau paveikslo pa
grindas (ten pat, p.65). Jonas 
Bruveris paveikslą ^Ramybė” 
priskiria tai paveikslų grupei, 
„kur gamtos vaizdai yra la
biau apibendrinti, prisodrinti 
gilesnio psichologinio turinio” 
(Bruveris J. Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis. Kaunas: 
Šviesa, 1973, p. 58). Jis patei
kia minėto laiško Morawski tą 
patį fragmentą ir aiškina, kad 
paveiksle vaizduojama kalvų 
grandinė ir dviejų .....žiburių
dėka kalvos tarsi atgyja ir 
atrodo lyg iš gelmės išniręs 
didžiulis gyvūnas, ramus, bet 
paslaptingas” (ten pat, p. 58). 
Mark Etkind, pateikdamas 
platesnį minėto laiško frag
mentą ir įmatydamas paveiks
le visą eilę prasminių ženklų, 
padaro išvadą, kad „gamtos 
paveikslas virsta protu nesu
vokiamos lemties simboliu” 
(Etkindas M. Pasaulis kaip 
didelė simfonija. Vilnius, Va
ga, 1976, p. 28, 29). Vytautas 
Landsbergis rašo, kad „...‘Ra
mybė’ su itin švelniai dengtu 
paviršium, su • išieškota pa
grindinio (salos keteros) kon
tūro ritmika bei subtilių niu
ansų kolorito moduliacijom 
atrodo ir kaip vizija, kaip 
kažkokios vidinės būsenos ob- 
jektyvizacija ir atsipalaidavi
mas nuo jos; analogiškai ga
lėtume komentuoti asmeninio 
turinio išraišką muzikos kū

Pavyzdys 1 Pavyzdys 2 M.K. Čiurlionis. „Ramybė”. 1903/4

Pavyzdys 3

.....

ryboje” (Landsbergis V. Čiur
lionio dailė. Vilnius: Vaga. 
1976, p. 116, 117).

Šiems visiems samprotavi
mams nėra pagrindo priešta
rauti, tačiau matyti, kad pa
veikslą apibendrinanti sąvo
ka pavadinimas „Ramybė” ar
ba „Tyla” iš tų analizių ne
išplaukia. Arčiausiai prie vie
nos iš galimų naujų paveikslą 
apibendrinančių sąvokų yra 
priartėjusi Ylos samprata.

Paveikslo kūrimo laikotar
piu Čiurlionis buvo jau pla
čiai išsilavinęs žmogus. Dar 
1894-1899 m. Varšuvos muzi
kos institute, be specialybės, 
jis dar mokėsi muzikos teori
jos, istorijos, harmonijos, lan
kė choro klasę, studijavo isto
riją, filosofiją, geologiją bei 
mineralogiją, paleontologiją, 
astronomiją, numizmatiką, 
1901 m. Leipcige susidomėjo 
Kant ir Nietzsche filosofija, 
lankė filosofo ir psichologo 
Wilhelm Wundt paskaitas. 
Čiurlionio bibliotekoje Drus
kininkuose buvo knygų apie 
matematiką, fiziką ir chemiją. 
Reiktų atkreipti dėmesį j jo 
vieną ypatingą sugebėjimą. 
Remiantis sesers Jadvygos 
Čiurlionytės prisiminimais, 
yra tikimybė teigti, kad 
Čiurlionis sugebėjo valdyti 
žmogų per atstumą, perduoti 
savo mintis ir valdyti kitą 
žmogų apčiuopto jo pulso pa
galba (Čiurlionytė J. Atsimini
mai apie M. K. Čiurlionį. Kau
nas: J. Petronio leidykla, 
1994, p. 142). Landsbergis ak
centuoja nepaprastą Čiurlio
nio jautrumą aplinkai („Min
tys apie Čiurlionį”. Draugas, 
2000.10.07).

Tuo būdu dailės kūrybinio 
laikotarpio pradžioje Čiurlio
nis pasižymėjo ypatingais su
gebėjimais.

1902 m. gegužės 14 naktį 
Leipcige, Čiurlionis laiške 
Morawski rašė: „Mėgstu tylą, 
bet šiandien negaliu jos pa
kęsti. Atrodo, lyg kažkas sė
lintų. Baisu. Atėjo man į 
galvą mintis, kad toje tyloje 
glūdi svarbi paslaptis. Tar
pais atrodo, kad toji tyli ir 
tamsi naktis, tai kažkokia 
milžiniška baidyklė. Išsikėtojo 
ir lėtai atalsuoja. Plačiai at

vertos sustingusios didžiulės 
akys, o jose abejingumo gelmė 
ir kažkokia svarbi paslaptis” 
(Čiurlionis M. K. Apie muziką 
ir dailę. Vilnius, 1960, p. 146). 
Jo laiške yra du pagrindiniai, 
apsprendžiantys visą laiško 
turinį žodžiai: „baisu” ir du
kart parašytas — „paslaptis”. 
Baisumo ir paslaptingumo 
reiškinio suvokimas yra susi
jęs su informacijos įvertinimu 
bendrumų-skirtumų pagrin
du. Priminsime, kad vienas 
Čiurlionio mėgtų posakių bu
vo „nebijok nieko, nes pats bi
jau’’ (ten pat, p. 149). „Ar ta 
baimė įgimta, ar įteigta kul
tūros?” — klausia Algirdas 
Julius Greimas savo hipote- 
zinėje studijoje „Baimės ieško
jimas" (Semiotika. Vilnius: 
Baltos lankos, p. 25). Reiktų 
manyti, kad reikšmingi abu 
faktoriai, tačiau pirmasis yra 
savisaugai būtinas įgimtas 
elementas. Tvirtinama, kad 
„...mūsų jutimo organai pri
ima energiją, kuri ateina iš 
išorės objektų ir koduoja juos 
nervų impulsais, išskiriant 
tuo pagrindu pirminę infor
maciją” (Amosow N. Mokslas 
ir gyvenimas, 1967, Nr. 7, p. 
46). Atsiradus nepažįstamam 
objektui, nepažįstamai infor
macijai, kurios negalime iden
tifikuoti su mūsų turima in
formacija, suskamba pavojaus 
signalas, atsiranda baisumo 
reiškinys, kurį apsprendžia 
neironinių struktūrų turinys. 
Taip gimsta baisumo reiškinio 
suvokimas ir tai žmogui yra 
natūralus dalykas. Analo
giškai galėtume aptarti ir pa
slaptingumo reiškinį, kuris 
yra giminingas baisumo reiš
kiniui.

1903 m. Čiurlionis tapo 
„Laidotuvių simfoniją” — be 
viso kito kupiną ir tam tikro 
paslaptingumo. Tuo laikotar
piu broliui Povilui siunčia at
virlaiškių ciklą su savo kom
pozicijomis iš Varšuvos į 
Lietuvą. Siuntė tokia tvarka: 
1. atvirlaiškį su kompozicija 
be pavadinimo 1903.09.01; 2. 
atvirlaiškį su kompozicija be 
pavadinimo 1903.10.02; 3) at
virlaiškį su kompozicija „Je
hova” 1903.10.03 (3 pavyzdys).

Nukelta į 2 psl.
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Čiurlionio kūryba ir menų 
struktūriniai ryšiai

Kaktoj nešiojies melancholijos 
tamsią žvaigždę

Atkelta iš 1 psl.
Pirmoje kompozicijoje vaiz
duojamas visatos valdovo ir 
išminties simbolis — Buda, 
trečiojoje — pasaulio sukūrėjo 
ir išminties simbolis — Jeho
va. Tai galybės — begalybės
— išminties simboliai. Abu 
simboliai turi bendrą savybę
— paslaptingumą. Paslaptin
gumo įspūdį teikia ir antroji 
kompozicija — minėto laiško 
turinio išraiška dailės prie
monėmis — chronologine 
tvarka atsiradusi tarp aptartų 
dviejų kompozicijų. Tuo būdu 
sąlyginai galima įžvelgti čia 
lyg ir paslaptingumo triptiką, 
kurio antroji kompozicija turi 
dar vieną paslaptingumo 
įspūdį stiprinantį faktorių. Ją 
pasukus 180° paslaptingumo 
įspūdį teikia dviejų šviesulių 
atšvaitų zonos kontūrai, pri
menantys sfinkso — alegorinė 
sąvoka reiškiantį mįslingą, 
nesuprantamą žmogų — ele
mentus ir iš dalies Budos sim
bolių elementus (Gvido Ma- 
nionio ir Romaldo Misiuke- 
vičiaus žodiniai pastebėjimai, 
Vilnius, 2000 m.). Tuo būdu 
antroji kompozicįja yra pa
grindo vadinti „Paslaptis”.

Čia reiktų priminti popie
žiaus Jono Pauliaus II žo
džius, pasakytus 1993 m. Vil
niaus universitete kultūros ir 
meno pasaulio atstovams: 
„Mąstydamas žmogus pajunta 
savo ribotumą, suvokia, kad 
jis pats nėra tiesa. Priešingai,
— jos turi apgraibomis ieško
ti... Todėl, jei norim, kad 
mąstymas atneštų brandžiau
siu- vaisiu. ypač tada, kai 
iešinnrmetafizinių tiesų, bū
tina puoselėti mąstymo etiką, 
kuri ieško ne vien loginio 
tikslumo, bet proto veiklai su
kuria dvasinį klimatą, pasižy
mintį nuolankumu, nuoširdu
mu, drąsa, garbingumu, pasi
tikėjimu, atidumu kitiems, at
virumu Paslapčiai. Ši visuo
tinė „mąstymo” etika neatpa
laiduoja nuo tyrinėjimo pa
stangų, bet jas palaiko ir pa
deda. O kai veržiamės į Pa
slaptį, net nurodo kryptį”.

Popiežius akcentavo mintį, 
kad „...kaip svarbus laiko 
ženklas”, turi padėti daug 
žadantis ekumeninis judėji
mas tarp krikščionių, tarpre- 
liginis dialogas, įvairių tikybų 
žmones kviečiąs bendradar
biauti žmonijos labui” (Euro
pos lietuvis. Vilnius, 1993.09.- 
23, p. 4).

Ir Talmude — senovės žydų 
minties enciklopedijoje, ir Vil
niaus Gaono Elijah moksle — 
išmintis, mąstymas yra išei
ties taškas. Jis rašo: „Tarp 
mano knygų yra Saliamono 
išminties knyga jidiš kalba. 
Dėl Dievo meilės, reikia ją 
skaityti kasdien, nes ji yra

□ Kriminalistinė
identifikacija
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svarbiausias veikalas apie 
dorybę” (Šubas M. Talmudi- 
nio mokslo žvaigždė. Vilnius: 
Vaga, 1997, p. 166).

Ir budizme išeities tašku 
yra išmintis bei gyvenimo pa
vyzdžio, galvosenos būdo, nu
budimo suprasti praeitį, da
bartį ir ateitį pasiūlymas 
(Boisselier J. Budos išmintis. 
Vilnius: Baltos lankos, 1997, 
p. 172).

Atrodo, kad Čiurlionis čia 
minėtus žodžius jau girdėjo 
prieš šimtą metų ir kompozi
cijomis ant pašto atvirukų 
savo broliui Povilui išreiškė 
savo pasaulėjautą bei pa
saulėžiūrą, toli žvelgdamas į 
ateitį.

3. Dailės — poezijos — 
muzikos ryšiai

Čiurlionio kūryboje pripa
žįstami akivaizdūs dailės-mu- 
zikos-poezijos struktūriniai 
ryšiai. Tačiau, norėdami iš
plėsti tyrimo erdvę, čia pa
teiksime paveikslo „Ramybė” 
struktūrinius ryšius su kitų 
autorių muzikine bei poetine 
kūryba. Galbūt šio paveikslo 
struktūrinių ryšių detaliau 
dar niekas nėra siejęs nei su 
Čiurlionio, nei su kitų autorių 
muzika bei poezija.

Palyginsime Čiurlionio pa
veikslą „Ramybė” su Broniaus 
Mackevičiaus eilėraščiu „Ty
la” (1960) ir jo žodžiais pa
rašyta Rimvydo Žigaičio daina 
„Tyla” (1962-1963) (4 pavyz
dys).

Mackevičiaus eilėraštis „Ty
la” — filosofinės lyrikos kūri
nys, prieštaras to meto buvu
siai Lietuvoje oficialiąjai ideo
logijai ir tuo iš dalies buvo 
disidentiškas. Esamomis ži
niomis, poetas kūrė eilėraštį, 
neturėdamas mintyje Čiur
lionio paveikslo. Čia lyrinis 
herojus giliai išgyvena dėl 
žmogaus likimo, ieško atsaky
mo klausimui, tačiau į jį neat
sako ir tuo prisiliečia prie 
paslaptingumo. Subtilumo ei
lėraščiui teikia iš dalies gam
tos motyvais paremtas tylos 
meninis įvaizdis. Jis lyg skati
na lyrinį herojų susikaupti, 
susitelkti, nusiraminti. Tylos 
meninis įvaizdis daug lemia 
visai minties ir jausmo raidai. 
Eilėraštyje akcentuojamas žo
dis „tyla” keliais variantais 
(tyla, tyla, tyloj), susidedąs iš 
dviejų skiemenų, t.y. iš dviejų 
dalių.

Žigaičio choro miniatiūra a 
Cappella „Tyla”, pasak kom
pozitoriaus, buvo sukurta, 
neturint mintyje Čiurlionio 
paveikslo, specialiai neieš
kant analogijų ir, lyginant su 
to meto lietuvių kompozitorių 
chorais a cappella, pasižymi 
modernia muzikine kalba.

šlkirtiamu funkci os
prakti liame pažinime

AataniM •Į LITERATŪRA I

MATEMATIKA
...Tikimyt uteayadi- 
matetnati tč statistika

Patikimumo Itfltnimo) teorija

Pavyzdys 4

Kūrinio muzikinio audinio 
pradžioje nejudrus, sudarytas 
iš paralelės slinkties kvart- 
sekstakordų garsinis sluoks
nis, teikiantis ramią nuotai
ką, gretinamas su retkarčiais 
pasirodančia monotoniška 
dviejų garsų ritmointonacine 
figūra, lyg ir leitmotyvu. 
Dviejų garsų ritmointonacinė 
šviesaus atspalvio figūra iš
ryškinama tamsesnių atspal
vių garsiniu sluoksniu. Pas
taruoju muzikiniu audiniu, 
vystomu ritmointonacinėmis, 
harmoninėmis, dinamikos, fak
tūrinėmis priemonėmis, pa
remtas vidinės įtampos ku
pinas vidurinis dainos epizo
das. Dinamizuotoje reprizoje 
vėl atkuriama pradinė nuotai
ka, tuo lyg ir pabrėžiant jos 
svarbą.

Pradiniame dainos epizode 
eilėraščio dramaturginė linija 
yra artima muzikinei, vidu
riniame ir baigiamajame epi
zoduose — muzikinės ir poe
tinės minties bei jausmo po
sūkiai yra lygiagretūs.

Palyginę visus tris kūrinius 
stebime, kad eilėraščio bei 
choro pavadinimas yra sinoni
mas paveikslo pavadinimui — 
Čiurlionio paveikslas „Ramy
bė” kai kuriose parodose buvo 
vadinamas „Tyla”. Panašumą 
galime įžvelgti bei pajusti 
tarp choro a cappella pradžios 
garsinio sluoksnio, teikiančio 
ramią nuotaiką, iš kurio 
išauga vidinės įtampos pilna 
kulminacija, ir paveikslo paly
ginti lygaus spalvinio sluoks
nio (rami jūra), pereinančio į 
daugiau apibrėžtų kontūrų 
pakilimą (salos ketera). Ana
logiją galima būtų įžvelgti ir 
tarp chore a cappella besikar
tojančių dviejų garsų ritmoin- 
tonacinės figūros, lyg ir leit
motyvo, bei dviskiemenio po
etinio žodžio „tylu” — su 
dviem šviesuliais bei jų at
švaitais, esančiais paveiksle 
— visi jie teikia ramybės nuo
taiką. Viso chorinio kūrinio 
suvokimas irgi turbūt yra 
analogiškas viso paveikslo 
emocinio turinio suvokimui. 
Jeigu čia naudojama analogi
jos termino sąvoka būtų abe
jojama, tai kvazianalogijos 
terminas visiškai tinka.

Ankstesnėje analizėje mes 
kreipėmės tik vien į Čiur
lionio kūrybos analogijas, ku
rios buvo siekiamos sąmo
ningai, tikslinga veikla vieno 
autoriaus kūrybiniame pro
cese. Šioje gi analizėje matyti, 
kad struktūriniai ryšiai, ana
logijos trijų autorių kūrybos 
procese spacialiai nebuvo sie
kiamos (iš dalies išskyras 

kompozitoriaus kūrybos pro
cesą). Tuo būdu toks analizės 
turinys tam tikra prasme at
skleidžia ir bendruosius ana
logijų dėsningumus meninėje 
kūryboje.

Šie trys analizuojami kū
riniai atsirado veikiant mil
žiniškam faktorių kiekiui ir 
kokybei ir tų faktorių įtakos 
rezultatą pamatėme ir iš
girdome šiuose kūriniuose, tu
rinčiuose analogijas.

Tai lyg ir milžiniškų prog
ramų, kurias įvykdė nebe vie
nas, bet keli menininkai, re
ziumė. Perfrazuodami anks
čiau pasakytą Terasti mintį, 
galime teigti, kad norint ap
rašyti gilesnį struktūros lyg
menį, kuris jungia jau tris 
meno šakas, turime susikurti 
atskirą metakalbą. Ta meta- 
kalba, be kita ko, turėtų atsa
kyti į svarbius informatikai 
klausimus: kuriame lygme
nyje mes juntame informaci
jos srautą, o kuriame nejun
tame, bet vis tiek ją gauname. 
Be to, būtų aiškesni tokie at
vejai, kaip antai, pavyzdžiui, 
aklojo žmogaus situacija šia
me reiškinyje. Konkretizuo
kime tokį atvejį klausimu: ar 
aklasis dainininkas, dainuo
jantis chore dainą „Tyla”, pa
junta, gauna paveikslo „Ra
mybė” analogiškas struktū
ras? Matematikas Kubilius, 
atsakydamas į šį klausimą, 
pasakė: „Taip, gauna” (Iš po
kalbio su Kubiliumi 1999.07.- 
17). Priminsime, kad akląjam 
dainininkui kategorįjos balta- 
juoda, šviesu-tamsu, arti-toli 
beveik nesuvokiamos.

Struktūrinės analoguos — 
tai bendrumo faktoriai. Skir
tumų funkcijos, kurios pa
grįstos dviejų arba daugelio 
skirtingų sistemų su mediu
mu sąveika, informacijos 
sraute suvokiamos bendrumo 
faktorių, — t.y. struktūrinių 
analogijų pagalba. Čia tik
tų priminti Ylos pastebėjimą 
apie psichologo vaidmenį 
Čiurlionio paveikslo „Ramybė” 
kilmės aiškinime. Šiuo atveju, 
reiktų manyti, kūrybos pro
cese, esant kraštutinėms 
sąlygoms, kai pradeda veikti 
neįprastų lygmenų dirgikliai, 
pereinama į naujas, sudėtin- 
geąges struktūras.

Tarasti sako: „Esu linkęs 
manyti, kad būtent Čiurlionio 
tyrinėjimai ateity gali at
skleisti kažką labai svarbaus 
visoje tarpmeninėje proble
matikoje ir teoriniame lygme
nyje atsakyti į klausimą, koks 
yra tas mechanizmas, kuris 
žmogaus sąmonėje muziką 
paverčia spalvomis ir linįjo-

Ši Nįjolės Miliauskaitės 
frazė tinka abiejų (ir Vytauto 
Bložės) sutuoktinių poezįjai. 
Toks buvo jų gyvenamasis lai
kas, kada reikėjo arba prisi
taikyti (jeigu ne išduoti ar 
parsiduoti), arba jausti gyve
nimo nepilnavertiškumą. Poe
tui visada pakako problemų, 
poeto prigimtis pasaulį mato 
kur kas sudėtingesnį, negu 
bet kuri kita akis, bet XX 
amžiaus antroji pusė lietuvių 
poetams pateikė ypač daug 
priežasčių kentėjimams. Prieš
sovietinės sistemos spaudimą 
atsilaikydavo tik nestandar
tinės asmenybės, laisvi savyje 
žmonės. Kaip tik tokie buvo 
abu poetai, kurie atvyksta 
lankyti JAV lietuvių išeivįjos 
telkinių: Nįjolė Miliauskaitė ir 
jos gyvenimo draugas Vytau
tas Bložė.

NįjoVsi, lituanistikos moks
lus Vilniaus universitete bai
gusiai 1973 m., buvo leng
viau, ji atėjo į literatūrą kur 
kas vėliau ir rado jau lengves
nes sąlygas. Per sovietįją jau 
buvo nuvilnįjęs chruščiovinis 
„atšilimas”, primityvusis bol
ševizmas jau buvo nužydėjęs 
(nors V. Bložė vis dar rašė į 
stalčius). Tiesa, iki to laiko 
„atšilimo” sezonas irgi jau 
buvo pasibaigęs, bet meninė 
inteligentįja buvo gavusi pro
gos įkvėpti menką gurkšnį 
laisvesnio oro ir išmokusi gud
rauti: po vienu tekstu tarsi 
pakišti kitą. Eilėraščius gali
ma buvo skaityti tarsi du kar
tus - apie tai, kas pasakyta 
žodžiais, ir tai, kas buvo už 
žodžių. Ypač tai tiko poezijai 
ir ypač tą vadinamąjį ezopinį 
kalbėjimą ištobulino lietuvių 
poetai. Prozininkų gal vienas 
kitas (pvz., Romualdas Gra
nauskas) pasiekė tokių gel
mių. Ne veltui Lietuvą kai kas 
vadina poetų kraštu. Iš tiesų, 
mes turime labai daug gerų 
poetų, tik, gaila, neturime ge
rų vertėjų į kitas kalbas, kad 
galėtume reikiamu lygiu juos 
parodyti pasauliui.

Viską galima buvo pasakyti 
ir anuomet, ir poetai pasaky
davo, tik reikėjo mokėti per
skaityti. Tobulėjo ne vien poe- 

mis, arba atvirkščiai” („Mu
zikos ir dailės sąveika M. K. 
Čiurlionio kūryboje”. Muzika 
7. Vilnius, 1987, p. 75).

Manyčiau, kad visais anks
čiau minėtais atvejais kūry
binis atrinkimo ir išrinkimo 
principas tikriausiai yra pa
našus į natūraliosios atrankos 
principą. „Natūrali atranka — 
siaubingas ir tuo pačiu metu 
labai geras, ir nuostabiai pa
prastas dalykas. Natūraliosios 
atrankos spaudimas gyvosios 
būtybės skulptūrą sukuria su 
tokiu kruopštumu, kad nieko 
atliekamo ir nereikalingo joje 
nelieka”, — sako biologas Si- 
mon Šnol (Interviu, Vilnius: 
Lietuvos kurjeris, 1997, gruo
dis, Nr. 52, p. 21). Bet at
skleisti atrankos mechanizmą 
nėra taip paprasta, nors tokiu 
atveju mes sužinotume dau
gelį žmogaus paslapčių, žmo
gaus, kaip ženklo, kuris yra 
kažkurios didžiulės visatos 
programos dalelė. Tačiau pa
galvojus, kad tos milžiniškos 
programos dalyviai yra tokie 
genialūs žmonės, kaip Mozart 
ir Bach, Čaikovski ir Sibelius, 
Čiurlionis ir Chopin, Bizet, 
Verdi ir Gershwin, belieka tik 
stebėtis ir džiaugtis tokiomis 
programomis.

Bet kurios tarpmeninės 
problematikos sferoje susidu
riame su bendrumų-skirtumų 
situacijos įvertinimu. Čia 
ypač svarbiu tampa bend

tai, bet ir jų skaitytojai. Tarp 
šių dviejų žmonių grupių vyko 
savotiškas sąmokslas - aš 
žinau ir tu žinai, o cenzūrai 
arba nereikia žinoti, arba jai 
neužtenka įrodymų apkaltinti 
tave.

Poezįjos dienų klausytojams 
Detroite ir Čikagoje šiedu 
svečiai - poetai bus savotiškas

madienį, 12:30 v.p.p. PLC, Le
monte, Lietuvių dailės muzie
juje.

Audronė V. Škiudaitė

testas - ar galima be ilgų galerįjoje; gegužės 20 d., sek- 
„treniruočių” pasiekti antrąjį 
poezijos dugną ir už minima
listinio, net iš paviršiaus bui
tinio, teksto, pamatyti, pąjaus-

Poetė Nįjolė Miliauskaitė.
Džojos Barysaitės nuotrauka

Algimanto Žižiūno nuotrauka

rumo faktorių ir skirtumų 
funkcijų aprašymas panaudo
jant stipriųjų bei tiksliųjų 
mokslo šakų patirtį, ypač ma
tematikos potencialą.

Xenakis rašo: „...aš naudoju 
muzikoje matematines funkci
jas ir kartais net fizikines teo
rijas, nes tarp muzikos ir 
skaičių yra gilus ryšys. Tuo 
pagrįsta visa Pitagoro mokyk
la... tampa nesunku panaudo
ti ištisus klodus matematinės 
minties, kuri jau slypi muzi
koje — kartais net žymiai la
biau išvystytame pavidale, 
kaip matematikoje” (Kurier 
UNESCO, Paris, 1986, gegu
žė, p. 6).

Melodikos (ir harmonįjos) 
lyginamojo tyrimo tikimybi
niu statistiniu modeliu yra 
galimybė atskleisti tam tikras 
muzikos savybes skaitmeni
nės išraiškos pagalba (modelis 
skelbtas Drauge, 2000.09.30). 
Tuo būdu yra tam tikra tiki
mybė teigti, kad matematinį 
tyrimo kelią, panaudotą muzi
kos analizei, analogijų pagal
ba galime išplėsti dailės ir 
poezijos dėsningumų aprašy
mui. Tokio tyrimo teorinio pa
grindo (ryšių schemos) gali
mas projektas bendriausiais 
bruožais vaizduojamas 5 pa
vyzdyje. Tyrimo tėkmėje susi
dursime su kompiuteriais, ku
rių panaudojimo problemati
koje minėtini Greimo pa
stebėjimai. Maždaug prieš 30 

ti tikrąją poeto dvasios gelmę. 
Nįjolės Miliauskaitės ir Vy
tauto Bložės skaitytojai neturi 
progos atsipalaiduoti. Skaity
dami ar klausydami jų eiles, 
turi „dirbti” ne lengviau negu 
patys poetai: kartu, pagal 
pasiūlytą projektą kažką sta
tyti, kurti, ieškoti.

JAV Kultūros taryba kviečia 
l Poezįjos dienas Čikagoje: 
gegužės 19 d., šeštadienį, 7 
v.v. Jaunimo centro Čiurlionio 

metų jis domėjosi kompiute
riais ir automatinio vertimo 
problema ir konstatavo, kad 
„automatinis vertimas... pasi
rodė efektyvus 90 procentų, 
bet likusieji 10 „semantinių” 
procentų trukdė suprasti, kas 
darosi kitoje kompiuterio pu
sėje” (Greimas A. Iš arti ir iš 
toli. Vilnius, 1991, 73 p.). Jo 
nuomone, tai atsitiko dėl ma
tematikų lingvistinės specifi
kos nesupratimo ir dėl nepa
kankamo analizės lygmens 
lingvistikoje (ten pat, p. 73, 
74). Mūsų nuomone, kompiu
terio veiklos zona yra apribota 
ypač griežtomis ir tiksliomis 
ribomis. Minėtu atveju nebu
vo atsižvelgta, arba nepakan
kamai atsižvelgta, į patiki
mumo rodiklius nustatant zo
nos ribas. Mokslininkui, nau
dojančiam statistinius mode
lius muzikologijoje, lingvisti
koje, galbūt ir dailėtyroje, 
reiktų turėti ir bazinį, arba 
artimą jam, statistiko išsila
vinimą dėl pilnesnio struktū
rinių lygmenų suvokimo.

Giliame struktūriniame lyg
menyje yra tokie dariniai ir 
procesai, dėl kurių aprašymo 
tikriausiai darbuosis šio šimt
mečio mokslininkai ir, re
miantis tokių darinių savy
bėmis atitinkamuose lygme
nyse, turbūt bus galimybė 
teigti: viskas, kas yra — tai 
yra ir muzika, ir dailė, ir poe
zija.
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Prisimenant G. Donizetti operą „Meilės eliksy
ras", statytą Čikagos Lietuvių operos choro š.m, 
balandžio 29 d, Morton gimnazijos auditorijoje

Dalis Čikagos Lietuvių operos choro Donizetti operoje „Meilės eliksyras”; spektaklis j vyko ba- 
landžio 29 d. Morton gimnazijos auditorijoje, Čikagoje.

Jono Kuprio nuotrauka

Nida Grigalavičiūtė (iš kairės), Laimonas Pautienius ir Lijana 
Kopūstaitė-Pauletti Donizetti „Meilės eliksyro” pirmame veiksme.

2001 m. gegužės 12 d. • Nr. 93 (19) — 3

Solistas Edgaras Montvidas (Prudkauskas) džiaugiasi po pavyku
sio Donizetti operos spektaklio „Meilės eliksyras”.

Adina (Nida Grigalavičiūtė) ir Nemorino (Edgaras Montvidas- 
Prudkauskas) Morton gimnazijos auditorijos scenoje sekmadieni, 
balandžio 29 d. Jono Kuprio nuotrauka

Jono Kuprio nuotrauka

Seržantas Belcore (Laimonas Pautienius) gėlėmis ir pasigiriančiais žodžiais mėgina prisivilioti 
Adiną (Nidą Grigalavičiūtę). i,J- Jono Kuprio nuotrauka

Edvardo Šulaičio nuotrauka

Sigitas Dirsė — dr. Dulcamara. J. Kuprio nuotr.

Filosofuojantis don
pragare

Žuanas

Praėjusio amžiaus pra
džioje dramaturgas George 
Bernard Shaw savo ilgame 
laiške draugui Arthur Bing- 
ham Walkley išdėstė ką tik 
Don Žuano tema sukurto vai
dinimo „Man and Superman” 
literatūrines, filosofines, so
ciologines, moralines įžvalgas.) 
Veikalo pobūdį priskyrė 
„Komedijai ir filosofijai”. Taip 
pat ir perspėjo: „trečio veiks
mo Don Žuano sapną netinka 
tuoj pat statyti populiariame 
teatre”, kadangi dialogo sva
rių minčių eigai suprasti rei
kia pagaulaus proto. „Aš visa
da troškau filosofiško parterio 
(„pit”) Tokiam parteriui šis 
vaidinimas ir parašytas”.

Taigi trečio veiksmo susap
nuotam pragare Don Žuanas 
susitinka su Dona Ana. Prie 
jų netrukus prisįjungia, iš 
dangaus atkeliavęs, Anos tė
vas, pavirtęs Statula. Galiau
siai iš scenos kairės pasirodo 
pragaro valdytojas Velnias.

Anos pokalbiai su Don Žua- 
nu, ar jų dviejų pakaitom su 
žmogiška Statula yra norma
liai glausti, todėl be vargo su
prantami, žinantiems tradici
nį Don Žuano libretą Mozarto 
operoje. Iš tiesų, kas to neži
no? Gal tik neprisimena visų 
detalių, susijusių su Anos liki
mu — kodėl ji vargšė atsidūrė 
pragare? Kur kas sunkiau au
ditorijai klausytis ištęstų Don 

Žuano ir Velnio diskusijų apie 
žmonįjos būklę žemėje. Jų 
minčių sankirtyje girdime tai, 
kas jaudino tada ir tebejaudi
na dabar visų tautų mąsty
tojus. Anot Velnio, niekad ne
sibaigianti komedija. Vanitas 
vanitatum.

Žodžiu, turime reikalo su fi
losofija. Čia Don Žuanas jau 
nėra erotinių nuotykių hero
jus, bet XX amžiaus pradžios 
radikalių idėjų skelbėjas, re
formatorius. Jei Velniui chao
tiška gamta neturi jokio tiks
lo, tai Don Žuanui gamta sten
giasi save suvokti ir tikslą pa
siekti trumpiausiu keliu. Tiek 
jo, tiek kandaus Velnio sam
protavimuose ataidi Darvino 
evoliucijos mokslas, Shopen- 
hauer, Tolstojaus, Nietzsche ir 
kitų mąstytojų įtaigios išva
dos. Girdime Gyvenimo Jėgos 
ir Antžmogio sukūrimo idėjas. 
Velnias be gailesčio čaižo žmo
nių ydas, veidmainystę, pa
juokia nevaisingą dangų, stoja 
už kosmopolitizmo plėtrą že
mėje. Pasak tolerantiško Don 
Žuano, daug gero galima 
išmokti iš ciniško Velnio.

Su šiuo „Žmogaus ir antžmo
gio” Sapnu ir grūmėsi L. A. 
dramos sambūrio gladiato- 
rius-režisierius Algimantas 
Žemaitaitis, pasitelkęs akto
rius: Don Žuanui — Argenti
noje gimusį Nestorą Ruplėną, 
Donai Anai — naujos bangos 

ateivę Laisvūnę Laurinkienę, 
Statulai — veiklų sambūrio 
šulą Aloyzą Pečiulį ir Velniui 
— patį save. Spektaklis „kon
certinio skaitymo stiliumi” 
(prie pultų vyrai su frakais ir 
grakščiai išlaki Ana) įvyko 
šeštadienį, balandžio 28 d., ir 
sekmadienį, bal. 9 d. Kaip tik 
šeštadienio premjeroje ir sė
dėjau ne filosofiškai nusitei
kusioje salėje, pats irgi ne filo
sofas.

Ir kaip? Turbūt neužsigaus 
režisierius, jei atsakysiu:, nei 
šiaip, nei taip. Kitoniškai. In
telektualiai. Anot šimtametės 
poetės Danutės Mitkienės: 
„Kai režisieriai neramūs, /Ta
da gimsta naujos dramos”. Da
lykas lyg priminė prezidenti
nius debatus. Tik 'tas skirtu
mas, kad politikai šitaip 
poniškai prie pultų nekoncer
tuoja ir jų tematika nėra tokia 
universali, o moderatorius ne
leidžia jiems savo nuomonių 
paversti tiradomis (turiu min
tį Don Žuaną ir Velnią).

Man gaila kazimierinėn sce- 
non patekusio G. B. Shaw Don 
Žuano. Jis yra iš ankstyves
nių „Žmogaus ir antžmogio” 
veiksmų Sapne atsidūręs iš
prusęs liberalus, ironizuojan
tis anglas John Tanner. Jam 
liekna Nestoro Ruplėno išvaiz
da bei santūrumas tiko. Ta
čiau sausas, skubus turiningo 
teksto skaitymas, be jokio 

jausminio užtaiso, tik retsy
kiais žvilgterint į pašnekovą, 
tapo nuobodžiu šnekėjimu. 
Auditorijoje daug kas jo bėglių 
sakinių tiesiog nesuprato.

Retorinio nejautrumo nepri
kiši Velniui — A. Žemaitai
čiui, gerai susigyvenusiam su 
šiuo veikalu, kadaise studijuo
jant teatro menį kolegijoje. 
Gal vietomis jo balsiai per so
driai užgožė priebalsius. Do
nai Anai (Laisvūnei Laurin
kienei) aptarti iniuosi G. B. 
Shaw sakinio pradžioje mi
nėtame jo laiške draugui: 
„Kartais esame ne itin grakš
tūs su pastaba moteriai, jog ji 
nevaidina taip gerai kaip atro
do”. Tačiau šiame veiksme 
tradicinis Anos erotinis pa
trauklumas yra svarbesnis už 

’ vaidybą. Ji reprezentuoja, 
1 anot dramaturgo, visuotinę 
moterį — „Everywoman”. Šiuo 
požiūriu L. Laurinkienei pavy- 

( ko atlikti visuotinę pareigą. 
Panašiai apibūdinčiau mar
muriškai nugrimuotą, tėviškai 
žilaplaukę, komiškai atro
dančią Statulą, kurioje savitai 
jautėsi Aloyzas Pečiulis.

Reikia pagirti režisierių už 
jo paties padarytą vertimą. 
Nelengvas darbas. Žinoma, 
pasitaiko kalbos nevalyvumo. 
Pavyzdžiui, krikštydami vai
kus šlakstome, o ne krapi- 
jame. Taip pat tarptautinį 
Jiipokritiškas” mieliau pasa
kome „veidmainiškas”. Gau
sias kalbos klaidas kas nors 
galėjo gi pataisyti išspaus
dintoje programoje. Tam yra 
lituanistinės mokyklos moky
tojai- Pranas Visvydas

Kokia dailė yra nežinoma?
Net septyniose Lietuvos 

dailės galerijose, priklau
sančiose Dailininkų sąjungai, 
šį pavasarį surengtos parodos 
„Nežinoma 20 a. paskutiniojo 
dešimtmečio dailė”. Visos jos 
atidarytos tą pačią dieną.

Į klausimą, ar gali būti 
nežinoma šių dienų dailė?, — 
šio projekto kuratorė menoty
rininkė Danutė Zovienė at
sakė, kad gali. Ar visuomenei 
žinoma sakysim, ta kūryba, 
kuri neišeina iš dailininko 
dirbtuvių, niekur nerodoma, 

Zita Sodeikienė. „Pasiruošęs pakilt”. 2000 m. Z. Sodeikienės 
kūrinių paroda — sapnovaizdžiai — portretai — vizijos atidaro
ma gegužės 19 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte.

valstybei visai nerūpinti? 
Aišku — nežinoma. Tas pats 
likimas laukia ir kūrinių, iš
vežtų į kitas šalis. Jie visam 
laikui dingę iš Lietuvos kul
tūros konteksto. Taigi, ne
žinoma daile dažnai tampa ir 
mūsų amžininkų darbai.

Būtent tai ir turi galvoje 
projekto sumanytojai, ren
giantys šitokias parodas jau 
trečius metus. Tuo siekiama 
atkreipti valstybės bei visuo
menės dėmesį į dailės situa
ciją, į būtinybę Lietuvai turėti 

savo Nacionalinę galeriją.
Lietuvos dailininkų sąjun

gos pirmininkas skulptorius 
Vaclovas Krūtinis, kalbėda- . 
mas apie šį renginį, juokavo , 
sakydamas, kad nereikia pra- , 
rasti vilties, gal nacionalinę 
galerįją pavyks įkurti bent 21 , 
amžiaus pabaigoje... Mat Na
cionaline galerįja turėtų tapti 
buvęs sovietinis revoliucijos 
muziejus, kurio pertvarkymui 
reikalinga daug lėšų, o jų vis 
nerandama.

Šių metų „Nežinomos dai
lės” parodose eksponuota įvai
rių žanrų kūryba. Vilniaus ga
lerijoje „Kairė-dešinė” — es
tampai, knygų neišvydusių 
dienos šviesos iliustracijos. 
Taikomosios dailės galerijoje 
rodyta mažoji tekstilė, „Arko
je” — tarptautinių Panevėžio 
keramikos simpoziumų lietu
viškoji kolekcija, Klaipėdos 
galerijoje — uostamiesčio ta
pytojų darbai iš kolekcininko 
Edmundo Kolakausko rinki
nio, Kaune-Vytauto Povilaičio 
tapyba, Panevėžyje — teminė 
paroda „Kazimieras Grinius 
tarp realizmo ir modernizmo”. 
Lankytojai, patys menininkai 
labai domėjosi Vilniaus meda
lių galerįjoje vykusia paroda, 
kurioje buvo galima pamatyti 
įvairiuose konkursuose apdo
vanotus paminklų projektus, 
dėl vienų ar kitų priežasčių 
nepastatytus taip ir likusius 
popieriuje. Kaip teigia garsus 
skulptorius, prof. Gediminas 
Jokūbonis — ši kūryba taip ir 
liks mažai kam žinoma ir vi
sai nežinoma.

Jadvyga Godunavičienė
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Tauta —jo kūrybos
kelrodis

Balį Raugą prisimenu dar 
iš Lietuvos. Pamačiau jį Uk
mergėje, grakštų, jauną vyrą, 
dailia Lietuvos karininko 
išeigine uniforma pasipuošusį, 
žvaliai einantį per Pirmojo 
Lietuvos pėstininkų pulko ka
reivinių rąjoną, kur aš, ką tik 
įstojęs į Lietuvos Karo mo
kyklą, nusiųstas jauno karei
vio apmokymui ir skyrininko 
grandinio įsakytas, aukštai 
kėliau koją ir padu tvirtai plo
jau į žvyruotą grindinį. Ir kaip 
tada aš jam pavydėjau. Nors 
tarnybiniu karininku tapti 
neketinau, bet tuo laiku savo 
„pareigom” mielai su juo bū
čiau pasikeitęs. Iš dalies dėl 
to, kad rikiuotėje prakaitu 
permirkusiam nereikėtų taip 
aukštai kelti kojos, ir iš dalies 
dėl to, kad Lietuvos karininki- 
ja labai gražiai atrodė, tuo lai
ku dar nežinodamas, kaip 
drąsiai ji vėliau sugebėjo ir dėl 
Lietuvos laisvės kovoti. Ypač 
didvyriškai kovojo ano meto 
nepriklausomos Lietuvos Karo 
mokyklos auklėtiniai, pirmieji 
partizanų vadai, beveik visi 
juos subrandinusiai tautai ir 
savo gyvybes paaukoję. Beveik 
nepasikeitęs Balys Raugas 
man atrodė, kai po daugelio 
metų jau Amerikoje sutikau jį 
Lietuvių Bendruomenės gre
tose, kur nebereikėjo kojos 
kelti, bet ramiu • žingsniu ir 
visiškai kitu pavidalu darbuo
tis okupuotos Lietuvos išlais
vinimui ir lietuvybės išlaiky
mui šiame, mus priglaudu- 
siame ir nuo visokių pavojų 
saugojančiame, krašte. Ir tik 
tada sužinojau, kad ne tik 
taikliu koviniu ginklu, bet ir 
taikia menininko plunksna 
Balys Raugas dirbo lietuvių 
tautos gerovei ir, kaip jis pats 
vėliau knygoje aprašė tėvynės 
labui. Ir tos plunksnos jis ne
padėjo nė šiandien, jau bran
daus amžiaus sulaukęs.

Visa tai prisiminiau, raus
damasis medžiagos savo įsi
pareigojimui atlikti JAV Lie
tuvių Bendruomenės penkias
dešimtmetį minėti besiruo
šiančiai Krašto valdybai, iš 
lentynos išsitraukęs Balio 
Raugo prieš dvidešimt metų 
parašytą knygą JAV LB trys 
dešimtmečiai ir maždaug prieš 
pusantrų metų man atsiųstą 
paskiausią poezįjos rinkinėlį 
Praeities aidai, apie kurį jam 
buvau prižadėjęs tuojau pat į 
Draugą parašyti. Dėl to man 
visą laiką buvo neramu, ir la
bai mielą bičiulį Balį atsi
prašau, kad taip ilgai užtru
kau. Bet ta mano tinginystė 
gal ir į gera išeis, nes dabar 
galiu skaitytojams pranešti 
Raugo užmojį tuos tris de
šimtmečius pratęsti iki penkių 
dešimtmečių ir taip ateities 
kartoms palikti JAV Lietu
vių Bendruomenės pusšimčio 
metų veiklos dalykišką istori
nę apžvalgą. O jo gyvenimo 
apysaką Tėvynės labui pridė
jęs, iš tos visiškai skirtingų 
žanrų „trilogijos” galiu taip 
pat pabrėžti šios jautrios sie
los literato meilę lietuvių tau
tai, tėvynei, Lietuvos valsty
bei bei lietuvybei ir suge
bėjimą tai parodyti dailiai su
pintu žodžiu. Ir šiandien sun
ku spėti, kuria kryptimi šis ta
lentingas kūrėjas būtų pa
sukęs, jeigu gyvenimo sąlygos 
būtų buvę kitokios. Tėvynės 
labui Balį Raugą rodo kaip 
gabų pasakotoją, nuosaikų, 
šįek tiek sentimentalų, bet 
visgi tikrovišką gyvenimo liu

dytoją. JAV LB trys dešimt-* 
mečiai parašyti sklandžia 
apžvalgininko-istoriko braiža, 
tačiau periodikoje spausdinti 
apžvalginiai straipsniai jau pi
nasi su literatūriniu polėkiu. 
Jo redaguotas „Karys” atspin
di vėl kitus, visuomeninius- 
informacinius polinkius. Rau
go nespėti išvystyti gabumai 
šioje srityje visiškai galėjo iš
ryškėti tik nepriklausomos 
Lietuvos sąlygomis, geresne 
bendradarbių atranka, kurios 
išeivįjoje, deja, nebuvo.

Literatūrinę kūrybą Balys 
pradėjo dar Utenos gimnazįjos 
suole eilėraščiais. Pirmas, 
išspausdintas 1933 m. Pava
sario žurnale, eiliavo apie 
Darių ir Girėną. Karo mokyk
loje mokydamasis, 1936 m. 
kartu su draugu Juozu Kuzma 
(1952 m. žuvusiu partizanu) 
išleido eilėraščių rinkinį Balti 
balandžiai. Todėl atsargiai 
spėčiau, kad jo literatūros 
darbų puošmena nepriklauso
mos Lietuvos sąlygomis būtų 
buvusi poezija. Ir labai gaila, 
kad kaip daugelį talentingų 
kūrėjų, taip ir Balį Raugą 
okupacįja suniokojo.

Tačiau ir tokiomis sąlygomis 
lietuvių literatūroje jis savo 
pėdsakus paliko. Tarp jų — 
žymius ir labai negausioje 
savo poezijoje. Tai daugiau dėl 
to, kad jo eilėraščiuose, gal ir 
neryškiausiai, bet jautriausiai 
atsispindi tautiniai pradai: tė
vynės meilė, jos gamtos grožis, 
kaimas ir jo žmonės. Visa toji 
Lietuva, kurioje Balys augo, 
mokėsi, brendo, pradėjo tar
nauti tautai ir valstybei. Nors 
patriotizmo poreiškių tautai 
Raugo kūrybos vertintojai, be 
abejo, daugiau ras apysakoje 
Tėvynės labui, tačiau jo šir
dies jausmo ir grožio, sudėtų į 
eiles paskiausiame rinkiny 
Praeities aiduose jie nepra
lenks. Pvz.,

Žiūrėjau į tėvynę savo
Ir ašaras braukiau:
Tiek melsvo liūdesio 

padangėj,
O taip žali laukai...

O kitame — „Tėvynei”, kokia 
gili kančia ir nusivylimas pa
saulio buka tikrove:

Tai aimana tėvynės nu
kryžiuotos,

Tai partizanų kraujas kerštą 
šaukia...

Ir sklinda aidas, kad 
žmonija žinotų, 

jog Lietuva pagalbos nesu
laukia...

Tačiau Balys Raugas kovoto
jas ir vilties laimėti nenustoja:

Viltis kviečia pakilti į saulę,
Viltis laime apjuosia pa

saulį,

Vytautas Volertas. Baubo- 
nis. Vienas žmogus — viena 
lemtis. Romanas. Redaktorė 
Onė Baliukonytė, dailininkė ir 
maketuotoja Jūratė Juozėnie- 
nė, korektorė Asta Demšienė, 
viršelyje panaudotos Eugeni
jos Obelis nuotraukos; išleido 
Vilniuje „Naujasis Dienovi
dis”, 2000 m., 352 psl., spaudė 
„Sapnų sala”, tiražas ir kaina 
nepažymėta. Veikalas dedi
kuotas žmonai Broniutai bei 
sūnums Vytautui ir Virgui. 
Viršelio 4-tas puslapis pa
puoštas autoriaus nuotrauka 
ir biografinėmis žiniomis.

Romanas suskirstytas į penr 
kis skyrius, kiekvienas jų 
svarsto atitinkamą tematinį 
laikotarpį. Pirmasis skyrius 
parašytas pasąmonės srauto, 
o likusieji keturi publicistiniu- 
realistinių stiliumi. Pirmame 
skyriuje atsidengia paskutinio 
sovietmečio tartum judanti 
panorama — dešimtmetis. Jo
je, lyg žuvys neršto metu, tri
nasi šonais ir daužosi galvo
mis žmonės, esą aukštai ir 
žemai, galingi ir bejėgiai, tei
suoliai ir sukčiai, pažemintie
ji ir išaukštintieji. Šiame sky
riuje nėra vardų ir jie mums 
nepažįstami. Operuojama 
įvardžiais: jis, ji, jie... Visi 
panašūs, visi vienodi, kiek
vienas savomis priemonėmis 
stengiasi palypėti aukščiau 
kaijeros laiptais, ne savo, o 
kitų sąskaita, galvomis, net 
lavonais. Palypėti aukščiau 
nebuvo taip jau sunku verž
liems, jauniems, sumaniems,

Viltis kviečia kovot ir lai
mėti

Viltis žada rytojų žvaigž
dėtą...

Šis ir pirmasis posmeliai — 
išraukos iš eilėraščių, kurie 
muzikės Anelės Kaulinytės 
buvo paversti dainomis ir 
įrašyti į kompiuterines plokš
teles.

Nenustojęs vilties, rašy
damas šiuos posmelius, Balys 
Raugas nenustoja jos nė da
bar. Lietuva vėl laisva ir ne
priklausoma, ir žvaigždėtas 
rytojus jai brėkšta. O Balys, 
jau ir prie devyniasdešimtųjų 
priartėjęs, dar kuria. Kaip jau 
čia minėta, šis kūrybingas 
Aukštaitįjos sūnus rašo ant
rąją JAV LB veiklos ap
žvalgos dalį. Pasaulį jis išvydo 
1914.01.06, Zarasų apylinkėje, • 
prie dvišalio Svaituto ežero 
prisišliejusiame Butkelių kai
me, kur per jo tėviškės lauką į 
Šventosios upę sruveno Upe- 
lytė. Šios Lietuvos kampelio 
grožis nuo pat vaikystės jaut
rią berniuko širdelę subrandi
no per visą amžių plakti savo 
tautai, tėvynei, tėviškės lau
kams. Ugdė jį Utenos gimna- 
zįja, trumpas laikotarpis VDU 
teisių fakultete, o tėvynės la
bui tarnauti išleido Lietuvos 
karo mokykla. To tikslo siekti 
padėjo 1939 metais pamilta ir 
žmona tapusi mokytoja Marija 
Jurkštaitė.

Bet, deja, raudonasis tva

siekiantiems tikslo padlaižia
vimu komunistų partijai, 
stambiais kyšiais, nekaltų 
žmonių įdavinėjimu ir t.t. Se
noji nomenklatūra buvo jau 
nepąjėgi valdyti, skendo alko
holyje, kortavime, lėbavime, 
moraliniame nuosmuky, ne- 
beatskirdama, kas savas, kas 
svetimas, kas geras, kas blo
gas, kas iš viso yra kas...

„Partija yra visagalė, jis 
aukštas partijos žmogus, todėl 
jis yra... Visagalis niekšas?” 
(20 p.) Štai tokie niekšai bren
do, stiprėjo, kilo aukštyn kar
jeros laiptais, o, atgavus ne
priklausomybę, užėmė aukš
tas vietas, atseit, savoje val
stybėje — ta pati sovietinė noJ 
menklatūra. Dažnai ir motina 
dejuodavo „Vagis, paleistu
vis... Dievas tyli, bet mato... 
Ar šita valdžia yra žmonių 
valdžia?” (21 p.)

Įprotis, sakoma, yra antroji 
prigimtis. Taip visa tauta 
įprato: be kyšio jokio darbo ne
padarysi, jokio tikslo nepa
sieksi, jokio daikto neįgysi, jo
kios tarnybos negausi... Kitaip 
niekas nė negalvojo. Kolūkių 
pirmininkai, tarybos, milici
ninkai, komunistų partįjos 
valdininkai, įvairūs inspekto
riai, partorgai, komjaunimo 
vadai, tartum erkės mito ir 
puto svetimu prakaitu, sveti
mu krauju dėjo turtus.’

Pirmame figūravo tik ant
raeilės pavardės: Kibirkštis, 
Meiluta, Kirka, Bukovas, Mi- 
sikas... Atgavus nepriklauso
mybę, visi save teisino kiek
viena proga: „Kyšininkas ne
buvau! Jei ką gavau, tai tik už 
patarnavimus”. (63 p.). „Nie
kas nevogė, bet visi ėmė. Die
nos šviesoje tiesdavo rankas į 
viską, ką tik pasiekdavo, o 
daugiau pasiekdavo tie, kurie 
aukščiau sėdėjo ir kurie dar 
aukštesnius pažinojo”. (71 p.)

O romano herojaus Baubo- 
nio vardas skaitytojui atiden
giamas tik 82-me puslapyje: 
„Aloyzas Baubonis, štai kokia 
jo pavardė!” (82 p.) Kiti sky
riai ką jau minėjau, parašyti 
publicistiniu-realistiniu stiliu
mi, tema vystoma įprasta 
tvarka be užuominų, spėlioji-

nas, užliejęs tėvynę, kaip ir 
daugelį mūsų, kelerius metus 
savoje žemėje pakankinęs, 
išgrūdo Raugus į vargais 
bėdomis, nežiniomis nusėtą, 
ciniškai sukvailiojusį pasaulį. 
Po šešerių metų nežinios Vo
kietijoje, pagaliau jau keturių 
asmenų Raugų šeima atvyko į 
Ameriką ir įsikūrė Philadel- 
phįjos apylinkėse. Įsidarbino, 
pasistatė namą ir gyvenimą 
pradėjo iš naujo. Jis, kaip ir 
daugelio mūsų, skilo pusiau: 
iš Amerikos imti, o Lietuvai 
duoti. Duoną Marija ir Balys 
užsidirbo pas amerikiečius, o 
kas nuo jos liko, atidavė lietu
viams. Jungėsi į Lietuvių Ben
druomenę, į jos puoselėjamą 
Lietuvos laisvinimo ir lietu
vybės išlaikymo darbą. Balys 
rašė į spaudą, knygas, dirbo 
lietuviškoje radįjo valandėlėje, 
kaip vadovaujantis pareigū
nas — JAV LB vietinėje apy
linkėje, apygardoje, krašto 
valdyboje, taryboje. Marįja — 
lietuviškoje mokykloje, skautų 
sąjungoje. Raugai užaugino 
lietuvišką šeimą. Duktė Ban
guolė gabi, jau spėjusi pasi
žymėti dailininkė. Visą gyve
nimą šeimos kelrodis buvo 
Lietuva: ypač lietuvių tauta, 
jos esmės suvokimas ir tauti
nis vaikų auklėjimas. Taip pat 
ir nepriklausoma lietuvių tau
tos valstybė. Per visą ilgą, 
darbštų ir kūrybingą amžių.

Bronius Nainys

Duok visa kita

mų, šaradų. Šiuose skyriuose 
jau veikia Baubonis, kaip vy
riausias nepriklausomos val
stybės pareigūnas. Pas jį da
bar ateina draugai partiečiai, 
norį praturtėti, pasidaryti mi
lijonieriais, įtakingais vyrais. 
Kreipiasi pas Baubonį, kaip 
aukščiausį vadą — vienas 
anksčiau, kitas vėliau, ir rei
kalauja, tiesiog šantažuoja, 
dabar jiems atsilyginti. Jie esą 
rėmė jį, Baubonį, kėlė į 
aukštybes, nuo partįjos slėpė 
jo klaidas ar blogį, dabar jo 
eilė jiems atsiskaityti: čia tar
nyboje, čia prekyboje, čia nau
jose suktybėse spekuliacįja 
užsiimant — pavojingas nauju 
laikų žaidimas.

Pirmasis ateina pas Bau
bonį Kibirkštis, kuris aiškiai 
su Bauboniu nesiskaito, jo 
sekretores vadina mergomis ir 
nesivaržydamas prašo „padė
ti”.

— Kam padėti? — klausia 
Baubonis.

— Mums, draugams. Visi 
rėmėme vienas kitą, ir tave 
palaikėm, kad nenudribtum. 
Su reikalu šiandien atėjau, 
veltui laiko negaišinu, 
savo sutikimą..., — ir t.t. 
(93 p.)

Išeidamas Kibirkštis atiden
gia savo „ištikimybę” Lietuvai 
— „Niekis man tavo nykštu
kinė valstybė ir jos demokrati
ja! Po metų, gal net po pus
mečio šitos sumautos val
stybės išvis nebus. Kaip tu 
tada kalbėsi, demokrate Bau- 
boni?” (95 p.) Ir tiesa — 
aukštas komunizmo šulas, 
partijos sekretorius ir vadas, 
staiga virsta demokratu. Šia 
prasme jis gerokai panašus į 
rusų Gorbačiovą. Autorius Ki
birkštį veik sulygina su Bau
boniu. Jie — kaip buvę ne
atskiriami draugai ir vienas 
kito palaikytojai. „Kibirkštis ir 
Baubonis, paauglystės drau
gai. Antrasis gal aukštesnis, 
bet kuris jų galingesnis?” (100 
p.) Tuo aiškiai pasakoma, kad 
visi aukštieji Lietuvos pa
reigūnai sėdi savo draugų ki
šenėse ir malonėse, tai yra tie, 
kurie ilgisi buv. sovietinių 
laikų, kada visi buvo lygūs, 
visi vogė ir ėmė kyšius, niekas 
negavtdė, niekas netardė, nie
kas nesistebėjo, niekas nie
kam negailėjo ir neskundė. 
Baubonis, ir aukščiausioj vie
toj sėdėdamas, dar praktikuo
ja korupciją — išrūpina versli
ninkui leidimą vykti į Vo
kietiją, o šis iam atveža ‘do
vanų’ visą komplektą krištoli
nių taurių.

Visi partiečiai kariasi ant 
Baubonio pečių:

— Man reikia šitų dirbtu
vių!

— Duok gerą tarnybą mano 
žentui!

— Ištrauk iš kalėjimo apsi
vogusį pusbrolį!

— Noriu kolūkio technikos 
su baudžiauninkais! (110 p.)

Kabinete sėdi buvęs stribas 
Feliksas Kirka. Jei ir į proku
ratūrą patektų, jis nebijotų, 
nes ten sėdi jo draugai. Iš 
penkto skyriaus sužinome, 
kad jis nušovė Amerikos pilie

tę, apie kurią žinių reikalauja 
JAV ambasada, bet jis nieko 
nebįjo — dabar Kirka yra Šei
mos narys, nepaliečiamas vy
ras.

Tokie žmonės laiko Baubonį, 
aukščiausią Lietuvos pareigū
ną, apsupę ir jį dvasiškai tero
rizuoja. Padėk mums, arba 
mes iškelsime tavo darbelius į 
viršų...

Net jo tikras dėdė, berankis, 
atvykęs iš Alytaus protestuoti, 
atsako: „Kaip anksčiau vogei, 
taip ir šiandien vagi”. (128 p.) 
O dėdė neteko rankos Sibire, 
kur išbuvo šešerius metus 
kartu su vienu menininku, 
kurį Baubonis išdavė, būda
mas komjaunuoliu.

„Kas žino kam dirbti? Už 
nepriklausomybę nebalsavai. 
Visi matė. O šiandien ar nesu
ki Rusįjos pusėn? Jei reikia ką 
pirkti, pas rusus bėgi. Jei turi 
ką parduoti, rusams pusdykiai 
kiši. Rusija geriausia... Rusi
ja Lietuvai draugiškiausia... 
Žmonių neapgausi. Tiek nužu
dytų, išvežtų, tiek nuo jų pri- 
kentėta...” (129 p.) Prikiša jam 
vienarankis dėdė.

Dažnai laikraščiuose rašo
ma, kad Estija, atgavusi ne
priklausomybę, visus senuo
sius sovietinius valdininkus 
atleido, o į jų vietas pakvietė 
jaunus, sąžiningus tarnauto
jus, todėl Estija dabar pirmau
ja visose srityse tarp Baltįjos 
valstybių. Tuo tarpu Lietu
voje, buvęs aukščiausias sovie
tinės Lietuvos pareigūnas, ta
pęs aukščiausiu nepriklau
somos Lietuvos pareigūnu, so
vietinės nomenklatūros neat
leido iš pareigų, jie dirba savo 
vietose, kaip dirbę, todėl Lie
tuvoje ir pasiliko tie patys so
vietiniai įpročiai: kyšininka
vimas, suktybės, vagystės, ko
rupcija, nusikalstamumas ir 

, kas buvo praktikuo
jama sovietinėje Lietuvoje. To
kiais perliukais užsėti neap
matomi tautos politiniai dir
vonai. Dabarties ir ateities. Ir 
prošvaiščių matyti.

Užsienio reikalų ministeri
jos atstovas sudarė delegaciją 
vykti į Pietų Ameriką, ten 
rengiama „džiunglių apsaugos 
konferencįja”. Baubonis nesu
tinka, esą mes nieko bendra 
su džiunglėmis neturim.

„Valstybės labui. Ar ne todėl 
jūs poryt keliaujate Izraelin?” 
(135 p.) — atšauna ministeri
jos atstovas.

Ir į Izraelį nuvykęs, Baubo
nis neturi ramybės. Pas jį atsi
lanko, žinoma, slaptai, žydaitė 
Judita, jaunystėje buvusi gra
žuolė, su ja Baubonas turėjo 
intymių santykių, dabar jau 
pražilusiais plaukais, dirbanti 
mafįjai. Ji pasako, kad jo na
mai yra vienas iš daugelio 
tarptautinių punktų. Ji pata
ria nekelti triukšmo, kai grįš 
namo — žiauriai nukentės. 
„Tave sutriuškins, kaip šaka
lėlį. Mane atsiuntė, kad įspė- 
čiau. Neapgins jokios sargy
bos, jokia policija, jokia ka
riuomenė. Čia ne juokai. Man 
padėjai išvažiuoti, dabar atsi
lyginu šiuo patarimu... Ką ma
tei, užmiršk”. (148 p.)

Namo jis grįžo labai išsi
gandęs. Gudrus politikas, bet 
rimtai klausia pats savęs „Ar 
verta Lietuvai dirbti? Kaip il
gai ji truks? Prisimena 
Maskvą ir jos vadus, buvusią 
didybę: „Nepąjudinama ga
lybė, visas pasaulis prieš ją 
drebėjo. O susirinko visokie 
pašlemėkai, pamojavo plaka
tais, pašūkavo Vingio parke — 
ir galybės nėra! Dingo Stalinai 
ir kapsukai, Lenino statulą, 
kaip išpuvusį stuobrį, lynais 
išsiūbavo, nukabinėjo raudo
nas žvaigždes...” (212 p.)

Jis sužino, kad Izraelyje 
mirė žydaitė, jaunystėje va
dinta Sinagoga. Tuoj po to pas 
jį atvyko iš Rygos Izraelio am

basados tarnautojas ir atnešė 
mažą siuntinėlį. Viduje laiš
kas. Praneša, kad mirė Sina
goga. Viduje dėžutės trumpas 
jos pačios laiškelis — „Mano 
talismanas ir paveldėtas tur
tas. Viskas iš Lietuvos, viskas 
priklauso Lietuvai”. (227 p.) O 
tasai turtas: rožinis ir kelios 
Smetonos laikų sidabrinės mo
netos. Rožinis galėjo būti do
vanotas ją išgelbėjusiai kata
likų šeimai, gal ji dėkoja kata
likiškai tautai, gal net Baž
nyčiai. Deja, šioje vietoje 
trūksta 4 puslapių — 229, 
230, 231, 232. Gal juos auto
rius išėmė, o gal leidėjų „rik
tas”, ir kaip tik toje vietoje, 
kur prasideda kalba ir aiški
nimas apie rožinį...

„Ir dabar Baubonis tik ad
ministruoja. Administruoja 
valstybę, pastatytą ant kaulų 
lagaminėliuose, ant kaulų už
verstuose šuliniuose, ant kau
lų miškų smėlynuose. Kaulų 
ir vilčių kraštas, prisikėlusios 
mirties Lietuva”. (243 p.)

Penktuoju skyriumi grįžta
me į labai jau senus laikus — 
laisvąją Lietuvą, pirmąjį so
vietmetį, vežimus į Sibirą, 
gaudymus, sovietinių parti
zanų žiaurumus, vokietmetį, 
žydų likimą ir t.t. Šiame sky
riuje sujungiami palaidi, iki 
šiol nesurišti mazgai — fizi
niai ir idėjiniai — užbaigia
mos kažkada prasidėjusios is
torijos. Įvedama nauju perso
nažų, pvz., Punsku šeima ir 
jos augintinė, brolio atsiųsta 
penkiolikos metų duktė Mari
ja. Sužinome, kad žydaitę Ju
ditą išgelbėjo nuo vokiečių 
kaip tik šie Punskai: Punsku- 
vienė duoda jai Aldonos vardą 
ir užkabina ant kaklo rožinį. 
O Marįją iš Amerikos at
siunčia brolis susipažinti su 
tėvų šalimi, studįjųętį kalbą, 
pažinti daugiau žmonių.

Vis tik reikėtų pažymėti, 
kad naujieji personažai nieko 
nauja romanui neduoda: nei 
menine pažiūra — per gerai 
visiems žinomos istorijos. 
Nors leidėjų apraše pažymėta, 
kad „Baubonio figūra yra 
greičiau tragiška”, turime pa
grindo suabejoti. Jis — tikras 
karjeristas, gudrus, sumanus, 
geras politinių šachmatų žai
dėjas. Niekur nesuklupo, nie
kas jam nepakenkė, jis ir da
bar, leidžiame sau manyti, 
gražiai gyvena, gaudamas 
„riebią pensįją”.

Romanas baigiamas skau
džia ironįja: Feliksas Kirka, 
buvęs stribas, dabar Seimo 
narys, sako atsisveikinimo 
kalbą, išlydint Amerikos pi
lietės Marįjos Punskytės, ku
rią jis pats prieš daugelį metų 
nušovė, pelenus — brolis rei
kalauja ir JAV ambasada pa
deda. Beveik poetiškai, net 
pats Baubonis pasipiktina 
taip veidmainišku Kirkos elge
siu. „Prakeikimas... Tiek begė
diškumo! Kirka ir visi pana
šūs... Niekas čia nepasikeis, 
kol jie aplinkui šlaistysis. Ir 
kibirkščiai, ir misikai, ir buko- 
vai, ir galybė kitų... (347 p.)

Romanas šia tema para
šytas labai gerai, subrendusio 
menininko ranka. Šiuo kūri
niu Vytautas Volertas stovi 
iškiliųjų išeivijos ir Lietuvos 
rašytojų eilėse.

Anatolijus Kairys

SUDARYTA PREMIJAI 
SKIRTI KOMISIJA

Jau sudaryta Lietuvių 
rašytojų draugijos kasmet 
skiriamai grožinės literatūros 
premijai komisįja (premįja bus 
skiriama už 2000-aisiais už
sienio lietuvių išleistą geriau
sią grožinės literatūros kny
gą). Komisiją sudaro: Bernar
das Brazdžionis, Karolis Mil- 
kovaitis ir Pranas Jurkus.
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