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Balio Sruogos literatūrinė 
kritika II 

Juo labiau stumiasi priekin 
prof. B. Sruogos raštų leidyba, 
juo akivaizdžiau atsiveria, ko
kia impulsyvi, dinamiška bu
vo ši asmenybė. Koks jis buvo 
nenuorama anuometiniame 
Lietuvos kultūriniame gyve
nime. Tik ką išėjęs iš spaudos 
aštuntasis jo raštų tomas api
ma jo literatūrine kritiką, 
spausdintą 1930-1947 m. lai
kotarpyje. Metus pirmąjį 
žvilgsnį į tekstų atranką, bema
tant paaiškėja, kad joje esa
ma nemažai kontrabandos; ki
taip sakant, esama rašinių, 
nedaug turinčių bendra su 
literatūros mokslu siaurąja 
prasme. Tai veikiau rašytojų 
teisių gynybos, knygos sociolo
gijos, pobūdžio rašiniai. Arba 
vėl — teatrologijos mokslą ap
tariantys tekstai. Jų pateiki
mas šian leidinin tikriausiai 
aiškintas tuo, kad leidinio su
darytojam — A. Samulioniui 
ir Donatai Linčiuvienei — ne
buvo kaip kitaip pasielgti, tu
rint tokią tekstų gausą ir nu
matant dar specialius tomus, 
skiriamus B. Sruogos teatro 
kritikai, publicistikai bei ra
šiniams kultūros klausimais 
(10-13 tomai). 

Žodžiu, turime savotišką 
samplaiką. Šio tomo šerdį ta
čiau užima tekstai literatūros 
teorijos bei estetikos klausi
mais. Diskusijos apie estetine 
ir anestetinę tikrove, klasikų 
autorių minėjimų proga sa
kytų kalbų tekstai, kai kurių 
knygų ar vertimų recenzijos, 
arba trumpučiai terminijos 
(ironija, humoras) aptarimai, 
spėjamai skirti Lietuvoj lei
džiamai Enciklopedijai. Teks
tų tūris ir pobūdis įvairuoja. 
Kai kuriais atvejais, kaip, sa
kysim įvade į Apsiautalą, tu
rim reikalo su kruopščiai 
išgvildenta ištisų raštijos laik
mečių bei srovių analize. 

Palyginus aštuntąjį Sruogos 
literatūrinės kritikos tomą su 
ankstesniaisiais (6-7), galima 
pastebėti šiuos autoriaus in
teresų pokyčius. Jei anksčiau 
Sruogos siekiu buvo sekti ir 
komentuoti lietuviškosios raš
tijos raidą (rasit su intencija 
parašyti jos istoriją) tai šiame 
laikotarpyje jo dėmesys mūsų 
knygai apgailėtinai sunykęs. 
Faktiškai galima tvirtinti, jog 
jis liaujas ja domėjęsis. Jokių 
atsiliepimų apie tobulėjančią 
ir stiprėjančią mūsų lyriką — 
J. Kossu-Aleksandravičių, A. 
Miškinį, S. Nėrį, B. Braz-
džionį ar K. Borutą. Vos keli 
pagarbūs žodžiai epochinio Al
torių šešėlyje romano adresu. 
Visiškas ignoravimas A. Vai
čiulaičio, Jono Marcinkevi
čiaus, J. Jankaus, J. Grušo 
prozos kūrinių, nekalbant jau 
apie vaikų literatūros anuo
metinius perliukus P. Cvirkos 
Cukrinius avinėlius ir S. Zo-
barsko Ganyklų vaikus. Jokio 
padrąsinančio žodžio net savo 
ilgamečiui draugui V. Krėvei 
Raganiaus pasirodymo proga. 
Atseit visiškas indiferentiš
kumas kitų kūrybai. 

Šiuo požiūriu rinktiniai raš
tai nėra geriausia priemonė 
leisti skaitytojui pajusti auto-

Vytautas A. Jonynas 

riaus savastį. Kaip žinoma ir 
kaip vaizdžiai atkuria Ginta
ras Aleknonis savo knygoj Pa
keliui 1930 m. dekados būvyje 
Sruoga glaudžiai bendravo su 
A. Oleka-Žilinsku, sielodama-
sis teatro pertvarka ir apla
mai buvo žvalios bei jaunat
viškos nuotaikos. Įstatyta į 
siaurokus žanro rėmelius, jo 
veiklos aptartis tų dalykų ne
pastebi. 

Susidaro įspūdis, kad pas
katą atsiliepti apie kurią kny
gą suteikdavo jam koks nors 
skandalas, kaip, sakysim, pas
kirtoji valstybinė premija už 
bedieviškai banalų skaitalą 
(L. Dovydėno Broliai Domei
kos) ar pripažinimas kūriniui 
tautiškumo spinduliavimo (V. 
Alanto Užtvankai) kai iš es
mės autoriaus murdomasi pi
giausioj melodramoj. Rašinio 
kanvą tada sudaro nepapras
tai smulkmeniškas teksto blu-
sinėjimas, toks „Close rea-
ding" kvadrate — kuris patie
sia skaitytoją vietoj. Pasi
baisėtinas šiuo atžvilgiu yra 
Sruogos tekstas „Persikas Lie
tuvoj", kuriame jis mėsinėja P. 
Cvirkos apysaką Meisteris ir 
sūnus, įrodinėdamas įtartiną 
jo panašumą į Romain Rol-
land Colas Breugnon. Sruoga 
pats prisipažįsta, jog ne jis 
vienas buvo įžiūrėjęs Cvirkos 
knygoj primityvaus plagiariz-
mo žymių, bet kam jam pri
reikė eikvoti tiek knibčiaus 
įgūdžių šiam priekabiam deš-
rinėjimui, liks neatspėjama 
mįslė. Panašiais smulkmeniš
kais priekaištais Sruoga uždu
sina ir S. Ivošiškio (Leskaičio) 
romaną Spūdus, nors pačioj 
pradžioj atrodytų — pasitinka 
jį palankiai. Kartais išrekla
muotą knygą jis šmaikščiai 
sudoroja, naudodamasis kitų 
recenzentų nuomonių šiupi
niu. Klasišką tokios strategi
jos pavyzdį turime Ievos Si
monaitytės Aukštųjų Šimonių 
likimo atveju, Sruogos polin
kis į ironizavimą čia pačiame 
įsibėgėjime: 

Amerikoniška šio veikalo 
reklama paklusniesiems pi
liečiam tarytum kalte kala į 
galvą: šis veikalas yra nepaly
ginti geresnis, aukštesnis, to
bulesnis, meniškesnis už visa, 
kas yra, buvo ir bus mūsų lite
ratūroj, kad visa kita prieš tą 
veikalą yra tik dumblas prieš 
saulę. Bet ne visi mirtingieji 
pasižymi šventųjų savumais 
— ne visi gali stačiai žiūrėti į 
saulę. Kitas gi, saulės nematy
damas, net abejoti ima dėl jos 
šviesenybės. Lietuvos žinių 
kritikas J. Šimkus toje saulėje 
net mėnulio šviesos nedaug 
tesurado. Nedaug daugiau jos 
rado ir Kultūros kritikas p. 
Korsakas-Radžvilas. Kiek dau
giau šviesos rado, bet vis 
dėlto saulės liepsnose nenupli
ko ir Naujosios Romuvos bei 
Židinio kritikai. Kiti gi neiš
manėliai tame veikale tepri
pažįsta tiktai gamtos lyriką ir 
neranda jame nei fabulos, nei 
vietos bei laiko pažymių, nei 
visuomeninių santykių nei psi
chologijos, nei ryškiau api
brėžtų personažų, neranda net 

elementarios romano techni
kos, juo labiau neranda jokio 
tenai būties romano. Esant 
šitokiom abejonėm — esame 
tikri, nepagrįstom — spren
dėjų komisijos būtų šimte
riopa pareiga tas abejones 
išsklaidyti, ir į dulkes sumalti 
pastangas užtemdyti saulę, 
savo gaivinančioje šviesoje 
paskandinusią visą kitą mūsų 
literatūrą, menkystos vardo 
tevertą" (p. 160). 

Sruogos pašaipa, atrodo, iki 
šiol nėra praradusi savo pa
trauklumo ir visiškai norėtųsi 
sutikti su jo nuomone apie 
Simonaitytės romaną. Apmau
du tik, kad šis tekstas, spren
džiant iš paaiškinimų, niekur 
neskelbtas. Gaila, nes gal tuo 
metu jis būtų pravertęs prilai
kyti pergreit spartinamą Si
monaitytės beatifikavimą „kla
sike". 

Knygos redakcinėse pasta
bose tvirtinama: 

„Šiame tome atsispindi bran
džiausias B. Sruogos — lite
ratūros tyrinėtojo ir kritiko — 
veiklos tarpsnis, aprėpiantis 
1930-1947 m. Visi čia sudėti 
straipsniai žinomi. Didžiuma 
jų publikuoti tarpukario pe
riodikoje, keliolika — knygoje 
Verpetai ir užuovėjos (SVU) 
keletas — 1956 m. išleistuose 
Sruogos Raštuose. 

Dėl Sruogos straipsnių ži
nomumo galima būti skirtingų 
nuomonių jau vien dėl to, kad 
jis pasirašinėdavo slapyvar
džiais. Norėtųsi suprasti, ko
dėl? Šioj vietoj norėtųsi atverti 
skliaustelius porai pastabų. 
Susipažįstant su Sruogos 
Raštų tomais, ne kartą teko 
pastebėti, kad tam tikrą dalį 
spausdinamųjų tekstų, suda
ro, niekad neskelbti periodi
koj, Sruogos rašiniai. Jei ne A. 
Samulionio, Donatos Linčiu-
vienės ir kitų atkakli bei 
rūpestinga žvalgyba, jie būtų 
likę nežinomi. Tačiau pats jų 
paženklinimas autografo var
du eiliniam skaitytojui ne 
daug ką sako. Iš tikrųjų būtų 
kur kas pravarčiau susimąs
tyti, kodėl Sruoga pasilaikė 
juos stalčiuje, užuot siuntęs 
redakcijoms. J u k jo reputacija 
buvo tvirta, ir vargu ar koks 
redaktorius būtų trenkęs juos 
į krepšį. Antra vertus jo auto
ritetas, kaip kultūrininko ir 
profesoriaus, buvo toks sva
rus, kad galbūt tie rašiniai 
būtų pašalinę kai kurias ano
malijas, kaip, sakysim, pas
kelbimą Simonaitytės saule 
sauliausia. 

Neišvengiamai užvaldo min
tis, kad Sruogos būta keistos, 
sudėtingos asmenybės. Aštra-
liežuvio šaipūno ir podraug 
jautraus, nenorinčio kitų 
įskaudinti žmogaus. Impulsy
vaus, bet nuolat save kontro
liuojančio. Todėl galbūt jam 
nesimatė kitos išeities, kaip 
rašyti sau. Tie, dabar tapę 
mums pažįstamais, autografai 
ir yra tokios psichoterapijos, 
tokios duoklės stalčiui pada
riniais. Toks yra tik ką mi
nėtas tekstas ar sakykim ki
tas — „Šarvuotis ar blakė? 

EmMSsm. 

Balys Sruoga. 

Ten užsipuolama Vsevolodo-
vo Ivanovo pjesė Šarvuotis 14-
69. Taip pat prabėgom užgny-
biama Korneičiuko pjesei Pla
tonas Krečetas abiem vaidin-
tom Lietuvoj. Šis straipsnis, 
spėjamai rašytas Raudonajai 
išdardėjus, niekad nepasirodė 
spaudoje, nors jo turinys aiš
kiai rodo, kad autoriaus tu
rėta nemažiau iliuzijų apie so
vietus, kaip kad turi Vakarų 
intelektualai. 

„Pjesė pavyzdinė, bet pilna 
ne tik nesąmonių, bet ir idio
tizmu. Vakaruose toks dra
maturgijos šlamštas jokiame 
teatre nebūtų įmanomas, bet 
rusams — tai pati geriausioji 
reprezentacinė pjesė... Jei į 
Lietuvą nebūtų įsibrovę bol
ševikai, būtum žmogus su 
šventu įsitikinimu rėkęs, tai 
yra šmeižtas prieš sovietų 
tautą. Neįmanoma buvo įsi
vaizduoti, kad rusų imperijos 
kūrėjai ir valdovai būtų buvę 
tokia kraugeriška menkysta". 

Šiandien po pusės šimtmečio 
su viršum trukusio Vakarų 
flirto su sovietais, plaukai 
šiaušiasi išgirdus tokį Sruogos 
įtikėjimą Vakarų intelektua
lais, bet, manding, šis tekstas 
vykusiai atveria vieną Sruo
gos asmenybės silpnybę-neiš-
raunamą naivų įsitikinimą, 
kad gėris visados laimi. 

Grįžtant prie teksto „šar
vuotis ar blake", prašosi toks 
papildymas. Sruoga sakosi 
pasibaisėjęs Korneičiuko pjese 
Platonas Krečetas. Iš Jurgio 
Blekaičio knygos Algirdas 
Jakševičius — teatro poetas 
sužinom, kokiomis aplin
kybėmis Sruoga susipažino su 
tuo niekalu. Pasirodo, kad tą 
pjesę statyti buvo Jakševičiui 
įpiršę du vadinamosios Aka
deminio teatro studijos bi
čiuliai. 

„Jis pats, neturėdamas laiko 
ieškoti (jo mintys buvo užim
tos Skirgaila), nenoromis suti
ko, pirma atsiklausęs Balio 
Sruogos nuomonės. Profeso
rius atsakė, kad. jei tinka Stu
dijos darbui, tai ir imtume. 
Galima tekstą pavalyti nuo so
vietizmų, pakeisti pavadini

mą. Buvo sumanyta griozdiš
kai, bet nekaltai: Gyvenimo 
statymas. Šiaip veikaliukas 
atrodė neblogas, buvo gyvų si
tuacijų, charakterių. Saky
čiau, optimistiškai realistiš
kas..." 

Iš laiko perspektyvos žvel
giant, Sruogos laikysena jau
nų teatralų atžvilgiu visai su
prantama. Jis dėjo daug vilčių 
į studiją, o Korneičiuko sapa-
lionės jam atrodė pataisomo
mis. Be to, tuo metu ši pjesė 
buvo gerokai populiari. Ją 
statė, sakysim, žydų teatras 
Vilniuj, dar prieš užgriūvant 
rusams. 

Šiaip Sruogai yra organiškai 
nepakeliamas bet koks utilita
rizmas mene ar literatūroj ir 
jo pažiūra į rusų literatūros 
visumą yra nelauktai dras
tiška: 

„Tačiau Eurazijoj, tariant 
Rusijoj, utilitaristinė idėja pa
sirodė esanti ypatingai gaji. 
Per visą devynioliktąjį šimt
metį ji siautė ir nauju devyn
galviu slibinu ji atgijo Sovde-
Pijoje. 

Pasiskaitykite stambesniuo
sius, garsesniuosius rusų vei
kalus, besivadinančius bend
ruoju vardu; Rusų literatūros 
istorija. Ką gi ten rasite? Ko 
tiktai norite; politinę istoriją, 
cerkvės istoriją, sociologiją, vi
suomeniškos minties istoriją, 
filosofiją ir tik kuo mažiausia 
literatūros istorijos. Visi rusų 
stambesnieji kritikai buvo vi
suomenininkai. Jie mokė rašy
tojus, kaip šieji turėtų visuo
menei ir tėvynei tarnauti, rei
kalavo didelių idėjų ir smar
kiai barė rašytojus, kai jie 
geraisiais receptais nepasi
naudodavo. Stambesnieji ra
šytojai nelabai tokių kritikų ir 
teklausydavo, užtat ir tekdavo 
gi jiems nuo pamokslininkau-
jančių visuomenininkų, gal 
net mažiau, negu mūsų ra
šytojai gauna nuo mūsiškių, 
sakykime, kritikų." (49 p.). 

„Stebėtis belieka, kaip rusų 
'kultūrinė' (čia, jau tikrai ka
butės reikalingos) įtaka pas 
mus tebėra stipri. Visa anks

čiau schematiškai apibrėžtoji 
kritika, politiškai įvairiaspal
vė, visas tas reikalavimas, 
kad literatūra tarnautų idėjai 
ir publiką mokytų, visa tai yra 
grynas rusizmas. Jis tikrai 
nėra paviršutinis, jis yra esmi
nis, į kraują ir kaulus įsi
sunkęs" (50 p.). 

Toks nuvertinantis žvilgsnis 
anaiptol netrukdo Sruogai ža
vėtis visa eile rusų rašytojų. 
Jisai noriai dalyvauja Puš
kino, Tolstojaus ir kitų pager
bimuose, dažniausiai skaity
damas pagrindinę paskaitą. 
Tai rūpestingai paruošti aka
deminės rimties tekstai, sai
kingai apkaišyti retorikos graž
menomis. Ne pedantiški, o 
įžvalgūs, virpantys nemeluota 
pagarba. Puškinas jam ne 
vien rusų genijus bet drauge 
n europietis par excellence, 
pranokstantis Goethe. Ir tuo 
pat metu barbariškos sistemos 
kalinys. „Goethe laisvai galėjo 
keliauti po visą kultūringą 
Europą. Puškinas niekuomet 
jon ištrūkti negalėjo, nors ir 
troško," vysto Sruoga savo 
paralelę. 

O dėl Tolstojaus, Sruoga 
įžiūri jame patį autobiogra-
fiškiausią, jei taip galima sa
kyti, rusų autorių. „Tolstojus 
— kažkoks daugiaveidis Janu
sas, kiekvieną kartą vis kitą 
veidą atgręžiantis. Tolstojus 
— kažkoks naujųjų amžių Fe
niksas, kiekviename veikale 
degąs perdegąs, ir vėl iš pe
lenų nauju pavidalu ištrun
kąs... Tai yra tas pats Tolsto
jus, išsineriąs įvairiose pa
vidaluose, įvairiose aplinky
bėse ir socialiniuose sluoks
niuose". 

Kartais tiem tekstams įsi
minti tereikia vos pirmų pra
dinių sakinėlių. Pavyzdžiui 
apie Balmontą: „Suvargęs se
nelis... emigracijos palaužtas, 
sunykęs, apiplyšęs... Grau
džiai melodingai skambėjo jo 
virpantis balsas, kai jis tarda
vo: mnie ciplionočka „man viš-
čiukėlį". Grįžo Prancūzijon — 
jo padėtis pasidarė dar liūd
nesnė. Senatvė, jėgos men-
kėjo, visą gyvenimą buvę silp
ni nervai galutinai pakrinka. 
Alkana būtis nekūrentame 
kambaryje, vienintelė kėdė, ir 
ta pati ketvirtosios kojos pri
trūkusi, niauri ligoninė". 
(271 p.). 

Šitam etiude Sruoga operuo
ja kontrastais, prisimindamas 
tas dienas, kai Balmontas 
buvo minių mylimuoju „Taip. 
Gorkis ir Balmontas buvo to 
paties neoromantizmo puoš
nūs atstovai, stiprūs kūrėjai, 
artimi bičiuliai, idėjos drau
gai. Dabar rusuose Gorkis — 
mokytojas ir apaštalas, uži
mąs pačią garbingiausią vie
tą... Balmontas — ištremtyje 
skursta, jo vardas niekur ru
suose neminimas". Straipsnio 
pabaigoj Sruoga naivokai 

kviečia SSRS rašytojus par
sikviesti senuką namo. 

Nemažiau gyvas, įtikinantis 
yra ir Sruogos vaizduojamas 
Maksim Gorkis. Apie susiti
kimą su šiuo, tuomet nepa
prastai gerbiamu, žmogumi 
yra net du straipsniai. Bene 
patys lakiausi, pagaviausi vi
soje knygoje, kadangi rašyti 
su nemaža autoironijos doze. 
(„M. Gorkis ir mūsų litera
tūra"). Tas literatūrinis etiu
das tiesiog alsuoja auten
tiškumu. Kadangi, atrodytų, 
jaunuoliui Sruogai Gorkis da
rė nepaprastą įspūdį, jam 
įsirėžė atmintin rašytojo po
zos, grimasos, judesiai bei lai
kysena komiškoj situacijoj, 
kada barzdyla lietuvis niekaip 
neužsičiaupė savo oracijoj. 
Žinoma, entuzistiškiausiai 
Sruoga kalba apie Jurgį Bal
trušaitį, kaip poetą ir draugą. 
Nuolat cituojami jo poezijos 
posmai, iškeliama jo lietu
viškai rašyta lyrika, bet dabar 
turint L. Tapino biografiją 
Imk, klajokli, žibintą vilties ir 
susipažinus su Metuose spaus
dintais Zigmo Toliušio atsi
minimais, didesnių reveliacijų 
Sruogos straipsniai nepatei
kia. Bet, kadangi citatų nepa
gailima, kiekvienam yra gali
mybė susidaryti savo nuomo
nę apie šį poetą. 

Išskirtinai įdomus yra iš
samus Sruogos įvadas į Sem 
Benelli Apsiautalą. Dideliu 
kruopštumu išstudijuota Re
nesanso epocha, ir aplamai 
italų literatūros istorija. Aki
vaizdu, kad Sruogai patiko 
veikalo romantinė, valiūkiška, 
dvasia primenanti savo tea-
tralumu („panache") Ed. Ros-
tand Cyrano de Bergerac. Taip 
pat pjesės veikėjai, primenan
tys tokius fenomenus kaip 
Pietro Aretino, kuris buvęs 
„gabiausias pasaulyje ne
praustaburnis". 

Kaip sakėm, kitą stambią 
aštuntojo tomo dalį sudaro 
tekstai dramaturgijos bei teat
rologijos klausimais. Šie daly
kai glaudžiai siejasi tarpusa
vyje, kadangi, Sruogos many
mu, tekstas, neišvydęs scenos 
šviesos, nėra dar tikroji dra
maturgija. Tai sakytumėm, 
niekingas vikšras, o ne pete
liškė. Antra vertus, nagrinė
jamas vien literatūros kriteri
jais, dramos kūrinys dažnai 
yra neteisingai išaiškinamas. 
Kertiniu akmeniu Sruogos 
samprotavimams turbūt yra 
tekstas apie radijo dramatur
giją, kuriai iki šiol nesiseka 
rasti tinkamų priemonių, 
idant jinai veiktų klausytoja. 
Sruoga labai daug dėmesio 
skiria savosios dramaturgijos 
ugdymui, siūlydamas steigti 
dramaturgijos kolegiją su pla
čia lavinimo programa, („Kaip 
ugdyti savoji dramaturgija"'. 

Nukelta į 5 psl. 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose: 
Balys Sruoga buvo neatlaidus kritikas. — 1 psl. 

Kodėl Juliaus Kaupo kūryba baugino tarybinius leidėjus: 
prisimintas Antanas Poška — 2 psl. 

Menas JAV ambasadoje: V. Urmana dainuos NYw Yorkc. — 
3 psl. 

Knygų muge Vilniuje: dar viena knyga apie Lietuvą anglų 
kalba — 4 psl 
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Iš kairės: Antanas Poška, Okmii 

Kas baugino J. Kaupo 
kūryboje 

Užin Ksi& M/< 

uodvalkis, Petras Juodvalkis. 

; — bejėgė 

Prieš šimtą metų gimė ke
liautojas, antropologas, litera
t a s muziejininkas An tanas 
Poška (iki 1929 m. — P; 
vičius). Neakivaizdiniu būdu 
su juo susipažinau vaikystėje, 
ganydamas karves tėvų ūkyje 
perskai tęs kelionių įspūdžius 
Nuo Baltijos iki Bengalijos. J 
asmeninę ar t imesnę pažintį 
suvedė jo bendraamžis ir se
nas paž įs tamas , šviesi ir taur i 
asmenybė, čiuriionistas Pet
ras Juodvalkis tuomet , kai A. 
Poška iš t remties buvo grjž 
Vilnių. A. Poška tvir t ino, kad 
jo areš tui ir įkalinimui pasi
t a rnavo sovietinis istorikas J . 
Žiugžda. Pas taras is b ū d a m a s 
valdžioje įsakymu buvo nuro
dęs išimti iš bibliotekų ir su
naikint i visas knygas , išleis
tas vokiečių okupacijos me
tais . Kai A. Poška, dirbda 
mas tuo metu bibliotekoje, J . 
Žiugždai pasakęs , kad jis 
Šekspyro, nei Tolstojaus 
Puškino nedeginsiąs, iškąri 
sekęs areštas . Kita ta 
kryptimi veikusi priežastis b 
vusio kažkokio saugumiečio 
siekis užimti A. Poškos 
Kaip man pasakojo A. Poška, 
Maskvoje gyvenantis k 
kas Viačeslavas Ivanovas j< 
yra apie Žiugždą sakęs: „Pir
mą kar tą patiriu, kad ž,, 
ta ip nekenčiantis savo ta 
rašytų jos istoriją". 

Varganai gyveno buvęs 
t remt inys , neturėjo api 
mo darbo, tačiau nei 
rašė , sodininkavo ko 
n iame sode, vėl keliavo 
j a u t ė jį P. Juodvalkis ir 
suo 1941 raetų ' .. 
t r emt inė Marytė Juodv 
tė-Žilinskienė. kur s 
gyveno viename bute 

A. Poškai pas Juod\ 
a ts i lankius . 
met, kol šnekėdavomės Pe 
kambaryje, paruošda 
Užstalėje buvo ka lbama apk 
pašnekovų prieškario 
nimą Kaune, tremtį, ei 
sustojama prie klausi r 
sulauksime? Sulauk*-: 
s imenu, kaip Pe t ras ir 
ryte, kai Katedros aiksi 
tingo metu išvydo tri. 
per aša ras mane pr 
t inti , kad jie r. 
ja , visi anuometiniai 
pašnekovai —jau Ana; 

A. Poška sklaidydavo d 
bę užrašų knygučių — di 
raščių ir vis rašė P. Juodval
kis j am padovanojo savo 
mąją mašinėle, aš aprū 
davau popieriumi ir k 
reikmenimis, v. 
ninke, kurią speci; 
reikalui buvau įdarbin> 
vadovaujamame pad 
įmonėje. Teko prisidė 

buv< 

Algimantas Zolub&s 
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ma Sitnikovu, kuris, susižavė
jęs Lietuvos atsiskyrimu nuo 
SSRS, buvo atvykęs susipa
žinti su nepriklausomybės ste
buklu. Profesorius mokėjo 
daug kalbų (tarp jų lietuvių) ir 
mokėsi sanskrito. Žinojo, kad 
Vilniuje esanti sanskri to gra
matika. Kreipiausi į Vilniaus 
universitetą, o ten man patarė 
kreiptis į A. Pošką. Gavęs pa
siskolinti gramatiką, padariau 
jos kopiją ir įteikiau profeso
riui. 

A. Poška artimai bendravo 
su Minske gyvenusiu moksli
ninku, fundamentalių kalnų ir 
jų augmenijos tyrinėjimo dar
bų autoriumi akademiku Ok-
miru Agachaniancu. Moksli
ninkas pas grįžusį iš t remties 
Pošką lankydavosi, paremda
vo materialiai, iš Minsko siųs
davo konservų siuntinėlius. 
Kartu su P. Juodvaliu teko 

ytis pas profesorių Mins
ke, susipažinti su nuostabaus 
dvasingumo jo žmona Lidija 
Aieksandrovna, anglų kalbos 
dėstytoja. Su profesoriumi su
sirašinėjau, artimesnei pažin
čiai kaip autorius dovanojo ke
letą savo knygų. Vienoje iš 
jų — „Odin pamirskij god" 
(Maskva, „myslj", 1987) auto
rius aprašo jo ir A. Poškos 

ma susitikimą, bičiulyste 
isį ilgą bendravimą. O. 

Agachanianco rašinį apie A. 
Pošką išspausdino „Naujoji 

ra" (Nr. 4. 2002). Aga-
i ancas išgyveno dėl Poš-
t r emtks , jo gainiojimo po 
S , dėl ignoravimo grįžus į 

tėvynę. Jų bičiulystę nu t r aukė 
Poškas mirtis 1992 metais. 

Nelikus pusmečiui iki A. Poš-
gimimo šimtmečio iš gyve-

to pasitraukė ir jo bičiulis, 
u profesoriaus žmonos, 

to laiško šių eilučių au-
2002.12.25, i š t raukas 

'vert imas iš rusų kalbos): 
nu Jus ir Jūsų arti

muosius su šventėmis, su ku-
riorrus visuomet sveikindavo 

as. Kaip džiaugtųsi j is 
kaitės Jiisų laišką, tačiau, 

. 'bepaskaitys. 2002.10.28 
ure. Netikėtai, staiga. Dėl 

ties. Duok, Dieve, mums 
tokią mirtį. 

...Maža (santykinai) lietuvių 
tauta turi Čiurlionį, kuris per-

. ( ! šalies ribas ir, kaip 
tvirtindavo Okmiras, Pošką ir 

• rušaitį. Okmiras sakyda-
kad ateis laikas, kai su 

škos vardu bus susietos di-
icįjos, kuriami kino filmai 

ir jo vardu bus pavadinta 
ar aikštė. Ačiū J u m s ir 

.; draugams už tai , ką da
rote Ivano Antonovičiaus Poš-

atminimui, kurį mename 
ir mylime. Jo portretas kabo 

1920 m. kovo 6 d. g imė ta
lentingas miesto pasakos pra
dininkas lietuvių l i te ra tūroje 
Ju l ius Kaupas . J o pasakų 
knyga Daktaras kripštukas 
pragare Ir ki tos n e maž iau 
įdomios pasakos , surašy tos 
slaptose Kauno mies to kroni
kose buvo i š spausd in ta 1948 
m. Freiburge. 1944 m. negai
lestingo likimo nub lokš t a s į 
Australiją, vėliau — į Vokie
tiją, pasakin inkas šviesią gim
tojo miesto — Kauno — viziją 
sukūrė gyvendamas prancū
zų zonoje Vokietijoje. 1948 m. 
Ju l ius Kaupas už šį pasakų 
rinkinį buvo apdovano tas Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
jaunimo l i tera tūros premija . 

Ta proga jį kalbino šio dien
raščio Draugas žu rna l i s t a s St. 
Devenis. Tuomet knygos auto
r ius Jul ius Kaupas , korespon
dento užk laus tas apie pasakų 
genezę, prisipažino, jog tobu
liausias pa sakas s u k ū r ę s vai
kystėje. Būsimasis rašytojas 
turėjęs vienuolika metų ir 
sekdavęs pa sakas j aunesn ia 
j a m broliukui Algiui. Nenuo
ramos negalėdavę užmigt i , 
tad susigalvodavo nuostabių 
nuotykių. Kalbėdavosi apie 
suaugusiuosius , ku r i e miega 
be jokios naudos , ka i pasau
lyje tiek nepa t i r tų da lykų ir 
viliojančių įspūdžių. . . 

Tačiau šį ka r t ą ne apie 
rašytojo kūrybinį kelią — juk 
daugeliui skaitytojų j i s neblo
gai žinomas. Draugo skaityto
ju i galbūt m e n k i a u žinomos 
Ju l i aus Kaupo r i nk t i nė s Dak
taras Kripštukas pragare, 
išleistos 1984 m e t a i s Lietu
voje, rengimo peripetijos. Tik, 
prabėgus dvidešimčiai metų 
po rašytojo mir t ies , į Lietuvą 
sugrįžo dalis J u l i a u s Kaupo 
kūrybos. 1997 m e t a i s Ju l i aus 
Kaupo Raštai buvo išleisti 
Čikagoje, o Lietuvoje iki šiol 
skaitytojas p r ivers tas tenkin
t is ne visa prozininko kūryba. 

1984 m. Lietuvoje (politikoje 
ir kultūroje) da r pa i sy ta sovie
t inės cenzūros pr incipų, nors 
tai ir buvo „atlydžio" metas . 
Oficiali ant i i še iviška laikyse
na jau buvo sušvelnėjusi , tad 
kūrėjai ir ku l tū ros veikėjai 
turėjo daugiau gal imybių leis
ti egzodo rašytojų kūr in ius . 
Šiandien sovietinės knygų ren
gimo ir leidimo kolizijos 
dažniau kelia nuos tabą ar su
domina ka ip prae i t ies ana
chronizmai. 

Laima Tidikytė 
Požiūris į išeivių lietuvių 

literatūrą, sovietiniu mąsty
mu, dažnai buvo reiškiamas 
nudžiūvusios šakos metafo
ra... Tačiau p a m a ž u į lietuvių 
l i teratūros apyvar tą grįžo iš
eivių knygos. Tiesa, t ik at
r inkti rašytojai , jų kūriniai a r 
vien f ragmenta i . Nu ta r i ama 
leisti knygas , t ik tvir ta i įsi
t ikinus, jog v ienas ar ki tas 
rašytojas nesusi jęs su ant i ta
rybine veikla (knygos svarsty
mo posėdyje pa t ik in ta , jog Ju 
lius Kaupas nedalyvavęs ant i
tarybinėje išeivių visuome
ninėje veikloje), išsiaiškinus 
jo praeitį ir p a n . 

Susidomėjus Ju l i aus Kaupo 
kūrybos r ink t inės , išleistos 
1984 metais , rengimu ir susi
t ikus su šios knygos redaktore 
Vanda Šatkuviene , paaiškėjo 
keistų dalykų. Nuoširdžiai 
esu dėkinga redaktore i , sutei
kusiai puikią progą susipa
žinti su jos a smen in i ame ar
chyve saugomu dokumentu — 
„J. Kaupo knygos Daktaras 
Kripštukas pragare redakci
nės komisijos posėdžio, įvy
kusio 1983 m. lapkričio 23 d. 
protokolo juodraščiu". 

Posėdyje dalyvavo redakci
nės komisijos nar ia i Alfonsas 
Bieliauskas, Vytau tas Kaza
kevičius, Bronius Raguotis, 
„Vagos" leidyklos vyr. redak
toriaus pavaduotojas Valen
t inas Svent ickas, Lietuvių 
l i teratūros pal ikimo ir Raštų 
redakcijos vedėjas L. Pilius 
bei redaktorė Vanda Šatku
viene. Posėdžio t ikslas — ren
giamos J. Kaupo knygos ir B. 
Raguočio s t ra ipsnio joje apta
r imas. 

Iš posėdžio protokolo pa
aiškėjo, kad iš anks to laikyta
si nuomonės, jog tarybiniam 
skaitytojui l ietuvių emigrantų 
kūryba negali būti įdomi. V. 
Kazakevičius prisipažino at
metęs J u l i a u s Kaupo litera
tūr inę kri t iką, nes joje gvil
denama vien lietuvių išeivių 
rašytojų — Mar iaus Katiliš
kio, Alfonso Nykos-Niliūno, 
Algirdo Landsbergio, Jurgio 
J a n k a u s , Bi ru tės Pūkelevi-
čiūtės ir k t . — kūryba. Buvo 
nuspręs ta į rengiamą knygą 
į t raukt i t ik Ju l i aus Kaupo 
straipsnį „Pasaka ir realybė". 
Tačiau iškilo nauja kliūt is dėl 
kai kurių t eks to vietų, kuriose 
ryški religinė a r t au t inė atr i
butika. V. Kazakevičius, pa
grindinis knygos rengėjas, ma-

mūsų kambaryje. Lidija". 
Antanas Poška mirė 1992 

m. spalio 16 d. Vykdamas iš 
Rašytojų klubo, k u r buvo 
pašarvotas velionis, Lazdynų 
mikrorajone su t ikau tautodai
lininką medžio skulptor ių Ipo
litą Užkurnį. P a s a k i a u j am iš 
kur vykstu, t r u m p a i papasa
kojau apie A. Poškos žemišką 
klajonę ir vargus . Tautodail i
ninkas labai susidomėjo ir pa
prašė nuotraukų. Sur inkau 
Poškos knygas, n u o t r a u k a s ir 
nunešiau Ipolitui. Ne t rukus 
Ipolitas paprašė , kad gaučiau 
A. Poškos dukros sut ik imą su
kurti neat lygint inai antkapi
nį paminklą. Dukra Laima 
džiaugsmingai sut iko. Netru
kus paminklas buvo sukur t a s 
ir pas ta ty tas Rašytojų kalne
lyje Antakalnio kapinėse . 

Su Antanu Poška bendravo 
lietuvis Jonas Mikelinskas, 
a rmėnas Okmiras Agachani-
ancas, indai Rab indrana ta s 
Tagorė ir M a c h a t m a Gandi, 
rusai Nikolajus Rerichas ir 

Viačeslavas Ivanovas, vengrų 
kilmės ang las Aurelijus Štei
nas, žydas J o k ū b a s Skliutaus-
kas ir daug ki tų tautybių ži
nomų asmenybių, nes j is ieš
kojo t au tų istorinio likimo 
bendrystės šaknų. Nors Lie
tuvą ir l ietuvių kaip sėslių 
žemdirbių t au t ą mylėjo la
biausiai, tač iau visus laikė 
šios žemės broliais. Tokią A. 
Poškos formulę aukščiau pa
minėtoje knygoje įžvelgė ir O. 
Agachaniancas. 

A. Poška labai laukė ir su
laukė Lietuvos išsivadavimo. 
Nepriklausomybės. 1990 metų 
gruodžio 25 d. naujametinia
me sveikinime mano šeima 
an t beržo tošies lopinėlio pa
rašė: „Gerbiamieji, nors šio 
sveikinimo tošelė parsivežta iš 
tolimos Š iaurės , aš noriu ja 
jus pasveikint i su Tėvynės 
laisve 1991 metais . Tegul ji 
bus mums auš t an t i aušra , pa
tekanti sau lė , broliška meilė 
Ir būkime mes patys broliais. 
Vilnius, A. Poška". 

ty t , i šsamiausia i sus ipažinęs 
su rašytojo Ju l i aus Kaupo 
kūryba , pasiūlė kupiūruot i -
n a s minėto s t ra ipsnio vie tas 
pate is int i žodžiu „Fragmen
tai". Vis dėlto posėdyje, V. 
Sventicko siūlymu, n u t a r t a 
su t rumpin tą tekstą įvardinti 
„Iš straipsnio". A. Biel iaus
k a s pr i tarė pas isakius iems, 
jog s traipsnis „Pasaka ir rea
lybė" yra konceptualus , bet 
„būt ina kupiūruot i , k u r pla
čiai rašoma apie Dievą pasa
kose, ta ip pa t a t sk i ras detales 
173,176 psl. (nusiginklavimo 
konferencijos palyginimas „už
imto kraš to tragedija", „už
draus tos idėjos išsilaiko miš
ke"). Kas baugino tarybinį 
skaitytoją? 

Šta i keletas fragmentų, iš
b r auk tų iš Ju l i aus Kaupo 
s t raipsnio „Pasaka ir realybė". 
„Kitoje 'Dviejų brolių' pasa
koje j a u n a s vyras su būriu 
j a m tarnaujančių žvėrių nakt į 
s u r a n d a trobelę miške, susi
kur ia ugnį ir šildosi prie kros
nies . 'Uuu, kaip šal ta , ' — de
juoja atėjusi ragana: 'leisk ir 
m a n pasišildyti ' . 'Gerai , a te ik 
a rč iau prie ugnies' , — sako 
jaunuol is . Bet r agana sakosi 
bijanti jo žvėrių ir liepia j iems 
uždrožti botagu. Kai j aunuol i s 
nepagalvojęs suduoda j iems 
botogu, žvėrys pavirs ta į ak
menis , ir tuomet r a g a n a jį 
patį paverčia akmeniu. Negali 
skr iaus t i savųjų, norėdamas 
įtikti nepažįs tamai būtybei, 
kur i ir per daug nori ir slepia 
klastą savo širdyje. Nors pasa
kos motyvai yra seni, kaip 
pa t s gyvenimas, jie ka r tu yra 
ir nauji , nes nusiginklavimo 
konferencijose ir šiandien kiek
viena pusė žiūri į kitą, ka ip į 
aną pasakos raganą". 

Ska i t an t toliau pa te ik tus du 
s t ra ipsnio epizodus, gal ima 
manyt i , jog tarybiniam skaity
tojui žodžiai „miškas", „už
draus tos idėjos", „miško nykš
tuka i " galėjo kelti asociaciją 
su Lietuvos par t izanais . „Taip 
J o n u k a s ir Gre tu tė sudegina 
blogąją raganą cukr iniame 
namelyje miške, o grįžę į na
mus , r anda piktąją motiną j au 
mirusią. Miškas tačiau nė ra 
vien t ik blogas. J a m e gyvena 
ne vien galvažudžiai , be t ir 
d rąsus bei iš t ikimas medžio
tojas su šautuvu. J i s miške 
nepražūna , ir t en saugo silp
nuosius nuo blogųjų. Miške 
išsilaiko iš namų išvaryti vai
kai ir uždraustos idėjos". „Ro
dos, pasaka sako, kad tiesos 
neužgniauši , nes ir mir t i s nė
ra galut inis sprendimas . Tie
sa išliks gyvenime, ka ip 'ir 
Snieguolė stiklo ka r s t e , toli 
nuo valdančiųjų pilies, bet 
rūpest ingai saugoma miško 
nykštukų". 

„Dievas", „dieviškasis" ta ip 
pa t baugino redakcinės komi
sijos nar ius — nuspręs t a at
sisakyti sakinių, kur iuose Ju 
lius Kaupas pavartojo šiuos 
„pavojingus" žodžius. „Pasa
kai niekada negana gyvenimo 
tokio, koks j is yra ir žmogaus, 
koks jis rodos iš pavi rš iaus . 
Kas žino, galbūt ir didžiau
s iame pavargėlyje slypi Die
vas? Niekad nežinai. Ga lbū t 
j is ir š iandien sėdi čia salėje, 
sako pasaką, prisiėmęs kokio 
nežymaus klausytojo pavida
lą? O pagaliau gal pasaka tei
gia, jog kiekvienas žmogus 
tur i savyje dievišką pradą?" 

Rašytojai, krit ikai įbauginti 
sovietinės sistemos, visur 
stengėsi Įžvelgti g rėsmę — 
žodžio, įvaizdžio, gal imų są-

Ju l i u s Kaupas . 
sąjų ta ryb in io skaitytojo są
monėje. Tad redakc inės komi
sijos na r i a i s t engės i teks tą pa
ruošt i s te r i l ia i , k a d j i s ne
kel tų jokių nepage idau t inų 
minčių. J i e la ikės i kategoriš
kos la ikysenos: je i koks nors 
t eks t a s į t a r t i n a s , ger iau jį 
išmest i . Nes kup iū ros , anot V. 
Kazakevič iaus , užsienyje „gali 
būt i įvairiai komentuojamos" . 

Komiškai a t rodo Alf. Bie
l iausko i š s aky t a s nuogąsta
v imas dėl J u l i a u s Kaupo no
velės „Sugr įž imas į vaikystės 
miestelį" dviejų personažų — 
Maruko ir Avižos — pavar
džių. „Ar nek i l s asociacijų su 
mūsų rašytoja is?" B. Raguotis 
n u r a m i n o , jog jokiu būdu 
rašytojas J u l i u s Kaupas ne
galėjęs rašy t i apie „mūsų 
rašytojus", n e s veikėjai iš 
p r ieškar io Kauno. . . Šios J u 
l iaus K a u p o novelės buvo at
s isakyta , k a i p meniška i silp
nos, nors ji ana ip to l tokia 
nėra . 

Iš e smės , p a s a k Alf. Bie
l iausko, J u l i a u s Kaupo pasa
kas ve r t a leisti dėl miesto mo
tyvų, eu rop ie t i škumo, folklo-
r i škumo s in t ezės jose. V. Ka
zakevičius, s t o d a m a s į J u l i a u s 
Kaupo pusę , p a t a r ė Broniui 
Raguočiui s t ra ipsnyje labiau 
akcentuot i p a s a k ų veiksmo 
laiką — pr i e ška r io Kauną. 
Tuo t a r s i p a b r ė ž d a m a s , kad 
nacional inė veikėjų sudėt i s 
(žydai p rekyb in inka i ) ir reli
ginė a t r i b u t i k a J u l i a u s Kaupo 
pasakose pagr į s t a . Labai pa
vojingų pasakų: „Tuktuko bur
tų laikrodis", „Raudonbarz-
džio žydo karo l i a i " buvo vi
siškai a t s i s aky ta . Papras 
čiausiai , Alf. Biel iausko nuo
mone, jose pe r d a u g ribotų re
liginių ir t a u t i n i ų motyvų. J i s 
pas iū lė r edaguo jan t išbraukt i 
tokias de ta les : totoriaus kios
kas; vaikai grįžta iš bažny
čios; žydas karčemininkas i r 
pan . Tok iems s iū lymams buvo 
pr i t a r ta . . . 

Tik r e d a k t o r ė s Vandos 
Ša tkuv ienės dėka buvo iš
saugotos šios J u l i a u s Kaupo 
pasakų s t i l i s t inės detalės . Re
dak torė ( redagavus i ne tik J u 
l iaus Kaupo , be t ir Vinco My
kolaičio-Putino, E d u a r d o Cin
zo ir kt . k ū r i n i u s ) pr is ipažino, 
jog v i sada s tengdavosi išsau
goti t eks to au ten t iką , stilis
tiką. Pa t a i sydavo tik pasenu
sios rašybos a r skyrybos žo
džius. V. Š a t k u v i e n e prisi
minė , jog J u l i a u s Kaupo kū
riniuose išsaugojo t a rmybes , 
pavyzdžiui , šunes. Redakcinės 
kolegijos n u t a r i m u i — pare
daguot i , t .y. i šb rauk t i , nuro
dytas v ie tas — redaktorė ne
pakluso. Riz ikuodama ji ma
nė, jog po knygos išleidimo 
vargu, a r b e n t v ienas iš re
dakcinės komisijos nar ių puls 
ieškoti, a r r edak to rė „pareda
gavo" n u r o d y t a s vie tas . Nė 
vienas nedr į so n e t suabejoti , 
kad įmanoma tokia redaktorės 
„sauvalė.. . 

V. Š a t k u v i e n e juokavo, jog 
soviet iniais l a ika i s ne auto
r ius b ū d a v ę s knygos šeimi
n inkas , o r edak to r iu s . 
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Fred Easker. „Ruduo Iowa valstijoje". 2001. Aliejiniai dažai ant drobės. 

Menas JAV ambasadoje 
Apsilankę JAV ambasado

riaus John Tefft rezidencijoje, 
svečiai atkreipia dėmesį į įdo
mius, aukštos meninės vertės 
tapybos, tekstilės, meninės fo
tografijos ir kitus meno kūri
nius, kabančius ant kambarių 
sienų. „Tikra meno galerija", 
— pastebi daugelis svečių. 
Mat, dar 1964 m., JAV Vals
tybės departamento iniciaty
va, buvo sukurta programa 
„Menas ambasadose", kuri vė
liau plėtėsi ir gausėjo. Dabar 
ta programa sudaro daugiau 
kaip 3,500 dailininkų — JAV 
piliečių originalių darbų, ku
rie eksponuojami 170 JAV am
basadų rezidencijose ir diplo
matinėse atstovybėse visam 
pasaulyje. 

Pasak parodos kuratorės 
Diane Tepfer, per įvairias te
mas ir turmį šios parodos ty
liai, bet įtikinamai, parodo 
vieną svarbiausių JAV demok
ratijos principų — išraiškos 
laisvę. Menas yra didelis JAV 
ambasadorių pasididžiavimas 
ir padeda jiems bendrauti su 
šios didžiosios valstybės švie
timo, kultūros ir diplomati
nėmis tarnybomis. Antra ver
tus, stebėdami šias parodas, 
tūkstančiai kasmet JAV am
basadų rezidencijas aplankan
čių svečių, betarpiškai patir
dami tarptautinį bendravimą, 
žinomą meno vardu, turi ga
limybę daugiau pažinti ameri
kiečių tautą — jos istoriją, pa
pročius, vertybes ir siekius. 

Kuratorė primena, kad, pa
gal programą, pristatomi me
no kūriniai yra įvairių krypčių 
ir stilių, nuo 18 amžiaus ko
lonijinės tapybos iki moder
nios stiklo skulptūros. Jie bu
vo pasiskolinti iš muziejų, ga
lerijų korporacijų, menininkų, 
institucijų ir kolekcionierių. 
John F. Tefft rezidencijoje 
įrengtoje kolekcijoje-parodoje 
esantys peizažai, kiti kūriniai 
dvelkia Amerikos Vidurio va
karais. 

Tiesiog natūralu, kad JAV 
Valstybės departamento re
miamos programos „Menas 

ambasadose" parodą mes pa
vadinome „Vidurio vakarų 
dvasia Amerikos mene", — 
kataloge paaiškino ambasa
dorius John F. Tefft. — Mudu 
su žmona Mariella gimę ir 
užaugę Amerikos Vidurio va
karuose, mes branginame šio 
regiono' grožį ir įvairovę bei 
mūsų auklėjimą suformavusių 
žmonių vertybes ir humorą. 
Vidurio vakarų tema mums 
taip pat atrodė labai priimtina 
ir dėl to, kad šis regionas tapo 
daugelio tūkstančių lietuvių 
imigrantų, pabėgusių nuo tiro
nijos ir suradusių laisvę Ame
rikos širdyje, namais. Jie labai 
prisidėjo prie Amerikos gyve
nimo dvidešimtajame amžiuje. 

Ambasadorius pridūrė, kad 
šioje parodoje surinkti meno 
kūriniai atspindi daugelį Vi
durio vakarų bruožų. Tai dau
gelio valstijų — mūsų gimtųjų 
vietų ir namų menas ir meni
ninkai... Be kaimo ir miesto 
gamtovaizdžių, šiuose kūri
niuose taip pat įkūnijama re
giono nuotaika ir istorija. 

Tarp kitų paveikslų, atkrei
pia dėmesį dailininkės Dagny 
Quisling Myrah aliejinės tapy
bos darbas „Slaptas takas", 
vaizduojantis Madison vietovę 
Wisconsin valstijoje, kuri atro
do, kaip ir prieš dešimtmečius. 
Pasak dailininkės, drobėje pa
vaizduotas takas jai atrodė 
slaptas, nes, būdama ketverių 
metų ir tipendama palei tvorą 
pas draugę, gatvės gale ji jau
tėsi nematoma. 

Viduro vakarais ypač pa
dvelkia Fred Easker peizažas 
„Ruduo Iowa". Ši horizontali 
panoraminė drobė vaizduoja 
plačius laukus, tiesias nuima
mų pasėlių juostas, tolumoje 
— šių laukų šeimininko pasta
tus. Dailininkas aiškina, jog 
tai vaizdinys, kurį galima ste
bėti bet kurioje Iowa dalyje 
arba žemės ūkio Vidurio va
karuose derliaus nuėmimo se
zono pabaigoje. 

O štai kita horizontali drobė 
„Lietus tolumoje". Dailininkė 

v ~ ,••• 

Mariella Tefft ir JAV ambasadorius Lietuvai John F. Tefft 

Ellen Wagner joje vaizduoja 
virš plačių laukų, tolumoje be
sitelkiančius tamsius debesis. 
Tai sukelia stiprią nuotaiką, 
kuri žmogų apima prieš artė
jančią audrą ir liūtį. 

Tekstilės menininkės Mary 
Zicafoose tekstilės dirbiniai 
sujungia kultūrinius vaizdus 
ir simbolius su šiuolaikinės 
dailininkės ranka pluošte įkū
nijančius galingus vaizdinius. 
Toks yra rezidencijoje esantis 
jos audinys ir rašytas gobele
nas „Tornado šėlsmas" 
(167,6x96,5 cm). Šis darbas 
primena didžiosiose Kansas ir 
Nebraska lygumose pasireiš
kiantį visa naikinantį ura
ganą tornadą. 

Kitas dailininkas, Gregory 
Constartine, nutapė pasauli
nės moderniosios architektū
ros vaizdus didžiajame Vidu
rio vakarų Čikagos mieste, 
kur įsikūrę daug lietuvių. Ak-
rilu nutapytame ir parodoje 
esančiame paveiksle „Hancock 
pastatas ir dailininkas Wood" 
vaizduojamas Hancock Tower 
pastatas Čikagoje su dailinin
ko Grant Wood pora, paimta 
iš 1931 m. tapyto paveikslo 
„Amerikos gotika". 

Dėmesį ypač patraukia ryš
kus, daugiaspalvis, linksmai 
nuteikianti:; menininkės Aud-
rey Rool-Pleiser ant beržo fa-
nieros nutapytas darbas „Kan
sas burtininkas ir šeima". Pa
rodos kataloge kuratorė D. 
Tepfer taip nusako šio darbo 
atsiradimo istoriją: „Man buvo 
labai malonu ir džiugu įvyk
dyti puikią ir unikalią amba
sadoriaus ir ponios Tefft už
duotį: pasidalyti jų JAV Vidu
rio vakarų paveldu su Lietu
vos žmonėmis. Mūsų geogra
fiškai didžiulės ir įvairios 
imigrantų valstybės Vidurio 
vakarai, arba centrinė dalis, 
skirtingiems žmonėms reiškia 
skirtingus dalykus. Mūsų pir
mojo susitikimo metu J. ir M. 
Tefft leido pajusti jų neįprastą 
požiūrį- Jie norėjo būti tikri, 
kad bus vaizduojama mėgsta
ma Frank Baum's 1902 m. 
novelė Oz miesto burtininkas, 
kurios veiksmas vyksta Kan
sas valstijoje (M. Tefft gimtoji 
valstija). 

Maloniai priėmusi užduotį, 
menininkė ją magiškai paver
tė realybe. Ji įžvalgiai ištyrė ir 
linksmai sukūrė nuostabų rel
jefą, kurį sudaro ne tik praei
ties, bet ir dabarties Kansas ir 
Oz simboliai — dauguma vei
kėjų vaizduoja Tefft šeimos 
narius. Beje, pasak kuratorės, 
šis darbas pasaulio šviesą iš
vydo Vilniuje. 

Be čia minėtų, rezidencijoje 
yra daug ir kitų meno kūrinių, 
bet noriu paminėti dar vieną 
aliejiniais dažais nutapytą 
Dorothy Celliti paveikslą iš 
ambasadoriaus ir M. Tefft ko
lekcijos Christine Tefft portre
tas. Jis vaizduoja linksmą 
mergaitę, sėdinčią tarp me
džių ir žolynų. „Šį mūsų duk
ros Christine portretą, kai jai 
buvo aštuoniolika mėnesių, 
nutapė ponios Mariello's ma
ma Dorothy Cellitti iš Lea-
wood, Kansas. Dorothy nėra 
profesionali dailininkė, ji pen
kių vaikų mama ir dvylikos 

Dorothy Cellitti. „Christine Tefft portretas". Aliejiniai dažai ant 
drobės. 

Dany Quisling. „Slaptas takas". 1999. Aliejiniai dažai ant drobės. 

anūkų senelė. Šis portretas 
mums yra labai brangus ir pa
garbiai kabėjo visuose na
muose ir butuose, kuriuose 
mes gyvenome pastaruosius 
dvidešimt aštuonerius metus. 
Šis kūrinys mums simbolizuo
ja mūsų šeimos svarbą ir mei
lę, net tada, kai dėl savo dip
lomatinės karjeros mes esame 
toli nuo tų, kuriais labiausiai 
rūpinamės", kataloge paaiški
na kolekcijos šeimininkas. 

Parodoje „Vidurio vakarų 
dvasia Amerikos mene" gausu 
ir meninių nuotraukų. Minnie 
VV'abanimkee šiuolaikinių Pow 
Wow festivalių nuotraukos 
įamžina pirmųjų JAV Vidurio 
vakarą gyventojų — indėnų 
tradicijas ir šventes. Vienoje 
nuotraukoje — linksmai nusi
teikęs indėnas Donnie Dowd. 
galvą pasipuošęs erelio 
plunksnomis. Erelio plunksnos 
dovanojamos tik tiems, kurie 
žmonėms padarė naudingų 
darbų. 

Lietuvoje gimusio, bet Ame
rikoje gyvenusio garsaus daili
ninko ir fotografo Ben Shah 
nuotraukos parodo jo nuolati

nę užuojautą paprastiems 
žmonėms. Šio meninės fotog
rafijos meistro nuotraukos 
taip pat primena svarbų žydų 
kultūros vaidmenį Lietuvoje 
prieš Antrąjį pasaulinį karą. 

Susipažinus su JAV amba
sadoriaus rezidencijoje vei
kiančia programos „Menas 
ambasadose" paroda, kyla 
mintis, kad ir Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija savo 
ambasadose, konsulatuose ga
lėtų eksponuoti, rengti paro
das, plačiau rodyti pasauliui 
mūsų tapytojų, grafikų, skulp
torių, tekstilininkų, kitų sričių 
dailininkų darbus, kurių dau
gybė dabar guli dirbtuvėse, 
muziejuose, jų saugyklose. 
Dailininkų, tarp jų ir išeivijoje 
kuriančių, darbai, eksponuoti 
ambasadose, kitų šalių žmo
nes, ambasadų svečius geriau 
supažindintų su Lietuva, mū
sų tautos kultūra, papročiais, 
kitomis vertybėmis ir siekiais, 
padėtų glaudžiau bendrauti 
su užsienio diplomatais ir ki
tais svečiais. 

Pagal katalogą parengė 
Algimantas A. Naujokaitis 

VIinnie Wabanimkee . „Tradicinis šokėjas Donnie Dowd". 1995. 

Gregory Cos tan t ine . „Hancock pas ta tas ir dail. Wood". 1999. Akri-
lio dažai an t d robės . 

„Violeta Urmana 
praaugo pati save..." 

Apie stulbinančiais šuoliais 
į operinines pasaulio aukš
tumas iškilusia dainininkę 
Violetą Urmaną-Urmanavi-
čiūtę, „La Scala" (Milan, Itali
ja) operos teatro direktorius, 
dirigentas Ričardo Muti iš
sireiškė, jog ji esanti pats 
gražiausias mezzosopranas. 

Dabar V. Urmana „medžio
ja" visi didieji Europos operų 
teatrai. Metropolitan „MET" 
operos teatre (New Yorke) 
pirmą kartą Violeta dainavo 
2001 m. Ten, Vvagner operoje 
„Parsifal" penkiuose pastaty
muose, ji atliko Kundry vaid
menį (Parsifal vaidmenyje — 
Placido Domingo). Visuose 
pastatymuose Violetą lydėjo 
didelė sėkmė. Kiekvieno pas
tatymo metu šūsnis plojimų ir 
„bravo" šauksmų jai skyrė 
3,800 žiūrovų (tiek tame 
teatre yra sėdimų vietų), o 
muzikos kritikai rašė šlovi
nančius straipsnius. 

Lietuvos pažiba, operos so
listė V. Urmana vėl atvyksta į 

New Yorką ir „MET" operos 
teatre, dviejuose „Parsifal" 
operos pastatymuose (balan
džio 12 d.), atliks Kundry 
vaidmenį (kituose dviejuose 
pastatymuose Kundry — de
biutante Linda Watson). Vi
suose keturiuose pastaty
muose Parsifal — Placido Do
mingo. Deja, nedaug bus lai
mingųjų, kuriems pavyks nors 
vieną tų dviejų pastatymų su 
V. Urmana pamatyti. Tačiau, 
kas tik panorės, vieną jų galės 
išgirsti. 

Šeštadienį, balandžio 7 d., 
vidurdienį, 12 vai. (rytinio 
pakraščio laiku) „Parsifal" 
pastatymas iš „MET" operos 
teatro („Live") bus girdimas 
per radijo FM stotį (New 
Yorke — FM 96.3 banga). Pa
grindiniai veikėjai: Kundry — 
Violeta Urmana, Parsifal — 
Placido Domingo. 

Verta pastebėti, kad visi 
šeštadienio popiečio (daugiau
sia 1:30 vai.) pastatymai (šį 
sezoną, nuo 2002 m. gruodžio 

7 d. iki šių metų balandžio 19 
d.), per FM radiją, būna girdi
mi ne tik JAV bei Kanadoje, 
bet ir 27-se Europos valsty
bėse, Australijoje, New Zea-
land, Brazilijoje, Ekvadore, 
Mexico, Uragway, Japonijoje 
ir Kinijoje. 

Lietuvoje tie pastatymai irgi 
būna girdimi, tik dėl lėšų sty
giaus rečiau. 

Šiandieną V. Urmana yra 
vadinama vienintele, nepakar
tojama Kundry. Po jos, kaip 
Kundry, debiuto Amsterdam 
(1997 m.), kiti operos teatrai 
ją gaudyte gaudė. Po to Berly
no „Deutche Oper" (1998 m.), 
Paryžiaus „Opera dela Bas-
tille" (1999 m.), Bayreuth gar
siajame Wagner teatre (1999, 
20O0, 2001), Miunchen (2001 
m.), MET (2001 m.), Zals-
burg (2002 m.), Lucerne (2002 
m.). 

„Parsifal" opera dėl savo il
gumo iš atlikėjų pareikalauja 
ne tik išskirtinai aukšto mu
zikinio pasiruošimo, bet ir fi
zinės ištvermės. Viso to Viole
tai netrūksta. 

Violetai Urmanai , 1999 m. 
rugpjūtyje, Bayreuth (Vokie

tija) Wagner teatre atlikus 
Kundry vaidmenį, Sued-
deutche Zeitung rašė: „...di
džioji Kundry scena antra
jame veiksme tapo tikra kul
minacija. Violeta Urmana pra
augo pati save: koks šio sun
kios partijos teksto suvoki
mas, kokios spalvos, kokio 
dydžio, šiltai srovenančio sap
no jausmų ugnis". 

Astrid Varnai, parašiusi 
stambią knygą — memuarus 
apie aukščiausiai iškilusias 
operų žvaigždes, ten kalba: 
„Violeta Urmana vokalinę 
techniką prasmingai susieja 
su kalbos ypatumais (italų, vo
kiečių, prancūzų) ir pasiekia 
tiesiog autentišką žodžio ir 
garso santykį". 

Džiugu, kad Violeta Urmana 
nesipuikuoja. J i , kada tik at
vyksta į JAV, nevengia susi
tikti su savo tautiečiais ir su
teikia progą išgirsti bei pa
sidžiaugti jos nepaprasto gro
žio balsu. .Violeta savo kon
certą niujorkiečiams padova
nos sekmadienį, kovo 30 d., o 
vėliau rudenį Violetos koncer
tas įvyks ir Čikagoje. 

P . Palys 
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Nauja lietuviška knyga 
angliškai 

Vasario 21 dieną Tarptau
tinėje Lietuvos knygų mugėje 
su pasisekimu buvo pristatyta 
amerikiečio Harold C. VV'ilson, 
„Žaros" leidyklos išleista, kny
ga Lithuania: The Indestruc-
table Soul. Tai jau antrasis 
pristatymas — Frankfurto 
knygų mugėje ji taip pat su
laukė susidomėjimo. Abu kar
tus dalyvavo ir pats autorius 
su žmona Louis. 

Jau esame rašę spaudoje 
apie šį projektą, kai jis dar tik 
buvo vykdomas. H. C. Wilson 
lankėsi Lietuvoje, keliavo po 
kraštą, susitikinėjo su žino
mais ir paprastais žmonėmis, 
rinko medžiagą. Lietuvių grį
žimo į tėvynę informacijos 
centras prisidėjo, padėdamas 
organizuoti pasikalbėjimus, 
vertėjaudamas, pavėžėdamas 
Harold į Kernavę ir ąžuolų 
girias, parinkdamas trūksta
mus šaltinius. 

Priminsiu apie šią įvairia
pusę asmenybę. Jis mokyto
jas, aktorius, rašytojas — at
sivežė ir dovanojo keletą savo 
prozos bei poezijos knygų. Su 
Lietuva jį sieja iš Alytaus ki
lusi senelė, ir jis save išdidžiai 
vadina dzūku. Prisimena iš 
vaikystės lankymąsi Bostono 
Lietuvių-Bendruomenėje, o vė
liau tik iš toli sekė Lietuvos 
įvykius. 

Sulaukus 71 metų, jam gy
dytojai diagnozavo vidurių 
vėžį. Tikėjosi padės operacija. 
Tačiau pradėjus operuoti, 
paaiškėjo, kad liga taip iš
plitusi, jog telieka tik vėl už
siūti pilvą ir kliautis chemo
terapija bei švitinimu. Tada 
jis nutarė, kad paskutinis jo 
gyvenimo darbas turėtų būti 
knyga apie Lietuvą, ir ėmėsi 
22 mėnesius trukusio darbo. 
Užsidegimas drauge su gydy
mu ir prijaučiančiųjų maldo
mis leido ne tik pasiekti tiks
lą, bet ir darė įspūdį, kad Ha
rold knygų mugėje atrodo 
sveikesnis ir stipresnis nei 
savo antrojo lankymosi Lietu
voje metu. 

Pirmasis pristatymo metu 
kalbėjo profesorius Vytautas 
Landsbergis, pasveikinęs au
torių už drąsą imtis gražaus 
sumanymo, kuris nepaprastai 
pasitarnauja Lietuvai. Profe
sorius buvo ir vienas iš davu
sių autoriui interviu, taip pat 
kaip ir arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, sesuo Nijolė Sa-
dūnaitė, politinė kalinė Jadvy
ga Bieliauskienė, partizano 
Daumanto žmona ir daugelis 
kitų. Leidyklos „Žara" darbuo
tojai papasakojo, kaip kilo no

ras bendradarbiauti su auto
riumi ir išleisti knygą pradžiai 
bent 1000 egzempliorių tiražu. 

Tačiau daugiausia klausimų 
sulaukė pats Harold Wilson, 
pasakojęs, kaip rinko medžia
gą, kaip jį užvaldė mintis ati
duoti duoklę savo šaknims. 
Knygoje nuo pat legendų ir 
sakmių, nuo pačios priešis
torės apžvelgiama istorija iki 
pat paskutinės okupacijos, 
partizaninės kovos, Nepri
klausomybės atgavimo ir be
veik paskutinių dienų įvykių. 
Knygos motto, kurį mėgsta ir 
žodžiu garsiai ištarti autorius 
— „Kas bus, kas nebus, bet 
lietuvis nepražus". Aprašomi 
įvykiai ir laikotarpiai, giliai 
perpinti paties Harold vizijo
mis ar pajauta. Suprantama, 
kad išaukštinama herojinė 
Lietuvos istorijos pusė — nuo 
Pilėnų iki partizanų aukų. 
Šiais dažno pasidejavimo, nu
siskundimo bei savęs nuverti
nimo laikais, autorius savo 
įžvalgomis primena, kad tu
rime kuo didžiuotis. Visa pa
teikta su stebėtinu kruopš
tumu — lietuviškieji ekspertai 
terado tik dvi faktines datų 
klaidas. Galvojant apie pakar
totiną leidimą, siūloma knygą 
papildyti ir dalykine rodykle. 

Lietuviškumo dvasios esmę 
Harodl mato ypatingame ry
šyje su žeme, kuris atsi
skleidžia per senąjį lietuvių 
tikėjimą. Pagonybė per pras
tas žodis to tikėjimo apibū
dinimui. Giluminė savo žemės 
pajauta, pagarba jai ir yra ta 
versmė, kuri sudaro gyvenimo 
ir išgyvenimo branduolį. Paly
ginimui autorius sako, kad 
panašų santykį jis įžvelgia ir 
Amerikos indėnų tikėjimuose. 
Šis ryšys, nors neįvardijamas, 
stiprina mus iki šiol. J is ne
pranyksta, net ir išvykus už 
Atlanto, net ir gimstant nau
joms kartoms. Būti lietuviu, 
reiškia tam tikrą gyvenimo ar 
egzistencijos būdą. Todėl Ha
rold VVilson laiko save lietu
viu. Berašydamas knygą, taip 
įsijautė į aprašomas realijas, 
kad šalia to sukūrė ir 220 
eilėraščių, tuo užmindamas 
naują mįslę leidėjams. 

I klausimus, ar nenumato
ma knygos išversti į lietuvių 
kalbą, leidėjai atsakė, kad 
apie tai svarstoma, bet pa
našu, kad knyga svarbesnė 
užsienio, t.y. lietuviškai ne
skaitančiai, auditorijai. Lietu
viškos lektūros vartotojams 
aprašomi įvykiai arba jau 
žinomi, arba prieinami iš kitų 
šaltinių. Bet pasauliui knyga 
labai pravarti. 

Harold C. Wilson. 

Vilniaus knygų jūra 
Taip 2003 m. vasario 20-23 

d. Vilniuje, Lietuvos parodų 
centre „Litexpo" vykusią kny
gų mugę pavadino, pastaruoju 
metu Lenkijoje gyvenantis, 
lietuvių dailininkas — knygų 
iliustratorius Stasys Eidrige-
vičius. Taigi atsirado patogi 
proga išsinerti iš politikos. 
Juo labiau, kad šiemet ir lei
dėjai pastebėjo — Lietuvos 
knygų rinka jau ima atsigauti, 
o tai reiškia, kad lietuviai 
grįžta prie knygos. Prisimi
nus, kad ir aukštasis mokslas 
vėl atgavo savo vertę, galima 
viltis, kad po gilių socialinių 
revoliucijų pradeda atsigauti 
ir lietuvio dvasia. Nors Vil
niaus knygų mugė niekada 
nestokojo dėmesio, bet šiemet 
knygininkai sako, kad tas dė
mesys buvo ypač didelis. Pasi
taikė saulėtos, pavasariu kve
piančios dienos, taigi vilnie
čiams ir periferijos knygiams 
buvo nesunku įgyvendinti sa
vo metų svajonę — pasinerti į 
knygų jūrą. O pasirinkimas 
tikrai buvo didelis, nes šiemet 
Vilniaus knygų mugė sutapo 
su Baltijos knygos muge. Šia
me knygų turguje dalyvavo 

400 leidyklų (palyginimui rei
kia pasakyti, kad pirmojoje 
Vilniaus mugėje dalyvavo 28). 
Organizatoriai džiaugiasi, kad 
šiemet, kaip niekad, buvo 
daug svečių — profesionalų iš 
užsienio — net keliolika lei
dyklų: estų, latvių, lenkų, 
prancūzų, rusų, skandinavų, 
italų, vokiečių ir kt. — versli
ninkų, ekspertų, žurnalistų. 
Organizatoriai laiko dideliu 
pasisekimu, kad vieną iš dvie
jų seminarų, vykusių mugės 
dienomis vedė didžiosios Bri
tanijos leidėjų asociacijos di
rektorius tarptautiniams ry
šiams ir vienas žymiausių Eu
ropos leidybos ekspertų J a n 
Taylor, kuris lietuvių leidėjus 
globoja nuo pat nepriklauso
mybės pradžios. Jo iniciatyva 
Anglijoje stažavo daug Lietu
vos leidėjų. 

Britų ryšiai su Lietuva pra
sidėjo prieš 12 metų, kada 
Londono leidėjai pradėjo vyk
dyti integracinę programą, 
skirtą atsikūrusioms valsty
bėms. Vienas pirmųjų į šią 
programą įsijungė Arvydas 
Andrijauskas, dabartinis Lie
tuvos leidėjų asociacijos prezi

dentas ir „Alma littera" lei
dyklos direktorius. „1991 m. 
Arvydas išlipo Londono stotyje 
vienas, su vienu lagaminėliu, 
kuriame tilpo visas jo verslas, 
— pasakojo J. Taylor. — Jis 
užmezgė ryšius su keliomis 
Londono leidyklomis ir iki šiol 
juos vysto". Štai kokie žmonės 
laimėjo, kokie išliko ir kokie 
iškilo, vienas sau pagalvoji — 
veiklūs ir nebijantys rizikuoti. 
„Alma littera" — šiandien vie
na didžiausių Lietuvos leidyk
lų. Ir mugėje buvo matyti, kad 
ši bendrovė renginiui atidžiai 
ruošėsi, nes buvo išleidusi 
lankstinuką su anketa, kurį 
aktyviai platino. Per metus 
išleistų knygų sąraše — daug 
verstinės literatūros (net dvi 
pasaulyje nuskambėjusio ara
bų rašytojo Salman Rushdie 
knygos, tarp jų — ir Šėtoniš
kos eilės), enciklopedinio — 
pažintinio pobūdžio knygos 
(žinynas Gyvūnai, Senovės pa
saulio paslaptys, Pažink gam
tą, Tarptautinių žodžių žody
nas, T .G. E. Powell Keltai ir 
kt). 

J. Taylor sakė, jam krito į 
akis, kad Didžiosios Britanijos 
leidėjai niekada nėra sulaukę 
valstybės vadovų ar kara
lienės vizito, o Vilniaus knygų 
mugės atidaryme jis matė Lie
tuvos prezidentą. Jo žodžiais, 
norint surengti gerą knygų 
mugę, toje šalyje turi būti ge
rai išvystyta leidybinė siste
ma. „Iš to, ką man teko patirti 
čia, sprendžiu, kad Lietuva 
jau turi pakankamą leidybinę 
bazę, — sakė svečias. — Jūsų 
mugė, nors daug mažesnė už 
Londono, bet ji žymiai atrak-
tyvesnė, gyvesnė, įdomesnė. 
Londone vyrauja komercinis 
pradas". Tų žodžių gal ir ne
galima priimti kaip kompli
mento, nes tai skirtingo pobū
džio mugės. Londone, kaip ir 
Frankfurte, susirenka tik ko-
mercininkai, ten svarbiausia 
— verslo kontaktai, rinkos ty
rimas ir jų tikslas nupirkti 
arba parduoti leidybines tei
ses. Vilniuje, nors komercinin-
kų, apie Lietuvą sužinojusių 
Frankfurto mugėje, suvažiavo 
nepalyginamai daugiau negu 
ankstesniais metais, bet kol 
kas čia vis dėlto vyrauja vie
tinis lankytojas, kuris tiesio
giai perka knygas: sau ir bib
liotekoms. Kaip sakė Kul
tūros ministerijos atstovė, de
damos pastangos kuo daugiau 
pritraukti Lietuvos lankytojų. 
Ši ministerija keleri metai 
skiria lėšų, kad mugė taptų 

kuo ryškesniu kultūriniu ren
giniu. Iš tiesų, kultūrinė pro
grama buvo labai turtinga: 
pvz., Rašytojų sąjungos kam
pelyje vyko susitikimai su ra
šytojais, knygų pristatymai, 
pokalbiai, antrame aukšte vei
kė dailininkų parodos ir gra
žiausių knygų konkurso eks
pozicija. Gražiausia Baltijos 
šalių knyga buvo pripažinta 
estiška. Antroji vieta paskirta 
Lietuvos nacionalinio muzie
jaus knygai Lietuva žemėla
piuose. Paskatinamąja premi
ja pažymėta Tomo Sakalausko 
Žiūrėjimas į ugnį (Jurgio Ma
čiūno — Fluxus kūrėjo — gy
venimas), o Vilniaus knygos 
meno konkurse I premiją lai
mėjo R. Paknio leidyklos 
dailės albumas Algirdas Ste
ponavičius (ši knyga pelnė ir 
Dailininkų sąjungos premiją) 
ir t.t. Mugės metu vyko kon
certai, vaikai tuo tarpu žaidė, 
rašydami ant molinių lentelių, 
kaip tai prieš keletą tūks
tančių metų darė Mažosios 
Azijos raštininkai. Renginiai 
vyko ir mieste. Leidėjų asocia
cijos iniciatyva buvo surengti 
du seminarai („Mažųjų kalbi; 
kelias į pasaulį", kuriame da
lyvavo įvairių šalių leidėjai, ir 
„Globalių ir regioninių iššūkių 
akivaizdoje", kurį lietuviams 
leidėjams vedė minėtas sve
čias iš D. Britanijos). Šiais 
seminarais ir lietuviai mugėje 
bando pradėti leidėjų mo
kymą, kas paprastai vyksta 
Vakaruose. Tik gaila, kaip ap
gailestavo leidėjų asociacijos 
vadovas, nedaug lietuvių lei
dėjų domėjosi jiems skirtu 
renginiu. Tas faktas rodo, kad 
mūsų leidėjai dar nėra pasie
kę profesinių aukštumų — 
jiems svarbiau šiandien par
duoti keletą knygelių, o ne 
modeliuoti save bendraeuro-
piniame kontekste. „Leisti 
knygas vien tik lietuvių kalba 
nėra paprasta, — pripažino J. 
Taylor, bet, reikia pripažinti, 
kad Lietuvos leidėjams stebė
tinai sekasi, turint galvoje, 
kokia menka rinka Lietuvoje". 

Mugė vyko didžiausiame, ką 
tik pastatytame. Parodų cent
ro paviljone. Knygos buvo iš
dėliotos net 5,000 kv. metrų 
plote (lentynos, sako, tęsėsi 12 
kilometrų). Nors Vilniaus kny
gos rinka niekada nepasieks 
londoniškės dydžio, bet savo 
regione ji yra pati didžiausia 
— ir Estijoje, ir Latvijoje lei
dybos pramonė yra kur kas 
silpnesnė. Tai, kad lietuviai 

praėjusį rudenį išdrįso tarp
tautinėje Frankfurto mugėje 
dalyvauti pagrindinės viešnios 
teisėmis, o mūsų kaimynės — 
ne, tai taip pat šį tą sako. Bet, 
kita vertus, nesako nieko nau
jo — lietuviškas mentalitetas 
nuo pat raštijos atsiradimo 
pradžios rėmėsi į knygą. Taip 
jau istoriškai susiklostė, kad 
lietuviui knyga buvo ir gink
las, ir savo tapatybės iš
saugojimo įrankis. Iš kitų Eu
ropos tautų lietuviai išsiskyrė 
knygnešių judėjimu ir kova už 
laisvę. Štai kad ir šiais laikais 
— nuo pat nepriklausomybės 
atgavimo pradžios masiškai 
dejuojam, kad blogai gyve
nam, kad nesuduriam galo su 
galu, o periodinių leidinių 
išeina kelios dešimtys, knygų 
leidyklų veikia keli šimtai. 
Jeigu niekas neskaitytų, jeigu 
neprenumeruotų laikraščių ir 
žurnalų ir nepirktų knygų, lei
dėjai juk negalėtų išsilaikyti. 

Žmonių visas mugės dienas, 
kai buvo įleidžiama plačioji 
visuomenė, buvo labai daug — 
prie didesnių leidyklų, pvz., 
„Vagos", stendų visą laiką bu
vo grūstis, nes čia buvo ne tik 
naujausios literatūros, bet ir 
kalnai seniau išleistų, iki šiol 
dar neparduotų klasikų kny
gų. Kadangi knygos buvo nu
kainotos, galima buvo jų įsi
gyti labai pigiai, tad čia buvo 
matyti daug jaunimo, studen
tų. Nors gana siaurame plote
lyje išsidėsčiusi, net 10 nau
jausių knygų eksponavo Lietu
vių genocido ir rezistencijos 
centro leidykla. Atkreipiau dė
mesį į istoriko, o šiuo metu 
Seimo nario Algio Kašėtos pa
rengtą Liongino Baliukevi
čiaus — partizano Dzūko die
noraštį. Šalia didžiųjų („Baltos 
lankos", „Mokslas", „Enciklo
pedijų leidykla" ir kt.) apsčiai 
buvo matyti ir mažesniųjų, 
kurioms knygų leidyba nėra 
pagrindinis užsiėmimas. Nė 
vienas žmonių susibūrimas 
neapsieina be buvusio disiden
to Antano Terlecko staliuko su 
knygomis. Radijo įrašų leidė
jams gerai sekėsi pardavinėti 
dainas apie meilę ir kasetes. 
kuriose įrašytas Justino Mar
cinkevičiaus, skaitančio savo 
eiles, balsas. Ir lankytojų buvo 
margų margiausią minia — 
autobusai važiavo iš visos Lie
tuvos, organizuotai ir pavie
niui traukė Vilniaus mokslei
viai, šeimos, pensininkai. Jei
gu ne pirkti, tai nors akių pa
ganyti. 

Audronė V. Škiudai tė 

Dabar knyga platinama 
daugiausia JAV ir Kanadoje. 
Ją galima užsisakyti per Bal-
tic Bookself, P. o ' Box 3314, 
Crofton, MD 21114, USA, tel. 
— 410-721-3411, e-mail — 
balt icbook@aol.com. Dalė 
Lucas 
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Profesoriaus Vaclovo Biržiškos vardo Vytauto Didžiojo universiteto didžiajai skaityklai suteikimo 
proga. VDl' bibliotekos vedėja Janina Masalskienė skaito pranešima „Nuo Vytauto Didžiojo univer
siteto bibliotekos išlaku iki dabarties". 

Atkelta iš 1 psl. 
Dėl visiems suprantamų prie
žasčių, jis skeptiškai žiūri į 
konkursų naudą. Keliais atve
jais pasitaiko, jog turime du 
labai panašius straipsnius ra
šytus ta pačia tema. net jų pa
vadinimai panašūs. 

Kaip minėjom. Sruoga bodi
si dviems dalykais meniniam 
kūrinyje — didaktiniu ele
mentu, visokiais teziniais pa
mokslavimais, ir natūralisti
niu kūrinio traktavimu sce
noje. Didysis jo mokytojas lie
ka Šekspyras savo dramom ir 
istorinėm kronikomis. Jis ci
tuojamas daugelyje teksto vie
tų. Šiaip istorinio veikalo iš
šūkį Sruoga išsako šiais žo
džiais: „Didelis daiktas iš
mokti žiūrėti istorijai į akis ir 
drauge jausti jų širdyje". Už
tat jį siutina fasadinė deklara
tyvi patriotika. Tokiais atve
jais jo braižas įgyja pasigė
rėtiną raišką. 

„Pats Vytautas buvo atvaiz
duotas visiškai sugriuvusiu, 
išgverusiu seniu. Nieko sce
noje jisai neveikia, tik vaikšto 

ir dūsauja, klausosi savo 
visiškai kvailų patarėjų ir de
juoja. Ir murma prieš lenkus, 
kad jie jam karūną nu
kniaukė. Žiūrovui visą laiką 
neaišku, kaip tokiam sugriu
vusiam seniui būtų galima 
duoti karūną, nes jam seniai 
laikas į ūbagyną. Pagaliau 
scenoje Vytautas vis dėlto 
šiaip taip numarinamas, sus
megęs jo kūnas atitempiamas 
į sceną ir ant lavono galvos 
maunamas karališkas vaini
kas. Scena buvo tokia šlykšti, 
kad nors bėk iš teatro". („Pa
gailėkite istorijos", p. 244). 

Taip Sruoga atpasakoja savo 
įspūdžius iš vieno tokio „kiči
nio" spektaklio, ir jis nieko ne
perdeda. Taisytinų dalykų ano 
meto Lietuvoj nestigo. Rašy
tojams, o juo labiau dramatur
gams nebuvo galima pragy
vent iš savo amato. Iš viso 
knygų leidyba, išskyrus va
dovėlius, nedavė pelno. Tuo 
tarpu stigo moksleiviams kla
sikos tekstų vertimų, o jei ir 
atsirasdavo, tai jų kokybė bū
davo menka. Stamboką aštun
tojo tomo dalį užima kaip tik 
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Sruogos pasisakymai šiais 
klausimais. Tai jo publicisti
ka, ginanti rašytojo teises, iš
aiškinanti įstatymus, nuro
danti, kaip priešintis chres
tomatijų sudarinėtojų vagys
tėm, jų įžūlumui, kuris pra
menamas „legalizuotu bandi
tizmu". Pasirodo, kad Sruoga 
buvo Rašytojų draugijos su
manytoju ir organizatorium 
(buvo net suredagavęs tos 
draugijos įstatus). Taip pat 
Kultūros fondo steigimo pro
paguotoju. Savaime aišku, da

bar tie tekstai teturi vien pa
žintinės vertės. Apmaudu ta
čiau, kad tekstai, kuriuose 
kalbama apie visuomenės lite
ratūrinio skonio nuosmukį, 
verstinės bulvarinės rašliavos 
antplūdį ir t.t., atkuria prieš 
akis nūdiene postmodernis
tinės žodienos (J. Sprindytės 
terminas) panoramą ir nykulį. 

Knygos pabaigoj spausdina
mam „Paaiškinimų" skyrelyje 
jokių neapsižiūrėjimų neteko 
pastebėti. Priešingai, pradžiu
gino, kad tekste cituojamos 
poezijos eilutės pateikiamos 
tiksliau. Tai yra — išverčia
mas ištisas posmelis. Kitas 
dalykas, kuris metasi į akis, 
yra tai, kad Sruoga nesiųsda-
vo savo straipsnių į vieną kurį 
žurnalą, bet labai išrankiai į 
įvairius dešiniosios pakraipos 
spaudos organus. Tokius kaip 
Vairas, Akademikas, Lietuvos 
aidas, kurie man gimnazistui, 
atrodydavo nuobodybės įkūni
jimu. Gal todėl taip ilgai jų 
nežinojau. 

Balys Sruoga. Raštai, Aš
tuntas tomas; Literatūros kri
tika, 19301947 Parengė Algis 
Samulionis. Redagavo Donata 
Linčiuvienė. Vilnius, Alma lit
tera, 2002, 593 psl. 
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