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Kelios mintys apie Lietuvių scenos 
darbuotojų sąjungą Čikagoje 

ANATOLITUS KAIRYS 

„Lietuvių scenos darbuotojų 
sąjunga Čikagoje" - tokiu pa
vadinimu 2004 m. pabaigoje 
išėjo stambi albuminio 9 x 12 
formato knyga. Jos metrika to
kia: Lietuvių scenos darbuotojų 
sąjunga Čikagoje, išleido Lietu
vių scenos darbuotojų sąjunga 
Čikagoje ir Lietuvos Teatro, 
muzikos ir kino muziejus Vil
niuje; sudarytoja, redaktorė bei 
įvadinių tekstų autorė Audronė 
V. Škiudaitė, viršelis ir ma
ke tas Daumanto Girinininko, 
knyga išleista Lietuvių scenos 
darbuotojų sąjungos Čikagoje 
lėšomis, tiražas - 300 egz., 276 
p. , gausiai iliustruota, spaudė 
„Standartų" spaustuvė, S. Da
r iaus ir S. Girėno 39, Vilnius. 

Kai per arti stovi šalia kokio 
nors objekto, negali įžiūrėti jo 
dydžio, nei pločio. Tik iš toliau 
atsidengia jo visas vaizdas. 
Taip yra su Scenos darbuotojų 
sąjunga (SDS) - iš maždaug 40 
metų laiko perspektyvos pama
tai , kokį milžinišką darbą ji 
įveikė. Neįtikėtina! Per maž
daug 12 savo veiklos metų ji 
išvedė į rampos šviesą apie 20 
dramos veikalų ir tiek pat 
kar tų gastroliavo kitose lietu
vių vietovėse. Joks kitas teat
ras , mano žiniomis, nėra tiek 
nuveikęs, kiek nuveikė SDS 
per gana trumpą laiką. 

Šioje teatralų draugystėje, po 
motinišku pirmininkės, operos 
solistės Sofijos Adomaitienės 
sparnu, dirbo maždaug 18-20 
scenos mėgėjų ir profesionalų, 
nors, steigiant sąjungą, buvo 
įsirašę dvigubai daugiau. Proto
kolų knyga užvesta 1960 me
tais . Pagrindinį SDS veiklos 
ratą suko pavardžių rodyklėje 
įvardinti asmenys, jie knygoje 
paminėti nuo 30 iki 90 kartų. 
Tai: S. Adomaitienė, Z. Kevalai-
tytė-Visockienė, Č. Rukuiža, E. 
Petrokaitė-Rukuižienė, J. Cijū-
nėlienė-Dantienė, A. Dikinis, 
M. Dikinienė, A. Kairys, A. 
Kėželienė, St. Bernatavičius, B. 
Briedienė, L. Barauskas, L. St. 
Pilka, E. Radvila, J. Raudonis, 
A. Rūkas, J. Daugvila, P. Bei-
noras. Čia neįskaičiuoti mažiau 
nei 30 kartų paminėti nariai . 

bet ir jie dirbo ne mažiau, ne 
mažiau svarbūs. 

Sunkiausią sceninės veiklos 
naštą kėlė pirm. Sofija Ado
maitienė, tačiau administraci
nis SDS variklis buvo Česlovas 
Rukuiža. Kaip pažymi redak
torė A. Škiudaitė (243 p.): JBe 
jo ir šios knygos nebūtų buvę. 
Tai jo užsispyrimo dėka LSDS 
archyvas išliko sveikas ir štai 
duoda vaisių. Tą archyvą jis po 
Sofijos Adomaitienės mirties 
saugojo ir tvarkė". 

Šis leidinys įamžina dau
gumą SDS darbuotojų, aktorių, 
režisierių, o, svarbiausia, įam
žina Stasį Pilką ir Ipolitą Tvir-
butą. Aš negirdėjau, kad Lietu
voje būtų išleista monografija 
ar šiaip atminimų knyga apie 
šiuos du lietuviškojo teatro 
milžinus. Nieko negirdėjau 
apie išeivijoje iškilius aktorius 
bei režisierius, kaip E. Petro
kaitė-Rukuižienė, Algimantas 
Dikinis, Zita Kevalaitytė-Vi-
sockienė ir eilę kitų žymūnų. 
Tadgi šis leidinys ir juos įrašo 
ilgam atminimui į teatro isto
riją. 

Knyga galėjo būti trumpesnė, 
yra nereikšmingų straipsnelių 
ištęsimų, per daug nuotraukų, 
bet dabar, kada knyga išleista, 
ir išleista gražiai, suredaguota 
puikiai, kalba taisyklinga, sa
kinys sklandus, miela skaityti. 
LSDS knygą leido savomis 
lėšomis, galėjo plėsti ar siaurin
ti, jų valia, tad kokių nors 
trūkumų nurodinėjimas tebūtų 
beprasmis žodžiavimas. 

Vis tik noriu porą. mano 
sąmonę palietusių, dalykėlių 
iškelti. Viena, E. Petrokaitė-
Rukuižienė kalba apie St. Pilką 
ne taip jau pagarbiai. „Stasys 
Pilka buvo aristokratas elgeta", 
„...nuoga koja bate...", „...eina į 
svečius, kad gautų pavalgyti" ir 
pan. (239 p., paskutinė eilutė ir 
240 p. pradžia). Deja, visi mes -
ir dramaturgai, ir aktoriai -
esame elgetos, maldaujame ap
lodismentų. Mano vaizduotėje 
Stasys Pilka išliko kaip aris
tokratas idealistas. 

Pažinau jį gerai. Trejus me
tus važinėjau su veikalu pas jį, 
visos „pamokos" būdavo resto

rane - jis valgydavo, aš mo
kėdavau. Bet tai nereiškia, kad 
jis būtų elgeta. Jis man patiko, 
nes tokio žmogaus savo gyve
nime nebuvau sutikęs. Neabejo
tinas scenos talentas, teatrolo-
gas, autoritetas. Tokie žmonės 
valstybėje, kur lėšos ateina iš 
švietimo ar kultūros ministe
rijų, padaro išliekančių darbų. 
Tačiau, kai toks idealistas pa
tenka į gyvenimo sūkurius, 
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kaip sakoma „pats ant savęs", 
tada jis pasimeta, skursta, ne
mato prasmės darbe, badauja... 
Jo galvoje kaunasi Šekspyro 
Hamletai, kertamos vyšnios Če
chovo „Vyšnių soduose", džiau
giasi kyšiais nusikaltėliai Gogo
lio „Revizoriuje" įr 1.1. Tokius 
asmenis reikia užjausti, padėti, 
o ne iš jų juoktis. Labai dažnai 
iš repeticijų „Popiečio diagno
zėje", kurios dažniausiai vykda
vo B. Briedienės bute, vežda
vau jį į namus - iš Marąuette 
Park į Bridgportą. Alkano ne
paleisi, ne mano būdui, susto
davom restorane užkandai. Ne
buvo lengva su juo draugystė, 
bet maloni. Prisiklausiau jo 
„istorijų", jis man atrodė kaip 
jau mirusio teatro liekana. 

Toliau akt. Rukuižienė sako: 
„Buvo sumanęs išleisti apie 
teatrą trijų tomų knygą. Pra
dėjo rinkti pinigus veikalui..., 
bet knyga nepasirodė. Sutirpo 
pinigai kaip ledas saulėje..." 
(240 p.> Tokius „faktus" geriau 
tiktų nutylėti. Jis nebuvo vie
nintelis taip daręs. Pvz., New 
York gyvenęs Vitalis Žukaus
kas irgi ruošė svarbią knygą 

apie teatrą. Aš pats jam esu nu
siuntęs 10 puslapių straipsnį 
apie St. Pilką. Bet ir jis mirė 
knygos neišleidęs. Ne visiems 
idealistams pasiseka savo idea
lą įgyvendinti. 

O Pilka buvo reikalingas Či
kagai. Visur jis buvo laukia
mas. Vaikščiojo lyg aukštas pa
minklas. Ramus, darbštus ga
vęs darbą. Jis surežisavo - ir 
gerai surežisavo - keletą stam
bių dramos veikalų, rengė poe
zijos rečitalius, gastroliavo, da
lyvavo kitų programose, dėstė 
Dramos studijoje vaidybos me
ną, buvo įkūręs savo „Lietuvių 
teatrą". Kai jis mirė, visiems 
teatralams buvo labai liūdna. 

Antra. Labiausiai mane nus
tebino Zitos Visockienės laiškas 
Vladui Būtėnui (107 p.). Laiš
kas jausmingas, kiekviename 
sakiny emocijų perteklius. V. 
Būtėnas nebuvo svarbus visuo
menės veikėjas ar pareigūnas. 
Ir akt. Z. Visockienė šiame 
laiške nėra pastovi, priešta
rauja pati sau. Atvykusi į 
Čikagą 1949 m. ji nesijungė į 
teatro darbą, nesimaišė, kaip 
pati rašo. Kol S. Adomaitienė 
padėjo jai gauti tekstą iš Lietu
vos „Dvylika brolių, juodvarniais 
laksčiusių". Tik po to ji pra
dėjusi sceninę veiklą. Tekstas 
buvo gautas 1961 m., o Z. Vi
sockienė SDS dirba nuo pat 
įsisteigimo dienos, jau 1958 ji 
vaidina „Pažadėtoje žemėje", ir 
t.t. (Ten pat) Todėl laiške duo
dama informacija negalima 
tikėti. Tiesa, kad mūsų teatro 
autoritetai tarp savęs kėlė gin
čus ir kivirčus, vienas režisie
rius žemino kitą, rašė neigia
mas recenzijas prieš kitus, bet 
kad jie būtų papirkinėję gerai 
žinomus visuomenei žurnalis
tus, naudojosi jų vardais - ne
įtikėtina. Ji rašo: 

„Čikagoje buvo labai didelis 
teatrinis judėjimas, bet jis su
žlugo dėl dviejų 'didelių' reži
sierių - J. Blekaičio ir S. Pil
kos. Jiems abiems tarnavo du 
klapčiukai. Aloyzas Baronas-
Blekaičiui, o Antanaitis-Piikai. 
Tie režisieriai parašydavo po 
dvi recenzijas - vieną gerą 
apie savo spektaklį, o kitą -

piktą prieš savo oponentą. J a s 
pasirašydavo tie du klapčiukai, 
kad spauda nežinotų tiesos". 
(Ten pat) Sustiprinti vaizdui ji 
taria, kad „Su Aloyzu aš buvau 
artima, dar kai jis buvo neve
dęs, o vėliau buvome tikrai geri 
draugai. Vieną kartą jis ir sako: 
'žinai, buvau jaunas, durnas, 
sėdėdavom su Blekaičiu kar-
čiamoj, gerdavom, ir jis mane 
šviesdavo, kodėl jo spektaklis 
geras, o Pilkos prastas. Aš daug 
iš jo išmokau. Pakiša recenziją 
savo - aš ir pasirašau. Antanai
tis tą patį Pilkai darydavo' " 
(ten pat, pirmoje skiltyje). 

Netikiu, netikiu! Abu juos ge
rai pažinojau. Su A. Baronu bu
vome neatskiriami draugai nuo 
1949 m. iki jo mirties 1980 m. 
antroje pusėje. Su Antanaičiu -
šalti draugai, bet geri pažįs
tami 50 metų! Jie abu buvo 
tvirto charakterio, nepaperka
mi, neužliūliuojami sentimen
tais. 

Z. Visockienei šis Barono 
„prisipažinimas" sukėlęs juoką, 
o iš tiesų tokios žinios traukia 
ašaras, ne juoką. Nepanašu. 
Laikai neatitinka, nei vieta. Po 
karčiamas nesitąsė nei Visoc
kienė, nei Blekaitis, reikia ma
nyti. SDS veikios laiku jokių Ti
tanų „kovos" nebebuvo, niekas 
pagalių nekaišiojo į jo ratus, 
išskyras normalią kritiką. 

Pilkos ir Blekaičio „grum
tynės" vyko apie 1951-1953 me
tus. J. Blekaitis išvyko iš Či
kagos 1953 m. Čikagoje buvo li
kęs vienas Pilka. Antanaitis 
dar nebuvo garsus žurnalistas, 
vargu ar reikalingas Pilkai. A. 
Baronas pradėjo dirbti Drauge 
1954 m. Laiškas Būtėnui datuo
tas „apie 1982 m.?", tai yra 30 
metų praėjus nuo anų keistų ir 
jau užmirštų laikų. Nenorom 
kyla mintis, kad šis laiškas 
buvo parašytas, bet niekada ne
buvo išsiųstas. St. Pilka ir J. 
Blekaitis buvo išdidūs, ambi
cingi, tenka abejoti ar Pilka ir 
Blekaitis galėjo taip žemai kris
ti? Tam nėra duomenų. Ne
galėjo pasidaryti „klapčiukais" 
nei Baronas su Antanaičiu. 
Tam irgi nėra duomenų. 

Zita Visockienė. aš manau. 

Dramaturgas, rašytojas Anatolijus Kairys . 

jautėsi neįvertinta tiek, kiek 
buvo verta. Šiame laiške ji iš
lieja savo jausmus, širdgėlą, 
sielvartą, ir tuo nors kiek pa
tenkina savo ego. Šią mano 
nuomonę gali patvirtinti ir 
tai, kad ji tiesiog vaikišku 
džiaugsmu aprašo kun. J. 
Prunskio labai palankią recen
ziją apie jos režisūrą, „Daina
vai" statant A. Kairio „Sidab
rinę dieną". Kun. J. Prunskis 
jos režisūrą apibūdino kaip 
„Režisūra, pralenkianti visas 
viltis". (109 p.). Kaip žinome, 
kun. J. Prunskis niekam ne
gailėjo švelnaus žodžio - tai 
dvasinio pašaukimo vyro gera 
žymė. Simptominga, kad, SDS 
sustojus veikti 1972 m., tais 
pačiais metais mirė ir rež. St. 
Pilka. 

Mano nuomone, šis Z. Visoc
kienės laiškas Būtėnui yra ne
laimingas atsitikimas ir turėjo 
būti atsargiau suredaguotas. 

Sustojus SDS, LB Kultūros 
taryba, man pirmininkaujant, 
įsteigė Dramos studiją ir Jauni
mo teatrą. Steigiamasis susirin
kimas įvyko Br. Nainio bute, 
užsirašė 20 jaunuolių, daugiau
sia mergaitės. Dramos studija 
veikė 6 metus Jaunimo centre, 
vieną kartą savaitėje turėjo dvi 
pamokas, dėstė St. Pilka, jam 
mokėjau 10 dolerių už abi pa
mokas. 

Jaunimo teatras buvo labai 
produktyvus. Pastatėme K. 
Binkio „Atžalyną", rež. Juozas 
Valentinas. A. Landsbergio 

„Penkis s tulpus t u rgaus aikš
tėje", rež. Dar ius Lapinskas . 
Alfa Brinką režisavo A. Kairio 
„Du broliukus". I r eilę ki tų 
veikalų. 

Menu kaip š iandien, kada 
Elena Bradūnai tė baigminėje 
scenoje „Penki s tu lpa i turgaus 
aikštėje" mėtė smeig tukus prie 
kurių buvo pr i tv i r t in tos tri
spalvės tau t inės vėliavėlės, sale 
perbėgo baimės ne r imas , ėjo 
tragiška tylos minu tė , girdėjosi 
kaip smeigtukai su taut inėmis 
vėliavėlėmis sminga j scenos 
grindis prie kiekvieno stulpo, 
prie kurio pr i r i š tas komunistų 
nukankintas laisvės kovotojas... 
St. Pilka, sėdėdamas šalia ma
nęs, atsisuko ir t a r ė : „Išradin
gas!" 

Taip, Darius Lapinskas bu
vo išradingas režisierius, A. 
Landsbergio veikalas buvo iš
radingas, LB Kultūros taryba 
buvo išradinga. Kodėl mes visi 
tada buvome išradingi? Todėl, 
kad mūsų kraujas virė, kunku
liavo. Teisingai J . Ci jūnėl ienė-
Dantienė šūktelėjo: „Kai dabar 
paskaitau spaudoje, kad Či
kagoje niekada nebuvo teatro, 
man užverda kraujas (250 p.) 
Šimtaprocentinė tiesa. Mums 
virė Kraujas. SDS buvo t ikras 
teatras, geras t ea t ras , našus. 
darbingas t ea t r a s . J i s surado 
naujų autorių, naujų veikalų, 
naujų aktorių. A. Landsbergį 
su „Sudiev, mano karaliau", 
„Barzda" ir k i t a i s veikalais. Su
rado A. Kairį su „Popiečio diag
noze", „Viščiukų ūkiu" ir kitais. 
Surado A. Škėmą su „Vienas ir 
kiti". Naujus aktor ius: Juliją 
Cijūnėlienę-Dantienę, B. Brie
dienę, Alę Kėželienę, J . Rau
donį ir k i tus , visų neišminėsi. 
SDS nariai dirbo sutar t inai . 

Nukel ta į 3 psl. 

TURINYS 

P r i s i m e n a n t t e a t r i n ę 
veiklą Čikagoje. 

Ruoš iamasi p a m i n ė t i 
dail. P r a n o Domšaič io 
125-ąs ias g imimo met ines . 

„L i t e r a tū r inė žiema 
sostinėje". 

Leidiniai . 

Dramaturgas Vnatoliju*. k . ū r \ s I treoaMS i-- domint'--.. 
taklio UMV4 metai".. 
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Transcendencijos blyksniai 
! ^re SICSL ančio ankstyvo ryto ir 

pavakario sutemose 
JL 

MONIKA BONČKUTĖ 
Šiemet rugsėjo 15 d. minėsi

me žymaus tapytojo, kurį „savi-
nasi" du žemynai — Europa ir 
Afrika — bei kelios šalys — 
Lietuva, Vokietija, Austrija ir 
Pietų Afrikos Respublika — 
Prano Domšaičio 125-ąsias gi
mimo metines. Apie P. Dom
šaitį, po Pirmojo pasaulinio 
karo pagarsėjusi Vokietijoje bei 
Austrijoje, po Antrojo — Pietų 
Afrikos Respublikoje, įtrauktą į 
daugelį reikšmingiausių moder
niojo meno žinynų, plačiau 
sužinojome tik pastaraisiais 
dešimtmečiais, kai Lietuvių 
fondo pastangomis į Lietuvą 
sugrįžo didžioji dalis šio neeili
nio menininko kūrybinio paliki
mo. 

1880 m. Prūsijoje gimęs ir 
vokiška Franz Domscheit pa
varde pakrikštytas dailinin
kas, netrukus po Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo, 
1920 m. priėmė Lietuvos pilie
tybę, o 4-ajame dešimtmetyje 
paveikslus ėmė pasirašinėti lie
tuviška savo pavardės forma — 
Domšaitis. (P. Domšaičio moti
na buvo lietuvė Teresė Puti-
naitė). Nepaisant jo sąmoningų 
pastangų išlaikyti ryšius su 
savo etnine tėvyne (vasaromis 
lankėsi Nidos pleneruose, vie
šėjo Vilniuje bei Kaune), tuo
metinėje nepriklausomoje Lie
tuvoje dailininkas nebuvo pla
čiai žinomas. 

1980 m. prie Lietuvių fondo 
buvo sudaryta Lietuvos meno 
puoselėjimo komisija, kurią su
darė dr. Kazys A^nbrozaitis, dr. 
Gediminas Balukas (pirminin
kas), dailininkas Aldofas Valeš-
ka bei advokatas Povilas Žurn-
bakis. Jų rūpesčiu iš dailininko 
našlės Adelheid Armhold įsigy
tas gausaus P. Domšaičio me
ninio palikimo branduolys. Ku
rį laiką kolekcija buvo ekspo
nuojama Čiurlionio galerijoje 
Čikagoje, o, pasikeitus politinei 
situacijai tėvynėje, ją nutar ta 
perduoti Lietuvai. Ilgą ir atsa
kingą perdavimo procesą koor
dinavo dr. Gediminas Balukas, 
P. Domšaičio kūryba besido
mintis per trisdešimt metų. Iš 
viso Lietuvai perduota daugiau 
nei 700 įvairia technika atliktų 
dailininko kūrinių. Dailės isto
rikai bei tyrinėtojai pabrėžia, 
kad šis neeilinis dovanojimo 
faktas yra nepralenktas po My
kolo Žilinsko Lietuvai dovanotų 
rinkinių. 

Dr. Gedimino Baluko pastan
gomis, 2001 m. Klaipėdoje buvo 
įkurta Prano Domšaičio galeri
ja. Jai neatsitiktinai parinktas 
XX a. pradžios moderno archi
tektūros stiliaus pastatas, pri
menantis laikus, kai netolimose 
Kropynose gimė žymusis daili
ninkas. Nuolatinė ekspozicija 
užima du aukštus, iš viso P. 
Domšaičio darbai eksponuoja
mi dešimtyje salių. Pirmajame 
aukšte galima susipažinti su 
ankstyvąja ir pripažinimo metų 
Vokietijoje kūryba, antrajame 
pristatomi Pietų Afrikos perio
do kūriniai. Be to, ekspoziciją 
papildo kruopščiai parinkti, 
XiX a. pamario krašte sukurti 
baldai, sukuriantys jaukumo ir 
autentiškumo įspūdį. 

Muziejaus įkūrėjai bei visi, 
kurie neabejingi P. Domšaičio 
kūrybai, suvokė, kad vien nuo
latinės ekspozicijos nepakanka. 

todėl netrukus buvo įsteigtas P. 
Domšaičio kultūros centras. Jis 
dar tik pradeda savo veiklą. 
Centro tikslas — tyrinėti P. 
Domšaičio kūrybinį palikimą, 
rinkti, kaupti bei skleisti infor
maciją apie dailininko kūrybą 
bei gyvenimą, pristatyti žymųjį 
lietuvių kilmės menininką pla
čiajai visuomenei. P. Domšaičio 
kultūros centro tarybą sudaro 
Lietuvių fondo atstovas dr. G. 
Balukas, Klaipėdos savivaldy
bės Kultūros skyriaus viršinin
kė Nijolė Laužikienė, Vilniaus 
dailės akademijos Klaipėdos 
skyriaus dėstytojas Arūnas Sa
kalauskas, Lietuvos dailės mu
ziejaus direktorius Romualdas 
Budrys ir P. Domšaičio galeri
jos vedėja Kristina Jokuba-
vičienė. 

Šis centras jau spėjo nuveikti 
keletą reikšmingų darbų. 2002 
metais surengta tarptautinė 
konferencija „Tapytojas Pranas 
Domšaitis ir XX a. I pusės Eu
ropos dailės kontekstas: Vokie-
tija-Austrija-Lietuva", kurioje 
dalyvavo žymūs Lietuvos bei 
užsienio menotyrininkai. Nese
niai centro pastangomis Vil
niuje išleista Laimos Bialopet-
ravičienės parengta lietuvių, 
vokiečių, anglų kalba monogra
fija Pranas Domšaitis, kurią 
verta aptarti plačiau. Be to, 
artėjant dailininko jubiliejui, 
tai bus proga dar kartą primin
ti P. Domšaičio kūrybos vertę, 
būtinybę tęsti jo kūrybos bei gy
venimo tyrinėjimus. 

Mintis išleisti du žanrus — 
monografijos bei reprezentaci
nio albumo — sujungiančią 
knygą iš tiesų yra labai gera. 
(Be abejo, reikia tikėtis, kad 
ateityje bus išleista ne viena 
išsami studija, dar plačiau ana
lizuojanti P. Domšaičio kū
rybą.) L. Bialopetravičienės 
straipsnis .Magiškas tikrovės 
atsivėrimas" parašytas šiuo me
tu įvairių disciplinų diskurse 
vyraujančia esė artima forma. 
Neapsiribojama kuriuo nors 
vienu, tyrimo objektą prista
tančiu, aspektu, todėl minėtas 
straipsnis yra ir dailininko bio
grafija, ir jo kūrybos kaitos 
sąvadas, ir meninės minties bei 
kūrybos apžvalga. 

Autorė įtaigiai aprašo meni
ninko evoliuciją. Iš pradžių — 
pirmieji mėgėjiški tapybos ban
dymai tėvų ūkyje Kropynose, 
žymiojo vokiečių ekspresionisto 
Max Liebermann paskatinimas 
(susidomėjęs gabaus jaunuolio 
paveikslais, jis parašė būsimojo 
menininko tėvams laišką, ku
riame ragino leisti sūnų studi
juoti dailę Karaliaučiuje; M. Lie
bermann taip pat raštu reko
mendavo P. Domšaitį Kara
liaučiaus meno akademijai, į 
kurią jis buvo priimtas 1907 m., 
po nesėkmingo bandymo 1905— 
aisiais). Vėliau — pripažinimas 
Vokietijoje bei Austrijoje, kur 
tuo metu klestėjo impresioniz
mas, o netrukus — ekspresio
nizmas, bendravimas su tokiais 
pasaulinio garso dailininkais 
kaip Lovis Corrinth, Edvard 
Munch (P. Domšaitis netgi ke
letą dienų viešėjo pastarojo stu
dijoje Norvegijoje), Emil Nolde, 
Kathe Kollwitz, Ernst Ludwig 
Kirchner, Ernst Barlach ir kt. 
Tokiais ryšiais ir tokiomis pa
žintimis bei įtaka negalėjo pasi
girti nė vienas to meto lietuvių 
kilmės dailininkas. 

Su daugeliu minėtųjų daili
ninkų P. Domšaitis dalyvavo 
bendrose parodose, lankėsi tose 
pačiose menininkų susibūrimo 
vietose triukšmingame ir ma
dingame tų laikų Berlyne. Ten 
dailininkas surengė ir pirmąją 
savo personalinę parodą (1919 
m.), kurį laiką intensyviai 
bendravo su Berlyno „Neue Se-
zession" dailininkų grupe, ku
riems nepakako impresionizmo 
siūlomų meninės išraiškos prie
monių ir kurie intensyviai ieš
kojo savitos meninės kalbos. 
Įskaitant ir pomirtines paro
das, iš viso iki šiol surengta 
arti penkiasdešimties persona
linių P. Domšaičio parodų Eu
ropoje bei Afrikoje, ir dukart 
daugiau grupinių parodų. 

1937 m. naciams pradėjus ar
šią kovą prieš modernųjį meną, 
P. Domšaičio paveikslas „Pie
menėlių pagarbinimas" pateko į 
garsiąją nacių organizuotą „En-
tartete Kunst" parodą, kurios 
tikslas buvo išjuokti „išsigimu-
sį" modernųjį meną. Šioje paro
doje P. Domšaičio „kolegos" bu
vo tokie dailininkai kaip Max 

Beckmann, Paul Klee, Max 
Ernst, Vasilij Kandisky, Otto 
Dix, Oskar Kokoshka, Emil 
Nolde ir k t . Kad ir labai ne
dėkingomis aplinkybėmis, ta
čiau faktas, kad P. Domšaičio 
kūrinys pakliuvo į tokių garsių 
menininkų paveikslų draugiją, 
rodo, kokio vis dėlto lygio buvo 
šis, ilgą. laiką tėvynėje nepri
pažintas, dailininkas. 

Trečiojo dešimtmečio pradžio
je P. Domšaitis susipažino su 
operos dainininke Adelheid 
Armhold, kurią 1929 m. vedė. 
P. Domšaičio žmona ne t rukus 
tapo žymia dainininke (mezzo-
sopranas) bei muzikos peda
goge Vokietijoje ir Austrijoje, 
jos dėka dailininkas turėjo ga
limybę apkeliauti didžiąją dalį 
Europos, pasisemti idėjų savo 
kūrybai. Pasibaigus karui , 1949 
m., Adelheid gavo kvietimą 
dirbti dainavimo mokytoja vie
noje Cape Town kolegijoje, ir 
taip menininkų šeima ats idūrė 
Afrikoje. 

Pirmosios monografijos apie 
P. Domšaitį autorė olandų kil
mės afrikietė Elsa Verloren van 
Themaat pabrėžė, kad P. Dom
šaitis, visą gyvenimą klajojęs iš 
vienos šalies į kitą, iš vieno 
miesto į kitą ir nuolat savo dar
buose tapęs kelionės, bėgimo, 
išėjimo motyvus, egzotiškame 
žemyne pagaliau rado ramybę. 
Afrikoje jis tapė taip intensy
viai kaip niekada, jau pirmai
siais atvykimo metais surengė 
personalinę parodą, vėliau da
lyvavo daugelyje grupinių pa
rodų ir paveikė ne tik Europos, 
bet ir Afrikos dailės raidą. E. 
Verloren van Themaat, kuriai 

galerij Cape 

Pranas Domšai t i s (kairčje) su ž m o n a Adelheide ir jo j imo instruktoriumi Gruenwakl (šalia Berlyno) 1936 m. 

atveju, ypatingai svarbu ne tai, 
ką jis tapė, bet kaip tapė. Daili
ninkas sąmoningai atsisakė 
įmantrios technikos, jo kompo
zicija buvo matematiškai papras
ta , figūros abstrakčios, neretai 
artimos „bedaikčio meno" kryp
čiai. Net ir tapydamas Afrikos 
vaizdus, dailininkas beveik nie
kuomet netapė vidurdienio, vi
suomet — ankstyvą rytą ar 
brėkštančias pavakario sute
mas. Spalvos — sodrios, kolori
t as tamsus, sunkus ir monu
mentalus. Tai rodo, kad P. 
Domšaitis buvo „idėjos" meni
ninkas: mažiausiai, kas jam 
rūpėjo, buvo perteikti „realybę". 
Tikrasis jo tikslas visuomet 
buvo dailės kalba perteikti 
transcendenciją, kad ir trumpą 
jos blykstelėjimą. 

įdomu, kad L. Bialopetravi-
čienė užsimena apie galimą A. 
Schweitzer (paprastasis taip 
pat gyvenimo pabaigoje buvo 
apsistojęs Afrikoje) filosofijos 
įtaką P. Domšaičio kūrybai. 
Apie tai kalbėti ypač sudėtinga 
dėl to, kad pats dailininkas la

bai mažai rašė ir nedaug apie 
savo meną kalbėjo. Vis dėlto 
manau, kad ateityje turėtų būti 
atkreiptas dėmesys ir plačiau 
ištyrinėtas per daugelį dailinin
ko paveikslų besitęsiantis nara-
tyvas ar net metanaratyvas, ku
rio esmė, ka ip ir Schweitzer 
filosofijoje — gyvenimo teigi
mas, gyvas tikėjimas transcen
dencijos galia ir nuolatinės 
stabilumo, ramybės paieškos. 

Čia galima įžvelgti, m a n ro
dos, reikšmingą paralelę: kaip 
Schweitzer filosofija dažnai 
priešinama Friedrich Nietzs-
che, taip P. Domšaičio meninė 
kalba gali būti laikoma atsvara 
daug „triukšmingesnei" ekspre
sionizmo krypties tapybai. Net
gi tuose paveiksluose, kuriuose 
neginčijamai pastebima E. 
Munch ar kitų ekspresionistų 
įtaka [ypač — „Marija" (1963— 
1965) ar „Nukryžiavimas" 
1955—1965)], P. Domšaičio 

meninė kalba kreipia žiūrovo 
emocijas labiau paslaptingumo, 
meditatyvaus susimąstymo nei 
siaubo ar beviltiškumo link. 

Tiesą sakant, beviltiškumas P. 
Domšaičio kūrybai yra apskri
tai svetimas. Dualistiniame jo 
kūrybos pasaulyje nuolat mato
ma transcendencija, labai daž
nai figūratyvizuojama nežemiš
kos spalvos mėnulio vaizdiniu, 
kartais gali būti šaltoka, baugi
nanti, nes niekada iki galo 
nepažini, tačiau niekada nėra 
antžmogiška ar žmogiškąjį sub
jektą stumianti į neviltį. 

Grįžtant prie naujausiojo P. 
Domšaitį pristatančio veikalo, 
reikia paminėti, kad L. Bialo
petravičienės knyga yra kol kas 
daugiausia dailininko sukurtų 
paveikslų reprodukcijų patei
kiantis leidinys. Čia taip pat 
geriausiai susisteminti P. Dom
šaičio biografijos faktai, darbų 
bei parodų sąrašai. Belieka 
tikėtis, kad dviejuose žemynuo
se pripažintas kūrėjas bus ir to
liau deramai įvertintas savo 
tėvynėje, jam bus skirtas pelny
tas dėmesys ir akademiniame 
diskurse, ir plačiojoje visuome
nėje. 

Nacionalinė 
Town buvo pavedusi tvarkyti 
dalį P. Domšaičio paveikslų, 
teigimu, jeigu Lietuvių fondas 
laiku nebūtų suskubęs, didžiąją 
dalį P. Domšaičio paveikslų bū
tų supirkusi Pietų Afrikos Re
spublikos valdžia. Beje, taip pat 
žinoma, kad P. Domšaičio ko
lekcija itin domėjosi Vokietijos 
meno institucijos, j au turėju
sios nemažai pavienių jo darbų, 
tad lietuvių kilmės menininko 
darbų rinkos vertė su metais 
tik auga. 

Minėtoje monografijoje L. 
Bialopetravičienė taip pat ap
taria ir P. Domšaičio kūrybos 
idėjinę raidą: nuo pirmųjų rea
listinių darbų, sąlygiškai im
presionistinio periodo, ekspre
sionistinių bandymų, iki savito 
stiliaus susiformavimo. Beje, 
dėl šios priežasties P. Dom
šaičio darbai ne visų ir ne visa
da buvo suprasti . Nors ir bend
ravęs su konkrečių meno srovių 
šalininkais, jis galut ini i nepri-
sišliejo nė prie vienos iš jų. 
Idėjų P. Domšaitis sėmėsi iš 
liaudiško lietuviško religinio 
misticizmo, religinio meno, Ar-
nold Schweitzer „gyvenimo fi
losofijos" bei indų psichofilosofi-
jos (žinoma, kad paskutiniai
siais gyvenimo metais, tuomet, 
kai tapė taip intensyviai, kad 
ne visada rasdavo laiko paval
gyti ir pamiegoti, tuo labiau 
kur nors išeiti, dail ininkas 
skaitė Bhagavadgitą). 

Dailės kritikė Deane Ander-
son yra pastebėjusi, kad P. 
Domšaičio sukurti Afrikos pei
zažai (ypač mėgo tapyti ūka
notą Karoo plokštikalnį) yra 
vieni originaliausių ir poe
tiškiausių kada nors nutapytų 
Afrikos vaizdų. P. Domšaičio 

Trys karaliai nusilenkė poetui 
Šių metų Lietuvos rašytojų 

sąjungos premija paskirta poe
tui Stasiui Jonauskui už rinkti
nę Žolės balsas. Keturioliktą
jį premijos laureatą sausio 
6—osios vakarą Rašytojų sąjun
gos klube tradiciškai pasveiki
no ir Trys karaliai . 

S. Jonausko poezijos rinktinę 
Žolės balsas sudaro visi septyni 
autoriaus eilėraščių rinkiniai: 
Didelis laukas (1973), Darbų 
vardai (1977), Lekia kaip metai 
(1981), Spindulys po žeme (19-
84), Spaliai (1986), Šiuolaiki
niai rugiai (1990), Širdis pla
ka delčią (1998) ir naujausi 
eilėraščiai. Knygą 2004 metais 
išleido „Vagos" leidykla, ilius

travo dailininkė 
naitienė. 

Jurga Kurti-

Lietuvos rašytojų sąjungos 
premijos piniginis prizas ir lau
reato diplomas skiriamas už di
delės vertės literatūros kūrinį, 
išleistą per pastaruosius dvejus 
metus. Laureatą renka Rašy
tojų sąjungos valdybos sudaryta 
komisija, o premija tradiciškai 
įteikiama per Tris karalius. Lau
reatas apdovanojamas dviem 
tūkstančiais litų ir da r tūks
tančio litų honoraru už kūrybos 
skaitymą vakaro metu. 

Skuode gyvenančio S. Jonaus
ko poezija, pasak literatūros 
kritikų, savyje gražiai suderina 

agrarinę žemdirbio jauseną ir 
šiuolaikinio žmogaus pajautas. 
Už rinktinę Žolės balsas poetas 
pelnė 2004 metų Jotvingių pre
miją. S. Jonauskas - 1987 metų 
„Poezijos pavasario" laureatas. 

Plunksnos kolegų skiriamą 
Rašytojų sąjungos premiją yra 
pelnę rašytojai Leonardas Gu
tauskas, Antanas A. Jonynas, 
Jurgis Kunčinas, Henrikas Či-
griejus, Nijolė Miliauskaitė, 
Onė Baliukonytė, Donaldas Ka
jokas, Romualdas Granauskas, 
Valdemaras Kukulas, Judita 
Vaičiūnaitė, Sigitas Geda, Pet
ras Dirgėla ir Sigitas Parulskis. 

(Elta) 

Lietuvos rašytojų sąjungos premija apdovanotasis poetas Stasys Jonausks 
atl ikusiu e tnograf in iu ansambl iu . 

ircmliu '. .tk.ir<: programa 
Mįjimanto / š j i ū n o nuotrauka. 
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y> Literatūrinė 
sostinės žiema" 

RIČARDAS ŠILEIKA 
Jau ketvirtąmet Vilniaus mo

kytojų namuose siautė „Lite
ratūrinė sostinės žiema", ku
rioje dalyvavo geras pusšimtis 
ir sunku suskaičiuoti kiek lite
ratūros mėgėjų. Tai literatūros 
festivalis, užėmęs metų ciklo 
nišą tarp „Poezijos pavasario", 
„Poetinio Druskininkų rudens" 
ir vasarą pajūryje šurmuliuo
jančio poetų sambūrio „Plac
darmas." Plačiašakė „Litera
tūrinė sostinės žiema" išsivystė 
iš gajosios sėkliukės, kritusios 
1997-ųjų gruodį, kada Vilniaus 
mokytojų namuose pirmąsyk 
buvo organizuotas vakaras „Už 
apsnigtų palangių". 

Anot pagrindinio „Literatūri
nės sostinės žiemos" idėjinio va
dovo, Vilniaus mokytojų namų 
renginių organizatoriaus Juozo 
Žitkausko, šiame renginyje 
gausiausiai dalyvauja įdomių 
idėjų ir netradicinių sumany
mų nestingantis kūrybinis jau
nimas, bet visada noriai ir lygia-
teisiškai dalyvauja tiek vidu
riniosios, tiek vyresniosios kar
tos rašytojai. Jeigu tektų iš
vardyti „Literatūrinės sostinės 
žiemos" branduolį, Juozas Žit-
kauskas minėtų B. Januševi-
čiaus, S. Paliutytės, Ž. An-
driušio, D. Gintalo, G. Norvilo, 
A. Jakučiūno, M. Buroko, M. 
Gimžausko, L. Miknevičiaus pa
vardes. Festivaliui išlikti yra 
visos neabejotinos galimybės. 
Tik svarbu ieškoti dar jaunes
nių autorių, juos aktyviai 
įtraukti į festivalio veiklą. 

Visas tris festivalio dienas 
Vilniaus mokytojų namų kori
doriuose ir kabinetuose ošė 
knygų mugė. Savo įvairiarūšę 
produkciją sąžiningai siūlė aš
tuoniolika vilniškių leidyklų. 
Tarp žinomiausių regėjau Lie
tuvos sąjungos leidyklą „Vagą", 
„Mintį" „Gimtąjį žodį", Vilniaus 
akademijos leidyklą. Jau trečią 
„Literatūrinę sostinės žiemą" 
vykstanti knygų mugė sufor
mavo pakankamai tvirtą stu
burą. 

Esminis festivalio segmentas 
yra literatūros almanachas Žie
mos žodžiai. Ši antraštė yra 
poetės Paulinos Žemgulytės 
eilėraščio pavadinimas. (Tiesa, 
2001 metais ši knyga dar vadi
nosi Žiemos poezija). Šiemet al
manachas pats riebiausias iš 
viso ketvertuko: penkiasdešimt 
trijų poetų ir prozininkų teks
tams skirti 247 puslapiai. Teks
tai nestinga konceptualumo ir 
ypatingesnių formos paieškų 
(ypač B. Januševičiaus, G. Nor
vilo, D. Apanavičiaus eilėraš
čiai). Juozas Žitkauskas džiau
giasi, kad almanachas išeina 
kasmet. Ir neabejoja jo reikalin
gumu ir prasmingumu lietuvių 
literatūros procesui. O tokių al
manachų, kuriuose tieką dė
mesio ir vietos būtų skiriama 
jaunimo kūrybos laisvei, nėra. 
Žiemos žodžiai tuo ir 
išskirtiniai. 

2004-ųjų „Literatūrinės sos
tinės žiemos" ir podraug alma
nacho tema buvo žaidimas. Tad 
labai svarbu pacituoti Žiemos 
žodžių prologą, parašytą Be
nedikto Januševičiaus: „Trum
piau tariant, gyvenimas yra 
kūryba, o kūryba yra žaidimas. 
Dar trumpiau, gyvenimas yra 
kūryba yra žaidimas. Galima 
pasakyti ir kitaip: žaidimas yra 
kūryba yra gyvenimas. Arba: 
žaidimas yra gyvenimas yra 
kūryba. Arba: kūryba yra gy
venimas yra žaidimas. Nesvar
bu, kaip sudėlioti žodžiai, nes 
kiekvienas jų gali išreikšti ir 

kitus du. Man - reiškia. Todėl 
žaviuosi žmonėmis, kurie suge
ba gyvenime ir kūryboje būti to
kie patys. Tuo tarpu žmones, 
griežtai atskiriančius savo gy
venimą nuo kūrybos, na kad ir 
nuo tekstų, pavadinčiau 'artis
ta is ' . Tokiais negalima pasi
tikėti, tad juos verčiau apeiti". 

Kaip ir kiti literatūros festi
valiai, „Literatūrinė sostinės 
žiema" turi savo premiją. Ji va
dinama „Barzdos premija". O 
įteikiama, tiesa, tik antrąmet. 
Pernai ją pelnė jaunasis poetas 
Gediminas Kajėnas. Šiemet -
Linas Kranauskas. Poetui atite
ko anonimo dailininko vieneti
nis tekstilės darbas - balta 
barzda, prie kurios priderinti 
balti ūsai ir balti plaukai. Ta
čiau prieš didįjį apdovanojimą 
poetų ketveriukė 'G. Norvilas, 
D. Razauskas, S. Paliulytė ir L. 
Miknevičius) parodė improvi
zuotus skaitymus: Dariaus Po-
cevičiaus išverstą P. Handke 
Pranašystę lydėjo plojimų gū
siai. 

„Maskoliškių meno frontas" 
eksponavo savo kone trisdešim
ties eksponatų parodą. Tai ne
profesionalių menininkų (B. 
Januševičiaus, Ž. Andriušio, J. 
Žėko, S. Šiupšinsko, D. Gintalo. 
T. Bakšio) aliejinė ir akrilinė 
tapyba, mišri technika (tapyba 
ir asambliažas ar koliažas), 
skulptūra, instaliacija ir droži
niai. Maskoliškių kaime (Šir
vintų rajone) esančioje poeto :r 
menotyrininko Dainiaus Ginta
lo sodyboje veikiantis meno 
frontas šiemet jau suskaičiavo 
penkmetį. Nepriklausomo meno 
centras Širvintos upės slėnyje 
turi ir savo „Tvarto galeriją". 
Tuoj po parodos atidarymo ro
dytas žiemos kino vakaro video
filmas su penktojo „Maskoliškių 
meno fronto" dokumentiniais 
vaizdeliais. Kitas filmas - nie
ko bendro neturintis su Masko-
liškėm - „The Residents" juosta 
„Escimo" (angliškus titrus vertė 
Sonata Paliulytė). 

Beveik mėnesį vykusiame in-
teraetinės literatūros konkurse 
„Meilė ir kiti žaidimai" 52 daly
viai atsiuntė 67 kūrinius. Verti
nimo komisijos nariai - lite
ratūros kritikas Marius Bu
rokas bei dar didesnis lite
ratūros kritikas Darius Poce-
vičius pirmąją vietą skyrė Eve
linai Bondar, VU studijuojan
čiai sociologiją. Antroji vieta 
suteikta Mindaugui Laukiui, 
trečioji - Lukui Miknevičiui. 
Neseniai psichologijos studijas 

Apie scenos 
darbuotojų sambūrį 

Į mano klausimą, kuo skiriasi Čikagos žiūrovas 
nuo, tarkim, kito telkinio lietuvio žiūrovo, 

kodėl ten dramos sambūriai geri, o jau Čikagai 
nebetinka, atsakymo negavau 

Poetai (iš kairės) Rimgaudas Graibus. Vladas Braziūnas ir „Literatūrinės sostinės žiemos" organizatorius 
Juozas Žitkauskas. Visos nuotraukos Kechi Kagi (Japonija) 

Tarp kolegų ir kolegių džiaugiasi šiu metų ..Barzdos premijos" savininkas Linas Kranauskas (antras iš deši
nės). 

baigusi Dalia Kasperiūnai tė ir 
VU Kauno humani tar in iam fa
kultete kultūros vadybą studi
juojanti Indrė Valantinai tė pa
malonintos paskatinamosiomis 
premijomis. 

Niekas neginčys, kad mote
rims dėmesio ir šilumos nieka
da nebūna per daug. Ir „Lite
ratūrinėje sostinės žiemoje" to 
nestigo. M. Buroko ir L. Mikne
vičiaus parengta popietė „Poe
tai mergaitėms ir moterims" pa
liudijo, kad plunksnos brolija 
dailiajai lyčiai tur i ką pasakyti 
ir moka pasakyti. Koks gi gali 
būti poetas, jeigu nė eilutės ne
parašęs apie meilę: Kad ir ne
savo, kad ir ataušusią. Netgi 
rašydamas apie skalbimo milte
lius ar dantų pastą (kaip Arū
nas Spraunius), vis tiek rašai 
apie moterį- Nė kiek ne femi-
nistiškai nusiteikusi, S. Paliu
lytė mintijo, kad plunksnos se
serijai vertėtų organizuoti atsa
komąjį veiksmą „Poetės berniu
kams ir vyrams". Gal taip ir 
bus. 

Savo dainas atliko poetas ir muzikantas iš Kauno Edmundas Janušaitis. 
Tuo metu buvo Išleista jo eilėraščių rinktinė Ekvinokacija. 

Knygų muge. Almanacho Žirmus fndf.iai viršelis 

Atkelta iš 1 psl. 
darniai, niekam netrukdė, o 
svarbiausia - iš nieko neprašė 
paramos! Dirbo savais pinigais, 
statė veikalus savais, gastrolia
vo savais, neelgetavo, nesis
kundė vargais nei darbais. 

Kaip SDS sustojo, taip ir Dra
mos studija bei Jaunimo teatras 
sustojo - dėl tų pačių priežas
čių: jaunimas juda, žmonės 
juda, išvažinėja, veda, išteka, 
sukuria šeimas, išvyksta į stu
dijas, o vyresnieji - į amžinybę. 
J sustojusius teatrus ateina 
nauji, kuriasi, organizuoja, gy
venimas nestovi vietoje, vi
siems užtenka laiko. 

Tiesa, kad teatrai, kaip vis
kas gamtoje, gimsta ir miršta, 
bet taip pat tiesa, kad Čikaga 
niekada nebuvo be teatro - nė 
vienos dienos! Opera ir „Dai
nava" - taip pat teatrai. Opera 
rodė pasaulinio garso operas, o 
„Dainava" statė lietuvių auto
rių operetes, sukurtus čia pat, 
Čikagoje. Anatolijaus Kairio 
„Sidabrinę dieną", muzika Bro
niaus Budriūno, rež. Z. Visoc-
kienė; po metų to pačio auto
riaus „Čičinską", muzika Aloy
zo Jurgučio, rež. Petras Ma
želis. Dar po metų „Emiliją Pla-
terytę", muzika A. Jurgučio. 
Dar po metų - Nijolės Užuba-
lienės „Kūlgrindą". Ir dar po 
metų - Danutės Bindokienės 
„Pamario pasaka", muzika A. 
Jurgučio. Po to gastrolės, gas
trolės... Tai buvo „Dainavos" žy
dėjimo metai! Vadovavo - Alek
sas Smilga. 

Knygoje kelis kartus minimas 
Teatro festivalis ir pastangos jį 
suorganizuoti. V. Žukauskas 
(266 p.), K. Ostrauskas (259), S. 
Adomaitienė (33-38 p.). Pirm. 
S. Adomaitienė plačiai susi
rašinėjo su tuo metu veikusiais 
dramos vienetais įvairiuose lie
tuvių telkiniuose. Po ilgo susi
rašinėjimo ji nusprendė, kad 
Teatro festivalį organizuoti ne
apsimoka (25 p.). Suprantama, 
tai sunkus uždavinys, rei
kalaująs stiprios kantrybės ir 
daug pinigų. 

Man teko nepavydėtina parei
ga, gal ir garbė, būti LB Kul
tūros tarybos pirmininku 9 me
tus, kada Krašto valdyboms pir
mininkavo trys išmintingi vy
rai: Bronius Nainys, Vytautas 
Volertas ir Juozas Gaila, tris 
kadencijas - nuo 1967 iki 1976 
metų. Nors Teatro festivaliai 
buvo rengiami su Krašto valdy
bos žinia ir pritarimu, bet į 
mano darbą niekas nesikišo. 

Organizuoti festivalius man 
sekėsi. Aš jau buvau įsipi-
lietinęs kaip teatro žmogus. 
Tuo metu mano komedijos 
„Diagnozė" linksma banga nu
vilnijo beveik visomis Amerikos 
ir Australijos teatrų scenomis. 
Pirmą kartą „Diagnozę" pastate 
Detroito dramos sambūris 1959 
m., režisavo Justas Pusdešris 
Po jo tuoj pat komediją griebė 
Vitalis Žukauskas New York ir 
apkeliavo visus rytinius lietu
vių telkinius, suvaidindamas 
net 19 kartų. Po to Čikaga su S. 
Pilka, Los Angeles su J. Kari
butu, Australija su S. Skoruliu. 
SDS premijavo „Viščiukų ūkį" 
ir suvaidino. Pastatė j} ir kelios 
kitos vietovės. Visa tai mano 
vardą dar labiau išgarsino. 

Nė vienas dramos sambūris, 
mano kviečiamas, neatsisakė 
atvykti į Čikagą. Buvo pažadėta 
kelionę visiškai apmokėti. Bū

t ina tik viena sąlyga: veikalas 
tu r i būti lietuvio autoriaus ir 
parašytas išeivijoje arba Lietu
voje prieš sovietų okupaciją. 
Daugiau nieko. Kviečiau visus, 
neatsižvelgdamas į jų meninį 
lygį. Salės pilnos žiūrovų. Tada 
ir prasidėjo žiauri kritika (iš 
pavydo, netenka abejoti), esą 
Teatro festivaliai silpni, menko 
meninio lygio, leidžiama daly
vauti visiems be atrankos ir 
daugybė kitų priekaištų. Po 
dviejų teatro festivalių su
kviečiau į Draugo patalpas vi
sus „žinovus" pasisakyti, patar
ti, padiskutuoti. Tada aš, atsa
kydamas kritikams, ir pasakiau 
plačiai nuskambėjusį išsireiš
kimą: „Geriau kovojantis gran
dinis, negu miegantis genero
las". Šį mano posakį įspūdingai 
pakartojo Br. Nainys, parašy
damas puikią recenziją apie 
neseniai praėjusį Teatro festi
valį Amerikos lietuvyje. 

Tie „miegantys generolai" 
visą dešimtmetį an t mano nu
garos malkas skaldė, ant mano 
galvos kuolus tašė, vis reika
laudami kažkokio „Skrajojančio 
teatro", reprezentacinio, nors 
visi aiškiai matė, kad mes gyve
name ant ribos „būti ar žūti", 
kad svarbiau nenuskęsti sveti
moje jūroje, negu vaikytis ne
aiškaus meno ar aukštumų. 
„Skrajojančio teatro" idėja pra
sidėjo ir pasibaigė tuščiomis 
kalbomis. Kitaip ir negalėjo 
būti . 

Beje, buvo siūloma \ egzistuo
jančius dramos sambūrius siųs
ti LB Kultūros tarybos inspek
torius, kurie patikrintų vienetų 
meninį lygį ir tik tada leisti 
jiems dalyvauti Teatro festiva
lyje. O kokią teisę turi LB 
Kultūros taryba siųsti inspek
torius? Ar jiems moka algą? Ar 
jie yra Kultūros tarybos tarnau
tojai? Nereikėjo didelės išmin
ties suprasti, kad tuo norima 
sukompromituoti Kultūros ta
rybą ir mane, kaip tokių festi
valių organizatorių. 

Į mano klausimus, kuo skiria
si Čikagos žiūrovas nuo, tar
kime, Cleveland, Kanados ar 
Los Angeles žiūrovų, kodėl ten 
dramos sambūriai geri, o jau 
Čikagai nebegeri. Atsakymo ne
gavau. Niekas manęs neįtikino 
ir nuo „sosto" nenuvertė. 

Vis tik aniems „generolams" 
pasisekė įtikinti būsimus LB 
Kultūros tarybos pirmininkus 
mano darbo menkumu, nesvar
bumu. Nepaisant fakto, kad 
visą savo gyvenimą, maždaug 
27 metus, dirbau išeivijos tea
tro labui, man nepaskyrė Tea
tro premijos. Tai nereiškia, kad 
aš norėčiau tokios premijos. 
Kada žmogus peržengia 90 m. 
Rubikoną, tada jam nieko nebe
reikia, tačiau tiesa, kad pasken
dęs varpas ir ežero dugne 
skamba. 

Baigdamas noriu atitaisyti 
dvi klaidas apie mane. Pirma 
(52 p., 5-ta eilutė iš apačios), 
parašyta: „Iš teksto, stilistikos 
ir sulyginus Stasio Pilkos ver
tinimus, galima įtarti, kad po 
'Sinus' anonimu ir slepiasi Sta
sys Pilka". Deja, Pilka čia nie
kuo dėtas. „Sinus" slapyvardis 
yra mano. Antra (237 p.), pa
rašyta: „Lietuvoje gyvena...ra-
šytojas-dramaturgas Anatolijus 
Kairys". Lietuvoje negyvenu. 
Aš gyvenu Čikagoje jau 58 me
tai (nuo 1947 m. kovo n t a j ir 
niekur nemanau iš jos keltis 
savo noru. 



Žmogus tarp dviejų 
pasaulių 

Antanas Šileika yra turbūt 
vienas iš nedaugelio lietuvių 
rašytojų, kurio knygos būtų to
kios populiarios. Tai Woman in 
Bronze - Šileikos romanas, 
išleistas „Random House" To
ronte. 

Yra knygų, kurios nesulaukia 
jokių recenzijų bei aptarimų. 
Mums, lietuviams, ypač svarbu, 
kad šis anglų kalba rašytas ro
manas yra ir istorinis, ir buiti
nis, l iudijantis Lietuvos poka
rio įvykius, išryškinantis at
skiro individo gyvenimą ta rp 
dviejų pasaulių. 

Romanas iš kar to pririša 
skaitytoją. Jame yra nemažai 
komplikuotų ir gana rizikingų 
situacijų, iš kurių autorius 
dažnai , nors nelengvai, išsiva
duoja savo inteligentišku gyve
nimo tėkmės pagavimu be ba
na lumo grėsmės. 

Knyga padalinta į dvi dalis. 
Pirmoji prasideda 1917 metais 
karo skaudžiai paliestoje Lietu
voje. Septyniolikametis Tomas 
S tumbras , augęs kaimelyje t a rp 
papras tų žmonių, tur i neeilinį 
ta lentą - jis dievdirbys. Iš 
medžio sukurdamas šventųjų 
statulėles, Tomas nerimsta, 
t rokšdamas išsiveržti iš kaimo 
aplinkos ir bet kokia ka ina 
siekti platesnės erdvės savo me
nui bei mokslui. 

Per didelius vargus, užsi
spyrimą ir nuotykius Tomas, 
netekęs tragiškai mirusios my
limos mergaitės, bėga iš savo 
kaimelio į didelį nepažįstamą 
pasaulį. Knygoje randame jo 
susit ikimą Augustavo giriose 
su marša lu Pilsudskiu, Druski
ninkuose su žymiu skulptorium 
Lipšicu, bet ir vėliau, jau Pa
ryžiuje, su dailininkais Sorrel, 
Maurice Utrillo bei kitais meni
ninkais . 

Antroje romano dalyje Tomas 
jau išsvajotame Paryžiuje -
grožio, meno, bohemos ir skur
do mieste. Čia jis bando įsi
jungt i į spalvingą ir neramų 
Paryžiaus gyvenimą, patirda
mas meilę, neturtą, tačiau nesi
bijo jokių kliūčių, t ikėdamas 
pasiekti savo tikslą - meno 
viršūnes. . . 

Ypač didelės įtakos jam turėjo 
iš Amerikos atvykusi juodoji 
šokėja ir dainininkė Josefina 
Baker. Su ja Tomas susipažino, 
kai, staliaus darbą gavęs Folies 
Bergere, užkulisiuose netikėtai 
išgelbsti damininkę nuo sun
kaus sužeidimo. Nuo tos dienos 
iyg stebuklu Tomui atsiveria 
durys į meno erdves. Josefina 
jam daug padeda. Tomas pa
siryžta sukurti jos bronzinį 
biustą. 

1929 metais romano epiloge 
r andame Tomą jau Kanadoje, 
ieškantį savo dėdės Nikodemo. 

Paklaustas , kaip atsitiko, kad 
š iame romane jis pasirinko gar
siąją šokėją ir dainininkę, Šilei
ka papasakojo, kad išgirdęs jos 
da inas , susidomėjo ir Paryžiu
mi, ku r ji gyveno. Taip kilo 
idėja per savo herojų Tomą 
Stumbrą įamžinti Josefina Ba
ker savo knygoje. Kilo noras su
vesti du gyvenimus - pokario 
Paryžiaus ir Lietuvos. Romaną 
jis rašęs septynerius metus. 
J a m buvo svarbu parodyti kont
ras tą tarp senoviško krikščio
niško Lietuvos kaimo ir „nau
jojo pasaulio" - modernaus gy
venimo. Paryžiuje Tomas sukū
rė savo skulptūrą „Motina su 
kūdikiu" ir kitus darbus. 

Kai kuriems krit ikams at-
-od- . K.ir: ū : r^^r.anc dalys lye 
nc«:r.t:i Tartau kaip tik antroj; 

dalis papildo ir atspindi pir
mąją. Autorius parodo savo iš
silavinimą, gilų meno pažinimą 
ir kaip yra svarbios asmens dva
sinės vertybės. Tomo Stumbro 
gyvenimas autoriui iškilo iš jo 
tėvo ir giminių pasakojimų. 

Romane yra vietų, kurios su
kelia šiek tiek abejonių. Pvz.: 
1917-ųjų ir kiek vėliau metų 
Lietuvos kaime dar tikrai nebu
vo tokių vardų kaip Rima ar 
Vida. Sukelia šypseną ir tai, 
kad kunigas Tomui išpažinties 
metu paskiria atgailą - su
kalbėti dešimtį rožančių ir pas
ninkauti dvi dienas! Psicholo
giškai sunkiai įtikinama, kad 
Paryžiuje Tomo ir jo mylimo
sios meilės momentu, vyksta 
anglų kalbos pamoka... 

Viename pasikalbėjime Anta
nas Šileika prisipažino, kaip jis 
pirmaisiais universiteto metais 
užsigeidė pakeisti savo vardą iš 
Antano į Tony. Tačiau vieną 
dieną jis pajutęs savyje etninę 
jėgą ir raštinės registre pa
prašęs sunaikįnti visur jo, kaip 
Tony, vardą, o įrašyti Antanas. 
Tai buvo tikrai patriotinis 
žingsnis, kaip kadaise Vincui 
Kudirkai... 

Woman in Bronze yra jau 
trečioji Antano Šileikos knyga. 
Pirmoji - Dinner at the end of 
the world (1994), antroji - Buy-
ing on Time (1997) - nominuota 
Toronto „Book Award" ir pel
niusi „Stepehn Leacock Memo-
rial Medai for Humour". Taip 
pat buvo perduota serijomis 
CBC radijo programose. Šilei
ka yra laimėjęs ir „National 
Magazine Award". 

Dzūkų kultūros apreiškėją 
ir liudytoja 

Visi čia gražiai sutelpa 

Antanas Vileika. 

Antanas Šileika gimė ir augo 
Toronte. Jau pradžios mokyk
loje svajojo tapti rašytoju, raši
nėjo apsakymėlius, kurių vieną 
jo mokytojas paskelbė mokyklos 
lentoje. Baigęs Toronto univer
sitete literatūrą, vedė dailinin
kę Snaigę Valiūnaitę ir kurį 
laiką gyveno Paryžiuje. Augina 
du sūnus. Paryžiuje autorius ir 
gavo įkvėpimo savo trečiajai 
knygai. 

Šiuo metu Antanas Šileika 
dėsto literatūrą Humber kolegi
joje, yra vedėjas „School of wri-
ters", neakivaizdiniu būdu 
tvarko naujų rašytojų progra
mą, dalinasi patirtimi su įvai
riais autoriais. Baigiantiems 
studentams padeda gauti darbo 
leidyklose, organizuoja semi
narus. 

Linkime rašytojui Antanui 
Šileikai naujų kūrinių ir lauk
sime Woman in Bronze lietu
viško vertimo, tada romanas 
taps mums dar artimesnis ir 
lietuviškesnis. 

Ju l i ja Gylienė 

Antanas Šileika. Woman m 
Bronze. Randon House Canada. 
One Toronto Str., Suite 300. Toron
to, Ont, Canada M5C 2V6. Kaina 
34.95 dol. Galima užsisakyti in
ternetu: www.chapters.ca arba 
www indigo.ca Knyga nepardavi
nėjama JAV knygynuose. 

Neseniai gavau dovanų tik ką 
išleistą, dar dažais kvepiančią 
Rimvydo Šilbajorio knygą. Koks 
sutapimas! Kaip tik tuo metu 
skaičiau atsiminimų knygą apie 
anksti Anapilin išėjusią poetę 
Nijolę Miliauskaitę, kurioje iš
spausdinta R. Šilbajorio studija 
apie Nijolės poeziją. 

Esu klausiusi keletą Colum-
bus universiteto ^Ohio) slavisti
kos profesoriaus Rimvydo Šil
bajorio paskaitų apie lietuvių 
rašytojus ir poetus, todėl su įdo
mumu perskaičiau ir naujai pa
sirodžiusią jo knygą. 

Pats būdamas slavistas, R. 
Šilbajoris daug yra nuveikęs ir 
garsinant lietuvių poetus bei 
rašytojus. 1970 metais yra pa
rašęs keturiolikos lietuvių išei
vijos rašytojų literatūrinę studi
ją Perfection of Exil, išleistą 
Oklahomos universiteto leidyk
los, knyga Žodžiai ir prasmė. 
Literatūra šiandien Lietuvoje, 
išleistą 1983 m. Akademinės 
skautijos leidyklos (Chicago). 
Netekties ženklai 1992 m. pasi
rodė Lietuvoje. O kur dar dau
gybė straipsnių periodikoje tiek 
Lietuvoje, tiek JAV. 

Ir štai — nauja Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondo 
350 egzempliorių tiražu Čika
goje išleista Rimvydo Šilbajorio 
knyga Poezijos skaitymai. Kny
gos viršelis pasipuošęs gražiu 
Elenos Urbaitis „Digressed An-
gels", 1975 m., koliažu. 

įvade autorius rašo, jog „dau
guma šių eilėraščių studijų jau 
buvo spausdinta įvairiuose lei
diniuose. Todėl čia norėjosi bent 
dalį iš jų ... suburti po vienu sto
gu" 

Knygoje spausdinama 17 
straipsnių apie Lietuvos ir išei
vijos poetus. Ir visi jie čia gra-

RiMVYOAs ŠILBAJORIS 

POEZIJOS 
SKAITYMAI 

Rimvydas Šilbajoris 

žiai „sutelpa". Ir nėra jokio skir
tumo, kokioje geografinėje erd
vėje jie gyveno. Visi jie yra Lie
tuvos poetai. 

Knyga suskirstyta į penkis 
skyrius. Pirmajame ..Kaip kal
ba žemė" autorius nagrinėja 
poetų Marcelijaus Martinaičio 
Kukučio baladės ir Albino Žu
kausko Bulvienė eilėraščius. 
Abu autoriai patalpinti į vieną 
skyrių, nes jų gyvenimo, anot 
knygos autoriaus, ,.poetiškas 
modelis, perleistas per kultū
rinį sluoksnį ir jame iš esmės 
pasikeitęs, tapęs atgal į kaimą 
besižvaigančio. kartais nostal
giško miestietiško gyvenimo 
modeliu". Nors abu poetai — 
miesto žmonės, bet dažnai atsi
gręžia į kaimą, kur: 

Juose randu senus namus, 
bulvienę su svogūnais ir su kra
pais 

Ir nenutrūkstamų ryšių, tąsų 
tąsos atokvėpi malonų. 

( A. Žukauskas) 
Antras skyrius „Žemės trau

ka už marių" talpina tris vyrus 
— Kazį Bradūną, Joną Meką, 
Vladą Šlaitą (išeivijos poetai) ir 
vieną moterį — Tautvydą Mar
cinkevičiūtę (Lietuvoje gimusią 
ir augusią). Pirmieji t rys — „iš
siilgę tėvynės, greičiau tėviškės, 
o Marcinkevičiūtė yra bene vie
nintelė poetė, pamėginusi pa
jausti gimtojo krašto t rauką iš
eivio sieloje iš Lietuvoje gyve
nančio žmogaus perspektyvos". 

„Pasaulis kaip vidinė erdvė" 
skirtas poetams, rašantiems 
apie mus supantį pasaulį, apie 
kasdieninį gyvenimą, jausmus 
ir atmintį, senus namus ir ka
pines, miškus ir klonius. Nors 
visi penki poetai labai skirtingi 
savo rašymo stiliumi, bet pa
saulis jiems — vidinė erdvė. 
Šioje dalyje nagrinėjamos Ber
nardo Brazdžionio, Juditos Vai-

Šviežutėliausią dovaną var
du Dainava gavau Vilniuje, 
žmoningoj Katedros aikštėj, iš 
muziejininkės' Audronės Ja-
kunskienės rankų. Taip, tai 
kultūros žurnalas, svietan lei
džiamas Dzūkų kultūros drau
gės ir Alytaus apskrities lite
ratų klubo „Tėkmė". Lyginant 
su kitų regionų leidiniais (pa
vyzdžiui, Ukmergės Eskizais, 
žiemgalių Žiemgala, žemaičių 
Žemaičių žeme), dzūkų kul
tūrininkai gana ilgai tausojo 
jėgas: pirmasis numeris išėjo 
2000-aisiais, palydėtas žurnalo 
leidėjo, gamtos mokslų daktaro 
Vytauto Nedzinsko žodžių. 
Pirmųjų dviejų numerių redak
torė Laima Stankevičiūtė. Nuo 
trečiojo redaktorystės rūpesčius 
rita Audronė Jakunskienė. 
Man dovanotasai - jau septin
tas žurnalas. Ir visutėlis skir
tas - koks sutapimas! - Nemu
nui. O ši tema laužta ne iš 
kojos piršto. Įvadiniame tekste 
Algimantas ir Mindaugas Čer
niauskai konstatuoja skaudžią 
realiją: „Pastatę planuojamą hi
droelektrinę prie Alytaus, mes 
sunaikintume vieną unikaliau
sių Lietuvos ir Europos kraš
tovaizdžių - Nemuno, Merkio, 
Stangės ir Straujos santaką". 
Didi paguoda ir didi viltis, kad 
bent regiono kultūrininkams ir 
menininkams ne dzin, kai kasa
ma žarijų duobė po slenksčiu. 
Nežinia, oi nežinia, ar tūks
tančio egzempliorių tiražu pla
tinamas, susirūpinusiųjų žodis 
pasieks ir pakutens visagalių 
smegenis. 

Alytaus kraštotyros muzie
jaus fotografės Galinos Tamo
šiūnienės surinktos gana kuk
lios žinios apie ankstesnės ne
priklausomybės laikų Alytaus 
fotografą žydą Isaaką Abrama-
vičių. Kuris, pagal atrastus do
kumentus, turėjo odos dirbtuvę 
„Nemunas", sūnus Dovydą ir 
Šimelį, bei firmos „Patent" re
volverį- Mirė Palestinoje, iš
vykęs į pramonės ir prekybos 

čiūnaitės, Sigito Gedos, Juliaus 
Kelero ir Nijolės Miliauskaitės 
eilės. 

„Nevilty ir iš nevilties" kalba
ma apie poetus, „kurie dairėsi 
po svetimą pasaulį lyg laivai 
miglotoje jūroje, nežinodami, 
kur galima nuleisti saugumo ir 
tikrovės inkarus". Šioje dalyje 
aptariama Liūnės Sutemos, Al
gimanto Mackaus ir Tomo 
Venclovos poezija. 

Paskutinėje knygos dalyje 
„Trys vienatvės" rašoma apie 
Gražinos Cieškaitės, Alfonso 
Nykos - Niliūno ir Henriko Ra
dausko poeziją. Tai poetai, ku
rie, anot R. Šilbajorio, „tą vie
natvę gerai jaučia ir ginasi nuo 
jos žodžiais, garsais, formomis 
ir spalvomis". 

Poezijos skaitymai — graži 
dovana ne tik skaitytojui besi
dominčiam poezija. Knyga ver
ta paskaityti ir eiliniam skaityto
jui, joje rašytojai įdomiai sukla
sifikuoti, „čia pateikiama ne 
tiek skaitomų autorių, kiek pa
ties skaitytojo savianalizė gal
būt savotiška išpažintis, kur iš
gyvenimo tikrumas reiškia dau
giau negu abstraktus objekty
vumas". Manau, kad ši knyga 
turėtų būti ir ant kiekvieno li
tuanistinėje mokykloje dir
bančio mokytojo, ypač dėstančio 
lietuvių literatūrą, darbo stalo. 

Poezijos skaitymai, išleido Al
gimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas, AM & Publications, 
218 Brookside Lane # A, Wil-
lovvbrook, IL 60527-2907. 
Tiražas 350 egz., 169 psl., kaina 
18 dol. 

Laima Apanavičieaė 

parodą. Antspaudas liudija, 
kad Abramavičius gyveno Juo
zapavičiaus gatvėje nr. 21. Šio 
fotografo pavardės neaptikau 
nei S. Žvirgždo knygoje Mūsų 
miestelių fotografai, nei S. Va
liulio ir S. Žvirgždo Fotografi
jos slėpiniuose. Nemažą pluoš
tą Isaako fotografijų regėjau ir 
Vytauto Stanionio sudarytame, 
sambūrio „Erdės" išleistame 
Alytaus albume. 1919-1940. 

Dainavoj išvydau kunigo, 
poeto ir literatūrologo (taip jis 
pristatytas) Valerijaus Rudzins-
ko tekstą „Eiliuoto žodžio 
kryžkelėse", kuriame jis pats 
nagrinėja savo dešimties metų 
raštus! Labai įdomus, mane iš
ties sužavėjęs dalykėlis. O la
biausiai nustebino, kad ketu
riuose puslapiuose Valerijus 
sugebėjo panaudoti net 60 cita
tų! Visos padoriai įkabutintos, 
su tiksliomis autorių nuorodo
mis. Tačiau visas citatas tvar
kingai išgaudžius ir išgriebus 
„literatūrines" S. Šmigelsko 
nuotraukėles, iš V. Rudzinsko 
teksto teliktų viso labo pusla
pis, o gal tik ketvirtis. Taigi -
daug lengviau skaityti ir 
sučiupti katę už stimburio. 

Bibliofilas — Šarūnas Šimke-
vičius, sekdamas XIX amžiaus 
vidurio laikraščių Ondyna 
Druskienichich zrodel ir Drus-
kininki puslapiais, pasakoja 
apie Druskininkų kurorto pub
likos laisvalaikio leidimo bū
dus. Druskininkuosna atva
žiuodavo ne tik gydytis (po 
1838 metų, atidarius gydyklą, 
joje jau lankėsi du tūkstančiai 
negaluojančių;, bet ir pramo
gauti. Pasilinksminimai būdavę 
gana trankūs ir ilgai besitę
siantys. Pavyzdžiui, kortuoti 
sėsdavo apie 22-23 valandą, o 
pakildavo tik penktą valandą 
ryte. Vasaros įkarštį čia atvyk
davo ieškantys atsitiktinių, o 
kiti ir rimtų, meilės nuotykių. 
Nestigo ir dabitiškumo: ponios 
pirmučiausiai trenkdavosi Var
šuvon atšviežinti garderobo, 
kad po to galėtų pasirodyti 
Druskininkuose prie vandenų. 
Nors to meto kurorto publika 
skaitydavo mažai, tačiau įsi
kūrusi Nekčynskio skaitykla 
galėjo pasiūlyti senų prancū
ziškų knygelaičių. 

Punios kraštotyrininkas Pet
ras Džervus labai vaizdžiai ir 
detaliai pasakoja, kaip devynio
likto ir dvidešimto tarpuamžyįe 
puniškiai Nemune gaudė aukš

les ir žiobrius. Aukšlės, nors ir 
mažiukės, bet gardžios. Daug 
prigaudę, ruošdavo a tsargas 
žiemai. Džiovindavo aukšles 
ant duonkepėje paskleistų šiau
dų. Valgydavo su - karš tom 
bulvėm per Gavėnią. Tačiau iš 
pradžių vyrai iš plonai su
verptų ir susuktų l ininių siūlų 
megzdavo 4 metrų ilgio, 3 
metrų pločio maišo formos 
tinklą. Iš žilvičių, lazdynų a r 
karklų pindavo metro aukščio 
tankią tvorą. Po to brisdavo 
vandenin. Man, n iekada ne
gaudžiusiam jokių žuvų, ta i -
pragariškos pastangos. Verčiau 
jau čiupti krepšį ir aidą miškan 
grybautų. Tačiau, gerbdamas 
kiekvieno darbą ar pomėgį, len
kiu galvą prieš senus Punios 
žvejus Joną Dzenkauską (g. 
1926 m.), Vincą Virbicką (g. 
1925 m.) ir Joną Juozapavičių 
(g. 1922 m.). 

Žodžio skonio mėgėjams kul
tūros žurnale irgi atseikėta 
tekstų. Spausdinamas Genės 
Kazlauskienės grožinis kūrinė
lis dzūkų tarme „Poniška rie
kelė", kytresniems ir filologijos 
mokslų srėbusiems - Aušros 
Kaikarytės per kraštotyrinę 
ekspediciją surinkti ir užfik
suoti Veisiejų šnektos tyrimai 
su visomis transkripcijomis ir 
dialektologijos išvadomis. Ži
nia, kad įrašyti dešimties va
landų trukmės žodiniai tekstai 
suteikia didelių galimybių ana
lizėmis. Yra žodžių, kur ių ne
įtraukta net akademiniam Lie
tuvių kalbos žodyne. O mane 
smarkingai suviliojo „Kai kurie 
buitiniai žodžiai š iapus ir ana
pus Nemuno, iškloti Dainavoj 
per Kęstutį Oriną. Paeiliui 
surašyta, kaip vienoks ar kitoks 
daiktas vadinamas Panemunin-
kuose, Raudonikiuose, Skriau-
džiuose ir Veiveriuose, Pieriš-
kėse ir Bugonyse, Punioje ir 
Paliepiuose. Sakykim, muštu-
vis (sviestui mušti) — ta i ir 
spaskutė, kalatauka, buikelė ir 
boikelė. Žaboklis — udylai, že-
buklis ir rūdzylai. Silpna na
minė degtinė - sal teris , zalzeris 
ir selvestrukas. Gardu, ar ne? 

Rupūs, miltai, š iame, septin
tajame, dzūkų kultūros žurnale 
Dainava dar yra visokių „dzy-
vų" ir „abrozdų". Yra šiųmečio 
Poezijos pavasario laureato Al
fonso Maldonio t rys eilėraščiai 
(redaktorė Audronė tikino, kad. 
kuomet redagavo leidinį, dar 
nebuvo žinoma poeto vainikaci-
ja). Yra nufotografuotas prezi
dentas Valdas Adamkus su Sei
mo nariu Gediminu Jakavoniu. 
Nufotografuota ir Veronika 
Ūsienė (su vištomis) iš Salučių. 
Yra muzikos mokytojo Jono 
Šukio „Kariška dainelė" vyrų 
chorui (atsiprašau, muzikas iš 
manęs prastas: neatskir iu Bach 
nuo fortepijono). O Veisiejų 
krašto muziejaus įkūrėja Joana 
Vaikšnoraitė, pr is ta tydama šį 
kultūros židinį, savajame raši
nyje cituoja VVitoldą Gombro-
vviczių, kurį perkrikšt i ja indų 
mąstytoju. Tad. mielieji euro
piečiai ir kiti rezidentai , skai
tykite patys. 

R i č a r d a s Vileika 
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