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Trumpas poezijos žodis 
Poeto kalba yra turbūt visuo

met i nd iv idua le snė , negu 
prozininko, kuris savąją daugiau 
pajungia savo gyvenamojo laiko 
priimtam išraiškos būdui. Ilgą 

B I R U T Ė C I P L I J A U S K A I T Ė 

sustabdyti, susigrąžinti paprastus 
dalykus, kuriuos kažkada patyrei, 

, ., , . , . . ypač kada supranti jų reikšmę po 
laiką buvo galvojama kad poetai l a i k o J ų p r a d e d i i e š k o t i u ž l a i k i u o . 
visai autonomiškai kuna savo —« n e b ū t y > amžinybėj, jauti praėju-
pasaulius ir nebūtinai taikosi prie 8į0 iaįk0 patvarumą: kaip į jį prasi-
jiems duotojo. Jų žodynas neribo- mušti, kaip jį pataisyti, atpirkti? 
tas (Italijoje iki šio amžiaus jis Zinai, kad ten jau niekas nepra-
net turėjo būti kitoks, negu puls.(3) 
konversacinės kalbos), ir laki ig Lietuvoje rašančiųjų poetų jis vaizduotė dažnai siejama su 
estetinių efektų ieškančiais įvaiz
džiais. Pati eilutė ir viso eilė
raščio forma betgi būna įtaigauja
mos įvairių srovių. Tai aiškiai 

gal yra vienas iš įdomiausių 
suglaudinto ir paprastai nuskam
bančio žodžio kūrėjų. 

Įvairių amžių kritikai yra paste
bėję nuolatinį bangavimą literatu-

Kenfa onJ& 

pastabu ne tik lyginant skirtingų roje tarp priešingų tendencijų, 
epochų veikalus, bet ir vieno auto- kartais apibūdintų kaip klasiciz-
riaus kūryboje ilgesniu metų tar- m a 8 ir romantizmas. Daugelyje 
pu atskirtus rinkinius. Vartant atvejų su jom galima sieti tiek 
paskutiniųjų penkių-dešimt metų tematiką, tiek išraiškos formą, 
bėgyje pasirodžiusias knygas, kuri svyruoja tarp pilno išsaky-
nesileidžiant į tiksliai matuojan- m o ? nekontroliuojamo jausmų 
čias statistikas, gaunasi įspūdis, prasiveržimo ir kondensuotų eilu-
kad lietuviškas poezijos žodis eįų> pilnų daugiaprasmių užuo-
„trumpėja", nors ta suglaudinta m į n ų, kurios vis labiau įsiviešpa-
išraiška neatsisakoma nei gilu- tauja moderniajam laikotarpyje, 
mo, nei pilnumo. Anaiptol, yra Skirtumą tarp šių dviejų poezijos 
eilėraščių, kurių trumpos eilutės rūšių tiksliai y ra nusakęs 

Ar pasiekė „Aušra" išeiviją? 

turi išskirtiną įtaigavimo galią. 
Rašybos kitimas gali būti 

aiškinamas įvairiais būdais. 
Priklauso jis nuo lėto, visa 

„pavėlavęs" romantikas, bet kar
tu ir pirmasis simbolistas Ispa
nijoje, Gustavo Adolfo Bėcąuer. 
Pasak jo, vienos rūšies poezija, 

Prieš šimtą metų Mažojoj 
Lietuvoj, t ada Vokietijos val
dose, pasirodžiusi „Aušra" 
daugiausia buvo skiriama 
Didžiajai Lietuvai, nešusiai 
rasų imperijos jungą ir kentė
jusiai lietuviškosios spaudos 
draudimą. Žinoma, laikraštį 
skaitė ir mažlietuviai. Bet vis 
dėlto „Aušra" tautinio atgimi
mo pavasariui turėjo paža
dinti pagrindinį lietuvių tau
tos kamieną, gausiausiai ir 
g i l i aus ia i š a k n i s įleidusi 
Didžiojoj Lietuvoj. 

Tačiau „Aušros" pasiro
dymo metais jau egzistavo ir 
lietuviškoji išeivija. Ir kaip tik 
čia, Amerikoje. J a u buvo prasi
dėjęs masinis lietuvių važia
vimas į Naująjį Pasaulį. 
Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse jau buvo dešimtimis tūks
tančių lietuvių; buvo pradėtos 
steigti parapijos bei įvairios 
..draugystės". Kyla tad klausi
mas: ar pasiekė „Aušros" 
spinduliai ir čia beprigyjančią 
lietuvių tautos šaką, ar turėjo 
kokios įtakos jos tautiniam 
susipratimui? Į tai galėtų 
atsakyti šimtamečiai anų 
laikų veiklos, a n ų pirmųjų 
„draugysčių' protokolai bei 
parapijų dokumentai. Tik per 
mūsų pačių apgailėtiną neap
sižiūrėjimą vargu ar kur nors 
tokie liudininkai y r a išlikę. 

Tačiau į klausimą atsako 
patys „Aušros" puslapiai. J au 
antrajame „Aušros" numeryje 
1883 metų balandžio mėnesį 
randame raštą, pavadintą 
„Gromata iš Amerikos". Prie 
antraštės matome dar vietą ir 
datą: , ,Spr ingf ie ld , Ohio, 
Amerikoj, 5 d. Kovinio 1883". 

lietuvninkus. Buvom rodą 
užvedę lietuvišką gazietą 
(laikraštį) Amerikoj išleisti, ale 
su mažu kapitalu — ir turėjom 
perstoti. — Norėčiau jūs gazie-
tos kelis egzempliorius, kad 
atsiųstumėt dėl apgarsinimo 
savo linkimo. Po apturėjimo 
jūs gazietos atsiųsim prenume
ratą arba pinigas. Aš storavo-
siuos paskui su abonentais 
pamačį jums nešti. — Mūsų 
velijimas yra, kad kiek tiek ko
respondencijos padarytumėt 
su Amerikos lietuvninkais. 
Tiktai nežinau ar mūs kalba 
bus suprantama gerai ar ne. 
Aš pats esu iŠ Maskolųos lietu
viškos Suvalkų gubernijos, 
Vilkaviškio paviete. 

Gal būti jūs prietelius tikras 
rašo. 

Antanas Jurgelaitis 

Ką visa tai reiškia? O tai, 
kad, vos tik „Aušrai" pasiro
džius, apie ją žinojo ir čionykš
čiai lietuviai. Nuostabu ir tai, 
kad „Aušrą" žinojo ir „Aušra" 
rūpinosi kažkur Amerikos 
viduryje vienas tarp sveti
mųjų gyvendamas ir ano 
la iško au tor ius A n t a n a s 
Jurgelaitis. (Jokia lietuviškoji 
enciklopedija nerodo, kad 
Springfield, Ohio būtų buvus 
kokia nors lietuvių kolonija). 
Tad jeigu „Aušra" pasiekė tą 
vidurio Amerikos vienišąjį, juo 
labiau turėjo ji būti žinoma 
didesniuos ano meto lietuvių 
telkiniuose, kur nors ryti
niame Amerikos pakraštyje. 

Tad vis dėlto yra duomenų, 
kad prieš šimtą metų Ameri
kos lietuvius „Aušra" ir jos idė
jos buvo taipgi pasiekusios, o 

apimančio epochų bangavimo; viską išsakydama, pilnai užima 
gali būti įtakotas tokių bendrų mūsų vaizduotę ir ausį pripildo 
generacinių situacijų, kaip karas darniais akordais, kol mes klauso-
ar tremtis. Iš individualių situa
cijų paminėtinas kūrėjo amžius. 
Šalia šių kintančių veiksnių lieka, 
žinoma, ir nuolatinės savybės, 
kaip poeto temperamentas ir jo 
ars poetica. Paskiausiu laiku 
kritikai dažniau prisimena, kad 
svarbos turi ir publika, kuriai 
rašoma: jos apsiskai tymas, 
jautrumas, reagavimas į bendras 
kultūrinius „kodeksus" ir konteks-
t u s . P a s a k M a r t i n a i č i o , 

Poezija 
kalba tiems, 
kurie 
supranta daugiau, 
negu 
gali jinai pasakyti.(l) 

Tuo jis lyg patvirtina per eilę 
amžių kartotą poezijos apibūdini
mą, neperseniausiai naujai 
suformuluotą vieno iš žymesnių 
moderniųjų kritikų: „One factor 
remains constant: poetry expres-
ses concepts and things by indi-
rection. To put it simply, a poem 
says one thing and means ano-
ther". (2) Praeitų metų Poezijos 
pavasaryje, aptardamas Albino 
Žukausko poeziją, Martinaitis 
praplečia tą apibūdinimą, palies
damas ir kūrybos procesą: 

Ar poetinė kūryba — pati savaime 
— nėra vienas keisčiausių paradoksų: 
bandai išreikšti žodžiais tai, ko negali 
pasakyti žodžiais? Visaip temdai 
žodžius, kad jie prašviesėtų, statai 
kliūtis, spendi spąstus, išgalvoji vis 
naujų ir naujų gudrybių... Rašy
damas mėgini susitvarkyti savyje, 
gudrumu, menine klasta sieki 

J is ir mirė čia, Amerikoje, 
New Britain, Conn., 1916 
me ta i s . Ar š i a n d i e n d a r 
beatrandamas jo kapas, kaip ir 

me ar skaitome eilėraštį. Kita, iš 
išorės varganai atrodanti, poe
zijos rū š i s p r adeda mūsų 
jautrumą virpinti tik knygą užver
tus, bet jos sukurtos melodijos 
aidai mumyse negreit nustoja 
skambėti.(4) Tas paprasto žodžio 
sukeltas virpėjimas yra būdingas 
tokiems poetams, kaip Marti
naitis. 

Bangavimą tarp pilno išsaky
mo ir trumpų užuominų galima 

atsekti nuo pat pirmųjų poezijos 
apraiškų. Tautų kūrimosi laiko
tarpis visuose kraštuose sutampa 
su epikos užgimimu. Tautinei 
sąmonei kelti ir išlaikyti yra 
reikalingi herojai ir jų žygdar
biai, kurie atpasakojami su viso
mis smulkmenomis. Veiksmas 
vyksta visiems pažįstamam fone; 
ilgos, dažniausiai mintinai karto
jamos eilės skiriamos plačiai 
publikai. Tad ir pasakoma jose 
viskas. 

Beveik lygiagrečiai su epika 
gimsta lyrika, išreiškianti tik 
esminius jausmus. To pasiekia
ma dviem būdais: trumpais 
liaudies dainų pobūdžio primi
tyviai skambančiais posmais, 
kurie grįsti paprastu žodžiu ir 
pagrindiniais, kiekvienam žmogui 
bendrais jausmais, arba stili
zuotais taip vadinamos „karališ
kųjų rūmų meilės poezijos" 
(„courtly love") eilėraštukais, 
sukurtais trubadūrų pagal nu
sistovėjusius dėsnius, operuo
jančiais tom pačiom temom ir 
emblemomis pavirtusiais įvaiz
džiais, nešančiais savyje svarų 
poteksčių krūvį. Jei liaudies dainų 
mergelė dūsauja dėl šalia jos 
nesančio bernelio — ir skaitytojui 
paliekama laisvė įsivaizduoti, 
kodėl — tai trubadūrai skundžia
si, nepasiekia savo širdies damos 
malonės. Ir vienu, ir kitu atveju 
pasakoma labai nedaug. Viską 
papildo kiekvienam pažįstama tų 
laikų tradicija ir daugiaprasmiai 
simboliai ir emblemos. Liaudies 
dainų efektingumas aiškiai 
pasimato krizių metu: prie jų grįž
tama per karą, jomis ginamasi 
nuo per daug akylios cenzūros. 
Jose atrandami ir modernių 
technikų pradai: taip, pvz„ ispa
nų avant-garde poetai, vietoj 
aklai kopijavę prancūzų siur

realistus, nusprendžia, kad jie 
savo liaudies dainose gali atrasti 
panašių procesų ir elementų, ir 
sukuria savitą, originalią moder
nią išraišką. Visų pažįstamos 
liaudies dainos leidžia jomis 
naudotis, lyg emblemomis, net be 
aliuzijų keliais trumpučiais 
žodžiais sukeliant galybę asociaci
jų. Trubadūrų tradicija taip pat 
išsilaiko — per Petrarką, rene
sanso, vėliau XVIII amž. 
neoklasikinę poeziją — beveik iki Į 
šių dienų, operuodama ne tiek tuo, 
ką pasako, kiek tuo, ką jos žodžiai 
yra reiškę per amžių tėkmę. Tiek 
vienu, tiek kitu atveju, šiandien 
naudojant jų techniką beveik 
einama prie metapoezijos. 

Žodžio potencinė įtaiga darosi 
kaskart stipresnė nuo simbolizmo 
įsigalėjimo. Romantizmo eilės 
liejosi plačiai, skambiai, su 
parinktais gražiais žodžiais, ir 
pasakydavo beveik viską. Tuome
tinio poeto supratimu lyrika buvo 
tolygi savęs išsakymui. Simboliz
mo atstovai pradeda žodį glaudin
ti, remiasi sinestezija, daugiapras
miais įvaizdžiais, apvaldo visur 
prasikišdavusį „aš" — bet dar 
nevisai sutrumpina eilutę. Daug 
daugiau prie „grynosios poezijos" 
priartėja kubistai, ieškantys tik 
esencijų, norintys meną apvalyti 
nuo sentimentalizmo ir anekdo
tiškų smulkmenų. Jų lygiagretis 
atstovas poezijoje Guillaume 
Apollinaire kalba apie reikalą 
atsisakyti tradicinio aprašo
mojo meno, apsiribojant tik 
esme. Taip, kaip kubistai tapyboje 
skaldo plokštumas ir iš jų 
modeliuoja naujas formas, Apolli
naire siūlo „išlaisvinti" eilutę, 
pripildant ją ne retorika, o 
tuščiais tarpais, kurių dėka kiek
vienas parašytas žodis įgauna 
daugiau interpretacinių gali
mybių, savo „nuogumu" atskleis
damas pilną prasmę. Tiek futu
ristai, tiek Dada atstovai, tiek 

pasiekti naujų rezultatų kon
centracijos, ne išsiliejimo būdu. 
1920-1930 m. daug eksperimen
tuojama, pasinaudojant pokario 
ramybe; kreipiamasi į reiklesnį ir 
pajėgesnį skaitytoją. Visoms nau
joms srovėms būdinga tai, kad jos 
atsisako pilno išsakymo ir 
apeliuoja į kiekvieno skaitytojo 
vaizduotę. Tik antrasis pasau
linis karas poeziją vėl sugrąžina 
prie paprastesnio, liaudies moty
vais grįsto pasisakymo būdo; vėl 
daugiau išsakoma, nes rašoma ne 
ribotam rateliui, o dažniausiai 
visai tautai; estetiniai rūpesčiai 
užleidžia vietą egzistenciniams. 

Paskirų poetų kūryboje brendi
mas dažnai pasireiškia žodžio ir 
eilutės trumpėjimu, nutylėjimu, 
visko neišsakymu. Tai akivaizdu 
Emily Dickinson poezijoje. Anot 
jos, „To fight aloud is very brave, 
/ But gallanter, I know, / Who 
charge vvithin the bosom / The 
cavalry of woe".(5) Po jos mirties 
išleisti paskutiniai eilėraščiai yra 
trumpučiai, bet sutelkia gilesnių 
minčių, negu pirmieji. Ispanų 
1956 m. Nobelio laureatas J. R. 
Jimėnez taip pat yra parašęs eilė
raštį, apibūdinantį jo poeziją, kur 
kalba apie „puošnius apdarus" 
savo pirmosiose knygose, kurios 
iš tiesų buvo gana sentimen
talios, pilnos spalvų ir įvaizdžių, 
ir apie subrendusio autoriaus 
atrastą idealą: „nuogą žodį". XX 
a. palinkimas į trumpinantį proce
są gana dažnas. Ne vienas poe
tas rašo „haiku" ar epigramas, 
juosna sutelkdami visą savo ir 
pasaulio išmintį. Iš viso, į filoso
fiją linkstantys poetai dažniau 
pasirenka taiklų, negu skambų 
žodį. Pas kai kuriuos toks eilutės 
ir eilėraščio sutrumpėjimas 
atspindi pasidavimą skepticiz
mui. Tai ryšku paskutinių Nobe
lio poezijos laureatų kūryboje: tiek 
Eugenio Montale tiek Vicente 
Aleixandre pakeitė paskutinių 

anglosaksų „Imagists" bando knygų toną, požiūrio tašką, eilė-

„ , žymiausio „Aušros" poeto A 
O gromata žodis žodin štai aušrininkai žavėjosi Amen- vištelio amžino poilsio vieta 
kokia: k o s ,-valnybės ir huosybės" kur nors Argentinoje? 

Brangus prieteliau redakto- pavyzdžiu, kaip ir pasku-
tinysis „Aušros" redaktorius 

Radau lenkiškoj gazietoj. J u o z a 8 . .. Andziulaitis-Kalnė-
kad trys lietuviški laikraščiai n a s - kf» ^ s P a t s ' kvykdamas 
išeina prūsiškoje Lietuvoje; tai 
apšvietė mano akis, kad ir 
mūsų giminystė turi dar tiek 
valnybės prūsiškoj Lietuvoj; 
ale rusiškoj Lietuvoje nežinau, 
ar yra kokia drukarnija ar ne. 

Esu Amerikoj jau vienuo
lika metų — ir randasi mūs 
giminystės į 15 ar 20000. Mes 

Amerikon ir atsisveikindamas 
su Lietuva, rašė: 

Palūkėsim, paminėsim 
Tėviškę mieliausią 
Ir ištrauksim į kelionę 
Tolią — tolimiausią — 

Už Atlanto, kur gilioji 
Jūra tyvuliuoja, 

"turim'kelias tavorčystes. ar Kur valnybės, kur Huosybės 
tris parapijas ir kunigų tris Lankos ten žaliuoja. 

Su išeivija tampriai sur iš ta 
ir kito „Aušros" redaktoriaus, 
dr. Jono Šliūpo, čionykštė 
lietuviškoji veikla. Ir jo pele
nai pridengti Lietuvių tauti
nių kapinių žeme čia, Chica
goje. Kai šiemet rengiame 
..Aušros" minėjimus bei aka 
demijas salėse, ar bus kieno 
nors susirasti ir bent tylos 
minute bei gėlių puokšte 
pagerbti ir didžiųjų aušrinin
kų, jos redaktorių kapai išei
vijoje: k . brd. 

svajo-

raščio raidą. Juos skaitant, beveik 
jaučiasi tam tikras nusivylimas ir 
nuovargis, susitaikymas su min
tim, kad jų dalia jau atgyventa ir 
nebėra vietos naujoms 
nėms. 

Į lietuvių literatūrą beve 
tarptautinės srovės at 
pavėlavę, tad ir jų apraiškos kito
kios: kartais susijungia įvairių 
laikotarpių įtakos. Taip. pvz., 
pirmaisiais pokariniais metais 
žemininkai aistringai skaito 
prancūzų neosimbolistus. prade
dant nuo Baudelaire ir baigiant 
Valėry, žavisi Rilke ar vokiečių 
ekspresionistais. Savaime ir šiųjų 
technika palieka žymių jų poe
zijoje: tuo laiku rašytose knygose 
(čia reikia įskaityti ir Mačernį) 
vyrauja vizijos, stiprios, bet ne 
preciziškos nuotaikos kūrimas, 
aleksandrinai ar net dar ilgesnės 
eilutės. Ir patys eilėraščiai yra 
ilgi. Beveik visi šie poetai kuria, 
pasiremdami evokacija. Čia girdi
mas ne tik gimtojo krašto ilgesys. 
bet ir tuo metu labai populiaraus 
Le Grand Meaulnes aidas. 
Nuotaikos plaukia plačiai besilie
jančiom eilutėm, iškyla pilni 
nostalgijos pasauliai, kuriuose net 
ir praėjusių dienų tikrovė ideali
zuojama. Eilėraščiai žodingi, 
gausu juose būdvardžių: daug kur 
vyrauja vaikystės prisiminimai; 
bandoma ją grąžinti su visom 
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Trumpas poezijos žodis 
(Atkelta iš 1 psl.) 
smulkmenom. P a s visus lengvai 
užčiuopiama romantiška gaida, 
p e r d u o d a m a s i m b o l i s t i n ė m 
technikom. 

Metams bėgant, ši beveik 
„uniforminė" generacinė kalba 
pas kiekvieną iš žemininkų užlei
džia vietą savitam, jau į niekeno 
kito nepanašiam išraiškos būdui. 
Išnyksta bendriniai bruožai — 
kiekvienas ieško savo asmeniš
kos esmės. Žodis taiklėja ir 
trumpėja. Sustiprėja kiekvienam 
būdinga skirtinga gaida. Iš šių 
poetų grupės daugiausiai dėmesio 
šiuo atžvilgiu patraukia Nyka-
Niliūnas ir Nagys. Pas abu 
v y s t y m a s i s v y k s t a p a n a š i a 
linkme, nors pasiekiama skir
tingų rezultatų. Abiejų pasku
tinės knygos griežtai skiriasi nuo 
pirmųjų, nors jų pagrindinių 
elementų neatsisakoma. 

A p t a r d a m a Nykos-Niliūno 
Vyno stebuklą, V i k t o r i j a 
Skrupskelytė taikliai nurodo 
pakitėjusius jo kūrybos aspektus: 
atsisakymas neesminių detalių, 
koncentracija, suintensyvintas 
žodis ir tuo pačiu aukštesnis 
techniškas atsiekimas ir meistriš
kumas, išbalansuoti sąvokų ir 
įvaizdžių junginiai.(6) Poetas 
mąsto vaizdais, o sąvokas paver
čia taikliomis metaforomis. Nuro
do ji ir emocijos santūrumą (poe
tas įterpia tarp savęs ir eilėraščio 
didelę distanciją, mažiau leidžia 
pasireikšti savo ,.aš", ar stebi jį 
objektyviai). Per visą rinkinį 
aiškiai jaučiamas sąmoningas 
žodžio „nuoginimas". Skrups
kelytė pastebi, kad Vyno stebukle 
kai kurie skaitytojai pasiges 
Praradimo simfonijų intensy
vumo, spontaniško nuotaikų 
pras iverž imo, plačių mostų. 
emocijos kupinų frazių ir užakcen
tuoja, kad šioj knygoj Nykai eilės 
rūpi, kaip meninė forma, o ne 
savęs išsakymas. Panašiai būtų 
galima apibūdinti ir Nagio pasku
tinių dviejų rinkinių evoliuciją. 
Lietuvoje apie retorikos atsisaky
mą praeitais metais pasisakė 
Martinaitis jau minėtame Albino 
Žukausko poezijos vertinime: 
A t v i r a , n e r o m a n t i z u o j ama, 
neegzaltuoįama įtaiga — viena 
didžiausių mūsų poezijos naujienų, 
priešybė eilėraščiui, linkstančiam į 
hermetiškumą, formos uždarumą. 
reikalaujančiam visų pirma gerai 
išbalansuoto ar ištreniruoto skonio, 
tam tikro išankstinio emocinio ..žinoji

mo" Didelio išraiškingumo Jgyja 
eilėraštis, atleistas nuo įvairių litera
tūrinių prievolių, draudimų, sąlyginu
mų, prietarų, išmokimo, apsimetimo, 
dirbtinio reikšmingumo: jis palie
kamas atviras, niekuo neapsaugotas, 
neparuoštas kokiam nors specialiam 
rafinuotam suvokimui. Nužymima tik . 
vaizdų, asociacijų, atsiminimų kryp
tis, jų grupavimo principas, priežas
tinis ryšys. (PP, p.81) 
Tokią poeziją, iš tiesų yra sunkiau 
kurti. Tik t ikras žodžio meistras 
išorinių efektų ir griežtų normų 
atsisakymu sugeba pasiekti dides
nės įtampos ir pilnesnės įtaigos. 
Nenuostabu tad. kad atsiranda ir 
tokio rašymo būdo kritikų, kaip 
Ričardas Pakalniškis tam pačiam 
Poezijos pavasario tome.(7) 

Savo aptarime Skrupskelytė 
pažymi ir tai, kad Vyno stebukle 
vyrauja neigiamos nuotaikos. Tuo 
dalinai aiškintinas ir „sutrumpė
jęs žodis' tiek pas Nyką, tiek pas 
Nagį. Jų paskiausias knygas 
skai tant , gaunasi įspūdis, kad 
dingo svajonės ir viltys. Iš regė-
tojų-pranašų jie virto paprastais 
<a.r>^v>:a:i -Juozas Q;m:u« ;vade 
j Žeme komentavo Nykos savo 
„Trečiajai elegijai" pasirinktą 
Oscar Wilde motto: „Svajonės yra 
vienintelė realybė" .(8) Kai poetas 
nebesugeba tikėti ta savo sukurta 
realybe, atsisako svajonių, jis 
lengvai krypsta į neviltį. Tai itin 
akivaizdu Algimanto Mackaus 
kūryboje, kuris mūsuose įgyven
dino „neornamentuotos kalbos 
generacijos" terminą.O) 

Įvade į Žeme Girnius nurodo, 
kaip vieną iš pozityvesnių tų poe
tų kūrybos elementų, jų „išėjimą 
iš savęs į objektyvinę tikrovę" — 
gimtosios šalies skausmo, kaip 
objektyvios tiesos, ne subjektyvių 
a i m a n ų perdavimą. Gal ima 
turbūt būtų tvirtinti, kad su 
paskiausiom knygom jie pažen
gia dar žingsnį toliau: iš asme
niško skausmo perėję į vizijas, 
dabar jie atsisako ir jų, atsisako 
tiek praeities, tiek ateities, ir 
apnuogintu žodžiu kalba apie 
dabarties realybę. Gimtosios 
šalies skausmas nedingsta: jis 
susikristalizuoja, pagilėja; nors iš 

paviršiaus jis gali atrodyti apti
lęs, iš tiesų jis vis labiau pana
šėja į neviltį. Šį procesą galima 
pailiustruoti Nagio sukurtais žie
mos vaizdais Mėlynam sniege, 
Broliai balti aitvarai ir Prisijau
kinsiu sakalą: 
a j Šią naktį sapnavau: mes 

skridome per lygumas — 
ir mūsų rogės buvo lengvo 

juodo medžio 
ir mūsų žirgas — juodas, kaip 

naktis... 
Per žvilgančius sniegynus 

klaidžiojo trobelės, 
tartum mišių varpeliai, 

sidabriniai ir balti... 
bj Šiaurė mano namai. Neringos 

smėlis 
užpustė žvejų sodybas: Tegul 

ilsis ramybėje 
aisčių žvejai. 

c) Nebuvo pavasario: 
po žiemos atėjo 
žiema. 
Kaip pasakoje, 
kaip sapne. 
Keista: 
ledai kai užklojo 
dangų, veidą ir ežerą — 
nepastebėjau: 
nebuvo vasaros, 
nei rudens: 
po žiemos atėjo 
žiema.(lO) 

Pirmajame tebeviešpatauja sap
n ų ir pasakų pasaulio nuotaika, 
sukuriamas plastiškas grožis. 
Eilutės pilnos dinamikos ir pakili
mo: „skridome", „lengvi". Anafo-
r a , būtojo dažninio laiko formos, 
d a u g t a š k i a i į t a igau ja bega lę 
galimybių. Būdvardis „juodas" 
pakartojamas tik stipresniam 
kontrastui sukurti. J is pervirši
j amas „žvilgančių sniegynų". 
Paskutinių dviejų eilučių mažybi
nės formos priduoda švelnumo, o 
užuomina apie mišias — tam 
tikros sakralinės potencijos. Čia 
egzistuoja tik sukurtas pasaulis, ir 
jo bendras vaizdas šviesus. Antra
jame pavyzdyje žiema — šiaurė 
nebetamauja gražių įvaizdžių kūri
mui, o užmenama kaip esmė, 
sugestionuojant jos galutinę 
reikšmę. Mirties ir amžinojo laiko 
sąvoka perduodama veiksma
žodžio stoka pirmajame sakinyje, 
baigtine forma „užpustė", kuri 
įgalina prasmę iš smėlio perkelti ir 
j sniego pūgą, ir tradiciniu „tegul 
ilsis" (per amžių amžius), nuro
dant, jog tai ne bibliniai žvejai, o 
paprasti mirtingieji. Čia niekas 
nebejuda, via reikalingas nebe 
sapnas, o malda, malda už poeto 
p ra r a s t ą ga l imybę dž iaugt i s 
autentišku gyvenimu, už jo krašto 
prislėgtus žmones, už patį kraštą 
— jo namus. Kondensacija dides
nė, nebėra puošnių žodžių: 
neužtinkame nė vieno būdvar
džio. Vietoj linksmų Kalėdų 
nakties varpelių skamba reąuiem. 
Tačiau dar nepuolama į neviltį. 
Eilutės, kurios seka, įneša tam 
tikro giedrumo. 

Trečiasis tekstas žengia dar 

reikšmę. Tai nebe vaikam sekama 
pasaka ar meilus sapnas, bet 
k o š m a r a s , k u r i s t a ip p a t 
transformuoja realybę, bet neigia
ma prasme. Ir čia paneigiamas 
n o r m a l u s l a i k o t e k ė j i m a s : 
neigimas tampa beveik vienintele 
išraiškos galimybe: „nepaste
bėjau", „nebuvo". „Užklojo", kuris 
galėtų būti teigiamas, susietas su 
„ledais", tad ir jis reiškia gyveni
mo neigimą: ledai užkloja žmogų, 
gamtą, dangų 'anksčiau sietą su 
lakia vaizduote ir svajone). Eilu
tės šiame eilėraštyje dar trumpes
nės, „žiema" pakartojama keturis 
kartus. Cirkuliarinė struktūra 
uždaro visas duris, paneigia visas 
galimybes. Ši žiema nėra laukia
ma net šiaurės sūnaus. Ji slegia. 

Henrikas Nagys 

Panašią raidą galima atsekti ir 
pas Nyką-Niliūną, sugretinant du 
jo tekstus: 

a) Kai vėjo neramaus šiurenamas 
vanduo virpėdavo, 

Ir upė šniokšdavo dangaus 
skliaute išlauždama ledus. 

Tuomet pavasaris — iš svetimų 
šalių atėjęs juodaplaukis 

išdidus — 
Nedrąsiai pastatydavo ant 

kranto basą pėdą — 
Ir žemė krūptelėdavo, lyg 

moteris ją gundančia ranka 
palietus: 

Suošdavo aistringai susispaudę 

O jis ten ilge 
įiep^ts, 

valandas 
sėdėdavo. 

Pirštus panėręs sau į plaukus, 
drėgnus ir juodus. 

b) Prie violetinio saulėleidžio 
altoriaus 

Suklaupę žiurkės meldžiasi 
šiurpioj tyloj. 

Bet nėra žmogaus. Nebuvo, 
Nebėra ir nebebus žmogaus.(ll) 

Ir čia pirmajam tekste gausu 
konkrečių smulkmenų, ir čia jos 
perduodamos būtuoju dažniniu 
laiku. Net ir pa ts metų laikas 
simboliškai primena, kad visa 
ateitis dar prieš akis. Prisimini
mai piešiami teigiamom varsom. 
Jie čia sudaro vienintelį poeto 
laiką. Nevengiama būdvardžių, 
prieveiksmių. Visas vaizdas liejasi 
plačiu mostu per aštuonias eilu
tes: jaučiasi gamtos gaivalin
gumas, bet ji nežlugdo žmogaus. 
Anaiptol, pats pavasar is įveda
mas jaunuolio pavidale. Antrasis 
pavyzdys parodo kitokią liniją. 
Čia mus sutinka ne aušra ar pava
saris, o saulėleidis, ir jis ne auksi
nis, o violetinis: skausmo ir 
atgailos spalva. Pirmosios dvi 
eilutės dar gana ilgos, tačiau jų 
aliteracija nieko džiuginančio 
n e ž a d a : dž-ž-dž-š. A n t r a s i s 
būdvardis nuskamba itin stipriai 

I s avo kon teks t e , in tensi f ikuo-
jamas jį įvedančio įvaizdžio. 
Personifikacija čia nebetarnauja 
gaivalingai jėgai perduoti; ban
dan t įsivaizduoti atsiklaupusią 
žiurkę iŠ tiesų ima šiurpas. Alto
r i a u s paminė j imas nustoja 
sakralinio efekto: jis tarnauja tik 
gamtos apraiškai atvaizduoti, o iš 
k i t o s p u s ė s s u p a m a s t ik 
nemąstančių gyvūnų. Pa t s „šiur
pios tylos" įvaizdis sustiprinamas 
s t a i g a labai s u t r u m p i n a n t 
sekančias eilutes ir sakinius, kur 
k a r t o j a m a s t i k n e g a t y v u s 
konstatavimas visuose galimuose 
laikuose. Pas Nagį paskutiniam 
pavyzdyje viską užvaldo žiema. 
Nykos pasaulis dar nykesnis: 
metų laikas nebesvarbus, nes 
nebėra kam jį pajausti. 

Net rašymas nebesugrąžma 
tėviškės, jauno likimo, svajonių, 
tikėjimo. Tiek vienas, tiek kitas 
poetas prieina beveik prie žodžio 
neigimo, jo atsisakymo. „Tūkstan
tis antrojoje naktyje" Nyka teigia. 
kad žestu galima daugiau išreikš
ti, negu žodžiu. Likimas stipresnis 
už jį; ženklai tampa nebereikalin
gais. Ir Nagys pripažįsta tylą 
(įdomu, kad ir pas jį. kaip pas 
Nyką, jos neigiamas aspektas 
siejamas su aliteracija „t"). J i 
figūruoja ne vienam jo paskutinio 
rinkinio eilėraštyje. Kartais jos 
g r ė s m ė d a r n ė r a g a l u 
tinė: 

Nebijok tylumos. Žiūrėk 
kaip žemė žiemą žiemoja: 
tyli ir kantri. 

Leisk Žodžiui nokti. 
Tylėk -
ir lauk. 

Tada atrodo, lyg jis sakytų, kad 
poeto balsas gali pritilti, bet ne 
visai nutilti. Šiame eilėraštyje 
viltis nėra galutinai prarasta. 
Kaip matysime vėliau, pasku
tiniame šio rinkinio eilėraštyje 
tyla tampa numirėliška. 

Girnius kalbėjo apie šių poetų 
kūrybą, kaip apie „žmogaus 
prasmės žemėje poeziją". Greti
nant 1940-1950-ųjų metų knygas 
su paskiausiom, žiūrint į jų 
struktūrą, peršasi mintis, kad jie 
pamatė, jog tos prasmės gal ir 
nėra. Tą įtaigauja Nagio pasirink
ti motto Prisijaukinsiu sakalą, 
kurie byloja apie priėjimą prie 
abuojumo. Tai itin aiškiai pasima
to, lyginant jo trijų knygų pasku
tinius eilėraščius. Saulės laikro
džius užsklendžia „Upės": 

Lygumų upės! Spindinčios saulėj, 
plačios ir tingios, 

srūvate jūs iš rytų horizonto 
bekraščių pelkynų 

per šimtamečius raistus, kur 
medžių kamienai galingi 

šlamantį dangų supa virš jūsų. 
Ten jūsų gimtinė. 

Ten jūs vingiuojat siaurais, 
sidabriniais voratinkliais, 

tarytum žemės gyslos: skaisčios 
ir nuostabiai mėlynos, 

per tankumynų puvėsius, šaknis 
ir per baitus akmenis, 

kol išsiliejat saulėtom strūklėm 
i žydinčius slėnius. (SL, p.75) 

(PS, p.45) 

Tos upės teka, juda. plačios, 
gaivalingos, viską į save sugerian
čios, bet ir gyvenimą turtinančios. 
Pirmojoje eilėraščio dalyje vyrau
ja pakili nuotaika, pozityvūs įvaiz
džiai. Nuo vidurio prasideda 
metamorfozė: užsimenama ir apie 
destruktyvias jėgas, didėja įtampa 
— „nerimas". Paskutinės eilutės 
byloja jau apie upių galutinę 
paskirtį: 

ir taip įsiliejat į ūžiančios 
jūros putotus verpetus, 

ir vilnyti imat bekraštėj 
platybėj — ir šniokšdamos 

mirštat, (p.76) 

Tai nuo klasiškų laikų vartojama 
metafora visam žmogaus gyveni
mui. Čia ji perduodama taip, kad 
gyvenimo jėga viršija eventualią 
prapultį. 

Brolių baltų aitvarų paskutinė 
dalis pavadinta „Eilėraščiai apie 
šiaurę". Tad ir čia iš gyvenamojo 
laiko ir vietos persikeliama į 
evokuotuosius, o paskutiniame jų 
— IX — ir į amžinybe. Jo 
pirmąsias eilutes jau komenta
vome, pas t eb in t ne ig iamas 
gaidas. Tąsa kalba apie gamtos ir 
pačio krašto išlikimą, nors ir ne 
visai džiugiu balsu jį pristatant: 

Liko žuvėdros ir marių 
vandenys. 

Liko 
žemė, sūraus lietaus plaunama. 
Šiaurės pašvaistė Šviečia į mano 

brolių 
ir mano 
veidą 
skaisčia. 

nemirtinga 
ugnim, (p.70) 

Pabaiga tebetvirtina viltį. Nors 
gale telieka ugnis, ji yra nemirtin
ga, gal sietina su senųjų vaidilų 
kūrentais aukurais. Eilutė ir įvaiz
džiai čia labai sutrumpėja. Ne 
kartą vienintelis paprastas žodis 
užima visą eilutę. Iš viso, šioje 
knygoje pasaulinės literatūros 
reminiscencijos užleidžia vietą 
tautiniams pradams: „Liaudies 
poetai kalbėjo / žemės, / vandens 
/ ir velėnos / kalba" (11). Daugely
je ei lėraščių p a n a u d o j a m o s 
liaudies dainų formos. Pasilie
kama prie esminių sąvokų, tarp jų 
— mirties, kuri vis dažniau 
pasigirsta, išgaudama vis juodes-
nius tonus.(12) Šios knygos 
„Svajonės" pirmosios eilutės: 

Norėčiau prisijaukinti sakalą, 
pilką, išdidų paukštį, 
aitvaro brolį (p. 19) 

ka ip l e i tmo tyvas veda iki 
paskutinio Prisijaukinsiu sakalą 
puslapio, kur svajonė virsta „Re
auiem". Metamorfozės iš gyveni
mo į mirtį vis dažnėja: .Atskrenda 
sakalėlis per žalią, žalią girelę" 
baigiamas „Nebežaliuosi, eglele, 
ne. / Tiktai pačioj viršūnėlėj, 
kasnakt, / vėlai / sakalai / lin
guos" (p.20). Net ir liaudies dainų 
skoliniai „išverčiami" ir tuo 
pasiekiama stipresnio efekto. 
Būdvardžiai vartojami vis rečiau; 
jų paskirtis nebėra puošti ar 
aprašyti, o pagilinti prasmę. Taip, 
pvz., p a k a r t o t i n a i pas i rodo 
„sukrekė jęs" . Gi pasku t in į 
Prisijaukinsiu sakalą eilėraštį 
skaitant, darosi beveik šiurpu: 

Paskutinieji vėjai pakyla 
ir atsidūsta miškai. 
Kadugynucse atradau tave. 
Kvepia eglių sakais. 
Tavo plunksnas nudažė 
vakaras pelenų spalva. 
Bežadė, kurčia kalva 
į tuščią erdvę kyla... 

Ir tyliausia tyla nutyla, 
kai rankoje šaltą ir pilką 
sakalą savo laikai, (p.66) 

Pasak Skrupskelytės, sakalas pas 
Nagį simbolizavo kūrybinį polė
kį, galingo paukščio skridimą, 
duodantį jam pranašiškos galios, 
nežemiškos tiesos viziją.(l3) 
Vienam iš ankstyvesnių rinkinių 
jau buvo pasigirdę, kad laikas 
„kietomis žirklėmis nukarpo 
paukščio sparnus". Prisijaukin
siu sakalą „Reąuiem", atradus 
sakalą kadugynuose negyvą, į 
trumpą, koncentruotą, alitera
cijomis s u i n t e n s y v i n t ą e i lu tę 
sukaupiamas visas sielvartas, 
poeto-kūrėjo atsisakymas žodžio: 
„ir tyliausia tyla nutyla". Tai apie 
neviltį bylojanti tyla, ne tokia, 
kaip mistikų, kurioje skamba Die
vas. Po šios eilutės tam. kad poe
tas įstengtų toliau kurti, beveik 
reikalingas Prisikėlimo stebuk
las. 

Laba i ak iva izdž ia i p a n a š i 
evoliucija pasimato, lyginant du 
Nykos-Niliūno eilėraščius ta 
pačia tema: „Praradimo simfo
niją" ir „Exn". Dėl pirmojo il
gumo čia pateikiame tik jo dalį: 

a) 
Varnų kranksėjime vėl skendi rudenio laukai prigesę, nykūs, 
Keistos tamsos, kuri taip širdį spaudžia, kupini. 
Pavirtę rudenio dalim, laukuose blaškosi sėjikai 
Ir sunkūs rudenio lašai, kaip akmenys, atsimuša many. 

Tenai, pačiam gale laukų, ant mano kraujo žemės, stovi didelė beržų 
šeima, 

Pasaulyje vienintelė man artima palikusi, 
Ant kalno, lyg būrys vienuolių, geltonais apsiaustais apsigaubusių 

nuo saulės ir lietaus. 
Sušalęs paukštis girdi, kad laukai yra bekraštis klyksmas, 
Kurį aš vėl šiandien, po daugel metų, pajutau. 

O buvo toks tamsus pavakarys vėjuotas. Šaltai geltoni medžiai virš 
galvos šakas išskleidę. 

Arba gilus vidudienis. Ugnis. Iš aš sulytas, purvinas šalia žemėtų 
akmenų... 

Bet žemė man tuomet sava aistra šio liūdesio pajust neleido — 
Ir rnan prisiminė dabar viena šaltai skaidri rudens diena, tartum 

taurė prikritusi 
Laukų, namų, dangaus ir sodų lapų geltonų. 

Kadais aš ten miegojau tuščiame lauke, su vėjais susijungęs, vienišas 
Dangaus bedugnėse; sapne kalbėjo žemė: „Nieks tavęs man neatims!" 
O grįžusį namo pradėjo šaukti sienos, 
Ir durys vesti iš namų naktin, 

Ten, kur tamsoj žiūrėjo alkani šviesos veidai ir metafizinėje nevilty 
paskendę akys, 

Kur miegančiais laukais sunykusių vaikų būrys su knygomis, lyg su 
žibintais, bėgo nužudyti sutemų. 

Bet jie, kelionėje herojiškai kovoję su tamsa, apako — 
Ir parvedė, ilgai jieškojęs, ištikimas brolis skurdas į namus. 

Tik aš pabėgau, tolimus laukus palikęs, 
Su lapkričiu ir jam po kojų gęstančia ugnim. 
Šiandien blaškausi, kaip netekęs rudenio laukų sėjikas, 
Nes nepabėgau iš savęs ir liūdesio, kurs gimė su manim. 

b) 
Nepažįstami augmenys 
Gamtos katastrofoje gimusi žemė 
Mirusios dilgės šiurenime. 

Nuo varpo sm.ūgių 
Sutrūkinėjo širdis 
Kaip lango stiklas. 

Datura fastuosa. 
Geranium Valley vienatvė. 
Usnis sugrubusiom rankom 
Drasko žemę ir verkia. 

Aš amžinai einu 
Dilgės šiurenimo ir builio 
Laidotuvių eisenoje. 

Nes mums teliko 
Pėdom ant kapo parašytas 
Tavo testamentas. 

„Praradimo simfonija" pilna 
detalių, spalvų, prisiminimų, 
estetinių efektų, ieškančių lakių 
įvaizdžių, pusiau tikrovės — 
pusiau vizijos pasaulio, sapnų. 
Kur iama viena nuotaika, įtaigau
jama, a tkuriama tai, kas buvo 
brangu; nenorima to prarasti . 
Eilutė lyg prailgina turėjimo jaus
mą: pasiekiama 32 skiemenų. 
Dažnai vartojamas būtasis laikas 
— tebegyvenama ten. Eilėraštis 
yra dinamiškas , ne kartą jame 
pasirodo vėjas, kurį Šilbajoris 
mini, kaip vieną būdingiausių 
Nykos poezijos elementų.(14) 

„Prarad imo simfonijos" 75 
i lgaskiemenes eilutes pakeičia 16 
trumpučių, į trumpus posmelius 
padalintų „Exil" eilučių, beveik 
be būdvardžių. Kiekvienoje betgi 
užakcentuojamas praradimas. Jis Žemėpačių ir kaukų lydima, 
kar tojamas, lyg įkalamas skaity-
tojo mintin(15): nepažįstami -
katastrofoj - mirusios - smūgių -
sutrukęs - usnis - verkia - laidotu
vių eisenoj. Paskutinis posmas 
sukondensuoja ir patvirtina visa, 
k a s i š s a k y t a , n u r o d y d a m a s 
priežastį ir beveik visai sunaikin-

prieinama beveik sarkazmo: 
„Lopšinėje" atvirkščiai išver
čiama visa, kas tradiciniai su ja 
susieta: 

Miegok ir neklausyk! Lopšinėse 
Medėjos smaugia savo kūdikius, 
Mėnulis šviečia pavogta šviesa. 
Tavo tėvas — Agamemnonas — 
Bailys ir išdavikas. Snieguolės 

miego 
Nesudrumstė joks princas: 

ją suėdė 
Darbšti kandis, ir ilsis po dienos 

darbų 
Stiklo karste. Tai ją, ne karalaitę, 
Mes saugome su mirusiais 

nykštukais, (p. 19) 

Šiame rinkinyje esamojo laiko 
tikrovė blanki, o vizijos ne taip 
greit ją pakeičia. Gal dėl to dažnai 
grįžtama prie literatūrinių ir 
mitologinių užuominų: vienin
telių, įrodžiusių sugebėjimą išlik
ti. 

P a s k u t i n i s Vyno stebuklo 
eilėraštis nėra toks beviltiškas, 
kaip Nagio ar jo pačio .Reąuiem", 
bet ir jis labiau primena apokalip
sę, negu naujos dienos užtekė
jimą. Tai tartum kiek ilgesnė ir 
d a u g i a p r a s m i š k e s n ė r ink in į 
pradėjusio „Exil" variacija. J ame 
pranašaujama aušra vargu bau 
lauktina: 

Melsvai raudonas saulės rutulys 
Staiga ištykšta tūkstančiais 

skeveldrų. 
Suklinka veidrodis, ir šv. Jonas 
Nubudęs bėga pro duris: gatve 
Iš mistiškų laukų pareina, faunų, 

Su trypiančiomis bandomis, 
su paukščių 

Riksmais ir milijonais parazitų 
Jauna eschatologinė diena, (p.74) 

(Pabaiga ateinantį šeštadienį) 

Alfonsas Nyka-Niliūnas 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

d a m a s rea lybę : t e s t a m e n t a s 
n e a p č i u o p i a m a s . p a r a š y t a s 
pėdom ant kapo. Jei norėtumėm 
šiam eilėraščiui sudaryti priešin
gas semantiškas grupes, ieškant 
pozityvių — negatyvių elementų, 
pamatytumėm. kad tai beveik 
neįmanoma: net ir pozityvūs ar 
neutra:ūs žodž:a: perima Salia jų 
stovinčiųjų r«:<f~c. :r belieka 
neigimas. Tai nebe lakių įvaiz
džių a ' vizijų kūrimas — ta: preci
ziški durklo dūriai. Čia nebėra 
nieko nereikalingo, kiekvienas 
žodis turi savo funkciją. Eilėraš
čio fragmentiškumas perduoda 
nuovargį ir beveik abuojumą, 

jaHėgti nuo likimo: 
iai einu". Monotonišku

mas pabrėžiamas ..dilgės šiureni
me pakartojimu. Vartojamas tik 
esamasis laikas: praeitis jau per 

ateitį gal ir nebetikima. Jei 
adimo simfonijoje" dar buvo 

b a n d o m a , s e k a n t Mal la rmė, 
„peindre non la chose, mais l'effet 
j u'eile produit", čia nebepiešia-
mas efektas: duodama pajusti 
t r i t a n - f - t u S t u m a Vyrin sTc-hijkip 
Nyka ne kartą užsimena apie 
laiko daromą žalą: ..Ir juodas 
laiko sniegas krinta / Ant jos 

išdužuaių akių"(p.l8). Kai kur 

HJ i i , 

6. „Alfonso Nykos-Niliūno Vyno 
stebuklas',' Aidai, 1978, nr. 1, p. 20-24. 
7. Ziūr. Ričardas Pakalniškis, „Ar 

tikrai lyrinė poema amorfiška", PP, p. 
144. 
8. Žemė (Los Angeles: Lietuvių Die-

ros, 1951). 
9. Rimvydas Šilbajoris, „Religiniai 

įvaizdžiai Algimanto Mackaus poezi
joje", paskaita, skaityta 1982 m. lapkri
čio mėn. LKMA suvažiavime St. Peter*-
burg Beach. 
10. a) Žemė, p. 178; b) Broliai balti 
aitvarai (Chicago, A. Mackaus knygų 
leidimo fondas, 1969), p. 70 (toliau 
trumpinama kaip BBA); c) Prisijau
kinsiu sakalą (Chicago, A. Mackaus 
knygų leidimo fondas, 1978'), p. 24 = PS. 
11. a) Žemė, p. 123; b) Vyno stebuk
las (Chicago, A. Mackaus knygų leidi
mo fondas, 1974), p. 46, toliau trumpi
nama kaip VS. 
12. Galime prisiminti, kad jo 
disertacija rašyta apie Georg Traki 
poeziją, kur tų tonų labai gausu. 
13. Žiūr. jos bendrą N'agio poezijos 
aptarimą įvade į Lietuvių poeziją III 
( C h i c a g o : Ateitis, 1971). 
14. Perfection of Exile. 14 contem-
porary Lithuanian writers (Norman: 
University of Okiahorna Press, 1970). 
15. Skrupskelytė atkreipia dėmesį į 
Sį rekursą. Pasak jos. permąstytu 
pakartojimu poetas pasiekia relje
finių efektų ir kaskart didesnio kalbos 
tyrumo. 'Aidai- p 21). 
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Ankstesniųjų išeivių palikimas 
ANTANAS MUSTEIKIS 

Vincentas Liulevičius, Išeivijos 
vaidmuo nepriklausomos Lietuvos at
kūrimo darbe. Chicaga: Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba, 1981. 

398 psl. Kaina 12.50 dol. Gaunama 
pas platintojus ir "Drauge". 

* 
Pedagogas istorikas Vincentas 

Liulevičius nepriklausomoje Lie
tuvoje ir pokarinėje išeivijoje (Vo
kietijoje ir JAV) ėjo visokias švie
tėjo pareigas, buvo mokytojas ir 
direktorius gimnazijose, švietimo 
inspektorius, muziejų organizato
rius bei kuratorius, veikė jaunimo 
organizacijose, paruošė seriją is
torinių vadovėlių bei knygų, bend
radarbiavo spaudoje. Tačiau ryš
k i a u s i u jo į n a š u p l a č i o j e 
kultūrinėje vagoje a š laikyčiau 
naujausią jo veikalą Išeivijos 
vaidmuo nepriklausomos Lietu
vos atkūrimo darbe, išleisdintą 
1981 metais. 

Knyga suskirstyta į keturias da
lis, kurių kiekviena dar turi po ke
letą ryškių padalų, viso 18, o pilna 
turinio sklaida išsidriekia per ket
vertą puslapių. 

Pirmoje dalyje Liulevičius skel
bia gausybę duomenų, liudijančių 
lietuvių išeivių pastangas infor
muoti svetimus kraštus apie lietu
vių laisvės bei valstybingumo rei
kalą. Didžiausi nuopelnai čia 
atitenka JAV lietuviams. Jie bu
vo skaičiuojami šimtais tūkstan
čių. Nors maža buvo mokytų jų 
tarpe (kone pusė jų buvo beraš
čiai), jie sugebėjo gelbėti svetimų
jų okupuotą tėvynę visokiais bū
dais. Kai tauta savo krašte negali 
atvirai pasireikšti, ta i išeiviai įsi
pareigoja jai atstovauti, tad pa
garsina Kražių smurto kaltinin
kus JAV ir kitur ar paruošia 
Lietuvos paviljoną pasaulinėje Pa
ryžiaus parodoje (1900 m.) Užsie
ny įsteigia keletą informacijos biu
rų, kurių bene ryškiausi yra susiję 
su Juozo Gabrio — Paršaičio var
du Paryžiuje (1911 m.) ir Lausan-
noje (1915 m.). To dėka Lietuva bu
vo atstovaujama Tautų Kongrese 

" Londone (1911 m.). Tokių biurų bu-
• ii 

vo įsteigta taip pa t JAV ir Švedi
joje. Amerikoje iškovota Lietuvių 
Diena, paskelbta prezidento Wood-
row Wilson, surinkta milijonas pa
rašų Lietuvos nepriklausomybei 
įteisinti, nuliedintas Laisvės var
pas, kurį 1919 metais išleido į Lie
tuvą 18,000 Chicagos lietuvių mi
nia. 

Ir Nepriklausomybės metais iš
eiviai rūpinosi savo palikta tėvy
ne — patriotiškai reaguodami į 
Vilniaus atplėšimą nuo Lietuvos,, 
gruodžio 17 dienos perversmą, 
t ransat lant inius lietuvių lakūnų 
skrydžius, sportinių varžybų 
(krepšinio) čempionatą Europoje. 
Panaš ia i tais reikalais sielojasi ir 
mažlietuviai ar Rusijoje atsidū
rę išeiviai. Mažai kas žino, kad 
Amerikoje net aštuonetas patrio
tinių giesmių pretendavo į Lietu
vos himną, kol galiausiai kudir
kiškasis laimėjo. Dar margesnė 
lietuviškos vėliavos bei herbo isto
rija. 

Antroje dalyje autorius taikliai 
paseka išeivių politinę veiklą. Pra
dedama Napoleono žygio j Ru
siją išdavomis, apsistojamą prie 
1831 m. ir 1863 m. sukilimų, ryš
k inamas išeivių atoliepis į 1905 m. 
revoliucinį proveržį Rusijos oku
puotoje Lietuvoje. Autorius esmi
niais bruožais paliečia visus išei
vių suvažiavimus, kongresus, 
seimus, audiencijas, fondus, de
klaracijas, memorandumus įvai
riuose kraštuose. Atviras tiesai is
torikas nevynioja į pakulas mūsų 
išeiviškos visuomenės išsiskaidy
mo bei skaldymosi ir be pasmerki
mo žodžių pamini tas grupes, ku
rios nenorėjo nepriklausomos 
Lietuvos, bei nurodo dėl kokių 
priežasčių. 

Suglaustai pateikiamas dažnai 
tragiškai užsibaigęs lietuvių bata-
lijonų sukūrimas Rusijoje (tik vie
nam iš jų pavyko organizuotai su
grįžti į Lietuvą) ir JAV lietuvių 
karių savanorių įnašas Lietuvos 
nepriklausomybės kovose. 

Trečioje dalyje Liulevičius iške
lia išeivių kultūrinę veiklą, pasi
reiškusią spauda, knygų leidimu, 
paskata bei parama švietimui, 

mokslui, jo institucijoms, ypač Vil
niaus universitetui, katalikiš
koms draugijoms ir kt. 

A. Kuršių laikant vienu iš pio
nierių (17 a.), kurie išeivijoje pali
ko švietimo pėdsakų, tenka prie jų 
priskirti ir Juozą Hordynskį, Lie
tuvos ulonų pulko majorą, kuris 
1832-3 m. Bostone išleisdino 
knygą apie gen. Gedgaudo karo 
veiksmus 1831 m. sukilime Lietu
voje. Kova dėl savosios spaudos iš
kėlė Mažosios Lietuvos vaidmenį, 
betgi autorius randa, jog JAV iš
eivių spausdinto žodžio kiekis yra 
dusyk didesnis už mažlietuvišką-
jį. Autorius, žinoma, nepamiršta 
paminėti, kaip dr. V. Pietaris Ru
sijos gilumoje projektavo povan
deninį laivą, kuriuo galima būtų 
lietuvius išgabenti į laisvę nuo ca
ro priespaudos, ar .kaip dr. J . Ba
sanavičius Bulgarijoje redagavo 
"Aušrą". Neaplenkiami nė Petra
pilio, Maskvos, Dorpato ir kitų 
universitetų studentų spausdinti 
laikraštėliai ar knygelės. 

Ketvirtoje dalyje autorius pa
teikia gausybę duomenų, rodan
čių ekonominę išeivijos paramą 
Lietuvai. Pradžioje, beje, iškelia 
paradoksalų faktą, kad anuo me
tu, kai Vilniuje trūko lėšų pabėgė
liams šelpti, Vilniaus miesto len
kuojanti valdyba paaukojo 10,000 
rublių Varšuvai. Didžioji para
mos našta atiteko, be abejonės, 
JAV išeiviams, kai ką i šgaunant 
ir iš pačios valdžios, nors šalpos 
komitetų būta ir Švedijoj, Šveica
rijoj, Didžiojoj Britanijoj, net pa
čioj Rusijoj. Minėtina, kad popie
žiaus Benedikto XV paskelbtos 
Lietuvių Dienos (1917 m.) proga 
buvo renkamos aukos viso pasau
lio katalikų bažnyčiose. 

Nepriklausomybę atgavus, išei
vių parama išsiliejo iš tradicinių 
šalpos rėmų ir pasireiškė įvairių 
ekonominių bendrovių kūrimu iš
eivijoj ir krašte. Šalia pramonės, 
komercinių, prekybos ir kitokių 
įmonių, minėtina ir neįprasta Lie
tuvių Filmų bendrovė Brooklyne 
(1919 m.). Dalis jų žlugo, kitos kles
tėjo ir pagelbėjo Lietuvai bei lietu
viams atkusti. Autorius daug kur 

išskaičiuoja didžiules pinigų su
m a s (dažnai įvairiomis valiuto
mis), kurios išeivių dėka suplaukė 
į Lietuvą, pamini keletą pavar
džių išeivių specialistų, kurie su
grįžo į Lietuvą. Galėjo dar paste
bėti, kad ir tie tūkstančiai eilinių 
'amerikonų", grįžę su santaupo

mis gimtinėn apylinkėn, taip pat 
pra tur t ino tėvynę brandžia išei
vio pat ir t imi. 

Aplamai vert inant , darbas at
l iktas kruopščiai ir su meile. Išei
vių veiklos duomenų gausa gali 
net sudaryt i iliuziją, jog Lietuvos 
a tkūr imo žygiuose išeiviai grojo 
pirmuoju smuiku, kas , žinoma, 
prasilenktų su tiesa ir ko, savaime 
sup ran t ama , autorius nesiekė. 

Veikalo kalba yra gera, sklandi, 
nors man krito į akį keletą skyry
bos klaidų, kai autorius, pvz., ra
šo: "Lietuviams, po ilgų pastan
gų, pavyko iš popiežiaus išprašyti 
Lietuvių Dieną"; "O gruodžio 17 
perversmo panaudojimą įvesti au
tori tet iniam valdymui, išeivija su
tiko tikrai piktai". (Nei pirmame, 
nei an t r ame sakiny kableliai ne
reikalingi.). Kai kuriose išnašose 
autorius nurodo ne rašančiųjų pa
vardes bei straipsnių pavadini
mus , o žurnalų vardus bei datas , 
k a s man atrodo vargiai pateisina
ma . Vienoje fotografijoje, per
spausdintoje iš K. Gineičio kny
gos, vaizduojančioje lietuvių 
l a i k r a š t i n i n k ų s u v a ž i a v i m ą 
Brooklyne (p. 183), y ra 19 asme
nų, nors išvardinti tik 18. Pastebė
jau apie tuziną spaudos (korektū
ros) riktu. Bene jų ryškiausia yra 
ši: "Tūks tant i s vargonų gėrybių" 
(vietoj "vagonų"). 

Knygoje skaitytojas gali pasi
gesti tolesnio socialistų pažiūrų 
skaidymosi , nes ne visi jie nuėjo su 
komunis ta is . O ir pastarųjų žalin
g a s vaidmuo galima buvo atitin
kamai paliesti. 

"Propagandos" žodis autoriaus 
var to jamas plačia, neutralia pras
me, nors praktiškai j is turi neigia
mų niuansų, tad visur vertėjo jo 
vietoj naudot is "gars inimo" pa
kaitalu. 

Gerai, kad autorius nepaliko es
minių ekonominių faktų kaboti 
ore, o juos palygino su dabarti
n ia i s uždarbiais ir rado , kad anų 

išeivių kartų suaukotoji suma — 
daugiausia 53 milijonai dolerių. 
Bet palyginimas, jog anuo metu iš
eivis turėjo dirbti 10 valandų, kad 
uždirbtų 10 dolerių, kai dabar tam 
nereikia nė pilnų 3 valandų, gali 
klaidinti, nes pamirštame, jog čia 
turime reikalo su dvejopa pinigo 
verte (pirkimo galia). 

Visame Liulevičiaus veikale 
gyvastingai pulsuojanti išeivijos 
istorija pasakojama objektyviai, 
be aistrų. Veikalo vertę ypač padi
dina gausybė nuotraukų ir turtin
g a s dokumentų priedėlis, nemi
nint savaime suprantamų veikalo 
dalių, kaip asmenų, geografinių 
vardų ir dalykinės rodyklės. Ne
pamirš ta nė bibliografija ir san
t rauka anglų kalba. Kita vertus, 
nors knyga yra mokslinė, nepasi
duodanti publicistiniams išpuo
liams, neturint pretenzijų mokyti 
skaitytojus bei tautą, ji yra lyg ir 
ankstyvųjų išeivių kartų paliki
mas su testamentu, kurio sąmo
ningais ar nesąmoningais vykdy
tojais tampa manoji ir kitos 
jaunesnės kartos bei jų atžalos. 
Tad ji graudina ir skatina tęsti 
pradėtą misiją. 

Pirmosiose išeivių kartose, kaip 
minėta, maža buvo mokytų veikė
jų, kone pusė buvo beraščiai, ta
čiau didžioji jų dalis turėjo jaustis 
esą tremtiniai, negalintys, ta ip sa
kant , puotauti maro metu. Tokie 
obuoliai netoli tenurieda nuo obe
lies. Ir jie atidavė savo duoklę nu
skriaustai tėvynei. Dabartinės iš
eivių kartos išprususios, daugiau 
nei pusė jų yra su aukštuoju moks
lu, kas juos įgalina lengviau lipti 
karjeros laiptais ir asimiliuotis. 
Šie toliau nurieda nuo obelies. Gal 
tai paaiškina, kodėl didelė dalis 
naujųjų profesionalų nubyra ir pa
skęsta "plačiuose vandenyse". O 
maras tebesiaučia. Ir misininkų 
būrelis galėtų būti gausesnis. Kad 
būtume verti didžiojo palikimo da
lininkai. 

Istorikas Vincentas Liulevičius 
atliko didelį darbą. Veikalo išlei
dimo nuopelnai priklauso ir Lietu
vių Fondui, vienam šimtininkui, 
vienam pekiasdešimtininkui ir 23 
bertainininkams, kurie materia
liai įgalino šios knygos laidą. 
(Jų pavardės sužymėtos p. 397). 

w->' - A € Ęumt 

Vladas Karatajus Peizažą*! 

Vladas Šlaitas 
ROŽĖS 

Peržydėjau su rožėmis, 
o dabar leidžiu laiką, kaip senstantis rožių 
krūmas. 
Suregistruoju moteris, 
kurias kartą labai mylėjau, 
ir nerandu nė vienos, 
kuri būtų mane mylėjusi. 
Suregistruočiau ir rožes, 
bet kad jos jau priklauso poezijos anachronizmui. 

ŽOLĖ 

Po to, 
kai jie išėjo, 
šimtą metų 
žolė neaugo toje vietoje. Dabar 
žolė siūbuoja toje vietoje, 
ir ji 
dažnai prisimena vandalų darbą. 

Senasis Testamentas istorijos 
ir archeologijos šviesoje 

Antanas Rubšys. RAKTAS Į SENĄ
JĮ TESTAMENTĄ. Pirmoji dalis. 
Išleido Krikščionis Gyvenime, 1982. 
Vinjetes piešė Paulius Jurkus. Žemė
lapius parnešė S. A. Romano. Meniš
kai apipavidalino tėv. Placidas Barius, 
OFM ir Birutė Kidolienė. Nuotraukos 
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Brooklyn, N.Y., 517 psl. Kaina 10 dol. 

* 
J a u iš knygos metrikos labai 

ryšku, su kokiu rūpestingumu šis 
veikalas išleistas į pasaulį, 
pasirūpinant ir iliustracijomis, ir 
kalbos grynumu, ir dailiu apipa
vidalinimu, duodant ir žemėlapių. 
Nedažnai taip su mūsų religiniais 
leidiniais būna. 

Ir pats autorius šiam darbui 
buvo rūpestingai pasiruošęs. Jis 
gerai pažįsta senovės oriento 
kalbas, išstudijavęs anų laikų isto
riją, uoliai susipažinęs su arche
ologiniais duomenimis, daug po 
anuos kraštus keliavęs, ilgos 
metus dėstęs San Diego kunigų 
seminarijoje ir New Yorko Man
ha t tan kolegijoje teologines švent
raščio doktrinas. J a m pažįstama 
ir naujoji dabarties kalbų litera
tūra šiais klausimais. Pagaliau jis 
yra ir fotografas, savo nuotrauko
mis vaizdžiai šį tomą pailiustra
vęs. 

Senasis T e s t a m e n t a s turi 
nelengvai suvokiamų problemų. S. 
Tes t amen to k n y g o s sukur tos 
laikotarpyje, nutolusiame nuo 

mūsų laikų tūkstančius metų. Jų 
prasmę susekti ir jas nagrinėti 
reikia didelio pasiruošimo, o 
ypatingu darbštumu susektus 
d u o m e n i s per te ikt i lengviau 
suprantamu būdu reikia didelio 
sugebėjimo. Džiugu, kad autorius 
pasižymi visomis tomis savy
bėmis. J o minčių dėstymas aiškus, 
sakiniai nepainūs ir nesudėtingi, 
turinys pavaizduotas dar ir 
įvairiomis brėžinių lentelėmis. 

Vadovaudamasis mokslininko 
pašaukimu, autorius su ypatingu 
tiKsiumu stengiasi naujųjų isto
rinių ir archeologinių tyrimų 
duomenis jungti su Šv. Rašto 
Senojo Testamento duodamais 
aprašymais ir aptarimais. Todėl 
mes turime veikalą, kuris ir skaity
tojui akiračius praplečia, ir kritiš
kam mokslo žmogui nėra naivus, o 
to pavojaus ne visi išvengia. 

Žinoma, skaitytojui gal daugiau 
norėtųsi, kad čia būtų ne tiek 
perteikiama Izraelio tautos isto
rija ir jos etnografinė medžiaga, 
kiek daugiau būtų gilinamasi į 
Senojo Testamento problemas ir 
Atpirkimo idėjos išryškinimą 
Senajame Testamente. Tačiau 
autorius ir prie šio reikalo dau
giau sustoja knygos pabaigoje, o 
turint mintyje, kad tai tėra tik 
pirmoji veikalo dalis, bus galima 
susilaukti ir tolimesnio tęsinio, 
kuris kaip tik galės atskleisti ir 
naujus horizontus. Ir šiame tome 

jau duodama daug medžiagos, kas 
ryškėja tik prisiminus knygos 
skyrius: Šv. Raštas — tikėjimo 
istorija, Penkiaknygės pasako
jimas ir teisynas, Pasakojimas 
apie protėvius, Išėjimas iš Egipto, 
Dievas susikuria tautą, Pažado 
žemė, Jos užkariavimas, Kova už 
tikėjimą pažado žemėje, Izraelis ir 
Dovydo sostas, Mesianizmas: 
Dievo karalystė istorijoje. 

Knyga aprūpinta ilgu literatū
ros (anglų kalba) sąrašu, naudotų 
Šv. Rašto skaitinių rodykle, daly
kų ir vardų rodykle. Taigi, darbo 
nesigailėta, siekiant padary t i 
leidinį kuo parankesniu naudo
tojui. Kaip įžangoje autorius pasa
kė, jį domino „rūpesčiu žėrintis 
Dievo g e r u m a s p a k l y d u s i a m 
žmogui ir ilgesiu alsuojantis žmo
gaus Dievo ieškojimas". Apie savo 
metodą autorius labai teisingai 
sako, kad tai „istorijos, archeolo
gijos ir teologijos sampyna". Auto
rius sakosi, kad tai jo „kuklus 
bandymas", o tikrumoj vis dėlto 
tai brandaus tyrinėtojo darbas . 
Skaitytojo žodyje kun. Stasys Yla 
labai teisingai šį veikalą aptar ia : 
„Skaitėm ir džiaugėmės. Plati Žini
ja ir akiratis, o dėstymas žo
dingas — stilingas ir papras tas . 
Viskas išmąstyta, įsijausta į 
šventraštinę gelmę, įglaudinta į 
anų laikų ir vietų rėmus. Raktas 
liudija autorių eruditą su talentu ir 
įkvėpimu". 

Reikšminga, kad šio veikalo 
skaitymas praturt ina skaitytoją ir 
kalbiniu atžvilgiu, padėdamas 
susigyventi su tokiais taikliais 
žodžiais, kaip sampyna, savimo
nė, saviprata, daugiadievystė ir 
kt. Net sėkmingai įveda mus ir į 
kai kurių pavadinimų istorinę 
kilmę. pvz. Palestina yra kilusi iš 
..Pelištim" — filistinai; tai buvo 
viena iš tos srities tautų. Autorius 
jau yra laimėjęs religinio veikalo 

f premiją; šis veikalas patvir t ina, 
•S j kad jo darbai to verti. 

J u o z a s P r u n s k i s 

Pokalbis su antrųjų Pasaulio lietuvių dienų kultūrinių renginių pirmininke 
Ingrida Bubliene 
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Žvelgdami į praeitį ir dabartį . 
•\ randame žmogaus prasmės ir lai-

4
jf- mes atodangas, amžių, jausmų. 

,C^ minčių klodus, kurie padeda ge
riau suprasti istoriją, patį žmogų, 
kančios ir vilties sankryžas. Šiuo
laikinis Šv. Rašto tyrimas jaučia 
anas sąsajas, kurios jungia praei
tį ir su asmenine, ir su istorine 

Knygos Raktas i Senąjį Testą? 
bu gidu ant Sinajaus kalno. 

,'ū autorius kun. Antanas Rubšys su ara- 'rni'KHU*- patirtim 
Antanas Rubšys 

Artėjant antrosioms Pasaulio 
lietuvių dienoms Chicagoje ir jų 
daugiadienėje programoje matant 
gana apsčiai kultūrinių renginių, 
turbūt Jūsų vadovaujamam komi
tetui prieš akis taipgi nemažai dar
bų ir nemažai rūpesčių? Sakykit. 
kurie Pasaulio lietuvių dienų kul
tūriniai akcentai yra Jūsų kompe
tencijoje ? 

Antrųjų Pasaulio lietuvių dienų 
metu t ikrai bus daug įvairių rengi
nių, kurie suvažiavusiems į Chi
caga bus įdomūs ir nauji. Savai
t ė s d i e n o m i s v y k s įva i r ios 
parodos, o vakarais įvairių kultū
rinių sričių renginiai. Visi kultū
r iniai renginiai yra mano kompe
tencijoj, išskyrus Dainų šventę. 
Rūpesčių nestinga, tačiau yra ir 
daug darbuotojų: kiekvienai paro
dai ir renginiams atskirai va
dovauja prityrę tos srities vado
vai , visuomenininkai ir daug 
pagelbininkų. Visi komitetai gra
žiai dirba ir jų darbo vaisiais galės 
pasigėrėti visi suvažiavę į Lietu
vių dienas svečiai. Su šiais ren
giniais , tikiu, prisidėsime prie 
l ietuvybės sustiprinimo mūsų jau
nuomenėje ir kar tu parodysim 
pasauliui , jog esame gyvi ir kūry
bingi. Esu tikra, k a d šia švente 
džiaugsis ir mūsų sesės ir broliai 
tėvynėje ir jų viltys sustiprės 
kovoje už laisvę. 

Ar visa tai tvarkote tiesiog iš 
Clevelando be jokių tarpininkų, ar 
turite sukomplektavę čia pat Chi
cagoje atitinkamos srities įgalio
tinius, įvairių darbų vadovus? 

Organizuojant P L D kultūrinius 
renginius , tariausi su įvairių sri
čių kultūrininkais, išklausiau įvai
rių sugestijų ir patarimų. PLD lai
kas yra gana ribotas (tik viena 
savaitė) , tad nesinorėjo per daug 
apkrau t i dalyvius, bet pateikti 
kiek gal int įdomesnę ir įvairesnę 
programą. Susidarius planą, pra
dėjau ieškoti talkos Chicagoje. 
Turiu pasidžiaugti, kad visi, 
kuriuos esu kontaktavusi, mielai 
sutiko, pasiėmė pareigas ir suor
ganizavo talką. Pateiksiu čia įvai
rių renginių pirmininkus: Vanda 
Aleknienė, Bronius Kviklys. Aldo
n a Veselkienė. Stanley Balzekas. 
Jr . . Juozas Kapačinskas, Marija 
Smilgaitė , Algimantas Kezys, SJ, 
Vy tau ta s Radžius, Dalė Gotcei-

Ingrida Bublienė, Antrųjų Pasaulio Lietuvių dienu kultūrinių renginių 
pirmininkė, su PLD pirmininku dr. Antanu Razma. 

Nuotrauka Z. Degučio 

tienė. Adolfas Valeška, Kazys Ro-
žanskas, Jonas Adomėnas, Jonas 
Augustinius. Kanadai atstovauja 
Jonas Simanavičius. 

Kiti talkininkai: dr. Jonas 
Račkauskas, dr. Vytenis Darnu
sis, Algis Janusas, Birutė Šontai-
tė. Vacys Rociūnas redaguoja 
kultūrinį skyrių II PLD leidinyje. 
Tad tenka man tik su minėtais 
posėdžiauti ir palaikyti kontaktą 
bei tikrinti jų atliktus darbus. 

Įdomu, kas jau atskirų renginių 
planavime ir jų programų sąran
goje yra padaryta? Pavyzdžiui, 
kokio pobūdžio, kokių žanrų ir 
kokio apipavidalinimo žada būti 
Pasaulio dienų Literatūros vaka
ras birželio 25 dieną? 

Visi renginiai jau beveik suor
ganizuoti. Pirmoji PLD paroda 
įvyks Čiurlionio galerijoj. Jau
nimo centre, ir joje dalyvaus daili
ninkai net iš 8 kraštų. Minint 
..Aušros" šimtmetį, įvyks drau
džiamosios lietuvių spaudos paro
da. Pagrindinis parodos tikslas 
iškelti pirmojo tautiškai sąmo
ningo laikraščio šimto metų su
kaktį ir apskritai visos draudžia
mos spaudos reikšmę mūsų tautos 
prisikėlimui. Taip pat įdomi bus ir 

lietuvių filatelistų paroda, bei 
medalių ir monetų. 

Organizuojama ir tautodailės 
paroda. Miesto centre, Chicago 
Cultural Center teatre, įvyks kank
lių rečitalis, dail. A. Valeškos stu
dijoj — Prano Domšaičio darbų 
paroda, Stanley Balzeko muziejuje 
— Lietuvos žemėlapių paroda. 

Vakarais vyks Antrojo kaimo 
spektakliai, filmų vakaras ir Cle
velando vyrų okteto koncertas. 

Liepos 1 d. Chicagos Audito
rium teatre įvyks / Lituani operos 
pastatymas. Vakarais taip pat bus 
proga susitikti mūsų kultūrinin
kams ir pabendrauti . 

Pirmas kultūrinių renginių 
vakaras — Literatūros vakaras, 
kuriame dalyvaus įvairių žanrų 
rašytojai-kūrėjai. 

Programoje sutiko dalyvauti: 
Kazys Bradūnas, Birutė Pūkelevi-
čiūtė ir Algirdas Landsbergis. 
Kaip matote, vakaras bus neeili
nis ir manau, kad mūsų visuo
menėje sukels didelio dėmesio. 

Iš šito pasaulinio sulenkimo už
mojų kurie iš jų ritasi įkūnijiman 
lengviau ir kurie sunkiau? Kurios 
yra to nevienodumo priežastys ir 
kaip manote pasitaikančius sun
kumus nugalėti? 

Visi renginiai reikalauja didelio 
pasiruošimo ir iš įvairių vadovų 
bei darbuotojų daug paaukoto 
iaiko. šiais rengimais norime ne 
tik savąją publiką patenkinti, bet 
taip pat parodyti ir šio krašto 
visuomenei mūsų tautim gyvas
tingumą ir savo tautos kultūrą. 
Mums labai sunku patekti į šio 
krašto meno institucijas, o kai išei
name iš savo parapijos ribų. susi
duriam uažnai su finansiniais 
sunkumais. 

Reta tautinė mažuma šiame 
krašte turi savo operą, todėl rizi
kavome šį operos pastatymą Chi
cagos Auditorium Teatre, kurio 
scenoje reiškiasi įvairūs pasauli
nio masto menininkai. Ši salė ir 
akustiniu atžvilgiu yra viena 
geriausių Chicagoje. Salės nuoma 
nepaprastai aukšta ir visi jos dar
bininkai priklausantys unijai. Tad 
šio spektaklio išlaidas padengti iš 
gautų pajamų už parduotus bilie
tus neįmanoma, tai tik nedidelė 
dalis reikiamų pinigų. Jau beveik 
metai, kai renkame mecenatus, 
kurių dėka šį užsimojimą galė
sime įgyvendinti. Džiaugiamės, 
kad bilietus sekasi platinti ir 
visuomenė operą remia. Tikimės 
visus sunkumus nugalėti mūsų 
dosnios ir reikalą suprantančios 
visuomenės moraline ir materiali
ne pagalba. 

Kaip rišasi ilgalaikiai Kultūros 
tarybos užmojai su šių Pasaulio 
lietuvių dienų intensyvia kultū
rinių renginių programa ir ko tikė
tis iš jos ? 

Vadovauju ir JAV LB Kultūros 
tarybai. Kiekviena nauja pareiga 
nėra lengva ir sudaro vis didesnį 
krūvį darbo. Tačiau bedirbant 
teko ir daug išmokti, daug sutikti 
žmonių ir išgirsti įvairių nuo
monių. Kai antrųjų PLD pirmi
ninkas dr. Antanas Razma mane 
pakvietė suorganizuoti PLD kul
tūrinius renginius, sutikau, nes 
manau, kad tai labai svarbi darbo 
sritis, vaidinanti labai svarbia 
roię išeivijos tautinės kultūros tęs
tinume. Pagalvojau, kad dar ge
resnė proga pažinti mūsų kultū
rininkus ir susidaryti platesni 
vaizdą įvairių mūsų kultūrinių 
apraiškų. Juk Kultūros taryba 
taip pat planuoja, organizuoja ir 
skatina mūsų kultūrinę veiklą išei
vijoj. 
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Muzikinės įvairenybės NAUJI LEIDINIAI 

A. K U C l C N A S 

Anądien buvo toks gaivus ne
saltos žiemos vakaras , jog suma
niau prieš koncertą ilgėliau pasi
vaikščioti po šaunųjį Michigano 
bulvarą. Ir bevaikštinėdamas tur
būt siek tiek pavargau, nes vė
liau, kai padaviau savo paltą Or
chestra Hali rūbinėje, kelis kar t 
nusižiovavau. Rūbininkė šyptelė
jo sakydama, kad pirmoji koncer
to pjesė mano mieguistumą be
matant išblaškys. 

J inai t ikriausiai turėjo minty 
ultramodernų Karlheinz Stock-
hauseno simfoninį veikalą "Grup-
pen", kurio paklausyti aš būtent 
atvykau į miestą. Šioje kompozi
cijoje — ji parašy ta trims ma
žiems orkestrams — atsisakyta vi
sų tradicinių taisyklių; tonacinės 
sistemos, įprastinės harmonijos 
ir, be abejo, melodijų. Autorius jų 
vietoje vartojo serijas natų, kurio
mis sumaniai ir įmantriai mani
puliuodamas, pasiekdavo savotiš
kai nuostabių efektų. Protarpiais, 
pavyzdžiui, net atrodė, kad muzi
ka stabtelėdavo, tarsi sustingda
vo savo slinkty. 

Konservatyviai Orchestra Hali 
publikai toks neįprastas muzikos 
kūrinys buvo tikrai "kietas riešu
t a s " — nemažas kantrybės ir to
lerancijos bandymas. Numanios 
rūbininkės ironiška pastaba buvo 
tiksli: vos tik pirmiesiems tak
tams nuskambėjus, kai kurie 
klausytojai, turbūt pakilusio ad
renalino verčiami, ūmai pradėjo 
k e b e r i o t i s i š s a v o v i e t ų 
lauk. Pasilikusioji publikos dau
guma atidžiai išklausė kompli
kuotą, tarpais pašėlusiai triukš
mingą muzikos veikalą. Orkestrui 
baigus groti, visi entuziastingai 
plojo ir net "bravo" šaukė. Clau-
dio Abbado, puikus dirigentas ir 
drąsus programų planuotojas, ne
tikėtai sugalvojo ką tik atlikto kū
rinio antrąją dalį pakartoti. Ir la
bai nustebau: va tik antrusyk 
beklausant. Stockhauseno kom
pozicija jau daug artimesnė, la
biau suvokiama pasidarė. 

Esu, beje, nesyk} rašęs, kad mus 
glumina ir erzina visa, kas nauja 
ir nepažįstama. Ir jeigu nūnai jau 
esam apsipratę su abstrakčiu me
nu, esam įsitikinę, jog tapyba bei 
skulptūra neprivalo būti daiktiš
kos, kad žavėtų, tai novatoriška 
šiuolaikinė muzika teberėžia mū
sų ausį. 

dalimis, o "Eroica", trečioji to pa
ties kompozitoriaus simfonija, 
a n a m kritikui buvo pernelyg ilga: 
"jeigu ji nebus sutrumpinta", ra
šė jis, "tai netrukus išeis iš apy
vartos". 

* Šiandien turbūt niekas neabe
joja, kad "Carmen" yra vienas 
puikiausių teatrinės muzikos vei
kalų, bet 1875 m. Paryžiaus Le 
Siecle samprotavo, kad ši opera 
nėra labai sceniška, nei pakanka
mai dramatiška. Jos autoriaus 
Georgės Bizet širdis dėl gausių di
sonansų (!) y ra tapusi šalta ir be
jausmė. "... As a work of art, it is 
naught" : kaip meno kūrinys, ji 
yra nulis! — trumpai drūtai už
baigė savo rašinį The New York 
Times kritikas po "Carmen" 
premjeros Amerikoje. 

Nėra ko stebėtis, jeigu vėlesnių
jų metų Wagneri8, Strausas, De-
bussy gaudavo pylos iš savo kri
tikų, nes dar ir šiandien ne vienas 
raukosi, jų muzikos klausyda
mas, bet kaip sekėsi melodingie
siems Chopinui, Caikovskiui?... 

* Akademiškai griežtas Berly
no recenzenras L. Rellstab 1833 
m. rašė, kad Chopinas savo vei
ka luose p r i m y g t i n a i var toja 
neįmanomus disonansus, ka
muojanč ius perėj imus, besi-
p i a u n a n č i a s moduliaci jas ir 
melodijų bei ritmo iškraipymus. 
Girdi, padavus tokius darbus mu
zikos meistrui, pastarasis juos su
plėšytų ir jų autoriui po kojų nu
m e s t ų — " w a s wir h i e r 
symbolisch thun wollen", pridūrė 
kritikas. 

* Čaikovskį rusų muzikos ver
tintojas N. Solovjovas "sudirbo" 
štai kokiu palyginimu: "Čaikovs
kio Pirmasis koncertas fortepijo
nui", rašė jis, "yra tokia pat ne
sėkmė, kaip ir pirmas blynas 
keptuvėje". 

* Pagaliau Giuseppe Verdi, 
"Traviatos", "Rigoletto" ir kitų 
populiarių operų autorius. Purito
niškas Londono Spectator, aptar
damas "Traviatos" spektaklį, ne
įstengė prikibti prie veikalo 
muzikos, bet užtat perspėjo Lon
dono merginas, kad būtų atsar
gios — opera esanti begėdiškai ne-
p a d o r i . P a r y ž i a u s Gazette 
Musicale nesidrovėjo gi išpeikti 
"Rigoletto" operą. Anot muzikos 
žurnalo, "Rigoletto" esantis pats 
menkiausias italų kompzitcriaus 
darbas. Priežastis tokia: joje visai 
nėra melodijų! 

Numerio akcen ta s lietuvaičių 
Šv. Kazimiero Seserų kongregaci-

Stasys Raštikis, Lietuvos likimo jai švenč ianč ia i s avo 75 metų jubi-
keliais: iš mano užrašų. IV tomas. 
Chicaga: Akademinės skauti-
jos leidykla, 1982. 792 psl. Kaina 
— 18 dol., su persiuntimu — 20 dol. 
Gaunama pas platintojus ir „Drau
ge". 

Siame ketvirtajame Stasio Raš
tikio atsiminimų tome spausdina
ma dar lig šiol neskelbta auto
riaus memuarinė medžiaga ir 

lieju. S p a u s d i n a m o s ištraukos iš 
vyskupo Vincen to Brizgio knygos 
apie kongregaci jos steigėją Kazi
mierą Kaupa i tę — Motiną Mariją, 
ka lbamas i su dail ininke kazimie-
riete seserim Mercedes ir lietuviš
ko k n y g y n o Šv. Kazimiero seserų 
mot in i škame n a m e globėja sese
rim Perpetua. 

Knygų skyriuje Nerimą Naru tė 
įvairūs jo užrašai, komentarai, recenzuoja Kazio Bradūno Užeigo-
pastabos bei anksčiau paskelbtų at
siminimų papildymai. Didelė jų 
dalis liečia pirmąsias kovas už 
Lietuvos Nepriklausomybę ir pa-

je prie Vilniaus vieškelio. "Vestu
vių" skyriuje šį kar tą ne tik lai
mingų j aunavedž ių nuotraukos, 
bet ir k u n . Vytau to Bagdanavi -

tirtį rusų nelaisvėje. Autorius taip eiaus p rasmingos mintys apie šei-
pat svarsto įvykius ir opius klau- m o s kūrimą, kaip "pri tar imo eks-
simus, surištus su Lietuvos ka- tazę", poeto T. S. Eliot žodžiais, 
riuomene per Nepriklausomybės "Studentų skyr iuje a spausdinamas 
laikotarpį ir pirmąsias dvi okupa- Rūtos O n o s Šiūlytės reportažas 
cijas. Į knygą įjungta ir ištraukos a p į e kun. Viktoro Skilandžiūno 
iš prel. M. Krupavičiaus, prof. Juo- pas toracin į darbą Kanados kalėji-
zo Brazaičio, gen. dr. Vlado Nage- m u o s e "Lietuvis kunigas t a r p 
vičiaus, pulk. Prano Saladžiaus žmogžudžių", premijuotas 1981 — 

1982 Ateit ies j aun imo straipsnių 
konkurse. Daug informacijų ,ir 
nuot raukų iš visokeriopos ateiti
ninkų veiklos. 

Violeta Kelertienė aptars naująją 
Rimvydo šilbajorio knygą Žodžiai 
ir prasmė: literatūra šitndien Lietu
voje šių metų kovo mėn. 26 d. 7 
v.v. Jaunimo centro kavinėje, 
Chicagoje . V a k a r o n ę ruoš ia 
Akademinis skautų sąjūdis. 

bei autoriaus ištremtųjų dukrelių 
laiškų, autoriaus atsakai ankstes
nių jo atsiminimų recenzentams ir 
baigiamieji savo gyvenimo darbo 
apmąstymai. 

Užsklandoje autorius rašo: "Sa- Nuomonės ir pastabos 
vo atsiminimų knygose parašiau 

Nijolė Palubinskienė Pajūrys (lino raižinys) 
Dailininkės Nijolės Palubinskienės paroda, ruošiama Giedros 
korporacijos, įvyks Clevelande šių metų kovo 26-27 dienomis. 

Ir vėl pirmarūšis koncertas 
Mozūraitytė ir Kollarsai Chicagoje 

karikatūra 
*6ft metais. 

prancūzų 

Taip yra ir buvo per amžių am
žius. Ne per seniai skaičiau šia te
ma įdomią knygą — Lexicon of 
Musical Invective. („Invective" — 
tai keiksmažodžiai, plūdimas.) 
K n y g ą p a r a š ė ž i n o m a s 
muzikologas Nicolas Slonimsky, 
surinkęs iŠ senos ir naujesnės spau
dos a ibę smerkiančių žodžių kom
pozitoriams nuo Beethoveno iki 
mūsų laikų. Atrinkau čia keletą 
pavydžių. 

* Vienos Zeitung fuer die Ele
gante Welt 1805 m. rašo: „Beetho
veno Antroji simfonija yra šiurkšti 
pabaisa, mirtinai sužeistas sli
binas, kuris beprotiškai trokšta 
gyventi ir net finale dar daužosi su 
pakelta uodega". 

* Paryžiaus laikraštis Tahlettes 
de Polomnie negalėjo pasiduoti 
"elegantiškam'" vieniečių žurna
lui ir nutarė, kad Beethoveno mu
zikoje, nors ir pasitaiko kur ne kur 
balandžių, atseit švelnių vietų, ta
čiau nestokoja ji ir krokodilų — 
daugybės barbariškų akordų. 

* Londono muzikinis savaitraš
tis The Harmonicon niekaip neįs
tengė susivokti Beethoveno De
vintojoj, nes chorinis finalas 
recenzentui atrodė nieko bendra 
neturintis su kitomis to kūrinio 

Praėjusių metų rudenį turėjau 
svečią iš Lietuvos — kompozito
rių Antaną Rekašių, avangardi
nės muzikos kūrėją. Jisai atsive
žė keletą savo kompozicijų, įgrotų 
magnetofono juostom Penktąją jo 
simfoniją net dusyk išklausėme, 
pasidėję an t stalo partitūrą. 

Rekašius yra entuziastingas 
aleatorinės muzikos sekėjas. Alea-
torika '"alea'* lotyniškai reiškia 
lošimų kauliuką) yra tokios kryp
ties muzika, kurios autorius, apy
tiksliai nurodydamas, leidžia atli
kėjams tam tikrose vietose laisvai 
improvizuoti. Taigi aleatorinė mu
zika — atsitiktinumo, šanso mu
zika. Vakaruose ji buvo populiari 
prieš kokį dvidešimt metų, kai 
spontaniškumas mene buvo pas
kutinis mados šūkis. Šiandien, 
man regis, aleatorika jau yra at
gyvenusi savo sužydėjimą. 

Rekašius, be to. yra įdomus pa
šnekovas. Pasakoja jis apie muzi
kinį gyvenimą Lietuvoje, apie šių 
dienų lietuvius kompozitorius, ku
rių vienas kitas spėjo pagarsėti ir 
už Lietuvos ribų. kalbėjo ir apie 
šiuolaikinės muzikos situaciją tė
vynėje. 

I mano klausimą, ar modernioji 
muzika nesusilaukia visuomenės 
pasipriešinimo. Rekašius atsakė, 
kad dabar klausytojai yra su ja 
jau apsipratę, bet kitados, meno 
modernėjimo metais, senesnieji 
neslėpė savo nuožmaus priešišku
mo. 

Vienąsyk, pasakojo jis, susirin
kus būreliui muzikų paklausyti 
naujausių, gan radikalių kompo
zicijų. Jonas Švedas, dabar jau 
miręs Lietuvių Liaudies Ansamb
lio vadovas, nepakentęs savo ko
legų susižavėjimo, pašoko iš vietos 
ir, atsisukęs į klausytojus, sušuko: 
„Arba aš esu žioplas, arba jūs visi 
kvanktelėję!" J is , be abejo, turėjo 
galvoj antrąjį atvejį. 

Beje, mačiau būsimos 1983 m. 
Damų Šventės repertuarą. Ir kilo 

Vieni dainininkai mus žavi 
ypač dainavimo technikos tobulu
mu, kiti — įgimtuoju balsinės 
medžiagos grožiu, treti — sugebė
jimu atrasti bei perduoti dainuo
jamojo gabalo emocinę ir struktū
rinę esmę, ketvirti — visų šių 
savybių aukšto laipsnio deriniu. 
Jei reikėtų šios klasifikacijos 
rėmuose spręsti apie praėjusį 
sekmadienį „Margučio" koncerte 
chicagiškį debiutą atlikusią Vili
ją Mozūraitytę, galėtume ją jau 
visai drąsiai įrikiuoti t a rp trečio
sios kategorijos atstovų — su vilti
mi, kad, dar toliau pasistūmėjusi 
balso lavinimo kelyje, ji netrukus 
ats i ras ketvirtojoje, t.y., visapu
siškai tobuliausių balso stygų 
virtuozų kategorijoje. 

r^onsi kitaip opiomis us&ai apie 
V. Mozūraitytę pranašauti todėf, 
kad jos talentas ne tik dainuoti, 
bet ir giliausia prasme muzikuoti, 
yra (taip bent mums atrodo) visiš
kai neeilinis. Kas iš pastaruoju 
metu girdėtų mūsų dainininkų 
t a i p atkūrė Brahmsą , kad , 
paradoksiškai tariant, jau net 
nebesiklausėme dainavimo, o 
gyvenome tuo pačiu romantiškai 
taur iu (nors klasiškai discipli
nuotu) ilgesiu, kuriuo, reikia 
manyti , alsavo pats kompozito
rius, kūrybos momentu suteik
d a m a s jam skambančią formą? 
Net ir balsinio instrumento valdy
mo prasme daugiau įgudusi Lilija 
Šukytė nepasiekė to paties emoci
nio ekspresyvumo, kurį Mozūrai
tytė atrado keturiose iš puikiau
s i ų B r a h m s o d a i n ų 
(„Maedchenlied", „Wie Melodien 
zieht es mir", „Immer leiser wird 
mein Schlummer" ir „Von ewiger 
Liebe"). Bet ne vien Brahmse, o ir 
itališkame baroke (G. F . Haendel, 
A. Scarlatti, A. Caldara), ir 
o r i g i n a l i a m e a m e r i k i e č i ų 
a v a n g a r d i z m e (Char l e s įves 
„Saulėtekis"), na, ir pagaliau 
lietuviškojoje liaudinėje klasikoje 
(nuo Gruodžio iki K. Brundzaitės) 
ji jautėsi visiškai namie. Gal V. 
Mozūra i ty tės i n t e rp re t ac in io 
talento raktas — didelis ir plačios 
ampl i tudės n a t ū r a l u m a s , lei
džiąs jai pasisavinti viską, ką 
tik ji prisiliečia. Užtat įtikinan
čiai suskambėjo ir iš bendros šio 
jos koncerto repertuaro stilistinės 
orientacijos ryškiau atsiskyrusi 
V. Barkausko „Trijų satyrinių 
paveikslų" humoristika. 

V. Mozūraitytės al tas — pakan
kamai gražus, ne tiek sodraus, 
kiek skaidraus atspalvio, nors 
apatiniam registrui gal ir st inga 
aksomo. Tolimesnis balso trenira
vimas, kvėpavimo technikos 
tobulinimas, be abejo, išvystys 
dar neišnaudotą potencialą. Dik
cija pagirtinai aiški (o kamerinei 
dainininkei tai svarbu). Intona
cija — niekur nesušlubavusį net ir 
sunkiausiuose perėjimuose. Kitos 
pageidautinos savybės (baiso 
stiprumas, artisto fizinė laiky
sena) šiame elektroninio muzikos 
perdavimo amžiuje tampa relia
tyvia i mažiau re ikšmingos . 
Tačiau ir balso stiprumu V. 
Mozūraitytė ne per šykščiausiai 
apdovanota, o sceninė laikysena 
— irgi ne atsitiktinė, bet meninin
kes išieškota, nors, kaip ir kiekvie
nas daugiau skonio, negu esmės 
dalykas kai kam kartais gali ir 
mažiau patikti. Tik vieno esminio 
dalyko (greta technikos, kurios 
aukštumų V. Mozūraitytė tebe
siekia) tai kiekvienam daininin
kui būtinai ir visur reikia, nepai
sant, ar jis tik rekorduotų, ar ir 
koncertuotų — būtent, muzikalu
mo, pasireiškiančio tiek paskiros 
frazės, tiek visos kūrinio struktū
ros ir ja išreikšto turinio pagavi
mu. Kaip tik šito sugebėjimo, 
kuris grindžia dainininko profe
sionalumą ir pateisina jo preten
ziją būtų klausomam, V. Mozū
raitytė ir turi apsčiausiai. 

Niekur į save nenutraukianti 
dėmesio, o tik visuomet atiduo
danti pilną muzikinės palydos 
saiką — tokia buvo solistės akom-
paniatorė Raminta Lampsatytė-
Kollars. Ak, kad visi solistai turė
tų panašios kultūros palydovus! 
Kartu su savo vyru, smuikininku 

viską, ką žinojau ir atsiminiau". 
Nurodydamas, kad Lietuvos ka
riuomenės istorija dar neparašy
ta ir kad jo paties atsiminimuose 

fl yra neišvengiamų spragų ir pripa-
•i žindamas, kad kaipo atsiminimai 

^ jo raštai tegali būti subjektyvūs, 
jis visdėlto viliasi, kad būsimosios 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės karo istorikams jo knygos bus 
reikalingos ir jie skaitys jas. O ir 
kiti lietuviai, tikisi jis, anksčiau ar 
vėliau "susilauks lengvesnių lai
kų, kada lietuvių išeivių, taigi ir 
mano, parašytoms knygoms bus 
panaikintas dabartinis draudi
mas". Be abejo, tai viltis, masinu
si gen. Stasį Raštikį ištesėti ir šį di
delį darbą užbaigti. Tačiau jau ir 
dabar, iš okupuotos Lietuvos į iš
eiviją ateinančiomis žiniomis, 
Raštikio atsiminimai, nepaisant 
jų trūkumų, yra viena iš labiau
siai trokštamų gauti knygų. Ar be
reikia geresnio pateisinimo auto
riaus atliktam darbui ir leidėjų 
apsiimtam uždaviniui? 

• Ateitis nr. 10 (1982). Mėnesinis 
katalikiškos — lietuviškos orien
tacijos žurnalas, leidžiamas Atei
tininkų Federacijos. Vyriausias re
daktorius kun . dr. Kęs tu t i s 
Trimakas, 850 Des Plaines Ave., 
Apt. 409, Forest Park, 111. 60130. 
Administratorius Juozas Polikai-
tis, 7235 S. Sacramento Ave., Chi-
cago, IL 60629. Prenumerata me
tams JAV ir Kanadoj — 12 dol.. 
Pietų Amerikoj — 7 dol., visuose 
kituose kraštuose — 9 dol. Šį nu
merį redagavo Rima ir Linas Sid-
riai. 

Michael Kollars, pianistė — jau 
nebe kaip akompaniatorė, o kaip 
pilnateisė partnerė — atliko ir 
Liszto keturių dalių Duo. Čia 
jautėsi, kad abudu atlikėjai kietai 
dirba, iki paskutiniųjų įtempę 
visas savo technines jėgas, užtat 
ir nebeliko kvapo veikalo virtuo
zinėms plonybėms išryškinti. Kur 
kas sėkmingiau išėjo minėtasis C. 
įves „Saulėtekis", stilingai atlik
tas visų trijų koncerto dalyvių. 
Smuikininkas M. Kollars taip pat 
sugrojo ir Jono Švedo sonatos 
antrąją dalį solo smuikui (pirmoji 
ir trečioji dalis — smuikui su 
fortepijonu), kurią jis atlieka nebe 
pirmą kartą. Techniškai švarioje 
interpretacijoje pasigesta energin
gesnio emocionalumo, muzikinės 
minties kilimo ir atoslūgio paju
timo, be kurio Švedo muzika — ne 
S v e d o - mdr. 

Susimaišymas 
daug painesnis 

Kad V a t i k a n o II suvažiavimas 
įvyko, blogai! Je igu reikia ką nor s 
taisyti , reiškia, prieš ta i buvo 
ne tva rka . Vienus jo potvarkiai 
sumaišė , ki tus patobulino. O k a d 
patobul ino, ta i pa tv i r t ina klebo
n o žodžiai pamoksle: prieš didžią
s ias šven tes būdavę eilių eilės prie 
klausyklų, o d a b a r nesą ko veikti. 
Sus ima i šymas daug painesnis . 

E s a m e mokomi, kad Bažnyčia 
nekla id inga , e ina tiesiu keliu. Ne 
kar tą girdėjom pasakymą: nieko 
esminio nebuvo pakeista . Tai k a m 
tie smulkmenų kaitaliojimai? Ar 
neuž tenka esminių tiesų sielos 
i šganymui? Ką da r reikėtų išras
ti? Ar pr ieš susir inkimą buvusi 
tva rka buvo n e p a k a n k a m a t a m 
tikslui pasiekti? Jeigu taip, tai 
tuomet in ia i neklaidingi vadai kly
do. J e igu nekenkė, tai ko daugiau 
bereikia? Tegul tik visi ir toliau 
taip kopia į dangų. 

Kai k a s keičiama, t a m turi būti 
kokios nors priežastys: a rba 
kla idas reikia taisyti , a rba vadai 
pa junta , kad vairuoja į akligatvį, 
arba šven ta liaudis, ar Dievo 
t au ta i rna eiti savo keliu. Tada 
reikia daryt i vingį, užbėgti už 
akių i r toliau vadovaut i . Cia ir 
a ts i rado te rminas „sušiandieni-
n imas" . 

Žinoma, gyvenimas nestovi vie
toj. Keičiasi socialinės formos, tai 
kodėl nepakeis t i ir religinių, jeigu 
naujos patrauklesnės . Ir naujo
vės n e visiems priimtinos, bet ar 
tai svarbu , n e s paliečiami tik 
antraei l ia i k lausimai . Kai kam 
nepa t inka , kad ka imynas garsiai 
į ausį rėkia — trukdo susikaupti. 
Kiti nemėgs t a , kad moterys prie 
a l tor iaus maišosi: da l ina Komu
niją, šv. Raš tą skaito. Reiškia, 
moterys ir vyra i gali kartu gimdy
ti, be t apeigose vadovauti t a i ne. 
Šv. Povi las liepia moterims 
bažnyčioje tylėti. Povilo žodis — 
šv. R a š t o žodis. bv. Rašto žodis — 
Dievo žodis. Ta i kaip mes moteris 
iš š ios "bėdos iškapstysime? 

Bažnyčios vadai nu ta r ia , kad 
reikia daryt i pakei t imus. Bet darė 
ir Liuter is . Už tai jis turėtų būti 

RIMVYDAS ŠILBAJORIS 

Ž O D Ž I A I IR PRASMĖ 
LITERATŪRA ŠIANDIEN LIETUVOJE 

man tokia mintis: ar negalėtų ku
ri nors mūsų organizacijų sureng
ti lietuviškos muzikos savaitgali, 
panašų j kone kasmet įvykstan
čius teatro festivalius0 Būtų šio
kia tokia paguoda ir muzikos mė
gėjams. 

Scenos i i ..Ironhnnrf roektaklio (' 
lichingen")Abwoluto teatre, I tiicagoj 

ir-thė* dramos (»o«>t7. von Ber-

Goethė8 drama 
Kai kurių Chicagos d ramos teat

rų pajėgumą ir ryžtą parodo fak
tas, k a d pvz. Absolute tea t ras , 
3224 N . Clark, dabar stato Goe-
thes sudėt ingą dramą „Goetz Von 
Beri ichingen" iš Vokietijos impe
rijos riterių laikų. Pas t a tymas 
suorganizuotas min in t 300 m. 
sukakt į nuo pradžios vokiečių 
imigracijos į JAV ir todėl šį 
p a s t a t y m ą p a r ė m ė G o e t h ė s 
ins t i tu tas Chicagoje. D r a m a vaiz
duoja kara l iaus , vyskupo, didikų 
poli t ines varžybas ir jų trupių 
kovas, bet gausu ir romantinio 
elemento. Š iame pas ta tyme drama 
kiek ap t rumpinta net užtrunka 
per 3 vai . pavad in ta „I ronhand ' . 
Pas t a tymu: ruoštasi arti 5 rr.^r:"-
sių. J a m e :6 aktorių atlieka "4 
vaidmenis . Reikėjo paruošti net 
j.V % -.duramžišk'•« ap rang >s ea v a 
'u Pinr.aujar.v-fu aktnr-a; =u aka 
dėmimu pr tesimu pas . - j - 5;~ 
i pač ryškus: D. Puški (Goetz von 
B v f i d d n g H ^ , R. Rotham (Weis-

Kusenku Lerse). P a s t a t y m a s tęsis 
iki kovo 27 d. 

paskelbtas šventuoju. Kodėl jam 
neturėtų būti taikomi religinės 
laisvės deklaracijos žodžiai, kad 
žmogus turi teisę į religinę laisvę? 
Problema ne pakeitimai nereikš
mingose smulkmenose — didelis 
daiktas, ar kunigas į mus stovi 
pryšakiu, ar užpakaliu — bet už 
kai kurių įsakymų nevykdymą, ar 
vykdymą pagal savo supratimą, 
anksčiau buvo taikomi žiaurūs 
grasinimai, kokių dabar jau nėra. 

Žvilgtelkim į praeitį- š tai vieno 
pamokslo žodžiai: jei penktadienį 
suvalgei šaukštą sriubos, kurioj 
plūduriavo kumpis — sunki 
nuodėmė. Kas mokės katekizmo, 
žino, kuo tas kvepia. Ar dėl to 
jokia ..dūšelė" nepateko „peklon"? 
Jei ne, tai kam reikėjo taip skelb
ti? Jei pateko, tai kas ją iš ten 
išims? Būtų neteisybė ją ten palik
ti, kai dabar mes jau galime lais
vai su dešromis galinėtis. 

Arba štai kita sritis. Leidimai 
skirtis su teise tuoktis pakilo 75 
nuošimčių. Kas gi čia pasidarė? 
Žmonės patobulėjo, ar kokia nors 
netvarka su dvasiniais vadais — 
buvusiais ir esamais? Pamoksluo
se išgirstam daug gražių žodžių, 
kaip reikia tvarkyti šeimyninį 
gyvenimą, tačiau teorija ir prakti
ka — ne tas pat. Tik vienais 
metais apie 3000 kunigų gavo 
leidimą tuoktis — praktiškai 
„pamokyti", kaip reikia gyventi. 
Neteko rasti statistikos, kiek iš jų 
sukurtų šeimų buvo laimingų ir 
pavyzdingų. Kitas klausimas 
svarbesnis. Kas būtų su jais atsi
tikę, jei jie tai būtų padarę prieš 
Vat ikano II susirinkimą? Juos 
būtų ištikęs vargšo Putino liki
mas — ekskomunika. Kur teisy
bė? 

Dabar nereta išgirsti pasaky
mą: protestantai — broliai Kristu
je. Seniau kartą vienas žmogelis 
pasiguodė, kad jis negavo išriši
mo, kad meldėsi su protestantais. 
O kai buvo Šveicarijoj įvairių 
Bažnyčių suvažiavimas, ta i ir 
popiežius buvo nuvažiavęs su jais 
pasimelsti. Na, ir suprask tu, 
niekingas žmogau, kas čia darosi. 

P a s i d ž i a u g i a m , k a d š i s 
s u s i r i n k i m a s a n a t e m ų 
nepaskelbė. Tai kaip su tais 
susirinkimais, kurie anatemas 
skelbė? Kurie vadai — tos pačios 
Bažnyčios vaikai — gerai darė: ar 
kurie ana temas skelbė, ar kurie 
neskelbė? Vysk. V. Brizgys rašo: 
„...Paulius VI labai taktiškai atsa
kė į visas tuo laiku pasireiškusias 
klaidingas nuomones, bet neminė
damas nei klaidos, nei vietų, nei 
asmenų..." („Draugas". Nr. 11, 
1983.1.18). Vis dėlto eiliniam 
žmogeliui reikėtų padėti susi
gaudyti ir pirštu parodyti, kur 
velnias sėdi. Ir šių dienų Romoj 
jaučiama stoka drąsos. 

Ką lietuviai turėtų daryti? Yra 
geležinis dėsnis ir jo laikykimės, 
mylėkime Dievą ir artimą ne 
žodžiais, bet darbais. Smulkme
nas padiktuos sveikas gaspa 
doriškas protas. 

A. K. (New York) 
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