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gjmholizmas ir lietuvių literatūra naujame veikale

Viltis — šviesa
Pirmajam savo laiške apaš

talas Petras ragina mus, kad 
būtumėr „visuomet pasi
ruošę įtikinamai atsakyti kiek
vienam klausiančiam apie 
jumyse gyvenančią viltį (3:15)“. 
Mūsų gyvenamas pasaulis 
dažnai mums atrodo kaip neiš
aiškinama tankmė. Saulės 
spinduliai apšviečia nuosta
baus grožio sklypelius ir ati
dengia nevilties siaubingus 
padarinius žmonių ir tautų 
sielvarte. Žmonės ilgisi pras
mės ir taikos, bet susipainioja 
savo pačių silpnybėse ir melo 
pinklėse. Kaip tada išaiškinti 
ateities viltį — ateities, paža
dėtos, bet nežinomos?

Be vilties mes ne tik kad ne
įstengtumėme laukti, bet net ir 
žingsnio žengti. Viltis yra 
„žmogaus pati širdis ir siela“, 
nes „viltis įsivaizduoja tai, 
kas tikra“ (Martin Buber). Vil
ties skatulys yra mūsų vaiz
dus troškimas — jame viBa, 
kas žmogiška, susilieja į vieną 
judesį pirmyn, link to, ko dar 
nėra, bet kas galės būti.

Vilties mums reikia labiau 
negu bet ko kito gyvenime. Ta
čiau žinome, kad šiandien la
biau mus traukia beviltiš
kumas negu viltis. Matomai, 
viltis nesusilaukia labai gerų 
atsiliepimų mūsų laikais. Iš 
tikrųjų viltis yra labai sunkus 
ieškojimas kokio nors ateities 
gėrio, įmanomo, bet dar 
nesamo. Viltis įsivaizduoja ir 
trokšta, žaisdama su galimy
bėmis. Kur nėra vaizdaus troš
kimo, negali būti nė vilties.

Viltis ne vien tik įsi
vaizduoja ir trokšta. Ji įsi
vaizduoja ir trokšta kartu. Ji 
kyla vienokiu ar kitokiu būdu 
kaip bendruomenės veiksmas, 
ji atsiranda kad ir ten, kur du 
bičiuliai mėgina vienas 
kitame sužadinti viltį.

Mes galim nutarti sukurti 
tokią bendruomenę, kuri susi
dėtų iš visų žmonių: krikščio
nių, žydų, musulmonų, moterų 
ir vyrų, juodų ir baltų, palie
gusių ir sveikų. Tai reikalauja 
vaizduotės veiksmo, kuris pra
plėstų žmogiškumo sąvoką. 
Žmonijos sąvoka ir tautos 
sąvoka turi pasidaryti 
amžinai atvirom ir lanks
čiom, greitom prisitaikyti prie

tamsoje
to, kas nauja. Tokia sąvoka 
apima žinojimą ir pajutimą, 
kad rasime išeitį — kad mes 
kaip žmonės įstengsime iš
tverti ir susidoroti su aplinky
bėm.

Viltis yra sąmonė to, kas 
įmanoma. Mes rizikuojame 
toliau gyventi — su vaizduote 
eiti į ateitį, pažadėtą, bet neži
nomą, per viltį: „Kūrinija su 
ilgesiu laukia, kada bus ap
reikšti Dievo vaikai. Mat, kūri
nija buvo pajungta tuščioms 
pastangoms, — ne savo noru, 
bet pavergėjo valia, — su 
viltimi, kad ir pati kūrinija 
bus išvaduota iš pragaišties 
vergovės ir įgys Dievo vaikų 
garbės ’^isvę. Juk mes žino
me, kad visa kūrinija iki šiol 
tebedūsauja ir tebesikankina. 
Ir ne tik ji, bet ir mes patys, 
kurie turime dvasios prad
menis, — ir mes dejuojame, 
laukdami įsūnijimo ir mūsų 
kūno atpirkimo. Tuo tarpu 
mes esame išgelbėti viltimi. 
Tačiau regima viltis nėra 
viltis. Jeigu kas mato, tai kam 
jam viltis? Bet jei turime viltį 
nematydami, tada laukiame 
ištvermingai“ (Rom. 8:19-25).

Iš tikro viltis yra santykinis 
pergyvenimas. Ji reiškiasi 
santykyje su bendruomene, su 
draugu, su Dievu — santykyje 
su pagalba, ateinančia iš kito. 
Viltis ieško pagalbos. Viltis 
pasikliauja. Viltis žvalgosi iš 
savo tankmės kitur. Gryni 
herojai bijo priimti pagalbą. 
Bet viltis nebijo.

Galėti laukti yra esminis 
vilties bruožas. Laukimas 
užima labai svarbią vietą žmo
giškame troškime. Troškimas, 
kuris moka laukti, yra augan
čio brandumo žymė.

Reikia skirti dvi laukimo 
rūšis. Kartais laukiame todėl, 
kad jau nebeliko nieko kito, ką 
galėtumėme daryti. Tikroji 
viltis laukia, nes ji įstengia 
įsivaizduoti kas tikra, ir moka 
įsivaizduoti kartu su Dievu 
ateitį, pažadėtą, bet nežinomą: 
„stovime ir didžiuojamės 
Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien 
tuo. Mes taip pat didžiuoja
mės sielvartais, žinodami, kad 
sielvartas gimdo ištvermę, 
ištvermė — išbandytą dorybę, 
išbandyta dorybė — viltį. O

Pereitais metais knygų rin
koje pasirodė įdomus literatū
ros istorijos veikalas “Simbo
lizmo sąjūdis europinių kalbų 
literatūroje”. (The Symbolist 
Mouement in the Literature of 
European Languages), reda
guotas literatūros istorikės ir 
kritikės Anna Balakian. Tai 
didelio formato 732 psl. kny
ga, tam darbui sutelkusi apie 
50 autorių, vyrų ir moterų, ir 
sudaro antrąjį tomą ištisos li
teratūrinių studijų serijos “Ly
ginamoji europinių kalbų lite
ratūrų istorija” (A 
Comparative History of Lite- 
ratures ir European Langua
ges), kurios numatyta išleisti 
30 tomų. Be pirmojo, skirto 
ekspresionizmui, trečiasis pa
ruoštas nagrinėti avangardi
nius sąjūdžius, o kiti — įvai
rias kitas literatūrines 
apraiškas.

Šį didžiulį kultūrinį užmojį 
globoja ir remia Tarptautinė 
lyginamosios literatūros drau
gija (International Compara
tive Literature Association). 
Darbą prižiūri ir koordinuoja 
tam tikras komitetas, sudary
tas iš 16 literatūros istorikų ir 
mokslininkų, atstovaujančių 
kompetentingiausiems įvairių 
tautų šių sričių specialistams. 
Čia su savo studijomis daly
vauja prancūzų, anglų, vokie
čių, ispanų ir kiti mokslinin
kai, o vyriausioji veikalo 
redaktorė Anna Balakian yra 
New Yorko universiteto profe
sorė, lyginamosios literatūros 
dėstytoja, žinoma literatūros 
istorikė, tarp kitko 1977 me
tais paskelbusi kritinį simbo
lizmo vertinimą The Sym
bolist Movement.

viltis neapgauna, nes Dievo 
meilė yra išlieta mūsų širdyse 
Šventosios Dvasios, kuri 
mums duota“ (Rom. 5:2b-5).

Kun. Antanas L. Rubšys

V ilties buvo ir Sibire — nuotrauka iš Krasnojarsko, Mansko rajone.

Nuotrauka iš Sibiro su tokiu įrašu: „Čia Sibiro paveikslas, ant uolų 
•ne upės Manos, didelės... Visi lietuviai. Šv. Jono dienoje 1967 m. 

zelio 21 d. pasimeldę nuėjom nusitraukti dėl atminties. - Nelai
mingų lietuvių saujelė Sibire“.

Tai yra naujas ir labai įdo
mus bandymas neužsidaryti 
kurioje vienoje šalyje, bet, 
lyginant įvairių tautų litera
tūrines sroves, surasti tiek 
bendruosius, pagrindinius 
simbolizmo bruožus, tiek ir tai, 
kas yra būdinga tik kuriam 
vienam kraštui, ar tautai, ar 
zonai. Redaktorės Anna Bala
kian žodžiais, šio tomo auto
riai pasiryžo sunkiam ir at
sakingam uždaviniui: šiame 
analitiniame amžiuje sintetiš
kai apžvelgti tokį literatūrinį 
sąjūdį, dėl kurio tikslaus, vi
siems priimtino apibrėžimo 
dar reikėtų susitarti, bet kuris 
vis dėlto virto labiausiai glo
baliniu iš visų literatūrinių 
sąjūdžių. Šio veikalo tikslas 
skirias nuo panašios rūšies 
veikalų. Jo sumanytojams, 
atrodo, buvo ne tiek svarbu 
naujai patyrinėti pačias sim
bolizmo ištakas, prancūziš
kąjį jo branduolį, kiek kreipti 
dėmesį į tai, kaip simbolizmo 
srovė keitėsi, transformavosi 
kitose europinių kalbų litera
tūrose. Redaktorės nuomone, 
simbolizmas — jo struktūra, 
įvaizdžiai, poetinis žodynas, 
patekęs į kitus kraštus, niekur 
nevirto svetimos literatūros 
mada, kaip dažnai būna tais 
atvejais, kai nauja literatūri
nė srovė visą laiką jaučiama 
kaip kažkas svetima, kažkas 
primesta iš šalies. Simboliz
mas greičiau buvo katalistas 
idėjoms ir nusiteikimams, ku
rie jau iš seniau brendo vieno
je ar kitoje tautoje. Literatū
rinis sužydėjimas kyla 
paprastai tam tikrais specifi
niais momentais, pažadintais 
istorinių įvykių ar itin ta
lentingo ar veržlaus kūrėjo. 
Dėl to ir simbolizmas, slink
damas iš vienos srities į kitą, 
nors ir išlaiko visam sąjūdžiui 
charakteringas žymes, bet iš 
kitos pusės parodo atitinkamo

Theodore Robinson Kaimietė iš Giverny

istorinio momento nusiteiki
mus. Tokiu būdu iš esmės ne- 
tautinė literatūra kai kuriose 
tautose išsivystė į ryškiai tau
tinę, susijungdama su vietinė
mis tradicijomis, išjudindama 
ir absorbuodama seniau ten 
glūdėjusius kūrybinius nusi
teikimus, iš kartų į kartas ėju
sį tautinį paveldėjimą. Dėl to 
simbolizmas yra sunku su
vokti ir tiksliai apibrėžti.

Veikalas ir prasideda disku
sijomis, kas iš tikrųjų yra sim
bolizmas, kaip reikėtų api
brėžti šią srovę, kad tas 
apibrėžimas būtų visuotinai 
priimtinas. Nors niekas nea
bejoja, kad prancūzų sim
bolizmas nuspalvino europinę 
literatūrą, bet šalia to visą lai
ką buvo jaučiamos atkaklios 
pastangos kurti savitomis, 
naujomis formomis.

Šiuose bendruose svarsty
muose minimi ir vienas kitas 
lietuvis. Diskutuojant simbo
lizmo srovės atspalvius ir pai
numą bandant priskirti rašy
toją prie vienos ar kitos 
grupės, minimas ir mūsiškis 
Jurgis Baltrušaitis, latvių ir 
estų poetai. Kita proga prisime
namas Oskaras Milašius ir jo 
nuostabi (“astounding”) Can- 
tique de la Connaissance. Jis 
yra priskiriamas kartu su 
Claudel ir Valery jaunesnia
jai simbolistų kartai.

Užtrukus kiek prie apibrėži
mo klausimo, toliau svarsto
ma simbolizmo struktūra, jo 
stilistiniai standartai, iškėlę 
europinę poeziją į naujas aukš
tumas. Stengiamasi taip pat 
išryškinti ribas tarp simboliz
mo ir kitų srovių, pvz. moder
nizmo, ekspresionizmo, este- 
tizmo.

Vienas knygos skyrius — še
šios studijos — skirtas svars
tymams, kokį poveikį turėjo 
literatūrinis simbolizmas mu
zikai, teatrui, menui. Šioje 
dalyje Edouard Roditi straips
nyje “Simbolizmo idealų pliti
mas ir vystymasis mene” 
minimas ir mūsiškis “Mikola- 
jus” Čiurlionis (Mikalojus 
Čiurlionis) ir kiti baltų 
menininkai, tačiau autorius 
pastebi, kad Čiurlionis, muzi

kas ir menininkas, vienintelis 
pajėgė patraukti Vakarų dė
mesį, ir jo vardas dažnai mini
mas simbolistinio meno vei
kaluose. Bet ir šio menininko 
paveikslus galima matyti tik 
Kauno ar kai kuriuose Rusijos 
muziejuose, dėl to tektų abejo
ti, kiek didelė jo įtaka galėjo 
būti Vakaruose.

Pasidžiaugęs knygos ini
ciatorių palankumu mažai 
žinomoms kalboms ir jų lite
ratūroms ir pasklaidęs geroką 
skaičių puslapių, skaitytojas 
ras ir baltų simbolizmui skir
tą straipsnį skyriuje “Some 
National Perspectives”. Čia 
šalia skandinavų, lenkų, čekų 
ir kitų yra ir “Symbolism in 
Baltic Literatures” ir maž
daug tokio pat didumo “Sym
bolism and Finnish Litera- 
re”, jau kito autoriaus ir skirto 
tik suomių simbolizmui. “Sim
bolizmo baltų literatūrose” au
toriumi pažymėtas Vitautas 
Kubilis (turbūt Vytautas Kubi
lius). Jis teigia, kad simboliz
mas Lietuvoje kaip ir kituose 
baltų kraštuose nesudarė vie
nos stiprios literatūrinės sro
vės, daugeliu atvejų susilieda
mas su vis gaju romantizmu 
ar impresionizmu. Ši srovė 
Baltijos krantus pasiekė vėlo
kai, kai Vakaruose ji jau buvo 
užleHus vietą kitoms, o Rusi
joje jau buvo laikoma net mi
rusia. Autentiška simbolistine 
kūryba galima laikyti tik at
skirus veikalus. — Su tais tei
gimais tenka sutikti, prisimi
nus, kad simbolizmo 
žydėjimas kitur Europoje su
tapo su mūsų spaudos drau
dimu, o aplamai visame 
Pabaltyje su itin žiauria, 
beatodairine caristine reak
cija. Mūsų literatūra anuo me
tu rikiavosi lygiagrečiai su 
tautiniu atgimimu ir atspin
dėjo visos tautos rūpesčius.

Toliau skaitome, kad lietu
vių literatūrą į modernizmą 
pastūmėjęs sąjūdis Mloda 
Polska. Nenurodžius, kurios 
tautybės asmenys šiam sąjū
džiui priklausė ir kuria kalba 
jie rašė, klaidinamas skaityto
jas nelietuvis. Jis iš viso kon
teksto neišvengiamai pasida

rys išvadą, kad tai būta 
lietuviško sąjūdžio. Lietuvos 
literatūros istorijoje šis sąjū
dis paprastai neminimas. Jei 
autorius mano, kad tai yra 
svarbi, bet užmiršta lietuvių li
teratūros istorijos detalė, pajė
gusi pakreipti mŪBų literatūrą 
viena ar kita kryptim, tai to
kiai savo nuomonei paremti 
jis nepateikia jokių duomenų. 
Anekdotinio pobūdžio citata iš 
J. Herbačiausko straipsnių ir 
kalbų nedaug ką pasako apie 
mūsų ano meto literatūrinių 
sąjūdžių idėjas. Jau geriau nu
šviečia mūsų literatūrines pa
žiūras S. Čiurlionienės vieno 
straipsnio ištrauka: kūryboje 
reikia artėti prie bendrai žmo
giškų, egzistencinių proble
mų. Kūrėjo talentas esąs ypa
tinga jėga, kuri įstengia 
pralaužti matomų daiktų pa
viršių ir įsiskverbti iki pat sie
los gelmių. (Nuorodoj pažymė
ta Viltis, 1909.)

Lietuvių ir aplamai baltų 
simbolizme autorius pastebi 
dvi kryptis. Pirmoji — intuity- 
vinė, emocijų pritvinkusi, ky
lanti iš pasąmonės gelmių. Jai 
ai-timesnis esąs B. Sruoga, ku
rio kūryboje straipsnio auto
rius randa daugiausia simbo
listinio elemento ir paseka šio 
poeto brendimą dar Pirmojo 
pasaulinio karo metu Mask
voje, Jurgio Baltrušaičio li
teratūriniame salone kartu su 
Žymiausiais rusų simbolis
tais. Antroji kryptis — 
intelektualinė, remiasi filoso
finėmis refleksijomis, kon
templiacija, ieško nesikeičian
čių, pastovių vertybių. Jai iš 
lietuvių poetų artimesnis yra 
Motiejus Gustaitis, kuriam jo 
kūrybos centre yra kosmosas. 
Jo nuomone, poezija turinti 
atsiriboti nuo istorinio laiko ir 
vengti individualios inter
pretacijos, turinti palikti meta- 
fiziškai amžina. Artimas 
simbolizmui esąs ir Myko
laitis-Putinas, o iš vėlesniųjų, 
kurių kūryboje vis dar būtų 
galima rasti simbolistinių 
polinkių, Salomėja Nėris. Bet 
jei ši poetė minima kaip ar
tima simbolizmui bent iš da
lies, tai reikėtų minėti ta pa
čia prasme ir Joną Aistį, o 
taip pat kai kuriais jų kūry
bos laikotarpiais Faustą Kiršą 
ir Stasį Santvarą.

Veikalas yra monumenta
lus, studijų autoriai ir koordi
nacinio komiteto nariai yra 
pasaulinio garso mokslinin
kai. Bet labai gaila ir sunku 
paaiškinti, kaip tokios rūšies 
veikale, straipsnyje apie bal
tus, palikta ne tik smulkių ko
rektūros klaidų, bet ir skaity
toją klaidinančių, kurių 
neįmanoma aiškinti korekto
rių neapdairumu. Jau straips
nio autoriaus pavardė nesuge
bėta patikrinti. Žymusis latvių 
rašytojas Janis Rainis vienur 
žymimas kaip “Latvian Rai
nės”, kitur — “Lithuanian Jan 
Rainis”, Herbačiauskas yra 
kartais Herbačiauskas, kitur 
— Gerbacauskas (ir tai tam 
pačiam puslapyj). Ir vienu ir 
kitu atveju svetimtaučiui skai
tytojui nebus aišku, ar čia yra 
vienas ar du asmenys. Pana
šiai M. Gustaičio poezijos rin
kinys yra ne nurodytasis Erš
kėčių vainikas, bet Erškėčių 
taku. Erškėčių vainikas yra J. 
Herbačiausko. Putino Raštai 
pavirto į Putino Pastai, taip 

(Nukelta į 2 psl.)
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Valentina Oselienė

Marytės likimas
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Vieną gražų ankstyvo pavasario 
vakarą, prieš pat uždarant knygyną, kurio 
vedėja aš buvau, staiga atsidarė durys ir 
skubiai įėjo mano geras pažįstamas, gim
nazijos mokytojas Algis Valionis.

— Gerai, kad dar radau tave, — tarė jis 
kriste įkrisdamas į kėdę, stovėjusią prie 
mano stalo. — Man būtinai reikia vieno 
„Lietuvos žinių“ numerio, kuriame buvo 
įdomus straipsnis apie Vokietijos ruoši
mąsi karui.

Tai buvo 1939-jų metų pavasaris ir, 
nors aš mažai tesidomėjau politika, nera
mūs gandai buvo pasiekę ir mano ausis. 
Vis dar kalbėdamas apie Vokietijos kanc
lerį Hitlerį ir masinį ginklavimąsi, Algis, 
priėjęs prie ant atskiro stalo sukrautų laik
raščių, pradėjo juos vartyti, vėl išsklaidy
damas tai, ką aš neseniai buvau tvar
kingai sudėjusi.

— Ak, štai čia ir yra! — tarė jis, pasi- 
kišdamas laikraštį po pažastim. — Juk 
galiu pasiimti?

— Gali, jeigu atneši atgal. Aš renku 
komplektus. — Matydamas, jog jis nesi
rengia išeit, tariau:

— Sėskis dar. Tuoj ateis Marytė. Jei 
norėsi, galėsi eiti su mudviem pasivaikš
čioti.

Marytė buvo mano geriausioji draugė ir 
taip pat kaip Algis gimnazijos mokytoja. 
Mokiniai ją buvo praminę „Aureole“ dėl 
jos gražiai garbanotų auksu spindinčių 
plaukų, kurie, tikrai, kaip kokia aureolė, 
supo jos skaistų, gražių bruožų veidą. 
Turiu čia pat paminėti, jog Algis buvo, 
kaip visi sakė, „beviltiškai“ į ją įsimy
lėjęs. „Beviltiškai“ dėl to, kad Marytė, kaip 
dažnai atsitinka su gražiom ir turinčiom 
didelį pasisekimą moterimis, buvo santūri 
ir net šalta vyrų atžvilgiu. Tačiau, kaip aš 
tik vėliau sužinojau, to šaltumo ir santū
rumo priežastis buvo gilesnio pobūdžio.

Paminėjus Marytės vardą, Algio vei
das šviste nušvito.

— Puiku, — tarė jis, — bus proga 
papasakoti judviem apie didžiausią gimna
zijos skandalą. — Tuo momentu pasigirdo 
žingsniai, ir Marytė įėjo pro duris. Pama
čiusi Algį, ji padarė truputį komišką nusi
vylimo grimasą.

— Na matai, niekur aš negaliu nuo to 
Algio pabėgti. Tik ką mačiau gimnazijoj...

— Nepyk, — įsiteikdamas kalbėjo 
Algis, — štai Jonė pakvietė mane eiti bu ju
dviem pasivaikščioti.

— Tai ko dar laukiam, — jau linksmai 
šypsodamasi tarė Marytė. Einam. Toks 
gražus vakaras!

Puikus pušynas, kuriuo mŪBų miestelis 
buvo garsus, tuoj prasidėjo už knygyno pa
stato sienų. Kelios pušys augo net knygy
no kieme. Kai išėjom, saulė jau buvo be
slenkanti vakarop. Pro lieknas pušiB 
nusidriekę saulės spinduliai nutiesė 
auksines juostas. Lengvas rūkas sklaidėsi 
ir gulė žalsva migla požemiais ir glaustėsi 
tankiose pakrūmėse. Bet buvo dar šilta, ir 
paukščiai, ruošdamiesi nakčiai, dar nardė 
tarp lieknų pušų šakų. Pūtė malonus gai
vinantis vėjelis.

Kaip ryškiai stovi man dar atmintyje 
visas tas puikaus miško vaizdas! Kaip ryš
kiai, iš viso, prisimena man tas vakaras... 
Toli toli pasiliko ta gražioji, ramioji jau
nystė... Mes nenujautėm tuomet, jog netru
kus žiauriai susiklostę pasaulio įvykiai su
griaus mano, Marytės ir aplamai viso 
pasaulio ramybę... Ir dabar dažnai, kai aš 
klaidžioju vasaros kaitroj ir dulkėse skęs
tančiomis didmiesčio gatvėmis, žiaurus 
ilgesys suspaudžia širdį. Vėl, atrodo, aš 
pajuntu svaigų pušynų kvapą, o mano pė
da slysta spygliais išklotu takų pa
viršium... Ir ašaros nenoromis ištrykšta 
man iš akių.

Kurį laiką ėjome tylėdami, sužavėti 
miško ramybe ir grožiu.

— Na, kokią tu naujieną galėtum man 
pasakyti apie gimnaziją, kurios aš dar 
nebūčiau girdėjusi, — juokaudama kreipėsi 
Marytė į Algį.

— Gal tu ir girdėjai apie Kuznieckio 
išsišokimą, apie jo skandalingą pamoką 6- 
toj mergaičių klasėj?

— Girdėjau. Tai kas iš to? Visi pasi
piktinę, bet tuo ir pasibaigs.

— Taigi. Bet tuo šį kartą nesibaigs. Juk 
tu, Jone, pažįsti mokytoją Kuznieckį, — 
kreipėsi Algis į mane. Žinai juk, kad jis 
yra rusas, atvykęs į Lietuvą po pirmojo 
pasaulinio karo. Gal taip pat žinai, kad jis 
yra komunistas. Be to, jis yra sutvėręs 
„Laisvos minties“ mokinių būrelį, kuris 
pusiau slaptai veikia. Vadinasi, apie jo 
veiklą visi žino, bet nieks nieko nesako. 
Tačiau šį kartą Kuznieckis leido sau per 
daug.

— Tai kas atsitiko, ką jis padarė? — 
dabar jau susidomėjusi paklausiau aš.

— Ką jis padarė? — pakartojo piktai 

AlgiB. Tik tu paklausyk! Berods pereitą 
penktadienį jis turėjo pamoką 6-toj mer
gaičių klasėj. Jis ten dėsto pasaulinę 
istoriją. Nežinau kaip jis nukrypo nuo
savo temos... Bet jis pradėjo kalbėti tiesiog 
nesąmones. Girdi, lietuviai neturį tikros 
inteligentijos. Kas visi tie ponai ir val
dininkai?! Visi jie kilę iš kaimo, užaugę 
gryčiose — be jokios kultūros ir išsi
auklėjimo — tikri kaimo bernai. Lietuva 
neturinti net tikros vertingos literatūros. 
Štai rusų literatūra pagarsėjusi visam 
pasauly. Kurį lietuvį poetą ar rašytoją 
galėtum sulyginti su tokiu Turgenevu ar 
Puškinu?! Girdi, gal tik Cvirką būtų 
galima dar laikyti tikrai talentingu rašy
toju ir t.t. Na, bet pagaliau jis apvaini
kavo visą tą propagandą pridurdamas — 
esą Lietuva per anksti gavusi nepriklau
somybę, jai daug geriau būtų buvę likti 
Rusijos globoj. Jei kiltų karas... Na, čia, 
man atrodo, pasibaigė pamoka, o pri
trenktos ir apglušintoB visais tais pareiš
kimais mergaitės, grįžusios į namus, su 
pasipiktinimu papasakojo visa tai tėvams 
ir, žinoma, tas viskas pasklido kaip koks 
viesulas po visą miestą. Išgirdo apie tai ir 
komendantas ir apskrities viršininkas ir 
pradėjo mūsų teirautis — gimnazijos direk
toriaus ir kitų mokytojų. Jie negalėjo įsi
vaizduoti, jog tai būtų teisybė. Ar tikrai 
mokytojas Kuznieckis taip galėjęs kalbėti, 
ar tikrai mūsų gimnazijoj mokoma tokių 
dalykų?..

Bet mes turime tik mokinių, jaunų mer
gaičių žodį... Jos menkos liudininkės. Jos 
galėjo neBuprast, arba perdėt... Jeigu iš su
augusių kas nors būtų girdėjęs... Jeigu 
turėtume tokį liudininką, būtų galima ne 
tik įspėti mokytoją Kuznieckį, bet, grei
čiausiai, jį reikėtų pašalinti. Tikrai baisu, 
kad tokie dalykai skleidžiami mokinių 
tarpe. Jau neužtenka jam jo „Laisvos min
ties“ būrelio ir tos komunistinės literatū
ros, kurią jis tariamai skleidžia mokinių 
tarpe... Turėk tu man tiek įžūlumo!..

— Palauk, — pertraukė jį Marytė. — 
Pažiūrėjusi į jos veidą, aš pamačiau, kad 
jos skruostai degė ir ji buvo gerokai susi
jaudinusi. — Palauk, aš girdėjau, kai jis 
tai skelbė klasėje.

— Tu girdėjai?! — Algis net sustojo 
vietoje. — Kokiu būdu?

— Na, juk tu žinai, kad 6-ji mergaičių 
klasė yra laikinai, kol eina gimnazijoj 
remontas, tame nebaigtame statyti 
namelyje miške. Ten yra, faktinei, dvi kla
sės — 6-ji ir 3-ji — abi mergaičių klasės, o 
tarp tų dviejų klasių, viduryje, mažas 
mokytojų kambarys. Aš turėjau turėti 
pamoką 3-čioj klasėj, bet atėjau anksčiau 
ir laukiau mokytojų kambaryje. Ten sienos 
plonos, nes, kaip sakiau, dar namas ne
baigtas, tai mokytojų kambaryje viskas 
girdėti, kas vyksta klasėse. Kuznieckis 
kalbėjo garsiai, ir aš viską girdėjau. Aš 
ketinau jį sutikusi užprotestuoti, bet jis, 
baigęs pamoką, tiesiog išlėkė net neužėjęs į 
mokytojų kambarį- Jis manęs net nematė. 
Norėjau vėliau pasikalbėti apie tai su 
direktorium, bet atidėjau ir mergaitės pasi
skubino... Nemaniau, kad mano praneši
mas būtų buvęs reikalingas... ar svarbus...

— Tavo pranešimas nesvarbus?! — 
įsikarščiavęs ir jaudindamasis pertraukė 
Marytę Algis. — Bet kaip tik tavo liudiji
mas mums reikalingas. Juk tu neatsi
sakysi? Reikia tokį bjaurybę komunistą 
pamokyti. Reikia parodyti, jog mes nelei
sim bet kam šmeižti mūsų žmones, lite
ratūrą ir visą kraštą!

Sumišusi ir susirūpinusi Marytė 
kreipėsi į mane:

— Kaip tu manai, Jone?

Nuotrauka it Sibiro — Minos lietuviai Kraano- Lietuvą, {ratas: „Ilgam prisiminimui visą Mi- 
jarsko srityje, susirinkę iliydėti grįžtančius į nos pažįstamą. Neužmiršk, pažiūrėk tankiai“.

Claude Monet Giverny mitke

Tarptautinis epizodas: Millet, Monet ir jų 
bendrakeleiviai Amerikoje

Norint aplamai daugiau 
sužinoti apie Amerikos meną 
beveik nuo jo pradžios, visuo
met verta aplankyti Terra 
muziejų Evanstone, Illinois. 
Jis specializuojasi šioje srity
je, ypač kreipdamas dėmesį į 
praeitį. Neseniai užsibaigė 
paroda, kurioje bandyta 
įžvelgti į Prancūzijos įtaką 
Amerikos 19 šimtmečio menui. 
Tai Millet ir Monet įtakos 
Barbizono ir Giverny vieto
vėse, kur šie du dailininkai 
būrė aplink save mokinius. Jie 
pritraukė daug talentingų, iš 
Amerikos atvykusių, dailinin
kų, ieškančių naujų būdų save 
išreikšti. Visa tai parodo, jog 
19 šimtmečio Amerikos peiza
žo tapytojai buvo daugiau 
paveikti Prancūzijos, nei nori
ma paprastai pripažinti.

Prancūzas Millet (1814-1875), 
kuriam šiandien prikišama, 
kad jo tapyboje per daug 
sentimentaliai traktuojami 
kaimiečiai, pralaužė kelią jį 
pasekusiam impresionizmui,

Aš nežinojau nei ką sakyti, nei ką 
patarti. Tačiau Algis karštai įrodinėjo, jog 
tai esanti Marytės tiesiog patriotinė 
pareiga. Pagaliau vis dar kiek svyruo
dama ji tarė:

— Gal aš ir turėčiau liudyti, jeigu visos 
klasės mergaičių liudijimo neužtenka... 
Nes aš tikrai savo ausim netikėjau... Jis 
atrodė man esąs neblogas mokytojas. 
Atrodo, jį mokiniai mėgo. Gal jį turės 
atleisti, jeigu komendantas įsikiš. Ir tai 
būtų per mane...

Bet Algis nenusileido.
— Maryte, nesvarstykim kas bus. Bet

tapydamas gamtos, kaimo 
siužetus, tuo išvesdamas daili
ninką iš Btudijos. Tapė atvi
ram lauke, natūralioj, nebe 
studijos šviesoj. Juo pasekė 
amerikietis W. Hunt, taip pat 
tapydamas kaimiečius, bedir
bančius. Tačiau jo paletė buvo 
daugiau linkus į saulėlydžio 
spalvas. Posūkyje iš vieno 
stiliaus į kitą (iš Barbizono į 
impresionizmą) dalyvavo W. 
Metcalf. Jis tapė paprastus 
žmones kaimo užsiėmimuose, 
bet jo ryškios spalvos jį atve
dė į Giverny pas Monet.

Monet (1840-1926) žinomas 
kaip impresionizmo tėvas. Jis 
Giverny vietovėje subūrė tuos, 
kurie žvelgė į pačią gamtą 
kitokiomis akimis. Jų kūryba 
pasižymėjo ypatingais švie
sos studijų efektais. Nuo 1885 
metų Monet gubos ir kiti moty
vai tapo tapybinės šviesos 
efektų bei atmosferinių 
pasikeitimų studijų objektais. 
Buvo sukurta poetinės šviesos 
vizija. Vėliau figūra dingo ir

liko tik peizažai — sodai, 
Seine upės krantai ir t.t. 
Tačiau amerikiečių „kolonija“ 
Giverny vietovėje turėjo ir 
kitokių siekių, skirtingų nuo 
Monet. Robinson — beveik 
abstraktus savo spalvų 
kompozicijose; Berry — 
daugiau realistė. Frieske taip 
pat kūrė naujų interpretacijų, 
kaip Bonnard ir Vuillard 
daugiau krypo į dekoratyvinį 
priėjimą. Tie, kurie grįžo dirbti 
į Ameriką, pritaikė savo stilių 
Amerikos peizažui, iš vis labai 
stiprios įtakos darydami šio 
krašto menui. Tačiau 
neištrinamas faktas, kad šio 
meno šaknys yra Prancūzijo-

D. Kolbaitė
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mes negalime to nutylėti. Girdėjau, kad 
direktorius jau pranešė apie tai švietimo 
ministerijai ir, greičiausiai, atvažiuos kas 
nors. Bet iš tikrųjų turim visi sutikti, jog 
tai negirdėtas įžūlumas. Tu, Maryte, net 
negalvok kitaip. Tu pasakysi tiktai tei
sybę, o paskui tegul vyresnybė sprendžia 
kas daryti.

Pagaliau, dar kiek pasvyravusi, Mary
tė sutiko liudyti.

• * *

Praėjo pora dienų. Lijo, ir Marytė 
nebuvo užėjusi. Bet pagaliau vieną vakarą 
aš, uždarydama knygyną, beveik durte 
susidūriau su Maryte ir Algiu. Pakviečiau 
abudu pas save į butą, kuris buvo čia pat, 
tam pačiam name, kur knygynas. Aš tuoj 
pamačiau, kad juodu abu buvo labai susi
jaudinę. Marytės skruostai degte degė, o 
akys atrodė užverktos. Algio veide vyravo 
užuojautos ir kaltės išraiškos. Norėdama 
juodu kiek apraminti, aš pasiūliau arbatos. 
Tačiau abu atsisakė, o man bandant eiti į 
virtuvę, Marytė sulaikė mane už rankos ir 
sušuko:

— Jone, ar nematai, kad mudviem ne 
arbata rūpi. Sėskis ir klausyk. Šiandien aš 
liudijau. — Žodį „liudijau“ ji ištarė su pa
nieka, iš piktumo net pašokdama iš vietos. 
AlgiB pagriebęs ją už rankoB, bandė 
pasodyti vėl.

— Maryte, nusiramink! Išėjo ne taip, 
kaip kad aš maniau ir laukiau. Aš supran
tu, bet...

— Tai buvo grynas farsas ir pasi
juokimas, — atstumdama Algio ranką, 
sušuko Marytė. Jos akyse sublizgėjo 
ašaros, o lūpos sudrebėjo. Dabar buvo aiš
ku, kad reikėjo leisti jai papasakoti viską, 
leisti išlieti savo pyktį ir nusivylimą. Kiek

Simbolizmas
(Atkelta iš 1 psl.) 

pat netaisyklingai išspaus
dinta ir Tarp dviejų auirų 
(Tarp dviejų ausfa). Nuorodų 
rašyba ir netaisyklingai sudė
lioti skyrybos ženklai nelei
džia atskirti autorių nuo 
straipsnio ar veikalo antraš
tės. Nematyti jokios lietuviš
kųjų garsų š ž č ų ė y rašymo 
sistemos, bet spaustuvė, atro
do, tuos ženklus turėjo, nes ša
lia “Čiurlionienės” yra “Čiur
lionis”, yra ir “Baltrušaitis”. 
Šiaip ar taip, JAV jau yra ke
lios literatūrinės enciklopedi- 
jos, kur rašo kompetentingi li
teratūros mokslininkai 
lietuviai ir kur lietuvių auto
rių pavardės ir veikalų ant
raštės parašomi taisyklingai.

Autoriaus teigimai neprieš
tarauja aplamai tam vaizdui, 
kokį daugumas iš mūsų esa
me susidarę apie lietuvių sim
bolizmą. Bet paskaičius, vis 
dėlto kyla klausimų. Ar nebū
tų tikslinga šioje studijoje pa
tyrinėti dar dramą ir beletris
tiką, kad simbolizmo vaizdas 
būtų pilnesnis? Gal kai kas 
galėtų dar klausti, kiek šis 
straipsnis pagilino ir praplėtė 
lietuviškojo simbolizmo su
pratimą ir kiek visa simboliz
mo problematika pasistūmėjc 
į priekį.

Veikalo redaktorė savo įžan
goje pažymėjo, kad skyrius 
“Kai kurios tautinės perspek
tyvos” yra atviras tolimes
niam papildymui ir tyrinėji
mui, kad būtų galima 
dokumentuoti globalinę sim
bolizmo įtaką. Tikėkimės, kad 
šis darbas sudomins lietuvių 
literatūros mokslininkus ir 
bus jų pratęstas, ir čia paste
bėtos klaidos bei netikslumai 
bus tokiu būdu atitaisyti.

A. Sk.

• Laivas, nr. 3 (1983 gegužė- 
birželis). Religinio ir tautinio 
gyvenimo dvimėnesinis žurnalas, 
leidžiamas Marijonų vienuolijos. 
Redaktorius — kun. J. Vaškas, 
MIC. Adresas: 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629.

Numeryje skiriamas dėmesys 
pavasarinėms mūsų tikėjimo 
šventėms: Sekminėms — švento
sios Dvasios atėjimui (A. Dls.), 
lietuviškosioms Marijos garbini
mo tradicijoms gegužės mėnesį ir 
jų reikšmei dabartinėje mūsų 
tautos priespaudoje (Pranas Garš
va), Dievo Kūno šventei — 
eucharistiniam Kristaus pasili
kimui mūsų tarpe (V. Rimšelis), 
Kapų puošimo dienai Amerikoje, 
kurios tikslas yra gaivinti ryšį 
tarp mirusiųjų ir gyvųjų (Pr. Gr.).

susivaldžiusi, ji tęsė: — Įsivaizduok Bau, 
Jone, pašaukė mane į direktoriaus kabi
netą. Ten jau buvo direktorius, štai, Algis, 
tėvų komiteto pirmininkas ir kažkoks, 
man nepažįstamas, atstovas (atvykęs iš 
Kauno) iš Švietimo ministerijos.

— Ponas Rudis, Švietimo ministerijos 
vyriausias sekretorius, — įsiterpė Algis.

— Taigi, jie visi jau buvo Busėdę ir 
sutiko mane, kaip man pasirodė, nemalo
niais žvilgsniais. Tik direktorius šypso
damasis pašoko ir supažindino mane su 
tuo sekretorium. Aš dar nespėjau nei atsi
sėsti, kai įėjo Kuznieckis. Tuoj Algis 
trumpai išdėstė visą įvykį. Kuznieckis, net 
nedavęs jam baigti kalbėti, pradėjo tei
sintis. — „Tai, girdi, aš gal ir minėjau apie 
inteligentus ir apie literatūrą, bet aš nė žo
džio nepasakiau apie Lietuvos nepriklau
somybę“. Kalbėjo jis greitai, vengdamas 
žiūrėti į mane. Bet aš jį pertraukiau ir, 
bandydama ramiai kalbėti, pasakiau: 
„Žinote, Pone Kuzniecki, Jūs pasakėte, 
kad Lietuvai dar nereikėjo gauti nepriklau
somybės, nes ji buvo tam dar nesubren
dusi ir jai būtų buvę geriau likti Rusijos 
globoje. Aš tai ypač gerai atsimenu, nes tie 
žodžiai mane, kaip lietuvę, labiausiai 
įžeidė“. Kai tik aš tai pasakiau, Kuzniec
kis pašoko iš vietos ir, rodydamas pirštu į 
mane, garsiai Bušuko: „Jūs meluojat!“ — 
Čia Marytė taip susijaudino, jog jai nu
trūko balsas. Greitais žingsniais perėjusi 
per kambarį, ji sustojo prie lango ir pri
glaudė kaktą prie stiklo. Jos pečiai drebėjo, 
ir ji turbūt stovėjo ten užmerkusi akis ir 
nematė, kad už lango geso gražus pava
sario vakaras. Nematėme nei mudu su 
Algiu. Nuleidę galvas sėdėjome tylėdami, 
nedrįsdami prieiti prie Marytės ir kaip 
nors parodyti jai, kaip labai mudviem jos
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„Mūsų žmonės nuolatos triūsia...“
Pokalbis su dr. Leonu Sabaliūnu
JAV LB Kultūros tarybos 

1982 metų mokslinio veikalo 
premiją laimėjus dr. Genovai
tei Kazokienei už jos studiją 
rankraštyje The Life and 
Work of Konstantinas Mika
lojus Čiurlionis, kreipėmės ke
liais klausimais į vertinimo 
komisijos narį dr. Leoną Sa* 
baliūną, Eastem Michigan 
University politinių mokslų 
profesorių, kuris sutiko nu
šviesti vertinimo komisijos 
prieš akis turėtą darbą ir pasi
dalinti viena kita mintimi apie 
mokslines ir kūrybines premi
jas aplamai.

— Ar galėtumėte apibūdin
ti, kokio pobūdžio darbai buvo 
atsiųsti JAV LB Kultūros ta
rybos mokslo veikalo konkur
sui? Ar vyravo kokia nors dis
ciplina, tema?

— Apžvalga skaičiais štai 
kokia. Iš penkiolikos gautų 
darbų, lietuvių kalba parašy
ta — 11, anglų — 4. Apimties 
atžvilgiu, 13 knygų ir 2 stam
būs straipsniai ar straipsnių 
telkiniai. Išspausdintų dar
bų, darbų esančių spaustuvė

se ar pakeliui į spaustuves — 
10, o kiti 5 tebėra rankraščiai. 
Vyrai parašė 13 veikalų, mo
terys — 2. Pagaliau, temati
kos ar mokslo srities duome
nys: literatūra, kalbotyra ir 
publicistika — 5 veikalai, isto
rija — 3, biografija — 3, archi
tektūra — 1, kino menas — 1, 
menotyra — 1, ir sukaktuvi
nis leidinys — 1.

— Neskaitant premijuoto 
rankraščio, koks buvo bend
ras atsiųstų veikalų lygis 
mokslinių reikalavimų bei sti
liaus atžvilgiu?

— Apskritai, yra pagrindo 
džiaugtis veikalų lygiu. Gali
mybė niekam neduoti premi
jos, su kuria įvairūs vertinto
jai kartais susiduria, šį kartą 
net ir į galvą neatėjo. Priešin
gai, siųsti darbai akivaizdžiai 
parodo, kad mūsų žmonės 
Amerikoj, Australijoj, Euro
poj nuolatos triūsia, didžius 
darbus dirbdami. Jų darbo 
vaisiai ateity be abejo pasieks 
lituanistinių mokyklų moki
nius, vasaros stovyklų pro
gramų dalyvius, mokytojų

Jean Francois Millet Verpėja

kursų lankytojus, studentų su
važiavimų rengėjus ir paski
rus mokslininkus.

— Ar komisijos sprendimas 
buvo aiškus ir lengvas, o gal 
teko svarstyti didesnį skaičių 
rimtų kandidatų premijai?

— Apdovanoti premija buvo 
galima ne vieną darbą, o ke
lis. Pirminė aptartis (kurią, įs
kaitant ir mane, atliko Ro
mualdas Kriaučiūnas, 
Justinas Pikūnas, Julius 
Šmulkštys ir pirmininkas Kęs
tutis Keblys) bent gerą veika
lų trečdalį atrinko tolimes
niam bei išsamesniam 
nagrinėjimui. Kelių valandų 
svarstymui einant prie pabai
gos, paviršiun išėjo Genovai
tės Kazokienės studija. Ten ji
nai ir liko, komisijai savo 
nutarimą gale dar kartą per
žiūrint. PirmininkaB matyt no
rėjo būti tikras, kad į viską bū
tų atsižvelgta, kad savo 
nutarimu nedvejotume.

— Kuo, Jūsų nuomone, iš ki
tų labiausiai išsiskyrė premi
ją laimėjęs Genovaitės Kazo
kienės veikalas apie Čiurlionio 
gyvenimą ir kūrybą?

— Jis viršijo kitus veikalus 
suma tų savybių, kurių komi
sija ieškojo. Platus darbo už
mojis, originalumo žymės, 
struktūrinė bei metodologinė 
srities atstovų pagalba, dome
sys svarbia lietuviška tema — 
tai bene ir bus tie keli pagrin
diniai požymiai, kurie autorei 
pelnė komisijos narių balsus.

— Kaip žvelgiate į kasmeti
nį JAV LB Kultūros tarybos 
vykdomą kūrinių, kūrėjų, 
mokslininkų ir kultūros dar
buotojų premijavimą? Ar vil
tys, kad jis veikia jiems, o kar
tu ir vi s am išeivijos 
kultūriniam gyvenimui, kaip 
paskatinimas, pasiteisina?

— Pinigai ar kitoki apdo
vanojimai — remtina prakti
ka. Jie turtina lietuviškojo gy
venimo eigą. Žmonės sužino 
apie kūrėjus, o pastarieji tur
būt patenkinti, kad į juos at
kreipiamas dėmesys ir, kad jų 
darbai vertinami, spausdina
mi ir perkami. Pagaliau, verti
nimo komisijos sumobilizuoja 
visokius atsiskyrėlius profeso
rius, kurie, kaip šio pašneke
sio dalyvis, bodisi visuome
nės.

(Nukelta į 4 psl.l

M. K. Čiurlionis Iš „Pasaulio sukūrimo“ ciklo.

Kaziui Bradūnui paskirta „Illinois 
Arta Council“ poezijos premija

Institucijų, organizacijų ir 
mecenatų vardais pavadintų 
literatūros premijų mums 
išeivijoje netrūksta. Apsčiai jų 
yra ir amerikiečių visuo
menėje bei kultūriniame 
gyvenime. Tačiau lig šiol mes 
vis pasitenkinome ir džiau
gėmės tik savomis pre
mijomis, skiriamomis savai 
literatūrai. Ir štai bene pirmą 
kartą amerikiečių institucija 
paskiria savo metinę literatū
ros premiją už lietuvių kalba 
atspausdintą kūrybą. Illinois 
Arte Council poezijos premija 
už 1982 metais periodinėje 
spaudoje paskelbtą kūrybą 
tenka poetui Kaziui Bradūnui. 
Premijuotas jo poezijos ciklas 
„Prierašai prie Genezės“, 
atspausdintas 1982 metų 
„Metmenų“ žurnalo 44-tame 
numeryje. Premija yra 500 dol. 
Ją paskyrė Illinois Arts Coun
cil sudaryta komisija iš litera
tūros dėstytojų bei kritikų: 
Robley Wilson, Jr., Cedar 
Faile, Iowa; Clayton Eshle- 
man, Pasadena, Califomia; 
Judith Mintz, Bayside, Cali
fomia.

Premijuotasis ciklas, kaip 
matyti iš čia persispausdina
mų kelių eilėraščių, sukasi 
apie biblinį pasaulio 
sukūrimą. Tai tema, randama 
ir kituose menuose. Muzikos 
pasauly bene žinomiausia yra 
Haydno oratorija „The Crea- 
tion“, o dailėje — žavusis M. 
K. Čiurlionio „Pasaulio sukū
rimo“ ciklas. Net mūsų tau
tosakoje galima rasti šiai 
temai labai artimų užuominų. 
Sakysim, anoji tautosakinė 
frazė: „Mėnuo saulužę vedė 
pirmą pavasarėlį“. Tai pir
mapradis kūrimo pavasaris, 
kada viskas pirmą kartą turė
jo kilti į saulę.

Kazio Bradūno „Prierašų 
prie Genezės“ ciklas nėra 
tačiau kokio aprašomojo ar 
vaizduojamojo pobūdžio. 
Autorius čia kosminį ir biblinį 
pasaulio sukūrimą pats 
asmeniškai išgyvena, lyg pats 
jame dalyvautų ir pergyventų 
žemės, visatos ir savo paties 
— žmogaus sukūrimą. Tuo šis 
poetinis užmojis yra naujas, 
atkreipęs į save ir kitų dėmesį.

Iš ciklo ,,Prierašai prie Genezės“
Kazys Bradūrtas

Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę (Gen 1,1).

Kaip ir kada, ką reiškia pradžioje
Jau milijonų šviesmečių tvane,
Kur Dievas po visatą braidžioja, 
Nešiodamas, kaip Kristupas, mane.

Ir atneša ir pasodina prie šios knygos —
Naujos pradžios. O gal kas nors išeis?
Ir mudu žaidžiame lygu-nelygu 
Eilėraščiais, kaip duonos trupiniais.

Skaitytojau, tu būki tas trečiasis,
Kursai šalia stovėdamas stebi —
Galbūt ne laimę ir ne baimę parsineši,
O nejučiom ir negirdom abi.

Ir Dievo Dvasia sklendeno viršum vandenų 
(Gen 1, 2).

Sparnų sujudintą dvelkimą,
Kaip gimdančios alsavimą, jaučiu —
Vanduo suraibuliavo ir nurimo
Lig „Tebūnie“ toliausių pakraščių.

O ta tyla tarytumei prieš audrą,
Kada čia viskas dar tik prasidės,
Kada tik vakaro dangus nuraudo,
Dar nematyti nė vienos žvaigždės,

Tik bundantį perkūnijos dudenimą 
Vos vos girdi... Ir štai pirmi lašai! 
Tada klaupies į tik sutvertą žemę 
Ir nieko neprašai.

Dievas dar tarė: žemė teišveda gyvas esybes, 
pagaljų rūšį (Gen 1, 24).

Dar jokio tako, jokio kelio
Gilioj žolėj nesurandu —
Iš kur tu išnirai, žalteli, 
Ieškodamas žmogaus pėdų?
Dar jokio žingsnio, jokio balso,
Dar nesakau: esmi...
Ant žemės rankų čiulba paukštė —
Dar aš tik jos giesmė.

Taigi Viešpats Dievas padarė iš žemės molio 
žmogų ir įkvėpė j jo veidą gyvybės kvapą (Gen 2, 7). 

Bet molį atlupai nuo žemės — 
Ji nori atsiimt mane, 
Skubėk įžiesti savo ženklą 
Karšto kvapo ugnia...

Dabar jau, Viešpatie, esu
Vien tavo žaizdro degtas molis:
Ir mano laimė — tau sesuo,
Ir mano skausmas — tavo brolis.

Sutvėrė juodu, vyriškį ir moteriškę. Ir Dievas 
juodu palaimino (Gen 1, 27-28).
Gaivioji žemės vėsuma
Paliečia dangišką nuogumą —
Sapnuojat nepatirtą, būsimą
Aukos ir vakarienės dūmą.

Ir krūpteliat visu ūgiu,
Ir džiaugsmas plūstelia bežadis...
Eilėraštį aš čia baigiu,
Dar meilei žodžio nesuradęs.

(Iš „Metmenų“, 1982 m., Nr. 44)

buvo gaila. Be to, mudu abu jautėmės 
kalti, kad įstūmėme ją, nors ir nenoromis, į 
tokią nelemtą padėtį. Pagaliau Algis, ne
drąsiai priėjęs prie joB, apkabino ją per 
pečius.

— Tai buvo mano kaltė, Maryte. Jei 
gali, atleisk! Aš nenumačiau, kad kas nors 
panašaus galėtų įvykti...

— Na, o kas po to? Ką visi kiti sakė? — 
paklausiau aš.

— Tylėjo, — pasitraukdama iš Algio 
glėbio ir atsisukdama į mane drebančiu 
balsu tarė Marytė. — Tylėjo! O aš nelauk
dama nieko ir tik tarusi: „Aš tą patį galiu 
pasakyti ir apie Jus, Pone Kuzniecki“, 
išėjau iš kambario. Algis pasekė mane...

— Bet tu, Maryte, nenorėjai nė kalbėti 
su manim, ir aš tuoj vėl grįžau atgal į 
kabinetą, — įsiterpė Algis. — Jie visi buvo 
susėdę aplink stalą ir direktorius man 
paaiškino, jog, žinoma, esąs dar 6-tos kla
sės mokinių liudijimas. Girdi, jie visi esą 
tos nuomonės, jog reikėtų dar tartis su 
komendantu. Taip ir buvo išsiskirstyta. 
Tiesa, kai aš sugrįžau, Kuznieckio jau 
nebuvo. Bet, Maryte, tu papasakok Jonei, 
kas vėliau atsitiko. Papasakok, kaip Kuz- 
nieckis atsiprašė... — Marytė šluostydama 
ašaras grįžo prie stalo ir kiek ramiau pra
dėjo pasakoti:

— Tu supranti, Jone, jog aš buvau 
tokia pikta, kad visai nenorėjau kalbėtis 
su Algiu. Aš tikrai žinojau, jog iš to viso 
liudijimo nieko nebus. Mes lietuviai esame 
tokie „tolerantingi“. Kaip galėtume 
„nuskriausti“ žmogų, ir t.t. ir t.t. Na, aš 
pasukau į namus per mišką, nenorėdama 
nieko sutikti... Norėjau būti viena. Tik stai- 

pagriebė mane už rankos. „Panele Maryte, 
dovanokit man, dovanokit...“ ir jis bandė 
bučiuoti mano ranką. Įsivaizduokit sau! 
Man buvo tai taip netikėta, kad aš neži
nojau nei ką daryti... Žinoma, aš ištrau
kiau savo ranką, o jiB vėl stengėsi ją pa
griebti. Jis visas drebėjo ir... ir jo akyse 
buvo ašaros... Tikrai. Jis drebančiu balsu 
kalbėjo toliau: „Dovanokit man, 
dovanokit! Aš negalėjau kitaip pasielgti. 
Aš turėjau kaip nors gintis. Kas būtų, jeigu 
mane atleistų... Žmona serga, sūnus stu
dijuoja universitete... Panele Maryte (vėl 
bandė bučiuoti ranką), pažadėkit, kad 
netrauksit manęs atsakomybėn, neskųskit 
manęs... Aš įžeidžiau Jus — dovanokit 
man“... Jis stovėjo man skersai kelio, 
beveik su jėga laikė mane... Beveik verkė... 
Ką aš turėjau daryti?! Ir žinote, ką aš jam 
atsakiau —- Aš pasakiau, kad aš jo į jokius 
teismus netrauksiu, bet, jeigu mane kvies 
liudyti, aš vėl turėsiu pasakyti teisybę. Tuo 
ir pasibaigė mudviejų pasikalbėjimas. Bet 
aš esu tikra, kad tuo ir viskas pasibaigė, ir 
nukentėjau tik aš viena.

• * *

Marytės buvo teisybė. Kuznieckis tik 
buvo įspėtas, kad būtų atsargesnis savo 
pamokose ir neagituotų mokinių. Tiesa, 
„Laisvos minties“ būrelis buvo uždarytas, 
bet, atrodė, kad veikė ir toliau, nors dabar 
jau slapta. Ir Marytė teisingai spėjo — tik 
ji viena nukentėjo, bet kiek nukentėjo, mes 
dar tuomet nei nujausti, nei įspėti 
nebūtume galėję.

* * * 

pamokų dar buvo daug laiko. Mudvi su 
Maryte, o dažnai ir Algiui prisidėjus, 
eidavom beveik kasdien į mišką pasi
vaikščioti. Tas ilgas takas miške, kurį mes 
dažniausiai pasirinkdavom, vedė į žolėm ir 
krūmokšniais tankiai apaugusį, apleistą 
geležinkelio pylimą. Paėjus kiek tuo aukš
tu pylimu, prieidavom Nemuno krantus ir 
seniai nugriauto tilto likučius. Tas ge
ležinkelis, tas pylimas ir tas tiltas kadaise 
ėjęs į Vilniaus kraštą ir į nuo mūsų pa
grobtą sostinę Vilnių. Tačiau mus labiau 
už nostalgišką nuotaiką viliojo pasakiškai 
gražus gamtos vaizdas, kuris, pasilipus 
ant aukštų tilto griuvėsių, atsiverdavo 
prieš mūsų akis. Tuoj apačioj stipria ir 
plačia srove plaukė Nemunas. Jo skaidria
me vandenyje, kaip veidrodyje atsispin
dėjo žydro mėlynumo dangus, tilto griu
vėsiai ir liekni beržai bei aukštastiebės 
pušys, kurios gausiai augo Nemuno 
pakrantėse. Kito kranto plati lyguma 
apaugusi beržynais siekė tolimą hori
zontą. Vaizdas buvo platus, kvapą užiman
tis ir atskleidžiantis sielai lyg pačios lais
vės ir grožio esmę. Ilgai ten Btovėdavom, 
beveik sulaikydami kvapą, ir gėrėdavomės 
tuo pasakišku lietuviškos gamtos grožiu.

Vaikščiodami kalbėdavomės apie 
einamuosius reikalus, knygas ir vis daž
niau ir dažniau apie tuomet jau nerami
nančius gandus, apie gresiantį Europoj 
karą. Bet mes niekad neminėjome to 
nelemto įvykio su Kuznieckiu ir tos 
nemalonios rolės, kuri atiteko Marytei. 
Visų to įvykio pasekmių mes tą paskutinę 
ramią vasarą negalėjome net numatyti. Be 
to, greitai prisidėjo dar vienas dideliu 

įprastas kelias į pylimą pradėjo ją labai 
nuvarginti. Veidelis išbalo, ant skruostų 
atsirado karštos raudonumo dėmės. Ji pra
dėjo kosėti. Pagaliau mudu su Algiu 
patarėme jai nuvažiuoti į Kauną ir nueiti 
pas plaučių ligų specialistą. Nors mudu su 
Algiu ir turėjome blogų nujautimų, bet jos 
tos kelionės rezultatai tiesiog mudu trenkte 
pritrenkė. Tuberkuliozė! Anais laikais tai 
buvo tas pats, kas dabar yra vėžys. Džio
va, kaip mes anuomet tą ligą vadin
davom, buvo beveik mirtina liga ir užpul
davo ji dažniausiai, kaip tuomet atrodė,

pačius gabiausius, pačius gražiausius 
žmones pačiame jaunystės žydėjime.

Bet Marytė! Ne, tai negalėjo būti! Ta 
linksmoji, greitoji mūsų gimnazijos pažiba 
— mūsų gražuolė Marytė!

Tą pačią dieną, kai ji grįžo iš Kauno, 
Marytė pirmiausia atėjo pas mane ir, kaip 
man atrodė, gan ramiai pasakė:

— Jone, aš taip ir žinojau. Aš turiu 
džiovą. Žinoma dar tik pati pradžia... Gali 
pavykti ligą sulaikyti... Bet gali (čia jos 
balsas sudrebėjo) žengti greitai... Taip 
daktaras sakė.

— Ak, Maryte, — nuslopindama savo 
nerimą ir susirūpinimą, bandžiau ją 
raminti. — Jeigu tu protingai gyvensi, 
nepavargai, gerai valgysi... Atsimeni Kazį 
Daugirdą? Jis dabar sveikas, nors turėjo 
keletą kraujoplūdžių... — Čia Marytė taip 
išbalo, jog aš tuoj pasiskubinau pridurti: — 
Žiūrėk, jis vėl Bveikas ir mokytojauja, 
berods, Panevėžy...

— Žinoma, aš jį atsimenu, — atsakė 
Marytė. — Bet jis buvo išvažiavęs į Švei
cariją. Juk jis buvo išsiųstas valdžios pini
gais ir jis ten išbuvo, kiek aš atmenu, apie 
dvejus metus. Tačiau kas mane siųstų į 
Šveicariją?! Aš ir negalėčiau važiuoti. Aš 
turiu padėti savo mamai. Tiesa, Jone, ne
sakyk kol kas niekam. Aš dar esu neužkre- 
čiamoj stadijoj. (Bent taip daktaras sakė.) 
Todėl nėra reikalo niekam žinoti. Pra
šysiu, kad ir Algis niekam nesakytų.

Taip kol kas ir pasiliko. Tik ji man dar 
prisipažino, jog ji jau seniai spėjusi ir be
veik buvusi tikrs jog ji serganti džiova.

— Tnriil tu innrnnfi Inin iii ilm
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Trijų žanrų literatūros vakaras
Kazys Bradūnas, Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Algirdas Landsbergis Jaunimo centre
Literatūros vakarų tradicija 

išeivijos kultūriniame gyvenime 
yra tokia apraiška, kuri dešimt
metis po dešimtmečio gyvuoja, 
nerodydama silpnėjimo ženklų. 
Suprantama, gyvųjų rašytojų lite
ratūros vakarai ar aktorių žodinės 
kūrybos rečitaliai nėra 
kasdieninis reiškinys. Sakysim, 
Poezijos dienos Chicagoje būna 
tik kartą metuose ir literatūros 
vakarai kolonijose būna vis dėlto 
rečiau negu baliai. Bet jeigu iški- 
lesnėm progom ir be literatūros 
neapsieinama, tai dar gerai. Gal 
tokie pavyzdžiai, kaip Pasaulio 
Lietuvių Dienų literatūros 
vakaras, paskatins ir vietines 
apylinkių ir apygardų Lietuvių 
Bendruomenės valdybas ir šiaip 
įvairias organizacijas bei vasaros 
stovyklas nepamiršti literatūros, 
pasikviečiant rečitaliui pačius 
rašytojus ar literatūrą mėgstan
čius aktorius.

Gražu, kad Antrosios Pasaulio 
Lietuvių Dienos patį pirmosios 
dienos vakarą paskyrė dabarties 
lietuvių literatūrai, tiems rašy
tojams, kurie kartu su visais neša

Naujos knygos
* Romualdas J. Misiūnas ir Rein 
Taagepera. THE BALTIC 
STATĖS: YEARS OF
DEPENDENCE, 1940 - 1980. 
Berkeley: University of Califor- 
nia Prese, 1983. 333 psl. Gau
nama ir „Drauge“.

*
Lietuvio istoriko Romualdo Mi

siūno, Yale universiteto Concilium 
on International and Area 
Studies mokslininko, ir esto Rein 
Taagepera, socialinių mokslų pro
fesoriaus University of Califor- 
nia, Irvine, veikalas, užsakytas 
Didžiosios Britanijos leidyklos 
Christopher Hurst, kaip tęsinys 
1974 metais išleistos Georg von 
Rauch studijos The Baltic Statės; 
the Years of Independence, 1917 ■ 
1940. Šios tolimesnės studijos 
tikslas yra užpildyti spragą 
mokslinėje literatūroje apie 
Pabaltijo kraštų sovietinės 
okupacijos laikotarpį.

Knygoje apibūdinama ir anali
zuojama Pabaltijo kraštams bū
dingas prieštaravimas tarp jų 
politinio priklausomumo Sovietų 
Sąjungai ir kultūrinės auto
nomijos nuo pat jų okupacijos ir 
aneksavimo 1940 metais. Autoriai 
apžvelgia okupacinės padėties 
laikmetį, suskirstydami jį į ketu
ris svarbiausius tarpsnius: so
vietų, vokiečių ir vėl sovietų 
okupacijos antrojo pasaulinio 
karo metu (1940 - 1945); pokario 
stalinizmą (1945 - 1953), kada 
vyko partizanų rezistencija, 
kolektyvizacija, deportacijos, in
dustrializacija kolonistų pagalba, 
vietinių komunistų partijų 
stiprinimas ir tautinių kultūrų 
naikinimas; „atolydžio“ metą 
Kruščevo laikais (1954 - 1968), 
kada visos trys tautinės kultūros 
smarkiai atsigavo, ekonominė 
būklė pagerėjo ir vyko nesėk
minga kova dėl politinės auto
nomijos; prieštaringas ten
dencijas nuo 1968 metų iki šiol, 
kada Maskva pradėjo stengtis 
įvesti labiau centralizuotą poli
tinę ir ekonominę kontrolę, o kul
tūra ir gyvenimo būdas ėmė 
labiau vakariškėti, tuo tarpu buvo 
intensyvinamos rusifikacijos 
pastangos, skatinant imigraciją ir 
užmetant svetimas kultūros for
mas, pradėjo kilti vartotojų visuo
menės poreikiai, palydimi spora
diškais maisto trūkumais. Autorių
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išeiviškąją dalią, nėra atšokę nuo 
saviškių kultūrinio gyvenimo ir 
nuo vioos tautos laisvės siekio, o 
taipgi yra reiklūs kūrybinių pa
stangų rezultatui.

Kaip žinome, Pasaulio Lietuvių 
Dienų literatūros vakaras įvyks 
birželio mėn. 25 d. (šeštadienį) 7 
vai. 30 min. vak. Jaunimo centro 
didžiojoj salėj, Chicagoje. Ten 
savo kūrybą skaitys šie rašytojai: 
Kazys Bradūnas, Biruti Pūke
levičiūtė ir Algirdas Landsbergis. 
JAV LB kultūros tarybos rūpes
čiu vakaran pakviesti rašytojai 
daugeliu atžvilgių vienas į kitą 
nepanašūs, kiekvienas jų kito 
žanro, kiekvienas ryškiai indi
vidualaus braižo, vis kitokio lite
ratūrinio bei filosofinio credo. 
Visa tai literatūriniam vakarui 
turėtų suteikti didelį įvairumą ir 
spalvingumą, ypač žinant, kad jie 
visi trys moka žodį ne tik gerai 
parašyti, bet ir jį puikiai perteikti 
auditorijai. Viso vakaro organi
zacinėmis aplinkybėmis čia vieto
je rūpinasi II PLD Renginių ko
mitetas, ypač Dalė Gotceitienė,

pirmu žvilgsniu
išvada — per 40 metų politinė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos anek
sija nepajėgė įvykdyti kultūrinės 
šių tautų asimiliacijos į sovietinę 
visuomenę, jeigu tokia būtų. Todėl 
šios studijos duomenys prašoka 
vien tik Pabaltijo kraštų padėtį 
mūsų šimtmetyje ir veda prie 
klausimo apie Sovietų Sąjungos 
tolimesnio stabilumo perspek
tyvas.

Veikalas parašytas labai gra
žia anglų kalba ir moksliniu nuo
dugnumu bei vispusiškumu nagri
nėja visiems mums taip opius 
klausimus. Užsklandoje autoriai 
atsargiai optimistiški dėl Pabal
tijo kraštų ateities: „Nepra
matomi esminiai pasikeitimai 
Baltijos scenoje, kuriuos galėtų 
įžiebti išorinės jėgos, žinoma, yra 
nesuskaitomi, pradedant nuo 
katastrofų, kaip branduolinio 
karo, ir baigiant Amalriko 1984- 
tųjų metų vizija. Didžiosios Rusi
jos karinio perversmo Maskvoje 
nelabai galima tikėtis, nors jis 
nėra neįmanomas ir jo išdava 
galėtų būti respublikų formalios 
sąjungos panaikinimas bei jį 
lydinti kultūrinė autonomija. 
Nemaža rusų technokratų dalis 
kaip tik tai siūlė, ekonominio 
našumo sumetimais, kada 1977 
metais buvo diskutuojama nau-

LRD 1982 metų premija — „Pažadų dvarui“
Lietuvių Rašytojų draugijos val

dybos pakviesta vertinimo komi
sija — dr. E. Tumienė, Bernardas 
Brazdžionis, Jurgis Gliaudą, Ig
nas Medžiukas ir P. Algis Rauli- 
naitis — skirti premiją už geriau
sią 1982 metų grožinės literatūros 
veikalą susirinkusi posėdžiui 
1983 m. gegužės 28 d. pareigomis 
pasiskirstė taip: pirmininkė — 
Elena Tumienė, sekretorius — P. 
Algis Raulinaitis, nariai — Ber
nardas Brazdžionis, Jurgis Gliau
dą ir Ignas Medžiukas. Vertinimo 
komisijos nariams LRD valdyba 
atsiuntė šias knygas (autoriai 
abėcėlės tvarka):

K. Barėnas, „Beragio ožio me
tai“, romanas

A P. Bagdonas, „Gyvenimas 
nejūkaa“, apysakos žemaičių 
tarme

A. Gustaitis, „Ko liūdi, 
putinėli“, eleginės satyros

A. Kairys, „Pažadų dvaras“, ro
manas

A Kairys, „Lotofagų šaly“, eilė
raščiai

A. Melnikas, „Gėlių generacija“ 
romanas

I. Meras, „Sara“, romanas
B. Pūkelevičiūtė, „Marco Polo 

Lietuvoje“, apsakymai
L. Šimkutė, „Prisiminimų inka

rai“, eilėraščiai.

Komisija, susipažinusi su visais 
veikalais ir jos nariams pasi
sakius apie kiekvieną veikalą 
atskirai, dauguma balsų slaptu 
balsavimu pasisakė už Anatoli
jaus Kairio „Pažadų dvarą“. 
Savo protokole vertinimo komiai- * 
ja apie „Pažadų dvarą“ taip rašo:

„Jame autorius, tęsdamas lietu
vių literatūros tradiciją, sukuria

Birutė PūkelevičiūtėKazys Bradflnas Algirdas Landsbergis

kuri vakare tars įvadinį žodį ir 
pristatys rašytojus.

Kiek jau pavyko gauti informa
cijų, tai vakaro programoje lite
ratūros bičiuliai gali tikėtis išgirsti 
štai ką:

Kazys Bradūnas pirmiausia iš 
daugelio savo poezijos knygų bus 
atrinkęs kuo nors ypatingesnius 
savo eilėraščius ir juos čia per
skaitys, pridėdamas vienur kitur 
atitinkamus komentarus. Ir 
paskui dar visą vakarą užbaigs 
pačiais naujausiais savo eilėraš
čiais, iš rašomos knygos „Prie
rašai“.

joji Sovietų konstitucija. Antra 
vertus, pasikeitusi vadovybė 
Maskvoje irgi galėtų įvesti 
daugiau liberalizacijos. Iš il
gesnės perspektyvos žvelgiant, 
aplinkybės Baltijos kraštuose te
bėra labai atviros. Politinė ini
ciatyva 1980-taisiais metais grei
čiausiai tebebus labai ribojama, 
bet socialinė ir kultūrinė ini
ciatyva bus įmanoma. Lietuviai, 
latviai ir estai savo ribotas progas 
greičiausiai išnaudos iki pat 
galo“. Pažymėtina, kad nors 
autoriai per visą knygą išlaiko be
aistrį, istorikams priderantį toną, 
savo svarstymus užbaigia latvės 
poetės Vizma Belševica žodžiais, 
kurios eilėraščio paskutinis 
posmas skamba:

Vėjai pliekia. Vėjai daužo. Ryga 
tyli.

Abejinga? Atbukus? Baili? 
Neklausk. Tau nebus atsakyta. 
Tai, kas praeina, turi šaukti. 
Turi maldauti. Turi įrodyti.
Tai, kas amžina, gali gyventi 

tyloj.
Knygos priedai: istorinių laiko

tarpių lentelės, gyventojų kaitos ir 
įvairių sociologinių reiškinių sta
tistikos lentelės, plati originalių 
dokumentų bei mokslinių šaltinių 
anglų ir vokiečių kalbomis biblio
grafija.

poetiškai vaizdų ir savitą fi
losofinio padavimo žanrą, šio 
žanro rėmuose pirmą kartą iškyla 
reikšmingas ir įdomus Vinco Krė
vės literatūrinis personažas. Galu
tinėj analizėj pozityviai spren
džiama mažos tautos 
gyvastingumo ir išlikimo pro
blema“.

Paulius Jurkus — 
Aloyzo Barono 
vardo novelės 

konkurso laimėtojas
Aloyzo Barono vardo novelės 

konkurso jury komisija: Vytautas 
Volertas (pirmininkas), K. Gri- 
gaitytė-Graudienė (sekretorė) ir 
.Pranas Naujokaitis (narys), susi
rinkę 1983 metų birželio mėn. 3 
dieną posėdžiui Delran, N.J., nu
tarė iš 16 atsiųstų rankraščių 
premiją paskirti Miško Balandžio 
slapyvardžiu pasirašytai novelei 
„Bokštas“. Atidarius voką paaiš
kėjo, kad šios novelės autorius yra 
rašytojas Paulius Jurkus. Premija 
paskirta vienbalsiai. Mecenatai: 
Julija ir Emilis Sinkiai. Aloyzo 
Barono vardo novelės premija bus 
įteikta Brooklyne šių metų rugBėjo 
mėnesį.

• Eglutė (1983 gegužė). Lietuviš
kas laikraštėlis vaikams išeivijo
je leidžiamas kartą į mėnesį Ne
kaltai Pradėtosios Marijos seserų. 
Vyr. redaktorė — sesuo Ona Mi- 
kailaitė, 57 Sylvan Avė., Toronto, 
Ont., M6H 1G4, Canada. Admi
nistratorė — Danguolė Sadūnai- 
tė, Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam CT 06260. Metinė 
prenumerata — 7 dol., vieno nu
merio kaina — 75 centai.

Biruti Pūkelevičiūtė atkurs ne 
vienam giliai įsirėžusias vietas iš 
jos žinomų „dvynių“ romanų: 
„Aštuonių lapų“ ir „Devinto 
lapo“. Visa tai sujungdama riš
liais savo asmeniškųjų pergy
venimų momentais ir jų komen
tarais, autorė tikriausiai 
patenkins net reikliausias ausis 
ir širdis.

Algirdas Landsbergis šį kartą 
atstovaus scenai - vaidinimui 
skirtam žodžiui. Naujiena bus 
išgirsti jo „rimtos“ komedijos 
„Onos veidas“ rečitavimą. Ši ko
medija neseniai yra laimėjusi Kul-

Dr. Ilona Maziliauskienė pokalbyje su dr. Kaziu Ėringiu 9-tame 
Lituanistikos seminare Clinton, Ohio, 1982 metų vasarą.

Nuotrauka Lino Rimkaus

„Galerija“ naujose patalpose
Persikėlus į naujas ir erdvesnes 

patalpas (226 W. Superior St., Chi
cago, IL 60610) ir įsirikiavusi tarp 
didžiųjų Chicagos galerijų, lietu
viams dailininkams tarnaujanti 
“Galerija” pradėjo naują sezoną 
su grupine savų dailininkų paro
da. Per trejus darbo metus “Gale
rija” subūrė ne tik gražų lietuvių 
dailininkų skaičių, bet praplėtė 
savo akiratį ir kitais stipriais dai
lininkais. Šioje parodoje dalyvau
ja 12 dailininkų. Trys yra nauji — 
Jan Brud, John Michler ir Jan 
Mikšytė, kiti buvo surengę savo 
parodas “Galerijos” patalpose 
anksčiau — Linda Beresnevičiū- 
tė, Zita Sodeikienė, Marija Stra- 
sevičiūtė, Vytautas O. Virkau, Ro
mas Viesulas, Paulius Martinkus, 
Arthur Lemer, Klaus Steinbren- 
ner ir Daniel Wroblewski.
Skulptoriaus Stenbrenner geo

metrinių kubų skulptūra yra iš
skaptuota iš medžio ar akmens 
gabalų ir taikliai sudėliota į 
įmantrias kompozicijas, palie
kant nepažeistą medžio ir ak
mens tekstūrą ir spalvą. Jo dar
bai primena skulptoriaus Mane 
Zoe Greene — Mercier darbus.

Kitas skulptorius, John Mich
ler, išvystė perplautų, skaldytų ir 
aptašytų medžio formų žodyną. 
Jo skulptūros yra stambių dalių 
sukabinti medžio gabalai, lyg 
sparnai. Jos taip pat primena se
noviškų namų ar medinių laivų 
griaučius.

Jono Brud tapyba rodo daugy
bės gudriai išdėstytų langų abs- 
atraktą, priartėjantį prie architek
tūrinių interjerų ar eksterjerų. 
Pajunti ir kolažo įtaką. Dailinin
kas aiškina, kad tarp šių kvadra
tų įpinta ir žmogaus figūros užuo
mina. Man šios jo formos duoda 
progos susimąstyti. Plastinėj plot
mėj jos stipriai tarp savęs pinasi, 
negatyvas grumiasi prieš pozity
vą. Šio jauno dailininko vardas 
turėtų greitai kilti.

Mikšytės tapybos darbai su- 
konstruktuoti iš piaustytų ir pa
margintų tos pačios spalvos kvad
ratėlių, lyg plonų plytų sienos. 
Bendras vaizdas duoda paprastu
mo įspūdį, bet iš arti matosi įvai
ruojantis ir individualus priėji
mas. Mikšytei įprasta galvoti 
abstrakčiai.

Sodeikienė savo margai ab
straktiniuose vaizduose Unkšta 

tūros tarybos dramos konkursą. 
Prisimenant, kad tokiais atvejais 
Landsbergis ne tik skaito, bet ir 
kone vaidina, reikia tikėtis labai 
nuotaikingo ir gaivaus įspūdžio.

Bet tokio literatūros vakaro 
pasisekimas pareina ne vien nuo 
jame dalyvaujančių rašytojų. 
Publika yra taipgi nemažesnis 
vakaro pasisekimo laidas. Taigi 
reikia, kad publikos būtų daug, 
kad vakaro programai ji būtų 
atvira širdimi, tuo liudydama išei
vijos kultūrinių poreikių gyvas
tingumą, ypač kūrybinio 
lietuviško žodžio meilę.

vis daugiau į siurrealizmą. Jung
dama individualų ir simbolini 
gamtos pajutimą, ji sukuria savo 
tapyboje tokį stilių, kuris yra kar
tu pažangus ir nenutolęs nuo liau
dies meno.

Lemerio lygiai sustatytų popie
rinių krepšių paveikslai yra ab
straktinio pobūdžio. Pilkam fone 
jie praranda savo identitetą ir 
tampa lyg žmogiškųjų poreikių ir 
žmogiškosios formos šešėliai. Jo 
kitas paveikslas, vaizduojantis ar
cheologinius akmenis, turi tuos 
pačius bruožus. Visi yra perpinti 
nostalgija.

Dailyraštiški Wroblewskio pa
veikslai panašūs j kompiuterių vi
daus mechanizmą. Jie sudėti iš 
taškų, brūkšnių ir šviesų. Spalvos 
šio dailininko irgi yra paimtos iš 
įstaigose vartojamų mašinų ar 
kompiuterių. Gudriai sugalvota. 
Bet ar neatrodo, kad toki paveiks

Antrųjų Pasaulio lietuvių dienų dailininkų parodų renginio pirminin
kės: Jaunųjų dailininkų parodos University of Illinois Chicagoje — 
Birutė Sontaitė ir Pasaulio lietuvių dailininkų parodos Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre — dail. Vanda Aleknienė.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Ilona Maziliauskienė (Chicagoje
Santaros-Šviesos paskutinėje 

šio sezono vakaronėje, birželio 3 
dieną, Chicagoje paskaitą skaitė 
dr. Ilona Maziliauskienė iš Mont- 
realio. Dr. Maziliauskienė yra 
viena ryškiųjų išeivijos litera
tūros kritikų ir jau ilgus metus 
dėsto dabartinę lietuvių literatū
rą Ohio valstybėje vykstančia- deklaruojančių eilių), ir tiki, kad 
me vasariniame Lituanistikos 1 poezija yra eilė laimingų atsitikti- 
seminare. Daugelis jaunosios kar
tos lietuvių studentų yra jos 
mokiniai, iš jos paskaitų pasi
semtas įžvalgas į dabartinę 
lietuvių literatūrą pernešantys į 
bendrą lietuviškąjį kultūrinį 
gyvenimą.

Paskaitai Jaunimo centro 
kavinėje dr. Maziliauskienės pasi
rinkta tema buvo keturių išeivijos 
lietuvių poečių — Vitalijos Bogu- 
taitės, Julijos Švabaitės, Aldonos 
Vesčiūnaitės ir Liūnės Sutemos 
kūrybos bruožai. Dr. Mazi
liauskienė sakėsi kalbėsianti apie 
veidrodžius ir laikrodžius jų poe
zijoje. Visoms keturioms poetėms 
bendras bruožas yra jų kalbėjimo 
intymumas. Tai išryškinti pa
skaitininkė priminė dėsnį, kad 
kiekvienas poetas kalba kam 
nors: grupei, individui, sau pa-I 
čiam. Romantikų poezijoje tačiau, | 
kada poetas taria žodžius, kaip, 
pavyzdžiui, „aš myliu tave“, jis 
taip pat stebi save patį, tuos žo
džius sakantį. Tai galima paste
bėti ir Aisčio bei Putino eilėraš
čiuose, kuriuose jaučiame, kad 
poetas nuoširdžiai vaidina žmogų, 
išreiškiantį save. Tuo tarpu inty
mioje poezijoje, prasidėjusioje su 
Baudelaire, ši distancija tarp 
poeto prisiimtos „persona“ ir 
savęs paties, kaip asmens, 
dingsta. įsivyrauja nuoširdumas, 
kuris nebeskiria poetinio „aš“ nuo 
savo gyvenamojo „aš“. Šitokioje 
poetinėje išraiškoje „aš“ yra 
vienas ir tas pats. Charakteringa 
Bogutaitei ir Svabaitei, ir Vesčiū- 
naiteijr Sutemai tai, kad jos rašo 
iš savo pačių vidaus, neprisiim- 
damos nei viešų, nei jokių išvirši
nių rolių. Kaip kiekviena iš jų 
savo vidinį pergyvenimą atsklei
džia poezijoje ir kokią žodinę 
išraišką išvysto, paskaitininkė 
pailiustravo gausiais ir įtaigiais

i

lai turėtų patikti tik kompiuterių 
mėgėjui? Nejaugi jie patiks vi
siem?

Povilo Martinkaus subtilūs abs
traktiniai “taikiniai” primena 
gudriai dėliojamu spalvų prati
mus. Panašiai kaip dail. Alber
tas, kuris tapo spalvotus kvadra
tus, šis dailininkas irgi labiau 
domisi variantų daugybe negu te
matika. Tačiau man jo paveikslai 
yra intelektualiniai ir emociniai 
patrauklūs.

Viesulo “Pilėnai” rodo, kad dai
lininkas sugeba prašokti savo pa
sirinkto žanro ribas. Smulkiosios 
detalės ir mažosios dažų formos 
pasidaro nepaprastai įdomios iš
didintame mastelyje. Jose atsis
pindinti mechaninė ypatybė su
teikia kūriniui neįprastumo.

Strasevičiūtės žaismingųjų ab
strakcijų raida yra intriguojanti. 
Ji galėjo būti įtaigota piešti šiuos 

iu kūrybos pavyzdžiais, kartu su 
tekstine jų analize.

Toliau aptardama kitus šias 
poetes jungiančius bruožus, dr. 
Maziliauskienė nurodė, kad jos 
vengia sentimentalumo, žmogų 
stato pirmame plane (todėl pas 
jas nėra nei inspiruojančių, nei 

numų, kada žodis ir daiktas 
atranda vienas kitą ir sutampa. 
Be to, jų visų poezija yra maloni 
skaityti — jų žodžiai ateina 
lengvai, jų eilės nenusibosta, jos 
nenori mokyti, įkvėpti, pakeisti. 
Parafrazuojant Samuel Johnson, 
jos yra poetės, kurios nereika
lauja iš skaitytojo už jų eilėraščių 
skaitymą brangiai apmokėti.

Po paskaitos diskusijose klau
sytojai teiravosi apie galimus 
lietuviškus bruožus tokioje inty
mioje poezijoje ir kėlė klausimą, 
ar tokia poezija kuriama okupuo
toje Lietuvoje. Dr. Maži-- 
liauskienės nuomone, tokios 
rūšies poezija savaime yra 
lietuviška, kadangi ji išnaudoja 
pačios lietuvių kalbos galimybes. 
O dėl šitokios poezijos kūrimo 
Lietuvoje paskaitininkė buvo gan 
skeptiška, nes gi tai yra „nepro
duktinga“ kūryba, susitelkusi tik 
apie momentą, ir giliai asmeniš
ka — todėl komunistinėje sistemo
je ji negirtina, kur reikia kon
centruotis ką nors daryti, 
Didžiosios tėvynės labui ką nors 
atlikti, ir t.t. Nepopuliari ji ir 
mūsų tarpe, nes dažniausiai 
norime, kad poetas mums kalbėtų, 
siekdamas padaryti mus geres
niais. Toliau buvo aiškinamasi 
hermetinės poezijos ir intymios 
poezijos charakteringos savybės, 
kurias dr. Maziliauskienė konkre
čiais pavyzdžiais paryškino.

Cikagiečiai džiaugėsi, kad po 
įspūdingo kasmetinių Poezijos 
dienų savaitgalio dar kartą galė
jo susirinkti Santaros-Šviesos 
vakaronėje ir praturtinti savo 
poetinį patyrimą dr. Ilonos Mazi
liauskienės pateikta kai kurios 
naujausios mūsų poezijos inter
pretacija. (ši dr. Maziliauskienės 
studija bus ateityje atspausdinta 
Draugo kultūriniame priede.)

stiprius, aiškiai aprėžtų spalvų 
gabalus Vidurvakarių Imagist 
mokyklos pasekėjų, kurie gyvavo 
šešiasdešimtaisiais ir septynias
dešimtaisiais metais. Kaip ten be
būtų, Strasevičiūtės spalviniai ga
balai yra tokie ryškūs, jog galėtų 
kitam atrodyti per ryškūs. Juose 
telpanti energija beveik grasina 
save susprogdinti. Jie yra keisto
ki, pilni vaizduotės ir turbūt tyčia 
komiški.

Virkau savo tapyboje sujungia 
negiminingus elementus — gry
nąją formą su biologiniu simbo
lizmu. Gaunasi švariai apkarpy
tos geometrinės abstrakcijos, 
maloniai nuspalvintos augalinės 
tekstūros vaizdas, {domus senos 
idėjos variantas.

Beresnevičiūtės linijinės kom- 
pozicijos yra švelnių ąpalvų ab
strakcijos, kuriose apšvietimas 
vaidina svarbų vaidmenį. Pakilę 
dažų sluogsniai prieš šviesą su
švinta lyg skulptūrėlės, naujai pa- 
ryškindamos ne tik savo linijas, 
bet ir spalvas.

John Forvvalter

Mūsų žmonės...
(Atkelta iš 3 psl.)

Klausiate, ar premijos ga
limybė skatina kūrybą. Abejo
ju. Juk turbūt nė vienas ir nė 
viena iš mūsų penkiolikos au
torių, savo projekto nesiėmė 
premijos sumetimu. Tad gal, 
premijų jokiu būdu neatsisa
kant, ateity vertėtų sustiprinti 
ar įsteigti stipendijų fondus. 
Devynios galybės meno kūrė
jų bei darbuotojų, visokių ins
titutų narių, ir ypač profeso
rių savo darbus dirba ne tik 
rudens ir žiemos semestrų me
tu, bet ir vasarą, kada pasta
rieji dėsto vieną kursą, o kar
tais gal ir du. Kadangi 
dėstymas ir administracija 
jiems tepalieka maža laiko ty
rimams ir kūrybai, reikalinga 
jų dalį atleisti bent nuo vasa
ros dėstymo. 5,000 dolerių sti
pendija nupirktų tris mėne
sius laiko, skirto tyrimų bei 
meninės kūrybos planams pa
remti. Kad taip bent dešimt to
kių stipendijų kasmet!
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