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Žvilgsniai į pavergtos Lietuvos literatūrą
VYTAUTAS A. JONYNAS

Kentei
Vl-ją Dainų šventę pasitinkant

Rengti daugelio chorų sūdė- — Tautos dainele, tu išlikai
tinęs dainų šventes yra daugelio 
tautų paprotys, paeinąs maždaug 
iš XIX a. Chorai mokosi dainų ir 
nori jomis pasirodyti, nes dai
nininkai dainuoja ne tik savo 
malonumui, bet ir su noru ki
tiems pasirodyti. Be to, XIX a. bu
vo ne vienas kraštas, kur daino
mis reikėjo stiprinti tautinę 
dvasią. Iš čia ir aiškėja dainų 
švenčių tikslas: galimai gražiau 
dainuoti, dainomis kelti patrio
tines nuotaikas ir klausytojų ma
sę patraukti j didesnius subu
vimus.

Lietuviai j šį dainų švenčių ju
dėjimą pribuvo vėlai, jau tik XX 
amžiuje. Mažyčių dainų švenčių 
būta Mažojoj Lietuvoj, I-jo pasau
linio karo metu Chicagoj, bet vi
sos tautos mastu dainų švenčių 
susilaukėme tik nepriklausomybę 
atkūrę. Šį pavėlavimą turime kuo 
aiškinti: lietuvių tauta pakėlė dau
gelio amžių lenkų kultūros slogu
tį, o jau XIX a. — rusų ir vokiečių 
valstybinė priespauda siekė vi
siško lietuvių tautos išnaikinimo. 
Kai kitur, anot Maironio, pava
sariai jau ėjo Karpatų kalnais, tai 
pas lietuvius tik 1883 m. su Aušra 
buvo pasisakyta už sąmoningą ir 
aktyvų tautinį atgimimą.

Taip jau likimas lėmė, kad lie
tuvių tauta dainų švenčių meno 
mokėsi ir pavyzdžio ėmėsi ne iš 
lenkų, ne iš rusų ir ne iš vokiečių, 
bet iš latvių — kaimyno, kuris 
tautinėmis bėdomis buvo lietu
viams panašus. Latviai pirmąją 
dainų šventę turėjo 1873 metais (o 
toliau — 1880, 1888, 1895 ir 1910 
metais). Latvių dainų šventės 
kaip tik ir buvo organizuojamos 
siekiant kelti dainos lygį, ugdyti 
patriotinius jausmus ir patraukti 
mases: "Viena meita Riga dzied, 
otra dzied Valmiera. Abas dzied 
vienu dziesmu, — vai tai vienas 
matės meitas” (viena mergina 
dainuoja Rygoj, kita Valmieroj, 
bet abi dainuoja tą pačią dainą, 
nes jos yra vienos motinos duk
ros). Lietuvoje irgi buvo aktualu 
dainomis įrodyti, kad lietuvaitės 
yra vienos motinos tėvynės duk
ros.

Nepriklausoma Latvija turėjo 
dainų šventes 1926, 1931, 1933 ir 
1938 m. šios šventės buvo galin
gos chorų gausumu ir repertuaro 
sudėtingumu. Jauna, tik besiku
rianti lietuvių kultūra latviams 
dainų lygiu negalėjo prilygti, nors 
jau 1924 m. Kaune buvo lietuvių 
pirmoji dainų diena. Maironis čia 
paskelbė mūsų dainos lyg ir prog
ramą:

viena, kad žuvo didžiavyriai...
Bet pas kaimieti ištvermingą 

tu išlikai sveika galinga...
Dainų dainelės aidų aidais, 
Skambiai, plačiai, aukštai, 

galingai — 
Vienam vainike susipynę, 

balsai aplėkite tėvynę... —
Mūsų pirmojoj dainų dienoj 

dalyvavo 76 chorai (latviai 1873 
m. turėjo 42 chorus).

Toliau lietuvių dainų šventė bu
vo 1928 m., o 1930 Vytauto Di
džiojo metais — trečioji. Trečioji 
mūsų šventė buvo tragiška tuo, 
kad ją rengiant įsipainiojo never
tingos politinės intrigos, šventei 
buvo blogai pasirengta, dainavi
mas buvo priekaištingas. Po to se
kė ilgi ir sudėtingi pasiruošimai 
didelei ir gerai dainų šventei, bet 
iš to viso teišėjo kelios rajoninės 
šventės. Toliau ėjo karo okupaci
jos, o po jų — jau tarybinės dainų 
šventės, dygusios iš kito kelmo.

Išeivijoj minėtina didinga dai
nų šventė 1939 m. New Yorke, 
1946 m. karo pabėgėlių dainų 
šventė Wuerzburge (Vokietijoj). 
Reikėjo laukti, kad ką nors dary
sime Amerikoj, kur senųjų ateivių 
stiprias eiles dar stipriau papildė 
nauji ateiviai.

1953 m. Chicagoj buvo pirmoji 
latvių išeivių dainų šventė (gegu
žės 30 ir 31 d.). Šios šventės per
traukos metu koridoriuj Steponas 
Sodeika, A. Dzirvonas ir šių eilu
čių autorius sutarėme siekti lietu
vių dainų šventės. St. Sodeika su 
A. Dzirvonu įsipareigojo kalbinti 
chorus, o man teko propaganda. 
Kaip tik tą rudenį man teko reda
guoti Muzikos žinias, kur paskel
biau pirmą mano darbo vedamąjį 
“Dainų šventė”. ALRK Var
gonininkų sąjunga dainų šventės 
reikalą stipriai parėmė. Greitai tu
rėjome lyg ir bandymą — rajoni
nę dainų šventę Chicagoje Jus- 
tice Parke. 1956 m. jau turėjome 
pirmąją išeivių dainų šventę, iš 
kurios ypač pažymėtinas reper
tuaras — jau stipriai prilygstąs 
geriems latviu chorams. Šios dai
nų šventės komitetas buvo ypač 
stiprus visuomeniškai ir muziki
niai: A. Stephens, J. Daužvardie- 
nė, A. Dzirvonas, V. Radžius, J. 
Kudirka ir kt. Repertuaro prieša
ky atsistojo VI. Jakubėnas. Buvo 
neaišku, kaip į Dainų šventės įvy
kį reaguos lietuvių visuomenė. 
Rengėjai pagaliau nustebo: buvo 
stipriai peršoktos visos viltys, dai
nų šventė iš tikro tapo didinga 
tautine demonstracija.

(Nukelta į 4 psl.)

Rimvydas Šilbajoris. ŽODŽIAI 
IR PRASMĖ. LITERATŪRA 
ŠIANDIEN LIETUVOJE. Viršelis 
Henrietos Vepštienės. Chicago: Aka
deminės skautijos leidykla, 1982. 268 
psl. Kaina 10 dol. Gaunama pas kny
gų platintojus ir „Drauge“.

*
Pasakodamas savo įspūdžius iš 

pirmųjų gyvenimo metų užsieny
je, disidentas Vladimiras Bukovs- 
kis prisimena tokį dalyką. Kai jį 
vežiojo po amerikiečių butus, jis 
neišvengiamai visur pastebėdavo 
stypsant lentynose kokį Solženi- 
cino tomelį. Bet kai jis užklausda- 
vo savininką, ar jis jį skaitęs, 
atsakymas visur būdavo tas pats: 
“Taip, bet neasmeniškai”. Bu- 
kovskis ilgai nesupratęs, kaip gali
ma skaityti knygą “neasmeniš
kai”, kol sykį vienas rusas 
emigrantas jam paaiškinęs, kad 
daugelis žmonių čia persiskaito 
vien recenzijas. To jiems pilnai 
pakanką, kad galėtų nuslėpti po
kalbyje savo nesigilinimą.

Jei Bukovskis būtų lankęsis lie
tuvių išeivių butuose, jis būtų tik
riausiai pastebėjęs, kad mes esam 
pasisavinę šį taurų amerikiečių 
kultūros bruožą tiek išeivijoj, tiek 
Lietuvoj leidžiamų knygų atžvil
giu. Su tuo mažu skirtumu — ar 
švelninančia aplinkybe — kad lie
tuviškos savilaidos nesama. Ant
ra, ne visi gauna knygų iš lietu- 
vos. Be to ištisais dešimtmečiais 
pastarųjų meninė vertė buvo ne 
kažin kokia, taip kad nesidomėji- 
mas jomis buvo pateisinamas.

*

Nežiūrint to, pastangų plėsti 
“asmeniškai neskaičiusiųjų” ratą 
netrūko. Esama balsų, kad kri
tikos domėjimasis Lietuvoje pasi
rodančia raštija paaiškintinas 
tuo, kad išeivijos kritikams atšipę 
dantys nuo išeiviškosios, kuri ne
siliovė ėjusi menkyn ir sausyn. 
Tuo tarpu kai anoji, išsilaisvinusi 
iš “partinost” ir “narodnost” 
varžtų, laisvėjanti, žmoniškėjan- 
ti. Be abejo dalies tiesos čia esa
ma. Bet knygos rašomos ne kriti
kams, o žmonėms. Ir kritikiniai 
pasisakymai taipogi paprastai ne
rašomi kokiai sendraugių “gen- 
gei”, bet skaitytojams. Ne be to, 
kad jos dingstim kartais būna no
ras skaitytojus dorovinti, lavinti 

Barlach Dainuojantis žmogus, 1928
Heydt muziejus Wuppertal (Vokietija)

jų skonį, bet paprastai ji atsišau
kia į jų poreikius, staigius susi
žavėjimus ar dūšią draskantį 
pasipiktinimą. Ir, ačiū Dievui, 
išeivijos masėj to dvasinio ne
rimo būtą. Beviltiška būtų mėgin
ti išvardinti knygas, sujaudinu
sias jos vaizduotę, bet nuo gan 
seniai (gal nuo Baltaragio Malū
no, kuris buvo čia perspausdin
tas) tam tikra mažuma jautriai ir 
nuoširdžiai reagavo į tas Lietu
vos knygas, kuriose įžiūrėjo kūrė
jo ištikimybę tautai ir jos praei
čiai ar pajuto meninį brandumą.

Žinoma, leistina suabejoti, ar 
visada knygos, kurių recenzijų 
redakcijos pageidavo, buvo tin
kamai parinktos. Ne sykį žurnalų 
puslapiuose išvysdavome recenzi
jas apie gerokai skysto pobūdžio 
grožinę literatūrą. Tuo tarpu bu
vo aplenkiamos kur kas įdomes
nės knygos. Taip, sakysim, iki 
šiol neteko išvysti pasisakymų 
apie Justino Marcinkevičiaus 
Dienoraštį be datų, o tačiau joje 
esama įdomių minčių apie poetinį 
pašaukimą ir net akligatvius, į 
kuriuos atsimuša kuriamoji kraš
te lyrika. Iš kitos pusės spaudoj 
kartais pasimaišo ir kraštutiniai 
tendencingų Lietuvos rašytojų kū
rybos pasmerkimų, kaip kad sa
kysim to paties Justino Marcin
kevičiaus draminės trilogijos 
atveju. Būdingas reiškinys yra ta
čiau tai, kad niekada niekas nėra 
reagavęs nei į teigiamas, nei į nei
giamas recenzijas.

Kaip bebūtų, apskritai redak
cijos pripažįsta, kad susipaži
nimas su Lietuvoje kuriama raš
tija yra natūralus dalykas, kad 
toji analizė prasminga jau vien 
pažintine prasme. Faktinai to 
pažintinio elemento pabrėžimas 
bene bus buvęs pagrindiniu bruo
žu, ypač ryškiai nudažiusiu išei
vijos kritiką. Atidi krašte vyks
tančiam darganų bangavimui 
išeiviškoji kritika bandė iššifruoti 
literatūrinių tekstų pagalba dva
sinį klimatą Lietuvoje, žmonių lū
kesčius, pasidžiaugdama kiekvie
ną kartą, kai tenykščio gyvenimo 
skauduliai pasimatydavo jai ati
dengiamais be tikrovės lakavimo. 
Tai natūralu. Ne kitaip elgiasi ir 
Vakarų sovietologai, slavistai, 
kurie laiko tenykštę literatūrą vie
nu iš patikimiausių sovietinio gy

Karoliniškių gyvenamojo rajono vaizdai (archit. K. Balėnas).

venimo veidrodžių. Kiti (Geoffrey 
Hosking, Beyond Soviet Realiem,
1980) atvirai abejoja, ar ją gali
ma vertinti kokiais estetiniais kri
terijais.

Bet jei pradžioje išeivijos kri
tikoje vyravo konspektinės ap
žvalgos ir žurnalistinis, impre
sionistinis tonas, tai ilgainiui jis 
užleido vietą komplikuotesnei, 
mažiau politine aistra nuspalvin
tai, techniškai tos raštijos poteks
čių analizei. Šalia tradicinių apy
braižų, aptariančių atskiras 
knygas ar antologijas, ėmė rastis 
studijinių straipsnių apie kai ku
riuos autorius.

*

Būtų žinoma įdomu peržvelgti, 
kaip mainėsi ir kito išeivijos kriti
kos laikysena pavergtos Lietuvos 
raštijos atžvilgiu, bet neužginčy- 
tina, kad jos tono moduliacijoj, 
apvalyme nuo publicistinių prie
maišų, itin svarbų vaidmenį su
vaidino ir tebevaidina Rimvydas 
Šilbajoris. Šiandien Liūto Moc- 
kūno ir Akademinės Skautijos 
leidyklos dėka mums leidžiama 
akivaizdžiai įsitikinti jo įnašu į šį 
kultūrinės veiklos barą. Iš tiesų 
neseniai pasirodė jo straipsnių 
rinkinys — Žodžiai ir prasmė — 
spausdinantis išimtinai rašinius, 
liečiančius Lietuvoj kuriamą raš
tiją. Žinant, kad autorius yra iš
leidęs panašaus sukirpimo knygą 
anglų kalba apie išeivijos litera
tūrą — Perfection of Exile, Žo
džiai ir prasmė būtų lyg antroji 
diptiko, apimančio visą moder
niąją lietuvių literatūrą, dalis. Juo 
labiau, kad metodas, kuriuo nau
dojasi autorius, piešdamas rašan
čiųjų Lietuvoje portretus, nedaug 
kuo skiriasi nuo to, kurį jis pa
naudojo, pateikdamas iškiliųjų 
išeivijos rašytojų eilutes.

Ironizuodami, galėtumėm pa
stebėti, kad yra ir kita giminystė 
su Perfection of Exile, šiuokart 
mažiau pastebima. Tai autoriaus 
pomėgis parinkti savo veikalams 
miglotus, jei ne dviprasmiškus, 
pavadinimus. Neapsieinam ir 
šiuo kartu: “Žodžiai ir prasmė”!!! 

— laimė Dievo, yra ir antroji, pa
aiškinamoji antraštė: "Literatūra 
šiandien Lietuvoje”. Sudursčius 
abi, aiškintina, kad R. Šilbajoris 
bando išsakyti nūdien Lietuvoje 
kuriamos raštijos (kūrybinio žo
džio) prasmingumą išeivijos skai
tytojui, nes juk jam skiriama, ar 
bent prieinama, ši knyga. Ieš
kant priekabių, galima būtų prasi
manyti ir kitų, dar suktesnių. Ten
ka pažymėti, kad rūpestingai 
sužymėtos R. Šilbajorio straips-
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niu datos ir aptariamųjų knygų 
metrikos bematant apima maž
daug 1965-1983 metų laikotarpiu 
pasirodžiusius kūrinius bei raši
nius. Praėjusius pro Galvlitą, cen
zūrą, nes apie kokią “stalčių”, po
grindinę raštiją neužsimenama. 
Matomai todėl, kad jinai išeivijai 
nepažįstama, neprieinama, gal iš 
viso neegzistuojanti, arba litera
tūriniai menko lygio. Jau tuo vie
nu bruožu R. Šilbajorio knyga ski
riasi nuo Vakarų slavistų veikalų 
apie tarybinę literatūrą, kuriuose 
paprastai itin stambią dalį užima 
disidentinių rašytojų kūrybos ap
tarimas. (Pažymėkim probėgo- 
mis, kad juose beveik niekad 
neužsimenama apie tarybinės Lie
tuvos autorius.) Jau vien todėl, ro
dos, netektų jų lyginti tarpusavy
je. Jei prireikia tai daryti, tai dėl 
kitų priežasčių.

*
Kaip bebūtų, abiem atvejais 

susiduriam su ta pačia problema. 
Ar įmanoma, gyvenant svetur, už
sienyje, analizuoti ir objektyviai 
pasverti grožinę literatūrą, ku
riamą sovietiniam tautų katile? Ar 
galima, nepažįstant gyvenimo są
lygų, nepatyrus savo kailiu prie
spaudos, nežinant cenzūros prie
kabių, nekalbant apie rašytojų 
tarpusavio rietenas, tikėtis para
šyti ką nors gilesnio, negu labai 
subjektyvų, impresionistinį savo 
asmeniškų įspūdžių apie kūrinius 
išsakymą? Kaip apeina tą kliūtį 
Vakarų slavistai?

Į tą klausimą dalinai atsako Ro- 
nald Hingley savo knygos Rus- 
sian Writers and Soviet Society, 
1917-1978 įžangoje:

“Ruošdamas šį leidinį, aš turė
jau galimybės pasinaudoti Vaka
rų mokslininkams suteikiamom 
lengvatomis prieiti prie infor
macijos apie rusų visuomenę, ku
ri šiaip rūpestingai slepiama nuo 
eilinių sovietų piliečių. Rusai, gy
venantys SSSR, savaime supran
tama, kur kas jautriau, negu tai 
įmanoma užsieniečiams, pagau
na savo aplinkos grubumą ir vib
ravimą. Iš kitos pusės, užsienie
čiai gali lengviau gauti rusų 
literatūrinius šaltinius ir leng
viau suvokti faktorius, kurie tą 
literatūrą sąlygoja. Net Sovietų 
Sąjungoje išleisti veikalai gali būt 
dažnai kur kas lengviau įsigy
jami, pasiskolinami, ar net (aš įta
riu) pasivogiami Londone, Pary
žiuje ar New Yorke — o gal net 
Hobokene, Le Touųuey ar Min- 
cinhamptone — negu kad tai 
įmanoma maskviečiams ar lenin
gradiečiams, neminint eilės ofi

cialiai nepriimtinų veikalų, ku
riuos lengva aptikti Vakaruose, 
bet kuriuos galima pasklaidyti tik 
su didele rizika ir vargais pačioj 
SSSR”.

“Prie to tenka pridurti, kad kai 
kurie sovietų išleisti veikalai yra 
nepatikimi; tai nemažiau būdin
ga mirusiųjų autorių atveju, nes 
yra tendencijos daryti atranką, 
praleidžiant ideologiniai kontro
versinius (sensitive) dalykus”.

Pastabos teisingos ir visiškai 
priimtinos, bet Hingley kalba 
kaip literatūros istorikas, žvel
giąs į sovietinę raštiją iš tolimes
nės laiko perspektyvos. Tuo tarpu 
išeivijos pageidavimas yra būti 
informuojamai apie jos raidą die
na dienon, išryškinant, kas joje 
nauja, brandu. Kartais kas sen
sacinga. Antra, išeivijos kritiką- 
recenzentą baimina, kad jo neap
dairios mintys gali pakenkti 
aptariamam autoriui. Be abejo 
rastųsi trečias, vidurio kelias. Bū
tent, kad išeivija mėgintų aptarti 
mirusius Lietuvoje rašytojus, ku
rie nebuvo partijos malonėje, o 
kartais ir paprasčiausiai repre
suoti. Niekas juk neskubės jų per 
daug studijuoti. Bet ar tada nėra 
vertingiau skirti savo laiką ir 
energiją išeivijos rašytojų išsa
mesnei analizei, nes jų Lietuvos 
kritikai tikrai nemėgins giliau na
grinėti.

Kalbėdami apie rašytojo padėtį 
Sovietijoj, neišvengiamai susidu
riam su skirtingomis nuomonė
mis. Yra žmonių (tas pats Hing
ley), kurie pripažįsta kad 
apsukrus, sugebantis žaisti savo 
žaidimėlį rašytojas yra nepap
rastai privilegijuotas, palyginus 
su kitais žmonėm, pilietis. Rašy
tojo profesija esanti vienintelė 
“laisva” profesija, kur galima 
verstis netramdomam darbdavio. 
Iš kitos pusės Vakarų slavistai, 
sukaupę savo dėmesį į rašytojus 
disidentus, yra pernelyg linkę pa
brėžti cenzūrą ir visokiausius su
varžymus, kuriuos turi pakęsti kū
rybinga, sau-žmogaus asmenybė. 

■ Tada pernelyg akcentuojama 
“ezopinė kalba”, slaptaženklių 
raštas, kurio privalo griebtis rašy
tojas, norėdamas išlikti ištikimas 
sau. Tadeusz Konvicki vienam 
pasisakyme vaizdžiai aptaria tą 
užburtą ratą, kuriame malasi ta
rybinė raštija. Pradėjęs rašyti 
naują savo romaną, jis tarėsi, iš
vijęs lauk vidinį cenzorių, kol 
pats praregėjo, kad po 25 metų 
rašinėjimo oficialiai spaudai, tas 

(Nukelta į 2 psl.)
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Žvilgsniai...
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vis miglotesnė, kol joje 
bet koks gyvastingu-

išeivijos kritikui prieš

(Atkelta iš 1 psl.) 
auto-cenzorius buvo tapęs jo pri
gimties dalim.:

“Pradžioj jo buvimas gali būti 
net teigiamas, kadangi cenzūra 
verčia autorių ieškoti subtilesnių 
išraiškos priemonių, kad išven
gus cenzūros pasmerkimo. Bet 
netrukus tos formos tampa kon- 
vencionaliom, slaptaženkliai tam
pa visiem žinomais dalykais, ir 
tada cenzorius jas uždraus. Taip 
tenka prasimanyti naujesnių, vis 
subtilesnių formų ir visa tai tę
sias ir tęsias ir literatūra tampa 
kaskart 
dingsta 
mas”.

Atseit
akis uždavinys išifruoti tą kodą, 
kad tenykštė literatūra (ypač 
poezija) neskambėtų sausai ir 
pretenzingai, kaip kad jau dabar 
ji skamba daugeliui, ypač senes- 

' nio amžiaus skaitytojams Lietu- 
[ voje. Juk nusiskundimų, kad ji- 
1 nai pakibud beorėj erdvėj, 
■ stokojanti minties gylio, besipui

kuojanti forma ir t.t. tenykštėj 
periodikoj Apstu. Ar įmanoma 
išeivijos kritikui pretenduoti, kad 
jam toji raštija neturinti paslap- 

' čių? Ar nėra jam pavojų, iš kitos 
pusės, įžiūrėti joje giluminius klo- 

. dus, “polifoninį mitologinių reali- 
! jų” baletą ir panašius daiktus, kai 

galbūt faktinei tesamą vien 
manieringo maivymosi ir “apsis- 

j kaitėliškumo”. Gal net labiau pa
teisinamų, giliai žmogiškų, gud
rybių pasididinti eilučių skaičium 

i ar spaudos lankų kiekiu sau hono- 
! rarą. Vis tai dalykai, kuriuos gal

būt užuodžia tenykščių uoslė, bet 
• kurie nebūtinai suvokiami užsie- 
; nyje gyvenančio kritiko. Nebent 
i jis gali pasikliauti patikimu lite- 
i ratūrinėB analizės įrankiu. Ne- 
‘ bent jis pajėgus operuoti aibes me

todų, atsižvelgiant į aptariamojo 
kūrinio žanrą, priklausymą li
teratūrinei pakraipai. Pridurki
me, kad turbūt niekada nekenkia 
turėti pusėtiną supratimą apie 

; bendrą sovietų literatūros raidą, 
į Žodžiu, vi. a tai reikalauja iš išei

vijos stebėtojo-kritiko nemažai 
kvalifikacijų.

*
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Jas, lygiai kaip ilgametę patirtį 
! kritikos srityje, aptinkame R. šil-
1
I

bajorio asmenyje. Slavistas pa
gal akademinę specialybę jisai 
yra puikiai susipažinęs su rusų li
teratūra, išgliaudęs rusų for
malistus, sukūrusius vėliau Pra
hos mokyklą, sambūrį, iš kurio 
išsiperėjo, vėluodamos keturias- 
dešimčia metų madingos nūdien 
literatūros kritikos srovės, vėlgi 
susikaldžiusios į sektas-sekteles: 
struktūralizmą, post-struktūraliz- 
mą, dekonstruktyvizmą, reader-re- 
sponse criticism. R. Šilbajorio įsi
pareigojimas literatūrai ir 
darbštumas neišpasakyti. Liūtas 
Mockūnas sako knygos įvade: 
“Įdomu pastebėti, kad nuo 1969 
metų R. Šilbajoris yra parašęs 12 
straipsnių išeivijos literatūros 
temomis ir 25 straipsnius apie 
literatūrą Lietuvoje... Spaudoje 
pradėjęs reikštis šeštojo dešimt
mečio pabaigoje, jis yra parašęs 
70 straipsnių, per 140 anotacijų 
anglų kalba World Literature To
day žurnale, ilgesnę studiją apie 
išeivijos novelę Lietuvių literatū
roje svetur ir jau minėtą Perfec
tion of Exile. ”

Ir tai L. Mockūnas užmiršta 
paminėti, kad šalia to R. Šilbajo
ris buvo itin aktyvus AABS na
rys ir kad kiekvienais metais 
(rašančiam tai įspūdingiausia) at
vyksta dėstyti vasaros kurso 
Lituanistikos seminare Ohio

niekad ne- 
sumesti 
atsikra- 
pažado. 
visi jie

valstybėje. Atseit nusileidžia 
nuo akademinių Himalajų, kad 
prabiltų sava kalba savam žmo
gui, kad įdiegtų jaunimui meilę ir 
pagarbą lietuviškam kūrybiniam 
žodžiui. Tas paskaitas, kiek teko 
girdėti, studentai mėgsta ir ver
tina. O ir jo gausiuose straips
niuose periodikoje,
pajunti, kad jie būtų 
atgalia ranka, kad tik 
čius duoto redaktoriui 
Pradedant anotacijomis, 
savito, originalaus braižo.

Užtat būtina perspėti skaity
toją, kad ir antroji R.Š. knygos 
antraštė klaidinanti. “Literatū
ra šiandien Lietuvoje” įtaigoje 
skaitytoją, kad jis aptiks leidiny
je apžvalgą, panoraminį žvilgs
nį į tenykštę raštiją. Veikalo ro
dyklė — skyreliai aptarią poeziją, 
prozą bei dramaturgiją, literatū
ros teoriją, pagaliau studijinių 
straipsnių poskyris leidinio gale, 
irgi kviečia skaitytoją dairytis to
kios traktatinės visumos. Taip 
nėra. R. Silbajoriui nepakeliui 
žengti muštaisiais vadovėlinės li
teratūros istorijos takeliais. Čia 
glūdi knygos nepaprastumas, jos 
europietiška dvasia.

*

Be abejo rastųsi galbūt tin
kamesnių palyginimų, bet rašan-
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čiam R. Šilbajorio knyga savo 
sukirpimu primena antologijas, 
leidžiamas kokios nors stambios 
kritikos asmenybės garbei, kaip 
kad buvo sakysim Claude Bon
nefoy Panorama critiųue de la lit- 
tėrature moderne (1980). Formulė 
paprasta. Leidėjai parūpina išsa
mų įvadinį straipsnį, nusakantį 
autoriaus kritikos pobūdį, o sky
reliuose sudėliojami, išlesioti 
periodikoj bei kitur Bonnefoy raši
niai — straipsniai, recenzijos, stu
dijiniai “Essays”. Kompiliacijos 
pagalba siekiama parodyti, kaip 
vienos epochos šurmuliai atsis
pindėjo vieno jos stebėtojo akyse. 
Kaip jis vertino (suklysdamas ir 
pasitaisydamas) daugelį rašyto
jų, kokios buvo jo pažiūros į li
teratūros mokslą, kokios pastan
gos tarti palankesnį žodį apie 
užmirštus ar nepakankamai įver
tintus rašytojus. Kadangi leidi
nys apima ilgoku laikotarpiu ra
šytas apybraižas, skaitytojas 
savaime pastebi Bonnefoy brai
žo, tono permainas.

Bet jei abiem atvejais turime 
įvadinį straipsnį, panašų straips
nių bei recenzijų sugrupavimą, tai 
išskyrus tai, kad Šilbajoris bando 
irgi reabilituoti kai kuriuos rašy
tojus (Žukauską, Širvį), tais išvir
šiniais dalykais abiejų knygų pa
našumas ir baigiasi. Skirtumai 
kur kas didesni. Claude Bonnefoy 
Panorama yra pomirtinis leidi
nys. Atseit jos redaktoriams buvo 
laisvos rankos pasirinkti kas, jų 
manymu, geriausiai reprezentavo 
buvusio Maitre kritiką. Iš kitos 
pusės, jiems nebuvo įmanoma pri
kalbinti Bonnefoy, kad jis atsi
lieptų apie tą, ar aną praganytą 
stambią asmenybę ar literatūrinį 
įvykį. Neužmirština taip pat, kad 
Bonnefoy straipsniai liečia laisvo 
krašto, laisvų rašytojų kūrinius. 
Jo nelydėjo baimė kam nors pa
kenkti.

Liūto Mockūno — Žodžių ir 
prasmės redaktoriaus — padėtis 
buvo kita. Ne vien galėjo jį kan
kinti abejonės, ar galima kalbėti 
apie pavergto krašto rašytojus su 
akademišku “dčtachement”, jis 
privalėjo klaustis savęs, kiek R. 
Šilbajorio straipsnių kolažas vis
pusiškai reprezentuoja kūrybi
nius poslinkius Lietuvoje. Tų 
abejonių L. Mockūnas neslepia, 
įvade sakoma: “Knygoje neaptar
ti tokie žymūs mūsų rašytojai 
kaip J. Avyžius, J. Glinskis, K. 
Saja ir M. Martinaitis. Neaptarta 
ir Justino Marcinkevičiaus, da
bar populiariausio Lietuvoje, poe
zija”. Kiti L. Mockūno priekaištai 
geriau užmaskuoti, bet nemažiau 
realūs, daromi užuominom, cituo
jant paskirus leidinius: Saulės 
grąžą (M. Martinaičio), Geležį ir 
sidabrą (V. Šimkaus), Rugsėjo 
paukščius (J. Apučio) ir vėl to 
nelaimingojo Justino Marcinkevi
čiaus DienoraStį be datų.

Mums nėra žinoma, ar L. Moc
kūnas yra bandęs palenkti “ar- 
mūn-sakaa” žemaitį Šilbajorį 
papildyti rinkinį apybraižom apie 
praleistus autorius (prisiminkim, 
kad Perfection of Exile atveju to
kių papildymų buvo išreikalauta), 
bet Literatūra Šiandien Lietuvoj 
anaiptol nesuteikia vispusiško 
krašte kuriamos raštijos vaizdo. 
Sakytumėm, apmaudu. Juo la
biau, kad vargu ar tie papildymai 
būtų užvilkinę leidinio pasiro
dymą. Iš tiesų, pavartę World 
Literature Today, aptinkame, kad 
R. Šilbajoris buvo tame žurnale 
trumpai aptaręs anotacijose ir K. 
Sają (Klumpės, Mediniai balan
džiai) ir Justiną Marcinkevičių

(EilėraSčiai; Mažosios poemos; 
Pažinimo medis) ir daug kitų au
torių: V. Martinkų (Vėtrungė Šei
mos Šventei), brolius Dirgėlas 
(Likime, keliauk sau!), J. Baltakį 
(Dedikacijos), R. Lankauską 
(Netikėtas iSsipildymas), L. 
Jacinevičių (Keičiu gyvenimo bū
dą), Girdzijauką (Žmonės buvo 
man geri). Atrodytų, būtų buvę 
taip paprasta tas aptartis kiek 
praplėsti, nes iš esmės didesnio 
skirtumo tarp recenzijos lietuvių 
kalba ir angliškojo “abstract” ne
matome. Abiem atvejais operuo
jama panašiai. Kelios citatos, įrė
mintos komentarų mezginėliuose, 
pasitarnauja knygos tono, spalvų 
gamos, bendro pobūdžio, perteiki
mui. Kartais pabaigoje užsimena
ma, kad knyga primenanti X ar Y 
braižą.

Žodžiuose ir prasmėje per
spausdinami straipsniai pažįs
tami skaitytojui iš periodikos. Vie
nok gaunasi keista optinė iliuzija. 
Skaitydami juos žurnaluose, įžvel
gdavome juose dinamiką, R. Šil- 
bajorio interesų platėjimą, stai
gius susižavėjimus. Surinkti 
rinktinėn, jie padvelkia statika. 
Tarsi stebėtume! svetainės sieną, 
kur sukabintos dailiuos rėmeliuos 
kažkada atsilankiusių įžymybių 
nuotraukos. Fotografuotos iš 
maždaug to paties kampo, maž
daug panašioje pozoje. Pripažin
kime, kad labai panaši ir Claude 
Bonnefoy knygos dalis, kurioje 
sudėtos recenzijos, o tačiau jos su
darytojai nepabūgo veikalo pava
dinti Panorama... Statiška ar ne, 
jinai savo mozaika atspindi 
tenykštės literatūros veidą, atėju
sį per vieno stebėtojo prizmę ir, 
kaipo tokiai, jai nėra pagrindo da
ryti priekaištų, kad jinai neiš
sami.

♦

Kaip kiekvienas kritikas, R. Šil
bajoris turi savo silpnybių. Džiu
gu pažymėti, kad jos nėra noras 
pritrenkti “neišmanėlius” savo 
eruditiniu žinojimu, ar stiliaus 
aukštu pilotažu. (Rungties su žo
džiu, žinoma, esama.) Priešingai, 
jam būdingas nuoširdus rūpestis 
(neabejotinai pedagoginės patir
ties įtaka) atskleisti skaitytojui 
naujas skaitymo galimybes, nau
jus teksto interpretavimo būdus. 
Ypač tai akivaizdu studijiniuose 
straipsniuose (apie Gedą, Deguty
tę). Apdovanotas didele vaizduote 
ir introspekcijos galia, dviem sa
vybėmis, kurių neturint, kritika 
išvirsta, pasak Georgės Mounin ( 
La litterature et sės tech- 
nocraties, 1980) intelektualine 
“zabova”, smegenėlių gimnasti
ka, R. Šilbajoris yra ištikimybės 
tekstui šalininkas, rašto aiškinto
jas. Kiekvienam metasi į akis, jog 
jis pamėgęs poeziją. Tai matyt iš 
Žodžių ir prasmės turinio rodyk
lės. Keturiolika iš 27 rašinių yra 
skirti poezijai. Prozai, įskaitant 
dramaturgiją, telieka devyni. 
Savaime aišku, galima būtų aiš
kinti šią persvarą tuo, kad Sovie- 
tijoj poezija pati pirmoji išsivada
vo iš ideologinių varžtų ir užima 
pirmaujančią vietą. Gal tik šiuo 
metu ją pamažu nustelbia smul
kusis prozos žanras, novelė. Iš ki
tos pusės, nemažiau akivaizdu, 
kad R. Šilbajorio silpnybė nėra 
glotniai sušukuotų posmų vėrinė- 
liai, bet veikiau groblėta, pai
naus, sudėtingo metaforų rašto 
lyrika. Kadangi aptariamoji poe
zija yra pasirodžiusi veik visa 
1965-1983 metų laikotarpiu, R. Šil
bajorio dėmesio centre yra kaip 
tik toji lyrika, kurią tenai kai kas 
apšaukia hermetiška, formalisti-

ne, stokojančia idėjinio gylio ir 
emocingumo. Šilbajorio poezijos 
analizę galima būtų trumpai ap
tarti kaip palimpsestinę. Palimp- 
sestais, kaip prisimename, vadi
nami viduramžiniai pergamentai, 
kuriuose dogmatiškas tekstas už
dengdavo ištrintą ankstyvesnį, 
dažniausiai pagonišką ir mažiau 
nuobodų raštą. Nesakytumėm, 
kad R. Šilbajorio pastanga būtų 
tiktai iššifruoti kokią „ezopinę 
kalbą”. Bet toji giluminė analizė, 
įvaizdžių sankabų ieškojimas, pa
deda skaitytojui teisingiau per
prasti aptariamo kūrėjo psichinę 
matricą, jo “kūrybinės vaizduotės 
topografiją”.

Ištikimybės tekstui principas, iš 
kitos pusės, atpalaiduoja kritiką 
nuo pareigos užsigaišti, įrikiuo- 
jant poetą į kokią gentkartę, li
teratūrinę atšaką. Kartais net 
suminėti jo debiutines knygas, ar 
iš viso raidą. Pažymėtinai retai R. 
Šilbajoris pamini kito kritiko ar 
recenzento nuomonę. Dar rečiau 
— šoka su juo polemizuoti. Užtat 
neretai skaitytojui pasimato tarsi 
R. Šilbajorio analizės būtų perne
lyg subjektyvios, ultra-impresio- 
nistinės. Protarpiais, atrodo, tar
si vaizdynas ir simbolizmas, kurį 
R. Šilbajoris įžiūri kūrinyje, nėra 
tiek paties poeto, kiek kritiko fan
tazijos padarinys. Tarp kitko šie 
nuopoliai į monologizavimą, ži
novų nuomone, yra būdingi nau
josios kritikos mokyklai (Laurent 
LeSage, The French New Cri
ticism. An Introduction and a 
Sampler, 1967). Kadangi trum
pose recenzijose R. Šilbajoris ope
ruoja dažniausiai keliomiB citato
mis, jo pateikiami rašytojų 
profiliai nevisada skaitytoją įtiki
na, ar bent paskatina susidomėti 
poetu. Priklauso, žinoma, nuo poe- 
to/poetės. Taip, sakysim, A. Žu
kausko atveju pasirinktų citatų 
pilnai pakanka išryškinti jo done
laitišką dundėjimą bei polėkį. Bet 
čia, pripažinkime, viską nulemia 
nuostabiai turtinga ir išraiški poe
to kalba, į kurią paneri, it į gy
dančias purvo vonias. Kas kita V. 
Bložė. Nežiūrint R. Šilbajorio pa
stangų išlukštenti jo daugialypių 
poteksčių klodus ir visokius 
semantinio krūvio sumainymus, 
pateikiamos citatos skamba “ap- 
siskaitėliškai”, epigoniškai. Juo 
labiau, kad kai kurie cituojami 
posmai primena Justino Marcin
kevičiaus “Šešiolikmečių ciklą”, 
kuriame tie patys motyvai buvo, 
mūsų kuklia nuomone, perteikti 
kur kas įtaigiau.

Ne kažin kaip įtaigiai prabyla 
Bkaitytojai ir apybraiža apie Vla
dą Šimkų, “užslėpto geluonio 
humoristą”. Galbūt todėl, kad sa
tyros žanras iš viso nelengva ap
tarti, nes reikia dekoduoti kiek
vieną aliuziją. Bet net 
pripažįstant R. Silbajoriui teisę 
pasirinkti jam įspūdį padariusius 
autorius, šiuokart skaitytojui sun
ku neprisiminti, kad yra V. Žilins
kaitės humoreskos ir ta nuostabi, 
juokingai liūdna, būtybė — M. 
Martinaičio Kukutis.

Kada R. Šilbajoris pasuka į pro
zą, jo braižas kiek pasikeičia. 
IšlikdamaB ištikimybės tekstui 
šalininku, kritikas yra priverstas 
daryti skaitytojui tam tikrų nuo
laidų. Kaip kad trumpai at
pasakoti novelių turinį. Tik vė
liau įsileidžiama į komentarą 
apie rašytoją persekiojančių meta
forų sintaksę bei kitokią simboli
ką. Pritaikytas J. Apučio nove
lėms, šis metodas duoda 
pasigėrėtinas rezultatus. Bet kai

įsisiūbavusi R. Šilbajorio vaiz
duotė mėgina eilėraščiams nau
dotą techniką pavartoti R. šave- 
lio rašto aiškinimui, skaitytojui, 
net ir skaičiusiam kažkada tas no
veles, jo apybraiža pasimato per
nelyg egzaltuotu monologu. Jau 
vien turbūt todėl, kad skaitytojas 
— įpročių vergas — linkęs pasi
tikti prozą, kaip tikrovės — fizi
nės ir psichinės — atvaizdavimą. 
Kad Šavelis modernistas, jam aiš
ku, bet kodėl, kokių alienacijų ver
čiamas jis pasirenka tokį pusiau- 
siurrealistinį braižą savo 
santykiui su tikrove išreikšti, į tą 
klausimą R. Šilbajoris neatsako.

Aplenkęs Glinskio, Grušo ir K. 
Sajos dramaturgiją, R. Šilbajoris 
tik dviejuose straipsniuose nag
rinėja Lietuvoje parašytas pjeses. 
Įdomiausia iš jų yra apybraiža 
apie Justino Marcinkevičiaus 
“Mažvydą”. Niekur neužsiminęs 
apie B. Sruogos poveikį į Marcin
kevičių ar net senamadišką, melo- 
dramatinį jo pjesių pobūdį, kriti
kas sukaupia savo dėmesį į 
pasikartojančių “kelrodžių-sim- 
bolių” audinį. Sakykim, kad skai
tytojui nebūtina sutikti su R. Šil
bajorio duodama interpretacija, 
juo labiau, kad, atrodytų, auto
rius pernelyg didelę reikšmę su
teikia scenos nurodymų analizei, 
spektakliniams dalykams:
„... ar sūnus ras pas tėvą prie
glaudą ir naują gyvenimą? Iš vie
nos pusės viltingai į tai atsako 
ištiestos rankos įvaizdis — špitol- 
ninkai tiesia rankas ištraukt 
krantan ąžuolą, Mažvydo posū
nis Kristupas paduoda ranką 
nusilpusiam Kasparui pakrantė
je, ir, antriniam to simbolio-įvaiz- 
džio pasikartojime, pats Mažvy
das tiesia ranką rankos 
netekusiam, kruvinam Beran
kiui.”

Kaip bežvelgtum, tai tik mizan
scenos. Gali jas panaudoti reži
sierius, gali ir ne, jei ras geresnių, 
efektingesnių. Kur kas įdomes
nėm laikytumėm R. Šilbajorio 
bendraB pastabas apie Marcinke
vičiaus trilogiją. Juo labiau, kad, 
kaip eBame minėję, ją yra negai
lestingai kapojęs Anatolijus Kai
rys. Taip pat užsipuolusi pogrin
džio AuSra.

“Mindauge”, pavyzdžiui, pa
grindinė tema yra ne istorinis Lie
tuvos suvienijimas, bet nuo jokio 
laiko nepriklausantys moraliniai 
klausimai — ar tikslas pateisina 
priemones, koks turi būti santy
kis tarp istorijos ir tiesos? “Kated
roje” Laurynas grumiasi ne su 
estetinėmis problemomis, bet su 
klausimu, ar talentas gali gyven
ti sandaroj su priespauda?

Kiek nelaukta, kad straipsnio 
pabaigoje R. Šilbajoris lyg ir su
tinka su priekaištais, jog veikale 
nepraustabumiškai šnekama apie 
Šventą mūsų Motiną-Bažnyčią. 
Būdinga tačiau, kad tai vieninte
lis atvejiB knygoj (išskyrus pusla
pius, kur šnekama apie išeivijoje 
atsiradusio T. Venclovos poezi
ją), kur užsimenama, kad ving
riuos Marcinkevičiaus rašteliuos 
leistina įžiūrėti “ezopinę šneką”.

Ta proga verta pažymėti, kad I. 
Mockūnas apskritai teisus saky
damas, kad šalia atlaidaus, gera
širdiško, vaižgantiško deimančiu
kų ieškotojo yra kitas, kandus, 
“nešinas poleminiu botagu” Šil
bajoris. Nesutinkama tik su L. 
Mockūno duodamais pavyzdžiais 
(Mieželaitis, Vanagas). Iš viso 
pliaukšinčio botagu, lyg cirko 
tramdytojo, Šilbajorio neįžvelgia
me. Šia prasme Šilbajoris skaity-

(Nukelta į 4 psl.)
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Gyvu žodžiu prakalbinti
Antrosios Pasaulio lietuvių die

nos Chicagoje buvo pradėtos išei
vijos rašytojų kūrybos rečitaliu vi
sai neatsitiktinai, kaip pažymėjo 
Dalė Gotceitienė literatūros vaka
ro įvade praeitą šeštadienį, birže
lio 25 d., Jaunimo centro didžiojoj 
salėj, pripildytoj šventiškai susi
kaupusių klausytojų, ne tik čika- 
gieCių, bet ir svečių iš tolimų kraš
tų. Tai buvo apgalvotas rengėjų 
pasirinkimas, norint išreikšti pa
garbą kūrybiniam žodžiui, kaip 
vienam svarbiausių indėlių į tauti
nę kultūrą. O visus susirinkusius 
vakaro programos vedėja kvietė 
jaustis savo dalyvavimu priside
dančiais ir įsijungusiais į bendrą 
lietuviškos kultūros vyksmą.

Pakviestieji šiame vakare savo 
kūrybą skaityti rašytojai priklau
so tai lietuvių rašytojų kartai, ku
rių talentas išsiskleidė jau tik iš
eivijoje. Vakaro programoje jiems 
pavesta atstovauti kiekvieno kulti
vuojamam vienam iš trijų pagrin
dinių literatūros žanrų. Poetas Ka
zys Bradūnas, “Žemės” sąjūdžio 
inspiratorius, nepailstantis mūsų 
kultūrinės veiklos judintojas, kul
tūrinių spausdinių ir žurnalų 
redaktorius, yra išleidęs 13 poe
zijos rinkinių ir šiuo metu ruošia 
14-tąjį. Dramaturgas Algirdas 
Landsbergis, daugelio veikalų, jų 
tarpe “Penkių stulpų turgaus aikš
tėj” autorius, yra taip pat pasižy
mėjęs literatūros mokslininkas, 
eseistas ir anksti savo rašytojiškoj 
karjeroj parašęs vieną geriausių iš
eivijos romanų — Kelionė. Birutė 
Pūkelevičiūtė, sukūrusi ir poezi
jos, ir vaikų literatūros, labiausiai 
yra atsidėjusi prozai — jos roma
nai ir grakštūs apsakymai yra tur
būt labiausiai skaitomos iš visų 
pas mus išeinančių knygų.

Kazys Bradūnas skaitė eilėraš
čius, atrinktus iš svarbiųjų jojo kū
rybos fazių. Pirmasis pluoštas — iš 
žemininkų generacijos laikotar
pio. Pradėdamas poetas su sąmo
jum išsitarė, kad jam taip prigijęs 
“žemininko” epitetas turi ir kurio
zinį atspalvį. Vokiečių okupacijos 
metais, kada jis atspausdino kele
tą eilėraščių žemdirbių tema, Bro
nys Railt. viešai suabejojo, ar poe
tas iš vis moka žagrę laikyti. 
Abejonei nebuvo menkiausio pa
grindo — poeto gimtoje Suvalki
joje visi turėjo žemės darbus dirbti, 
ir šeimyna, ir atostogaujantys stu
dentai. O kai išeivijoje žemės jau 
daugiau niekad neturėta, tapo ap
šauktas “žemininku”. Čia Bradū
nas paskaitė ejlėraščių iš ciklo 
“Prie alsuojančios žemės”. Ir girdė
jome posmus bei eilutes, kurias 
daugelis iš mūsų jau dešimtmečius 
nešiojasi atminty: “Aš pravertęs 
dobilienos plutą / Tūkstančius pė
dų po ja randu...”, “O po manim gi
liai giliai / Siūbuoja žemė, vėl nau
jų jėgų tvane...”, “Atleiski, 
Viešpatie, kad šitą pilką taką, / 
Kad žemę taip svaiginančiai my
liu...”

Antrasis pluoštas atrinktas iš 
trijų poeto knygų, kurias riša struk
tūrinė jungtis — kiekvienos jų 
tematinį centrą sudaro viena isto
rinė figūra, per kurią atskleidžia
mas būdingas mūsų tautos gyvy
bės bruožas. *Tai Sonatos ir fugos, 
kur Čiurlionio asmuo reiškia kūry
bingumą ir neribotą viziją, Done
laičio kapas, kur atsikreipiama į 
mūsų tautos žemdirbišką realiz

mą, ir Pokalbiai su karalium, kur 
susimąstoma prie valstybingumo 
idėjos, administracinio lietuvių ge
nialumo, išryškėjusio mūsų isto
rijoje su Gediminu. Iš Sonatų ir fu
gų paskaitytas eilėraštis 
“Tebūnie,” iš Donelaičio kapo 
“Tiktai per paukščio skrydį,” iš Po
kalbių su karalium “Aštuntasis po
kalbis,” prasidedąs citata iš Gedi
mino prekybinės sutarties su 
ordinu 1338 metais. Toliau vyksta 
poeto (o gal ir visos mūsų šimtme
čio kartos) sutartis su karalium, 
posmams prasidedant kartojamu 
žodžiu “Sutarkime...”, kol baigia
ma “Ir trūksta paslapties gija, / O 
pelenuos įsiliepsnoja žarija.” (Gal
būt šiame eilėrašty jau slypi užuo
mazga vėlesnės poeto eilėraščių 
formos naujai ruošiamam rinkiny 
Prierašai, kurių pavyzdžius girdė
jome vėliau.)

Svečias iš New Yorko Algirdas 
Landsbergis paskaitė keletą iš
traukų iš savo visiškai naujos ko
medijos “Onos veidas,“ šį pavasa
rį laimėjusios JAV LB Kultūros 
tarybos dramos konkursą. Rašyto
jas skaitomas ištraukas surišo pa
aiškinančiais įtarpais, vaizdžių 
humoru apibūdindamas kai ku
riuos komedijos veikėjus. Susipa
žinome su pagrindine veikėja Ona 
— paprasta moterim, dirbančia 
Ariogalos valstybiniame paukšty
ne, gavusia leidimą aplankyti se
serį Amerikoje, jos dukrai surez- 
gus planą, kaip mama Amerikoje 
ištekės už turtingo našlio, o tada ir 
ji pati galės išvykti į Ameriką. Bu
vo pristatyta ir Onos sesuo Ofelija, 
Los Angeles gyventoja, kurios gy
venimo vizija yra sukurti didžiau
sią ir gražiausią vonios kambarį 
visoj Amerikoj — tai jos “fantazi
jos sala,” anksčiau buvusi viena iš 
dešimt įspūdingiausių lietuviš
kųjų prausyklų, o dabar jau be kon
kurencijos — pati gražiausia. Aiš
ku, čia proga ir kai kuriuos 
komedijos dialogus atmiešti vyku
siu “prausykliniu humoru.” Pama
tėm Ofelijos vyrą Karolį, išvargin
tą Ofelijos sofistikacijos, 
susižavėjusį Onos paprastumu — 
ir iš to kylančias komplikacijas. 
Girdėjom apie dingusį iš lietuviš
ko gyvenimo Ofelijos ir Karolio sū
nų, einantį “zucchini” kulto kuni
go pareigas vienoj Kalifornijos 
komunoj. Šiek tiek patiriame, kaip 
vyksta planas “apženyti” Oną su 
našliu — tam reikalui Ofelija pasi
ryžusi sukurti naują Oną — ją iš
gražinti neatpažįstamai. Karoliui, 
kuriam šis projektas kelia siaubą, 
nepavyksta sustabdyti Onos 
transformacijos. Kandidatas naš
lys pakviečiamas į balių, o Ofelija 
duoda griežtas instrukcijas našlio 
akivaizdoje nedaužyti šaukštu į 
kaktą, nekalbėti apie ožkaB, nesiū
lyti kokteilių su ožkos pienu — 
pasirodo, visam tam yra rimtos 
freudinės priežastys. Vis dėlto 
“ženybų” planas išyra — Karolis 
palieka Ofeliją, Ofelija išvaro Oną, 
o transformuota, ultrasofistikuota 
Ona Maskvos aerouoste turi vargo 
su muitininku, kuris nenori jos įsi
leisti atgal į Tarybų šalį, negalėda
mas patikėti, kad ji “tarybinė mo
teris”, ir laikydamas ją Amerikos 
šnipe. Landsbergio perteikiamas 
Onos ir sovietinio muitininko dia
logas (net su rusišku pareigūno ak
centu) buvo ypač geras pavyzdys 
rašytojui taip būdingo juokingai

groteskiško rimtų situacijų trak
tavimo. Tikrai bus smagu šią ko
mediją išvysti scenoje, o iki tol bent 
paskaityti jos ištisą tekstą, išleista 
knyga.

Birutė Pūkelevičiūtė atkūrė dvi 
scenas iš jos svarbiųjų romanų: 
Aštuoni lapai ir Devintas lapas, 
kurios suteikė gylį Pasaulio Lietu
vių dienų tikslui ir minčiai — “Vie
nybėje su kovojančia tauta”, taip 
kaip tai gali pasiekti tik meninė 
vaizduotė. Todėl pradžioje rašyto
ja ir pažymėjo, kad į šį vakarą 
susirinkome, Pasaulio Lietuvių 
dienoms dar net neįsibangavus, 
tarsi simbolinės šventės ugnies už
degti. Gyvename tarp dviejų auš
rų — pirmosios sukaktį minė
dami, tolumoje regime antrąją. 
Pati rašytoja sakėsi esanti “gry
nas išeivijos produktas” — visos 
jos knygos parašytos išeivijoje. 
Įtraukta į Tarybinę enciklopediją, 
ji ten apibūdinama, kaip dalyvau
janti antitarybinėje veikloje. 
Kadangi nei į politinę, nei į or
ganizacinę veiklą nėra įsivėlusi, 
tai jos “antitarybinė veikla” grei
čiausiai bus ne kas kita, kaip jos 
parašytos knygos. Ištraukos, ku
rias skaitysianti, yra iš tų jos kū
rinių, kurių tematiką sudaro tai, 
kas ištiko mūsų tautą šiame šimt
metyje.

Iš Aštuonių lapų rašytoja per
teikė 1940-jo dešimtmečio karo pa
baigos vaizdą — Didžiąją savaitę 
Danzigo apsupime. Pabėgėlių šei
mos, rūsy susispietę, žiūri, kaip 
griūna Danzigas, ta šiaurės ir ry
tų Europos Venecija — “dega lais
vasis Danzigas, išpuikęs Hansos 
miestas.” Stoja baisi tyla, kaip 
“nugalėtojo alsavimas ties parkri
tusiu priešu”. Bet tada per garsia
kalbius pasigirsta rusiška daina, 
ir romano pasakotojai prieš akis 
stojasi Laisvės alėja, kur taip pat 
visur rėkė ir plėšėsi tie patys gar
siakalbiai. Ir ji junta, kad “vėl ta
ve pačiupo ta letena, godus nauja
sis viešpats”, kuriam neužtenka 
tavo rankų, jis nori pasiglemžt ta
vo sielą: “Jei tu į jį neįtikėsi, jis 
bus nutrintas. Ir tas jo didžiulis ta
vo įtikėjimo į jį troškimas yra jo 
pražūtis.” Baigusi skaityti, rašy
toja komentavo, kad ji niekad taip 
nėra jutusi savo tautybės kaip tą 
naktį degančiame Danzige, jutusi 
visą seną mūsų gentį mūsų krau
jo tvinkčiojime. Ir todėl, kai galvo
ju apie išeiviją, sakė ji, matau ją 
kaip dvilypį gyvenimą: esame 
atsigręžę į naują aplinką, į ateitį, 
bet kaip marška pridengta yra ir 
antroji jos pusė — kur randai neuž- 
giję ir žaizdos pūliuoja.

Devinto lapo ištrauka — tai Ge
nės, nerūpestingai atostogaujan
čios savo ištaigioj Michigano 
vasarvietėj, ieškojimas — knygų ir 
žemėlapių ir autorės poetinės vaiz
duotės pagalba — savo brolio par
tizano mirties vietos Eržvilko gi
riose. Antigonės mito 
pasitelkimas Devintame lape yra 
vienas ryškiausių rašytojos lai
mėjimų ir gali lygintis su geriau
siais šitos meninės strategijos pa
vyzdžiais kitų kalbų mūsų laikų 
rašytojų kūryboje. Jo ypatinga ga
lia kyla dar ir iš to, kad šičia anti
kinio mito žaismas kaip tik at
skleidžia istorinę tikrovę — pa
tvirtina, kad partizanai nebuvo 
mitas. Ir klausytojas pasijunta 
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Lietuvos panemunių gotika — Zapyškio bažnyčia, statyta 16 a.

Judita Vaičiūnaitė
NEŽINOMAI KABIRIJAI

Vytautas Bložė
ŽVAKELĖ

senų čerpių 
kiek daug sudužo 
kol kelionėn
išėjo vyrai

nuo raudono 
nuo čerpių stogo 
atšvytėjo 
upelio dugnas

vyrai ėjo 
jie širdis dėjo 
ant lentynų 
kur baltas stalas

ir nutirpo
iš siaubo sniegas 
neiškritęs 
darjiems iš rankų

ir nutirpo 
gelsva žvakidė 
nutekėjo
upelio dugnas

spindulėlį 
saulės raudoną 
įsirėmino 
į paveikslą

baigės karas 
karksėjo vištos 
jie sugrįžo
širdžių pasiimti

nežinojom 
niekur nedėjom 
nežinojom
visai kad turim

Po tiltu — savas gyvenimas. Padugnių spalvos ir šviesos. 
Savas aidas, kai virpa viršuj geležis nuo ratų ir žingsnių, 
Kai juodas vanduo prailgina gelsvą žibintų švytėjimą. 
Pasmerktųjų pasaulis.
Užmirštųjų pasaulis.
Juodam vandeny apvirto paskendę stogai ir varpinių bokštai. 
Pajuodusi upė pražydo žaliom ir raudonom reklamom — 
Iliuzijų dūmais.
Po tiltu svajok apie tikrąją amžiną šviesą,
Kai tavo suknelė, lengva, lyg vaivorykštė vėjy
Plevens virš tilto turėklų...
Po tiltu svajok, kad ateis jis ir viską supras, ir viską atleis... 
Ir nuskriesi į jį kaip šviesa per juodąjį tiltą...
Juodam vandeny sutirpo nuorūkos, spjūviai, 
Naktiniai keiksmai ir gniaužiamos raudos...
Juodam vandeny — mirtis, nuodėmė ir sielvartas...
Po tiltu klajok. Tu juk viską pakelsi,
Juodo siaubo, prismaugto ūžimo tiltą pakelsi 
Ant savo trapių pečių...

Janina Degutytė
GIMTOJI KALBA

Sigitas Geda
PYNĖ - LIKIMAS, KA UKOLĖ IR ROŽĖ

iš po čerpių 
žiūrėjo vėjas 
išdžiovinęs 
brolelių širdis

Vladas Šimkus
TOBULAS EILĖRAŠTIS

Vosilką rankoje laikai 
visai kitaip, negu po karo. 
Atėjo nuostabūs laikai. 
Miške rasos žemčiūgai karo.

Iš laimės, ne iš pagirių 
parkristum į gėlėtą veją!..
O virš gimtųjų pagirių 
vėjelis debesėlį veja.

Kasdien vis ką nors pamatai, 
į sielą krinta gėrio grūdas. 
Čia naujo namo pamatai, 
ten į teatrą žmonės grūdas.

Antrųjų Pasaulio lietuvių dienų Literatūros vakare 
š.m. birželio mėn. 25 d. Jaunimo centro scenoje rašy-

tojaiKazysBradūnas, Birutė Pūkelevičiūtė ir Algirdas 
Landsbergis. Nuotrauka Jono Kuprio

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm, 
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta,
Su perregima gintaro šviesa
Ji — motinos baudžiauninkės lopšinėse,
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose...

Lietuviškai geltonos pievos šneka
Ir tie mediniai nupilkėję kryžiai,
Ir aukštos varpinės, ir mažos gatvės, 
Sulytais akmenim į dangų atsigręžę.

Lietuviškasis žodis liko kraujo raidėm
Ant kamerų akmens ir pelenuos
Pasaulio kryžkelėj — prie Nemuno ir Baltijos — 
Likimas motinos kalba dainuos.

Prišaukti džiugesį lyg paukštį ulbantį, 
Kad ligi galo vieškeliu lydėtų.
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Algimantas Mikuta
ŽEMAITIJA. VĖLINĖS

Dar niekada taip nejutau tavęs, 
kaip šitą vakarą, kai sningant degė žvakės 
ir kiaurai pro išretintas girias 
mirgėjo Beržoras, Barstyčiai, Šatės.

Gyvieji prisišliejo prie daiktų, 
prie akmenų, prie tų retų giraičių, 
kurios jau nebepaslepia šimtų 
į liepsną atsiliepiančių žemaičių.

Dar ne visi nusinešė vardus, 
bet jau visi apleido savo darbus.
Palikę margus, sugulė kartu,
ir juos visus sujungė vienas vardas.

Jie — žemė. Jie — Žemaitija. Gelmių šviesa 
prasikala pro vandeningą sniegą.
Kaip gaudžia, tėviške, kaip gaudžia kalvose. 
Kaip gieda, tėviške, kaip gieda.

Likimas vėlei bus man maloningas: 
aš ją surasiu, tįsančių smėly, — 
tamsiausią rožę, nes rugpjūtis sninga, 
nes mano sniego rūmai dulkini; 
atsinešiau aš kaukolę ir rožę 
ir užmigau ant jūros akmenų, 
nes juodos liepsnos ėmė ryti godžiai 
džiaugsmus ir laimę vystančių dienų, 
būtybės skaisčios...

Ir plaukia į marias gilias 
Šventosios upė kaip ir plaukus, 
ne bombos byra, o giles 
tau barsto ąžuolas į plaukus.

Pasiklausai dainos, kuri 
galulaukėj pabaido kiškį, 

''■» ir tobulas eiles kuri, 
kurias kur nori, ten ir kiški.

Likimas vėlei bus man maloningas: 
štai tu ir jūra, miegančios smėly, 
ir juodas paukštis ant krūtų sustingo, 
ir medžių nuodas, ir daina kely 
nutolstančiųjų žemės piligrimų;
pakėliau kaukolę, tamsių nuodų pripyliau, 
jau pasiilgau vakaro taurės,
didingos naktys, te virš seno Rymo 
manosios meilės žiedas sužėrės, 
būtybės skaisčios...

Likimas vėlei bus man maloningas; 
čia motina, čia jūra, o smėly 
sutviskę rožės sako man: pradingo 
svajojimai jaunystės dideli, 
pusny lakiojoj skamba tavo vardas, 
aš akmeny įbrėžiau: danguje, 
kupliuosius dievo želmenis suvarčius, 
atgims seniai prapuolusi svaja, 
būtybės skaisčios...

Likimas vėlei bus man maloningas: 
miegok po jūra, vakaro smėly, 
kraujuoti kalavijai nebesminga 
į smilgos veidą, gema dideli 
ir tylūs žodžiai, akys prasiplėtusios, — 
tai sniego lūpos, tai auksinis miestas 
krūties spenelis ir žiedai keli, 
būtybės skaisčios...

Likimas vėlei bus man maloningas: 
aš prisikelsiu gelzganam smėly, 
žiūrėk, žiūrėk, virš mano veido sninga, 
ir eina eina žemės liepsnos mėlynyn, 
aš prisiskyniau sapno šalavijų 
ir užmigau, ir niekas neprišauks, 
ties tavimi, smėlėtai susivijęs, 
dvilypis jūrų augalas išaugs, 
būtybės skaisčios...

Tomas Venclova

Aš čia seniai negyvenu 
Ir lyg nebylią mūro salą 
Kasdien iš tolo apeinu 
šį tuščią paupio kvartalą 
Be tinko, stiklo ir spynų.

Jo lempos kupinos tamsos, 
Jo kambariai — dienos 

ir miego.
Paskirstytas daiktų balsuos, 
Jis tarp tiesos ir netiesos, 
Kaip atspindys, kaip alter 

ego,

Kaip kūnas, atrastas sapne, 
Ar pavėlavusi žinia,
Kurią skalavo kelios jūros — 
Todėl ir gąsdina mane 
Jo forma, medžiaga ir tūris.

Kas, pasilikęs tuos namuos, 
Paveldi pavojingą dalį 
Ir saugo vienkartinę šalį 
Nuo sutemos lig sutemos 
Virš dabarties ir tuštumos?

Čia spausdinami eilėraščiai yra 
pavyzdžiai kai kurių lietuvių poetų 
kūrybos, kuri nagrinėjama Rimvydo 
Šilbajorio kritikos straipsnių rinkiny
je Žodžiai ir prasmė. Literatūra šian
dien Lietuvoje (Chicaga: Akademinės 
Skautijos leidykla, 1982).
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Pranas Domšaitis „Galerijoje“
Kaip žinom, gyvenimas — upė. 

Daugybė srovių, sutekančių į 
vieno asmens gyvenimą, ypač jei 
jis yra menininkas, jį gali nepa
prastai įtakoti. Istorija rodo, kad 
visoks menas maitinasi praeitim, 
kuri jame veikia kaip nuolat ju
danti jėga. Dideli kūriniai su
kuriami tų menipinkų, kurie savo 
originalias idėjas ir sąvokas įsten
gia išreikšti, jas sulydydami tiek 
su praeities, tiek su dabarties 
įtakomis.

Šiuo metu Galerijoje (226 W. 
Superior St., Chicago, III. 60610) 
vykstanti Prano Domšaičio tapy
bos darbų ir piešinių paroda yra 
istorinio pobūdžio pristatymas. 
Apie 70 paveikslų rodo jo kūry
bos, apytikriai priskiriamos vokiš
kajam ekspresionizmui, platų dia
pazoną. Domšaitis gimęs ir 
mokslus išėjęs Rytprūsiuose. Jis 
išlaikė iš motinos pusės gautą 
savo lietuvišką kilmę. Vokiečių 
tapyba, rusiškasis ikonų menas ir 
lietuvių liaudies menas buvo tos 
įtakos, kurios susiliedamos pa
dėjo šiam menininkui išreikšti 
pasaulį, kaip jis jį matė. Jis tapo 
sunkių jausmų, kylančių iš 
neregimo pasaulio, tapytoju ir jis 
juos padarė regimus drobėje stip
riai ir galingai. Jis ieškojo tvirto
sios savo tikėjimo jėgos po visą 
Dievo kūriniją — nuo gėlių iki lau
kų, iki kalnų. Iš jo meno studijų 
jam įtakos darė jo draugai, didieji 
ekspresionistinės mokyklos 
pirmtakai kaip Munch, Barlach, 
Nolde ir Rouault. Gilūs atspal
viai, supaprastintos formos ir 
nuotaiką reiškiančios spalvos 
jungiasi su tirštom pilkom, stip
riom juodom ir pritemdytom 
baltom spalvom visose jo temose, 
tapdamos, ką jis vadino „amžiny
bės spalvom“. Domšaičiui, o 
dabar ir mums — stebėtojams, 
kuo gilesnis atspalvis, tuo 
intensyvesnis kiekviename jo 
darbe pasiektas charakteris ir 
poveikis. Jo kūrinių paprastu
mas, su juose pasitelktais krikš
čioniškais simboliais ir vaizdais, 
dvelkia amžinybe. Nors į jį 
galima žiūrėti kaip į stiprų reli
ginį menininką, jis taip pat moka 
iššaukti stiprius jausmus apie 
neregimą pasaulį, kurį jis matė 
visoj mus supančioj kasdienybėj.

Jo tiesiogis tapymas dažais 
ateina iš Nolde, žmogaus figūros 
galia nurodo Barlach įtaką, o 
psichologinis poveikis primena jo 
draugą Munch, psichologinės 
nuotaikos ir reikšmės tapyboje 
pionierių. Iš Rouault Domšaitis 
bus išmokęs, kaip galingi yra 
tamsūs kontūrai, supaprastinan
tys universalų vaizdinį. Šie vokiš
kojo ekspresionizmo vadovai buvo 
jo mokytojai, auklėtojai ir drau
gai. Gyvendamas ir kurdamas 
Europoje, jis savo darbus ekspo
navo kaip ekspresionistų grupės 
narys. 1949 metais jo žmonai 
buvo pasiūlyta mokytojos vieta 
muzikos mokykloje Cape Town 
universitete. Ten jie apsigyveno ir 
jau tais pačiais metais Domšaitis 
turėjo savo pirmą individualią 
parodą Pietų Afrikoje. Po 
gyvenimų, pripildyto rūpesčiais ir 

•—politiniais neramumais, jis pa
galiau galėjo atsidėti ramiai intro- 

' spekcijai, taip reikalingai jo tapy
bai. Iš susimąstymo valandų 
prieblandoje jis atsirinko tokias 
spalvas, kurios būdingos prieš
aušriui ir prietemai. Tai buvo me
tas, kada jam objektai buvo pra
radę savo detales ir jis ieškojo 
formos ir kompozicijos pagrin
dinių sandų.

Bandymas supaprastinti nėra 
lengviausias kelias. Supapras
tinti reiškia ieškoti esmės, šer
dies, pagrindinės tiesos. Todėl 

Rokiškio bažnyčia, statyta 1868—1885 m. architektoGeorg Werner. Deši
nėje paminklas laisvės kovoms, statytas Nepriklausomybės metais, tebe
stovia ir dabar. Nuotrauka V. Augustino

Domšaičiui jo gyvenimas ir dar
bas saulėlydžio metais buvo pro
duktyvus ir sėkmingas — jis su
gebėjo atrasti tas tikrovės 
savybes, kurios, visi jaučiame, 
kad yra amžinos. Jo energija, jo 
galia, gyvenimo jėga ir jautrus 
talentas susijungė jo kūryboje, 
kad mums duotų tikrai išskirtiną 
viziją. Kiekvienam jis dovanoja 
šitą esminių dalykų išraišką, 
galinčią paliesti kiekvieną 
dvasinių vertybių ieškotoją, nuo 
meno žinovo iki paprasto ir pasto
vaus tikėjimo gerbėjo.

Šioji Domšaičio darbų paroda 
suteikia visiems lietuviams ir 
visiems meno mėgėjams mo
mentą, kada galima pamatyti 
meno istorijos laikotarpį, už
imantį svarbią vietą meninės 
kūrybos pasaulyje. Nuo pat pra
džių Galerija yra rodžiusi pirmau
jančius dabartinius lietuvių 
kilmės dailininkus. O šita Dom
šaičio paroda, suruošta Amerikos 
Lietuvių Dailiojo meno insti
tuto, yra tarytum stipri grandis 
viso lietuvių meno ir kultūros 
istorijoje.

Don J. Anderson 
1983 m. birželis

NAUJI LEIDINIAI
• Jurgis Gimbutas, Lietuvos 

bažnyčių statytojai XIX-XX amž. 
Atspaudas iš LKM Akademijos 
Suvažiavimo darbų IX tomo, psl. 
227-240 su 4 psl. iliustracijų. Ro
ma, 1982.

Šioje studijoje architektas Jur
gis Gimbutas bando nustatyti pa
gal turimus ir prieinamus duo
menis, kas pastatė kai kurias 
Lietuvos bažnyčias 19-tame ir 20- 
tame amžiuje iki 1943 metų. Kai
muose ir mažuose miesteliuose 
medines bažnyčias paprastai sta
tė vietiniai statytojai — dailidės, 
nesinaudodami architektūriniais 
planais. Kai kurias bažnytėles ar 
koplyčias pastatė vietiniai mūri
ninkai. Šitos rūšies statyba klasi
fikuojama kaip liaudies architek
tūra. Dauguma šių statytojų 
vardų dabar jau užmarštyje.

Didesnes bažnyčias miestuose 
ir dvaruose pastatė architektai ar 
inžinieriai. Jų pavardės yra už
rašytos, bet dabartinėse aplinky
bėse, kada vietiniai archyvai Lie
tuvoje neprieinami, jas yra sunku 
atsekti ryšium su statiniais. Enci
klopedijos ir kita mokslinė litera
tūra Lietuvoje ar užsienyje patei
kia duomenų apie statytų 
bažnyčių istoriją ir jų iliustraci
jas, bet statytojų vardus dažniau
siai praleidžia.

Devynioliktame šimtmetyje Lie
tuvoje buvo pastatyta 575 naujos- 
bažnyčios, ir perstatyta kai ku
rios senosios. Tik 12 didžiųjų baž
nyčių statytojų pavardžių buvo 
įmanoma patikrinti. Dažniausiai 
jie buvo svetimtaučiai — atvykė
liai iš Vokietijos, Lenkijos ir net 
Italijos, gavę užsakymus Lietuvo
je. Aišku, dar mažiau duomenų tu
rima apie liaudies meistrus — kai
mo bažnyčių statytojus. Iki šiol 
rasta tik septynios dailidžių ar 
mūrininkų pavardės ir labai ma
žai žinių apie juos. Yra žinoma, 
kad kai kurie iš jų buvo gavę tech
ninį išsilavinimą.

Pradžioje 20-to šimtmečio, iki 
1918 metų, buvo pastatyta ar per
statyta maždaug 400 bažnyčių. Iš 
šio laikotarpio yra pavykę nusta
tyti tik devynių architektų tapa
tybę. Du iš jų yra pastatę po 30 
bažnyčių. Lietuvos Nepriklauso
mybės metais ir per pirmines oku
pacijas, nuo 1918 iki 1943, buvo 
pastatyta 65 naujos bažnyčios. Iš

The Art Institute of Chicago fasadas priešais Columbus Drive. 
Nuotr. Algimanto Kezio

šio laikotarpio, savaime aišku, jau 
yra daugiau informacijų Tarp 
veikliųjų šio meto lietuvių archi
tektų yra V. Landsbergis-Žemkal
nis, St. Rudokas ir J. Mulokas. 
Savo studiją autorius baigia, pa
brėždamas reikalą išsamesnės 
Lietuvos bažnyčių statytojų re
gistracijos.

• Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania no 55 (Nov. 
1, 1982) — JAV laida 1983 m. 
balandžio mėn. 1 d., no. 56 (Feb. 
14, 1983) - JAV laida 1983 m. ge
gužės mėn. 12 d. Vertėjas — kun. 
Kazimieras Pugevičius. Vertimų 
redaktorė — Marian Skabeikis. 
Leidžia Lietuvių Romos katalikų 
Kunigų vienybė Amerikoje, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N Y 
11207.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos nr. 55 skirtas dokumen
tuoti Lietuvos kunigų pastangas 
išsikovoti tikintiesiems daugiau 
religinės laisvės ir sovietinės val
džios represijos prieš juos. Nr. 56 
dėmesys skiriamas vėl areštuo
tam kun. Alfonsui Svarinskui, 
Petrui Paulaičiui — iškalėjusiam 
35 metus sovietiniame gulage, Jo
no Sadūno, Nijolės Sadūnaitės 
brolio, persekiojimui, kaip ir dau
gelio kitų lietuvių. Spausdinama 
nusivylimo kupina Lietuvos tikin
čiųjų reakcija į argumentus, aiški
nančius, kodėl buvo nepaskirtas 
lietuvis kardinolas. LKB Kroni
kos angliško vertimo kiekvienas 
numeris išleidžiamas su asmenų 
ir vietovardžių rodyklėmis ir su 
Lietuvos žemėlapiu, nurodančiu 
numeryje minimas vietoves.

• Ateitis nr. 3 (1983 kovas) ir 
nr. 4 (1983 balandis). Ateitininkų 
Federacijos leidžiamas katalikiš- 
kos-lietuviškos orientacijos mė
nesinis žurnalas. Vyriausias 
redaktorius — kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, 850 Dės Plaines Avė., 
Apt. 409, Forest Park, IL 60130. 
Administratorius — Juozas Poli- 
kaitis, 7235 S. Sacramento Avė., 
Chicago, IL 60629. Prenumerata 
metams JAV ir Kanadoje — 12 
dol., Pietų Amerikoje — 7 dol., ki
tuose kraštuose — 9 dol.

Trečiame numeryje dėmesio ver
ti Augustino Idzelio ir Emilijos 
Sakadolskienės straipsniai apie 
Lietuvos pogrindžio spaudos pa
žiūras į išeivijos veiklą — tai vis 
atgarsiai iš 1982 metų rudenį Chi
cagoje įvykusio Ateities akademi
nio savaitgalio, skirto LKB Kro
nikos dešimties metų sukakčiai. 
Marija Stankus-Saulaitė recen
zuoja Jurgio Jankaus pasakoji
mų rinkinį Paparčio žiedas. 
“Atžalų” skyriuje — šviežios ir 
gaivios Gyčio Barzduko mintys 
apie tai, “Ką reiškia būti katali
ku.”

Ketvirtame numeryje
dinama išeivijos poetų — Bemar- kritikės Ilonos Gražytės-Mazi- 
do Brazdžionio, Jono Aisčio, Juli- liauskienės studija “Vinco Krė- 
jos Švabaitės, Vlado Šlaito, vės Raganius," filosofo Algio Mic- 
Henriko Nagio, Alfonso Nykos- kūno straiDsnis “Demoniškos

Niliūno, Kazio Bradūno ir Vitali
jos Bogutaitės kūryba, skaityta 
1982 Ateities akademinio savait
galio literatūros vakare. Ištrau
kos iš LKB Kronikos nr. 53 ir 54 
kalba apie jaunuolio Roberto Gri
go kankinimą per KGB tardy
mus, o po to — sovietinėje armijo
je. Ruošiantis minėti šv. 
Kazimiero 500 metų mirties su
kaktį, spausdinama ištrauka iš 
istoriko prof. Simo Sužiedėlio pa
ruoštos studijos apie šv. Kazimie
rą. “Studentų” skyriuje — Daivos 
Markelytės nuotaikingas apsaky
mas “Kodėl aš išsikrausčiau iš 
namų.” Ginta Palubinskaitė, To
mas Dundzila ir Lidija Balčiūnai
tė atsako į klausimus, ko jie tikisi 
iš V-tojo Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso ir ko svarbiausiai 
jaunimas šiame kongrese turėtų 
pasiekti.

Abiejuose numeriuose gausu ži
nių ir nuotraukų iš įvairių Atei
tininkų Federacijos vienetų veik
los. Šių dviejų Ateities žurnalo 
numerių išdėstymas ir iliustra- 
mas pasigėrėtinas.

• Metmenys nr. 45 (1983). Kūry
bos ir analizės žurnalas, leidžia
mas dukart per metus Algimanto 
Mackaus knygų fondo ir Metme
nų leidyklos. Redaktorius — Vy
tautas Kavolis, Dickinson Col
lege, Carlisle, Pennsylvania 
17013. Administracija — Marija 
Paškevičienė, 3308 West 62nd 
Place, Chicago, Illinois 60629. 
Prenumerata metams JAV — 10 
dol., Kanadoje ir užsienyje — 15 
dol. Vieno numerio kaina — 5 dol.

Šiame numeryje: žymaus 
semantikos mokslo teoretiko Al
girdo Greimo studija “Sakmė apie 
šovį, vėlių vedį — pirmasis lietu
viškas mitas, 1261 m.”, dalis pla
tesnio ruošiamo veikalo apie lie
tuvių religijos dievus viešpačius; 
istorikės Vandos Daugirdaitės- 
Sruogienės atsiminimai apie Vin
cą Krėvę “Vincas Krėvė kasdieni-

spaus- niame gyvenime”; literatūros

Žvilgsniai...
(Atkelta iš 2 psl.) 

toją, kurs tarsis sėdįs prie bokso 
ringo, kiek ir nuvilia. Lygaus 
temperamento ir kupinas savi
tvardos kritikas retai kada žybte
li sarkastiška fraze. Nevisada 
skaitytojui gal ir pastebima, kad 
jis suniurko aptariamą autorių 
mandagiau. Technišku nokautu. 
O tačiau straipsnis “Pastabos 
apie Tomo Venclovos kūrybą” ga
lėtų būti tokiu pavyzdžiu, kaip 
užuominų užuolankom pasakoma 
tai, kas tesuprantama vien auto
riui ir grupei išrinktųjų (the hap- 
py few).

*
L. Mockūnas užbaigia savo įva

dinį straipsnį lūkesčiu, kad R. Šil
bajorio knyga būsianti pravarti 
skaitytojui susipažinti su (pa
vergtoj) Lietuvoj kuriama litera
tūra. Nesinorėtų visai sutikti su 
tuo teiginiu. Esama knygoje 
straipsnių, reikalaujančių iš skai
tytojo nemenko teorinio išsilavi
nimo, beveik mačetės, kad prasis- 
kynus taką pro kritiko minties 
brūzgynus. Gal būt lengviausiai 
įveikiami rašiniai, įdėti skyrelin 
“Literatūros teorija”, kadangi juo
se R. Šilbajoris arčiausiai laikosi 
prie tradicinės kritikos. Ir tai ne 
visi. įdomiausias iš jų, ir galbūt 
labiausiai reikalaująs tam tikro 
pasiruošimo, yra “Socialistinio 
realizmo labirintuose”, aptariąs 
šiuolaikinę Lietuvos kritiką. Iš jo 
matyti, kad R. Šilbajoris nėra 
anaiptol įsitvėręs į amerikietiško 
“New Criticism” skvernus, kad jis 
budriai seka kritikos raidą Euro
poj ir kad sugeba įžvelgti mažiau
sius niuansėlius, kryptelėjimus 
nuo linijos į šalį šio meto lietuvių 
kritikoj krašte. Visa tai suteikia

Gyvu žodžiu...
(Atkelta iš 3 psl.)

“lyg staiga būtų nukritę popie
riaus skiautės, kuriomis partiza
nų veidai nuotraukose būdavo pri
dengti”. Atsekusi brolio pėdsakus 
į Eržvilko girininkiją, kurią supa 
dešimt miškų, ir kur granata susis
progdino jos brolis, Genė nurims
ta: “Miegok, mano broli, viename 
iš dešimt miškų”. Nesenų mūsų 
tautos pergyvenimų liudijimą čia 
teikė ne tik užrašytas grožinio pa
sakojimo tekstas, bet ir meistriš
kas jo autorės perdavimas — nuo
stabu ir kraupu buvo jausti, kaip 
žodžiai ir balsas jau atrodo būda
vo pasiekę aukščiausią įmanomą 
intensyvumo tašką — meninę kul
minaciją, kur turėjo arba nutrūk
ti, arba pradėti leistis žemyn, o 
rašytoja įstengė vis ir vis išraišką 
dar vienu laipsniu aukščiau pa
kelti ir įtampą išlaikyti — kol pa
galiau “per petį permesta šovinių 
juosta — vestuvinė, kaišytinė juoB- 
ta” pamažu sutapo su geltona, ža
lia, raudona ir nuaidėjo paskuti
niai žodžiai: “ant sidabrinių 
monetų išdidžiai iškalta ‘Lietuvos 
Respublika’ ”.

Vakarą užbaigė Kazys Bradū- 
nas, paskalydamas naujausių sa
vo eilėraščių iš ruošiamo rinkinio 
ciklų — Prierašų prie šv. Jono 
Evangelijos ir Apreiškimo, prie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos. Citatos iš šių tekstų atlieka 

akivaizdos,” Nijolės Martinaity
tės analizė “Krėvės Raganius ir 
Mero Striptizas sintaksiniu- 
semantiniu požiūriu.”

Kūrybai skirtuose puslapiuose 
— vėliausi Vitalijos Bogutaitės ir 
Eglės Juodvalkės eilėraščiai ir 
Guodos Antanaitytės paruoštas 
anglų kalba rašančio, pagarsėju
sio mokslinės fantastikos žanre, 
Algio Budrio trumpo apsakymo 
vertimas — “Kaina.”

Spausdinama KoBto Ostrausko 
paruoštų ir atrinktų laiškų Vin
cui Krėvei 1944-1954 laikotarpyje 
ištraukos. Tai kitų lietuvių rašy
tojų ir mokslininkų laiškai: Jono 
Aisčio, Mykolo Biržiškos, Vaclo
vo Biržiškos, Fausto Kiršos, Jur
gio Savickio, Prano Skardžiaus ir 
Igno Šeiniaus.

Skyriuje “Kūrybiniuose pasau
liuose” Tomas Venclova rašo apie 
išeiviją ir kultūrinį procesą, Ro
mas J. Misiūnas recenzuoja To
mo Venclovos straipsnių rinkinį 
Lietuva pasaulyje, Rimvydas Šil
bajoris — J. Girdzijausko Lietu
vių eilėdara, XX amžius, Bro
nius Vaškelis apžvelgia Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto Vil
niuje leidžiamos Literatūra ir kal
ba filologiniu darbų serijos XVII 
tomą, skirtą Vincui Krėvei. 

vilčių, kad jo paties ieškojimai 
nesustos vietoj, diferencijuosią ir 
tobulės. Ars longa, uita brevis.

Baigiant norėtųsi konstatuoti 
vieną paradoksą. Atrodytų, kad 
didelė Šilbajorio baimė yra kaip 
nors nesusitepti pirštų, prisilie
čiant prie įrankių, naudojamų li
teratūros istorikų. Kartais net juo
kinga, nes, tarp mūsų šnekant, 
kuo nukentėtų apybraiža apie Al
biną Žukauską, jei skaitytojui bū
tų priminta, jog čia turima reika
lo su 80 metų prakopusio, kovingo 
ir gabaus dzūkelio lyrika. Ver
čiant knygą į anglų kalbą, nea
bejotinai prireiks papildymo bio
grafiniais duomenimis. Bet, (ir čia 
paradoksas), faktinei Šilbajoris 
jau dabar tveria literatūros isto
riją. Pasirinkdamas autorius, ku
rių žody jis įžvelgia savitumą ir 
literatūriškumą (litteralite, poeti- 
citi), komentuodamas juos, jis sa
vaime atlieka atranką, kuri pra
vers būsimiems literatūros 
istorikams. Ne vien tai. Tų rašy
tojų tarpe aptinkame Paulių Šir
vį, jausmingą ir “dikčiai” politi
niai angažuotą, populiarų 
liaudyje, vidutinišką poetą. Šilba
joris bando įrodyti, kad toje “at
lapotos krūtinės" lyrikoje esama 
ilgiau išliekančių “garsų siste
mų”. Sakykim, kad galėjo Šilba
joris pasidairyti tų “logosferų” ar 
“audiosferų” ir kokio kito — K. 
Jakubėno, K. Inčiūros ir kitų po
ezijoje. Bet šiuo žingsniu jis tarsi 
sako, kad jo ambicija yra praplėš
ti pirmą velėną plataus masto lie
tuvių literatūros, ar bent lyrikos, 
sintezei. Ta prasme Žodžiai ir 
prasmė privalėtų susilaukti gy
vo atgarsio išeivijos recenzentų ir 
kritikų tarpe. Neužginčytina ta
čiau, kad ji pravers ateities litera
tūros istorikams.

kiekvieno eilėraščio antraštės 
funkciją ir yra integralios jų da
lys. Visi jie be galo taupūs ir be ga
lo sugestyvūs — vienas labiausiai 
įsmingančių (prieš porą metų gir
dėtas Poezijos Dienose Chicagoje) 
tai prierašas prie Apreiškimo 7:14 
“Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie iš
plovė savo apsiaustus ir juos iš
baltino Avinėlio kraujuje,” kuris 
baigiasi: “Dievo Avinėli, išbal
tink žuvusių krauju mano genties 
drabužį”. Ir kituose šio ciklo kūri
niuose nuostabiai įtaigiai pasitel
kiama Naujojo Testamento egzis
tenciniai įvaizdžiai mūsų tautos 
pergyvenimams išreikšti, taip kad 
jie tampa ir viso žmogiško likimo 
paradigmom: “Prie stalo Tu visus 
kvietei. / Bet mes gi neturėjom 
laiko / Reikėjo mirt labai punk
tualiai...” Prierašuose prie LKB 
Kronikos girdėjome apie senutę, 
renkančią parašus tikinčiųjų do
kumentui — jie surašyti “kančios 
alfabeto raidėm,” nes raidė ir 
kraujas, tai “senas baltiškas rai
dynas.” Paskutinis šio ciklo eilė
raštis kalbėjo apie tuos, kurie, no
rėdami trukdyti tikinčiųjų apeigas 
kapinėse, įjungė garsiakalbius, 
apie tuos, kurie “bijo tylos... miru-

Aldona Veselkienė Paukščiai 
II PLD Lietuvių tautodailės paro
da vyksta Illinois universiteto 
Montgomery galerijoje, 750 S. 
Haslted, Chicagoje iki š.m. liepos 3 
d. imtinai.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

Toliau sekė dainų šventės 1961, 
1966, 1971, 1978 ir pagaliau da
bartinė 1983 m. Visos jos į viena 
kitą pastoviai panašios: jungti
nius chorus sudaro didžiuma tuo 
laiku veikiančių chorų, o klausy
tojų susirenka suvažiuoja vib dau
giau kaip dešimt tūkstančių. Tai 
lyg visos išeivijos kas penkmeti- 
nis balsas pasauliui: mes tebe
same gyvi ir budrūs.

Nuo 1956 metų dabar pasitin
kant jau šeštąją dainų šventę ten
ka paminėti ir ne vien šviesius 
reiškinius. Štai per šį nepilną me
tų trisdešimtį kiek jau mirė cho
rų, kiek mirė chorvedžių ir kitų 
muzikų (tiesą sakant, ne tik senų 
mirė, bet ir naujų gimė). Nuo vie- 
noB dainų šventės ligi kitos vis 
“lengvėja” repertuarai, atrodo, ar
tėjam prie prastėjimo ribos. 1956 
m. dainų šventės rengėjai buvo 
Vargonininkų Sąjunga. Su kiek
viena švente šios Sąjungos reika
lai prastėjo, o 1983 metais dainų 
šventės rengėjas yra tik Lietuvių 
Bendruomenė, lyg vargonininkai 
jau būtų mirę. Nėra ko džiaugtis, 
kad dainų šventė jau šeštoji, o 
chorų išlaikymui ir stiprinimui 
kad ir Lietuvių Bendruomenė 
nepadarė nieko. Reiktų laukti, 
kad po 1983 metų dainų šventės 
dabar palikus LB vienintelė atsa
kingoji neatidėliodama sudarys 
aktyvią ir stiprią muzikinę ins
tituciją, supras reikalą pasirūpin
ti ir vargonininkais, pradės išei
vijos dainos renesansą.

Tuo tarpu sveikiname tuos tūks
tančius tautiečių, kurie liepos 3 d. 
Chicagoje lietuviškų dainų klau
sysis, o chorų vadovams ir dai
nininkams turime pareikšti dė
kingumą už ištikimybę dainų 
šventės idėjai.

— Vienam vainike susipynę, 
balsai aplėkite tėvynę... —»

Juozas Kreivėnas,
Cicero, Illinois

šių tylos“ — „O ji ateina, didelė 
ir nesulaikoma, ir išjungia gar
siakalbius“.

Tyla viešpatavo ir Jaunimo 
centro salėj. Tik paskiau buvo dė
kojama rašytojams Kaziui Bradū- 
nui, Birutei Pūkelevičiūtei ir Al
girdui Landsbergiui už tai, kad jie 
savo žodžių audiniais, vaizdais ir 
inkantacija surinko šio šimtmečio 
mūsų tautos patirtį, mūsų kolek
tyviniams skriaudos, istorinės gel
mės, ištvermės sąmonės, ateities 
vilties jausmams atrado ir savo 
pačių meninės vaizduotės žaizdre 
jiems nukalė išraišką. Tie jaus
mai nėra pigūs — kiti lietuviai yra 
jos labai brangiai apmokėję. Tik 
mūsų kasdieninė, o ypač ceremo
ninė kalba neišvengiamai juos nu
pigina — ir tai mus sumaišo, pra
dedam abejoti švenčiausių savo 
jausmų verte. Todėl ir reikia ateiti 
bent retkarčiai prie gyvos žodžių 
versmės, kaip šio literatūros va
karo, kad atsigaivintų dvasia to
limesnei mūsų tautos kelio distan
cijai.

Chicagos teatruose

O’Neillo drama
Šiemet sueina (1953 m. lapkr. 

27 d.) 30 metų nuo vieno iš pir
maujančių JAV dramaturgų, No
belio premija apdovanoto Eugene 
O’Neill mirties. Gal tas paveikė, 
kad Actors’ Repertory teatras, 
2856 N. Halsted, Chicagoje dabar 
vaidina jo dramą “Ah, Wilder- 
ness!”. Tai pajūrio miestelio šei
mos gyvenimas, kur tenka susi
durti su alkoholiu, piršimusi, 
pažangaus jaunuolio maištingu
mu, jo “eksperimentavimu” smuk
lėje ir jo gundymais, bet jis, po 
skaudžios pamokos, išlieka tvir
tas ir džiaugiasi sušvitusią meile.

Dalis aktorių — studentai, kita 
dalis — profesionalai iš tokių 
aukšto lygio ChicagOB dramos 
mokyklų, kaip Goodman, St. Ni- 
cholas, o kiti, kaip Shawna Tuc- 
ker — su universitetiniu išsilavi
nimu (Purdue). Visi gerai į savo 
vaidmenį įsijautę. Vaidinimo slink
tis gyva, perpinta humoru, turinti 
intriguojančių momentų jauni
mui ir suaugusiems.

Pažymėtina, kad O’Neill nėra 
svetimas nė lietuviams. Lietuvo
je, Kauno dramos teatre A. Jakše- 
vičius 1938 m. buvo pastatęs jo 
“Marco milijonus”, o Chicagoje 
1952 m. J. Blekaitis pastatė “An
na Christie”.

J. Pr.
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