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S įame numery: 
Rožės vardas. 
"Poezija turi ne tik būti, bet ir sakyti" — 
pokalbis su Bernardu Brazdžioniu. 
Ar tikėjimas į laumes — religija? 
Ištraukos iš lyrinės poemos "Vaidila 
Valiūnas." 

Jaunųjų dailininkų konkursinė paroda, 
Įspūdžiai iš II PLD Filmų vakaro. 
Gyvosios istorijos paroda. 
Chicagos teatruose. 

Poezija turi ne tik būti, bet ir sakyti 
Pokalbis su Bernardu Brazdžioniu 

Kenjį vn& 
Rožės vardas 
Į vasarą tradiciniai yra žvelgia

ma kaip į knygų skaitymo metą 
— ko neįstengėme padaryti per 
metus, raminamės, kad atsigrieb
siu! poilsiaudami. Važiuodami 
atostogų, daugelis aplanko kny
gų parduotuves, apsirūpina 
skaitymo medžiaga, o kultūrinė 
periodika pratusi kaip tik ta 
proga sudaryti ir sąrašus Įvairiau
siais pagrindais rekomenduoja
mų knygų. Mes, besiruošdami, 
bešvęsdami, o paskiau įvairiopai 
bekomentuodami Pasaulio lietu
vių dienas, šiais metais neįsten
gėme skirti knygoms visais lai
kais priderantį svarbiausią 
dėmesį. O iš tikro ir naujų knygų 
pačioje vasaros pradžioje jau 
buvo gerokai užderėję: išėjo taip 
laukiamas Broniaus Kviklio 
„Lietuvos bažnyčių" III tomas 
Kauno arkivyskupija (Chicaga: 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla, 1983), išleisti Jono Puzi-
no Rinktinių raštų du tomai 
(Chicaga: Lituanistikos instituto 
leidykla, 1983), „Krikščionis 
gyvenime" leidykla išleido dviejų 
dalių vyskupo Vincento Brizgio 
veikalą II Vatikano mintys ir 
Lietuviai susirinkime (Putnam, 
CT, 1982), University of Califor-
nia Press — Romualdo J. Misiū
no ir Rein Taagepera Pabaltijo 
kraštų sovietinės okupacijos 
laikotarpio istoriją The Baltic Sta
tes: Years of Dependence, 1940-
1980 (Berkeley, 1983), išleista 
monografija Kražiai, redaguota 
a.a. Prano Razmino (Chicaga: 
Kražiškių sambūris, 1983), Ben-
venuto Ramanausko, OFM reflek
sijos šv. Pranciškaus Asyžiečio 
800 metų sukakties proga Aš savo 
dalį atlikau (Brooklyn, NY: 
Darbininkas, 1983), pasirodė nau
jas romanas — Vacio Kavaliūno 
Dalia (Cleveiand: Viltis, 1983), 
Antano Gailiušio novelių rinki
nys Visaip atsitinka (Brooklyn, 
NY: Darbininkas, 1983), o ir 
eilėraščių rinkinių gera krūvelė. 
Visos šios knygos reikalingos 
išsamesnio skaitytojų su jomis 
supažindinimo, recenzijų ir kritiš
ko žodžio, ką tenka palikti iki po 
Drauge priedo vasaros pertrau
kos, kada bus atsiliepę recenzen
tai, o ir mes visi būsime grįžę j 
įprasto lietuviško kultūrinio 
gyvenimo vagą. 

Bet šį kartą norėtųsi keliais 
žodžiais atkreipti dėmesį ir 
pasiūlyti atostoginiam skaitymui 
neįprastą veikalą, šį pavasarį 
visoj Vakarų Europoj labai entu
ziastingai sutiktą ir dabar išvers
tą j anglų kalbą — tai italo 
Umberto Eco romanas The Name 
of ihe Rose (New York: Harcourt, 

Brace, Jovanovich, 1983. Kaina — 
15.95 dol). Italijoje jam suteiktos 
dvi svarbiausios literatūrinės 
premijos, Prancūzijoje — ger
iausio svetima kalba veikalo 
premija. Jau iš pradžių susidomė
jimą kelia faktas, kad autorius iki 
šiol nebuvęs rašytoju. Atvirkš
čiai, jis labai gerai pažįstamas 
visame pasaulyje kaip semiotikos 
specialistas, istorikas, estetikos 
filosofas ir literatūros mokslinin
kas. Rožės vardas — jo pirmasis 
romanas. 

Toliau, techniškai knyga būtų 
detektyvinis romanas, nors ir su 
daugeliu šiam žanrai nebūdingų 
vingių, o iš tikrųjų ji pagrįsta 
ženklų sistemų skaityba — taigi, 
semiotika. Ir pats knygos 
pavadinimas ateina iš Šekspyro 
„Romeo and Juliet" eilutės: „Rožė 
bet kokiu kitu vardu lygiai 
saldžiai kvepėtų..." Veiksmas 
vyksta 1327 metais. Pranciškonų 

(Nukelta į 2 psl.) 

Bernardo Brazdžionio lyri
nės poemos „Vaidila Valiū
n a s " rankrašt is šiais me
ta i s buvo pažymėtas Lietu
v i ų R a š y t o j ų d r a u g i j o s 
Maironio vardo premija. Poe-

ruos girdėtų "Vaidilos Valiū
no" fragmentų kai kam yra 
susidaręs įspūdis, kad tai gal 
kone testamentinis, viso gy
venimo poetinės patirties 
brandžiausias poeto žodis. Ar 

t a s maloniai sutiko Draugo pats autorius taipgi to siekė ir 
pr iede leist i a t s p a u s d i n t i norėjo? 
iš traukų iš „Vaidilos Valiū-

| n o " ciklo ir taip pa t pasidalin
t i mint imis apie savo kūrybą 
bei poezijos žanrą aplamai. 

— "Vaidilą Valiūną" be
rods rašėte daugelį metų. Įdo
mu, kokia ir kada buvo pirmo
ji inspiracija parašyti 
pirmuosius šios lyrinės poe
mos eilėraščius? 

— Pirmuosius "Vaidilos 
Val iūno" eilėraščius parašiau 
da r Lietuvoje. Akstiną davė 
Kaune matytas žmogus, kuris 
pirmosios komunistų okupaci
jos meta i s autobuse ir gatvėje 
drąsiai kalbėjo "prieš val
džią", o visi, kurie girdėjo, juo
kėsi iš jo sąmojingų pastabų, 
j am pritardami. Ir pareigūnai 
nieko j a m nedarė: kažkas pa
sakė, k a d jis nepilnaprotis. 

— Ar visos knygos struktū
ra buvo Jums aiški jau iš kar
to, ar ji formavosi metai iš me
tų, eilėraštį po eilėraščio 
berašant? 

— Mano lyrinis herojus 
Val iūnas nėra nepilno proto — 
jis per daug pilno. Jis kar ta is 
panašus į senuosius karaliaus 
dvaro juokdarius. Ant jo su
galvojau "suverti" daug tokių 
realybės faktų ir žodžių, ku
riuos matome (arba turime ant 
lūpų) ir norėtume pasakyti, bet 
negalime. Laikui bėgant, 
Valiūno struktūra pilnėjo, 
įvairavo, keitėsi pagal gy
venamo momento sąlygas. 

— Iš periodinėj spaudoj 
skaitytų ir literatūros vaka-

Marytė Gaižuticr.ė ..i. (degintas molis, 15" aukftfio) 
Nuotrauka H. Merer 

— Nieko panašaus negalvo
jau ir nesiekiau. Nei jis idėjų 
testamentas, nei brandžiau
sias poetinis žodis, tai tik da
lis mano poezijos, kuri netel
pa į "grynosios" poezijos 
rėmus. Ji angažuota vienam 
tikslui: laisvės ir pasipriešini
mo prieš dvasios vergiją, prieš 
k o m u n i s t i n ę d i k t a t ū r ą . 
"Valiūno" žodis labai nevie
nodas: kartais jis nudažytas 
lyrika, kartais satyra, ironija, 
kartais jis graudus kaip rau
da, kartais šiurkštus grotes
kas . Tai žodis — ginklas. Iš ki
tų tautų pogrindžio išsiveržia 
(pastebime net pasaulio spau
doje) poetinis pasipriešinimo 
balsas; iš lietuvių — beveik 
nieko. "Valiūnas" lyg ir pre
tenduoja būti tuo balsu. 
Nekuklios pretenzijos, bet ne
meluotos, nuoširdžios. Ta i 
bandymas susilieti su kovo
jančia tauta. Su daugybe per
sekiojamų, teisiamų, tremia
mų iš tėvynės už žmogaus 
teises būti žmogum, už tautos 
teisę būti gyva. 

— Dažnai poetai prasitaria, 
kad šviežiausioji jų knyga yra 
arčiausiai prie širdies pačiam 
autoriui. Ar galėtumėte taip 
pasakyti savo "Vaidilos Valiū
no" atveju ir kodėl? 

Be "Vaidiios Valiūno", 
kurią kitą ar kurias kitas 
ankstesnes savo poezijos kny
gas Jūs laikytumėt savo kūry
bos kelyje kuo nors išskirtinė
mis ir kuriomis prasmėmis? O 
jei nueisime net į pavienius ei
lėraščius, kurie iš jų, turint 
minty visą Jūsų kūrybą, yra 
paties autoriaus "mvlimiau-
sieji"? -

— Valiūno tematika m a n 
prie širdies buvo visais laiko
tarpiais: ir kai "Svetimus kal
n u s " rašiau, ir kai "Šiaurės 
pašvaistę"; "Pašvaistėje" tos 
tematikos daugiausia. Paskui 
jos nestigo "Didžiojoj kryžke
lėj", — ten daugelyje vietų ga
lėčiau identifikuotis su vai
dilos Valiūno asmeniu. Bet kai 
ir skaitytojai ir kritika prisegė 
m a n patriotinio poeto etiketę, 
vaidilos Valiūno personažas 
nebe visuomet buvo reikalin
gas. 

Kaip išskirčiau atskiras 
knygas ir kurie eilėraščiai bū
tų mano "mylimiausi"? 

Pirmoji klausimo dalis rei
kalautų gilesnės kritiškos ana
lizės, ir tai paliksiu skaityto
jui ir kritikai. 

"Mylimiausi" eilėraščiai0 

Nepatikėsite — man asmeniš
kai mylimiausi tie, kurie ki
tiems gal jokios reikšmės ne
turi ir praeina nepastebėti. 
Pavyzdžiui, "Laimės name
lis", ar "Mes neturime namų", 
ar "Ilgesys", ar "Tavęs ne
bus"... Visuose yra po dalelę 
manęs, ir sunku būtų kurį vie
ną išskirti. Man, kaip ir skai
tytojui, artimiausi bus tie, ku
riuose y ra daugiausia manęs . 
t y . visuotiniausi, kuriuos kiek
vienas kitas gali priimti kaip 
savęs išraišką. To, rodos, lyri
nė kūryba ir siekia 

— Kiekvienam Jūsų poezi-

Bernardas Brazdžionis 

jos gerbėjui ir uolesniam skai
tytojui taipgi būtų smalsu su
žinoti, kokia buvo pirminė 
inspiracija ir kaip pasirašė 
daugeliui labiausiai įsimena
mi eilėraščiai: "Ateities pa
veikslas" ''Mūsų gyvenimas 
kaip samanė bitelė/, "Fuga 
Florencijos San Croce" (Dar 
niekad taip nesimeldė vargo
nai), "Keleivis iš Edomo" (Kas 
tas, kas tas, kuris ateina per 
gadynes/, "Mes kaip žiedas" 
•''Mes kaip žiedas, mes kaip ru
gio žiedas), "Aš čia — gyva" 
(Ieškojau tėviškės tamsioj 
nakty, it kapas) ir kiti. 

— N e p a p r a s t a i į d o m u s 
klaus imas . Čia būtų lyg ir kū
rybos genezės problema, prie 
kurios gal ima prieiti ir aiškin
t i įvairiais aspekta is . Bet tuo 
tarpu būtų per daug kalbos, ir 
aš norėčiau jį pal ikt i kitai pro
gai. 

— Kaip Jūs vertintumėt da
barties įvairiakalbės poezijos 
reiškimąsi visos pasaulinės li
teratūros pločiu: ar tai yra 
nuosmukio, ar pažangos bei 
laimėjimų etapas tiek poetų, 
tiek skaitytojų prasme? 

— Kiekviena istorija turi sa
vo pažangos, laimėjimo mo
mentų ir praradimų, nuosmu
kio tarpsnių. Riebiųjų ir 
liesųjų metų. Gerai ats imenu, 
kad prieš 50 metų skaičiau vo
kiečių l i teratūros žurnale, jog 
"lyrika mirš ta" . Po Rilkės, 
George, Claudel ir Valėry ir ki
tų didžiųjų poetų naujųjų (jau
nųjų) kūryba galėjo atrodyti 
ne tik "nuosmukio" , bet ir 
"mir t ies" s imptomas . Bet su
brendo nauji ta lenta i , išryškė
jo nauji varda i ir veidai, ir ly
rika vėl gyvuoja. Kaip yra 
tarp kar tų spraga (generation 
gap), t a ip šiuo metu yra spra
ga ir tarp poeto ir skaitytojo. 
Skirt ingai į poeziją žiūrima 
Europos tautose ir Amerikos. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Amerikoje vidury šio šimtme
čio išryškėjo dvi tendencijos: 
konvencinės ir atviros — ku
rios atstovu laikyčiau Robert 
Frost ir nesuinteresuotos, už
daros (hermetiškos) — kurios 
a ts tovais laikyčiau William 
Carlos Williams ir Ezra 
Pound. Kurie autoriai iškils po 
jų, d a r nežinau. Poetų šimtai 
ir tūkstančiai. Daugelio temos 
— absurdas, forma — abs
t r ak ta s , kaip ir dailėje. Tokia 
poezija skaitytojas nesiintere-
suoja. J i jam nieko "nesako". 

Bet ar poezija turi "sakyti"? 
Archibaid MacLeish sako, kad 
poezija turi "būti". Reikala
v imas dar didesnis. 

— Ką Jūs Pats visoje poeti
nės kūrybos apimtyje labiau
siai vertintumėt: tradiciją, 
naują avangardą ar paties kū
rėjo niekieno neveikiamą in
dividualybę, o gal visų šių tri
jų aspektų palaimingą 
simbiozę? 

— Ką aš sakau ir kurią aš 
vertinu? Kaip nevertinam 
žmogaus pagal drabužį, — ma
dingą ar senamadišką, — taip 
lygiai ir su poezija. Tradicija 
— avangardas — individualy
bė — gera simbiozė. Pirmiau
sia vertinčiau pagal individu
alybę. Tradiciškai parašytas 
eilėraštis nieko nevertas, jei
gu j i s parašytas tik ta ip , kaip 
rašė didieji poetai: Goethė, Ril-
kė, Maironis, Putinas. Tiesa, 
y ra "mokyklos", "srovės", 
sambūriai. Jų buvo literatū
ros istorijoje, jų netrūko ir pas 
mus . "Srovės" literatūrai, kaip 
ir i š viso menui, gera3 daly
kas — jos išjudina publikos 
inerciją. Didžiosios asmeny
bės iškyla pačios, mažes
niems talentams reikia dėtis į 
grupes. Kaip viena gėlė ne pie
va, vienas medis ne mižkas, 
v ienas instrumentas ne 
fomja, vienas žodis ne ka 

taip vienas rašytojas dar ne
sudaro literatūros. Talentų, 
braižų, stilių, tematikos įvai
rovė sudaro literatūrą, ergo ir 
jos dalį - poeziją. 

— Visame pasaulyje pana-
šėjant šiandieninei dangorai-
žinei architektūrai, ar taip vi
suos pasaulio kampuos 
panašėja ir šiandieninė poezi
ja? Ar dar vis ir toliau pasilie
ka ryškiai skirtingas pavienių 
tautų ir pavienių kūrėjų bal
sas? 

Ar tokiame pasauliniame 
"poezijos chore" šiandien lie
tuvių tauta ir lietuvis poetas 
turi ir savo "originalią par
tiją" ir kuo ji skiriasi nuo ki
tų? 

— Moderni komunikacija 
neabejotinai palieka savo įta
ką ne tik žinių, bet ir atradi
mų, išradimų, o taip pat ir kū
rybos srityse. Automobiliai, 
dangoraižiai , televizija, kom
piuteriai, džiazas, džinsai — 
pasidarė viso pasaulio, visų pa
žangių ar pažangos siekian-* 
čių tautų charakterio bruožas. 

Tačiau žmogaus dvasios kū
ryba, kad ir panašėjanti for
m a , vis da r išlieka skirtinga 
turiniu. Individualumas y r a 
jos vertė. Iškyla ir sekami pa
v i e n i a i t a l en ta i . P a s a u l i o 
"poezijos choras" dar nedai
nuoja unisonu. 0 taip pa t ir 
atskiri ba isa i dar labai girdi
mi ir klausomi, jeigu jie užgie
d a originaliu balsu. Ir lietuviu 
poetai turėtų būti ne išimtis, 
jeigu jie giedos savo t au to s 
wdJ.SU.. 

— Kaip vertintumėt šian
dieninį lietuvių poezijos reiš
kimąsi tėvynėje ir išeivijoje? 
Kokie būtų poetinio braižo 
panašumai ir skirtumai čia ir 
ten, turint mintyje visą poka
rinės raidos laikotarpį? 

— Taip, turime literatūrą tė
vynėje ir turime išeivijoje. J i 
padal in ta prievarta. Jei už
tvarų nebūtų, ji susilietų į vie
ną. Ten ji suspausta kaip ki-
nietės koja mažam batelyje, o 
kartais paguldyta į Prokrusto 
lovą: jeigu netelpa kojos, nu
kirto kojas, tai dar nieko — ji 
vaikšto ir luoša, bet jeigu gal
vą — blogai: to rašytojo nebė
ra . Užtat ten rašytojas, nežiū
rint oficialios cenzūros varžtų, 
išsiaugina dar ir savyje cen
zūrą: mint is reikšti potekstėje, 
kalbėti t a rp eilučių arba grieb
tis kitų saugumo priemonių: 
alegorijos, metaforos, metafo
ros, kurios nė pa t s Saliamo
nas neiššifruotų Tematikos 
atžvilgiu ji labai ribota, for-

"mališkai labai įvairi, ka r t a i s 
net dekadentiška. (Nors "Ketu
rių vėjų" savo modernumu dar 
nepralenkė.) Formaliniais eks 
centriškumais ji išvengia poli-

įtinio-partinio turinio. Kiek 
"ten" ir "čia kuriamas poezi
jos bra ižas panašus, kiek ir 
kuo skirtingas, vienu sakiniu 
nepasakysi . Man rodos. B»u 
nys Raila savo vėliausioje 
knygoje Raibos agavos turi 
daug tiesos rušydarrp 8, kad 
daug "eilinių piliečių neat-
spės, "kas jų autoriai ir katro
je uždangos pusėje ta ta i pa
rašyta". Nenorėčiau te'g*i, 
kad č<a stiliaus niveliacija, bet 
neneigčiau, kad tai moder
naus gyvenimo stiHaus su
panašėjimo išdava. 

Šiapus literatūra laisva kaip 
padangių paukštė. Jos poezi 
joje išaugo tokių stipnų tnlen-

(Nuktl si.) 

» 
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D R A U G A S - M O K S L A S , MENAS, L I T E R A T Ū R A 
Šeštadienis, 1983 m. liepos mėn. 30 <L 

Ar tikėjimas į laumes 
— religija? 

P e d a g o g i n i s L i t u a n i s t i k o s 
institutas i r Lituanist ikos tyrimų 
ir studijų centras neseniai išleido 
Vytauto Bagdanavič iaus studiją 
Laumės; jų religija ir kultūra 
(Chicaga, 1982). J i g a u n a m a is 
Pedagoginio Lituanist ikos institu
to, 5620 S. Claremont Ave., Chica-
go, IL 60636. Ka ina — 20 dol. Cia 
spausdinami tautosakininko d r . 
J o n o B a l i o komentara i šios kny
gos proga. 

Gerbiamasis Kunige 
Bagdanavičiau, 

P e r s k a i č i a u J ū s ų k n y g ą 
Laumės. Matau, kad buvo daug 
pasidarbuota ir pergalvota, nors 
ir nepakankamai susipažinta su 
anksčiau paskelbtais darba is toje 
srityje, ne t n e p a ž v e l g t a į 
a t i t inkamus enciklopedijų straips
nius, ka i daugelis klausimų jau 
yra išaiškinti. 
; Aš pri tar iu daugeliui Jūsų pri
eitų išvadų. Pavyzdžiui: 

„Kad buvo visuomenė, kuri 
tikėjo į kada nors buvusias 
moteriškas būtybes, kurios, paga l 
mūsų galvoseną, nevisai t inka nei 
j dievų, nei į žmonių kategoriją". 

• „Nepaisant to, k a d laumė 
dažnai y r a suvokiama kaip deivė, 
tačiau j i yra d a r ne pilnai pasi
dariusi deivė", (p. 21) 

„Tačiau iš k i tos pusės... laumės 
yra n e p a p r a s t a i gyvenimiškos, 
Žmogiškos ir kultūriškos. Toli gra
žu jos n e v i sada yra suvokiamos 
kaip deivės", (p. 59) „Taigi laumės 
nėra v ien dievybės" (t.p.) 

„Studijuodami laumes, turime 
saugot is jas suvokti ka ip vienos 
epochos apraišką", (p. 111) 

„Legendos atrodo labiau už-
interesuotos laumes pris tatyt i 
kaip žmogiškas būtybes, nepai
sant jų t ranscendent inės prigim
ties, o ne ka ip kokį garbinimo 
subjektą, ką sugestijonuoja dei
vės pavad in imas" , (p. 118) 

„... gerosios laumės yra senes
nės už blogąsias", (p. 211) 

„Nepaisant savo svetimos kul
tūros, ji (laumė) nori lytiškai san
tykiauti su žmonėmis", (p. 232) 

„Laumės vaikus ne gimdo, bet 
juos vagia" , (p. 241) 
j „ K u r y r a į s i k ū r u s i c e n 
tralizuota politinė organizacija, 
ten a t s i r anda ir dievų pa rnasas . 

laumę pjudė savo kale, taip jis ir 
sakė, tik gal neaiškiai užrašiau, nes 
jis būtų tik dar daugiau išsigandęs, 
jei tai būtų buvęs ne jo gyvuly s. Beto 
jis pa tamsy vidurnaktį kluone 
nebūtų žinojęs, kad tai yra kalė, bet 
ne šuo. Savo Seimininką šuo gina 
nuo visko, vilkoirvaiduoklių(„ketu-
rak is" šuo, t.y. su šviesiomis 
dėmėmis virš akių, ma tąs dvasias). 
Todėl šeimininkas ir pjudė savo 
šunimi tą laumę. 

Priežodis „Šuns balsas neis į 
dangų" dažnai vartojamas ir pri
skiriamas blogam žmogui, kuris 
ki tam linki blogumo. 

4. Apie vaikų pamainymą yra 
bent dvi geros studijos: G. Pias-
chewski, Der Vfechselbalg (Bres-
lau, 1935) ir tos pačios autorės 
straipsnis HDA (Handuioerter-
buch des deutschen Aber-
glaubens) Bd. IX Nachtrag, 835-
8 6 4 ; E . H a r t m a n n , Die 
TroUvorstellungen in den Sagen 
und Maerchen der skandi-
navischen Voelker (Stuttgart-
Berlin, 1936). Ten aiškiai nubrėž
t a šių t ikė j imų pap l i t imo 
geografija, vyrauja keltiški ir ger
maniški kraš ta i , priskaitant ir 
Baltijos kraštus. 

Apie „laumiukp." kišimą į 
karštą krosnį (p. 40) žr. J. Balys, 
Vaikystė ir vedybos (1979) p. 58, 
nr. 858-860. Tokia silpnų vaikų 
gydymo praktika yra doku
mentuota jau iš XI amž. 

Apie vandens ar alaus virimą 
kiaušinių lukštuose laumiukui nu 

verpiančią dukterį, bet todėl, kad K e r t i n ė p a r a š t ė 
ji „tokia buvo t inginė". Pasitaikė (Atke l t a iŠ 1 psl.) 
važiuoti ponui, ta i tėvui pasidarė ordinas viename Italijos vienuoly-
nepatogu ir jis pamelavo. Viskas ne į tar iamas herezija ir anglas 
pasibaigė gerai, nes čia yra humo- inkvizitorius brolis William iš 
rištinė pasaka su laiminga Baskerville pasiunčiamas juos 
pabaiga. ištirti. Nespėjus jam vienuolių 

teologines pakraipas pradėti 
14. Laumei pritaikyta yra tikrinti, vienuolyne per septynias 

pasaka p . 235 apie tinginį, kuris dienas ir naktis septyni broliai 
apsiėmė nupjauti pievą, bet jis tik mirš ta groteskinėm aplinkybėm. 
ten nuėjęs miegojo, o paskum Brolis William priverstas tapti 
susiginčijo su pievos savininku detektyvu, ir jis uždavinį, nežiū- r 
dėl užmokesnio ir pasakė: „Jeigu y į ^ visų kliūčių, pasigėrėtinai svarbiausių veikėjų, vienuolis J o r 
tu toks, ta i tegul t a pieva vėl bū- atlieka. Kaip įrankius jis naudoja ge nurodo į argentinietį rašytoją 
n a stačia, ka ip buvo". aristotelinę logiką, Tomo Akvinie- Jorge Luis Borges, kuris taip p a t 

15. Laumės dirba ir laukų £į0 teologiją ir modernaus gamta- yra originatorius ir žmonijos 
darbus (p. 118t., 141t., 235), tad jos mokslio pradininko anglo Roger r a š t i j o s k a i p l a b i r i n t i n ė s 
nėra priešingos žemdirbystei. Bacon empirinį priėjimą. J i s pats bibliotekos neužmirštamo įvaiz 

16. Laumės nėra tipingos van- yra vedamas savo nenumalšina-
dens būtybės, dar dažniau jų gy- m o smalsumo, bet tuo pačiu metu 
venimo vieta yra laikoma miškas į gavo sėkmes ir nesėkmes žvel-
(p. 254), net piliakalniai ar mil- gįa su sausu humoru ir dideliu, 
žinkapiai (p. 99), kaip airių inkvizitoriui visai nebūdingu, 
„Side". Jei ji būtų vandens gyven- intelektualiniu kuklumu. J i s atsi-
toja, ta i ji prigirdytų pagrobtus dėjęs r e n k a duomen i s , bet 

Umberto Eco 

figūras laisvai pasitelkia savo 
p a s a k o j i m u i — pvz . v i e n a s 

U I U U V M . n w w - * w 

džio viename savo apsakyme. 
Tokiu būdu ir .Algi rdas" , be abe
jo, nurodo ne į Didįjį Lietuvos 
kunigaikštį, bet į Algirdą Grei
mą, kitą žymų semiotikos specia
listą, autoriaus kolegą. 

Bet kodėl knyga čia siūloma 
toja, ta i ji png i ray tų pagroDtuB dėjęs r emta a u o m e m o , u « 
žmonių vaikus, kuriuos ji gražiai svarbiausia jam yra patekti į mėgstantiems skaityti? Ne v ien 
auginanti . vienuolyno biblioteką, įruoštą dėl to, k a d ji nuostabia i smagi , 

17. Dvasios bijo ugnies ir gėle- kaip labirintą ir naktimis keistai nes visada buvo ir bus daug kny-
—:- —x_i;„ cm cerai narašvtu ir skaitytoją 

Danguolė Stončiutė-Kuolienė Joninių rytą laumės rasas renka... 
(Grafika, 1973) 

žies; ta i žmogaus kultūros pada
riniai, kuriuos jis išrado savo 
apsigynimui. 

18. Berno erzinimas laumes per-
dimu (p. 182 -191) y ra ne kas kita, 
kaip berniška išdaiga, nors jis 
žinojo, kad t a i pavojingas daly
kas, todėl jis bėgo. Tatai tik reiš
kia, kad laumės jau buvo visiškai 
netekę žmonėse pagarbos ir 
respekto, jos buvo laikomos tik 
„velniūkštėmis" (taip kartais yra 
tiesiog sakoma) ir bernas „norėjo 
laumėms išreikšti savo panieką" 
(p. 191). Ta i ir viskas, čia nėra 
nieko daugiau, jokios simbolikos. 
Kitose tautose atitikmenų nepa
stebėjau. 

Tai buvo vis „tautosakinės 
smulkmenos". Bet aš turiu keletą 
ir stambesnių esminių bei meto-

' v — boliką, už vainikėlio užkritęs lino priešintis „velniui". Kai jos, nusi
stebinti (p. 41) pasakojama ir žiedas reiškia mergystės (nekalty- ninku pamokytos, užsirišdavo 
kitose tautose, kaip nurodo Pias- bes) ir laisvės praradimą (žr. Tau- duris rožančiumi, kalbėdavo 
chewski ir Har tmann. ta ir Žodis, VI, 221 - 22). Laumės maldas ir neįsileisdavo „velnio", 

5. Laumės nėra „drabužio gami- yra skirtos amžinai mergystei , jos ta i tas ir atstodavo, 
nimo specialistės" (p.- 246). Kaip yra „virgins", neturi savo vyrų, 9. Dėl „blogų laumių" (p. 192 -
gamtos dievybės, jos žmonių įsi- t a i p koks 'deivys' ar l a u m y s ' 205) reikia pasakyti, kad čia dologinių pas tabų 
vaizduojamos nuogos, tik apsilei- (pora neaiškių paminėjimų yra turime reikalą su pavojumi tyčio-
dusios savo ilgais plaukaisi (plg. p. išimtys, vėlesnės kilmės) ir jos mis iššaukti demoną, kuris t ada 

negimdo vaikų, nebent ka i pasi- reikalauja darbo. Plg. Goethe's 
daro žemiško vyro žmona, bet iš „Zauberlehrling". Kad galėtumei 
tokios padėties ji nori vėl iš- išsigelbėti, reikia demonui užduoti 
sprukti. Tad laumė yra labai toki darbą, kurio jis neįstengtų 
„išsilaisvinusi". atlikti, pvz. nuvyti virvę iš smėlio, 

8. Nebuvo atkreiptas tinkamas arba apdengti stogą aguonos grū-
dėmesys Į erotinius sapnus, kai dais ir į kiekvieną grūdą įkalti po 
laumė lankosi pas bemą į kluoną kelias vinis. Apie tai A. Wesselski 

besivaidenančią, į kurią pašalie
čiams draudžiama išvis įžengti. 
Čia jis šifruoja slaptus simbolius 
ir rankraščių kodus, kol prieina 
prie visos paslapties centro — 
dingusios Aristotelio Poetikos 
antrosios dalies (apie komediją) 
rankraščio. Dramatiškoje atomaz
goje brolis William susiremia su 
bibliotekos saugotoju broliu Jorge 
— Antikristo figūra ir įtikinamai 
a r g u m e n t u o j a , k a d j u o k a s 
priklauso žmogui ir savo išlais
vinančia galia turi vietą paties 
Dievo plane. Paaiškėja, kad ir 
mirtys, ir žmogžudystės, ir visi 
keisti įvykiai tebuvo padariniai 
esminės rungties tarp žmogiško 
troškimo žinoti ir intelektualinio 

gų, gerai parašytų ir skaitytoją 
gausiai atlyginančių. Motyvas 
būtų šis, čia tik labai glaustai i r 
nepakankamai užsimenamas: j a u 
kuris la ikas nujaučiame, k a d 
semiotikos ir l i teratūros krit ikos 
mokslai visoj mūsų pasaulėjautoj 
ruošia revoliuciją, kurios nel iks 
nepaliestas visas mūsų ligšiolinis 
mokslo, istorijos, teologijos, poli
tikos ir kultūros supra t imas — 
taigi, viso žmogiško gyvenimo 
suprat imas. Ir šito perversmo iš 
tikrųjų bijome, prieš jo perspekty
vą spiriamės. Nes atrodo, k a d 
semiotikos mokslas, dabar t inė 
literatūros kritika savo pastango
mis ardo mūsų priimtus tvarkin
go pasaulio paveikslus, a t n e š a 

Kur politinės p la taus mas to 
organizacijos nėra, ten nėra ir 
dievų parnaso" , (p. 244) 

„Laumių legendos, jau bū
damos legendų formoje, y ra 
perėjusios daugelį kultūrų ir pasi-
' - — ----- kai i ^ r . ;;ų - ruožų ' . 
(p. 248) 

„Esame t a i p pat pastebėję įvai
rių sugadintų laumių, kas liudija 
buvusias p a s t a n g a s išsaugoti lau
mių kultūrą, sujungiant ją su 
naujomis apraiškomis", (p. 250) 
„Nėra abejones, kad t a i yra 
moteriškos teisės kultūra, kuri 
Savo moteriškumu yra art imesnė 
Laumių legendas įkvėpusiai kul
tūra i , negu bet kurios vyriškos 
kultūros". (t.p.) 

Tač iau daugeliu atvejų aš esu 
k i t ok io s n u o m o n ė s ir t u r iu 
medžiagos tam paremti . Tikiuosi, 
kad neužsirūstinsite dėl mano 
pastabų, n e s „klaidingas išvadas 
v i sada gal ima taisyti, tikslinti 
a r b a pagal iau net atmesti" (p. 
248). Žinoma, dabar jau viskas 
y r a per vėlu, nieko knygoje nebe
pata isys i , tačiau kai J u m s rūpi 
tie klausimai, t a i toliau aš juos 
surašysiu . 
» 1. Laumės pavadinimas „Mara" 

a r „More" yra paimtas iš vokie
čių „die Mahr" , kuri ten tą patį 
$ a r o (slogina). Latviai irgi žino 
. .Mara", ka ip likimo deivę. 
* 2. Laumės neturi nieko bendro 

su žuvimi (p. 256). Tinklas yra 
mag i ška apsaugos priemonė, nes 
t ink lu gal ima sugauti ne tik žu
v is , bet ir paukščius, ir net plėš
r i u s žvėris. Kas kita yra .undinės' 
su žuvies uodegomis fžr. „Merga
v ę s deivės". Tautosakos Darbai 
\ t l l , 140, nr. 277 ir Globus 82, p. 
2S8). 

j 3. Laumės nieko bendro neturi 
sū šunimis (p. 221, 246). šuo yra 
medžiotojo draugas ir pagalbi
n inkas . Be to, šuo dažnai lai-
kbmas paslėptų ir užkeiktų pinigų 
saugotoju, kaip p. 45. Apie tokią 
dfcžną šuns rolę, kaip paslėpto 
t t r t o saugotoją, žr. J. Balys, 
Užburti lobiai (1958) nr. 45-46, 55, 
6^, 70, 76. 80. 

'Mano užrašytame dzūko pa 
s*kojime(p. 164) visai aišku, kad jis 

164), o visokios vandens dievybės 
visados įsivaizduojamos nuogos. 
Jos verpia, audžia ir drobes balt ina 
tik pamėgdžiodamas t i p ingą 
moterišką darbą. Ne dėl žmonių jos 
audžia drobes, tik žmonės sugeba 
tas drobes iš jų išvilioti, pavogti ar 
net atimti. Atsiminkime pasakas , 
kaip velniai ir kitos demoniškos 
būtybės stengiasi pamėgdžioti 
žmones ir jų darbus. 

6. Laumės, kaip stabmeldiškos 
būtybės, iš tikrųjų nemėgsta pa
sveikinimo "Padėk. Dieve!" Jos 
neva nesupratusios piktai at
sako: "Ką. padėjai — pasiimk!" 
Žinome, kad pasveikinimo "Tegul 
bus pagarbintas". . . nemėgstąs 
asmuo i tai atsako: ..Atvažiuoja 
Sarbentas. . ." Laumė ar velniūkš-
tė perspėja, kad jos talkininkams 
nesakytų „Padėk, Dieve", o taip 
p a s a k i u s , v i s k a s i š n y k s t a . 
Žmonės ta i žino ir tuo pasinau
doja, pasi ima laumių drobes. Tai 
nėra jokia „auka laumėms", 
tikriau jų nubaidymas. priemonė 
pasisavint i demono turtą. 

P e r k ū n a s , a t s i l y g i n d a m a s 
medžiotojui už velnio nušovimą 
sidabru, padovanoja jam neišsi
baigianti parako ragą. 

7. Kodėl laumės bijo linų lauko? 
(p. 220 - 222). Pasakojimuose daž
n a 

ar klėtį pasimylėti ir jis ją pagau
n a (p. 17, 107 - 108, 160). Ta i yra 
seksologų vadinama „dream 
giri". Visi normalūs žmonės turi 
erotinių sapnų. Našlės kartais 
sapnuoja esą lankomos savo 
mirusių vyrų. Apie sugavimą ir 
vedybas su laume, slogute ar 
tiesiog velniūkšte y r a pasakojimų 
ne tik pas mus, bet ir kitur: 
Austrijoj. Šveicarijoj, Švedijoj. 
Vedybos baigiasi, kai sulau
žomas toks „tabu". 

Viduramžių p r i e t a r a i apie 
„incubus" fvelnias su moterimi) ir 
„succubu8 (velniūkšte su vyra) 
Lietuvoje 17 a m ž . pas iekė 
epideminį pobūdį, kaip matome iš 
"Zegeiio misijos" pranešimų 
ištraukas su demonų vardais 
paskelbė J. Lebedys. Lietuvių 
kalba VII • XVIII a. viešajame 

parašė studiją: „Das Recht des 
Teufels auf Arbeit", žurnale 
Niederdeutsche Zeitschrift fuer 
Voikskunde, Bd. X. 

10. Laumė kumelės pavidale (p. 
199 t.) yra kitos sakmės pritai
kymas: velnias, įlindęs pastipu-
sion kumelėn, kuri „atgyja" ir 
drąsus medžiotojas nušauna ją 
sidabru. 

Velnias (ne laumė) paprastai 
nulupa moteriai odą pirtyje (p. 
206). Tai pasaka „Merga, merga, 
einam šokti". Velniai mėgsta taip 
daryti. 

11. „Snarglinę pabučiuoti" (p 

I. Tautosakos studijose visados 
reikia žiūrėti, kas yra dažnai ran
dama, kurie motyvai yra tikrai 
liaudiški ir kas yra individuali 
kūryba, atsiradusi tik tam tikrų 
bendrai žinomų pažiūrų ir tikė
jimų įtakoje. Todėl tautosaki
ninkui svarbu yra surinkti kuo 
daugiau var iantų kuria tema iš 
įvairių vietų, t ada bus galima nu
statyti, kurie motyvai yra tikros 
liaudiškos tradicijos ir kas atsi
rado tik dėl „Lust zu fabulieren". 
Tam reikalui, t.y. įvertinti varian
tuose randamiems motyvams jų 
dažnumą ir liaudiškumą, šian
dien vartojami ir kompiuteriai. 
Švedas von Sydow jau senokai 
pripuolamus ir individualinius 
pasakojimus arba nuotykius, 
paremtus bendrai žinomais tikėji
mais, pavadino „fabulatais" ir 
„memoratais". Prie jų reikia pri
skirti ir šiuos Laumių knygoje 
perspausdintus pasakojimus: p . 
91t., 184. 182t„ 231, 243. Dėl jų 

trosKimo zinou ir luicic&vuauuiu =. 
elito pražūtingo impulso tiesą negatyvų žinojimą — pasaul i s 
„apsaugoti", o tuo pačiu, žinoma, tėra metaforų laukas, jomis j i s ir 
ir savo viešpatystę pasaulyje. Šios laikosi, ne kokia žmonijai patike-
konfrontacijos išdava — apokal ip t a tiesa. Kiekvieną mūsų pažiūrą 
tinės liepsnos, kuriose žūva, kas galima išnarstyti , kiekvieną 
sukurta ir saugota, drauge su kai- įsitikinimą redukuoti į jo sudė
tais ir nekaltais žmonėm. damas dalis, kurios, paski ra i 

Tuo tarpu keturioliktas šimtine- paėmus, nieko nesako apie tikro-
tis čia atkuriamas su jo nuosta- v?> atvirkščiai — tikrovę parodo 

212) yra epizodas iš pasakos apie nėra reikalo daug sukti galvos ir 
karalaitę - rupūžę, kurią reikia bandyti išaiškinti jų reikšmę, tai 
pabučiuoti herojui, kad ją atburtų, individualūs fantazavimai. Vos 

12. „Laumių vardo atspėjimas" vienas tautosakinis pasakojimas 
(p. 176 - 181) pridera tautosakinių dar neturi „liudininko" vertės. 

gyvenime, Vilnius 1976. Žr. mano pasakojimų ciklui, 
recenziją Draugo" priede (1978.IX. ™*"1'4 " T"'"" ' 
30.) Gal misininkai kiek ir pasi
gyrė, bet jie tvirtino, kad išva-

***** yra praleidžiama svarbi davę šimtus moterų nuo velniškų 
pastaba, būtent, kad laumės bijo meilužių. Esu linkęs manyt i , kad 
žydinčių linų (p. 216) Jos nenori kai kurie bernai suvaidindavo 
priimti lino žiedo. Dalykas toks, velnią ir užpuldavo vienas gulin-
kad pagal liaudies dainų sim- čias moteris, kurios nedrįsdavo 

vadinamam 
.Titeliture". Jeigu žmogus sužino 

demono vardą, tai demonas pasi
daro bejėgis ir žmogui nieko blogo 
negali padaryti. Idėja tokia: kas 
žino demono vardą, tas turi jį 
savo valioj. 

13. Nesuprasta liko pasaka p. 
170 t. Ten tėvas išmetė ne uoliai 

( N u k e l t a į 3 psl 

jo 
bia architektūra ir menu, jarn 
būdingu gamtamoksliu, tamsiais 
prietarais, niekingom valdan
čiųjų intrigom, slaptom aistrom ir 
šviesiom viltim. Skaitytojas gan 
greitai pastebi, kad Eco rašo ir 
apie mūsų laikus — mūsų santykį 
su žmonijos kultūriniu paveldė
jimu, ypač jos raštija, apie 
marksizmo impulsą, apie naujuo
sius mokslus — semiotiką, litera
tūros kritiką, grasinančius mūsų 
turimoms pasaulio, o ypač tiesos, 
sampratoms. Tie patys galvojimo 
būdai veikia ir dabar, kaip ir 
tamsos amžių arba apokalipsės 
grėsmės. Tarp kitko, lietuvis 
ska i t y to j a s nus t ebs , radęs 
užuominą, kad vienas buvęs 
v ienuo lyno b ib l io t ek in inkas 
kadaise buvo remiamas Algirdo iš 
Cluny (p. 421). Kokiu būdu 
pagoniškas lietuviškas vardas 
įjungiamas Į viduramžių bažny
tinę istoriją? Tai paaiškėja, kai 
pastebima, kad autorius mūsų 
laikų mokslines ir literatūrines 

Chicagos teatruose 
Šekspyro "Romeo 

and Juliet** 
Nuo pasaulio scenų nepranyks-

tanti , Lietuvoje irgi s tatyta Šeks
pyro d r ama "Romeo and Juliet", 
dabar s ta toma Chicagoje, to auto
riaus ve:xa.ų populiarinimui pa
sišventusios Shakespearę teatre 
grupės, savo spektakliu* turinčios 
1608 N. Wells. 

Reikia stebėtis šios teatrti z—i 
p*? ryžtu. I savo kuklų teatrą jie ir 
-orėdami negalėtų daug žiūrovu 
«u?od:r.t:. t dar vis būna tuš-tių 

~~a čia u - :ar . pastatymu: ;:s 
;- : ! ^ P - a ;5v8Sti 2^ 3Kio-
..-.: -•- is , senovinių šokių — 
prupę. Ir viri jau patyrę, 
i v- e - vaidyba, bet yra ir 

vusių kardų kovas pa
vaizduot; Pastatyme slinktis «ry-
va. Gausu veiksmo Aktoriai ; sa
vo vaidrr.or,i« ;s:;autc ši. kaip ir 
dausreiis kitų. Šekspyro drama 
nenueina nuo scenos jau ketvirtas 

I K * 

išsitrenir; 

xaK 
•>R3 nu Sekspy 

a " S - o a ž m t i i 
drame 

Romeo) ir Kai 
Kirk Julieti Šekspyro dramoje. 
statomoje The Free Shake«peare 
vomp4Dy ^iaicagoje. 
drarraturgių: Marcy v osourzn ir 
Sandy Sprung. Gal didžiausias 
jos patrauklumas, kad vaidina 
du filmų aKtonai- daugelio f.-mų 
a-ikūi-irr.e dalyvavęs Cesar Home
ro ir 20th Centurv Fox bendrovė-

Filmų aktoriai scenoj 

Dalia Lietuvių Dailioje • • 
kuriu retigA Prano Domta 
Galerijoje, Chicagoje- Pai 

i 

n ;n«t ; *y t i ) k o l e k t y v o . 
•'ir. psvo ;k« i i ; Df»T"da 

_ ralio Lietuvių diene 
proga: Emilijus Holenderis, Alina Piečaite-Frema-
i-ek R«t« PmitvHene. Yvtautas V'epitas. Vanda 

faa M a r k " ! 

d. „Draugo" priede 

,r d- Gediminą* Baiu-
BJ par«vja ivertinn 

id»r«nn k.-A liepo* 

Mnrti- ;que rūmuose 
.- " ją-c. v a t r a s 

veikia 
v e srat'. 

moterų 

pasiruošimas bei patyrimas vai
dyboje žymus. Kiti du aktoriai ir
gi a^nsrasti neatsilikti: Molly 
Cheek yra vaidinusi New Yorko 
scenoje ir televizijos filmuose, o 
Tom Amandes — Chicagos teatrų 
mokyklų produktas. 

P a t s veikalas vaizduoja poru ir 

kaip mums nepasiekiamą, kaip 
vien parankią fikciją. O vis dėlto 
turime šių mokslų įžvalgas priim
ti — jos irgi paremtos prielai
domis, prieš kurias mūsų pro tas 
nepajėgia atsilaikyti. Į visa tai 
atsižvelgdama, Umberto Eco kny
ga tačiau nedviprasmiškai pasi
sako už laisvę, nuosaikumą ir 
išmintį — ir pačią Dievo sąvoką, 
jokiu būdu jos nea tmesdama, 
šitom kategorijom sklaido. Rožėy 
nesvarbu, kokiu vardu, neišnyks
ta iš mūsų patirties ribų. Išda
voje, skaitytojas lieka nuste
bintas Dievo pasaulio tur t ingumu 
ir neišserniamurnu ir yra dėkin
gas už suteiktą progą praregėti, 
kokia didelė privilegija yra gyven
ti ir būti žmogum — prieš ją ir 
baimė, kad griūva įprast inis 
mūsų pasaulio vaizdas, nustoja 
savo paraližuojančio į taigumo. 
Mes patys ir toliau esame atsa
kingi už žmonijos ateitį, o Dievas, 
kaip ir visada, yra su mumis . 

a.ll. 

amžiaus susikryžiavimus, kurie 
pasibaigia vedybinio gyvenimo 
sutvarkymu. Komedija nieko gi
lesnio neturi, vietomis net neska
ni savo dviprasmiškumais, taiky
ta e i l inei m i e s t o p u b l i k a i 
išsiblaškyti ir pasijuokti, ko ir pa
siekiama žodžių ir veiksmų žong-
liravimu, kas tačiau europiečiui 
atrodo pigiu humoru. 

Lietuva Pulitzer 
premijos dramoje 
Chioa^oe universiteto teatras 

savo naujuose rūmuose: Court 
Theatre. 5535 S. EUis s ta to Lan-
ford Wilson dramą "Talley's Fol-
ly". Veiksmas vyksta 1944 m. 
upės pakrantėje Mississippi vals
tijoje. Atlieka du aktoriai roman
tinėj nuotaikoj. Nors mergina irz
l e s n i o b ū d o , b e t b a i g i a s i 
vedybiniu sutar imu. Veikalas lai
mėjęs Pulitzer premiją. Įdomu, 
kad jame pakartotinai suminima 
Lietuva ir lietuviai, o gal ta i akto
r iaus įtarpas, žinant, k a d tarp 
klausytojų yra lietuvių. Aktoriai 
su giliu patyrimu. David Regai — 
pats režisierius, turįs režisūros 
magistro iaipsni ifl ^ ayne uni
versiteto. Yra susukęs porą šimtų 
industrinių filmų. Jo partnerė 
Deanna Dungan. vaidyboje lai
mėjusi Greer premiją, turi ma
gistro laipsnį teatro si t v ie *us-
a n t r o s v a l a n d o s t r u n k ą s 
vaidinimas praeina laba i sklan
džiai. >r. 
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Poezija turi ne tik būti, 
bet ir sakyti 
(Atkelta iš 1 psl.) 
tų, kaip Bradūnas, Nagys, 
Nyka-Niliūnas, Šlaitas... Tie
sa, nepaminėjau Sadūnaitės, 
Sutemos, Švabaitės, — betgi 
jos jaunesnės kartos poetės ir 
rodo tendencijos augti. Kol 
bus skaitytojų, bus čia ir rašy
tojų. 0 jeigu skaitytojų belik
tų tiek, kiek ana i s metais Do
nelaičio Tolminkiemyje, ir ta
da rašytojas (poetas) turėtų au
ditoriją. 

— Užsiminėte apie klausyto
jų "auditoriją": Jūs tokia audi
torija naudojotės JAV, Kana
doje, net Australijoje, o dabar 
išvykstate į Europą. Ar turė
site ir kiek turėsite "pasirody
mų"? Kokia tų vakarų reikš
mė ir sėkmė? 

Liepos pradžioje išvykstu į 
Europą, kviečiamas Lietuviš
kų Studijų Savaitės rengimo 
komiteto. Studijų savaitės rė
muose rengiamas mano poe
zijos vakaras Augsburge lie-

30 d., Londone rensr!-< pcs 
vakaras liepos 16 d., o 
Nottinghame — liepos 17 d. 
Iki šiol tokie asmeniniai susi
tikimai su auditorija buvo la
bai sėkmingi — patyriau, 
kad jie ne tik suar t ina rašyto
ją su skaitytoju, bet ir popu
liarina poeziją, pri traukia nau
jų poezijos mėgėjų. Į vakarą 
ateina šimtai, o autoriaus kny
gą iš jų teturi keletas a r kelios 
dešimtys. Daugelis nori čia 
pat įsigyti ir gauti autografą, 
po programos daugelis nori 
autoriui paspausti ranką, ke
lia įvairiausių klausimų. Toks 
p a b e n d r a v i m a s neužmi r š 
tamas. 

Nuoširdžiai ačiū poetui 
Bernardui Brazdžioniui už 
pokalbį ir tikrai laukiame 
pamatyti „Vaidilą Valiūną", 
išleistą atskira knyga, kada 
galėsime džiaugtis ne tik 
veikalo fragmentais, bet ir jo 
visuma. 

Tikėjimas į laumes 
(Atkelta iš 2 psl.) 

II. Knygoje dažnai yra lei
džiamasi į per daug tolimus hori
zontus, kurie su šia tema nesiriša 
ir turi tik menką arba dalinį 
panašumą. Tai tik pripuolamu-
mai. Nieko bendro su mūsų lau
mėmis neturi austronesiškų tautų 
mitologijos, Miao tautos legenda 
ir pan. Toks paviršutiniškas vieno 
ar kito bruožo panašumas nieko 
nepaaiškina, tai atsitiktinis daly
kas arba iššauktas skirtingų 
veiksnių. Reikia žiūrėti visos kul
tūrinės aplinkos, viso pažiūrų 
komplekso, bet ne atskirų bruožų 
panašumo. Rimti profesoriai per 
seminarus visados bara stu
dentus už „pasivažinėjimą po visą 
pasaulį", ieškant panašumų, kas 
pasitaiko pradedančių etnologų 
referatuose. Jie liepia atsižvelgti į 
visą kultūrinį kompleksą, bet ne į 
pripuolamą išorinį panašumą. 

III. Grįžtant prie mūsų laumių, 
reikia išskirti bent kelias tų fėjų, 
demoniškų arba transcenden
tinių būtybių, rasis. Jų funkcijos 
kartais sumaišomos, kas tau
tosakoj dažnai pasitaiko. 

a) Deivės arba laumės. Tai 
fėjos, gamtos dievybės. Pava
dinimą „deivės" jau žino Maž
vydas (1547 m.), Wolfenbuettelio 
postilė (1573 m.), J. Bretkūnas 
(1591 m.), kai „laume" plačiau 
aptarė tik Pilypas Ruigis savo 
žodyne 1747 m. Jų giminystė su 
keltiškų tautų tradicijomis yra 
labai aiški (žr. Lietuvių Enciklo-
__j44fl TV 41 l t ir XT 352 - 54). 
Tipingas fėjų tradicijas randame 
ten, kur siekė keltiškų tautų Įtaka: 
Airijoj, Škotijoj, pietų Švedijoj, 
Bretagnėj, Alpių srityje. Tai dar 
nebūtinai reiškia, kad keltai 
gyveno Pabaltijy, tradicijos 
keliauja ir kaimyninio kontakto 
būdu. Germanai galėjo būti tarpi
ninkai. Deivės arba laumės yra 
seniausi mitiniai įvaizdžiai apie 
tas „pusdieves". Anot P. Skar
džiaus, dar senesnis terminas 
galėjo būti „dieve". 

b) Likimo dievaitė Laima arba 
Laimė. Seni šaltiniai jos nežino. 
Pirmas paminėjo klaipėdietis 
kunigas W. Martini 1666 m. savo 
lotyniškame eilėrašty prie D. Klei
no giesmių knygos: „Quid Lai-
mela tibi praestabit". Kiek anks
čiau latvišką Laimą aprašė P. 
Einhornas savo Historia Lettica 
(1649 m.). Aiškiausiai Laimos 
funkcijas aptarė G. Ostermayeris 
1775 m., rašydamas apie senųjų 
prūsų religiją. Laima jau yra 
aukštesnio laipsnio dievybė, negu 
deivės arba laumės. 

c) Dalia (plg. slav. ..dolja*). 
žmogų lydįs likimas, atvaiz
duotas pasakose ir dzūkų dai
nose. Tai poetinis įvaizdis. Ta 
Laimė - Dalia lydi žmogų per visą 
jo gyvenimą (žr. Lietuvių Encik
lopedija IV, 249). Jai priklauso 
pasakojimai knygos skyriuje VI. 
Laimės (p. 101 - 116). 

d) Slogučiai ir slogutės. Tai pats 
jauniausias tikėjimas, atsiradęs 
viduramžiškų „incubus" ir 
„succubus" prietarų įtakoje (žr. 
Lietuvių Enciklopedija VIII, 527). 

Rašyti apie laumes neatsi
žvelgus, ką tuo klausimu jau yra 
rašę kiti išeivijoj ir N. Vėlius 
Lietuvoje, yra žymus trūkumas.* 
Ypač svarbus yra Haralds Bie-
zais veikalas Die Haupgottinen 

der alten Letten (Uppsala, 19551. 
Ten stropiai išnagrinėta ne tik 
latviška, bet ir lietuviška medžiaga 
apie Laimą ir laumes. 

Mums visiškai nesvarbūs Aust-
ronezijos ar Kinijos mitai, tačiau 
nebūti susipažinusiam su keltų, 
skandinavų ir germanų atitinka
mom tradicijom, kur yra daug aki
vaizdaus giminingumo, nurodyto 
mano studijoj (žr. Die Nachbarn, 
I, 1948), yra neapsižiūrėjimas. 

Vaikų pamainymas, deivės 
verpėjos, vedybos su fėjomis — ne 
tik ta pati idėja, bet randami tie 
patys siužetai bei motyvai. Tik 
siužeto apie lauke pamirštą vaiką 
ir jo globotoją laumę kitose tau
tose neradau. 

Jokia baltų tautų mitologijos 
studija neįmanoma, neturint po 
ranka W. Mannhardto Letto -
Preussische Goetterlehre (Riga 
1936, perspausdinta Hannoveryje 
1971 m.).Ten paskelbti svarbiausi 
šaltiniai, tai baltų mitologijos 
Biblija, 

IV. Be reikalo yra dažnai cituo
jami W. Schmidto veikalai, kurie 
su mūsų laumėmis nieko bendro 
neturi. Aš buvau Schmidto ir 
Kopperso mokinys Vienoje ir 
gerai paž į s tu jų „kul tur-
historische Methode". Yra 
teisinga žiūrėti į tam tikros kul
tūros visą sąrangą, lygiagrečiai į 
ekonominį, socialinį ir dvasinį 
išsivystymą. Reikia sutikti, kad 
pažanga neina tiesia linija, nėra 
tik evoliucija, bet atsiranda ir 
regresijos reiškinių. Tačiau Įvai
rios kultūros nuolatos veikia 
viena kitą ir maišosi. Ta „Vienos 
mokykla" bandė nustatyti tam 
tikras „kultūros ratus", kaip 
augalų rinkėju ir totemistinių 
medž io to jų , p i r m y k š t ė s 
žemdirbystės su matriarchatu, 
gyvulių augintojų arba nomadų ir 
t t . Tai vadinamas „Kulturkreis-
lehre". Visas sunkumas atsi
randa, kad neįmanoma yra nu
statyti, kokie kultūros elementai 
kuriam „ratui" priklauso. Vienie
čiai etnologai nuolatos keitė ir 
taisė tą savo .kultūros ratų" 
sistemą, pagaliau rezignavo. Jie 
kukliai prisipažino, kad tai esanti 
tik .Arbeitshypothese". Šiandien 
ta „kultūros ratų" teorija jau yra 
tik praeities dalykas. 

O dėl mitologinių tyrinėjimų, 
tai tėvas Schmidtas, būdamas 
Societas Verburn Dei vienuolis, 
buvo dogmatiškas. Jis visur ieško
jo „biblinio monoteizmo" pėd
sakų ir buvo įsitikinęs, kad įvai
riose tautose esąs išlikęs 
„pirmykštis monoteizmas" su 
vyriausiu dievu dar iš biblinių 
laikų apreiškimo. Studentai šaipy
davosi iš tos jo teorijos ir net 
viešai per seminarus pakritikuo
davo. Etnologinėj medžiagoj 
visko pasitaiko, bet negalima tani 
tikros idėjos suabsoliutinti ir 
tikėti, kad viskas, kas nesiderina 
su „pirmykščiu monoteizmu", yra 
vė l e sn ių l a i k ų į t a k o s i r 
„nukrypimai". Tai jau yra dirb
tinumas. 

Galima viską ir racionaliai 

Piešinys dail . A. Dociaus 

^i^ų^J^J^n^^^ 

'Naujausias veikalas yra Norberto 
Vėliaus Laumių dovano*: lietuvių 
mitologinė* sakmė*. Vilnius: „Vaga". 
t*m 

VAIDILA VALIŪNAS PRADEDA 
KANKLININKO KELIONĘ 
Skambėkite, kanklės, pavasario kloniuos, 
Kai dangūs paskęsta aušros sidabre, 
Vidudieni skelbkite Dievą malonės, 
Uždekite žvaigždę vėlam vakare. 

Dainuokit, kaip žemėj gyvenimas žydi, 
Dainuokit, kaip krinta kovoj milžinai, 
Dainuokit, kaip sielos, pasauly paklydę, 
Anapus kaip saulės gyvens amžinai. 

Dainuokit kalnynuose amžiną sniegą 
Ir skaistų, kaip skaistūs sapnai angelų, 
Dainuokit, kaip kaunąs centaurai, kaip miega 
Pavargusi sraigė aukštai ant uolų. 

Dainuokit vergijoje — prisikėlimą, 
Ir skelbkite laisvą, kai vėtros nurims, 
Dainuokite budeliams jų prakeikimą 
Ir palaimą motinoms ir dukterims. 

Dainuokit žaizdas kankinių ir šventųjų, 
Triumfą žvėries ir žmogaus nuodėmės, 
Dainuokit kančios ir mirties aleliuja 
Ir Dievo dienas be mažiausios dėmės. 

Ir aš, tartum arfa, aidėt nepaliausiu 
Ant Viešpaties kelių po pirštais šventais, 
Ar vienas saulėtekio toliais keliausiu. 
Ar sielą slėgs vakaro tamsūs skliautai, 

Ar sutemos sups mano tėviškės uosius, 
Ar švies mano kelią žvaigždynai degą, — 
Ir aš jūsų dainą, kaip aidas dainuosiu, 
Ir aš būsiu jūsų auksinė styga! 

VALIŪNAS LANKO MILŽINKAPĮ 

Kiekvieną kaimo namą siautė 
Enkavedistai ir šnipai, 
O ten, kur jųjų viešpatauta, 
Tebuvo skirta vargšei tautai 
Mirtis, kalėjimas, kapai. 

Aukštam milžinkapy tik kranklio 
Rauda aidėjo, ties žalia 
Velėna niekas nesilankė. 
Tik vaidilos Valiūno kanklės 
Skambėjo plienu ir valia: 

Mirtis ateina, neprašyta. 
Naktis mus siaučia nelaukta, 
Bet tu sulauksi laisvės ryto, 
Kaip rudens lapai išblaškyta, 
Tu, mano kenčianti tauta: 

Numiršta rožės ir lelijos, 
Vergai, karaliai, pranašai, 
Bet, kas mirty gyvent nebijo, 
Gyvens kovoj, gyvens vergijoj, 
Švieson kaip milžinas išeis! 

Daug tremtinių kelionėj krito, 
Daug kam kovoj atvės kakta. 
Bet tu sulauksi laisvės ryto. 
Kaip rudens lapai išblaškyta, 
Tu kelsies, kenčianti tauta' 

SEPTYNIOS AKIMLRKOS 
Iš užrašų, rastų po sniego danga 
atkastos miško kirtėjos rankose. 

Duoną valgiau — ir alkau. 
Vandenį gėriau — ir troškau. 
Ne savo. Ne savo. 
"Made in Moscoiu". 

Dieve, atleiski 
šią nuodėmę vaiskią: 
— Netikiu, netikiu 
Meile fanatikų. 

Nupjovėm medį. šakas nugenėjom. 
Palaidojom žmogų 
Su meile, žaizdom ir idėjom. 

Jei mūsų skundo negirdės, 
Likimo mūsų nematys, 
Apsups, apsups, apsups pasaulį 
Ilga poliarinė naktis. 

Aš tik akimirkai 
Prie vakaro pusnies priglust norėjau.. 
Kaip tu bučiuoji mano ranką, 
Kaip glostai mano veidą, vėjau... 

Nebešalta. Nesunku. 
Taip lengva, lengva. 
Moja motina (mirus) 
Pro seklyčios langą. 

Sninga. 
Sninga ir sninga. 
Kad mano nelaimę užsnigtų, 
Būčiau laiminga. 

* * * * * * * 

IŠTIKIMYBĖ 

Upių daugybė, / tiltų daugybė, 
O mes keliaujam / vienos įsikibę. 

Nešamės naktį ją, / nešamės dieną, — 
Vieną neprarastą, / atrastą vieną. 

Gimę jos rankose. / augę širdy jos. 
Riša su ja mus / netruksiančios gijos: 

Meilė, kentėjimas / ištikimybė — 
Einam ir einam / širdim įsikibę, 

Gintaro pasaką — / protėvių Lietuvą 
Sekam ir sekam / per audrą ir Uetų. 

Šachtose, sniego / pūgoj nepaskendę, -
Einam ir einam / dantim įsikandę. 

VAIDILA VALIŪNAS PRIE TEISMO STALO 

Kaip obelis balta jis buvo baltas 
Su balto klevo kanklėm prie širdies. 
Ir tarė liaudies teismo balsas šaltas: 
— Kas, seni, tu esi ir kuo dedies? 

Girdėjau, kurstydamas mūsų liaudį 
Eini kasdien iš namo į namus. 
Tokia mūs ištarmė viena: sušaudyt! 
Bet, jei sakysi tiesą, — būk ramus. 

— Esu ai, vaike, vaidila Valiūnas, 
Aš skausmo balsas tėviškės skriaudų. 
Visi lietuviai — mano sielos sūnūs, 
Kalbu aš amžių ir dangaus vardu! 

Mane pagimdė mūsų vargo žemė, 
Mane augino girios Lietuvos, 
Kai juodą dieną mums rytojus lemia, 
Einu ai guost sūnų širdies gyvos. 

Kai rauda mūsų kalvos ir kalneliai, 
Kai blėsta aukso žvaigždės danguje, 
Kai ii milžinkapių dvasia didvyrių kelias, 
Ir ai einu per tėviškę su ja. 

Ir ai pro klevo kanklių gailią raudą 
Ir pro kritimą danguje žvaigždžių 
Jaučiu kaip mūsų žemės širdį skauda 
Ir Dievo teismo balsą jums girdžiu... 

Pamišėlis! — visos kalbos neklausęs 
Sušuko piktas liaudies teisdarys. 
— Kvailiams teist aš burnos nenoriu aušint, 
limeskit jį kaip šunį pro duris! 

KUO MES PANAŠŪS 

Kuo mes panašūs siela sergančia ir kūnu, 
Numirusiu, kurio jau niekas negaivina, 
Kuo mes panašūs į Ievos prakeiktą sūnų, 
Į juodą Afrikos žemyną?.. 

Kuo mes panašūs į nupjautą žolę, 
Kuo mes panašūs į išrautą medį, — 
Sesuo nebe į seserį, brolis nebe į brolį, 
Žmogaus pavidalą praradę... 

Kuo mes panašūs į naminį paukštį, 
Kuo į laukinį Zoo žvėrį — 
Galva į žemę, kojomis į aukštį. 
Pavalgę laisvės, nevilties negėrę... 

Dar kojom miname, bet nebejaučiam rankų, 
Kai rankos svyra nešamos ne kojų, 
Akis įrėmę į padangių taką blankų, 
Sukandant nerimą dantim sveikuoju... 

Staiga nubundam naktį, ryto išsigandę, 
Skausme dar kalbame, praradę džiaugsmo žadą 
Ir saugome įvertą nosin grandį. 
Kad neištrauktų tie, kurie mus veda... 

Senų tėvų dievus pasiuntę po perkūnų, 
Tėvynės duonos nebeprašom mes žemyną, — 
Tuo mes panašūs siela irgi kūnu 
J juodą Afrikos žemyną. 

SAULĖGRĄŽA PRABOČIŲ ŠEŠĖLIUOSE 

Kai vaidila Valiūnas, pasisakęs revizorium 
iš centro, enkavedistų raštinės spintoje patik
rino prie Adomo Brako nuosprendžio kaltės 
pridėtą Įrodomąją medžiagą — vokišką knygą, 
po viršelio aplanku surado vinjetėmis, nelygi
nant Vydūno "Prabočių šešėliuose", papuoštą 
ir lietuviškai dailia ranka prirašytą lapelį: 

• 

Manęs negąsdina diktatorių didybė, nei niekšybė, 
Manęs negąsdina neteisėta, kad ir baisi, valdžia, 
Manęs negąsdina jų konstitucijų paragrafai, 
Kiekvieną nepaklususi baudžia. 
Manęs negąsdina jų rafinuotos rafinerijos. 
Kuriomis teka melo, veidmainystės ir klastos 
Putotos srovės, tartum iŠ kloakų uHerštas vanduo, 
Rami bus sąžinė ir kūnas, kūnas, kolei gyvas, nevalios. 
Manęs negąsdina jų provokacijos, jų kaltinimų, tartum 

ii kulkosvaidžio, tirados, 
Į teismo aktą surašytos ašaromis, prakaitu, vergų krauju, 
Manęs negąsdina jų militarinė paradų butaforija, 
Nei prokurorai jų! 
Manęs negąsdina pašvinkęs karceris, kur vakar 

aš buvau, rytoj kur būsiu vėlei. 
Nei dešimtys, nei kelios dešimtys parų, 
Nei duona hadmino. batalijonai parazitų. 
Enkavedistais išsiperėjusių perų. 
Manęs negąsdina kvailų teismų namai ~ 
Pro juos aš praeinu, linksmai 
Švilpaudamas lengvutę ariją "Sevilijos kirpėjo", 
Melodiją ii "Miegančios gražuolės" ar iš "Rigoletto", 
Minėdamas gyvenimo pavasarį prie Tilžės, 
Prie Nemuno, kaip pasaka gėlėto. — — — — 
— — — Manęs negąsdina, man nebaisu, 
Nes baimės aš privalgydintas ir klastos prigirdytas esu, 

Nes Viešpaties vėjelis, pūstelėjęs nuo teisybės sosto, 
Nušluos jų valią vienu mostu, 
Ir nedorybių nakčiai bus gana, 
Ir man, ir man, saulėgrąža Obės pakrantėje kai pražydėsiu. 
Pražys kita — be rūoesčių diena. 

vzi: : rAS 

Ko turim, ko neturime, 
Dangau, per daug davei — 
Žiedų ir žodžių turinį 
Vienam varde beveik. 

Pakelyje sustojome 
Ir žiūrim atgalios 
Ir žaidžiam, lyg pavojumi 
Po atgailos gailios. 

Netikimu tikėjome 
Kaip skęstantys laivai.. 
Ir silpname tikėjime 
Tu man stiprus buvai. 

O Dieve, neįžiūrimas 
Žvaigždynų žiburiuos. 
Pro visa, ko neturime 
Turėdamas iriuos... 

Kaip meteorą kritusi 
Atodūsiu staigiu. 
Moderniškuose mituose 
Rusenanti regiu. 

Kitiems tu kaip kamelija 
Nuvysti nuo šalnos, 
O man tu evangelija 
Gyvybės amžinos. 

č ia spausdinami eilėraščiai — 
ištraukos i i Bernardo Brazdžio
nio lyrinės poemos „Vaidila 
Valiūnas", kurią sudaro t rys 
daly* 1. Herojų šaltini* (Vaidila 
Valiūnas okupuotoje Lietuvoj*-. 2. 
Gulago archipelage (su Sibiran 
l i t r e i n t a i s i a t s lietuviais), 3 . 
Paskutinis Amen (Vaidila Valift-
n»« •« laisvojo pMaalio lie
tuviais). 

(Ni 4 pal 
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Tylom praėjusi 
paroda 

Yra įvykių, kurie lieka nepaste
bėti, bet kurie vienaip ar ki ta ip 
formuoja aplinką ir turi į takos 
ateičiai. Prie tokių įvykių reikia 
priskirti ir Jaunųjų dail ininkų 
konkursinę parodą, įvykusią 
Čiurlionio galerijoje, J a u n i m o 
centre, Chicagoje, 1983 m. gegu
žės 6 -15 dienomis. Joje dalyvavo 
skait ingas būrelis jaunųjų daili
ninkų, kurių pavardės , išskyrus 
A. V. Eivaitės, mūsų visuomenei 
jei ir girdėtos, ta i mažai žinomos. 
Be Aleksandros Vilijos Eivaitės, 
kuri savo kūryba aiškiai pra
augus jaunumo sąvoką ir kurios 
monumentalūs kūriniai ne kar tą 
anksčiau matyt i įvairiose galeri
jose ir jau išėję už lietuviškų ribų, 
dalyvavo šie jauni menininkai : 
Jūris Čiurlionis (Clevelandas), 
Jonė Karužaitė (Chicaga), Rūta 
Končiūtė (Chicaga), Juozas Mar
kevičius ir keturios Sidrytės — 
Daina (Urbutienė), Laima, Rūta ir 
Vida. Tiek meniniu pasiruošimu, 
tiek parodoje matomu ta lentu jie 
labai skirtingi. Vieni mokėsi pas 
privačius dailininkus, kiti meno 
mokyklose. Talentas ir meninis 
pasiruošimas atsispindi ir kūry
boje: paveikslų skalė prasideda 
paprastu nudailintu paveiksliuku 
ir baigiasi moderniais architek
tūrinės struktūros A. V. Eivai
tės aliejiniais paveikslais. 

K a i p ir t i kė t a s i , p i rmąją 
premiją laimėjo A. V. Eivaitė, gal 
tik savo metais, bet ne kūryba, 
pr iklausant i jaunajai menininkų 
kar tai . 

Neabejotinai turinti meninių 
gabumų, Jonė Karužaitė laimėjo 
antrąją premiją už „Portretą" 
(akrilis). J a u ir anksčiau daly
vavusi Balzeko, Čiurlionio galeri
jos ir bibliotekų parodose, J . Karu
žaitė rodo neeilinį polėkį ir drąsą, 
ieškodama naujų temų. 

Jūr iui Čiurlioniui atiteko tre
čioji premija už impresionistinį 
paveikslą „Sužeista šviesa". Tai 
daug žadantis j aunas daili
ninkas , gana meistriškai mokąs 
vaidyti šviesos efektus, perei
damas i mistinę spalvų iliuziją. 
Daugelis teirausis, ar Jūr is yra M. 
K. Čiurlionio giminaitis. Ne tik 
jis, bet ir J . Karužaitė turi čiurlio
niško kraujo, gal ir paveldėtą 
genijaus giminyste, ką parodys 
ateitis. 

Maloniai teko nustebti, stebint 
Rūtos Končiūtės trijų spalvų gra
viūras. Iš kar to jos atkreipia žiū
rovo dėmėsi savo spalvų ramumu 
ir kruopščiu išbaigimu. 

Verti dėmesio yra J. Markevi
čiaus žirafos studija 'pieštukas), 
Da inos S i d r y t ė s - U r b a i t i e n ė s 
„Šokėjai" ir Vidos Sidrytės 
„Lenktynės". 

Jury komisiją sudarė meno 
kritikas John Forwalter, tapybos 
profesorius dail ininkas Larry 
Pūkelis ir skulptorius Petras 
Aleksa. 

Parodą rengė Čiurlionio galeri
ja. Jos mecenatas — Pet ras Mila
šius iš Clevelando. 

Visais atvejais ši tylomis pra
ėjusi paroda ateityje gali sukelti 
daug triukšmo. Dar viena pasta
ba „seniesiems": negalime praeiti 
tylomis pro jaunųjų kūrybą, kuri 
gal ir nėra tokia tobula „kaip, ka i 
mes dar buvome jauni" . Kiek-

Laumės 

Vilija Aleksandra Eivaitė, Jaunųjų dailininkų Petras Milašius iš Clevelando. Jury komisija: meno 
konkurs inė je parodoje š.m. gegužės mėn. 6-15 kritikas John Forwalter iš Chicagos, profesorius 
dienomis Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, dailininkas Larry Pūkelis ir skulptorius Pe t ras 
Chicagoje, laimėjusi pirmąją tapybos premiją už! Aleksa. Parodos rengėjas — Čiurlionio galerija, 
darbą „Knowing/doing" . Premijų mecenatas — Nuotrauka Jono Tamulaičio 

Kino kadrai šventėje: įspūdžiai iš II PLD 
Filmų vakaro 

Nors praėjo jau mėnuo ir visa 
Ch icaga vėl aprimo, paskendusi 
karš tyje ir drėgmėje, prisimini
mais tebegyvename Antrųjų Pa
saulio Lietuvių dienų dvasioje. Iki 
šiol bene visi šios šventės rengi
niai buvo aprašyti , "išdiskutuoti" 
mūsų spaudos puslapiuose, išsky
rus ga l filmų vakarą. Bet a r nebū
tų keis ta pro jį tylomis praeiti? Juk 
filmų v a k a r a s savo ruožtu pritrau
kė l aba i daug žiūrovų į Jaun imo 
centro kavinę . Nors trečiadienio 
v a k a r a s , š. m. birželio mėn. 29 d., 
nebuvo kl imato atžvilgiu dėkin
gas, žiūrovai buvo išradingi pasi
čiupti švelnutį vėjelį, retkarčiais 
papučiant} pro kavinės duris. Kiti 
ir to negalėjo — vakaro "spiritus 
m o v e n s " ir koordinatorė Marytė 
Smilgai tė ka r tu su savo talkinin
kais — kino operatoriais Tolium 
Siutu ir Algimantu Keziu sunkiai 
darbavosi , kad tik seansas sklan
džiai praeitų, kas ir pavyko, išsky
rus vieną mažą techninę kliūtį. To
ji kliūtis , kilusi garso kolonėlėj, 
aišku, sudarė rūpesčių šeiminin
kams , bet buvo greitai nugalėta. 

V a k a r a s buvo Įdomus, gal net 
drįsčiau sakyti , savo turiniu neei
linis. Mat , ta i bene pirmas atvejis, 
kai plačioji visuomenė turėjo pro
gos sus ipažint i su Uetuvių filmuo-
tojų — kinematografų nuveiktais 
darba i s . Ekrane sužibėjo įdomūs 
pavyzdžiai . Deja, vakaro rengėjai 
vis dėlto nebuvo pagalvoję į sean
są a ts i lankius ią publiką nors trum
pai supažindint i su rodomais kūri
n ia i s ir juos nors kiek apibūdinti . 
Vienas dalykas prie įėjimo žiūro
vui paduot i programėlę, kuri daž
na i ir liks neperskaityta, ypač prieš 
seansą, kai salė jau aptemdyta, o 

v iena ka r t a turi kitokį veidą. Iš to 
auga įvairumas ir pažanga. 

A. M a r k e l i s 

šalia sėdintis kaimynas tave kal
bina kavutės ar ko stipresnio at
nešti. Labai būtų tikę nors trum
pai apibūdinti ir pačius kūrėjus, 
pateikiant biografinių duomenų. 
Ta spraga ypač buvo pajusta ry
šium su Marytės Kavaliauskaitės 
ir Romo Šležo filmų rodymu. Iš 
anksto reikėjo publiką įspėti, jog 
šie du kūriniai (o juos vertėtų lai
kyti kūriniais, nes iš kinematogra
finio bei techninio taško žiūrint, jie 
yra profesionaliai susukti) įrašyti 
anglų kalba. Publika galbūt būtų 
kitaip reagavusi į šituos filmus, 
užuot vaikiškai nušvilpus Kava
liauskaitės 23 minučių avangardi
nį filmą "Enjoy Yourself', vaiz
duojanti filminius eskizus — 
nuotrapas iš jos vyro kinemato
grafo Fred Murphy 40 metų gimta
dienio sukaktuvinio pobūvio. 

Jei Kavaliauskaitės filmas liko 
nesuprastas dėl savo avangardi
nio sukirpimo, ar todėl, kad jam 
trako "lietuviškumo", tai gal šiek 
tiek šilčiau publika priėmė bosto-
niečio Romo Šležo 27 minučių "The 
Devil's Pooi" — Velnio balą. pagal 
to paties pavadinimo Jurgio Jan
kaus novelę. Šis filminis kūrinys, 
su kuriuo Šležas apgynė savo ma
gistro laipsni Bostono universitete 
1963 metais, užkariauja žiūrovą 
savotišku misticizmu bei mitologi
nių elementu naudojimu. Aktoriai 
Antanas Gustaitis, John McLean 
bei James McFelice įsigilinę į savo 
vaidmenis ir labai jautriai charak
terių savybes perteikia žiūrovui. 
Prie filmavimo ir redagavimo yra 
prisidėję keli lietuviai bostoniečiai 
— Skirmantė Makaitytė (muzikas, 
Kęstutis Makaitis bei Albinas Šle
žas (techniniai patarėjai). 

Kiti filmai buvo bemaž visi dau
giau ar mažiau matyti, išskyrus 
gal Toliaus Šluto dokumentinį fil
mą "Skerdyklų uždarymas". J i s 

JUOJU: 
darbą 

Markevičiui suteikta 
.žirafa ir dangun". 

piei imo premija 

suktas ne tiek iš istorinės perspek
tyvos, kiek iš vaidybinės ir iš to ma
tyti, kad autorius ieškojo gilesnės 
minties, o ne tik istorinių trupinė
lių. Aišku, būtų gan lengva paimti 
ir sumontuoti įvairių senų kino kro
nikų gabaliukus ir juos parodyti, 
bet tada nebūtų pavaizduojamas 
tikras skerdyklų likimas, kaip jį 
pergyveno toks Juozas Ratkus, Up-
ton Sinclair romano Raistas per
sonažas. Algimanto Kezio filmas 
"Statyba" irgi nesirikiuoja į sau
są, dokumentinio pobūdžio "miru
siųjų archyvą'" (kas, pavyzdžiui, 
jaučiama kituose jo filmuose, ypač 
biografiniuose — kad ir serijoje 
"Dvylika"). Šiame su humoro ir sa
tyros elementais įamžinta Chica
gos Jaunimo centro priestato sta
tyba. Gal dėl to, kad biografinio 
pobūdžio filmų redagavimas yra 
nedėkingas ir juose kūrybingu
mas sunkiau išreiškiamas, iš kine
matografinio taško bene silpniau
sias vakaro rodinys kaip tik buvo 
Jasiukonio ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos dokumentinis 
45 minučių filmas "An tanas Sme
tona". Nebuvo abejonės, kad savo 
turiniu lietuvio žiūrovo dėmesį jis 
tikrai patraukė. Pats filmas turėjo 
daug įdomių senų kino kadrų, ku
rių išliekanti istorinė vertė tebėra 
nepakartojama. Tačiau dauguma 
kadrų buvo panašūs ir patį filmą 
reikėtų laikyti neužbaigtu, o tik ža
liava naujam. Vien faktas, kad fil
mas užtrunka 45 minutes, turėtų 
būti signalas filmo šukėj ams: bio-
gra 
ilgai, 
Tada filmas išeitų prasmingesnis, 
įdomesnis. Ypač pa ta r t ina gero
kai perredaguoti Švėkšnos gimna
zijos atidarymo iškilmių dalį. kur 
Kazio Lukšio kadrai daug kur yra 
neryškūs, tamsūs. Be to. viskas per 
daug kartojasi, tuo pačiu menkina 
įspūdį ir nuvertina filmo prasmę. 

Ir vis dėlto publika buvo paten
kinta. Vakaro tikslas buvo bemaž 
pasiektas. Norėtųsi tik, kad tokių 
filmų seansų būtų surengta ne tik 
tokių iškilmingų švenčių progo
mis, bet ir reguliariau, ypač ru
dens bei žiemos metu. Tą lengvai 
galima atlikti ne tik sostinėje Chi
cagoje, bet ir kitose vietovėse, štai, 
teko girdėti.kad proginius seansus 
su lietuviškais kino filmais bei 
vaizdajuostėm ruošia Anglijos lie
tuvių jau/ūmas. Tai yra naujas, 
mūsuose, palyginus, dar neišban
dytas metodas pagyvinti šiek tiek. 
jaunimo akimis žiūrint, "apsnūdu
sį lietuvišką kultūrinį gyvenimą' . 
Jei dėl apgailėtinų priežasčių vie
šai negalime žiūrėti kai kurių da
bartinių klasikinių lietuviškų fil
mų kaip "Velnio nuotaka" arba 
"Gražuolė", atraskime savųjų tar
pe gyvenančių lietuvių kinemato
grafų — kūn-jų darbus, kuriuose 
gal ne visad bus "lietuviškumo", 
tačiau neretai bus galima rasti gi
lių psichologinių minčių, ar net 
žiupsnelį satyros, bei džiaugsmo. 
Mums tik reikėtų įsidėmėti tų kūrė
jų pavardes: Kavaliauskaitė, Šle
žas, Krukor.is, Kaupas, Razutis, 
Anglijoje — v ainorius. 

(Atkelta iš 3 psl.) 
išaiškinti. Tikslesnis terminas 
būtų "primityvus monoteizmas" 
negu „pirmykštis monoteizmas" 
(Schmidto " U r m o n o t h e i s m " ) . 
D a u g l e n g v i a u y r a n e i š s i 
vysčiusių ku l tū rų ž m o n ė m s 
neaiškiai įsivaizduoti tik vieną 
kokią „didžiąją dvasią", kaip iš 
tikrųjų dažnai randame ka i kurio
se primityviose tautose, negu 
išgalvoti visą sudėtingą dievų 
Olimpą. T a d a jau reikia nustatyt i 
jų tarpusavio santykius, padalinti 
jiems veiklos sritis, ka ip žemės 
dievybė, jūros valdovas, dangaus 
skliauto a r debesų (griausmo) 
dievas ir kt. Tik kai susikuria 
politinė organizacija ir įvyksta 
pasiskirstymas į luomus, kai atsi
randa žynių - vaidilų - šamanų 
luomas, t a i t ada ats i randa i r 
„dievų Olimpas", su vyriausiu 
dievu viršūnėje. 

J ū s savo knygoje, būdamas 
„kultūros ra tų" teorijos įtakoje, 
irgi atsidūrėte akligatvyje. Teko 
pačiam sau prieštarauti. Štai p . 
250 rašote: „Nėra abejonės, kad 
tai yra moteriškos teisės kultūra, 
kuri savo moteriškumu yra arti
mesnė laumių legendas įkvėpu
siai kultūrai, negu bet kurios 
vyriškos kultūros". Tačiau keletą 
puslapių toliau jau rasote: 'Ta ig i , 
laumes įkvėpusi kultūra savo 
pobūdžiu yra artimesnė vyriškai, 
totemizmą davusiai kultūrai, 
negu moteriškai augintojų kul
tūrai" (p. 267). Žinoma, kad yra ir 
šio, ir to. Amžių bėgyje įvyksta 
pažiūrų pasikeitimas, pasidaro 
įvairių kultūrinių pradų mišinys. 

Tikėjimas į laumes nėra religi
ja. Čia nė ra kulto ir aukų (laumes 
kartais tik „samdo" t a m t ikram 
darbui atlikti). Su dievybe nesi
kalbama ir nesielgiama, kaip su 
sau lygia būtybe, tuo labiau 
nebandoma ją apgauti ar iš
naudoti, paversti verge ir pan . 
Kas kita yra Laima. Su ja j au 
nepasiderėsi. „Taip Laima lėmė" 
ir baigta. Pa s latvius ji beveik 
lygi Dievui, dažnai jie veikia kar
tu. 

Nemanau, kad tikėjimai į lau
mes siektų aurignacinę gadynę. 
Žmonių fantazija tik norėjo pa
brėžti fizinius moteriškumo pažy
mius. Dažnai sakoma, kad tos 
fėjos yra labai gražios, o tos prieš
istorinės statulėlės gražumu 
nepasižymi. 

Tikiuosi, kad šios mano pasta
bos bus J u m s įdomios. 

Jūsų 
Dr. J o n a s B a l y s 

Rūtai Končiūtei suteikta grafikos premija. 
Nuotrauka J o n o Tamulaičio 

Gyvosios istorijos paroda 

"Draugo" priedo 
vasaros pertrauka 

Pagal priimtą savaitinių kultū
rinių leidinių praktiką. Draugo 
šeštadieninis priedas rugpjūčio 
mėnesį ir Darbo dienos savaitgali 
neišeis. Pirmas poatostoginis 
numeris bus 1983 m. rugsėjo mėn. 
10 d. 

Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus ruošiama ir National 
Endovvment for the Humanities 
lėšom remiama gyvosios istorijos 
paroda buvo eksponuojama Illi
nois universiteto Montgomery 
Ward galerijos prieangy nuo š. m. 
birželio 26 iki liepos 26 dienos. Čia 
buvo rodomos nuotraukos, kny
gos ir žemėlapiai iš lietuvių emi
gracijos periodo šio šimtmečio 
pradžioje ir po Antrojo Pasauli
nio karo. Paroda rūpinosi ir nuo
traukas surinko T e r e s ė Ga ide-
ly t ė , o atsiminimus aprašė L inas 
B a r l u š k a . 

Parodoje matomi vaizdai iš šei
mos gyvenimo: vestuvės, krikšty
nos, laidotuvės, įsikūrimas Ame
rikoje. Parodos atskiros dalys 
vaizdavo gyvenimą Amerikoje. 
gyvenimą Vokietijos stovyklose, 
veiklą Amerikoje. Vienas iš įdo
mesnių eksponatų buvo Jono Ri-
mašausko nupieštas Stutthofo 
koncentracijos lagerio 1939 — 45 
m. planas. Rimašauskas buvo Šio 
lagerio kalinys ir planą nuciešė iš 
atminties. 

Kitose parodos dalyse, vaizduo
jančiose įsikūrimą Amerikoje, 
nuotraukose stovi naujieji emi
grantai prie savo namų ir darbo
viečių. Vienas taip rašė apie at
važiavimą į Ameriką: "Kai mes 
sužinojome, kad mus priėmė Ame

rika, mūsų gyvenimo perspek-
spektyva pagerėjo. Mūsų rūpes
tis, kad atsidursime Brazilijoje 
arba Australijoje, a r kokioje kito
je Dievo apleistoje vietoje nukr i to 
nuo pečių. Dabar mes galėjom 
laukti pakenčiamų gyvenimo są
lygų, laisvi nuo komunizmo bai
mės". Emigranta i t a i p galvojo 
1949 metais. 

Buvo taip pa t i š s t a ty ta knygų 
anglų kalba apie l ietuvius, ka ip , 
pavyzdžiui, David F a i n h a u z o 

f^Jn «̂ V.,-ir!*4/-. filrrmi tai vra rter 
reikėtų per pusę mažinti! 

Lithuanians in Multi - Ethnic 
Chicago until World War II, 
Stasio Ylos A Priest in Stutthof. 
Kiti įdomūs eksponatai ta i vokiš
kas pasas ir vieno H a n a u lietuvių 
gimnazijos mokinio pažymėji
mas. 

Paskutinėje parodos dalyje bu--
vo nuotraukų iš skautų, šokių ra
telių ir muzikinių vienetų veiklos, 
taip pa t vaizdų iš pa radų ir de
monstracijų. Viena emig ran tė 
apie išvykimą iš Lietuvos ir atvy
kimą į Ameriką rašė: "Aš galvo
ju, kad 1949 meta i s Amer ika , 
mus paimdama po savo spa rnu , 
svarbiausia mums davė apsaugą 
ir saugią vietą nuo visados gre
siančios komunizmo rankos ir 
nuo materialinių sunkumų, ku
riuos mes pergyvenome". 

Ši gyvosios istorijos paroda , pa- • 
sibaigus jai nus t a ty t am dienų 
skaičiui Illinois universi teto gale-. 
rijoje, yra perkeliama liepos pa
baigoje į Balzeko muziejų, 4012 
Archer Avenue, kur ji bus toliau 
eksponuojama. 

S n i e g u o l ė Z a l a t o r i ū t ė 

Jonė Karužaitė, laimėjusi antrąją tapyl 
Nuotrauka Jono Tamulaičio mr. Ha-lia tas ' 

ros premija už di 
Nuotrauka Jon Tamulaičio 

• Pasaulio lietuvis nr. 6-7 (1983 
birželis-liepa). Mėnesinis, P L B 
valdybos leidžiamas žu rna l a s 
Bendruomenės minčiai ir gyveni
mui. Redaktorius — Bronius Nai
nys. Administracija — Baniu tė ir 
Romas Kronai. Adresas: 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, Illinois 
60636. Prenumerata m e t a m s — 10 
JAV dol., atskiro numerio ka ina 
- 1.50 dol. 

Vedamajame pabrėž iama, kad 
birželio mėnesį kasmet mūsų vyk
domas savo tautos na ik in imo 
prisiminimas tėra mūsų pačių ryž
tas drąsiau pasipriešinti dabar
tinėm įvairiom pasaul io užma
čiom mus ir toliau persekioti. 
Mindaugas Pleškys skyriuje "Lie
tuva" dokumentuoja Gudijos lie
tuvių persekiojimą ir pasipriešini
mą ir taip pat apžvelgia LKB 
Kronikos 55-tą numerį. Spausdi
namas platus pas ikalbėj imas su 
rašytoju Anatolijum Kairiu, Lie
tuvių Rašytojų draugijos pir
mininku ir šių metų įvairių litera
t ū r i n i ų p r e m i j ų l a u r e a t u . 
Australijos l ietuviams sk i r iama 
nemažai vietos — Jono Rūtenio, 
B. Mockūnienės, kun . dr. Kęstu
čio Trimako, Jono Mockūno raši
niuose. Kalbamasi su Linu Koje
lių, tik ką p a s k i r t u J A V 
prezidento Reagano specialiu pa 
dėjėju tautinių mažumų reika
lams. 




