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Poetės Lidijos Šimkutės-Pocienės žodis Australijos literatūrinės 
tarybos konferencijoje daugiakultūrių rašytojų tema 1984 m. 
spalio mėn. 27-28 d. Melbourne, Australijoje. 

K a i g a v a u p a k v i e t i m ą 
kalbėti „Daugiakultūrių rašy
tojų s a v a i t g a l i o " programoje, 
m a n b u v o pasiūlyta atkreipti 
dėmes į į įva ir ius sunkumus, 
kuriuos dv ika lb i s ar dvikultū-
ris p o e t a s pergyvena savo 
k ū r y b i n i a m e procese ir kalbos 
pas ir ink ime . Mano pirmas 
p o ž i ū r i s b u v o d v e j o p a s . 
J a u č i a u s i laiminga, galė
s iant i pas ida l in t i įvairiomis, 
nors dar ir neišgvi ldentomis 
m i n t i m i s su kitais , atsidūru
s i a i s p a n a š i o j e dilemoje. Juk 
yra s a k o m a : n a š t a lengvesnė, 
draugėj ją nešant . 

Bet, a n t r a vertus, žinojau, 
kad tai n e l e n g v a s uždavinys. 
Ar iš v i s o į m a n o m a išaiškint 
kūrybinį procesą? Ar tai ne 
p a r a d o k s a s ? N e s poezijoje 
b a n d o m e išreikšti žodžiais tai, 
ko n e g a l i m e pasakyti žodžiais. 
N e s a p l a m a i kalba, bet kokia 
kalba, i š s i v y s t ė tam, kad 
t iksl iai i šreikštų mūsų mintis , 
į s a k y m u s nori i 1.1. Kalbos 
p r a n a š u m ą n u s p r e n d ž i a 
t i k s l u m a s , a iškumas. Bet poe
zija, kuri sus idaro iš žodžių, 
nėra t iksl i , nėra aiški. Juk tai, 
ką e i lėraščiai perteikia, negali 
būti i š s a k y t a kitais žodžiais, 
negal i būti parafrazuota. Gal 
t iks l iau būtų sakyti, kad eilė
rašt is perteikia ar išreiškia jo 
autorių. 

Ši kūrybinė išraiška žo
džiais perteikia mus pačius, 
m ū s ų tikrąją a smenybę (nors 
nebūt inai pilnutinę). Tai , kas 
i šp laukia iš vidaus, tai, kas 
nėra d ir : tina ar pristatoma 
kaip a k a d e m i n i s traktatas. 
Nors , antra vertus, yra aksio
ma, k a d poezija yra kalba ir 
kalba yra poezija. Tad v ienas 
iš pagr ind in ių reikalavimų 
r a š a n t poeziją yra naudoja
m o s k a l b o s žinojimas. 

Juk t iksl iai nėra į m a n o m a 
pasakyt i , kodėl mes iš viso bet 
ką darome. Be abejo, tai parei
na n u o m ū s ų asmeniško 
pas ir inkimo ir daugelio kitų 
n e a i š k i ų v e i k s n i ų , kur ie 
log i škai ne iša iškinami — n e s 

kūryboje išreiškiame ne tik 
s ą m o n i n g a s idėjas, bet ir 
pasąmonę, kuri nėra pilnai 
suprantama ar užčiuopiama. 

Paskal i s yra pasakęs: „Šir
dis turi savo priežastis, neži
n o m a s protui", o anglų poetas 
Ralph Hodgson yra be galo 
gražiai išsireiškęs šiose eilutė
se: 

Reason has moons, but 
moons not hers 

Lie mirrored on her sea 
Confounding her 

astronomers: 
But — o — delighting me! 

Turint galvoje sunkumus, 
kada norima išaiškinti , kodėl 
yra rašoma poezija, dalykai 
darosi dar painesni , kai prade
dame nagrinėti , kodėl rašoma 
gimtąja, o ne gyvenamos 
kultūros kalba. Gal tai turi ką 
nors bendro su teiginiu, kad 
poeto rolė niekad nebuvo 
lengva, tad ga l imas daiktas, 
kad inst inktyviai ir yra 
p a s i r e n k a m a s s u n k e s n i s 
kelias? (Pastebėsite, sak inys 
prasidėjo su abejone ir baigėsi 
klaustuku.) Poetai, gyvenan
tys angliškoj aplinkoj, bet 
rašantys ne anglų kalba, galė
tų būti pri lyginami Renesan
so sonetų kūrėjams, kurie 
specialiai pasirinko sunkesnę 
išraiškos formą savo idėjoms 
ir emocijoms išreikšti. Bet 
pr ieš to l iau į s i v e l i a n t į 
abstrakčių minčių ir galimy
bių tinklą, gal bus prasmin
giau, jei bandysiu atskleisti tą 
foną, iš kurio atėjau prie šio 
savo apsisprendimo. 

Gimiau Lietuvoje, bet kartu 
su tėvais apleidome kraštą per 
Antrąjį pasaulinį karą. Pralei
dus keletą metų pabėgėlių 
stovyklose, atvykau į Australi
ją 1949 m., būdama 7 metų. 
Tad gal ima sakyti , kad m a n o 
v i sas išeitas mokslas buvo 
anglų kalba. Tačiau, augau 
namuose, kur buvo kalbama 
lietuviškai, ir turiu prisip; 
žinti, jog sąvoka, kad esame 

(Nukelta į 2 psl.) 

Jei vengrų pravesta anketa (žr. 
pirmą šio straipsnio dalį praėju
sios sava i t ė s Draugtt priede 
1985 m. sausio mėn. 19 d.), paly
ginti, vaizdžiai išsako sunkumus, 
su kuriais susiduria mažos tautos 
pakeliui į pasaulinį pripažinimą, 
tai kitas knygos Petits pays, gran
dės littėratures nuopelnas yra 
tas, kad joje nepraleidžiama 
negirdomis diskriminacija, iš
tinkanti mažas bendruomenes-at-
skalūnes, kurių neskiria nuo 
didžiųjų lingvistinių blokų kalbos 
užtvaros. Jacąues Borel laiko šį 
dalyką apgailėtinu ir vertu susi 
rūpinimo: „Pasitaiko retų išim 
čių, bet aplamai Kvebeko literatū
ra, nežiūrint, jog jinai kuriama 
prancūzų kalba, lieka mums tiek 
pat menkai pažįstama kaip švedų 
lenkų ar jugoslavų literatūra". 

O belgas Robert Goffin išsako 
savo apmaudą dar aštriau: „Man 
atrodo, kad mes esam dar ne 
dėkingesnėj padėtyje, negu Jūs 
Jūs galit, iš tiesų, prabilti gim 
tąja kalba dešimčiai milijonų 
vengrų. O mes... nors ir leidžiam 
knygas prancūzų kalba, belgai 
skaitytojai linkę skaityt tik tai, ką 
pažįsta Paryžius... Joks valonų 
rašytojas negali pragyvent iš 
savo amato. Tai faktas. Mes irgi 
svajojam apie išeitis, apie bel
gišką leidyklą Paryžiuj, apie 
belgų knygyną Paryžiuj. Bet visa 
tai neturės kažin kokio svorio"... 

Studijavusius prancūzų litera
tūrą šie pareiškimai, kaltiną Vy
resnįjį Brolį jų kūrybinio kraičio 
niekinimu, kiek nustebins. Juk 
visuose stambesniuose literatūros 
vadovėliuose yra paprastai sky
relis apie prancūzų literatūrą 
svetur. Bibliografiniai žinynai 
taip pat registruoja studijas apie 
tų autorių knygas. Ar Louis 
H ė m o n r o m a n a s Maria 
Chapdelaine, išverstas į galybę 
kalbų po Pirmojo pasaulinio karo 
ir itin šiltai pasitiktas Italijoj, 
Prancūzijoj ir kitur, neatskleidė 
pasauliui Nouvelle France pali
kuonių herojiškos buities? Jei 
sakoma, kad skandinavų literatū
ra (K nu t Hamsun, Selma Lager-
loeff, Sigrid Undset, Per Lager-
kvist) būtų likusi pasauliui 
nežinoma, jei Nobelio premija bū
tų buvusi skiriama kitur, nei 
Stockholme, tai belgų, Šveicarijos 
prancūzų, kvebekiecių atveju, to
kiu tramplynu buvo ir l iks Pary
žius. Pagaliau, ar taip nėra? Juk 
antruoju pokariu kvebekiecių 
rašytojai, teisingiau rašytojos, 
skinas viena po kitos garsiąsias 
prancūzų literatūros premijas. Ar 
neprasimuša Šiuos priekaištuos 
parapinis patriotizmas, nuo kurio, 
deja, nėra apsaugotos nei mažos 
tautos? 

Kadangi kvebekiecių tauta 
gyvena JAV pašalyje ir kadangi, 
apsupta milijonų angliškai kal
bančių jūros, jinai grumiasi už 
savo kultūrinio identiteto išlai
kymą (praeitais metais birželio 
menes- įvykęs Montrealy Asso-
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies suvažiavimas, 
atrodo, visiškai nepaisė tos realy
bės). Kvebeko atvejis mums, lietu
viams, turėtų būti itin įdomus ir 
reikšmingas. Savaime turėtų pra
šytis kai kurie palyginimai su 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo raida. 

Visa, ką sakėm apie literatūros 
vadovėlius, bibliografinius žiny
nus, premijų graibstymą, yra 
tiesa Išskyrus prancūzo Louis 
Hėmon pasitarnavimą Kvebeko 
tautai. Nežiūrint, kad Maria 
Chapdelaine susilaukė daugelio 
ekranizavimų (visai neseniai 
patys kvebekiečiai susuko savo 
filmą, vėlgi neturėjusį didesnio 
pasisekimo), keista, bet š i s roma
nas yra ašaka gomury krašto gy
ventojams. Sunku atspėt kodėl. 

bet jų akimis sis romanas pertei
kiąs neteisingą krašto gyvenimo 
vaizdą. O ne, anaiptol, ne idiliš
ką, ne nurausvintą, ne holivūdinį 
— „technicolor", bet neteisingą! 
Nežiūrint puikių gamtos aprašy
mų, gerų scenelių, etnografinio są
ž in ingumo bei egzotiškumo, 
kažkas yra toje būrų epopėjoj kve-
bekiečiams užgaulaus. Nenu
ryjamo. Gal skaudina pačios 
Marijos personažas, tokios nuo
lankios, vergiškos moters? Gal 
gėdijamasi praeities? Gal pykina 
pati egzotika. Šiuo atveju gal pri-
artėjam arčiau tiesos. 

Cia tenka prisimint kai kuriuos 
faktus Kai Prancūzija prarado 
anglams savo koloniją, su pasi
traukiančiais įgulos daliniais, 
išvažiavo visi šviesesni žmonės. 
Naujakuriai žemdirbiai buvo pa
likti savam likimui. Tos bendruo
menės santykiai su pamotėle 
Prancūzija buvo labai nekokie. 
Vedą vis gilėjančian nusveti-
mėjiman. Itin priešiškai buvo, 
sakysim, pasitikta Prancūzijos 
revoliucija. Faktinai, jos pasek
mėm buvo dar gausesnis vienuo
lijų, kongregacijų persikėlimas 
Kvebeko teritorijon. Ilgainiui Kve
bekas darėsi akru izoliatu, užsi-
tvėrusiu nuo Europoj vykusių 
idėjinių sąjūdžių. Tos uždaros 
visuomenės siekimas buvo išlai
kyti savąją kultūrą, bet tos tau
tinės sąmonės pamatais liko ka
talikų tikėjimo išpažinimas ir 
savo kalbos išlaikymas. Taip pat 
žemės kultas, baisėjimasis preky
ba bei pramone, prieauglio skati
nimas („revanche des berceaux"). 
Iki pat Antrojo pasaulinio karo vis 
dar buvo žmonės skatinami vykti 
į plėšinius („retour a la terre"). 
Geriausiu pavyzdžiu, kaip kraš
tas atsiliko, yra tai, kad įstaty
mas, pravedąs privalomą pra
džios mokslą buvo paskelbtas tik 
1942 metais. Moterims teisę bal
suot davė pora metų anksčiau. 
Nenuostabu, jei pamažėli atsiran
danti oj raštijoj, vyravo sielova
dinis pradas, didaktinis elemen
tas. Iki Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos (faktinai, dar vėliau), 
pačių kvebekiecių prisipažinimu, 
krašto literatūra buvo pasigailė
tinai atsilikusi visuose žanruose. 
Reto naivumo ir schematiškumo 
Atvirai kalbant, prancūzų va
dovėlių autoriai buvo kilnia
širdžiai, registruodami tuos vege
tuojančios atplaišos nuo kamieno 
menkučius gyvybingumo spurde-
sius. Sunku, tačiau, būtų užginčy
ti, kad prancūzų kriuksi leidosi 
sužavejami egzotiško kolorito. Tos 
romantikos, egzotikos sąskaiton 
buvo atleidžiami visi kiti 
trūkumai kiekvieną kartą, kai 
Paryžius susidurdavo su atplaišų 
— kvebekiecių. vietnamiečių, 
marokiečių, alžyriečių kūriniais. 
Kartais tokią egzotiką Paryžius 
aptikdavo ir buitiniuot kaimo, 
Blut und Boden tipo, romanuose 
(„romans du terroir"). Tai, atro
dytų, belgų prozos dalia. Tai taip 
pat šveicaro Ramuz atvejis, kada 
atvirutinis Šveicarijos peizažas su 
karvių skambalėliais ir boluojan-
čiom kalnų viršūnėmis staiga 
pamatomas kiek kitoj, atšiaurioj 
šviesoj. „Jie prikabina mūsų au
toriams karvių skambalėlį po 
kaklu', taip skundėsi vienas 
Šveicarų rašytojas, aiškindamas, 
kokių pažintinių etnografinių išly
gų dėka jų rašytojai prasmunka 
Prancūzijos knygų rinkon. Neuž
mirština, tačiau, kad stambesnius 
mažumų autorius Prancūzija 
paprasčiausiai pasisavino. Taip 
buvo su šveicarais: Jean-Jacųues 
Rousseau, Mme de Stael, Blaise 
Cendrars. Su belgais: Maeterlinck, 
Verhaeren. Georgės Simenon. Bet 
kiek talentų iš tų mažų bendruo
menių neprasimuš*, liko Salti už 
durų! 
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Chateau Frontenac. prie* 93 metus pastatytas t o >r 18-to šimtmečio akmeniniai pastatai res-
viešbutis, kyla viri Sv. Lauryno upes Kvebeke, tauruojami, kad galėtų tarnauti gyvai bendruo-
Kanadoje. Apačioje, prie pat vandens pastatyti 17- menei. 

Kvebeko literatūros atveju 
turim paradoksalų reiškinį. Nau
jai jos prozai suklestėti (apsiribo-
jam vien romano raida, nelies
dami dramaturgijos, novelės ir 
poezijos) davė pradžią Gabrielle 
Roy romanas Bonheur d'occasion 
(angliškai Tin Flute), laimėjęs 
prancūzų Femina premiją. Tai 
buvo sensacija, ir labai įdomu 
skaityti tų metų prancūzų, vėliau 
vokiečių kritikos atsiliepimus apie 
šį kūrinį, nes jų sklaida 1945 -
1949 m. itin įvairi. Mums, lietu
viams, savo sukirpimu jis primi
nė savuosius „kritikinio realiz
mo" stiliaus romanus. Atrodė 
sentimentalokas. buitiškas, sle
giantis savo depresine nuotaika, 
nors Montrealio. kaipo tipingo ko
lonijinio miesto, scenovaizdis 
buvo perteiktas he priekaištų. Pro
tarpiais galima buvo užuosti net 
gatvių kvapus. Kalbėjo jis apie 
kanadiečių prancūzų darbi
ninkijos skurdą, neišbrendamus 
rūpesčius. Žioravo jame baisi pra
raja tarp varguomenės kvartalų 
žemiau gelžkelio ir dunksinčių 
We8tmounte anglosaksų pilaičių 
Šiurpi socialinė nelygybė, kurios 
mes tada, nauji emigrantai, gal ir 
nejutom, kaip kad nekreipėm dė
mesio į dviejų „etninių vienat-
vių" buvimą, tų ..Tvvo Solitudes", 
kaip kad pavadino savo romaną 
anglofonas Hugh McLenan. Sky
rė jį nuo lietuviškosios „kritikinio 
realizmo" pakraipos nebent tai. 
kad Bonheur d'occasion pusla
piuos nepraskambėjo joks stipres
nis protestas, joks pasipiktinimas 
socialine nelygybe, kurių dvelks
mai vis tik būdavo pajuntami Liu
do Dovydėno, Antano Venclovos, 
Juozo Grušo (Karjeristai) ar Petro 
Cvirkos romanuose. 

Jei prancūzų kritika buvo tam 
senamadiškumui atlaidi, tai dėl 
daugelio priežasčių. Vieni" 
pripažino autorei niuansuotai nu
pieštus personažų portretus, 
stiliaus įtaigumą. Kitiems staig
mena buvo Kvebeko kalbos tur
tingumas, puošnumas. Tretiems 
— autorės humanizmas. Bet tur
būt didžiausia staigmena visiems 
buvo aptikti antiegzotiSką Kve
beko atvaizdą. Prancūzijos skai
tytojui, įpratusiam vaizduotis 
Kvebeką kaipo žemės ūkio kraštą 

su kur ne kur lakstančiais in
dėnais buvo neįtikėtina išvysti 
tokį nefotogenišką varguomem•.; 
pasaulį, niekuo nesiskiriantį nuo 
jų pokario tikrovės, alinamą ne
darbo šmėklų ir stoiškai pasi
tinkantį likimo smūgius. Bū
dinga, kad bematant pasigirdo 
kalbelių, aiškinančių, jog Prix 
Femina premija buvusi paskirta 
k a n a d i e t e i p o l i t i n i a i s su
metimais. Vieni sąmokslo teo
rijos skelbėjai aiškino, jog ta 
premija buvę atsidėkojamą Ka
nadai už javus. Kiti įžiūrėjo gi 
lesnę ideologinę dingstį. Tuo metu 
Prancūzijoj siautėjo streikai, viso
kios sumaištys, ir kai kurie kri
tikai įžvelgė romane liaudies mul
kinimą, piršimą jai kantriai nešti 
savo kryželį, būt nuolaidžiai darb
davių sauvalei. 

Kaip bebūtų, autorei Gabriele 
Roy š is išplaukimas į tarptau 
tinius vandenis suteikė galimybę 
verstis rašytojos amatu. Holivū 
das įsigijo scenarijų, ir, žinoma, 
knygą neatpažįstamai sumaitojo 
K v e b e k i e č i a i . kas be ko, 
didžiavosi pagarsėjusia savo mo
terim, kalbančia apie jų nedalią. 
Taip jau yra — turbūt neskelbiu 
jokių herezijų — kad daugumas 
žmonių prisiima „išplaukimą į 
tarptautinius vandenis". kaip 
sportinį laimėjimą. Nobelio premi
ja ne kas kita, kaip, sakysim, 
aukso medalis, pripažintas mara-
tonininkui, kuris nuklaksėjo .'10 -
40 km. 

I>aimė Dievo, kad Pnx Femina 
paskyrimas Gabrielle Roy buvo 
kažkuo daugiau negu sportiniu 
įvykiu, „išgarsinusiu tautos 
vardą". Tas įvykis padrąsino 
kitus talentus ieškoti tematikos 
juos supančioj buity, parodyt tą 
tikrovę be grimo, be utilitaris 
tinių kėslų taurint ir dorovint 
skaitytojus. Paskatino atmesti te
zinio romano schematiškumą ?.\ 
noma, nederėtų va izduot i s 
Gabriel le Roy kaip kokios 
„ la i svės ant barikadų" figūros iš 
Delacroix paveikslo Ištisi dešimt 
mečiai turėjo dar praeiti (neuž-
mirSkim, kad privalomas pra
džios mokslas buvo paskelbtas tik 
1942 metais), kol Roy padarvta 
proskyna ėmė nešti savo vaisių 
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žurnalų, išskyrus La Re." e. pra
dėjusi eiti 19'*1 metais Vienin-

. .. p: dn I An-
••• paawli įo k ręsta 

Kvebeką išd „a. L . n 
cūziju vokiK ms. | icfi >i-
dėjai buvo p i versti dairyt is nau
jos bazes. : int išlaikytų sa*. 
autoriams nnka JAV ir Ix>tynų 
Amerikos kraštuos"... Ir pas; 
rinko Montrealį. Tu leidyklų tada 
pris. steigė nemažai. Pasibaigus 
karui, jos lygiai laip pat greitai iš
nyko Bei kv t atsirado 
galimybė.-* : ?ti Europos kultū-
r i n i • • g y v <• 111 m > • vėj«>kš!ias, 
užmegzti ryšius. 

Pripažinimas Gabneile Roy 
Prix Femina premijos dar labiau 
paskatino suverpetuot tą kitokios 
literatūros ilgesį Ne pamokslau
j a n č i o s , be t g e r b i a n č i o s 
skaitytoją, jo pajėgumą mąstyt 
Padedančios jam atsikratyt įsiva 
rytų sau kompleksų; kūno, Ijtau 
miesto baimių, nuogąstavimo bū* 
savim pačiu, baimės svajot, g> 
vent vaizduotės pasaulyje. Dią 
sinančios j) klausti, kas jo esami:, 
ieškoti savo identiteto. 'Būtina 
pažymėt. kad nemažesnį vaid 
menį suvaidino šia prasme ir tele 
vizija. Tiek savo simpoziumai 
kada eilinis žmogus, taip sakj.i 
klausės per petį, K \ šneka protinį, 
žmonės, tiek savo dokumer. 
tiniais filmais, padarytais portą 
tyvinės kameros dėk.t 

Reikia paminėt, kad Gabriell 
Roy romanas Bonheur d "ccačio' 
atskleidė taip pat ir realistinio re 
mano, buities freskos ribotumą 
Tarp kitko, pati autorė neužsi 
kirto tame buitiniam žanre Ne 
skelbusi jokio socialinio protesto 
jinai ir toliau stengt- įsiklausyti 
savo žemės pulsą, ieškodama 
savojo žmogaus, kanadiečio 
psichologinių kontūrų, anaiptol 
neidealizuodama kokios bukoliš 
kos praeities, 'os braižas lyrinis 
ir neretai padvelkia jame panteiz 
mo dvelksmas. Tas ramus tekst. 
poetiškumas neabejotinai veikė 
jaunus žmones. Veikė vieną kitą 
(A. I.angevin> ir tuometinis eg -
tencializmo sąjūdis bei kiti ku'.'ū-
nniai skersvėjai. Bet visa tai 
dėjosi pamažu Vėl paradoksas 
laisvam kraštui — tik apie 

(Nukelta j 2 psl.) 
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Pokalbis su soliste Lilija Šukyte 
A L I N A G R I N I E N E 

— Girdžiu, kad greitai pra
dėsite koncertus Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Kur, 
kokiuose miestuose koncertuo
site ? 

— Pradėsiu nuo Chicagos, 
po to Bostone, Washingtone, 
Detroite. Kas savaitgalį po 
koncertą lietuviškai publikai. 

— Kokią numatote koncer
tų programą? 

— Šį kartą pasirinkau Dvor-
žako ciklą „Meilės dainos"; 
pirmą dalį koncerto užbaigsiu 
Strauso dainomis; antroj, gry
na i lietuviškoj daly bus Gai
delio ciklas „Klajūno maldos" 
ir liaudies dainos — Kačins
ko, Gruodžio, Jakubėno. 

— 0 aš tikėjausi, kad išlei
dus Gruodžio dainų plokštelę, 
koncertuose dainuosite Gruo
džio dainas. 

— Būtų pavojinga dainuoti 
Gruodį, jei leidi Gruodžio 
plokštelę, nes t ada žmonės 
sakys: „Tai jau, panele, gir
dėjom, ta i jau plokštelės ne-
pirksim"... Todėl apsiribosiu 
kokiom tr im keturiom Gruo
džio dainom, o likusį Gruodį 
žmonės išgirs plokštelėje. 

— Kodėl pasirinkote kaip 
tik Gruodį savo pirmajai lietu
viškai plokštelei? 

— Bestudijuodama lietu
vius kompozitorius aš pajau
čiau, kad Gruodis y ra žymiau
s i a s mūsų kompozitorius, iš 
kurio vėliau kiti kompozi
toriai sėmėsi įkvėpimo, gavo 
pagr indus ir tėvišką auklė
jimą. Tat galvojau, pradėsiu 
nuo Gruodžio, o vėliau imsiu 
Banaitį , Jakubėną. 

— Galbūt ir Gruodžio 100 
metų sukaktis paskatino Jūsų 
pasirinkimą ? 

— Taip, ir tas. Bet aš j au se
n i a i planavau, pradedant leis
ti lietuviškas plokšteles, pra
dėti nuo Gruodžio. 

— O kokias Gruodžio dai
nas pasirinkote plokštelei? 

Solistė Lilija Šukytė 

Kiek jų iš viso parašė Gruo
dis? 

— Yra išleista visa knyga 
Gruodžio dainų. Tik viena dai
na nepraėjo pro sovietinės lie
tuvių valdžios cenzūrą. Tai 
poetiška ir labai patriotiška 
daina apie Vilnių. J i yra Amb-
razo analizuojama, bet išleis
tame Lietuvoje dainų rinkiny 
t09 dainos nėra. 

Aš pasirinkau plokštelei tas 
Gruodžio dainas, kurios nanc 
balsui buvo įdomiausios. Rei
kėjo taipgi atsižvelgti j plokš
telės ribotumą. 

— Koks plokštelės pava
dinimas ? 

— Laba i p a p r a s t a s — 
„GRUODIS: Dainos". 2odis 
„daina" lietuviškoj muzikinėj 

terminologijoj yra mums arti
mas , savitas, kaip vokiečiams 
jų „Lied". 

— Aš manau, kad mūsų tau
tiečiai džiaugsis ir jau dabar 
džiaugiasi, žinodami, kad Jūs 
išleidžiate pirmą savo lie
tuvišką plokštelę. Pas mane 
kreipėsi jau ne vienas dainos 
mylėtojas iš Lietuvos, klaus
damas, ar nėra išleista Jūsų 
plokštelė. 

— Visi mano kolegos jau 
yra išleidę plokšteles. Aš 
vienintelė atidėliojau iki šiol. 
Manau, kad iš mano kalibro 
dainininkų yra reikalaujama 
palikti savo įnašą. Todėl aš 
planuoju ateity išleisti kasmet 
po plokštelę. Tai ir bus mano 
meno įnašas. Negalvoju apie koncertų. 

operines arijas, bet apie gry
nai lietuvišką dainą, kaipo 
tokią. 

— Manau, kad skaity
tojams bus įdomu sužinoti, 
kad Jūs nuo 1984 metų rudens 
profesoriaujate Grazo uni
versitete, . Austrijoje. 

— Šiuo metu Europoje yra 
vėliau8ia,.galima sakyti, muzi
kinė m a d a ieškoti tarptau
tinių aktyvių dainininkų pro
fesūrai. Kadangi pedagogika 
aš domiuosi nuo 1977 metų ir 
kelis privačius mokinius visa
da turėjau, tai ir nutar iau 
pasiūlymą iš Grazo universi
teto priimti ir išbandyti , a r aš 
galiu dėstyti dainavimą. Ir 
galiu pasidžiaugti, kad turiu 
didelį pedagoginį talentą. Aš 
planuoju, — galbūt tai per 
anks t i sakyti — kad, kai a š tu
rėsiu daug 'au patyrimo lietu
viškame repertuare, aš labai 
norėčiau kada nors Chicagoje 
dėstyti meno klasę („Meister-
klasse"), nes, jauni daini
ninkai , kuriuos esu girdėjusi, 
nedainuoja teisingai nei lietu
vių kalba, nei lietuvišku 
stiliumi. Ir jei tokie žmonės, 
ka ip aš , jų nepamokys, išei
vijoj mūsų dainos stilius 
dings. 

Graze aš dėstau dvylika 
va landų savaitėje. Tas va
l andas turiu teisę pasirinkti, 
kaip m a n patogiau. Jei mė
nesį ar du negaliu atvykti j 
universitetą turiu teisę savo 
va l andas atidirbti vėliau. 
Aktyviam dainininkui tai yra 
labai patogu. 

— Ar turite gabių mokinių? 
— Taip , mano klasėje yra 

dvi merginos tarptautinio ta
lento. Kito? — ne. Bet juk 
dideli ta lentai y ra retenybė. 

Noriu prisipažinti, kad pe
dagogika mane labai domina. 
Bet jai negaliu visiškai atsi
dėti, kol dainuoju. Galvoju dar 
kokius penkerius metus būti 
aktyvi dainininkė. 

— Labai dėkoju už pokalbį. 
O kai grįšit iš Amerikos, ma
nau, galėsim vėl pasikalbėti, 
patirti Jūsų ir kitų įspūdžius iš 

Apie išplaukimą į tarptautinius vandenis (2) 
(Atkelta iš 1 psl.) 

tuosius metus Kvebeko universi
tetuose imama dėstyt kvebekiečių 
literatūrą. Kuriasi naujos lei
dyklos. Atsiranda daugiau rimtų 
kultūrinių žurnalų (Libertė, Parti-
Pris). Itin kruopščiai rūpinamasi 
susikurti knygotyros arsenalą. 
Atseit, literatūros žinynus, biblio
grafinius leidinius. dienraštinės 
spaudos iškarpų komplektus 
(„dossiers de la presse"), enciklo
pedinio pobūdžio leidinius. 
Faktinai. studijuojantiems Kve
beko literatūrą yra dabar nepaly
ginamai lengviau susirast 
medžiagą, negu pasirinkusiems 
studijų saka prancūzų literatūrą. 
Nebūtinai toji dinamika paste
bima kitų. Štai antra laida pasi
rodžiusiam žinyne Encyclopedia 
of World Literature in the 20th 
Century, 1981, nėra atskiro sky
relio apie Kvebeko literatūrą. Jos 
apžvalga, dikčiai pasenus, duo
dama skyriuje apie Kanados lite
ratūrą. 

O, tačiau, proveržių, atrodytų, 
nestigo. Iš tiesų leistina pasi
k l a u s t , k a i p i l ga i mažų 
tautų literatūrinių vertybių 
popieriai nekotiruojami pasaulio 
biržoj? Jau 1966 metais prancūzų 
biuletenis Livres de France pripa
žino, kad esama „masyvaus 
kvebekiečių išsilaipinimo", nors 
tada Prancūzijos skaitytojui teko 
susipažint vien su dviem rašy
tojais — itin sunkiai perpran
tamu H u bert Aquin ir su Jean 
Basile. Netrukus „išsilaipina" 
nauja desantininkų banga — 
Anne Hebert ir Jacques Godbout. 
Po jos, du itin brandūs rašytojai 
— Marie-Claire Blais (Une saison 
danu la vie d'Emmanuel) ir Re-
jean Ducharme (L'Avalėe de 
l'avalėe) tikrai apstulbino pran
cūzų kritikus. Naujas etapas 
p a s i e k i a m a s , kai l a imi 
pripažinimą Antonine Maillet 
savo Managelas (1975), La 
Saguine (1968) ir pagaliau Gon 

court premiją laimėjusia Pėlagie 
la Charette (1979). Nė vieno jų 
negalėtum pavadinti suplėkusia 
provincine raštija. Nebent vien 
Pėlagie la Charette galėjo paku
tenti kritikų pasiilgimą egzotikos 
bei romantikos, nes tas istorinis 
romanas, parašytas archaine Ra-
belais laikų prancūzų kalba, pasa
koja apie tremiamų Acadiens 
vargų epopėją. Šiaip, visuose 
tuose rėmuose apstu modernaus 
braižo, atmetimo įprastų kon
vencijų, kaip, sakysim, pasako
jimo trečiuoju asmeniu, laiky
mosi chronologinės įvykių sekos, 
pynimo intrigos linijiniu principu, 
pajungimo pavienių epizodų to
kion schemon. kad jie sroventų į 
tam tikrą pabaigą. Jei toks Re 
jean Ducharme nustebino Pary
žių, tai kaip tik todėl, kad jis drįso 
mestis žemyn galva i stilistines ir 
žodynines naujoves, parodančias 
jo gilią erudiciją pasaulio litera
tūroj, išskirtiną sofistikaciją. 
Visais tais kūriniais kvebekiečių 
proza įrodė, kad jinai skaitytojui 
gali būti patraukli vaizduotės gai
vumu, o ne tuo, kad joje vaizduo
jamas egzotiškas pasaulis, 
įdomus pažintine prasme. (Jeigu 
tektų keliais žodžiais aptart, kuo 
Kvebeko proza skinas nuo mūsų 
išeiviškosios prozos, turbūt tektų 
sakyt, kad vaizduotės išra
dingumu, siužetų originalumu, 
stiliaus rafinuotumu, bei aplamai 
rašytojiskos technikos apvaldy
mu). Jaučiama joje mūsų laiko 
dvasia. Nedera užmiršt, kad 
pokario dešimtmečiai ženklino 
mūsų planetoj Afrikos ir kitų kon
tinentų tautų išsilaisvinimą iš ko
lonializmo, ieškojimą savo tau
tinio identiteto, ir tai veikė 
jaunąją rašytojų kartą Jų vaiz
duote viliojo vidinis individo 
pasaul is , dvas inės k r i ' ė s , 
simboliškas tų temų traktavimas. 
Užtat neretai aptinkam pašaipis-
kūmo, sarkazmo arba slys-
telėjimo į siurrealizmą. Kve-

bekietis tampa introspekcijos 
maniaku, bet kartu pajunta, kad 
jo tauta dar neįžengus į pasaulio 
istoriją. Visa tai suteikia kve 
bekiečių prozai specifinį pobūdį, 
kurį sunku aptart. Nebent pri
pažįstant, kad egzistuoja tokia 
specifinė pasaulėjauta, vadinama 
„ąuėbecite", tuo tarpu, kai sunku 
būtų įsivaizduoti jai atitikmenį — 
„beigeitė". 

Grįžtant prie temos, vis vien 
tenka pripažinti, kad net ir tada, 
kai mažos tautos knygai pavyks
ta išplaukt į tarptautinius van
denis, džiugesys būna trumpalai
kis. Ir pėdos negilios. Kai buvc 
apklausinėjami vieno Belgijos 
universiteto studentai, tarp kitkc 
studijuojantys literatūrą, ką jie 
žino apie Kvebeką, atsakymai 
buvo labai įvairūs. Vieni buvc 
kažką girdėję apie politines Kve
beko aspiracijas. Nenuostabu, nes 
ten irgi draskosi, kaip katės 
vienam maiše, flamandai su valo
nais. Kiti buvo mate vaidinimu1 

televizijoj. Matę filmus — „Ka 
m o u r a s k a " , , ,Mor t d ' u r 
bucheron". Treti buvo skaitę 
Maria Chapdelatne ir Bonheui 
d'occasion (tik tuos du veikalus) 
Pagaliau, dar kitiems Kvebekas 
buvo pažįstamas iš plokštelių, ii 
„chansonniers" repertuaro. Tai, 
sakytumėm, labai tipinga mūsų 
laikams — tas „multimedia" 
poveikis Ir šio fakto, atrodo, 
nebus pagavę žmonės, kurie 
atsakinėjo į vengrų anketą. 

Be abejo, atplaišinėra tautom, 
kurių per daug neatitolina nuo ka 
mieno kalbos barjeras, yra būdų 
nugalėti tą problemą. Kvebe-
kiečiai, pavyzdžiui, lengvai gali 
populiarinti savo kultūrinį kraitį 
Kanados pasiuntinybių bei Kve
beko kultūrinių delegacijų pa
galba, ruošdami įvairias meno sa
vaites, kurių metu propaguojamos 
ir knygos, ir filmai, ir TV progra
mos. Ir tai. žinoma, daroma. Ne
žiūrint to, vis vien susiduriam su 

ta pačia kliūtim — nebuvimu 
savų platinimo centrų — Šveica
rijoj, Vokietijoj, toj pačioj Prancū
zijoj. 

Kitas dalykas, kuris buvo visiš
kai nutylėtas vengrų anketos 
pasisakymuos, buvo mažų tautų 
literatūros skleidimas Sovietų 
Sąjungoj ir Rytų bloko šalyse. 
Kas leidžiama verst, kas spaus
dinama, kas aptariama recen
zijose? Kas brukama, kas pra-

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

politiniai pabėgėliai, o ne 
papras t i emigrantai , kurie 
atvyko savo ekonominę būklę 
pagerinti , stipriai įpareigojo 
m a n o generaciją išlaikyti savo 
kalbą ir kultūrą. Ši pareiga 
mums buvo svarbi, nes tėvy
nėje vyko dideli suvaržymai ir 
grėsė žlugimas rusifikacijos 
eigoje. Dėl to mumyse iškilo 
k o n f l i k t o u ž u o m a z g o s , 
sukeliančios pasipriešinimų. 
Bet palaipsniui pamėgau ir 
įvertinau tėvų kalbos mokė
j i m ą i r k u l t ū r ą , t u o 
įs isąmonindama, jog nesu 
t ikra australe. Šis reiškinys 
privedė prie šaknų ieškojimo, 
k i t a i p s a k a n t , i den t i t e to 
konflikto. 

Nors, kaip minėjau, šis 
įskiepytas įpareigojimas ir 
sukėlė šiek tiek pasipriešini
mo, vis dėlto viršijo meilė tam, 
k a s buvo atimta, praras ta . Šis 
netekimo, nostalgijos jaus
m a s ir p r ivedė prie to 
nenumaldomo noro iššaukti tą 
paslaptingą, persekiojančią 
paveldėtą ypatybę. 

Su laiku pastebėjau, kad 
mano galvosena, jausmai ir 
būtybė iš pagrindų skyrėsi 
nuo anglosaksų galvosenos ir 
jausmų. O kadangi mano 
poezijoje dominuoja jausmai, 
neišvengiamai buvau privers
t a išsireikšti savo motinos 
kalba. Turėjau progų nuva
žiuoti ir dalyvauti Pasaulio 
l i e t u v i ų k o n g r e s u o s e ir 
seminaruose Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje bei Europoje. Šios 
išvykos, be abejo, pagilino 
mano meilę lietuvių kalbos 
grožiui, sukėlė nuostabą jos 
išsilaikymu, nežiūrint nuola
t inės priespaudos, suteikė 
gilesnį supratimą jos kalbos 
archaiškumo ir tiesiog užbūrė 
savo mažybiniais terminais. 
Šios ypatybės sutvirtino mano 
įsipareigojimą ir supratimą, 
kad man. asmeniškai , poezija 
y ra sielos kalba, ir kad mano 
siela, norom ar nenorom, kyla 
iš Lietuvos žemės. 

Man labai pravertė sueiti su 
lietuviais poetais ir rašy
tojais. Jų paskat inimas ir 
pa rama pridavė pasitikėjimo 
ir noro vystyti ir puoselėti 

Lidija Š i m k u t ė - P o c i e n ė 

lietuvių kalbą ir pakel t i įvai
r ias abejones. Turėjau progos 
nuvažiuoti ir l ankyt i lietuvių 
k a l b o s k u r s u s V i l n i a u s 
u n i v e r s i t e t e , o v ė l i a u , 
korespondenciniu būdu, neaki
vaizdinius lietuvių kalbos kur
sus, vedamus Pedagoginio 
li tuanistikos inst i tuto Chica
goje. 

Nelaikau savęs profesio
nal ia rašytoja. T inkamesn i s 
te rminas būtų — inspiracijos 
poetė. Aš gal iu išsireikšti tik, 
kai esu d ik tuojama vidinės 
jėgos, o ne išvirš inės aplin
kos. Šiame apsisprendime a r 
p a s i r i n k i m e j a u č i u š i uos 
sunkumus: 

1. Izoliacija — kadang i lietu
vių ka lba y r a viena iš mažu
mų kalbų ir t ik nedidelis skai
čius lietuvių rašytojų ir poetų 
gyvena Australijoje (nei vieno 
nėra mano amž iaus ar iš 
jaunesnės kartos) i r kadangi 
nepriklausau jokiai australų 
rašytojų sąjungai , dažnai 
jaučiuosi izoliuota. 

2. T rūkumas intelektuališ-
kai ir kūrybiškai inspiruo
jančios aplinkos — tik retomis 
progomis tenka padiskutuot i 
l i teratūriniais klausimais , ta ip 
kad lietuvių ka lba nepakan
kama i vartojama. Trūks ta ir 
p r i j a u č i a n č i o s p u b l i k o s . 
Apskri tai ka lbant , bet kokia 
g h e t t o b e n d r u o m e n ė y r a 
konservatyvi ir nenori priimti 
naujų idėjų a r sąvokų, o, be to, 
rodo palaipsniui mažėjantį 
susidomėjimą l i teratūra. O 

jaunos generacijos, kuri gal i 
būtų daugiau palanki naujon 
išraiškom, kalbos žinojimą; 
jau nyksta . 

3. Disciplina — reikia sav» 
nuolat disciplinuoti, prisivers 
ti skaityti kiek galint daugiau 
nes ap lamai angliškos kny 
gos prieinamesnės ir man« 
daugiausia domina. 

4. Stoka lietuvių literatūroj 
— darosi v i s sunkiau gaut. 
knygų iš Lietuvos. Aš dar vii 
pala ikau ryšius su rašytojais 
dailininkais ir giminėmis pc 
savo viešnagių. Jie man 
prisiuntė daug vertingų leidi
nių. Bet dabartinė padėtis 
pasunkėjo, nes reikia gauti 
leidimą ir sumokėti muitą 
prieš išsiunčiant bet kokias 
knygas . 

5. Laiko klausimas — gyve
nan t dviejose kultūrose ir 
vartojant dvi kalbas, skaity
mas ir rašymas (t.y. vertimas) 
reikalauja daugiau laiko. O 
mano atveju ši problema 
padidėja dėl to, kad mano 
profesija yra ne literatūrinė, ir 
tai a t ima daug laiko ir energi
jos. 

6. T inkamo vertimo pasieki 
mas — įvairūs sunkumai išky 
la dėl kalbose esančių skirtu 
mų, nes žodis viena kalba 
(kuris labai svarbus poezijos 
prasme) negali būti tinkamai 
išverstas, ka i kitoje kalboje 
t rūksta atitikmens. Tie išsi
vystymai ir painumai, kurie 
skiria poeziją nuo prozos, ii 
yra tie būdingumai, kurie 
apsunkina vertimą. Daug 
p ra r andama , kai originalo 
žodžiai atspindi daugiau negu 
išviršinė jų reikšmė savo jaus
mais ir skambesiu. Dažnai 
poezijoje norima iškelti iliu
ziją a r emocijas ritmo priemo
ne, išraiškos būdu, o lietuvių 
kalbos atžvilgiu — mažybi
niai išsireiškimai negali būti 
efektyviai išversti. 

Ba igdama turiu prisipažin
ti, k a d protarpiais abejoju, ar 
gerai padariau, pasirinkus 
lietuvių kalbą savo išraiškai. 
Ar mano pasirinkimas yra 
teisingas i r sąžiningas, neži
nau! Bet žinau, kad abejonė 
yra dalis gyvenimo ir su ja 
tur ime susigyventi. 

L id i j a Š i m k u t ė - P o c i e n ė 

šmugeli uojama? Kokiais tiražais? 
Mums, lietuviams, tokią apžvalgą 
yra pateikęs Tomas Venclova 
savo straipsnyje, knygoje anglų 
kalba Mind Against the Wall, 
1983 Pasirodo, esama duomenų ir 
apie Kvebeko literatūros pralau
žimą geležinės uždangos. Lenkas 
profesorius Jozef Kwaderko savo 
pareiškime vienoj 1981 m. vyku-

Solif-tč I : A Šukytė nutogr *f\ i p n -<-
mm- I iii i . 3ukyt^x Urn'^t-;-* :> . k.«* 
p.p MH- ,. aukAtt'inioftidi - i<,kio 
Vaznel iu prekyboje, 
Chicago , III. 

GiftA Int««rnati<'nHl. 

"->t*. I.iftuviu Fondo ruošia-
rn. VBHBHO mėn. 3 d., 3 vai. 

ri-torijoj*. Bilietai gaunami 
2601 Went 71 i t Str*«t. 
Nuotrauka P. Malėton 

sioj konferencijoj, aiškina, kad 
keli studentai, rasą diplominius 
darbus apie Kvebeko autorius. So
vietų Sąjunga tėra išleidus vos 
vieną antologiją. Šiaip nėra jokio 
kvebekiečių autoriaus vertimo. 
Daugiausia tokių vertimų yra 
Čekoslovakijoj. Keli — Lenkijoj. 
Gėrard Bessette Le Libraire turė
jęs didelį pasisekimą. Nen-.o-
stabu. tenai šaipomasi iš cenzū
r o s . Iš Index librorum 
prohibitorum. Prof. Kvvaderko yra 
taip pat sudaręs bibliografiją 
vertimų bei straipsnių apie Kve
beko bei Kanados literatūrą, pasi
rodžiusių SSSR ir Rytų bloko 
kraštuose. J i kukli, dabar ne
abejotinai pasenusi. Vertimų tira
žai irgi ne kažin kokie. 

Kaip žvelgia į Kvebeko literatū
ros ateitj kvebekiečiai — autoriai 
ir kritikai? Pirmųjų slapta viltis, 
žinoma, yra vertimų keliu pra
simušti į pelningesnę JAV knygų 
rinką. To rumuno pastaba, kad 
kai kurie Rytų bloko raSytojai 
sąmoningai pramato vertimą į 
svetimas didžiųjų tautų kalbas, 
galioja ir šiuo atveju. įdomesnė, 
tačiau yra kita nuomonė, kiti lū
kesčiai. Mūsų panaudotas an
traštėj terminas „atplaišinės lite
ra tūros" galėjo pasimatyt 
užgauliu, žvelgiant, tačiau, iš 
istorijos perspektyvos, juk ir 
amerikiečių literatūra buvo kaž
kada „atplaiSine", kol subrendo, 
ir ėmė veikti tautos kamieno, jei 
ne viso pasaulio, raitiją. Tą patį 
reiškinį aptinkam dabar ir ispanų 
literatūros raidoje. Periferija yra 
nustelbusi kraštą. Bent kvebekie 
čiams šiuo metu mokytojais ir 
autoritetais nėra Prancūzijos 
rašytojai, bet lotynų Amerikos 
kraštų autoriai — Garcia Mar-
quez, Julio Cortazar, Jorge Bor-
gea 
Ar laikytina tai likimo ženklu? 

Naudotas i š i a i s šalt iniai*: 
1 Culture populaire et littėratures 

au Quėbec. Ouvrage publiė sous la 
dirpction de Renė Bouchnrd. Saratogą 

CA. A NMA LIBRI (Standard Frencb 
& Italian Studies.v. 19), 1980. 310 p. 

2. Lectures europėennes de la 
littėrature quebecotse Actas du Col-
loque intemational de Montrėal (avril 
1981) Montrėal. Lemėac. 1982. 187 p. 

3 Le roman contemporain d'expres-
sion francaise. Actes du colloąue 
organisė a l'Universitė de Sherbrooke 
du 8 au 10 oct. 1970 Textes receuillia et 
prėbentes par Antoine Naaman et 
Louis Painchaud. Sherbrooke, 
CELEF. 1971. 343 p. 

•i Jean Royer. Ecrivains con-
temporains. Entretiens L: 1976 - 1979 
Montrėal i'Hexagone. 1982. 

5 Gėrard TougasJ)esfm Uttėraire du 
Quėbt>c. Montrėal. Quėbec/ Amėriąue. 
1982. 206 p. 

• Lazerių fizikos moksli
n inkų konferencija įvyko Vilniu
je praeitais metais. Jos tema: 
„Lazerių taikymas atomų, mole
kulių ir brandu^Mų fizikoje". 
Šalia sovietinių mokslininkų 
dalyvavo ir mokslininkai iš 14 
užsienio šalių. Buvo skaitoma 
daugiau kaip 40 pranešimų apie 
naujausius lazenų fizikos pasieki
mus ir tolimesnių tyrimų perspek
tyvas. Iš lietuvių fizikų pažymė
tini Algis Piskarskas, sukūręs 
pikosekundinius spektrometrus — 
jie naudojami daugelyje fizikinių 
eksperimentų, o taipgi biologijos, 
chemijos bei saulės energetikos 
problemoms nagrinėti, bei Jurgis 
Viščakas. sukūręs pikosekun
dinius lazerius, skirtus unika
liems, labai automatizuotiems 
eksperimentams. Šviesos im
pulsų, tetrunkančių trilijoninę 
sekundėe dalį, pagalba čia tiria
mos organinių dažų, puslaidinin
kių savybės. 

Sukūrę pikosekundinius laze
rius, lietuviai fizikai dabar tyrinė
ja dar trumpesnio laiko — ferato-
sekundzių sritį. Lazerių firikn 
tebėra dar jauna mokslo laka, 
kurioje yra svarbiai pasireiškę 
Lietuvos fizikai, o Vilniaus 
universitetas yra tapęs vienu- i i 
jos tyrimų centru. 
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Julijos Švabaitės-Gylienės 
nei vardas, nei veidas nėra 
nauji mūsų literatūroje. J ina i 
žinoma, kaip keleto poezijos 
rinkinių autorė, bet mažai 
pažįstama kaip beletriste. 
Gabriuko užrašai, pasirodę 
1973 m. ir keletas spalvingų 
novelių Draugo kultūriniame 
priede bei kitoje periodikoje 
da r neleido mums spėti, kad 
poetė bandys rungtis su 
beletriste platesnėje arenoje. 
Reikia maloniai nustebti nau
ju beletristini ,i kūrimu, roma
nu Stikliniai ramentai, pasira
šytu „Penktojo" slapyvardžiu 
„ P e n k t o j o " s l a p y v a r d ž i u 
(Gyliai turi keturis vaikus), 
laimėjusiu 1984 m. 34-to 
Draugo romano konkurso 
premiją. Gal šis konkursas 
nėra pats svarbiausias lite
r a t ū r i n i s į vyk i s , be t j is 
suteikia progos išplaukti į 
beletristinį lauką naujam 
autoriui ir naujam vardui. Jei 
anksčiau tie pa tys rašytojai 
dažnai skindavo laurus, tai 
šiemet jie at i tenka, palyginti, 
da r naujai beletristei, bet ne 
debiutantei, Juli jai Švabaitei-
Gylienei. 

Ju l i ja Švaba i t ė -Gy l i enė 
gimusi Lietuvoje, baigusi 
Vilkaviškio gimnaziją, Kauno, 
Vilniaus ir Paryžiaus universi
tetuose studijavo pracūzų 
kalbą ir literatūrą. Nuo 1949 
iki 1960 m. gyveno Australi
joje, vėliau persikėlė į Chica-
gą, kur ir dabar nuolatos gyve
n a . Da r Lie tuvoje j i na i 
reiškėsi savo poezija jaunimo 
ir kituose kultūros-literatūros 
žurnaluose, A tei tyje, Na ujo joje 
Vaidilutėje, Naujojoje Romu
voje, o už Lietuvos ribų — 
A u s t r a l i j o s l i e t u v i š k o j e 
spaudoje, Amerikoje — Drau
ge, Aiduose ir kitur. Ligi šiol ji 
yra išleidusi šiuos eilėraščių 
r i n k i n i u s : Vynuogės ir 
kaktusai (1963), Septyni 
saulės patekėjimai (1974) ir 
Vilties ledinė valtis (1981). 
Savo poezijoje J . Švabaitė-
Gylienė prabyla paprastu, 
nerafinuotu, bet nuoširdžiu 
žodžiu, vis ieškodama naujų 
įvaizdžių atskleisti prarasto 
k raš to , t ėv i škė s , V i ln i aus 
skaudžius momentus. 

Grįžtant prie premijuotojo 
romano, reikia pasakyti , kad 
Stikliniai ramentai yra bene 
pirmas tikrai feministinis 
romanas išeivijoje, parašytas 
moters rašytojos, nebe naujo
kės, bet dar pilnai neišryški
nusios savo talento beletris
tikoje. Ta i naujas , nuoširdus ir 
t ik ras , n e s u k o m p l i k u o t a s 
liečiamų visuomeninių proble
mų, savo nuota ika surištas su 
Šeimos židiniu romanas . Nuo 
pa t pradžios iki galo parale
liai teka Magdalenos ir Tomo 
gyvenimai, vietomis susikirs-
dami savo tekėjime, vietomis 
visiškai keisdami kryptis. 
Jaunystė ir asmeniška meilė 
bei moters spinduliavimas į 
aplinką yra pagr indinė tema. 
Iš tikrųjų y r a dvi temos: 
Magdalena ir Tomas. Tomo 
turtingi tėvai, ypač jo motina, 
studentų-fuksų „krikštai" ir 
pats Vilnius yra romano 
pradžios fonas. Karas , vokiet-
metis ir Magdalenos draugės 
Halinos bei jos šeimos nusižu
dymas vokiečių okupacijos 
metu yra pirmieji būsimos 
tragedijos Ženklai. J a u iš pat 
pradžių išryškėja ir Tomo 
charakteris: j is yra „bon-
vivant" t ipas, žaismingas, 
aristokratiškų manierų, išle
pęs. Išryškėja jo meniniai 
polinkiai bei įžanga į alko
holizmą. Tomas gyvena savo 
būsimosios ateities iliuzi
jomis. Neaišku, kodėl jis veda: 
jam moterų užtenka, ir tokia 
Naujelių provincijos mergaitė 
studentė Magdalena, kurią jis 
vadina Madeleine. yra dar 
vienas žaislas jo rankose. 
Tačiau jis prisiriša prie jos, 
gal ir dėl to, kad ji savo 
prigimtim kitokia, kaimietė 
s tuden tė . A b i p u s ė meilė 

kartojasi įvairiais variantais 
per visą romaną. Sunku 
pasakyti , kur meilė baigiasi, ir 
kur prasideda neapykanta. 
Gal kiek perdėtas Magdale
nos kaltės jausmas dėl nevy
kusio vedybinio gyvenimo, į 
kurį į s ibrauna naujas žmogus 
V a i d y s . Te i smo scenoje 
Magdalena prisipažįsta esant i 
kal ta , ir jos kalba bei elgesys 
neracionalūs, net groteskiški, 
bet į t ikinantys ypač ten, kur 
jos vyras Tomas kal t inamas 
žmogžudyste. Be abejo, auto
rės gerai apgalvota ir išstudi
juota teismo procedūra, kur 
vis palaipsniui ryškėja pats 
nusikal t imo įvykis, kurio ne
tiesiogine dalim yra Magda
lena, jos gyvenimas su alko
holiku vyru. Moterišku pasta
bumu autorė gerai perteikia 
alkoholiko charakterį, nes ir 
„Alcoholics Anonymous" kny
ga geriau jo nepavaizduotų. 
Lietuvių literatūroje tai nėra 
visiškai svet imas atvejis, kada 
ka lbama apie alkoholizmą, 
mūsų praeities ir iš dalies 
dabart ies tautinę ydą. Visi 
anksčiau vaizduoti alkoholiz
mo atvejai buvo daugiau 
paviršutiniški, laikomi nuodė
mės ir žmogaus silpnos valios 
išdava, kartais ciniškai ar 
komiškai. Autorė čia pateikia 
gilesnį žvilgsnį, komplikuo-
tesnį liguisto žmogaus kentėji
mą ir savo aplinkos kankini
mą bei griovimą, šiuo atveju, 
žmonos, vaikų ir Magdalenos 
tėvo. J i n a i čia randa ir iškelia 
beprotybės žymes, charak
t e r i o i r a c i o n a l u m ą i r 
bejėgiškumą prieš alkoholį, 
k u r s l ė tu ž ingsn iu veda 
dažniausia talentingą žmogų j 
savižudybę. 

Siame romane taip pat 
sprendžiama vyro ir žmonos 
meninė konfrontacija. Dvasia 
jie abu yra menininkai . J is 
rašytojas, o j i dailininkė, 
portretiste, Tomo žodžiais 
t a r i a n t , t a p a n t i p r a s t u s 
paveikslus. Jis, kaip alkoholi
kas , nieko nedaro, bet galvoja 
apie didelio mas to kūrinius 
ateityje, kurių niekada nebus. 
Struktūriškai, portreto pagal
ba Švabaitė-Gylienė ramiai 
a t s k l e i d ž i a k a i k u r i u o s 
charakterius, vietomis links
mus, naivius, bet nuoširdžius, 
kaip paprasto žmogelio Skin
kio, vietomis prisodrintus 
nostalgija, kaip Magdalenos 
mamelės, vaikų arba Tomo. 

Sumania i j inai išnaudoja ir 
teismo procedūrą, įvesdama 
naujus veikėjus, kaip Vaidį, 
tuo dar labiau išryškindama 
Tomo charakterį- Truputį 
neįt ikėtinas pasakojimas apie 
vištas, bet jis reikalingas tų 
abiejų vyrų santykių pavaiz-

Vytautas Plukas 

Iš „Marių" ciklo 

Juiija Švabaitė-Gylienė 

davimui. 
Visi jos charakteriai emoci

jų valdomi, lietuviški, mažai 
kuo pasikeitę, net gyvendami 
už Lietuvos ribų. Iš esmės jie 
visi teigiami, išskyrus Vaidį, 
kuris iš pradžių iškyla kai? 
meno gerbėjas , tuo sudo
mindamas gyvenimu nusi
vylus ią ir visų aple is tą 
Magdaleną, bet vėliau išryš
kėja kaip sadistas. Gi Tomo 
nusikalt imas nėra nusikalti
mas Dostojevskio Raskolni
kovo prasme. J is nesijaučia 
pasmerktas, bet ieško išsigel
bėjimo iš alkoholizmo. Būda
mas blaivus, kalėjime jis 
pajunta savo prasikaltimą šei
mai, bet nepraranda savo ego. 
Vienintelio mamos sūnelio 
c h a r a k t e r i s tuo atžvi lgiu 
nedaug pasikeičia. Keičiasi tik 
jo pažiūros į gyvenimą. 

A p s k r i t a i p a ė m u s , " 
charakteriai įtikinantys, tikri. 
Siužetas tipingas tremtinių ir 
išeivių buičiai: bėgimas iš 
Lietuvos, karas, tremtis. Įsikū
rimas naujame krašte. Ta 
p r a s m e e tn in is r o m a n a s 
Svetimtaučiai «udaro tik šiokį 

Nuotranka -Jono Kuprio 

tokį papildymą — foną. Int r i 
g a p i n a m a n u o s e k l i a i , 
sklandžiai , su re t rospekciniais 
in tarpais . Romano rėmai : 
Magdalenos mirties agoni ja 
ligoninėje, s įmonės s r a u t u 
grįžtant į praeitį. Pasako
j i m a s p i r m u o j u a s m e n i u 
s k a m b a ka ip i š p a ž i n t i s , 
da ran t i aliuziją į Marijos 
Magdalenos biblijinį nuopuolį. 
Pasakoj imas sk l andus , su 
poetiniu atspalviu, būdingu 
poetei Švabaitci, y p a č ten, kur 
ka lbama apie Vilnių ir Auš
ros Vartus. 

St i l ius n e k o m p l i k u o t a s , 
p a p r a s t a s , be p u o š m e n ų , 
l a k o n i š k a s . S a k i n y s i r 
monologai sk landus . R o m a n o 
spalvingumui įp inta ir švel
naus humoro. 

Savo j a u s m i n g u m u i r 
asmenišku priėjimu r o m a n a s 
gali būti „bestselleriu". Ar ta i 
g e r a a r b l o ? a y p a t y b ė ? 
Skaitytojai, y ač vyresnio 
amžiaus, Tome a r Magdale
nos portretuos? - r a s ir s avo 
pačių atspindį. 
„Draugo" 1984 metų romano 

konkurs' jury komisija 

BE LAIVO 

kai valandos apkarsta 
bėgu ašen į marių pakrantę 
rankioju kraujo putas 
ir gydau jomis 
senas 
negyjančias žaizdas 

laisvos mano mintys 
ir aš 
tarsi pabėgęs iš kalėjimo 
šypsausi kiekvienam praeiviui 
su vėjais bėgioju bangomis 
slapstausi smėlyje 
ir 
su žuvėdromis šoku kadrilį 

banga gena bangą 
sausos aukso smiltys geria 
mano šviežių žaizdų skausmą 
mintys atsiremia į horizontą 
kur 
keturių kantonų ežere 
tirštoje migloje 
iriasi senas Maironis 
banga čia 
banga ir už vandenų 
kalnuose 
nesibaigiančiu aidu 
kloniuose 
pasiklydo jo eilėraštis 

aš pamilau horizontus 
vėl šaukė žuvėdros 
toliai 
viliojo burės 
nors šiaurės leduose įšalęs 
manęs laukė 
senas ąžuolinis laivas 
ir žilagalvė 
ir sena meilė 
ir surūdijęs arklas 
ir dyglių pilni dirvonai 

tačiau nebegrįžau 
kaip kartais nebegrįžta 
paukščiai iš šiltų kraštų 
aš 
jaunas artojas 

tapau paprastu piratu 
pas amžinai skrajojantį olandą 
ariau kyliu bangas 
vogiau iš jūrų gelmių paslaptis 
gėriau tirščiausią vėją 
mitau žuvėdrų svaigiu riksmu 

saulutė leidžias vakaruos 
nėra man laivo i Žilvino uostą 
skubėk namo skubėk žmogau 
jau temsta 
lėtai slenku aš 
pakrante vandenų 
dvejodamas 
ar aš nebepatinku jūrai 
ar jūra nebetinka man 

NELAUKTAS LUOTAS 

aš atplaukiau iš paslaptingos salos ir nebylės tylos 
užburtu beržo luotu narsiai buriuodamas į nežinią 
išvengiau pavojų seklumų ir ne vienos aštrios uolos 
nes kelią man vis rodė laiminga žvaigždė ir sąžinė 

palikęs luošą luotą audros palaidotą seklumoje 
ir lino bures rūpestingai aukso kopose padžiovęs 
kad naktis numirtų senoj ąžuolų ir liepų saloje 
aš prašiau Neptūno ir meldžiau prarasto 

dangaus malonės 

palengva kopiau taku į viliojančias kalnų viršūnes 
miškai gilias paslaptis sakė ir žvėrys mane suprato 
užburtas tylių arų dainų ir garsių barnių perkūno 

aš įlankoje kurioje mano nelauktas luotas tūno 
juodas drobes išpūtęs neš jisai mane už horizonto 
į salą kurioje nebyli tyla aiduose vėl būna 

SUGRĮŠIU 

aš vėl prie jūros 

vaikai putose krykščia 
bangos mano kojas palaižę 
į gilumą sugrįžta 

jos grįžta ten iš kur atėję 

aš tenai sugrįšiu vėlei 

?• psta mano pėdos 

Kai bangos išbučiuoja smėlį 

Stratfordas tarp pernai ir šiemet 

\ i ln imm p i n o r * m v 

Pradėjom naujus me tus . Su 
š a m p a n u , a p s i k a b i n i m a i s , 
bučin ia is , l inkėjimais, meilės 
deklaracijom, fantast iškom 
rezoliucijom... 

Saus io pirmąją pakirdau 
beveik vidudienį sunkia galva. 
Knaisioju dalia mašinėlės 
suvers tą popierių šūsnį . Yra 
k e l e t a s temų, t i k tu r iu 
nuspręs t i , kuriai te ikt inas 
p i r m u m a s . P a s i r e n k u du 
susegtus Stratfordo festivalio 
la iškus spaudai — „press 
re leases" . Juos šal ia mašinė
lės pasiguldžiau prieš daugiau 
k a i p mėnesį, su rezoliucija 
p i rma proga pa ra šy t i Drau
gui. H a ! Užėjo švent inės 
korespondencijos b a n g a , dar 
keli neatidėliotini raš inėl ia i ir 
„rezoliucija" t apo palaidota . 
Bet k a s tuose Stratfordo 
l a i š k u o s e s k e l b i a m a d a r 
ana ip to l nepaseno ir nepasen
tų ateinančius kelis mėnesius. 
J e i nepasentų, tai kodėl būtent 
š iandien, sausio pirmąją, 
rankos prie tų laiškų taip 
prisvilo? Atsakymas papras
t a s : apie Stratfordo festivalį 
rašinėt i man užvis maloniau
sia! 

Viename laiške — kai kurie 
1984 metų sezono stat is t iniai 
duomenys . Štai ką ten radau: 
Fest ival io sezonas neoficialiai 
prasidėjo gegužės 11 (gene
r a l i n ė s repe t ic i jos , publi
ka i rodomos už mažesnę bilie
tų kainą) , oficialiai a t idary tas 
birželio 10 ir užsibaigė spalio 
27. Iš viso įvyko 473 spektak
liai ir keturi koncertai . Bilietų 
pa rduo ta už 8,672,371 dol. 
( t a i p : už d a u g i a u ka ip 
pusdevinto milijono!) Kadangi 
biudžete numaty ta parduoti už 
beveik devynis milijonus, turė
ta 321,429 dol. nuostolio. 
Priskaičius 1983 m. d a r kiek 
didesnį nuostolį. biudžete 

A L F O N S A S NAKAS 

trūksta beveik trijų ketvirčių 
milijono, bet optimistiškai 
tikimasi skolas išlyginti šiais 
me ta i s . . . T rys Stratfordo 
teatrai publikai turi 3,779 
kėdes: Festivalio teatras — 
2,262, Avon teatras - 1,107 ir 
Third S tage — 410. Sezono 
užsėstų (išpirktų) vietų vidur
kis — 70% (o biudžete numa
tyta, kad užsės 73%; dėl to ir 
nuostolis). 

Kurie veikalai daugiausia 
žiūrėti? Pradėkim prestižiniu 
Festivalio teatru: Venecijos 
pirklio spektakliams išpirkta 
80% bilietų, Vidurvasario nak
ties sapno — 68'%, Romeo ir 
Julietos — 66%, Love's 
Labour's Lošt — 59% ir 
Tartiufo — 50%. Cia galiu 
p a s i d ž i a u g t i , kad m a n o 
nuomonė su publikos visiškai 
sutampa! Venecijos pirklys 
t ikrai buvo įdomiausias. O 
Tartiufo nė nevažiavau žiūrė
ti. Jį mačiau 1983 m. vasarą ir 
nusivyliau. Stebėjausi, kodėl 
repertuare paliko ir 1984 m. 
sezonui, tik vieną kitą aktorių 
tepakeitę? Tai John Hirsch 
p r a s č i a u s i a i surežisuota 
klasikinė Moljero komedija. 

Avon teatre triumfavo The 
Mikado — užsėsta 97% vietų. 
Iolanthe — 87%, The Gon-
doliers — 74%, Separate Tab-
les — 67% ir A Streetcar 
Named Desire — 57%. Va čia 
t a i publikos skoniu truputį 
nusivyliau dėl to Streetcar 
Suprantu, kodėl gausiausia 
lankytos Gilbert ir Sullivan 
t rys operetės. Tik negaliu 
suprasti , kodėl „Stalai" sulau 
kė net 10% daugiau lankytojų 
už „Tramvajų", taip puikiai 
surežisuotą ir gerų aktorių 
labai gerai atliktą? 

Third Stage teatre didžiau 

siu laimėtoju išėjo Henry IV, 
Part One — 81%, Waiting for 
Godot 76%, trečiuoju liko Tuo 
Gentlemen of Verona — 59%. 
Cia mačiau tik „Godot" ir 
buvau sužavėtas. Džiaugiuo
si, kad ir kitiems žiūrovams 
šis Beckett veikalas patiko, 
nors, pvz., Windsoro dienraš
čio kritikas spektaklį į šipu
lius sudirbo. Kritikai kartais 
labai paikai nusirašo... 

Antrajame laiške — 1985 m. 
sezono metmenys. Tiktai kas 
kuriame teatre bus statoma. 
Festivalio teatre matysime 
vien keturis Šekspyro veika
lus: Karalių Lyrą, Dvyliktąją 
naktį. Measure for Measure ir 
Othello. Avon teatras s ta tys 
vienintelę Gilbert ir Sullivan 
operetę The Pirates of Penzan-
ce. Oliver Goldsmith kome
diją She Stoops to Conąuer ir 
Antono Čechovo Vyšnių sodą. 
Third Stage teatrui numatyti 
du veikalai: Sofoklio Antį-
gonė ir berods nė karto Strat-
forde nestatyta George Farqu-
ha r komedija The Beaux' 
Stratagem. Planuojama taip 
pat keletas koncertų ir išgarsė
jusių žmonių paskaitų, bet 
aiškesnė* informacijos apie 
tai dar nėra. 

Teatro mėgėjams nelabai 
patiks, kad. kai pernai statyta 
13 veikalų, ateinančiam sezo
ne numatyta statyti tik 9. Dar 
k i t am la iške , kurio čia 
nenagnnėsiu ir necituosiu, 
pasakyta, kad tai daroma no
rint išbristi iš tolydžio augan
čios skolos ir subalansuoti 
biudžetą. Antra vertus, tik 
retas visus .sezono veikalus 
tepamato, pasirinkdamas kele
tą geriausių Manau, kad 
pasirinkti ir šj kartą bus iš ko. 
L'ž trejeto mėnesių, kai gausiu 
daugiau informacijų, parašy
siu apie programą detaliau. 

S > • 
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Lietuviškos pasakos plokštelėj 
ALGIRDAS GUSTAITIS 

Seniau, netgi Nepriklauso
mos Lietuvos laikais, kai 
nebuvo televizijos, vakarais, 
jei vyresnieji turėdavo laiko, 
jaunies iems pasakodavo 
pasakų. Jų būdavo įvairių: 
apie karalius, karalaites (tos 
rūšies būdavo visad mėgia
mos), velnius, paslaptingus 
žiburius, nykštukus, ant 
šluotų jojančias raganas ir 
t.t. Būdavo pasakotojų ,.pagal 
užsakymą", nes kartais vaikai 
pageidaudavo, kad j pasaką 
būtų įvesdinti ne tik karaliai ir 
karalaitės, bet netgi lapės, 
geniai, karveliai, bitės ir obuo 
liai. Geram pasakotojui tai 
būdavo vieni niekai, jis ar 
jinai, antai, bematant dėsty
davo apie tokius pasakų daly
vius, kokių norėdavai, o jei 
kartais pamiršdavo kokį 
veikėją įtraukti — vaikai 
primindavo, ir kaip matai 
tasai atsirasdavo šaunių 
sakinių sraute, net malonu 
klausytis. 

Būdavo pasakotojų, žinomų 
savo pasakomis apie karus, 
kitų — apie našlaičius ir 
naš la i tė les , trečių apie 
karalius, karalaites ir gin
tarines kurpaites. Ne tik 
vaikai, bet ir suaugusieji 
mielai klausydavosi 

liūs — visi grįžo į kopūstų 
daržą pasitikrinti, koks lašas 
nukrito ir argi tikrai dėl to 
pradėjo dangus griūti. 

2. Gužučio ir genės pirš
lybos. Girdime įvairių paukš
čių garsus. Pelkėse gyveno 
gužutis, o už trijų mylių 
gyveno gervė. Kartą gužučiui 
pailgo vienam pelkėse makli-
nėti. Prisiminė gervę, kuri jam 
patikusi. Dibu dibu dibt 
nužingsniavo pas gervę ir 
pasiūlė ženytis. Gervė staiga 
pasipūtė (nors balsas silp
nokas) ir paniekino gužuti. 
Netrukus gervė apsigalvojo 
negerai padariusi ir capu capu 
capt nužingsniavo pas gužutį 
atsiprašyti. Tada gužutis 
pasipuikino. nesutiko gervės 
vesti. Vos tik gervė nulingavo 
per pelkes, gužutis susigėdo ir 
dibu dibu dibt pas gervę. 
Šiuokart gervė pasipuikino ir „Pasakos" — plokštelė, išleista Vilnius Records of Canada, 1984. 
nesutiko UŽ gužučio tekėti. Adresas: 2127 Rue Guy. Montreal H3H 2L9 Quebec. Canada. 
Taip jie amžinai vaikšto nuo 
vieno pelkės galo iki kito 
pelkės galo. 

3. Milžinai. Senovėje gyveno 
dideli vyrai, didelės moterys. 
-Jie buvo tokie dideli, kad 
vienu atsigėrimu viso ežero 
vandenį išgerdavo, ir dar jaus
davo troškulį. Kartą jiem 
atsigulus ir besiruošiant 
užmigti, pajuto kažra kokį 

tiek žada nudobti. Velnias Tuo baigiama pasakų 
pasisiūlo pasislėpti po velėna, plokštelė. Kaip visad būna su 
Tenai palindusio velnio pasakomis — kiekvieną kartą 
Perkūnas pažada neliesti. 

3. Plungės pilies kalnas. 
Eina ir groja vaikinas. Sutik
tas ponaitis prašo ir jam 
pagroti. Vaikinas pagroja. 
Ponaitis kviečia eiti su juo, 
prieš tai turi užrišti akis. 

vabalėlį, rėpliojantį ant kojos, Vaikinas nenori, ponaitis įdomios. Jas tėvai turėtų 
geru lyg .kutenanti. Nagi, tenai pažada duoti tiek pinigų, kiek aiškinti vaikams, nes jose yra 

pasakorių. Susėdę ant lovos ar vilkas buvo pradėjęs milžino galės panešti. Užrišo akis. Ėjo, daugoka minčių, lietuvių 
' ' " ' • " koją graužti. Atsikėlę milžinai m ' ' --«—-•---- — •»-»* 

jos skamba kiek skirtingai, 
kitoniškai, net tos pačios 
pasakos užrašyti variantai 
būna skirtingi. Tai ir aš 
atpasakojau kiek kitaip, ne 
pažodžiui. 

Šios pasakos parinktos 

Nuomonės ir pastabos 
Dėl Lietuvių fondo 
ir dailės muziejaus 
Paryžiuje gyvenančio dail 

Vytauto Kasiulio laiškas, išspaus
dintas Draugo kultūriniame 
priede š.m. sausio 12 d., atkreipė ir 
mano dėmesį. 

Kas kitas, jei ne lietuvių Fon
das, kuris rūpinasi mūsų kultū
riniais reikalais, galėtų telkti 
lietuvių meno vertybes, kurios 
laikomos po „svetimais" stogais? 
Dail. Kasiulio iškeltai minčiai 
lietuviai neturėtų būti priešingi, 
jei LP steigtų muziejų, kur visi 
galėtų sutilpti po vienu stogu. 
Ukrainiečiai ir lenkai turi savo 
muziejus. Kodėl mes, lietuviai, 
negalime turėti savo muziejaus? 
Yra dvi Čiurlionio galerijos, 
kurios veikia atskirai ir turi 
nemažai meno kūrinių surinku
sios iš parodų. Vienos ir antro
sios galerijos surinkti paveikslai 
skirti nepriklausomai Lietuvai. 

LF kultūrinei veiklai teikia 
paramą ir, atrodo, teiks ir toliau. 
Mes gal nesulauksime, kada 
Lietuva bus laisva, bet mūsų 
tautinė pareiga palaikyti tautinę 
sąmonę ir kultūrą egzilėje, — lais
vame pasaulyje. O mes turime pil
ną laisvę kovoti už savo likimą, 
savo būvį. 

Maždaug prieš 30 metų 

marijonų kongregacijos, nuo 
atsakomybės laikytis aiškiai ir 
nedviprasmiškai katalikų Bažny
čios oficialaus mokymo. 

Kur katalikiškoji doktrina yra 
viešai paneigiama, Draugas turi 
pareigą nurodyti savo skaityto
jams, kad jis ne tik neremia, bet 
taip pat ir įsakmiai atmeta nuo
mones, priešingas katalikiškai 
dogmai. Kitaip skaitytojai 
paliekami su įspūdžiu, kad Drau
gas pritaria ir remia bet ką, kas jo 
puslapiuose išspausdinama, netgi 

Freiburgiečių 
jaunystės paroda 
Unikali buvo pokario metais 

lietuvių jsteigtoji Freiburgo meno 
mokykla. Unikali ir dabar M. K. 
Čiurlionio galerijoj, Jaunimo cent
re, Chicagoj, vykstanti tos mokyk
los jaunatviškoji paroda. Ir todėl, 
kad tai yra vieno žmogaus, saky
tume, švento užsidegimo vaisius. 
Turim čia minty šios parodos 
organizatorę Viktoriją Kašubaite-
Matranga. nebuvusią nei minėtos 

pažiūras („ideas"), prieštaraujan- mokyklos profesore, nei mokine 
čias katalikų tikėjimui. architektūros ir meno istorijos 

Kadangi tėvas Kezys daugelį mokslus baigusią Chicagoje visai 
savo pasisakymų grindžia kai 
kurių modernių, bet labai kontro
versinių teologų pažiūromis, yra 
reikalinga pažymėti, kad teologai 
kalba tik už save ir nėra oficialūs 
katalikų Bažnyčios kalbėtojai. 
Praeityje teologai dažnai yra 
rimtai klydę, ir todėl jų nuomonės 
buvo atmestos ir pasmerktos Kris
taus Vikaro žemėje bei pasaulio 
vyskupų, susirinkusių į generali
nius susirinkimus, vykdančių 
savo pareigą kalbėti oficialiai 
Kristaus Bažnyčios vardu tikė
jimo ir moralės dalykais. 

Laikydamas, kad Kristus ne
įsteigė jokios Bažnyčios ir teig
damas, kad Petro primatas 
neateina iš Kristaus, tėvas Kezys 
pakliūva į kai kurias modernizmo 

neseniai. Tai pavyzdys, kaip pati 
jauniausioji išeivijos karta susi
domi saviškių kultūriniu paliki
mu ir pristato jj net ir platesniam 
žiūrovų ratui. Praėjusių metų 
pavasarį ši paroda vyko Illinois 
universitete, Chicagoje. 

Paroda nėra tik mokyklos moki
nių ano meto darbai. Žiūrovui 
prieš akis paskleista visa tos 
mokyklos istorija: mokyklos 
gyvenimo dabar jau istorinės 
nuotraukos su jaunų profesorių ir 
dar jaunesnių studentų veidais, 
įvairūs dokumentiniai pažymė
jimai, renginių ir anuometinių 
parodų programos bei katalogai ir 
kitokia darbingo ir bohemiško 
gyvenimo butaforija su mokyklos 
istorija susisiekiančiom knygom, 
laiškais ir kt. 

Netrūksta tačiau ir grynojo 

lovų. ant kėdžių ar tėveliams 
ant kelių — klausydavos; 
valandomis, nes geras pasako
rius vieną pasaką sekdavo 
(sakydavome: „pasek i te 
pasaką apie...") valandą ar 
dvi, kartais ilgiau. Tokie 
pasakojimai sukeldavo vaiz
duotę, artindavo su pasako
toju ir visa šeima. Pasakų 
sekėjai visad būdavo geri 
lietuvių kalbos valdytojai, tai 
jaunimas įprasdavo taisyk 
lingai vartoti žodžius, saki 
n ius , išmokdavo naujų 
posakių. Pasakotojui tyčia ar 
netyčia įvėlus keistų vaizdų ar 
neįtikėtinų veikėjų — kiaušy 
tojai tuoj suabejodavo, imdavo 
klausinėti. Gal todėl, ištisais 
šimtmečiais, mūsų tautoje iš
liko savita pasakų tautosakos 
rūšis, nes pasakos yra dalis 
tautosakos. 

Šiais laikais jaunimas 
negali suprasti, kaip jų tėvai 
ar seneliai galėdavo praleist; 
vakarus be televizijos. O kai 
pagalvoju — mūsų vakarai 
būdavo netgi įdomesni, nei 
dabartiniai betupint prit 
televizijos stiklų. Milijonus 
dolerių gaunantieji televizijų 
valdovai nustato, kas ir ką turi 
sakyti, visiškai neleidžiant 
žiūrovams pasisakyti. Pila. 
blizgina šviečiančiu stiklu 
judesius ir paveikslus, ne kaip 
mes norime, bet kaip jiems 
patinka. Vyksta jaunim ir 
žmonijos nužmoginimas, 
pavertimas vienodai galvo
jančia dvikoje mase. siū
buojančiai judančia mase, oe 
savitumo, be savų idėjų, be 
tautinio atspalv'.o — jei 
gyvenama svetimame krašte. 

Todėl lietuviškos pasakos, 
parengtos plokštelės pavidalu, 
gali būti naudingos. 

Neseniai įsigijau, atidžiai 
išklausiau Kanados lietuvių 
parengtą, išleistą plokštelę 
antrašte . .Pasakos". Jos 
parengimas, be abejonės, 
pareikalavo daug laiko 
pastangų. Bandysiu jas čia 
trumpai aptarti. 

Pirmoje plokštelės pusėje 
yra šešios pasakos: 

1. Dangus griūva. Girdime 
švelnią. linksmą muzika 
Pasakojama apie katiną, 
kur iam kopūstų darže 
vandens lašas nukrito ant 
uodegėlės, to lašo taip išsigan 
do, bėgdamas sutiko šešką, 
toliau bebėgdamas sutiko 
zuikj pilkį, dar toliau bėgda 
mas sutiko lapę. vilką, mešką 
visiems pasakodamas, kad 
dangus gnūva. Meškai pasiū 

ėjo pasivaikščioti ir į jų 
klumpes prikrito žemių. 
Nepatogu, tai kiumpes iškratė 
ir taip susidarė kainai. O kai 
Žemėje milžinams pritrūko 
vietos, jie persikėlė į Mėnulį, 
kur ir dabar gyvena, tik mes 
jų nematome. 

4. Našlaitis ir milžinas. 
Našlaitis, nešinąs ryšulėlį sų 
varške, išėjo pasivaikščioti po 
pasaulį. Beeidrunas rado 
iškritusį pau.^ lį, kurį 
pasikišo po ma- -Kiniais, kad 
sušiltų. Sutiko milžiną, 
susidraugavo. Milžinas norėjo 
išbandyti stiprumą, pažiūrėti, 
kas turi daugiau sveikatos ir 
suspaudė medį taip stipriai, 
tik miltai beliko. Našlaitis 
pasakė, kad jis taip suspaus 
akmenį, jog iš akmens vanduo 
bėgs. ir čia pat suspaudė varš
kės ryšulėlį. Milžinas didelį 
akmenį numetė labai toli. 
Tada našlaitėlis iš po marški-
nių i š s i t r aukė sušilusį 
paukštelį ir išmetė oran; 
paukštelis linksmai nuskrido 
taip toli. kad iš akių išnyko. 

5. Slibinas devyngalvis. Iš 
tolimo krašto grįžta namo 
mergaitė pas brolius pavie
šėti Sutiko didelį devyngalvį, 
kuris prašo maisto. Mergaitė 
numet i vieną pyragaitį. 
Devyngalvis čia pat šmakšt ir 
prarijęs. prašo daugiau. 
Mergaitė išmėtė visus pyra
gaičius, o devyngalvis vis tiek 
prašo daugiau. Ji numetė 
siūlus, devyngalvis suėdęs 
prašo daugiau. Mergaitė 
įsilipo į ąžuolą, tai devyngal
vis ėmė graužti ąžimją, nes jis 
vis alkanas. Tada mergaitė 
padavė savo žiedą gegutei, 
kuri ?iedą nunešė rr.orgaitė.6 

broliams, tie atidundėjo, atjojo 
pas mergaitę, nukapojo 
devyngalviui galvas. Gerai 
urėti gerus brolelius 

Po šios pasakos, be nąr-
traukėlės, girdime gražią 
dainelę, pažymėtą numeriu 
šeštu: Kuriu, kuriu pečiuku. 
Smagi pasiklausyti. 

Antroje plokštelės pusėje: 

1. Ein saulutė aplink dangų. 
Girdime saulutės ėjimą, 
dainužėlę — ji kelia mėnulį. 
Jaunimėlis smagiai dainuoja. 

2. Perkūno ginčas su velniu. 
Perkūnas susipyko su velniu, 
taip susipyko, kad Perkūnas 
žada velnią užmušti. Išsigan 
dęs velniūkštis prašo jam 
nieko blogo nedaryti, siūlosi 
pasislėpti šen ir ten, bet 
Perkūnas nenusileidžia, vis 

o atrišus akis pamatė — dvare liaudies išminties, gi Eglė 
pilni katilai aukso ir sidabro. ž a l č i 4 karalienė — plačiai 
Aplinkui susirinko ponaičiai ir žinoma ir iš lietuviškos tauto-
panos. šoko. linksminosi. s a k o s pasieku&i kitas tautas. 
Tada pastebėjo, kad vienas „Pasakos" vertinga, maloni 
ponas turi medinę koją. Išei- klausytis plokštelė. Ne vien 
nant leido į smuiką prisidėti jaunimui, bet ir vyresnie-
tiek pinigų, kiek nor i . šiems. Tiks naudoti radijo 
Vaikinas, norėdamas daugiau, programose, vaidinimuose, 
prisidėjo ir į kišenes. Parėjus Įkalbėjo: Birctė Vaitkūnaitė-
namo 'Žiūri kišenėse tik Nagienė, Vincas Piečaitis, 
akmenys ir anglys, o auksas Vilija Bulotienė, Raimundas 
tik smuike. Verbyla, Marytė Adamonytė. 

4. Eglė žalčių karalienė. Adria McVicąr Lina Celto-
Ošia jūros bangos, pliuška n u t ė ' ^ a r a s Nagys. Grojo: 

klaidas, taip pabrėžiamai pa-
įsteigVa Crurlionio~galerija atliko smerktas popiežiaus šv. Pijaus X _ 
tikrai stambų dvasinės kultūros i r vėlesnių popiežių šio šimtmečio meno eksponatų. Vienas malonu-
darbą ir tą darbą tęsia toliau. Bet pradžioje. Faktinai, popiežius šv. m a b pamatyti pirmuosius tapy-
kokia ateitis laukia? Buvo per ^ ^ X i r vėlesni popiežiai rei- boS ; r skulptūros darbus šiandien 
Lietuvos generalinę konsule J. kalavo, kad kunigai, dirbantys j a u Kil,us pėdsakus dailėje paliku-
Daužvardienę atsiklausta: Ar Pastoracinį ir mokymo darbą, pa- sįų i r paliekančių: Vytauto Igno, 
Lietuvos atstovybė Washingtone darytų priesaiką pneš modemiz- Albino Elskaus, Elenos Urbai-
galėtų paimti savo globon jau m o k l a i d a s . Vienas iš punktų, t y tė s . Romo Viesulo, Vandos 
turimus meno kūrinius? Buvo kuJ?° wm kunigai prisiekia lai- Balukienės. Jurgio Daugvilos. 
atsakyta: neturime tokių patalpų, kvtis, ^ a Sis: „Laikau lygiai Vytauto Raulmaičio, Juozo Bakio, 
kad būtų galima tai padaryti. t v i r t u akėjimu, kad Bažnyčia, Antano Mončio ir kt. 

Kasiulio iškelta mintis konkreti apreikštojo žodžio saugotoja ir Visas Įvairių eksponatų išdėsty-
ir verta dėmesio. Jeigu svajonė m°kytoja, buvo asmeniškai ir tie- m a s dviejose galerijos salėse labai 
piMvtųsi. tai muziejus išeivijoje siogiausteigta paties tikrojo isto- apgalvotas ir tikrai pavykęs 
taptų tuo centru, kuris telktų besi- n m o Kristaus, jo gyvenimo tarp Nepamirštas ir parodos katalo-
barstančias meno vertybes. Jeigu mūsų metu, ir kad ji pastatyta ant g a s su įvadine apžvalga ir tiks-
dabar tai nebus daroma, tai p*?>< apaštališkosios hierar- i i a i s eksponatų aprašais, 
paskiau gali būti per vėlu. Mūsų c h " ° 8 S*1™8 i r '° H***"™* P** Paroda galerijoje atdara dar ir 
knygos, archyvai dings nežinia amžius' šį savaitgalj. Romantiškos nostal-

vanduo. Žvejys turėjo 12 sūnų Alexandre Stankevičius, Algis 

kur. Dabar turimas meno kolekci- Artėvas Kezys dabar atsižada gįjos i r gyvenimiškos realybės 
jas" sudaro šimtai meno kūrinių, *°» k o J18 »*kui»ingai pnsiekė kupiną paroda verta kiekvienam 
kuriais būtų galima užpildyti l a i k v t l 8 *>?<* M V O k«"»Kyst*s pamatyti. (k brd 
didžiausias galerijas. Patys šventimus? 
dailininkai be visuomenės dėme- T ė v o K e a o ^ ž l Q r o s top ?_at 

sio bei paramos nieko nepada- Prieštarauja a) doktnnai, moko-
rys. Kai kurie dailininkai savo mai ***"»<> Vatikano generalinio 

susirinkimo tėvų jų „Dogma-

• Vladė Butkienė-Čekonytė. 
MOLINIS ARKLIUKAS IR 
KITI APSAKYMAI. Cleveland: 

ir ' r rdukras^Jom'be imau- lapinas, G*ū* ^ a r u š e v ^ ė , 
dant, į jauniausios, vardu Eg- J°hanne Arei. Garsų efektai: 
lė, marškinius įsirangę žaltys. 
Eglė prašo žaltį išsirangyti iš 
marškinių, bet tasai išsiprašė, 
kad ji sutiktų būti jo žmona, 
kitaip nelįs iš jos marškinių. 
Eglė pažadėjo. Vėliau paaiškė
jo, tai buvo gražus jauni
kaitis, ne žaltys. Su juo 
gyveno 

Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė, 
Al. Stankevičius, Gaila 
Naruševičiūtė.' Muzika: A. 
Stankevičius. Vyriausias 
producentas ; Alexandre 
Stankevičius. Plokštelės 
producentai: A, Stankevičius. 
B. Nagienė. G. Naruševičiūtė. 

turtingai "ir linksma"! Plokštelę 1984 m. išleido. 
Vilnius Records of Canada. 
Viršelį piešė: Venta Rutkaus-

broliųT'įastarieji" iš į j * U ž r a i į į . = apipavi
dalinimas: Olivier Lasser. 
Leidėjų adresas: 2127 rue 
Guy, Montreal H3H 2L9, 

jūros dugne. Po ilgų pastangų 
jai atvykus aplankyti savo 
tėvų ir 
Eglės dukters Drebulės sužino
jo slaptažodį ir užmušė atplau
kusį Eglės vyrą, vardu Zil-

darbus jau veža į okupuotą Lietu .. . . .. 
tineje Bažnyčios konstitucijoje ; Vilties draugijos leidykla, 1984. 

Baigdamas nonų priminti, kad h) Popiežiaus PauUaus VI Tikė- Viršelis ir uiustracijos - autorės. 
menas nėra politinis ir nereikia ^ išpažinimui (1968) ir c) 210 psl. Kama - 8 dol. Gaunama 
statvti „politinių" sienų. mokymams naujai suredaguotoje Drauge. 

Mikas Šileikis kanonų teisėje apie Bažnyčios Xnygoje — šešios istorijos: 
hhicago Illinois aukščiausią autoritetą (kanonas Molinis arkliukas, Veronikos 

330 ir tolimesni kanonai). jaunes ,:iji sesuo, Dėdė Pranas, 
Mano viltis ir malda, kad I:-au

gąs viešai atmes U ' ..zio 
doktrinines klaidas ..*-alin
damas abejones, sumišimą ir pa
piktinimą, kurį jis išprovokavo, iš
spausdindamas jo klaidingas 

Laiškas „Draugo" 
redaktoriui ir 

leidėjams 

vinas. T)ėl to" Eglė"pavertė O^ebec, Canada 
slaptažodį išdavusią savo Tikėkime, kad pakankamas 
dukrą Drebulę nuolat dreban- visuomenės dėmesys paska-
čiu medžiu, o savo sūnus - tins plokštelės kūrėjus bei 
tvirčiausiais medžiais, kurie ir leidėjus tolimesniems pana-
dabar tebepuošia Lietuvos šios rūšies kūriniams. Jie to 
laukus. v e r t i -

Rašau, protestuodamas prieš 
Draugo vedamą liniją („policy"), 
išspausdinant (1984 m. gruodžio 
29 d.) rašinį, parašytą A. Kezio, 
SJ, kuriame jis išpažįsta pažiūras 
(,.ideas*'), oficialaus katalikų Baž
nyčios mokymo aiškiai ir pakarto
tinai atmestas bei pasmerktas. 

Draugo pastaba, kad teologinės 
nuomonės yra medžiaga „disku
tavimui", jokiu būdu neatleidžia * 
Draugo, leidžiamo lietuvių ka
talikų spaudos draugijos, va
dovaujamos Romos katalikų 

Moč'utės tiltelis, Raganų 
med.. >klė, Tetulė atvažiavo. Pir
masis apsakymas vyksta Vilniu
je, o likusieji — Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Autorė turi 
pasakojimo talentą ir akį 

pažiūras („ideas") be tinkamų per- detalėms. Pirmosios dvi istorijos 
spėjimų ir rezervacijų. gal net slegiančiai jausmingos: 

Aš taip pat meldžiuosi, kad atei- pvz.. „Atsisėdus ant laiptelių, 
tyje Draugas visada parodytų Aldona lingavosi pirmyn ir atgal, 
tvirtą ištikimybę Kristaus Vi- pirmyn ir atgai, supdama krūtinė-
karui žemėje, kada jis su Švento- je skausmą, lyg motina, migdy-
sios Dvasios šviesa toliau neklai- dama sergantį kūdikį" (p. 50). 
dingai veda tikinčiuosius į Knyga tačiau ilgainiui 
amžiną tiesą ir gyvenimą. pragiedrėja, ir „Močiutės tiltelis" 

Kristuje, yra savo rūšies perliukas. ..Ragą 
Kun. Vito Mikolaitis nų medžioklę" galima skaityti 

Nativity B.V.M. Church kaip detektyvinę istoriją. Pasku-
Chicago, Illinois tinis pasakojimas — „Tetulė 

— Šis laiškas buvo gautas atvažiavo" parašytas perdėm tele-
anglų kalba. Kadangi ligšiolinė grafiškai, tačiau palaiko skaityto-
Draugo vedama linija yra spaus- J° dėmesį. Autorei sekasi pavaiz-
dinti tik lietuvių kalba žinias, d u o t i vpač vyresnio amžiaus 
straipsnius ir bet kokius pasi- vienišus žmones, kurie įstengia 
sakymus, norint kun. Vito Miko- išlaikyti ir iliuzijas, ir gyvenime 
laičio laišką išspausdinti, teko jį Wy*l patirtį: pvz., „Senberniškas 
išsiversti į lietuvių kalbą — tad ir komplimentas nuplieskė Kelpfie-
už pasitaikiusius netikslumus ar n*» veidą ugnimi" (p. 195). Kny-
skirtingu8 kalbos niuansus, ne- 8°8 korektūra skaityta labai ati-
galime atsakyti. Kun. Vito Miko- džiai — teko pastebėti tik vieną 
laitis labai teisingai atkreipia dė- korektūros klaidą: p. 187 „pikti 
mesį į reikalą tikintiesiems suvenyrai" turėtų būti „pirkti 
vadovautis oficialiuoju Bažny- suvenyrai". Knyga labai tinka 
čio8 mokymu teologijoje ir moralė- šaltam žiemos vakarui Chicagoje 
je, tačiau, galbūt būtų galima — o gaJ_ dar labiau kur nors po 
pažymėti, jog Draugas kartkar
tėmis spausdindamas rašinius 
teologiniais klausimais, ift tikrųjų 
seka ilgamete Amerikos katalikų 
spaudos praktika (ir pats priklau 
so Amerikos katalikų spaudos 
draugijai): ne tiktai visame 
Amerikos intelektualiniame 
pasaulyje pagarbą įsigijusio ka
talikų pasauliečių žurnalo Com-

palme Floridoje? A.K. 

patenkintų ar nepatenkintų skai
tytojų: mokslinių ir vyskupinių 
autoritetų matuojami pagal 
oficialų Bažnyčios mokymą — 
randami jam neatitinkantys, arba 
jį praplečiantys Mūsų šimtmečiu 
tai yra pasirodęs tinkamiausias 

montreal skiltyse, bet ir oficialio- būdas įsisavinti tiesą ar geriau ją 
je Amerikos katalikų spaudoje, įžvelgti, nes ji rūpi visiems savo 

Po Toronte 1984 m. gruodžio mėn. 2 d. įvykusio-
pianistu Alvydo Vasaičio ir Jono Govėdo koncerto: 
avėčiau iA Chicago* sol. Alifis Grigas, muz. Alvyda* 

\ HHHiti". I o r u n t o l . ' . t i i vns k a n k i n i g pa rap i joa tary-
hoH kuHOrint- s. k i,-.* vadove «<»! Slavą ?.ien»elyt* 

kaip jėzuitų žurnale America, St. 
Anthony's Messenger. anksčiau 
ėjusiuose ar tebeeinančiuose žur
naluose kaip The Catholic Mind. 
Catholic Truth. Sign,Worship, teo-
loKiniai klausimai yra nuolat 
buvę ir tebėra atvirai svarstomi. 

ir muz. Jonai Govetias. V U O i r:n> k.i r. larvydo diskutuojami ir komentuojami — 

vardo vertiems krikščionims, kaip 
tradicinių formulavimų besilai
kantiems, taip ir nauja kalbine 
tikėjimo tiesų išraiška besirūpi
nantiems. Klaidas atremti ir jas 
atitaisyti, reikalinga suprasti tei
ginius, kuriuose jos glūdi. 

- Red. 




