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Apie knygų neskolinimą
Nepriklausomos Lietuvos 

laikais Naujoji Romuva buvo 
prasėjusi akciją neskolinti 

i knygų. Tegul kiekvienas, kuris 
nori skaityti, knygą perka. O 
jei kas negali, pvz., mokslei- 

' viai, studentai ir kiti, tegul 
skolinasi iš viešųjų bibliotekų. 
Juk niekas neina pas pažjsta- 

’ jnus ir draugus ir nesiskolina 
J kasdienio ar šventinio drabu- 
; žio. Žinoma, su mažom išim- 
J' tim, o išimčių gyvenime visad 
; būdavo ir jų reikėdavo. Knygų 
; skolinimas buvo jau ne išim- 
; tis, bet taisyklė. Kas kita su 

knygomis, kurių laida išsibai- 
j gusi ir jų nerandama knygy

nuose ar bibliotekose.
Prieš knygų skolinimą šian- 

; dien reikėtų dar garsiau 
kalbėti. Tik retas mūsų tautie- 

; tis gyvena ne savo nuosa-
- vuose namuose, retas neturi 
> automobilio ar banko knyge- 
; lės, bet ne retas atsitikimas,

kąd aiškiai labiau pasiturįs
■ pilietis ateina pas mažiau 

pasiturinti prašyti paskolinti
- vieną ar kitą knygą. „Tu rašto 
< žmogus, tai turi turėti. Taigi, o
• tą premijuotą romaną noriu 
; paskaityti. Negi pirksi dėl to?” 
;-Toks pilietis kitiems
• reikalams, sekvsim vienam 
; baliui su visais pr adais, išlei-
• džia kelis šimtus dolerių,
• eilutę ar žmonos suknelę po
• vieno ar kito apsivilkimo 
; '„kaip išėjusią iš mados” iš

meta ar atiduoda labdarin-
• goms įstaigoms, bet namuose
■ tebelaiko tik telefonų ar biznių 
. sąrašo knygą. Mūsų senoliai 
‘ kaimuose varganai gyveno, ir
■ tai namų garbingiausioj
• vietoj, krikštasuolėj, laikydavo 
’ maldaknvgę, kantičką, jei
• gauda r, nusipirkdavo
‘ sapninird dendorių ar dar

tuo ta. sav norintieji 
t laikyti int< fintais net kieno 
. padovanotas ar šiaip užkly-
■ dusias knygas, kaip atlieka- 
! mą, nenaudingą daiktą
! dažnai laiko rūsiuose tarp 
i -senų batų ar padangų.
k

Kitas motyvas prieš knygų 
; Skolinimą: jei kas knygų 
neperka, tai ir skolintų 

; nevertina. Dažnas atsiti- 
J girnas, kad grąžina knygą 
; sulamdytą, jos lapai sulanks-
• tyti, aplankas apdraskytas, 

kartais ir vieno kito lapo ar 

iliustracijos nėra. Gerai, kad iš 
viso grąžina. Buvęs knygos 
savininkas dažnai išgirsta: 
„Labai prašė ir daviau paskai
tyti dar tam ir tam, paskui 
negrąžino”; „Ir pats nežinau, 
kur ji pasidėjo”; „Ar aš 
negrąžinau?” ir panašiai. 
Jeigu kas skolinasi šaukštą, 
balną ar armoniką, jaučia 
reikalą ir grąžinti, bet apie 
knygą paprastai esti kitos 
nuomonės, tartum jis tiek pat į 
ją turėtų teisių, tartum ji būtų 
visų nuosavybė.

Teisybė, knyga kartais yra 
visų nuosavybė — bibliotekos 
knyga. Su ja nei kiek ne 
geriau. Pavyzdžiui, reikia 
paminėti Pasaulio lietuvių 
archyvo bibliotekos knygą. 
Toji lituanistinė biblioteka 
turbūt Chicagoje didžiausia. 
Malonu, jei galima patarnauti 
mokslo ar informacijos 
reikalams ir ne vien lietu
viams. Trumpos bibliotekos 
darbo valandos neleidžia 
pilnai ja pasinaudoti vietoje, 
rimtam reikalui knygos, kurių 
rinkoje negalima gauti, gali 
būti ir skolinamos sutartam 
terminui, sutartom sąlygom. 
Kartais skolininkai jas ir 
grąžina laiku. Tik „kartais”. 
Daugiau negu pusės visų 
skolininkų reikia ieškoti, jiems 
skambinti, rašyti. Ne retas 
atvejis, kad ir reikia 
nuvažiuoti ją atsiimti. Blogiau 
esti, kai pasiskolinęs knygą 
jau išsikėlė už kelių šimtų 
mylių ar net į Europą. Vienas 
drąsuolis paragintas atsiliepė, 
kad jo samprotavimu anoji 
knyga labiau reikalinga 
Baltimorėje, negu Chicagoje! 
Saliamoniškas paaiškinimas. 
Pasitaiko ir didelių aristo
kratų: paskambina, paaiškina, 
kad jo laikas labai brangus, 
jis neturi kada užvažiuoti į 
biblioteką, tu jam atvežk tą ar 
kitą leidinį. Kad paskui reikės 
ir parsivežti, savaime aišku.

„Perskaitęs duok kitam”, ne 
retas užrašas ypač ant 
mažesnio leidinio ar laikraš
čio kartais galioja, bet mūsų 
atveju beveik ne. Galioja, jei 
reikia kokią informaciją 
paskleisti greitai; jei leidinio 
padauginti neįmanoma ar 
pavojinga, pvz. okupuotoj 
Lietuvoj, pogrindžio spaudą;

Žmogus literatūrinių srovių bangose
V. KAVALIŪNAS

Žmogus keliauja per pasaulį ne 
tiktai laiko ir erdvės — geogra
fijos ir istorijos — plotais. Jis 
keliauja ir literatūros puslapiais. 
O literatūra, prancūzų filosofo R. 
Garaudy žodžiais, yra tam tikra 
gyvenimo ir žmogaus buvimo 
pasaulyje forma.

Žmogus yra ir pats pagrindinis 
literatūros kūrinio personažas. Ir 
literatūros tikslas — jį atskleisti, 
jo žemės kelio žingsnius sujun
giant su gyvenamos aplinkos ir 
laiko momentais ir jį perkeliant 
estetinės tikrovės plotmėn.

Tačiau jis, kad iš esmės ir 
nesikeisdamas savo psichine 
prigimtimi, eina ir per pasaulį, ir 
per literatūros puslapius, banguo
damas ir atsiskleisdamas įvai
riais savo vidinio pasaulio — 
proto, jausmų, dvasios ar 
pasąmonės plotų ir jo gelmių 
aspektais.

Betgi jis yra ne tiktai fizinė, bet 
ir metafizinė būtybė ir savo žemės 
keliuose susitinka ir su išorinės 
erdvės daiktais, ir su transcenden
cija, kurios aidus jis išgirsta savo 
kelio žingsniuose ir su kuria jis 
susiliečia savo dvasinio 
bangavimo virpesiais, „Istorija”, 
teigia savo knygoje Būties ilgesys 
(La Nostalgie de l’fttre) F. Alquiė( 
„atskleidžia amžinuosius mūsų 
sąmonės santykius su Būtimi”.

Šie dvasiniai žmogaus santy
kiai su Kūrėju, kylantieji iš jo 
nenugalimo gėrio, grožio ir amži
nybės ilgesio, atsiskleidžia ir 
literatūrinio personažo keliuose, 
paženklintuose egzistencinio 
susimąstymo momentais, kurie 
ypač ryškūs mūsų dienų literatū
roje. Šis žmogaus prigimties 
gelmių atsiskleidimas, intymūs ir 
dažnai pereinantieji maginėn ir 
mistinėn plotmėn jo santykiai su

kai knyga patenka į netur
tingų lietuvių koloniją, sa
kysim, Pietų Amerikoj, bet 
negalioja angliškai kalban
čiose šalyse, kur knyga tiesiog 
prašosi perkama.

Gerai žinome, kad knygų Ar 
laikraščių leidimas yra 
nuostolingas. Kiekvienas 
leidėjas turi ieškoti pinigų iš 
šalies, neretai ir pats autorius 
turi prisidėti. Mūsų žmonės 
tačiau vis geriau prasigyvena 
(to niekas jiems nepavydi, 
priešingai — džiaugiamės), bet 
tie prasigyvenusieji skurdina 
ir taip skurdžią knygą ir jos 
leidėjus, vis mažiau išpirk- 
dami. Stovyklų laikais, 
Vokietijoj, mūsų tautiečiai 
gyveno varganai,, bet 
Brazdžionio poezijos ar 
Ramono Kryžių išpirko po 
kelias laidas, po kelis tūkstan
čius egzempliorių. Dabar, kad 
ir geriausios knygos, pvz., 
Kviklio Lietuvos bažnyčių 
serijos nuo trečio tomo tiražą 
reikėjo mažinti. Neišperka. 
Knyga, kokios neturi jokie 
mūsų kaimynai, kuri ir mūsų 
kultūros istorijoje liks epochi
nės reikšmės. Poezijos ar bele
tristikos jau išparduodama tik 
po kelis šimtus egzempliorių. 
Štai, kuo reikia susirūpinti — 
einame nukultūrėjimo keliu. 
Knyga jau tik trumpalaikis 
(skolintas) svečias. Nukultū- 
rėjimas vyksta atvirkščiai 
proporcingai su praturtėjimu. 
Ta proga verta prisiminti 
skandinavų posakį: 
draugams, pažįstamiems 
iską galima ir reikia skolinti, 

.'skyrus dviratį, žmoną ir 
knygą- ~ 

pasauliu, jo filosofinės minties 
kryptis, aplamai jo pasaulėjauta 
ir pasaulėžiūra, susiformavusi 
vieno ar kito istorinio laikotarpio 
dvasioje ir atsiskleidusi atitin
kama žmogų ir jo kelius vaizduo
jančia forma bei stiliumi, bene ir 
bus bent kai kurie literatūrinės 
srovės bruožai.

Ir visas literatūros istorijos 
kelias yra paženklintas ir nu
sagstytas įvairiomis srovėmis. 
Vienos jų šmėkštelėja literatūros 
pasaulio horizonte ir išnyksta 
nepalikdamos jokios žymės. O 
kitos, atskleisdąmos niekad 
nepraeinančius žmogaus gyveni
mo ir dvasinės jo konstrukcijos 
bruožus, giliai įsirėžia literatūros 
gyvenimo plotuose.

O tokios literatūros srovės, 
kurios atskleidė tai, kas žmogaus 
prigimtyje amžina — proto, 
jausmų bei dvasios momentus ir 
pasąmonės gelmių plotus, yra 
klasicizmas, romantizmas ir siur
realizmas. Jos, ar,bent kai kurie 
jų aspektai, tebėra gyvos ir šian
dien, nors istorinis ir klasiciz
mas, ir romantizmas jau seniai 
nubangavo į laiko tolumas.

Klasicizmo bruožai
Kokie yra klasicizmo, kurio 

istorinis žydėjimo laikotarpis 
buvo 17 ir 18 amž., ir jo personažo 
pagrindiniai dvasiniai bruožai? 
Patys svarbieji jo principai yra 
dų: sekimas antikine graikų bei 
romėnų literatūra, tikint, kad 
nieko gražesnio ir tobulesnio už 
graikus ir romėnus sukurti 
nebegalima — tereikią sekti jų 
kūrybos pavyzdžius, ir proto 
primatas. Logika, intelektas — 
aplamai proto momentai turi 
vyrauti visur: ir grožinės litera
tūros veikėjų gyvenime, ir net ir 
pažinimo srityje — epistemologi- 
joje, arba mokslinio pažinimo 
teorijoje.

Tai anaiptol nereiškia, kad 
klasikinio laikotarpio istorinis ir 
literatūrinis žmogus neturėjo šir
dies, kad jis nieko nejautė — 
nemylėjo, nekentėjo ir niekad 
nebuvo dramatiškai plėšomas 
vidiniame savo pasauly priešin
gos krypties aistrų ir audrotų 
sūkurių. Tai tereiškia, kad proti
nis elementas ir minties, ir groži
nės literatūros plotmėje buvo 
laikomas pačia svarbiąja psichi
ne žmogaus galia. Šiaip gi niekas 
nebuvo klasikiniam žmogui 
svetima, kas aplamai yra 
žmogaus prigimtyje. Net ir 
pačiuose didžiuosiuose ir pačiuose 
ryškiuosiuose to meto literatūros 
kūriniuose gausu ir visa nešan-
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čios meilės, ir nevaldomų aistrų, 
ir deginančio pavydo, ir netu
rinčio ribų keršto — visa, kas tik 
yra dvasinėje žmogaus kons
trukcijoje.

Proto kultas į to meto žmogaus 
gyvenimą ir į klasikinės literatū
ros plotus atėjo iš toli. Ir klasiciz
mas, kaip ir kitos literatūrinės 
srovės, teorinėje plotmėje turėjo 
filosofinius pagrindus. Doktri
nine prasme jis siejosi su Aristote
lio racionalizmu, o taip pat ir su 
to pat laikotarpio prancūzų 
filosofo Dekarto (Descartes) min
timi.

Pažymėtina tačiau, kad niekad 
ir niekur — jokiam istorinio laiko
tarpio žmogui nebuvo svetimas 
logiškas galvojimas. Ir, gal kiek 
pakeičiant prancūzų literatūros 
istoriko G. Lansono žodžius, neži
nia, kiek proto vyravimas ėjo iš 
Dekarto filosofijos, kiek iš graikų- 
romėnų paveldėjimo, iš Horaci
jaus Ars poetica (Poezijos menas) 
ir jo lucidus ordo dėsnio, 
reikalavusio tvarkos. Ir pagaliau, 
kiek papildant Lansono mintį, — 
kiek iš paties realaus žmogaus 
gyvenimo.

Šioje filosofinėje žmogaus min
ties dvasioje, artimai susisiekian-

čioje su antikiniu pasauliu, 
susiformavo ir klasikinio persona
žo bruožai, o taip pat ir klasi
kinės literatūros charakteris. O 
tatai dar lėmė ir tai, kad ir 
klasikų kūrybos temų pnts pagrin
dinis šaltini- buvo antikinis 
graikų bei p. į . -ris.

Tad ir klasikin <. ratūroje 
yra to, kuo pasižymėjo antikinis 
pasaulis ir jo literatūra: mitolo
ginių ir legendinių momentų, o 
personažų atveju — herojų, ga
lingų valdovų ir net dievų, kurie 
nevengdavo net ir tiesiogiai 
įsiterpti į vaizduojamo gyvenimo 
plotus ir viena ar kita kryptimi 
pasukti veikėjo kelio vairą.

Toks aktyvus dievų dalyva
vimas žmonių gyvenime klasi
cizmo laikais buvo tam tikra pras- 
me anachronizmas ir 
gyvenimiškos tikrovės atžvilgiu 
didžiai nutolęs nuo realybės. 
Betgi literatūriniame gyvenime 
veikia kitokie dėsniai — sugesty
vus įtikinamumo momentas — la 
rėalitė convaincante. Tai jau yra 
pabrėžęs ir Aristotelis savo Poeti
koje — literatūros kūrinyje svar
biau pasakyti ne tai, kas įvyko, o 
tai, kas įtikinančiai galėjo įvykti.

Proto, intelekto, logikos kultas, 

žodžio ir minties aiškumas yra ne 
tiktai vyraujantis klasikinio žmo
gaus vidinės konstrukcijos 
pradas, atsiskleidžiantis litera
tūros kūrinyje. Jis yra ryškus ir 
išorinės kūrinio konstrukcijos 
bruožas Iš jo ėjo ir reikalavimas 
kūrinyje nemaišyti tragiško ir 
komiško elementų, o taip pat 
žinomas laiko, vietos ir veiksmo 
vienumo dėsnis. Nelogiška ir 
nerealu, jei, pvz., vienas tragedijo
je vaizduojamo gyvenimo veiks
mas vyksta vienoje vietoje, o kitas 
kitoje, kurios praktiškai nebūtų 
galima vaizduojamo laiko plot
mėje pasiekti.

Klasikinės literatūros taisyklės 
buvo svarbus jos doktrinos bruo
žas. Jos, Ph. Van Tiegham tei
gimu, meno kūriniui suteikia 
formą: Les rigles donnent la 
forme a l’oeuure d’art. O išorinė 
forma meno kūrinyje harmonin
gai susilieja ir su jo vidine forma.

Vienas iš pačių būdingiausiųjų 
ir pačių svarbiausiųjų literatū
rinės kūrybos bruožų. — žmogaus 
dvasinė būsena ir jo laikysena bei 
jo santykiai su vaizduojama 
išorine erdve ir jos daiktais. Vaiz
duojama gamtinė aplinka at
sispindi ir klasikinėje literatūro
je. Tačiau ji tėra' tiktai 
vaizduojamo gyvenimo dekora
cija. Klasikas ją tiktai aprašo, ir 
jo personažas joje negyvena ir 
savo vidinio pasaulio plotais su 
ja intymiau nesusilieja.

Klasikų kūryboje nėra nė to, ką 
vadiname laiko ir vietos koloritu 
— tam tikro dvasinio vaiz
duojamo laikotarpio ir geogra
finės erdvės pajutimo, kuris 
kūrinyje giliai susilieja su veikėjų 
vidinio pasaulio plotais.

Tačiau — ir tai jau buvo 
užsiminta kitur — ir klasikinės 
literatūros žmogus, kad ir 
vadovaudamasis savo gyvenimo 
kelių ir kryžkelių vingiuose protu, 
negalėjo visiškai užgniaužti ir 
kitų dvasinės savo prigimties 
galių — jausmų, aistrų ir aplamai 
širdies.

O dvasia ir širdis.— tie vidiniai 
žmogaus gyvenimo momentai, 
kuriuos „Odėje jaunystei” pabrėžė 
A. Mickevičius ir kurie ypač 
ryškūs romantizme. Tad net ir 
kalbant apie klasicizmą, yra 
pagrindo kalbėti ir apie klasiciz
mo romantizmą — apie tuos jo 
aspektus, kurie yra amžini, kaip 
amžina ir niekad nesikeičianti ir 
psichinė žmogaus prigimtis.

Žinoma, tuo pačiu pagrindu 
galima kalbėti ir apie kitus litera
tūros ir aplamai meno istorinius 
ir amžinuosius aspektus: apie kla
sicizmo realizmą, o realizmo 
romantizmą. Ir atvirkščiai — apie 
romantizmo realizmą ar net ir jo 
klasicizmą. Visur daugiau ar 
mažiau yra tų pačių aspektų, 
kurie yra ir dvasinėje žmogaus 
prigimties konstrukcijoje. Tad, 
kalbant apie įvairias litera
tūrines sroves ir jų žmogų, turėti- 
na galvoje ir bent tam tikras 
reliatyvumo laipsnis.

Romantizmo srovė
Istorinis romantizmas atėjo į 

literatūrinį gyvenimą, palies
damas ir kitas meno sritis, 
devynioliktojo šimtmečio pradžio
je — tada jis bent stipriausiai 
pasireiškė. Apibrėžti romantizmą 
nėr-’, iš tikrųjų lengva — jis toks 
komplikuotas ir kai kuriais atve
jais net ir prieštaraujantis. Jį, jo 
kryptį ir dvasią tegalima jausti.

Ši literatūrinė srovė atskleidė 
kitus dvasinės žmogaus konst
rukcijos pradus. Jo minties ir 
dvasios įtakoje atsiskleidė ir kito
kie žmogaus santykiai su išoriniu 
pasauliu — su gamta. O pagaliau 
ir jo santykiai su metafizinio 
pasaulio plotais, kurio aidus jis 
pajuto savo žemės kelio žings
niuose.

Romantinės literatūros žmogus 
savo dvasia ir savo laikysena — 
giliu egzistenciniu susimąstymu, 

(Nukelta į 2 psl.)
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vienatvės skausmu, amžinybės 
ilgesiu ir ieškojimu atsakymų j 
neatsakomus klausimus yra bent 
iš dalies ir mūsų dienų žmogus, 
nors romantizmo srovė senokai 
praūžė ir išnyko už Įsuko hori
zontų.

Romantizmas doktrininiu atž
vilgiu siejasi su idealistine vokie
čių Schellingo ir Hėgelio filoso
fija, praplėtusia būties kategorijų 
ribas. Realu esą ne tik tai, ką 
žmogus mato, girdi ar ką patiria 
savo pojūčiais, bet ir vidinio jo 
pasaulio momentai — mintis, 
svajonė ar fantazijos pasaulis. 
Tai tačiau nėra iš esmės visiškai 
nauja ir žmogaus minties pasau
lio plotuose. Ir Dekartas, apie kurį 
užsiminėme kalbėdami apie 
klasicizmo doktrininius bruožus, 
labai aiškiai ir labai griežtai 
skyrė vidinį žmogaus pasaulį nuo 
išorinio ir medžiaginio.

Tačiau vokiečių idealistinė 
filosofija — jos žmogaus sampra
ta ir žmogaus santykiai su pasau
liu ėjo kur kas toliau. Žmogus ir 
pasaulis — gamta bei visata tėra 
du tos pačios realybės poliai ir iš 
esmės identiški. Su ja — su visata 
romantinis personažas savo 
dvasia ir susilieja. O susilieti tėra 
galima tik manant, kad visata 
turi sielą.

Natūralu, nuoseklu ir logiška, 
kad romantinio personažo santy
kiai su gamta ir aplamai jį supan
čiu išoriniu pasauliu — nuoširdūs 
ir lyriški, nutvieksti iš jo būties 
kylančiu dvasiniu spinduliavimu, 
o kartais ir su juo mistiškai ar 
bent idėjinėje ir pasaulėžiūrinėje 
plotmėje susiliejančiu.

Tai teigiant, prisimena ir 
„Anykščių šilelio” vidurnakčių ty
la, kurios fone užsimezga poeto 
sielos dialogas su Dievu, Šatrijos 
Raganos Mamatės egzistencinis 
susimąstymas ir jos sieloš 
harmoningas susiliejimas vienon 
melodijon su ją supančia gamta, 
kurios grožis yra Dievo atspin
dys, ir Baltrušaičio „Ramunėlės” 
personažas, kurio kelias liki- 
miškai susilieja su prie tako 
atsiskleidusiu laukų gėlės žiedu: 
— Štai pasauly aš ne vienas, jo 
bedugnėj ne našlaitis.

Ir tai — žmogaus samprata su 
dominuojančiu jausmo, širdies, 
svajonės ir fantastinio pasaulių 
momentų atsiskleidimu ir nuošir
dūs lyriški jo santykiai su gamta 
nukreipė romantikų žvilgsnį ir 
mintis į tuos erdvės ir laiko plo
tus, kur tokį pasaulį, tokį žmogų 
ir tokius jo santykius su gamtine 
aplinka lengviausiai galėjo rasti. 
O tie geografiniai plotai — tolimi 
Rytų kraštai, kur reali tikrovė ir 
fantazija nedaug tesiskyrė, kur 
buvo ryški harmonija tarp 

žmogaus ir gamtos ir kur buvo 
jaučiama magikos ir paslapties 
dvasia bei nuotaika.

O laiko prasme juos traukė 
istorinės tolumos, legendiniai ir 
istoriniai herojai, kur susitiko 
pasakos, padavimų ir gyvenimiš
kos tikrovės žingsniai. Viliojo 
juos ir viduramžiai, kur kilo į 
viršų laužų liepsnos, įžiebtos reli
ginio fanatizmo, o iš kitos pusės, 
ir tyra religinė mintis, gotinių 
katedrų linijomis bėganti į 
aukštumas.

Traukė juos ir liaudies kūryba, 
ypač pasakos ir dainos. Pasakose 
jie rado fantastinio ir mistinio 
elemento ir tai, kas jų mintis 
nukėlė į svajonių pasaulio plotus, 
o dainose — tyro ir nuoširdaus 
jausmo. Dažnas jų motyvas meilė, 
kuri labai svarbi romantiko 
gyvenimo keliam, o jų veiksmo 
aplinka — gamtinis pasaulis, 
kuriame labai dažnu atveju daina 
yra ir gimusi, ir kur ir formoje 
yra ryški paralelė tarp žmogaus 
kelio ir gamtos. Dažnai jie savo 
dvasia harmoningai ir susilieja.

Tai bent iš dalies galima 
pastebėti ir mūsų literatūroje, kuri 
buvo paliesta romantizmo 
dvasios, atėjusios į mūsų žemę per 
Vilniaus universitetą. Pvz., 
Basanavičiaus ir kitų aušrininkų 
žvilgsnis į praeitį, akcentuojant ją 
Aušroje devizu „Homines histo- 
riarum ignari semper sunt pueri”, 
tautosakos rinkimas, ir kt. O 
vėliau ir Krėvės atvejis — groži
nėje kūryboje leidimasis į padavi
mų ir istorijos plotus.

Tačiau kalbant apie mūsų 
literatūrą, o tai tinka ir aplamai 
kūrybos pasauliui, pastebėtina, 
kad pats literatūrinės srovės ir jos 
kelio krypties laikotarpis dar 
nepadaro kiekvieno to meto rašy
tojo tos srovės atstovu, jei jis savo 
ritmu ir tais pačiais dvasiniais 
tonais nesusilieja su kūrėjo 
vidinio pasaulio ritmu ir jo banga
vimu. Šio teigimo konkretus 
pavyzdys — Daukantas ir Valan
čius. Abu jie to paties meto rašy
tojai. C jų kūryba didžiai skirtin
ga. Valančius visur — ir 
istorinėje, ir grožinėje kūryboje — 
realistas, o Daukantas roman
tikas, nors daromi jam priekaiš- tikas, nors daromi jam priekaiš- egzistencine filosofija. Ir vienai, ir su išoriniu. Jįj traukia mistiniai 
tai kaip istorikui nebūtinai eina iš kitai rūpi žmogus šiame pašau- momentai. O tematikoje vilioja jį 

naktis ir rudeny dvasia bei nuotai
ka. Tai ypač ryšku poetinėje jo 
kūryboje. ".f

Nelengva ąpibrėžti roman
tizmą, o dar 'Sunkiau nusakyti 
romantinio personažo visus 
charakteringus bruožus. Ką 
besakytum, vis atsiras vienokių 
ar kitokių sprdgų, o taip pat ir 
pagrindo kai ką teigti priešingai 
— toks jis įvairus ir komplikuo
tas. ,81J-

romantizmo dvasios. Ir istorikas 
romantikas ne be galvos. O lyrinė 
kurio nors istorinio laikotarpio 
resurekcija tegali tam laiko 
tarpiui suteikti realistinės gyvy 
bės bruožų ir juntamą jo dvasią.

Filosofinės romantizmo min
ties aspektai, dvasinio žmogaus 
pasaulio plotų išsiskleidimas 
horizontaline ir vertikaline kryp
timis, nuoširdūs, mistiniai ryšiai 
su gamta ir jos siela, nenugalimas

grožio ilgesys — kelio gairės ir j 
toriiantinio personažo religinius 
plotus, kuriuose jis susitiko ir su
D!®yu- . atsiskleidimas, religinė žmogausgdfeių"b7nėav7mkil*T^dif“b^

O religija perkelia žmogų kiton . , vidinio pasaulių dimensija, vaiz- istorin(0 rolh£intizmd; kuris lokali. 
plotmėn ir jo dvasiai suteikia ii duotės sukurti, pasauliai, apgaub-t ■ Jojamas tam tikrame 'konkre- 
kitas dimensijas. Bet tai veda ir į,, ti paslaptie^, skraiste, mel^n-aižiame laikotarpyje, Vra ir amži- 
gilų susimąstymą — žmogaus cholija, polinkis pabėgti nuo ap- nasis romahtizmas’ kurio bruožai 
kelias čia.nesibaigia, ir jo kasdie- linkęs, kurioje gyvenama ir kuri ky|a jg tų yaijių _ įr niekad iš 
ninio gyvenimo žingsniai nuaidi į slegia. Šie romantizmo bruožai esmės nesikeičiančių — žmogaus 
metafizines ir, deja, nežinomas yra ir romantinio personažo sielo- t prigimties plotų, nąrs tie vidinio 

minio-egzistencinio mąstymo Visa'Savo iail^seria kyla į'itiikštu- 
plotus, kuriuose žmogus— tik jau mas, o dažnu atveju liejasi ir į 
kitoje plotmėje — susiduria ir su laiko bei erdvės tolumas. Jis savo 
egzistencine psichologija, ir su vizijoje sujungia dvasinį pasaulį 
egzistencine filosofija. Ir vienai, ir

tolumas. Tai veda taip, pat ir,i.liki- ję, kuris 'šavė Sfflbtaika ir opiumai Uogaus pasaulio-plotai baąg. 
minio-egzistencinio mastymo Visa ■'Savo laikysena kyla i'iiiikštu in Mkirt.incrni Ttiin nv? P.

lyje. Egzistencinei psichologijai — 
jo buvimo našta, kurią žmogus 
junta visa savo būtybes esme, o 
egzistencinei filosofijai — ir to jo ■ 
buvimo prasmė

Tad, kaip romantizmas Bavo 
dvasia skiriasi nuo klasicizmo, 
taip ir romantinis personažas 
savo vidinės konstrukcijos pradų 
atsiskleidimu skiriasi nuo klasi
kinės literatūros personažo.

Romantinėje literatūroje vyrau-

Aliejus, 63 7/8 x 45” i/ .*■■
ja ne logika, fle protas ir ne ryški 
idėja, o emoėijaį aplamai jaus
minio ir dvasinio aspekto 

slegia. Šie romantizmo bruožai

ii

,. ,%L___ .Jūo-
ja skirtingai. Taipt pvz., E. Ja- 
loux, savo knygoje Nuo Eschilo 
iki Giraudoux (D’Eschile a Girau- 
doux) kalbėdamas apie fantastinį 
romantizmo aspektą, teigia 
Vokietijoje jį buvus mistinio 
pobūdžio, o Anglijoje — religinio.

Siurrealizmo kryptis
Kalbėdami apie filosofinius 

romantizmo bruožus, užsiminėme 
jį praplėtus realybės ribas ir jos 
plotus, įjungiant ir dvasinius žmo
gaus gyvenimo momentus — min
ties, svajonės, fantazijos. Šiąja 
kryptimi kur kas toliau nuėjo 
viena iš pačių naujausiųjų litera
tūros srovių — siurrealizmas. Jis

čia ir aplinka, 
konkretus ir bai- 
gyvenimo dienas

Tai gali pailiustruoti kad ir 
mūsų literatūros pavyzdžiai: 
Šatrijos Raganos Mamatė ir Vin
co Krėvės Šarūnas. Abu šie per
sonažai romantiški, tačiau ir 
didžiai skirtingi. Šarūnas nerims
tančios dvasios, trokštantis 
meilės, herojiškų žygių ir išsiver
žimo iš jį supančios aplinkos ir iš 
deformuoto savo kūno. Mamatė 
— egzistenciškai susimąsčiusi ir 
paskendusi gamtos ir muzikos 
grožyje.

Skirtinga 
Mamatės — 
giantis savo 
dvaras, Šarūne — tolima praeitis, 
kurioje dramatiškai susitinka 
padavimas ir istorija. O ir pats 
kūrinys kompoziciniu atžvilgiu 
kitoks — jis atsiskleidžia 
magiškoje Joninių nakties nuotai
koje, o kūrinio veiksmas — 
herojiškai lyrinėje dainų . ir 
kanklių muzikos melodijoje.

Kalbant apie romantizmą ar ir 
kiekvieną kurią nors kitą 
ryškesnę literatūrinę srovę, 
turėtina galvoje, kad netikslu var
toti griežtus teigimus. Visose 
srovėse, o dažnai ir visų rašytojų 
kūriniuose yra tų pačių vidinio 
žmogaus pasaulio atsiskleidimo 
žymių. O pagaliau ir vienas kuris 
nors kompozicinis kūrinio elemen
tas —• istorinė tema, vaizduojamo 
gyvenimo įvykis ar ir personažo 
charakterio kuris nors bruožas, 
dar nėra lemiantis kriterijus tą 
kūrinį be jokių rezervų priskirti 
romantizmo srovei. Reikia kai ko 
daugiau — romantizmo dvasios, 
kuri lengviau pajuntama, negu 
apibrėžiama.

Tad, kaip realiame gyvenime, 
taip ir literatūros pasaulyje, žmo
gus neišvengiamai ątsiskleidžia 
įvairiais savo dvasinės konstruk
cijos bruožais: įr protu, ir jaus
mais bei aistromis, ir pasąmonės 

esmės nesikeičiančių — žmogaus 

ypač pabrėžė sapno, o taip pat ir 
kitų pasąmonės pasaulio mo
mentų reikšmę, kurią — tik kitoje 
plotmėje yra atskleidę Freudas, 
Jungas ir modernioji gelmių 
psichologija.

Sapnas, teigia siurrealizmo 
doktrinos atstovai, į kurį nekrei
pę dėmesio nei realistai, nei natū
ralistai, yra realybės aspektas ir 
atskleidžia žmogų geriau negu 
dieninis jo gyvenimas. Jis at
skleidžia tikrą ir autentišką 
žmogų.

Kaip ir dažna literatūrinė srovė, 
taip ir siurrealizmas, atėjo į lite
ratūrinį pasaulį, kaltindamas 
prieš tai buvusias sroves vaizda
vus žmogų, jo gyvenimą ir jo 
santykius su pasauliu ne taip 
kaip reikėję — nerealiai. Čia, 
kalbant apie literatūrinių srovių 
teorininkus, tinka prancūzų poeto 
Valėry žodžiai, pasakyti apie 
filosofus: „Tai žmonės, kurie vis 
mąsto ir permąsto ir kurie mąsto, 
kad tai, kas iki tol buvo mąstyta, 
niekad nebuvo mąstyta pakan
kamai gerai”.

Su tokia pat laikysena kitų 
literatūrinių srovių atžvilgiu atėjo 
ir siurrealizmas. Pats žodis yra 
sudurtinis: sur prancūziškai reiš
kia virš, ant. Tad ir šios srovės 
teorinėje sampratoje siurrealiz
mas yra aukštesnio laipsnio, 
tikrasis realizmas, kuris žmogaus 
vaizdavimo plotmėje pralenkia 
kitas literatūrines sroves ir jų 
žmogaus vaizdavimo būdą.

O kad tąjį žmogaus pasąmonės 
gelmių pasaulį būtų galima 
atvaizduoti aukštesnio laipsnio — 
siurrealizmo plotmėje, siurrealis
tai atmeta- proto ir logikos elemen
tą savo teorijoje, o kūryboje var
toja automatišką rašymą. Rašyti 
negalvojant — taip, kaip atsisklei
džia pasąmonės — sapne ar net ir 
kliedint — gelmių srautas ir 
bangavimas.

Ar siurrealistai, šio, jų teigimu, 
aukštesniojo laipsnio realizmo 
atstovai, yra logiški ir realūs, 
atmesdami protinį dvasinės žmo
gaus konstrukcijos pradą, ar jie 
filosofinėje savo doktrinos plot
mėje nesiremia protu ir ar auto
matiškai rašant iš tikrųjų yra 
įmanoma izoliuoti kitas psichines 
galias — klausimai, kurie nėra be 
pagrindo. O pagaliau, kuo gi kitu, 
jei ne protu, jie vadovaujasi,taisy
dami ir gerindami savo kūrinius, 
kad jie sapniškiau atrodytų?

Tačiau tasai pasąmonės pasau
lis, kurį siurrealistai akcentavo 
savo doktrinoje ir savo kūryboje, 
nėra be reikšmės, nors, pvz., sap
nas sutinkamas ir literatūroje, ir 
gyvenime nuo seniausių laikų. O 
ypač jis svarbus biblinės kultūros 
laikais. Tik čia jo vaidmuo ne 
pasąmonės pasaulį atskleisti, bet 
pasakyti, ko Dievas iš žmogaus 
nori.

Sapnas ir tam tikras jo povei

kis — tai, manau, būsime dažnas 
pastebėję, ne be reikšmės ir šian
dien. Jis kartais ne tiktai mus per
kelia kiton plotmėn, kurioje pa
juntame iki tol nepatirtus savo 
santykius su išorinio pasaulio 
daiktais, bet ir kitaip nuteikia.

Siurrealizmas, sako F. Alųuiė 
savo knygoje Siurrealizmo filoso
fija (La Philosophie du 
surrealisme), yra gyvenimas. 
Betgi kokia literatūrinė srovė 
nėra gyvenimas? Ir kokios srovės 
žmogus bent reliatyviai nėra 
realus ir gyvas, jei jis atskleistas 
įtikinančioje estetinėje plotmėje ir 
vidinės ir išorinės formos harmo
nijoje?

Forma nušviečia 
vidinį pasaulį

Ogi gražu tėra tik tai, kas turi 
formą. Ir literatūrinio kūrinio 
forma, jo stilius — kalba, žodis, 
garsiniai ir prasminiai jo aspek
tai vienaip ar kitaip nušviečia 
mūsų vidinio pasaulio ir jo gel
mių plotus. O poezijoje, teigia J. 
Maritain savo knygoje Poezijos 
situacija (La Situation de la 
Poėsie), žodis turi ir ontologinės 
reikšmės — sujungia žmogų su 
transcendentinio grožio plotais.

Tad ir klasicizmas, ir roman
tizmas, ir siurrealizmas — lite
ratūrinės srovės, prie kurių 
buvome čia kiek • sustoję, jų 
žmogus, siūbuojantis tų srovių 
bangose, jo vidinės konstrukcijos 
pradai skiriasi ir forma — žodžiu, 
sakiniu, aplamai kalba ir stiliu
mi. Jų žodis visų pirma nukreip
tas į tąjį pasaulį, kuris norimas 
atskleisti.

Kitokia ir jų išorinė erdvė ir jos 
poetika — gamtinis pasaulis, 
kuriuo vingiuoja ir jų žmogaus 
žemės kelias. Pvz. romantikai, 
kurių santykiai su gamta buvo 
labai nuoširdūs ir intymūs, ne tik
tai ją nutvieskė savo dvasios 
šviesa. Jie atskleidė ir tai, ko, 
atrodo, nepastebėjo klasikai — 
spalvinį išorinio pasaulio aspek
tą. O spalva savo prigimtimi 
artima šviesai, kuri simbo
lizuoja dvasinį pradą ir mus 
pakelia virš mus slegiančio 
medžiaginio pasaulio.

"Baigiant stabtelėjimą ;£prie 
žmogaus, siūbuojančio trijų litera
tūrinių srovių bangose, norėtųsi 
pastebėti, kad visos jos atskleidė 
naujas jo dimensijas, naujus jo 
charakterio bruožus ir naujus jo 
santykius ir su išoriniu pasauliu, 
ir su transcendencija.

Pasakytina dar ir tai, kad nei 
protas, nei jausmai, nei pasąmo
nės gelmių pasaulis — visi tie 
aspektai, prie kurių 
buvome sustoję, dar nėra visas 
žmogus. Jis kur kas turtingesnis 
ir įvairesnis, ir jo nuolat judantis, 
nuolat banguojantis ir nuolat 
besikeičiantis dvasinis pasaulis 
netelpa literatūrinių srovių ribo
se.

Iš kelionės po Maroką

Audra
Jau baigia pritvirtinti paskutinį 

apiplyšusi ryšulį ant seno autobuso stogo. 
Paliekame senąją Maroko sostinę Meknės 
ir bematant būsime pakeliui į Ksar-es-Souk, 
esantį jau pašonėje Saharos, o ten patekti 
turėsime pervažiuoti Viduriniuosius Atlaso 
kalnus. Mūsų bendrakeleiviai visi čiabu
viai, turi kiekvienas savo žinomą destina- 
ciją. Mums prieš akis nežinia, bet jaučia
me kartu ir didelę avantiūrą.

Tad anksti rytą riedame mylių mylias 
per ypačiai derlingus laukus. Jau anks
čiau tuo keliu važiuodami į Volubilį 
aplankyti romėnų griuvėsius ir netoli ten 
esantį marokiečiams šventą miestelį Mou- 
lay Idriss, teiravomės mūsų taksisto, kam 
gi tos žemės priklauso. „Karaliui”, atsakė 
trumpai. Gali taip ir būti, nes visame 
Maroke, tarp didelio vargo, ypač apstu 
ištaigingiausių karališkų palocių.

* * •
Prisimenu smagų pabuvojimą moder

niškoje ir gražioje Maroko sostinėje Rabat 
ir pripuolamą užsukimą į kilimų dirbtu
vę. Parodė mums besidarbuojančias 
moteris prie šonuose sustatytų daugybės 
staklių. Iš netyčių pažvelgus į jų kitą pusę, 
nustebau pamačius būrį susilenkusių 
mergaičių (5-10 metų), rišančių mazgus. 
Liūdnomis juodomis akimis jos mane paly
dėjo, mergaitės, kurių piršteliai vietoje 
siūlų būtų turėję laikyti plunksną.

• « *

Jau lipame į kalnus, kurių šlaitai vešliai 
apaugę didžiuliais kedrais, ąžuolais, puši
mis. Viduriniai Atlaso kalnai tai berberų 
teritorija, seniausiųjų Maroko gyventojų, 

laisvę didžiai mylinčių, išdidžių, bet ir 
ypačiai vaišingų. Dar ir šiandien jų daugu
ma užsiima avių auginimu, kaip kad darė 
aibės generacijų prieš juos.

Pasiekiame Azrou, kur kaip tik tą dieną 
vyksta avių ir vilnų turgus. Suraišiotos 
avys laukia savo likimo, o dideli vilnų, 
kalnai it nutūpę, apipurvinti debe
sėliai. Šaltoka, bet išlipę ir mes vaikštinė
jame tarp dželabomis ar užklotais 
apsigaubusių pirklių, o visi tik gestiku
liuoja, karščiuojasi, ir pagal įsisenėjusią ir 
gerokai mėgstamą tradiciją visur vyksta 
labai gyvos derybos.

Kopiame vis aukščiau į kalnus. Mono
toniškai birzgia senas motoras, autobusas 
linguoja ir užmerkus akis matau ir girdžiu 
Fezą...

♦ ♦ ♦

Vėlai ketvirtadienio vakarą atsirado
me pasakiškame „Palais Jamai”, prisi- 
šliejusiame prie garsiosios Fezo „medi
nos” mūrinės sienos (medina — 
senamiestis). Pro atviras balkono duris, 
egzotiškai kvepiančio vakaro tylumoje, 
pasigirsta muezzino šauksmas, kvie
čiantis maldai: „Laa ilaaha illa llah”. Ir 
bematant atplaukia savotiškai melodingų 
maldų posmai, kartais net balsus minios 
šauksmas iš užu sienos jau medinoje es
ančios artimos mečetės. Prisijungia dusles
ni balsai iš tolimesnių mečečių ir taip per 
visą naktį, pro mūsų paliktas praviras 
balkono duris, hipnotizuojančiai mus lydi 
tikinčiųjų maldos.

Penktadienio rytą pažadina mus vėl 
muezzino šauksmas, visiems įsakmiai 
primindamas, kad ir vėl atėjo valanda 
pagarbinti Alachą. (Penktadienis — 
musulmonų „sekmadienis”.)

* * *
Užkopus dar aukščiau, kiek akys užma

to, tik lygumos, ir tolumoje kur ne kur 
matyti didelės bandos avių. Štai ir arčiau 

kelio besigananti banda, ir senyvas sker
džius su jaunu vaikeliu ir šunimi. Jie čia 
visiškai izoliuoti ir yra taip toli nuo bet 
kokių gyvenviečių, jog sunku yra pilnai 
suprasti jų kasdieninės buities naštą.

Saulė gerokai aukštai danguje. Jau ir 
gamtovaizdis labai pasikeitęs, nei avių, 
nei žmogaus nematyti, tik rausva, akme
nuota žemė. Tolumoje prie kelio pastebime 
kažkokią žmogystą. įlipa gražaus veido 
berberė, tiesi, išdidi kaip karalaitė, o jos 
suskirdusios rankos, indigo spalvos nuo 
vilnų dažų, laiko kūdikį.

Nusukę nuo pagrindinio kelio, atsidu
riame kažkokiame kaimelyje. Gyventojai 
čia daug tamsesni, kiti net beveik visai 
juodi. Įlipa į belaukiantį mūsų autobusą 
išmaldos beieškantis ubagėlis, bet kadan
gi taip pat su dželaba apsigaubęs, nors ir 
apiplyšusia, nedaug kuo skiriasi nuo kitų 
kęleivių. Šoferis pats pirmas jam paduoda 
keletą skatikų, juo paseka ir daugelis kelei
vių, tad neatsihekame ir mes.

Tvanku autobuse, karšta lauke, jau 
turbūt artėjame prie Saharos.

I ♦ ♦ ♦
Ir vėl prisimenu Fezą ir tą pirmo 

penktadienio rytą, kada kartu su ilgu baltu 
rūbu ir raudonu, su kutu, fesu pasipuo
šusiu gidu palikome „Palais Jamai” 
kiemą, aptvertą aukšta mūrine tvora. Prie 
vartų jau laukia bešaukianti minia vaikų 
ir šiaip visokiausių „gidų”, kurie labai įky
riai mums perša BaVo patarnavimus.

Užsisukus tik už kampo. jau žengiame 
pro Bab :,Guissa vartus į mėdifią it su 
pirmais žingsniais jaučiamės atsidūrę 
Kristaus laikų pasaulyje. Siauriausiomis, 
painiausiomis gatvelėmis sekame gidą, 
kur kartais vos du žmonės pajėgia prasi
lenkti. Visa medina pilna atskirų kvar
talų, gatvelių, kur praktikuojami įvairiau
si amatai, dažnai pačiomis 
primityviausiomis sąlygomis. Visur prie

Autorė su gidu, tik įžengus i garsiąją Fezo 
mediną.

vyresniųjų patupdyti ir jauni vaikai, tai 
mokydamiesi su kaltu dekoruoti bronzi
nius išdirbinius, tai siūdami vyžas.

Jau visokiausių „keistenybių” prisižiū
rėję, pasiekiame odos apdirbimo vietovę, 
kuFodos vienos guli naujai nuluptos, kitos 
jau beveik visai paruoštos iškeliauti į 
pasaulį su garbingu antspaudu „Maroko 
oda”. Aplankome ir dažymo kvartalus su 
didžiausiais smirdinčiais dažų puodais ir 
vietas, kur virš galvos, atrodo, matai tik 
ką nusileidusią vaivorykštę, o tai nudažy
ti spalvingiausi vilnų siūlai džiūsta 
pakabinti tarp siauros gatvelės mūrų.

Visoje medinoje kampuose yra atsigėri
mo fontanai, prie kurių susispiečia įvai

riausia žmonija. Daugiausia senesnio 
amžiaus vyrai, bet netrūksta ir vaikų, o 
prie jų prisideda taip pat ir raiši, akli ir net 
protiniai pasimetę — visi jie yra dalis 
medinos gyvenimo.

„Balek, balek” (saugokitės!), — šaukia 
varovas asilų, apkrautų ką tik nuluptomis 
odomis ar sunkiais smėlio ar akmenų 
maišais. Ir, išgirdus tą „balek”, rimtai 
patartina skubiai prisišlieti prie artimiau
sios sienos.

Prie visų patirtų įspūdžių medinoje 
reikia prijungti dar įvairiausius kvapus, 
kai kuriuos niekur kitur pasaulyje 
neužtiktus, tad kartais buvo bandyta ir 
visai nekvėpuoti.

Medinos seniausia dalis, Fės ei Bali, 
yra statyta 9-tame amžiuje po Kristaus. 
Kita dalis, vadinama Naujasis Fezas, jau 
yra 700 metų senumo. Prie to prijungta ir 
daugiau „Naujųjų Fezų”, ir visa tai suda
ro dabartinę mediną, aukšta mūrine tvora 
aptvertą, su daugybe aukštų, iškilmingų 
vartų. Fezo medina yra pripažinta kaip 
esanti didžiausia, įspūdingiausia ir 
spalvingiausią visame Maroke, o verta 
pridurti, ir pati painiausia, ir ten be gido 
galima pasimesti per pirmąsias penkias 
minutes.

Savo laiku buvęs ir sostine, Fezas visa
da buvo laikomas intelektualiniu, kultū
riniu ir religiniu Maroko centru, ką liudija 
ten gausiai matomos mečetės, medrassos 
(religinės mokyklos) bei rūmai.

Sunku rasti kampelį, kur nebūtų matyti 
kokių nors meniškų detalių. Ypač gausu 
rankų darbo painiausių išdrožinėjimų, 
daug spalvingumo įneša arabeskos ar 
geometriškom formom įvairiaspalvės 
koklinės plytelės. Sienų bei lubų tinkas yra 
įdomiai papuoštas išskulptuotais nulipdy
tais frizais. Aukštyn žiūrint akį pagauna 
emeraldo spalvos čerpėmis dengti stogai 
Turbūt pačios įdomiausios tai iš kedro
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Baritono Algio Grigo plokštelė
6 algis Šimkus

įį Algis Grigas, baritonas. Operų ari
jų plokštelė su Philharmonia Hunga- 
rica orkestru. Diriguoja Alvydas 
Vasaitis, Chicaga: AG Records, 1984 
m. Digital stereb įrašas, Teldec 
Schallplatten, Hamburgas, Federa- 
linė Vokietijos Respublika. Kaina — 

b 10 dol. Gaunama Drauge.
*

Baritonas Algis Grigas 
dainuoja nuo 16 metų 
amžiaus, pradėjęs mokytis pas 
solistę Aliodiją Dičiūtę. Po to 

p jis tęsė dainavimo studijas 
0! DePaul universitete, Chicago 
,h Conservatory of Music, Roose- 
•k velt universitete ir pas pagar- 
>:• sėjusį operinį mokytoją Dimit- 

• ri Onofrei, kuris yra padėjęs 
dainavimo mene tobulėti ir 
daugeliui pirmaujančių mūsų 
Chicagos lietuvių operos 
solistų.

Vienas pirmųjų Algio Grigo 
operinių pasirodymų buvo dar 
ir dabar daugelio nepamirš- 

ji toje Dariaus Lapinsko „Maro” 
p operoje. 1973 m. Grigas 
y suorganizavo kartu su grupe 
< entuziastingų jaunesniųjų 

dainininkų Puccini Bohemos 
spektaklį ir pats jame daina
vo. Po to jį girdėjom^ daugely
je Chicagos Lietuvių operos 
pastatymų: Traviatoje,
Gražinoje, Carmina Burana ir 
Ponchielli Lietuviuose.

; Kiekvienoje šiose operose 
u,atliktoje partijoje buvo gali

ma pastebėti Algio Grigo 
nuolat daromą pažangą 
dainavime ir muzikos suprati
me.

Dabartinėje plokštelėje Algį 
Grigą girdime jau pasiekusį 
įtikinančio profesionalaus 
lygio. Jo sodrus baritono 
balsas čia skamba laisvai ir 
maloniai. Jo dainavimas šva
rus ir neforsuotas visuose 
balso apimties registruose. 
Plokštelėje įrašyti septyni 
dalykai iš pasaulinių bei lietu
vių kompozitorių operų ir 
baigiama efektinga Vlado 
Jakubėno „Laisvųjų daina”, 
palydint simfoniniam orkest
rui.

Leoncavallo Pajacų operos 
prologe, po dirigento Alvydo 
Vasaičio pravestos orkestri
nės įžangos, Grigas iš karto 
prisistato kaip rimtas ir 
subrendęs dainininkas. 
Dramatinėse vietose jis 
efektingai panaudoja savo

Solistas Algis Grigas

balso galią, o švelnesnes atlie
ka išlygintai ir svajingai. 
Richardo Wagnerio Tann- 
haeuser operos melodingoje 
odėje vakarinei žvaigždei, „O 
du- mein holder AbendBtem”, 
Grigas skamba patraukliai 
minkštai ir plačiai, nenukryp
damas nuo dainuojamo daly
ko charakterio.

Populiarioji Verdi Travia
tos tėvo arija, guodžiant Viole
tos paliktą Alfredą, sužėri 
nuoširdžiu jausmingumu ir 
išgyventu muzikalumu. 
Neskaitant poros nelygesnių 
aukštesnio registro gaidų, 
Grigas šią ariją atlieka aukš
tu lygiu, kuris lengvai tiktų 
bet kurio pasaulinio teatro 
scenoje. Pirmoji plokštelės 
pusė baigiama arija iš Verdi 
Kaukių baliaus, kurioje Rena
to pasiryžta mirtinai 
atsikeršyti savo karaliui, 
paviliojusiam jo žmoną. Šioje 
balsiniai reiklioje ir sudėtin
goje arijoje Grigas sėkmingai 
išreiškia vaidmens charak
terio jausmus ir jo dvasinę 
būklę, kartu išlaikydamas 
tikslią muzikinę slinktį bei 
technikinį dainavimo lygį.

Antroji plokštelės pusė

pradedama arija „O atmini
mai” iš prieš porą metų Chica
gos Lietuvių operos atgaivin
tos, dabar retai bestatomos 
italų kompozitoriaus Pon
chielli operos I Lituani (Lietu
viai), kurios libretas pagrįstas 
Adomo Mickevičiaus Konrado 
Valenrodo dramos gerokai 
iškraipytu siužetu. Nors ši ope
ra silpnesnė už daug kitų šio 
kompozitoriaus pastaraisiais 
metais populiarumą atgau
nančių kūrinių, joje yra nema
ža geros muzikos. Grigo 
dainuojama Erdvilio arija, 
nors muzikiniai niekuo 
neprimindama Lietuvos, 
nuskamba to laįko itališko
sios mokyklos atgarsiais.

Udrio daina iš dabar Lietu
voje kuriančio kompozitoriaus 
Vytauto Klovos operos Pilė
nai, kuri aplamai paėmus 
nepasižymi nei kūrybiniu 
originalumu, nei lietuvišku
mu, yra išimtis. Ši mūsų solis
tų pamėgta karinga daina 
lietuviška ir nenuvalkiota. 
Grigas joje parodo savo balso 
apimtį ir lankstumą. Panašiai 
ir tolimesnėje Jauno bajoro 
dainoje iš Karnavičiaus Graži
nos, viename lietuviškiausių ir

muzikiniai geriausiai pavyku
sių gabalų visoje operoje.

Plokštelė baigiama Vlado 
Jakubėno dar 1937 metais 
patriotiniam Kazio Inčiūros 
tekstui parašyta „Laisvųjų 
daina”, paties kompozitoriaus 
orkestruotėje. Ši platesnio 

c užmojo daina dar kartą įrodo 
Jakubėno kūrybos išliekančią 
vertę. Grigo jautriai ir 
įsigyvenusiai atliekama, Jaku
bėno daina ne tik atlaiko 
pasaulinių arijų konkuren
ciją, bet lieka netgi vienu įspū
dingiausių dalykų visoje 
plokštelėje.

Visi dalykai palydimi Vaka
rų Vokietijoje įsikūrusio Phil
harmonia Hungarica vardu 
pasivadinusio simfoninio 
orkestro, diriguojant Chica
gos Lietuvių operos daugelio 
metų vadovui Alvydui Vasai- 
čiui. Orkestras skamba pajė
giai ir sklandžiai. Vasaičiui 
vadovaujant, jis groja ritmiš
ka1! tiksliai ir pažymėtinai 
švariai, galingesnėse vietose 
su gražia jėga. Alvydas Vasai
tis sklandžiai bendradarbiau
ja su solistu, kartu tvirtai 
išlaikydamas muzikos stilių ir 
charakterį.

Aptariant Šią plokštelę, 
negalima praeiti nepaminėjus 
jos technikinio tobulumo, 
{rašyta neseniai išvystytu 
pulsiniu (digital) stereo meto
du, ji beveik visiškai neturi 
pašalinių garsų ir neretai 
pasitaikančio fonografo ada
tos sukeliamo šlamėjimo. 
Tokie įrašai taip pat pasižymi 
ypatingu garso aiškumu ir 
grynumu. Algis Grigas gali tik 
pasidžiaugti, patikėjęs savo 
įrašą Hamburgo firmai, kuri 
pasiekusi savo amato aukštu
mą ir naudoja naujausias 
technikines priemones.

Baritono Algio Grigo 
plokštelė laikytina iš mūsų 
solistų išleistų įrašų viena 
labiausiai pavykusių, kaip 
meniniu, taip ir techni
kiniais atžvilgiais. Ji pristato 
mums dainininką geriausioje 
šviesoje. Grigas joje pasirodo 
kaip profesiniai išsilavinęs 
dainininkas su pavydėtinais, 
sėkmingai karjerai būtinais 
pagrindais — įspūdingu balsu, 
įgimtu muzikalumu, 
nesvyruojančia klausa ir gera 
mokykla. Reikia tikėtis, kad 
nepatingėjęs ir toliau savo 
mene tobulintis, apvaldęs dar 
retkarčiais pasitaikančius

Sesuo Ona Mikailaitė
KLEVO ASKEZĖ

1.
Vėjas ir saulė,
Saulė ir vėjas
Pakaitomis šildo Tavo delnus,
Visus žalius delnus 
įkaitina.
Suvirpina Tave,
Senelį klevą
Iki pat šerdies.
Girdžiu, kai atsidūsti:
Dar vieną vasarą,
Dar vieną sykį,
Dar vieną...

2.
Niekas Tavęs nesiklausė
Ar atiduosi auksinius.
Nusinešė, kas sau: •
Vėjas,
Žemė
Ir vaikai.
Ką Tau paliko
Žvarbią rudens dieną prisidengti?
Nieko.
Ničnieko nepaliko, —
Tiktai prisiminimą
Žaižaruojantį.

3.
Juodų šakų giesmė
Pati gražiausia,
Pati tyriausia, —
Be jokios tuščios puikybės,
Be jokios apgaulės:
Viskas matyti,
Viską? aišku
Ir nebėra nei ko pridėti, 
Nei ko atimti.

Sek man pasaką!
1. EGLEI

Nekaltinu Tavgs, 
Kad Tu likai.
Ir nepavydžiu.
Tiktai povandeninio
Sapno Tavo
Aš ilgėsiuos.
Po vandeniu
Surasiu slaptą taką 
Į mėlynus krantus.

2. DREBULEI

Baimę
Aš suprantu.
Nereikia Tau
Jos gėdytis,
Ar rausti.
Drebu ir aš
Su tavimi —
Akis išgraužta
Ta pati nežinomybė, 
Dvilypių širdžių 
Klasta.

3. IEVAI

Oi, tu ieva, ievuže, 
Ko nežydi žiemužę?

O gal ir žydėjai,
Tik aš nepamačiau, 
Pražiūrėjau, 
Pro šalį praėjau, — 
Akimirkai stabtelėjusi, 
Ištikta staiga 
Kvapnaus dvelkimo 
Sniego pusnyje...

Naujos knygos
• Juozas Toliušis. SUSITIKI

MAS PRIE KATEDROS. Toli
mesni tryliktosios laidos nuoty
kiai. Chicaga: Akademinės 
skautijos leidykla, 1984. Viršelis 
dail. Vlado Vijeikio, iliustracijos 
Joseph A. Markevičiaus. Spaudė 
Mykolo Morkūno spaustuvė. 205 
psl. Kaina — 7 dol. Gaunama 
Drauge.

šios Juozo Toliušio antrosios 
pasakojimų knygos rėmai: 
apsilankymas Vilniuje ir susitiki
mai su senais klasės draugais. Tų

balso nelygumus, Algis Grigas 
prasiskins su laimės pagalba 
kelią ir į platesnius operinių 
galimybių vandenis. Ši jo 
plokštelė turėtų pasitarnauti 
tinkamu įvadu jo tolimes
niems siekimams.

susitikimų yra dešimt (tiek turbūt 
būtinai ir turi būti, nuo tada, kai 
Boccacio „Dekameronas” pradėjo 
šį pasakojimo žanrą). Kiekvienas 
susitikimas iššaukia pasakojimą 
apie kokį nors nutikimą vokiečių 
okupacijos metu, o pasakojimas 
atbaigia: as arba įgauna naują 
prasmę >, kas vyksta dabar
tyje. P ik mai vykę ir skaity
toją pa w> a — autorius savo 
pasakojii. magika priverčia 
palankiai nusiteikusį skaitytoją 
priimti ir neįmanomus siužeto 
vingius (pavyzdžiui, kad garvežio 
krosnyje yra įmanoma sudeginti 
lavoną). Posūkiai yra tikrai 
meistriški: skaitytojas kartu su 
pasakotoju Juozu nustemba, 
pamatęs tardytojo parašą, nors ir 
to skyriaus visas pasakojimas 
sukasi apie Ginto vaidybinį debiu
tą. Epizode „Kambarys, kurio 
nėra” sukuriama tikrai blogo 
sapno aplinka, ir skaitytojas

stebisi — kaip autorius šįkart 
įstengs atpinti tuos visus maz
gus, kuriuos sau ir skaitytojui yra 
sumezgęs? O jis tai padaro, ir 
visai įtikinimai. Paskutinė istori
ja, „Nakties viešnia”, yra mažas 
šedevras: čia yra net du drama
tiški požiūrio apsukimai. Tai 
tikrai išradingas gabaliukas, po 
kurio skaitytojas greičiausiai 
norės šaukti „valio!”

Knygą galima skaityti ir 
Tryliktosios laidos neskaičiusiam 
— tačiau, be abejo, pasakojimai 
sukels susidomėjimą ir ankstes
niąja autoriaus knyga. Kalba 
sklandi, pasakojimai įtikinantys 
ir tinkami visokio amžiaus skaity
tojams. Knyga įdomi ne vien tik 
aprašomos kartos žmonėms, bet ir 
visiems, kurie norėtų pažinti ir 
pajusti šios, dabar jau vyres
niosios, mŪBų išeivių kartos 
pergyvenimus ir jausmų pasaulį.

A.K.

medžio meistriškai išdrožtos medrassų bei 
rūmų lubos ir durys.

Qarawiyin mečetė, pradėta statyti 859 
m. po Kristaus, yra pati didžiausia visame 
Maroke. Pro atviras duris matyti besimel
džianti didžiulė minia vyrų ir berniukų, 
nes nei moterų, nei nemusulmonų į vidų 
neįsileidžia. Qarawiyin Fezo universitetas, 
kuris neseniai atšventė 1,100 metų sukak
tį, yra pats seniausias pasaulyje ir buvęs 
tų laikų apšvietos labai žinomas centras. 
Al Azhar, senasis Kairo universitetas, už jį 
yra 100 metų jaunesnis. Karališkieji rūmai 
(įeiti taip pat negalima), sakoma, prilygs
ta Granados Alhambrai, kaip vienas 
gražiausių ispanų-mūrų architektūros 
pavyzdžių.

Medina yra pilna gyvenviečių, nors iš 
gatvelių matyti tik balta, be langų mūrinė 
siena, o durys ir vartai, dažnai iš kedro 
medžio ir koklinėmis plytelėmis pagražin
ti, veda į kiemus. O jau už tų mūrų vyksta 
pilnas šeimyniškas gyvenimas arabų taip 
pamėgtame privatume. Yra ten ir nemažai 
prabangių gyvenviečių, su fontanais 
kvepiančiuose soduose.

Po pirmojo penktadienio grįžome dar 
daug kartų į mediną, nors jaučiame, kad iš 
tokios gausios puotos prieš akis sugebė
jome mes tik smagiai pasismaguriauti.

* ♦ *

Dabar esame sukaitę, pavargę ir ištroš
kę, ir tikimės, kad kelionė netrukus baig
sis. Nei trobų, nei augmenijos nematyti, tad 
nustembame, matydami išlipančią berbe- 
rę su kūdikiu ir nužingsniuojančią per 
dykumą. Niekas jos nepasitinka, ir kaip 
toli ji pajėgs nueiti tokiame karštyje?

Jau berods ketvirtą kartą kareiviai 
sustabdo autobusą. Per vieną tokį 
ankstyvesnį tikrinimą vieną vyruką 
išlaipdino, ir jis vos išsiprašė, kad jam 

leistų nusiimti nuo stogo jo ryšulį. Mūsų 
iki šiol neužkabino, bet šį kartą, kareiviui 
paprašius, parodome savo pasus.

Dešinėje matyti rausvos spalvos aukšti 
pastatai, lygmaž pilis, su ilgais, siaurais 
langais, o aplinkui palmių miškas. Gi tai 
oazė ant aukštų upelio krantų.

> ♦ * *

Paskutinę savo popietę Feze pralei
dome kiek skirtingoje aukštumoje. Sėdime 
aukštai ant kalno, Merinides viešbučio 
terasoje ir gėrimės apačioje panoramišku 
vaizdu jau mums gerokai pažįstamos ir 
išvaikštinėtos medinos.

Netrukus visas senamiestis žėri, 
paskendęs besileidžiančios saulės spindu
liuose. Ilgainiui šešėliai didėja, ir 
tik bepalieka auksu pasipuošę mečečių 
minaretai bei rūmų stogai. Jau laikas 
mums atsisveikinti su niekad neužmirš
tamu Fezu!

♦ * ♦

Betemstant pasiekiame savo destina- 
ciją Ksar-es-Souk. Rytą apžiūrim miestelį 
ir prie mūsų viešbučio paliktą svetimšalių 
legiono postą, labai spartietiškas gyvena
mąsias hales. Iš aukšto observacijos bokš
to matome į pietus, į Saharos pusę tik 
dykumą, kol ji horizonte susilieja su 
dangumi. Šiaurėje tik ką pervažiuota Vidu
riniųjų Atlaso kalnų grandinė. Pereidami 
aikštę pakeliui į Ksar-es-Souk autobusų 
stotį, prasilenkiame su raišu Žmogeliu, 
naviguojančiu visai sėkmingai ant visų 
keturių, prie delnų prisirišusiu lenteles.

Važiuojame Kasbah karališkuoju keliu 
į Quarzazate. Esame priešsaharinėje srity, 
tikrai egzotiškame „ksar” (kaimas-tvir- 
tovė) ir oazių krašte.

Kur tik yra vandens, ten matyti palmių 
miškai su viduramžių pilių stiliaus 
rausvais, aukštais pastatais, lyg ir tvirto

vėmis, su keturkampiais bokštais ir 
siaurais langais, kurie įleidžia šviesą, bet 
sulaiko šilumą. Visi pastatai ir kiemai 
aukšta mūrine tvora aptverti.

Čia Sahara ir Atlaso kalnai atskiria 
žmogų nuo to, ką mes vadiname „civili
zacija”. Kartu romantiška, kartu visa 
aplinka verčia susimąstyti. Ir net galima 
suprasti, kas buvo tai, kas viliojo pranašus 
į dykumas...

Dar tik ankstyva popietė, bet jau, atro
do, lyg ir niaukiasi, ir pravažiuojant 
kaimelius kur ne kur matome skubančius 
žmones, tampriai dželabomis apsigau
busius, kad nė veidų nematyti. Atrodo, kad 
jiems net sunkoka stumtis į priekį. Kuo 
toliau, tuo dangus niūresnis ir bematant 
tamsėja.

Privažiavus kažkokį miestelį, įvažiuo
jame į vidurį didelio kiemo, apstatyto vos 
mums įžiūrimomis trobomis. Skubiai visi 
apleidžia autobusą ir vienas po kito kopė
čiomis užsilipę meta savo ryšulius žemyn.

Spėliojame, kad gal čia ir yra Quar- 
zazate, mūsų šios dienos kelionės galas. 
Tad išlipame ir mes, ir nustembame, kaip 
žvarbus vėjas skaudžiai kerta mums į 
veidą, kaklą, rankas. Tuo pačiu pajun
tame didelį šaltį. Keletą sekundžių 
nesiorientuojame, kas iŠ tikrųjų vyksta, ir 
— suprantame, be žodžių, kad tai yra smė
lis, kuris Žeidžia mūsų neapdengtą kūną, ir 
kad esame pakliuvę į smėlio audrą.

Šoferis nukelia mūsų lagaminus. Kelei
viai jau visi pradingę. Pradingsta ir pats 
šoferis, pirštu parodydamas mūrinę pasto
gę, pro kurios langus spinksi maža švie
selė ir iš kurios mus vos pasiekia kažkokie 
duslūs garsai.

Šaltis neišpasakytas. Nors pridengiu 
veidą turima saulės kepure, bet vis tiek 
smėlis skaudžiai kerta ir vos galiu pasto
vėti, kojomis dar prilaikydama lagami
nus. Dvi mintys mane apima. Jeigu būtų 

pasaulio galas, tai turbūt būtų panašus 
jausmas, ir kurių galų mes savo noru 
atsibastėme į šitą Dievo apleistą užkampį? 
Pro kepurės kraštą žvilgteriu į gan netoli 
esantį baltą mūrą, ir galvoju, kokia laimė 
būtų bent į jį atsiremti. Po kelių minučių, 
kurios man atrodė kaip amžinybė, jau tą 
„laimę” išgyvenu, kada patenkame į tos 
užeigos vidų.

Vėliau, viešbutyje, atsikvėpiam ir mato
me, kaip esame visiškai užnešti smėlio, 
plaukai, drabužiai, lagaminai. Bet jaučia
mės laimingi, atsiradę saugiame ir šilta
me kambaryje. Nors sunkios užuolaidos 
užtrauktos per visą langų sieną, ant baldų 
galima smėlyje rašyti. Paklaustas viešbu
čio tarnautojas, kas iš tikrųjų vyksta, savo

Fezo medinos kampelis.

prastoka prancūzų kalba bando paaiškin
ti, jog tai yra smėlio audra, atpūsta nuo 
Saharos. Ji trunka 3-5 dienas (ši buvo 
trečioji) ir pasikartoja kas kelis mėnesius.

Vėliau prie puikios vakarienės prisi
deda gerokas nuovargis ir neeiliniai 
pergyvenimai, ir greitai užmiegame giliu 
miegu, be jokio plano ateinančiai dienai.

Rytą atsibudus dar kambaryje tamso
ka. Praskleidžiu kamputį užuolaidų, ir 
visas kambarys nušvinta ryto saulės 
spinduliais. Išeiname ant balkono. Dangus 
žydrių žydriausias, paukšteliai čiulba, 
viešbučio kiemas visas pakvipęs egzotiškų 
gėlių kvapu, o buganvilijų žiedai siekia 
mūsų balkoną.

Čia prisimena Nobelio premijos laurea
to Nikos Kazantzakis autobiografijoje 
„Pranešimas Grekui” (t.y. EI Greco, žymia
jam menininkui, nes abudu buvo kilę iš 
Kretos) aprašyta smėlio audra. Toje labai 
įdomioje knygoje autorius aprašo, kaip dar 
jaunas būdamas keliavo per Sinajaus 
dykumą, lydimas trijų beduinų, ir pakliu
vo į tris valandas trukusį smėlio sūkurį — 
audrą. „Atėmė mums kvapą”, rašo jis. 
„Smėlis kirto mums į veidus ir rankas, 
juos sužeisdamas. Kupranugariai pradėjo 
suktis aplinkui, negalėdami išlaikyti 
pusiausvyros”. Audrai praėjus, jis tęsia 
savo atsiminimus, „aš paslapčiomis 
džiaugiausi, kad man susidarė galimybė 
įjungti šitą baisų dykumos sūkurį į mano 
pergyvenimus”. Mes su Kazantzakis visiš
kai sutinkame, nors savo noru į tokią 
situaciją dar kartą stengtumėmės nepatek
ti.

Dar viena dalis kelionės baigiasi. Prieš 
akis dramatiškas pervažiavimas Aukštųjų 
Atlaso kalnų, kurių grožį ir ypatingą 
spalvingumą jau net senovės romėnų 
istorikas Pliny yra labai vaizdžiai aprašęs. 
O už tų kalnų — legendarinis Marakešas...

Lionė Mickevičiūtė-Ramonienė
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Manigirdo Motekaičio rečitalis
Manigirdas Motekaitis atli

ko fortepijono rečitalį sausio 
20 dieną Jaunimo centre. 
Programoje paskambino 
Beethoveno, Liszto, Chopino 
bei kitų kompozitorių kūri
nius. Tie, kurie atsilankė į šį 
rečitalį, ilgai prisimins to sek
madienio rekordinius šalčius.

Šį rečitalį įvertinti truputį 
sunku. Nesinori rašyti, kad 
viskas buvo gerai, nes tie 
pianistai, kurie klausėsi, 
supyks. Jie be abejo paste
bėjo, kad buvo nemažai atmin
ties sutrikimų. Tai labiausiai 
sudarkė Cčsar Franck Fugą, 
šiek tiek Beethoveno sonatą ir 
galą Chopino Scherzo. Susidū
rus su tom problemom, sunku 
įsigilinti į interpretaciją. Be 
šių trijų stambesnių kūrinių, 
likusieji buvo techniškai gerai 
atlikti. Buvo girdėti logiškas 
frazių vystymas bei išbaigta 
sąskambio išgavimo tech
nika.

Manigirdo Motekaičio 
interpretacija pasižymi ne 
dramatiškumu ar elegantiška 
gražbylyste, bet pateikimu 
klausytojui kompozitoriaus 
minčių be pianisto emocinių 
iškraipymų. Žinoma, jei 
muzikinė mintis nutrūksta ar 
nepavyksta 
klausytojui, 
ba sausai, 
kad labai
ėjimas gali 
bombastiškai, 
elegantiškai, tuščiai. Pasi
klausykite V. Horwitz paties 
fortepijonui pritaikytų operų 
ištraukų, ar jei išvis galima 
tuo pačiu atodūsiu paminėti, 
Liberace tuštumą. Motekaičio 
paprastas priėjimas kaip tik 
tinka moderniems kūriniams.

Programa prasidėjo 
Beethoveno Sonata d-moll, 
Opus 31, Nr. 2. Ši sonata 
kartais vadinama „Tempest”, 
kadangi pats Beethovenas 
patarė perskaityti Šekspyro 
vaidinimą, norint šią sonatą 
geriau suprasti. Tai nereiškia, 
kad Ši sonata yra to vaidi
nimo muzikinis insceni
zavimas, ar, kad kaip nors 
kitaip abu veikalai vystosi 
lygiagrečiai. Sonata atkuria 
gal tik atskiras vaidinimo

iškelti šios 
ir bendrą 

dainos

ėjo Cėsar

i
NAUJI LEIDINIAI

mintį perduoti 
atlikimas skam- 

Reikia prisiminti, 
dramatiškas pri- 

skambėti 
perdėtai 

tuščiai.

nuotaikas ir tai ne visada. 
Antros dalies maršo motyvai 
tikrai neatitinka Šekspyro 
veikalą.

Manigirdas Motekaitis 
geriausiai paskambino an
trąją dalį. Šioje dalyje kaip tik 
Jabai svarbu kruopštus detalių 
atlikimas. Pavyzdžiui, išlai
kymas ilgų gaidų padėjo 
išryškinti įvairių balsų melo
dijas. Logiškas frazių vysty
mas darė šią dalį vientisą. 
Pirma dalis techniškai buvo 
sklandi, nors ir buvo atmin
ties sutrikimų. Trečia dalis 
galėjo būti grakštesnė, dau
giau buvo galima 
dalies lyriškumą 
nesibaigiančios 
pobūdį.

Po Beethoveno
Franck Preliudas, Choralas ir 
Fuga. Šis romantinio laiko
tarpio kūrinys, parašytas 1884 
metais, naudoja formą, kuri 
buvo paplitusi baroko lhiko- 
tarpiu vargonams. Rečitalyje 
Preliudas ir Choralas buvo 
sklandžiai atlikti. Trečia dalis, 
kaip minėjau, nepavyko, 
kadangi Motekaitis užmiršo 
gaidas ir šokinėjo nuo vienos 
vietos į kitą.

Po pertraukos buvo paskam
binta Liszto Liebestraum Nr. 
3 ir Chopino antrąs šcherzo. 
Liszto kūrinys buvo gerai pa
skambintas, nors ir be didelio 
romantinio užsimojimo. 
Chopino Scherzo buvo vienas 
iš geriausiai atliktų šios popie
tės kūrinių. Pianistas pagavo 
kūrinio dramatiškumą, tad 
buvo labai gaila, kai prie galo 
atsirado šiek tiek atminties 
problemų. 1 '

Likusi programa1 Susidarė iš 
dvidešimto amžiaus kūrinių-, trauktas ar šaltesnis priėjimo 
Giedrus Gudauskienės Sonati- liudas, ypač paskutinei daliai, 
nos, Op. 12, Rondo dalis, 
Dariaus Lapinsko Pantomi
ma, Aleksandro Tcherepni- 
no‘Romansas, Op. 31, No. 3 
ir Morton Gould Preliudas ir 
Tokala. Iš šių keturių veikalų 
geriausiai pavykų\ Mtuton 
Gould kuriniai. Goulii yra šio 
šimtmečio amerikiečių 
kompozitorius, kuris stengiasi u-n:
suderinti populiarią amen- keištd jhatyti, programą
kiečių muziką su tradicine įlarti^ytą' vieii tik angliškai, 
„rimta” muzika. Prpliūdo ir 1 *in Mindaugas Bie,Įskųs i e m v11-’-

- —■ ■

• Baltic Forum vol. 1 no. 1 (Fall 
1984). Redakcija: Romuald J. 
Misiūnas (JAV) — pirmininkas, 
Margareta Hammąr (Švedija) — 
atsakingoji redaktorė, Juris 
Dreifeldš 
Rinholm (Švedija), 
Shtronjas ~ 
Valgermae (JAV), Tomas Venclo
va (JAV). Administracijos adre
sas: MH Intemational Design 
and Publications AB, Box 410, S- 
40126 Gothenburg, Sweden. Meti
nė prenumerata: Skandinavijoje 
135 švediškos kronos, užsienyje — 
18 JAV dolerių paprastu paštu, 22 
doleriai oro paštu. ■

Tai pats pirmasis naujo žurnalo 
anglų kalba numeris. Išvaizda, 
tipografija ir išdėstymu labai 
primena Foreign Affairs žurnalą 
(net iki pilkos spalvos viršelio). 
Baltic Forum čia prisistato kaip 
žinių ir nuomonių žurnalas. Jo 
straipsniai ir pastabų skyriai 

1 siekia duoti įžvalgius apmąsty
mus apie įvykius Pabaltijo 

1 gyvenime (tėvynėse ir emigraci
joje) ir tokiu būdu propaguoti šias 

f-.'kbltūras platesnei publikai (taip 
rašoma redakcijos pasisakyme), 

nlr šio pirmojo žurnalo numerio 
daugiau kaip pusė (nuo 74 iki 151 
psl.) yra skiriama apžvalgai 

, „Notės and Reflections on Baltic 
Life” ir „Samizdat” (čia aprašyti 
tik lietuviškieji pogrindžio leidi- 

Viktorija Kašubaitė-Matranga kalba jos suruoštos Freiburgo meno niai: Lietuvos Katalikų Bainy- 
mokyklos parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, tios Kronika nr. ( , 
Chicagoje, šių metų sausio, mėn. 18 d. *' ;>fAušra — 1983 m.balandžio mėn.,

, Nuotrauka Jono Tamulaičio Lietuvos ateitis rir. 7, 1983).
-------'■■■■■' ' ‘ '—------------------------------------------ -—--------------------- Numeris pradedamas Česlovo 

į ą Milošo straipsniu „Thė Lesson of 
rit<he Baltics’b,' kuris yra

„ . .. j,£perspausdintas iš- knygos The priežastis,

Daiva Karužaitė-Gogola, metais? tad negaiima būtų

/;1 ■ t K”----------

. .tokątfls fojuna bei kombi-^ Kultūrinė kronika 

./.naciją,^ jąų - .paplitusį
baroko laikotarpiu. Atliktame

JALE

Nuomonės ir pastabos

Ar Dobužinskis mums svetimas?
Draugo kultūrinio 

puslapiuos sausio 12 d. dail. 
Vytautas Kasiulis, pasisaky- 

..damas prieš dail. M. Dobužinskio 
darbų pirkimą ir nurodydamas 
priežastį, trumpai drūtai kerta: 
„Dobužinskis nėra lietuvis”. Tuo 
tarpu bostoniškė Lietuvių encik
lopedija nurodo, kad dailininko 
tėvas „kilęs iš senos Lietuvos 

"bajorų šeimos iš Ukmergės aps.”. 
1979 metais New Yorke, Lincolno 

■Centro viešosios bibliotekos Vin- 
cent Astor galerijoje, buvo sureng
ta Dobužinskio „theatrical art” 50 

ąnetų laikotarpio paroda. Puoš
naus katalogo įvade skaitome, 
kad M. Dobužinskis „was a des- 
eendant of an old Lithuanian 
noble family from Dabužiai in the 
district of Ukmergė in eastem 

‘Lithuania. He later paid a heart- 
felt tribute to his ancestral land 
by creating scenic designs and

(Kanada), Helge 
Alexander 

(Anglija), Mardi

Rašytojas Balys Sruoga 
(1896.II.2 - 1947.X.16)

preliude buvo girdėti džiazo. QOvernors Statė University,G^ms^upras- 
'rhėlodijbs, kai kurtūS cituojan- University Park, Illinois, meno'Hį- redakcijos norą turėti Nobelio 
čios G«hrg(*Gershtfin. Abejom istorijos fakultetų asistentė, vado- ijos iiureato straipsnį pirma-
dalirii ' liko Motekaičio ath vauja šio umvepdeto programai,..»jame žur^lo nlimeryje> tačiau 
trauktas ar šaltesnis Driėiimo skirtai supažindinti lankytojus su ipicrii iis n Pirai Ai n lcn nnrš nmiin

kui;. virtuoziniai techniniai 
reikalavimai sukėlė demesj.

Linkiu Manigirdui Motekai- 
čiui toliau mus praturtinti. Be 
abeta-Jj^į sunku-tok; rečitali 
suruošti/ bet galėtų kiti pianis
tai Chicagoje irgi rasti tiek 
laito? ii* jėgų.L^Jiltaosiu, kad 
pianistui rilpikvyko pritraukti 
irgi šiek tiek amerikięčių, nes o.iiv.it U____

naujai įsteigtu skulptūrų parku — 
Nąth^in. Man^oyv Scųlptųre 
Park, turinčiu .£1 kūrinį. .Jie 
išdėstyti po universiteto 750 akrų 
teritoriją, šitoks parkas yra 
naujenybė Amerikoje — tėra du 
kiti jam panašūs: Storm King 
parkas Utica,*K‘New York, ir tą/; 
Laumeier parkas St. Louis mieste. 
Skulptūros santykiauja su aplin
kos erdve ir gamta ir jų išvaizda 
keičiasi pagal metų laikus.

Lankytoją iškart pasitinka du 
didžiuliai kūriniai: Clement Mead- 
more „Spirai’4, \12 su puse pėdų 
aukščio, paskolintas ' iš Chicagos 
meno instituto^ ir Daniel Yarbo- 
rough „SysiphdS Aviary”, 11 pėdų 
aukščio, 12 pėdų pločio, atrodan
tį^ kaip milžiniškas paukščių 
narvas iš raudųpo plieno virbų, 

nudažyti akmenys,
priedo, costumes for over forty Lithua

nian opera, ballet, and drama 
productions, and in fact influen- ■ 
cing Lithuanian culturė far 
beyond the bounds of theatrical 
art. A man of letters, Dobujinsky 
published a scholarly’ study of 
Vytis, the Lithuanian coat of 
arms, analyzed the symbolism of 
the Lithuanian flag, and wrote 
about his protėgė, the uniųue 
visionary, būt littlė known 
Lithuanian painter of seminal 
talent, M. K. Čiurlionis”.

Atrodo, jog viskas labai aišku. 
Iš kur tad. minėtasis V. Kasiulio' 
išpuolis? Priežastis yra. Tai šimt
metinis lietuvių bajorų didžiosios 
dalies lenkėjimas, o mažesniosios 
dalies rusėjimas. Tik dėl anų 
šeimų tam tikru laikotarpiu 
susilietimo su lenkais ar rusais 
vargu ar verta jų palikuonių taip 
lengvai išsižadėti, nežiūrint net

M. Dobužinskio sukurtas J. Karnavičiaus operos „Radvila Perkūnas” 
(libretas Balio Sruogos) dekoracija: scena prie Aušros vartų Vilniuje.

asmeniškųjų jnašų naujosios 
Lietuvos kultūriniam ir visuo
meniniam gyvenimui. Tokiu 
kraštutiniu atveju reikėtų 
nubraukti visus Biržiškas, visus patupdyti ant virbų, panašūs į 
Salkauskius, Roemerius, visas paukščius. Betgj .didžiausias viso 
rašytojas klasikes — Žemaites,* rinkinio kūrinys'yra John Henry 
Šatrijos: Raganas, Lazdynų Pelė
das, pagaliau net patį Šaulių 
sąjungos kūrėją Vladą Putvinskį- 
Putvį. Kur tada nueitume?! Argi 
svetimieji dar, pakankamai 
nenusinešė Lietuvos talentingųjų 
žmonių, kad mes patys dar 
daugiau .jiems tokių numestume. 
O laikas būtų ne atiduoti, bet 
susigrąžinti.

Toks susigrąžintinas yra ir M. 
Dobūžihskis. Asmeniškai jis pats 

. į savo šaknis ir grįžo, visą kūry
bingiausią Nepriklausomybės 
antrąjį dešimtmetį gyvendamas 
Lietuvoje. Buvo jis ten valsty
binio teatro dekoratorius ir gilus 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
judintojas savo aukšto lygio 
menotyros, istorijos bei heraldi
kos straipsniais Naujojoje Romu
voje ir kitur.

• \ " • Į ’ • .r t t. ;

Pasisakydamas prieš M. 
Dobužinskio kolekcijos pirkimą, 
V. Kasiulis sąmoningai ar 
nesąmoningai nutyli tos kolek
cijos pobūdį: etnografinius ir 
architektūrinius piešinių objek
tus, užfiksuotus dailininko kelio
nėse po Lietuvą, o pirkimą gi lėmė 
ne tik pavardė, bet ir tema.

Be kita ko, V. Kasiulis ironizuo
damas dar priduria, kad, girdi, už 
gerus pinigus galima prisipirkti 
paveikslų iš dailininkų, kurie 
kada nors pravažiavo Lietuvą. Ir 
kodėl gi ne. Jeigu, sakysim, 
Renoir ar Matisse būtų ne tik 
pravažiavę, bet ir išvaikščioję, 
kaip Dobužinskis, Lietuvą ir 
hupiešę mūsų miestus; bažnyčias, 
kryžius ir gamtovaizdžius, kiek
vienas lietuvių dailės muziejus 
džiaugtųsi juos turėdamas. 
Džiaukimės ir Dobužinskiu.

Kazys Bradūnas

narvas iš 
Mėlynai

„Illinois Landscape no. 5”. 
Skulptorius teigia, jog jo 134 pėdų 
geltonai dažyta-'plieno skulptūra 
yra didžiausia visame krašte. 
Pastatyta ant kalnelio, ji įspū
dingai valdo aplinką, bet jos 
nepaprastą svoii maskuoja jos 
atvirumas, sako Daiva Karužai
tė-Gogola. Kitoj atšlaitėj stovi 
Mark di Suvero kūrinys „Prairie 
Chimes”, raudono plieno gaba
las, kylantis 45 'pėdas į viršų. Jo 
keturi varpeliai,-nelygiai sukabin
ti, skamba, kai pučia stiprus 
vėjas. Taipgi įspūdinga yra ir 
latvio skulptoriaus Edvins Straut- 
manis dažyto pliėno sijų struktū
ra, 24 pėdų pločįo ir 18 pėdų aukš
čio, pavadinta „Phoenix”.

Parkas atidarytas kiekvieną 
metų dieną ir įėjimas nemoka
mas. Daiva Karužaitė-Gogola jį 
aprodo ir kūrinius aiškina lanky
tojams kiekvieno mėnesio trečiąjį 
ketvirtadienį nuo 12:15 vai. p.p. 
Susidomėjimas šia nauja meno 
programa auga ir grupiniai 
aprodymai jau suplanuoti visam 
pavasariui.

V isuomenininko 
premija kasmetinė 
Pasaulio lietuvių Katalikų 

bendrija skiria premiją įvairių 
žemynų labiausiai pasižymė
jusiems lietuviams visuomeninin
kams. Kad ta premija būtų duoda
ma kasmet nenutrūkstamai, jos 
mecenatas kun. dr. Juozas 
Prunskis Bendrijai paaukojo 
6,000 dol., kad, juos investavus 
ilgam laikui, kasmet priaugtų 
palūkanų visuomenininko premi
jai.

jeigu jis negalėjo ko nors naujo 
žurnalui pateikti, vargu ar žur
nalo reputacijai ' kelti prisidės 
prieš daugelį metų- išleistos kny
gos ištrauka. Alexander Shtro- 
mas trumpai ir įdomiai dėsto 

.^Pabaltijo kraštų sovietų okupa
cijos (ir į Sovietų Sąjungą inkor- 
gracijos) politines ir teisines 
problemas. Pavyzdžiui, šiuo sayo 
elgesiu Sovietų Sąjunga nebeat- 

-'šaukiamai save apibrėžė kaip 
agresorę (pagal jos pačios 

. pasirašytą agresijos apibrėžimo 
konvenciją). Rein Taagepera Stebi 

^panašumus ir skirtumus Lietuvos,
Latvijos ir Estijos padėtyje 1940- 
1980 metų laikotarpyje. Čia 
skaitytojas sužino ir nieko gero 
ateičiai nežadėjusius vokiečių 
planus ką daryti su pabaltiečiais, 
kai Vokietija karą prieš Sovietų 
Sąjungą bus laimėjusi. Šiuose 
planuose randama, kad 85% lietu
vių turėjo būti deportuoti į rytus 
(latvių — 60%, estų — 50%). Gal 
tai dar vienas duomuo, kad rudie-

ji okupantai buvo labai panašūs į 
raudonuosius atėjūnus. Žvelgda
mas į ateitį, autorius mano, kad 
kritiškiausias klausimas tebėra 
rusų imigracija į Pabaltijį, nes 
1984 m. Estijoje buvo 63% estų 
(prieš dešimt metų buvo 66%), 
Latvijoje yra vos 53% latvių (prieš 
dešimt metų buvo 55%). Tik Lietu
voje per dešimtmetį lietuvių 80% 
nuošimtis beveik nepasikeitęs.

Eitan Finkelstein (vienas iš 
Lietuvos Helsinkio grupės kūrėjų, 
1983 m. emigravęs Izraelin) savo 
straipsnyje „Musical Chairs in 
the Kremlin and the Baltic 
Republicš” pateikia nerimą 
keliančių įžvalgų. Jis pažymi, kad 
per pastaruosius pora metų 

61, 1984J.6, gyvenimo lygis Pabaltijo respubli
kose ypač staigiai yra kritęs 
(pavyzdžiui; net transportas ir 
komunikacija yra pablogėję). Poli
tinėje srityje spaudimas tikrai 
aliarmuojantis. Autorius mato dvi 

, kodėl Pabaltijo 
respublikos buvo parinktos 
tokiam spaudimui. Pirmiausia, 
Ęabaltijy sukoncentruoti visi tie 
modernaus sovietinio gyvenimo 
aspektai, kuriuos naujieji žmonės 
Kremliuje laiko didžiosiom visuo
menės ydom, reikalingom išrauti. 
Tai būtų tautinis ir religinis 
atgimimas, disidentų sąjūdis, 
emigracija ir pastangos imituoti 
Vakarus gyvenimo stiliuje, mok
sle ir mene. Antra priežastis — tai 
įvykiai Lenkijoje ir Kremliaus 
baimė, kad pabaltiečiai rodys 
simpatijas lenkams. Autorius 
baigia straipsnį išvada: „Viena 
yra aišku: Pabaltijo respublikos 
stovi ant naujo Sovietų istorijos 
tarpsnio slenksčio ir, atrodo, kad 
tas tarpsnis joms nebus leng
vas”, Sergei Zamascikov (buvęs 
Jūrmalos miesto komsomolo 
pirmasis sekretorius) straipsny 
„The Ascent of Boriss Puge, 
Voss’s Long Road to f 
truputį pakelia užuola. i ■ •■.,„■■■
normaliai dengia komunistų 
kilmingųjų („nomenklatūra” 
narių) karjerines intrigas. Jis 
seka Latvijos komunistų partijos 
pirmojo sekretoriaus Augusts 
Voss karjerą ir lygina ją su jo 
įpėdinio Boriss Pugo (Arvids

u.v

i

Daiva Karužaitė-Gogola šalia John Henry skulptūros „llinois 
Landscape no. 5” Governors Statė University skulptūrų parke, Kanka- 
kee, Illinois.

Baliui Sruogai 
atminti ekspozicija 

Kaune
„Lietuvių literatūroje Balys 

Sruoga iškyla kaip ryški 
asmenybė, didelio talento ir 
plačių užmojų menininkas. 
Visai jo kūrybai savitas min
ties ir jausmo gilumas, formos 
meistriškumas. Savo kūri
niuose Sruoga visada siekė 
atskleisti žmogaus vidinio 
pasaulio sudėtingumą, žmo
guje glūdintį gėrio, laisvės ir 
laimės troškimą”, — rašė 
literatūros kritikas A. 
Samulionis.

Kauno Žaliakalnyje, buvu
siame Sruogų namelyje (B. 
Sruogos g-vė Nr. 21), yra įreng
tas jo muziejus ir rajoninė 
biblioteka. Pereitą rudenį buvo 
suruošta nauja , literatūrinė 
ekspozicija, kurios atidary
mas įvyko 1984.X.22. Vienas 
kambarys skirtas rašytojo 
atminimui, jo gyvenimui ir 
kūrybai, kitas — įamžinimui. 
Medžiaga išdėstyta teminiu 
principu, derinant gyvenimo ir 
kūrybos momentus.

Muziejų ir biblioteką kasmet 
aplanko apie 15,000 žmonių, 
ekspozicija pritraukė daug 
lankytojų. Balio Sruogos kūry
ba yra plačiai skaitoma Lietu
voje, jo literatūros darbai 
mokslininkų tyrinėjami.

K.D.—
Pelšės įsūnio) karjera.

Skyrius „Notės and Reflections 
on Baltic Life” užima kone pusę 
numerio. Čia įdomu skaityti ypač 
apie gyvenimą Latvijoje ir Esti
joje, o. taip pat ir apie latvių ir 
estų emigracijos kultūrinį gyveni
mą. Yra plačiai paliąčiama Lietu
va (ypač dabartinis teatro gyveni
mas) ir lietuvių išeivija.. Čia 
apžvalgų skyrių, atrodo, |)U8 ruošę 
skirtingi autoriai, nes keičiasi 

'jausminė temperatūra: staiga 
skaitome apie „imposing art 
magazine”, „enchanting pain- 
tings” (p. 132), „world famė'f(p. 
133)1 o kitur randame sakinį: 
„The post-World War II immigra- 
tion included many cultured and 
educated individuals, who began 
to take an active part in Lithua
nian emigrė life” (p. 137). Truputį 
nejauku, kai lietuvių išeivijos 
spaudos apžvalgoje nerasta reika
lo pami- ?tl laikraščių Tėviškės 
ibui Laisvoji Lietuva' Eu

ropos is. Mūsų pastogė bei
žurnalų Jžūsą vytis, Laiškai lietu
viams, Tautos praeitis, Karys 
(n h>: estų apžvalgoje sužinome 
apie k... ų žurnalą ■ ' Ltleju ir jo 
įdomią istoriją, p i Gal nelabai 
tikslu skaitytoją informuoti ir kad 
Naujienas leidžia socialdemokra
tai. Ne visai aišku, kodėl 
apžvalginink as . pasirinko 
smulkiai atpasakoti vieno Metme
nų ir vieno Aidų numerio turinį. 
Iš viso šio aprašymo latvis ar 
estas skaitytojas visgi susidarys 
ne visai tikslų mūsų spaudos vaiz
dą. Tai veikia demoralizuojan
čiai: kas, jei tas pats yra ir latvių 
bei estų apžvalgose?

Aplamai pirmasis žurnalo 
Baltic Forum numeris įdomus ir 
turiningas. Žurnalas vertas dėme
sio — ir iš skaitytojų, ir iš jo 
redakcijos pusės. Linkime jam 
kuo geriausio pasisekimo, nes jis 
ateina, siekdamas reikšmingai 
užpildyti informacijos apie Pabal
tijo kraštus ir kultūras spragą 
Vakarų pasaulyje. a. K.

• Ateitis nr. 10 (1984 gruodis). 
Ateitininkų federacijos leidžia
mas katalikiškos - lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyriausia redaktorė — Stasė 
Petersonienė, 2534 West 40th 
Street, Chicago, IL 60632. Redak
cinė kolegija: Rima Janulevičiū- 
tė, Ramunė Kubiliūtė, Linas Palu-; 
binskas, Raminta Pemkutė, 
Arūnas Pemkus, Darius Poli- 
kaitis, Birutė Tamulynaitė, Arvy
das Žygas. Technikinis redak
torius — Jonas Kuprys. 
Administratorius — Juozas Poli- 
kaitis, 7235 S. Sacramento Avė., 
Chicago, IL 60629. Prenumerata 
JAV ir Kanadoje — 12 dol., susi-*-, 
pažinimui — 9 dol., kituose kraš-. 
tuose — 9 dol., išskyrus Pietų 
Ameriką (7 dol.).

Naujajame žurnalo numeryje 4 
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