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Telesforo Valiaus monografiją pasitinkant

Antros klasės pašto jovale
Išeivių kultūrinis gyveni

mas yra tampriai susijęs su 
prenumeruojama spauda. Ir 
jeigu jos persiuntimas nuolat 
šlubuoja, mūsų kultūriniams 
nervams daroma žala. Žmonės 
pasijunta skriaudžiami. 
Pasigirsta balsai, kad Ameri
kos paštas diskriminuoja et
ninę spaudą.

Iš tiesų paštas mūsų laikraš
čių nediskriminuoja. Valsty
binė pašto sistema į juos žiūri 
kaip į antros klasės klientūrą, 
kuri už patarnavimą moka 
mažiau, todėl privalo kantriai 
laukti savo eilės. Antros 
klasės siuntos yra stumdomos 
iš kampo į kampą, laikomos 
nuošaly tol, kol atsiranda 
laiko jas paskirstyti.

Savo laiku maniau, kad 
išsinuomavęs pašto dėžutę 
Bell Gardens mieste, 
Califomijoje, palengvinsiu 
darbą laiškininkams, tuo būdu 
ir laikraščius gausiu tvarkin
giau. Paikas manymas! 
Pristatymas nė kiek nepagerė
jo, o dėžutė kainuoja 26 
žaliukus metams.

Praėjusių metų pavasarį 
Draugą pradėjau gauti ne tik 
nežmoniškai uždelstą, bet jau 
po keturis, ar net po penkis 
numerius iš karto. Tiesiog 
juokas — 75 metus egzistuojąs 
dienraštis (lietuvių spaudos 
pažiba) pašto dėka pasidarė 
savaitraštiniu konglomeratu. 
Dažni numeriai dėžutėje 
pasirodo po 15 ar 17 dienų nuo 
išleidimo datos. Tarsi Califor- 
nija būtų kitoje planetoje.

Ką daryti? Paprasčiausiai 
ėmiau bombarduoti pašto 
„Consumer Service” įstaigą 
patetiškai? skundais. Gavau 
kelis mandagius atsakymus, 
pažyminčius, kad reikalas 
perduotas ištirti mano zonos 
pašto skyriui. Kantriai 
laukiau, kas iš to išeis. Slinko 
mėnesiai. Nieko gero nesulau
kiau. Jie tebekimšo į dėžutę 
uždelstus keturis ar penkis 
numerius.

Tada sumečiau dar stipres
nį laišką, į jo turinį, anot 
Putino, įpildamas ir širdgėlos, 
ir pagiežos, ir tulžies. Tiesiog 
apkaltinau juos nesą
žiningumu.

Pokalbis su jos autorium Romu Viesulu ■
— Kaip žinome, Telesforas 

Valius paliko labai gausų 
meninį aruodą. Ar buvo sunku 
atrinkti darbus, kurie būtų 
atspausdinti Jūsų paruoštoje 
ir dabar Toronte išleistoje 

• dailininko monografijoje? Ar 
i čia ‘buvo atsižvelgiama į įvai- 
i rius jo kūrybos periodus, ar tik 

žiūrėta į Valiaus meninio 
pasiekimo lygį?

— Darbų peržiūros užduotis 
buvo siekti, kad leidinyje būtų 
reprezentuojami visi kūrybos 
periodai, taip pat atrinkti, 
kaip galima, geriausius visų 
laikotarpių darbus.

— Monografijoje dažnai at
sikartoja užuomina apie 
Žemaitiją ir jos gamtovaizdžio 
įtaką Telesforo Valiaus kūry
bai. Kaip žinoma, Paulius 
Augius, Vytautas Ignas irgi 

' žemaičiai. Ar iš to galėtumėm 
spręsti, kad žemaičiai 
menininkai turi ypatingą 
trauką grafikai?

— To nepasakyčiau. Tiesa, 
Žemaitijoje gal ilgiausiai yra 
užsilikusios liaudies meno 
tradicijos, betgi mūsų grafikų 

Į talentais yra nusėta veik visa 
Lietuva. Antai V. Petravičius 
yra nuo Šakių; M. Bulaka ir V. 
Ratas — nuo Lazdijų, taigi iš 

įstaiga tirianti Draugo ne- Suvalkijos. A. _____
tvarkingą pristatymą. Pana-. Rauduvė yra biržiečiai; 
šius skundus jis gavęs ir iš Jurkūnas yra nuo Širvintų. 

Tai Aukštaitija. M. Katiliūtė ir 
A. Skiriutytė yra šiaulietės, 
arba iš Vidurio Lietuvos. O R. 
Gibavičius ir A. Makūnaitė, 
galima sakyti, yra kauniečiai. 
Taip, kad suminint tik keletą, 
matome, kad grafikos talentų 
„demografija” skųstis negali
me.

— Knygos dailius puslapius 
bevartant, labai greitai akį 
pagauna, kad daug kūrinių 
pavadinti „Samogitia”, o taip 
pat daug ir „Paskutinis 
rytas”. Ar čia dominuojantys 
motyvai Valiaus kūryboje, ar 
parinkti knygai kaip patys 
stipriausi darbai? Būtų įdomu, 
kodėl šitos temos, atrodo,»•** 
vyravo Valiaus kūryboje nuo 
1963 metų?

— Daug darbų „Paskutinio 
ryto" ir „Samogitia” temomis 
leidiniui buvo parinkti todėl, 
kad jie ir sudarė paskutinio 
Valiaus kūrybos dešimtmečio 
dalį. Šie darbai taip pat nulė
mė galutinį dailininko spalvi
nį persilaužimą ir jie tapo 
vėlesnės kūrybos šerdimi. 
Kitos temos jam beliko šalu
tinės. Nepaisant didelės for
mų fragmentacijos ir 
spalvinio antplūdžio dar
buose, nemanau, kad Valius iš 
esmės pasikeitė, nors išvir
šiniai taip atrodytų. Tai yra 
to paties Valiaus kitas žody
nas (nors man asmeniškai gal 
labiau artimi yra jo anksty
vesni darbai, emocionalūs ir 
dramatiški).

Kodėl tos dvi temos domina
vo vėlesnę Valiaus kūrybą? 
Abiejoms temoms dideliu 
kūrybiniu varikliu buvo 
Valiaus gili nostalgija Lietu
vai, nors ji ir liko giliai paslėp-

Pagaliau atėjo laiškas iš Bell 
Gardens pašto įstaigos 
viršininko James Farley. Jis 
rašo, kad jau antrus metus jo 

Kučas ir P. 
V.

kitų žmonių, prenumeruojan
čių „specialaus poreikio” laik
raščius, mažų miestų ar užsie
nio spaudą.

Reiškia, ne tik aš vienas esu 
antros klasės bėdžius. James 
Farley nurodo nesklandaus 
pristatymo priežastis:

„Draugo prenumeratorių 
šioje „zip code” apylinkėje yra 
nedaug, todėl iš siuntėjo nerei
kalaujama surišti laikraščius į 
paketą, skirtą išimtinai tik 
šiai zonai. Siunčiami kaip 
antros klasės paštas, šitie 
paskiri numeriai tranzite 
susimaišo su kitais „non- 
priority” leidiniais. Kadangi 
pašto sistema visų pirma yra 
pajungta pirmos klasės 
laiškams ir didelėms siun
toms, jau suskirstytoms pagal 
„zip” kodus, nedidelio kiekio 
tranzitinis paštas dažnai 
pakliūva į nereguliarų 
procesą”.

James Farley pataria: „Jūs 
galėtumėte Draugą gauti 
tvarkingai kasdien, jei siuntė
jas laikraštį įdėtų į didelį voką 
ir siųstų. pirma klase”.

Ačiū už patarimą. Bet šitoks 
pinigų švaistymas mūsų 
vargstančias leidyklas bema
tant privestų prie visiško 
bankroto. Pirma klasė ne 
laikraščių nosiai.

Amerikos paštas vis dėlto 
turėtų surasti būdus „specia
laus poreikio” spaudos 
persiuntimui ir paskirstymui 
pagerinti. Laiško pabaigoje 
Mr. James Farley tikisi, kad 
taip bus: „Perhaps in the near 
future, we will be able to 
provide you the šame excellent 
service for the Draugas”.

Ši galimybė bus pasiekta, jei 
valdžios žmonės įsitikins, kad 
nedidelio tiražo spauda yra 
etninės 
žmogiškų vertybių išraiška, 
drauge ir Amerikos dvasinio 
potencialo ugdytoja.

Šia prasme vertėtų laiškais 
kreiptis į tuos valdžios žmones 

kultūros dalis,

Pr.V.

ta spalvų ir formų žaisme. Tai 
buvo lyg mandagi, lyriška 
išraiškos frazė. (Valius 
aplamai nenorėjo niekam savo 
sopulio rodyti.)

Kur tų temų pradžia? Daug 
kas galėjo Valiuje sukelti ilgai 
besitęsiančią jo vidaus emo
cinę audrą: Lietuvos laikraščio 
nuokarpa; medžių šakos Senos 
upės pakrantėje, Paryžiuje; 
vario metalo plokščių blizge
sys Toronto studijoje... Valius 
buvo labai asociatyvus. 
Nedaug reikėjo, kad jame kas 
sujudintų visą spiečių 
prisiminimų. Lietuva jam 
kartojosi, kaip kokioj medita
cijoj nuolat sugrįžtantis įvaiz
dis.

— Atsimename, kad 
menininkai anksčiau dažnai 
yra skundęsi,’ jog spausdini
mo procesai netobulai perduo
da meno kūrinių spalvas. Jūsų 
paruoštos monografijos 
reprodukcijų spalvos yra labai 

* patrauklios —■ ar tai reiškia, 
kad yra įvykusi pažanga 
technikoj, ar šios gražios spal
vos vis tiek dar neatitinka 
originalus?

— Geros spaudos yra visur 
— Vakarų Europoje, Kana
doje, JAV, Japonijoje, ir ji yra 
prieinama. Tik, deja, gera, 
aukšto lygio spauda yra bran
gi. Žinoma, dideli tiražai ir 
plati rinka knygoms išlaidas 
palengvina. Bet tų dviejų sąly
gų mūsų išeivijoje kaip tik 
nėra. Čia prasideda dažni 
kompromisai — daryti tai, kas 
galima, o ne tai, kas norėta. |

Šio leidinio spaudos lygis 
yra pasigėrėtinas, o ir spau
dos išlaidos, žinoma, yra toly
gios (už tą sumelę galėčiau 
nusipirkti sau gan patogų 
namą kur užmiestyje...). 
Monografijos spalvotos 
reprodukcijos yra labai 
tikslios. Mažiausi spalviniai 
potepiai, skiedinio ar litogra- 
finio tušo paliejimai, pastelės 
potrūkiai — viskas perduota 
be nukrypimų. Net ir lako 
gelsvumas, ten, kur jis naudo
tas, paveiksluose yra aiškiai 
įžiūrimas.

Telesforas Valius Samogitia IX
Spalvotas ofortas, 1972

, J

ir kongreso atstovus, kuriems 
nuoširdžiai rūpi gyvenimo 
tobulinimas. Galų gale šioje 
srityje antros klasės paštas 
neturėtų būti jovalu.

Telesforas Valius (1914-1977) Nuotrauka Vytauto Maželio

— Ar Jūs buvote atsakin- , — Visa knygos apdaila —
gas už knygos apdailą? Čia ; reprodukcijos, tipografija, 

įrišimas, aplankas, o taip pat 
ir visa knygos sąranga buvo 
pavesta Hugh Michaelson, 
Ltd. Kanados knygų leidykj 

Parengiant leidinį, 
pateikė 

projektą

turbūt turėjo kilti ypatingų 
klausimų, nes aišku norėta, 
kad knyga apie grafiką būtų 
irgi grafiškai šauni ir akį 
patraukianti. Tačiau skaity
tojas, pavyzdžiui, randa, kad 
reprodukcijų dalyje milžiniški 
numeriai, dvikalbė informaci
ja ir gana sunki juoda linija 
puslapio apačioje gal kiek 
atitraukia dėmesį nuo pačių 
kūrinių. Puslapių numeracija 
labai originali — puslapio 
peties aukšty '’. Tačiau turbūt 
ilgai svarstyta, ar ją tęsti ir 
reprodukcijų skyriuje, nes tai 
prideda dar vieną numerį.

lai.
Michaelson man 
apipavidalinimo 
principiniam dizaino aproba
vimui. Pasiūlymą priėmus, 
leidinio detalus apipavidali
nimas buvo pavestas leidyk
lai, kuri šiame darbe speciali
zuojasi.

Apskritai Michaelsono dar
bu esu patenkintas, nors aš 
pats kai kuriuos dalykus gal ir 
kitaip daryčiau. Bet tai jau 

būtų mano, o ne Michaelsono 
asmeniškas skonis ir dizaino 
nuovoka.

Bet kokia spauda reikalin
ga nebaigiamos ir nuolatinės 
priežiūros. Gyvenant skirtin
guose miestuose ir nebūnant 
ten, kur knyga leidžiama — 
staigmenų ir netikėtumų gali 
būti. Jų neišvengta ir čia. Štai 
keli dalykai, kurių buvo gali
ma lengvai išvengti. Įžanga 
knygai — „Foreword” (Paul 
Duval, pp. 7-17) nėra aiškiai 
atskirta nuo pagrindinio kny
gos teksto ir jo dokumentaci
jos (Romas Viesulas: Valius ir 
jo kūryba, reprodukcijos, 
dokumentacija ir bibliogra
fija, pp. 19-143). Nors iš turi
nio tai yra aišku, bet pirmu 
žvilgsniu skaitytojui gali būti 
klaidu žinoti, kur baigiasi 
viena ir prasideda kita. 
Valiaus tėvų nuotraukos 
pernelyg išdidintos, o paties 
Valiaus didelio formato 
nuotraukos leidinyje visai 
nėra. Tai yra didelė klaida, 
kuri, deja, „praslydo”, leidėjui 
paskubinus leidinį, prieš jį 
duodant galutinai patikrinti. 
Visa tai pastebėta leidinį jau 
išspausdinus.

— Pastebima, kad Valiaus 
kūrybos aptarimo lietuviška
sis ir angliškasis tekstas turi 
skirtingas jausmines 
temperatūras. Ar galėtumėte 
tai komentuoti?

— Manau, kad bet kokiame 
vertime tai yra neišvengiama, 
nes tekstas vertėjo yra perku
riamas kita kalba. Taigi, 
negana, kad žmogus turi 
grumtis ne tik su žodžio pras
me, bet drr ir su „temperatū
ros pokaičiais”... Tai yra 
nedėkingo ir raizgaus darbo 
kamuolys. Reikia džiaugtis, 
kad yra žmonių, norinčių tą 
kamuolį išnarplioti.

— Telesforas Valius buvo 
vienas iš Jūsų mokytojų 
Freiburgo meno mokykloje. Ar 
tai paskatino Jus šią knygą 
paruošti? Ar Valius turėjo 
įtakos ir Jūsų Pačių kūrybai, 
ar abu ėjote skirtingais 
keliais?

— Būdamas Valiaus moki
niu Freiburgo meno mokyk
loje, negalėjau pagalvoti, kad 
štai po trisdešimt metų rašy
siu savo buvusio mokytojo 
monografiją. Taigi, keistas 
gyvenimo ratas! Mane knygą 
rašyti skatino ir prašė Aldona 
Valiuvienė. Gerai pažinojęs 
Valių, atsisakyti negalėjau.

Ar Valius turėjo įtakos 
mano kūrybai? Meno mokyk
loje — taip. Išėjus iš mokyk
los, ši įtaka nebesitęsė, nors 
abu savo kūryba likome 
giminingi. Žmogaus būties 
trapumas ir savo krašto prara
dimo įskaudas, taip ryškūs 
Valiaus kūryboje, visuomet 
lietė ir mane, nors mūsų abie
jų buvo reikštasi skirtingai.

— Kokia Valiaus vieta lietu
vių dailės istorijoje? Jeigu šio 
amžiaus trisdešimtasis ir ketu
riasdešimtasis dešimtmetis 
buvo lietuvių dailės suklestė
jimo laikotarpis, kai išsivystė 
modernioji lietuvių grafika, 
kokia buvo Valiaus rolė šiuo 
laikotarpiu? Kokia dabartinė 
jo įtaka dailininkams Kana
doje, JAV ir Lietuvoje?

— Valius buvo vienas iš
(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvos istorinių duomenų lobynas
Algirdas Gustaitis. Tikroji Lietuva. 

Chicaga: Lietuvos Saulių sąjunga 
tremtyje, 1983. Didelio formato, 
kietais virbeliais. 292 psl. 79 žemė
lapiai ir 172 iliustradjos. Spaudė 
Mykolo Morkūno spaustuvė Chica
goje. Kaina — 20 dol. Gaunama 
Drauge.

JUOZAS PRUNSKIS

*

Tai kruopštus, rūpestingo, 
Lietuvą didžiai mylinčio auto
riaus daugiau kaip keturių 
dešimtmečių darbas. Medžia
gą jis telkė, darbuodamasis 
Vilniaus krašte, lankydamas 
tolimesnes sritis, kaip Lydą, 
Gardiną, buvodamas prūsų ■ 
žemėse, vykdamas į daugybę 
Europos ir Amerikos muziejų, 
archyvų, susirašinėdamas su 
mūsų tautos istoriją, etnogra
fiją pažįstančiais žmonėmis, 
kaip J. Jakštu, P. Būtėnu, M. 
Anysu, M. Gelžiniu, St. 
Lozoraičiu ir daugybe kitų, net 
aplankydamas Europoje 
gyvenantį E. 
gausiai suradęs medžiagos 
archyvuose, o ypač gausiai 
surinkdamas Lietuvos žemė
lapių nuo pat seniausių laikų. 
Faktinei šis leidinys tai 
dokumentinė medžiaga, pa
ryškinanti autoriaus paruoštą 
Lietuvos žemėlapį, kurį 1982 
metais Chicagoje išleido Lietu
vos šaulių sąjunga tremtyje ir 
Lietuvių istorijos draugija.

Pagrindinis autoriaus tiks
las buvo surinkti kuo daugiau
siai duomenų, rodančių iki kur 
Lietuvos sienos turėtų eiti, 
ypač vakaruose, Prūsijoje, ir 
pietuose — lenkų savinainose 
srityse. Tą autorius laiko itin 
svarbiu reikalu, tardamas: 
„Tauta, nežinanti savo sienų, 
yra kaip aklas tvarinys, 
paleistas be atitvėrimų erdvė
je” (p. 90).

Su tokiu užsidegimu auto
riui renkant medžiagą, šis 
leidinys pasidarė išsamus isto
rinių etnologinių dokumentų 
rinkinys, savotiška Lietuvos 
ribų enciklopedija, gausiai 
praturtinta 172 iliustracijo
mis. Tai vienas didžiausių 
mūsų leidiniuose istorinių 
Lietuvos žemėlapių rinkinys, 
turįs jų net 79 kopijas, prade
dant nuo prieš Kristų gyvenu
sio Ptolemėjaus braižinių iki 
mūsų laikų.

Gausiomis citatomis auto
rius pavaizduoja lietuvių 
tautos plačiai kitados 
apgyventas ir valdytas ribas, 
lietuvių pastangas istorijos 
eigoje atgauti kai kurias sri
tis, žvelgia į kaimynines 
tautas, ypač išryškindamas 
lietuvių padėtį jų valdomuose 
plotuose, ypačiai daug dėme
sio kreipia į istorinį prūsų 
žemių ryšį su Lietuva, ryžtin
gai ir dokumentuotai ginda
mas lietuvių teises į Vilniją, 
nuostabiai gausiai apžvelgia 
Lietuvą senuose žemėlapiuo
se.

Išryškindamas visus tuos 
istorinius ir etnografinius 
duomenis, autorius stengiasi 
uždegti ryžtą atgauti mūsų 
tautai priklausančias žemes, 
tardamas: „Lietuviškos sri
tys, apie kurias rašoma šioje 
knygoje, kurios pažymėtos 
Lietuvos žemėlapyje (jo 
sudarytame —J. Pr.) privalo 
būti atgautos, atkovotos, 
sugrąžintos lietuvių tautai, ir 
tai priklausys ne nuo sveti
mųjų malonės, bet nuo visų 
lietuvių vieningų darbų, 
siekių, pastangų” (p. 91). O tos 
jo siūlomos ribos 
Drąsiai skelbia: 
prijungti prūsų 
Vyslos” (p. 69).

Besistengdamas 
lietuvių pasitikėjimą 
pastangomis, autorius prime
na tuos laikus, kai lietuviai 
sėdėjo Lenkijos, Čekijos, 
Vengrijos sostuose, (p. 214). 
„Visas Baltvyžio miškynas 
turėjo priklausyti Lietuvai” (p. 
114). Besiekdamas plačių 
užmojų, primena prof. K. 
Pakšto šūkį: „Tautai, kuri 
savo ateities neplanuoja, 
kaimynai pražūtį suplanuoja”

Musėe de L’Homme vitrina, 
vaizduojanti pasaulio būdin
gąsias rases, jų pagrindinius 
atstovus. Viduryje gi 
paveikslu pažymėtas, kaip ( 
muziejus skelbia, būdingasis 
europietis (type intermediaire 
d’europėen normai), kuriuo 
kaip tik parinktas lietuvis.

Taigi — į knygos paruoši
mą įdėta labai daug darbo, 
surinkta ypačiai gausiai 
dokumentinės medžiagos, ji 
parašyta su didele meile lietu
vių tautai ir su ypatingu 
skatinimu siekti atgauti lietu
vių tautai istoriniais ir etno
loginiais duomenimis priklau
somas žemes, kurios, kaip 
autorius skelbia, sudaro 
„tikrąją Lietuvą”. Tik auto
rius negvildena dabarties

Simonaitį;

— plačios. 
„Reikėtų 

žemes iki

sustiprinti
savo

(p. 114). Taigi autorius
stengiasi ne vien informuoti 
apie Lietuvai istoriniu ir 
etnografiniu atžvilgiu priklau
sančias sritis, bet ir formuoti 
ryžtą jas atgauti.

Siekdamas plačiai 
išsiskleidusiai Lietuvai ištver
mingo pajėgumo, autorius 
pabrėžtinai primena, kad 
mūsų likimas daug pareis ir 
nuo mūsų tautos gajumo. Tuo 
klausimu iš dr. Kazio Gri
niaus knygos Atsiminimai ir 
mintys (p.41) cituoja: „Mažiau 
besidauginanti tauta turi be 
karo pamažu nykti ir užleisti 
savo teritoriją labiau besidau
ginančiai gretimai tautai. Jau 
Senajame {statyme (Biblijoje) 
kelis kartus duotas žydų - tikrovės ir realių galimybių, 
tautai biologinis patarimas, nesvarsto kiek mums dabar- 
maždaug taip išreikštas — ' ties aplinkybėmis būtų patar- 
aukite, dauginkitės, pripildy
kite ir užvaldykite visą žemę,, 
kad jūsų būtų tiek daug, kaip 
pajūrio smėlio arba dangaus 
žvaigždžių. To gamtos įstaty
mo lietuviai paskutiniu 
šimtmečiu ėmė nesilaikyti, 
vislumu juos pralenkia gudai 
ir lenkai. Čia glūdi visas mūsų 
tautos likimas, ir jei lietuviai 
nenorės turėti vaikų, tai mūsų 
tautos žuvimo metai galima 
apskaičiuoti ir numatyti. Jei 
vidutinė šeima neaugins nors 

.4 vaikų, tai gresia pavojus 
išmirti. Tai turėtų būt aišku 
visiems susipratusiems lietu
viams. Nesunku suprasti, kas 
reikia daryti, kad lietuvių 
tauta neprapultų”.

Tiesa, šiame veikale auto
rius ne per daug tesilaiko 
sistematinės tvarkos ar 
chronologinės eilės, bet jau 
dokumentinėmis ištraukomis, 
citatomis rinkinys yra , 
gausus ir turtingas savo įvai
rumu ir reikšmingumu. Jos 
tuo svaresnės, kad daugelis 
išryškinta gausiomis, retomis 
iliustracijomis, o jau beveik 
netoli šimtinės žemėlapių 
kopijų tiesiog stebina, kaip ir 
kur jas autorius surinko. Auto
riui yra pasisekę susekti ir 
daug mus intriguojančių 
retenybių, Paryžiaus I

tina kelti plačias pretenzijas 
kaimyninėms tautoms, kada 
mums labai svarbu, palaikant 
gerus santykius, telkti visus 
galimus talkininkus bendron 
kovon su didžiuoju dabarties 
pavergėju — Maskva. Visi 
autoriaus nurodomi siekimai 
— tai gražios, mums brangios 
svajonės, bet kitas klausimas, 
kiek realioji tikrovė dabar 
leistų į jas paskęsti, kai dar 
mes nesame atgavę laisvės, nė 
pačios Lietuvos branduolio. ,

• The Observer vol. 2, no. 1 
(January, 1985). Mėnesinis 
laikraštis anglų kalba, leidžia-, 
mas Amęrikęs lietuvių Romos 
katalikų federacijos. Vykdomasis 
redaktorius — Jonas Kuprys. 
Administratorė — Grasilda Petku- 
vienė. Adresas: The Observer, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Metinė prenumerata — 10 

, dol. Atskiras numeris — 1 dol.
Naujame The Observer nume

ryje Victor A. Vaitkus nušviečia, 
kaip sovietai blokuoja paštą lietu
viams kaliniams, Ramunė 
Kubiliūtė apžvelgia anglų kalba 
knygas apie rusus, kuriose mini
mi lietuviai, daug žinių apie išei
vijos lietuvių veiklą. Numeris 
taipgi patrauklus savo nauja 
išvaizda — geresnis popierius, 
daug nuotraukų, išradinga spau
dos grafika.

T

Vėluva (Vėlava, Vetala, vok. Wilow, Welau, Weh- santakoje. Ch. Hartknoch graviūra, 1684 m. 16 
lau, dabar Sovietų Rusijos vadinama Znamensk) — Algirdo Gustaičio archyvo.
sena prūsų gyvenvietė Priegliaus ir Alnos upių

Amerikos operų organizacijos

konferencija
Praeitų metų lapkričio 

mėnesio 7-10 dienomis 
Chicagoje, Mariott viešbutyje, 
vyko Amerikos operų organi
zacijos (Centrai Opera Ser- 
vice) konferencija. Joje daly
vavau, atstovaudama 
Naujajai Chicagos operos 
kompanijai. Buvo suvažiavę 
atstovai ne tik iš įvairių 
Amerikos miestų, bet ir iš 
Havajų bei kaimyninės 
Kanados. Konferencijos 
pagrindinė tema — naujų 
operų pastatymas. Konferen
cijoje iškeltos mintys, manau, 
turėtų būti įdomios ir 
naudingos mums, lietuviams, 
organizuojant naujų lietu
viškų operų pastatymus, idant 
mūsų kultūrinis 
nesiribotų vien tik senų 
svetimų operų pakartojimais. 
Kadangi suvažiavime iškeltos 
problemos statant naujas

operas, atrodo, yra univer
salios, norėčiau čia jomis su 
lietuviais skaitytojais 
pasidalinti.

1 Pirmą dieną, 
cijos Mariott 
įvyko dalyvių

neatitinka

po registra- 
viešbutyje, 
priėmimas 

Operos rūmų Tower Club. Čia 
Chicagos Lyric operos direkto
rė Ardis Krainik pasveikino 
visus, palinkėjo sėkmės 
konferencijos darbuose ir po 
vaišių pakvietė pasigrožėti 
Mozarto operos „Die Ent- 
fuerung aus dem Serail” 
spektakliu.

Kitos dienos rytinėse dis
kusijose buvo svarstoma tema 

___,____  — kūrinio ruošos eiga (work- 
veikimas I in-progress). Kai nauja opera 

tik

Lietuvos dalis Sebastian Muenster (1489-1652), phia” (Bazelis, 1544). It Algirdo Gustaičio knygos 
vokiečių geografo ir kartografo žemėlapyje (medžio „Tikroji Lietuva”.
raižinys), iispausdintame jo knygoje „Cosmogra-

,-----—1
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i yra kuriama ir jau artėja prie 
užbaigimo, tada teatras

i sukviečia publiką ir pristato 
i kūrinį be dekoracijų, be 

kostiumų, be orkestro — vien 
tik solistams dainuojant ir 
vaidinant su fortepijono paly
da. Taip yra išvengiama 
didelių pastatymo išlaidų, 
suteikiant kompozitoriui 
progą susipažinti su operos 
muzikine ir scenine eiga, | 
stebėti publikos reakcijas bei 
pasiklausyti dirigento ir 
režisieriaus patarimų. Po to, 
kompozitorius ir libretistas, 
pamatę kokius nors trūkumus, 
gali operą perdirbti ir paruoš
ti tikrai operos premjerai. Šis 
metodas yra ypač naudingas 
jauniems, nepatyrusiems 
kompozitoriams ir libretis- 
tams ir yra davęs labai pozity
vių rezultatų. Tačiau kai kurie 
kūrėjai pasisakė prieš jį, 
manydami, kad toks operos 
rašymas gali tapti „komiteto 
kūrybiniu darbu”: kūrėjas, 
besiklausydamas kitų 
patarimų, gali prarasti savo 
originalią idėją, praskiesti 
pačią kūrybą, kaip homogeni- 
zuotą pieną, kai tuo tarpu 
kūryba yra vieno žmogaus 
vizija — tame ir glūdi jos 
stiprybė.

Šią temą benagrinėjant 
buvo prisiminti ir pavyzdžiai 
iš praeities. Populiarioji Verdi 
opera „La Traviata” po prem
jeros susilaukė labai blogos 
kritikos ir tik perrašius antrąjį 
veiksmą buvo teigiamai priim
ta. Mėgstamoji Puccini opera 
„Madame Butterfly” buvo 
perrašyta net šešis kartus, kai 
po premjeros kritikų buvo su 
žeme sumaišyta. Ta proga 
buvo iškeltas faktas, jog tais 
laikais kompozitorius turėjo 
geresnes sąlygas: kad ir po 
nepasisekusios premjeros nau
joji opera turėjo ir antrą, ir 
trečią spektaklį, kuriuose buvo 
galima dalykus pakeisti ar 
publiką prisijaukinti. John

Ludwig (National Institute for 
Music Theater direktorius) 
apgailestavo, kad dabar publi
ka vis laukia „šedevro”, ir 
jeigu po pirmo spektaklio 
naujoji opera
šimtaprocentiniai jos turimą 
„šedevro” sąvoką, kuri dažnai 
yra pagrįsta praeito šimtmečio 
operomis, tai sunku besitikėti 
antrd spektaklio. Jo nuomone, 
kiekvienai naujai 
turėtų būti garantuoti bent du 
spektakliai skirtinguose 
teatruose, 
sąlygos būtų 
praeitame šimtmetyje, 
neturėtumėm 
„Traviatos”,
Butterfly”, nei „Carmen”, nei 
daug kitų populiarių operų.

Toliau kalbėjo Stephen 
Wadsworth, jaunas libretistas 
ir režisierius, kuri-s 
kolaboravo su kompozitorium 
Leonard Bernstein jo neseniai 
pasirodžiusios operos „A Quiet 
Place” kūryboje ir pastatyme. 
Trys teatrai — La Scala, 
Houston Grand Opera ir 
Kennedy Center buvo iš w 
anksto užsiangažavę pastaty
ti šią operą, bet po premjeros 
kritika buvo tokia baisi, kad 
tik dėka Bernsteino vardo ji 
susilaukė ir antro, ir trečio 
spektaklio. Vienas kritikas net 

| patarė Bernsteinui daugiau 
neimti plunksnos į rankas. O 
dėl libreto, toliau kalbėjo 
Wadsworth, tai turbūt niekas 
niekada nėra susilaukęs tokio 
totalinio sunaikinimo, kaip jis 
pats. Tačiau jis yra įsitikinęs, 
kad kritikų pasisakymai yra 
nesusiję su reikalu („irrele- 
vant”). Vien tik laikas 
parodys veikalo vertę. Be to, 
jis apgailestavo gerų kritikų 
trūkumą — anot jo, pasaulyje 
yra tik pora kritikų, kurie 
supranta modernią muziką ir 
iš kurių galima ko nors 
pasimokyti.

Tolimesnėje diskusijų eigoje 
Colin Graham, buvęs Ben- 
jamin Britten operų režisie
rius Anglijoje ir dabartinis 
meno vadovas St. Louis Opera 
Theatre, pareiškė, kad naujos 
operos pastatymui originalūs 
kostiumai ir dekoracijos yra 
būtinybė. Negalima išvesti 
scenon naujo kūrinio su daug 
kartų valytais nuomotais 
kostiumais ar iš dulkėto 
sandėlio ištrauktomis dekora
cijomis, nes laikas išdildo 
originalią kūrėjo —■ dailininko 
sąvoką.

Po pietų vyko diskusijos 
kaip' sutelkti pinigų naujos 
operos pastatymui bei kaip 
sudominti publiką ta nauja 
kūryba. Buvo paminėtas 
vienas labai daug pasisekimo 
susilaukęs būdas — John 
Duffy New Yorke ruošiamos 
vakaronės („Meet the Com- 
poser”), kur kompozitorius 
susitinka su publika, jai 
paaiškina savo kūrinį ir dis-

Telesforo Valiaus 
monografija 

(Atkelta iš 1 psl.) 
modernios Lietuvos grafikos 
kūrėjų. Nors jo kūrybos 
laikotarpis Lietuvoje buvo 
palyginti trumpas, jo grafikos 
žymė mūsų dailės istorijoje 
yra stipri. Tiesioginio Valiaus 
kūrybos sekimo Lietuvoje aš 
nematau. Bet tie grafikos 
pagrindai, kuriuos statė 
Valius ir kiti jo bendralaikiai, 
Lietuvoje reiškėsi, sakyčiau, 
su nuostabiu tąsumu beveik 
trisdešimt metų. Tik pastaruo
ju dešimtmečiu grafikoje, kaip 
ir kitose dailės šakose Lietu
voje, jaučiamas išraiškos 
suuniversalėjimas.

Dėl jo įtakos Kanadoje gali
ma tik tiek pasakyti, kad 
Valius, dėstydamas, sąmonin
gai savo įtaką studentams 
perduoti vengė ir rūpinosi 
išauklėti skirtingus kūry
binius individus, tokie, kokie 
jie natūraliai yra. Tai buvo 
Valiaus pedagoginė pažiūra.

— Ar teko patirti, koks yra 
šios monografijos įspūdis 
amerikiečiams ?

— Labai geras. Nors tai 
skamba ir pagyrūniškai, turiu 
pasakyti, kad susilaukiau 
daug gerų komentarų. Matyti, 
kad šį leidinį galima „nešti į 
žmones”.

— Dėkojame dailininkui Ro
mui Viesului už pokalbį.

Jeigu šių dienų 
viešpatavusios

šiandien 
nei „Madame

operai kusijų eigoje naujas kūrinys 
publikai pasidaro aiškesnis, 
prieinamesnis. Toliau buvo 
kalbama, kaip yra sunku 
libretistui sukurti originalų 
libretą, kur šalia sklandžios 

nei fabulos yra taip pat svarbu, 
bet ir labai sunku išvystyti 
„dramatis personae” cha
rakterius. Prie to daugiau
sia ir suklumpa šių laikų 
libretistai. Todėl dažnai ban
doma paimti draminį veikalą, 
kur charakteriai yra jau 
išvystyti, ir iš to parašyti 
libretą. Libby Larsen, jauna 
kompozitorė, patarė kreiptis į 
gerus poetus ir kartu su jais 
dirbant kurti operos libretą.

Vakare visi dalyvavome 
Northwestern universiteto 
statomo muzikinio veikalo 
„Dragons” repeticijoje, kur 
pen pertrauką kompozitorius 
pasidalijo savo džiaugsmu ir 
problemomis, kuriant ir 
ruošiant sceniniam 
pastatymui šį kūrinį.

Kitą dieną New York City 
operos meno vadovas ir 
dirigentas Christopher Keene 
įdomiai papasakojo apie savo 
darbą su Philip Glass — 
modernistu minimalistu 
kompozitorium. Jo muzikai 
charakteringa, kad viena ir ta 
pati frazė yra kartojama kelis 
šimtus kartų. To darbo metu 
jis šiai muzikai išvystė meilės- 
neapykantos jausmą. 
Viename koncerte Keene 
pasimetė beskaičiuodamas ir 
klausia koncertmeisterio, kiek 
kartų jis tą frazę kartoja. O šis 
staigiai atšovė: „Tai čia tavo 
kaip dirigento atsakomybė”. 
Toliau jis papasakojo, kaip 
Philip Glass savo karjeros 
pradžioje dirbo kaip taksi 
šoferis ir užsidirbęs užten
kamai pinigų važiuodavo su 
savo instrumentalistų grupe 
koncertuoti į Europą. Taip jis 
ir pragarsėjo. Neseniai Rotter- 
damo miestas užsakė, kad jis 
parašytų naują kūrinį jų 
simfoniniam orkestrui. Tačiau 
po pirmos repeticijos olandai 
muzikantai atsisakė jo kūrinį 
groti, paaiškindami, kad tai 
nėra muzika ir tik teisėjui 
įsivėlus į šį reikalą galėjo 
įvykti veikalo premjera.

Vakare, išklausę Lyric 
operos „Carmen” spektaklį, 
konferencijos dalyviai 
skirstėsi, palinkėdami vienas 
kitam: „Iki pasimatymo New 
Yorke ateinantį rudenį”.

Laima Rastenytė- 
Lapinskienė

I
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Dar sykį... šventas Kazimieras Jonas Rūtenis
Šv. Kazimiero 500 metų 

mirties sukaktuvėms su jų 
iškilmėmis ir proginiais rengi
niais jau praeityje matome, 
kad joms paminėti buvo 
sukurta ir išliekančių darbų 
apie šventąjį, siekiančių iškel
ti jo neišblėstančių reikšmę 
mums ir toliau. Be Dariaus 
Lapinsko-Kazio Bradūno ope
ros „Dux Magnus”, Alfonso 
Šešplaukio-Tyruolio redaguo
tos kazimierinė8 poezijos 
antologijos Vainikas — kry
žius — lelija, Simo Sužiedėlio 
istorinės apybraižos Šventas 
Kazimieras, 1458-1484, nemi
nint gausių mažesnės apim
ties studijų ir leidinių, jau 1984 
metams besibaigiant mus 
pasiekė dar dvi knygos, savo 
meninį impulsų sėmusios iš 
šio jubiliejaus: tai Jurgio 
Gliaudos istorinis romanas 
Kovo ketvirtoji (Brooklyn, 
New York: Darbininkas, 1984) 
ir Anatolijaus Kairio penkių 
veiksmų religinė drama 
Šventasis Princas (Chicaga: 
Švento Kazimiero 500 metų 
mirties sukaktuvių komitetas, 
1984). Kadangi šie du veikalai 
dar nespėjo būti plačiau viešai 
aptarti, švenčiant ir vėl kovo 
ketvirtų — šį kartų jau tik 501- 
jų, gal derėtų prie jų kiek su
stoti. Tuo būdu prisiminsime 
vienų realybę, kurių, 
sukaktimis bandydami 
struktūruoti savo viešų min
ties gyvenimų, kartais 
primirštame: sukaktis yra 
tikslu minėti, jų paskatų 
išnaudoti, bet gyvename savo 
pačių dabarties gyvenimų, 
kuriam ir sukaktys turi būti 
pajungtos, o ne atvirkščiai. 
Tad ir iš tos visos gausos 
sukakčių sukeliamų minčių ir 
atpalaiduotų kūrybinių 
polėkių turime išsijoti, kas 
mums gali likti toliau 
reikšminga ir įsisavintina, 
kada grįžtame prie savo 
kasdieninių darbų, pasiner
dami į savo žmonių ateities 
rūpesčius. Mums reikia 
vartotinos, naudingos praei
ties — „a usable pas t”, kaip 
buvo pratę sakyti kai kurie 
amerikiečiai teologai, 
pastaraisiais dešimtmečiais 
svarstydami savo bendruome
nės istorinę patirtį ir visų 
krikščioniškųjų tradicijų 
šiandienos akimis. Be abejo, 
literatūriniai ir kiti meno kūri
niai čia vaidina labai Bvarbų 
vaidmenį. Kaip šitų paskirtį 
atlieka minėti Jurgio Gliau
dos ir Anatolijaus Kairio 
veikalai?

Jurgio Gliaudos Kovo 
ketvirtąją galbūt geriausiai 
reikia suprasti kaip paties 
autoriaus kelionę į Gardino 
pilį 1484 metais. Tai tikrai yra 
nuoširdi rašytojo pastanga 
kūrybiškai įsivaizduoti ir 
atkurti Kazimiero gyvenimo 
pabaigų, kuri, aišku, gali 
susumuoti, kaip kiekvieno 
žmogaus mirties valanda, ir 
jo gyvenimų: pagrindinį 
asmens pasirinkimų, jo įveik
tas ir neįveiktas kliūtis, jo 
dvasios kryptį — Dievop ar 
kur kitur. Jeigu istorinio roma
no žanrui įvykį laikome esmi
ne sudėtine dalimi, tai čia 
įvykis tėra tik vienas — kara
laičio Kazimiero mirties agoni
ja, trunkanti kelias dienas. 
Tai aiškiai nurodo ir romano 
pavadinimas — „Kovo ketvir
toji”. Pasirinkdamas tokius 
griežtus laiko rėmus savo pa
sakojimui, rašytojas gabiai iš
kart laimi savo romanui aiškių 
struktūrų. Tačiau lygiagrečiai 
prisiima ir jos jam uždedamų 
nepatogumų: jeigu romanas 
vaizduos tik tų vienų įvykį — 
Kazimiero mirtį, jis neišven
giamai turės būti statiškas; 
nežiūrint, kad rašytojas į tas 
kelias dienas sukoncentruos 
visų savo herojaus gyvenimų, 
kuriam Kazimiero atveju bus 
lemta likti epizodiniu, skaity
tojui nelauktų pasekmių jam 
bus sunku įvesti. Turbūt 
svarbiausia priemonė, kuria 
rašytojas kompensuoja šiam

statiškumui, yra jo elegiškas 
pasakojimo tonas, atitinkan
tis siužetų, suskambantis jau 
pačioje knygos pradžioje, kada 
karališkoji rogių vilkstinė per 
pūgų artėja į Gardinu: „Gera, 
kada lūpose malda, o lauke 
švelnus smulkių varpų skar
das. Du malonūs varpų balsai: 
diskantas ir altas. Ir buvo 
noras: nesustoti čia, kur kelio
nei pabaiga, bet keliauti, slys
ti toliau ir toliau neįvažinėtu 
sieguotu keliu, pro baltus 
krintančio sniego debesynus” 
(p. 8). Kelionė, autoriaus
rūpestingai sutelktomis 
gamtovaizdžio ir veikėjų jaus
mų detalėmis, tampa išanks
tiniu ženklu Kazimiero kelio
nės — iš žemės į amžinybę.

Be abejo, pasirinktoji 
struktūra reiškia, kad romano 
dėmesio centre bus herojaus 
asmenybė. Tokiu būdu jame 
sekama figūrinio romano 
konvencijomis, atsiribojant 
nuo kitų dviejų romano žanro 
atmainų — įvykio ir erdvės 
romanų. Rašytojas, siek
damas atkurti Kazimiero 
asmenybę, tai darys dvejopai: 
leisdamas jį stebėti šalu
tiniams veikėjams ir per 
paties Kazimiero introspek
cijų. Pastaroji semia jėgos ir 
įgyja meniškų pateisinimų iš 
romanui duotos struktūros: 
mirti besiruošiantis žmogus 
perbėga visų savo gyvenimų, 
jį įvertina ir jį galutinai 
supavidalina, prieš jį patikė
damas amžinybei. Tuo pačiu 
metu rašytojui rūpi pateikti, 
kiek galima, platesnį istorinį 
ir visuomeninį fonų, prieš kurį 
Kazimieras galėtų įgauti 
kontūrus, liudijančius, kad jis 
tikrai yra herojiška ir visuo
tinai reikšminga asmenybė 
(verta, kad autorius imtųsi ją 
atskleisti), iškeliančius jį aukš
čiau jo vien asmeniško vidaus 
pasaulio, padarančius jį 
Bažnyčios pripažintu šventuo
ju ir mūsų istorijos iškilia figū
ra. Šiuos Kovo ketvirtosios 
pagrindinius aspektus geriau 
suprasti ir įvertinti reikalinga 
į juos pažvelgti iš arčiau, bet 
prieš tai atkreiptinas dėmesys 
į pačios pasakojimo technikos 
būdingus bruožus.

Galbūt labiausiai skaitytojų 
patrauks tos knygos dalys, 
kuriose pasakojimas vykdo
mas vaizdavimu, paveikslų 
piešimu, pvz., Gardino pilies, į 
kurių tik kų atvykusi karališ
koji vilkstinė, arba ankstyvas 
knygoje karalaičio Aleksand
ro pasijodinėjimas per pūgų, 
tuo pačiu metu sukuriantis 
Aleksandro charakterį, kaip 
dvasinę, bet savo ruožtu 
patrauklių priešingybę Kazi
mierui (p. 21). Apeliuojama ir į 
garsinius pojūčius: kada 
karališkoji vilkstinė atvyksta į 
Gardino pilį, skamba koply
čios varpai, „altas ir diskan
tas” — autorius, įsimylėjęs šių 
dvejulę, kartos jų skambesį 
per visų knygų, kol pabaigoje, 
varpininko Gaudrimo (turbūt 
įdomiausio veikėjo visoje kny
goje) traukomi, jie nuneš 
Kazimiero sielų į dangų ir ne 
tik į dangų: „Sidabrinis var
pas atsiliepė našlaitišku 
diskantu. Jis patraukė kitų 
virvę — pravirko altas. 
Saulėtas vėjas paslaugiai 
pagavo laidotuviškų verkian
čių varpų skardų ir nunešė į 
šimtmečių ateitį” (p. 232). Kai 
šių varpų skambesys yra 
reikalingas knygos elegiškai 
nuotaikai sugrįžties taškas, 
kiti gausūs pakartojimai 
vargu ar taip svarbūs, o jų yra 
labai daug: ankstesnis vaiz
das ar akcentas, kaip, pvz., 
karalienės Elzbietos baimės 
dėl lietuvių sumoksiu prieš 
karališkųjų šeimų, karalaičių 
mokytojo Jono Dlugošo jiems 
diegiamos pažiūros į jų dinas
tijos vaidmenį Rytų Europoje, 
Kazimiero noras ir vėl 
aplankyti pilies koplyčių, jo 
apsisprendimas, kad jis 
nerašys laiško savo buvusiam

Vytautas Ienas Sv. Kazimieras
Lino raižinys, 22” x 48”, 1979

mokytojui Kalimachui, karto
jami dar ir dar, beveik tais 
pačiais žodžiais, rašytojui 
turbūt manant, kad tokiu 
būdu skaitytojas įsimins jų 
svarbų kūrinio koncepcijai. 
Bet šitie pakartojimai be galo 
sulėtina ir taip jau lėtų 
pasakojimo tempų — roma
no konstrukcijai, vis dėlto 
turinčiai būti gyva pasako
jimo tėkme, kažin ar jie 
tarnauja.

Kazimiero asmenybei 
atskleisti autorius naudoja 
labai apgalvotų strategijų — 
jo įvedimui intensyviai ruošia
masi motinos Elzbietos rūpes
čiu ir brolio Aleksandro min
timis. Patį Kazimierų skai
tytojas pamato tik ketvir
tajame knygos skyriuje, ligo
nį, vežamą rogėse, ir tai labai 
šykščiai; tiek jo fizinė, tiek 
dvasinė būklė čia yra 
priverstinai pasyvi. Ir užuot 
prirakindamas skaitytojo 
dėmesį prie savo herojaus 
figūros, autorius čia pat 
leidžia jam pradėti dėstyti 
savo praeitį: lotynų kalbos 
mokymąsi, mokytojų poveikį 
jam. Tiek ilgai laukus, jo 
paties dar vis nėra (gal tai 
ženklas, kaip labai sunku bus 
jį rodyti ir per visą knygą?) 
Toliau jis matomas Gardino 
pilies koplyčioje — per pilies 
įgulos narių akis. Ir tiktai pily
je jam įrengtame miegama
jame ji* pirmų sykį pakyla 
veiksmui — ruošiasi rašyti 
laišką savo buvusiam moky
tojui, italui, humanistui Kali
machui. Tokiu būdu jam 
sudaroma proga tęsti savo 
praeities apmąstymą, prade
dant su turbūt svarbiausiu jo 
gyvenimo įvykiu: nesėkminga 
jo gimdytojų pastanga jį 
įsodinti į Vengrijos sostą. Nuo 
čia autorius pina romano 

gijas, turinčias rodyti, kaip 
Kazimieras pasiekė šventu
mą, permatydamas ir 
atsižadėdamas žemės valdovų 
garbės dėl kitaip jo suprastos 
žmogiškos būsenos. Tai turbūt 
ir bus pamatinis kūrinio 
konfliktas, vykdomas 
Kazimiero viduje, nors ir 
menkai išaštrintas. Dar kiek 
vėliau Kazimieras atsimena 
karalaičių studiją ir sau 
pakartoja mokytojų mintis: 
Dlugošo teigtą absoliutų 
Lenkijos karalystės, kaip 
katalikybės avangardo Rytų 
Europoje, reikalą, kuriam 
Jogailaičių dinastija turi 
pasišvęsti, ir Kalimacho 
skleistą grožio, poezijos, visų 
religijų vienybės ilgesį, taipgi 
radusi atgarsį Kazimiero sielo
je. (Čia labai įdomu, kad roma
ne lyg ir sukeičiamos Dlugošo 
ir Kalimacho įtakos karalai
čiui, kaip iki šiol jas yra įver
tinę kai kurie istorikai. 
Kalimachas iškyla kaip arti
mesnis šventojo dvasiai, jos 
siekiams, ne kaip buvęs 
pavojingas galimas jo 
suvedžiotojas, o Dlugošas 
padaromas beveik fanatišku 
žemiškos valdžios, šiuokart 
Lenkijos sosto, propaguotoju.)

Kazimieras taipgi svarsto, 
ar jo paties troškimas šventu
mo, netgi stigmų, nėra kartais 
nuodėminga pagunda, mąsty
mo įtampa bando suprasti 
apaštalo Povilo laišką Galatie- 
čiams, ir vis grįžta prie savo 
ryšio su lietuviais dilemos: 
kaip Jogailaitis jis pats yra 
lietuvis, bet lietuviai lenkams 
priešinasi; kur būtų jo paties 
vieta šiame sandoryje? 
Kazimiero balsą sunku išskir
ti, jis tapatus autoriaus balsui. 
Kartais net nesuderinamai 
keičiami požiūriai: pvz., 
Kazimieras, reaguodamas į 

motinos pasakymą, kad jis 
gražus, mintyse su tuo 
sutinka, o tada eina visas 
paragrafas apie jo „trapų, 
miražiškai permatomą grožį”, 
kuris iš tikrųjų jau yra auto
riaus komentaras (p. 81).

Tad pastangoms retoriniu 
būdu atskleisti Kazimiero 
šventumo paslaptį lemta likti 
nesėkmingomis, nežiūrint 
autoriaus bandymo skaitytojų 
užtikripti, jog tas sausas 
dėstymas veda į Kazimiero 
religinį pergyvenimų; 
„Kiekvienas apeiginis posa
kis, kiekvienas judesys vis 
artina, vis artina jį prie 
prasmės, kuri virš mokslų, 
virš filosofijos ir scholas
tikos” (p. 198). Savotiškai
gaila, nes, pvz., tokie sakiniai 
kaip „Karalaitis Kazimieras 
patyrė iš lenkų mokytojų, kad 
gyvenimų formuojųs veiksnys 
yra atsidavimas Dievui — 
šiam atsidavimui paklūsta 
instinktas ir protas. Įvairiais 
metodais mokytojai tvirtino, 
kad sųžinė ir mistinis pasitikė
jimas Apvaizda įveda žmogų į 
pilnutinį žmogiškosios buities 
įprasminimų” (p. 85) yra
šventumo definicija be 
priekaištų, geriausia, kokių 
krikščioniškoji tradicija yra 
sukūrusi per du tūkstančius 
metų. Tačiau ji ir tėra šventu
mo definicija, o mes norėtu
mėm patirti, koks gi yra 
žmogus šventasis, tuo labiau 
kai jis literatūrinis charakte
ris. Autorius pats pripažįsta, 
kad tai teologijos vadovėlių 
tezės („formulės”, „teoremos”, 
kaip jis jas vadina), kurių 
tikroji paskirtis yra sudaryti 
progų herojui jas klausinėti, 
tad ir Kazimieras nutaria 
nerašyti laiško Kalimachui, 
pajutęs, kad „Teiginiai savyje 
yra pamokslas” (p. 52).
Tačiau, parodęs herojų, 
atsimušantį į samprotavimų ir 
retorinių išteklių ribas, jį 
tegali nukelti tik vienų žings
nį toliau — į metaforų ir alego
rijų sritį: Kazimieras „atsimi
nė šventųjį Augustiną... 
.Apsivilkti ir vilkėti Kristumi’ 
(p. 52) ir net mirties patale 
gulėdamas jis „mieguistai 
barstė seniai jam žinomą ir 
vis naują metaforą — Dievas 
neateina perkūno žaibuose, 
neateina pūgos siausme. 
Dievas ateina vasaros vėjelio 
švelnume”, kurią jis palygina 
su kita metafora: „Mirtis atei
na kaip sapnas, užuomaršoje” 
(p. 229). Ši labai įtaigi Dievo ir 
mirties atėjimo sugretinimo 
užuomazga lieka neišvystyta. 
Nors žinome, kad metaforos ir 
alegorijos veiksmingai 
struktūruoja mūsų gyvenimą, 
tačiau visada yra galimybė 
joms likti tuščiom, o ypač 
literatūriniuose kūriniuose, 
kada joms kaip rėmams 
patikimas visas kūrinyje 
vaizduojamos realybės svoris, 
ir nepakankamai pasirūpina
ma ta tankia, pilnakrauje 
žmogiško gyvenimo tekstūra, 
kuri viena tegali tuos rėmus 
pripildyti ir įprasminti.

Prošvaisčių į šį neatlyžta- 
mą traktatinį Kazimiero vidi
nės būsenos sklaidymų įneša 
kai kurie trumpi dialogai, pvz., 
bu motina karaliene Elzbieta: 
„Aš nevaldau karalystės, — 
pakartojo karalaitis, — aš 
noriu būti žmogus. Tokiam 
lengviau suvokti Dievo valių. 
Tada ir aš esu didelio 
karaliaus pavaldinys” (p. 83). 
Lakoniškai sausas karalie
nės atsakymas geriausiai 
patvirtina, jog ši Kazimiero 
laikysena tikrai yra „stebuk
las” (p. 84). Kitas pavyzdy* — 
Kazimiero pokalbis su broliu 
Aleksandru: „Kas gali nuro
dyti kelią karaliui? — nustebo 
Aleksandras. Kazimieras švel
niai pažiūrėjo į brolį, lyg 
nustebęs, kad šis nežino tokio 
paprasto ir suprantamo daik
to. Ir atsakė: — Dievas” (p. 
139). Šitoks herojaus dvasinės 
krypties vaizdavimo būdas, 
lapidariškais posakiais, kylan-

AD ACTA

Sėd libera nos a malo

Nelyk, nelyk,dangau. Verk gyvenimo kelyje parklupęs. 
Atėjo gerų norų vedini. Paties Viešpaties siųsti — Šventojo 
lydėti...

PIRMASIS
Aš girdžiu, katedros varpai gaudžia!?

ANTRASIS

Dėl Dievo meilės tylėk. Niekam apie tai neprasi
tark. Užrūstinsi...
PIRMASIS

O tu ar girdi?
ANTRASIS

Aš? Ne! Aš negirdžiu, bet man pakanka, kad tu 
sakai, kad girdi...
PIRMASIS

Tu negirdi? Tai gal ir aš negirdžiu. Aš gal tik 
sakau, kad girdžiu? Bet aš girdžiu! Ir man kažin kas 
liepia taip sakyti, kad aš girdžiu. Viešpatie, atverk ir 
jų ausis...

ANTRASIS

(ramindamas) Taip. Aš suprantu. Būk tu tas, 
kuris girdi. Aš tau tikiu. Žinau, taip mums iš Kated
ros išnešamas Šventojo karstas liepia...

* * *
„Vykdant nutarimą perkelti šv. Kazimiero relikvijas j 

Šv. Petro ir Povilo bažnyčią Vilniuje, 1952.X.9. 12 vai. 
susirinkome prie Katedros durų... aš... kanauninkas... Vil
niaus dekanas, Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, reli
ginio kulto įgaliotinio įstaigos tarnautojos ir Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto atstovė Prokopjeva. Ji mums 
atrakino duris...”

PIRMASIS
Jau tolstam nuo šventos ir palaimintos vietos ir 

vargu ar besugrįšime...
ANTRASIS

Pastebėjai, Prokopjeva užrakino duris ir ten jau 
nebeieisi — tik įsilaužti gali...
PIR -įASIS

Nejaugi jau niekad nebeatlydėsime Šventojo 
palaikų atgal į šventovę?
ANTRASIS

Kasdien mano mielas, — kasdien mintyse...
PIRMASIS

Taigi. Tik mintyse...
Nebebus tau, Karalaiti, ruošiamos eisenos 

Vilniaus gatvėmis. Niekas jau nebeneš iškilmių vėlia
vos, kaip kadaise nešė Sapiega, tave lydėdamas 
gatve. Visų užmirštas ir nebelankomas turi likti. Taip 
nori gyvenime paklydę tavo tarnai bijodami ir patai
kaudami.

Kodėl senas vėjas Katedros aikštėje verkia ir 
skųsdamasis drebina žemę ir baugina?

Kodėl senas vėjas šakose, lyg prinokęs obuolys 
supasi ir žaisdamas saulėje juokauja?

Kodėl vis pučia ir viską neigia, kai pro Šv. Petrą ir 
Povilą einu, ir vis klausia manęs ar verkei — Agnus 
Dei...

čiais iš veikėjų konfrontacijų, 
atstoja ištisas teologines 
argumentacijas.

Kitą Kazimiero introspekci
jos dalį sudaro jo atsimenama 
beveik visa jo gyvenimo patir
tis, tai „Atmintin smelkiasi 
scenos” (p. 53) variantai.
Visos jos atskleidžia Kazimie
rą kaip išmintingą valdytoją 
ir lietuviškų reikalų rėmėjų: 
Vilniaus raštinėje besidarbuo
damas, jis sutaiko susi
vaidijusius kruopininkų ce
cho pusbrolius, palankiai 
išsprendžia žemaičio konflik
tų su vienuoliais dėl medžioji
mo šventoje vietoje, sudrau
džia Maskvos pulkų vykdomų 
Lietuvos sričių puldinėjimų po 
bažnyčių statymo priedanga, 
maloniai priima Vakarų žydų 
atstovu*, leisdama* jiems 
atvykti apsigyventi Didžiojoje 
Lietuvos kunigaikštijoje. Čia 
ryškinama Kazimiero toleran
cija ir žmoniškumas — iš 
Kalimacho skelbtų renesansi
nio humanizmo idėjų jis 
sugebėjo pasisavinti, kas 
vertingiausia, ir tapo savo 
laiko tiesos ir šviesos skleidė
ju. Tai labai svarbu, norint 
suvokti Kazimiero asmenybės 
istorinius matmenis. Bet 
kadangi epizodai nėra tar
pusavy susiję, kūrinio fabulai 

jie mažai turi poveikio. Jų 
funkcija — demonstratyvinė. 
Tačiau retkarčiais ir ji gražiai 
išnaudojama. Viena pačių 
stipriausių romano scenų yra 
sergančio Kazimiero 
sapnuojamas legendarinis jo 
gyvenimo epizodas, kada jis 
anksti rytų Vilniuje nueina 
melstis prie dar neatidarytos 
katedros ir sutinka elgetų, 
kuriam jis padovanoja savo 
kailinukus. Autorius daugybe 
meninių detalių pripildo šį 
įvykį: kad KazimieraB išėjo, 
verčiamas noro atlikti išpažin
tį dėl pajusto šventumo geis
mo, bijodamas, kad tai nuodė
mė, kad jo ašutinė čia yra, čia 
dingsta, kad čia pasireiškia 
Kazimiero ypatingas ryšys su 
Vilniumi, taigi ir su Lietuva, 
k. .d savo sandelius ir kailinu
kus atiduodamas nepažįs
tamam vyrui, jis seka 
Evangelijos priesaku — kų 
padarysite vienam iš šių 
mažiausiųjų... Čia jis patenka 
į maldos ekstazę, kuri yra 
viena iš įtikimiausių visoje 
knygoje. Grįžusį į karališkus 
rūmus, sergantį, šalčio krečia
mų tarnas apgaubia tais pa
čiais, jo tik kų atiduotais 
kailinukais. Kadangi tai sap
nas, kurio visi sandai 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lilija Šukytė dainuoja Gruodžio dainas Pagrėbstai

Jeigu kada nors ateityje, 
sakykim, už kokio šimtmečio, 
kultūros istorikas sugalvotų 
tyrinėti XX a. lietuvių išeivių 
muzikinę veiklą ir pradėtų 
raustis archyvuose tarp senų 
programų, tarp laikraščių 
ištraukų, ir norėtų pasiklausy
ti dainų bei muzikos įrašų, tai 
būtų gera, kad jis pirmiausia 
aptiktų Lilijos Šukytės 
plokštelę — Gruodis: Dainos. 
Jis tikriausiai gerai nusiteik
tų ir būtų paakintas toles
niam išeivių kultūrinio feno
meno tyrinėjimui. Nes čia, šio
je plokštelėje, yra visa, kas ge
riausia: pagarba mūsų muzi
kos klasikui Juozui Gruodžiui, 
meilė lietuviškai dainai, o 
kartu gražus dainavimas ir 
meistriška dainų interpre
tacija. Ir dar daugiau: 
klausytojui bus akivaizdu, kad 
dainininkė pasiekė tokį tobulą 
meniškumą ne vien dėl įgimtų 
gabumų ir gero išsilavinimo, 
bet, svarbiausia, dėl 
Vakaruose įgytos visapusės 
meninės kultūros. Absorbavu
si dainų ir operų įvairiausius 
stilįus (įvairiomis kalbomis) 
jinai sugebėjo platesniu ir 
gilesniu požiūriu įsijausti į 
lietuvišką muziką ir ją subti
liai atlikti.

Mums, be abejo, Šukytės 
talentas ir gražus balsas nėra 
jokia naujiena. (Šioje plokšte
lėje, tiesa, girdėti keli 
keblumai aukštoj dainų tesitū- 
roje). Labiausiai džiaugiamės 
jos įvykdytu sumanymu, 
juoba pažadu įdainuoti Banai
čio, Jakubėno ir kitų mūsų 
kompozitorių vokalinę 
muziką. Šioje gi plokštelėje, 
kurią primygtinai siūlyčiau 
muzikos mėgėjams, turime 
vienuolika Gruodžio kompozi
cijų ir šešetą harmonizuotų, 
išdailintų liaudies dainų. Kai 
kurios dainos (Visur tyla, 
Aguonėlės, Rūta) mūsų 
publikai yra gerai pažįsta
mos, nustebintų nebent jautri 
ir rafinuota Šukytės dainų 
interpretacija. Šių eilučių 
autorių tiesiog apstulbino

Prancūzai neskuba 
pirkti premijuotų 

knygų
Šitaip kalba pažįstantieji to 

krašto knygų rinką. Neskuba 
gal ir dėl to,' kad nešvysteli 
joks naujas, įdomų kūrinį 
pateikiąs talentas, Štai, sako, 
kokio vargo praeitų metų 
pabaigoj turėjo komisiją, kol 
paskyrė Goncourt prmiją. 
Turėjo net, prasilenkti su 
premijos skyrimo taisyklėmis. 
Marguerite Duras, kuri gavo 
tą premiją, nėra koks naujas 
talentas (jai jau 70 metų), ir 
jos ta knyga, L'Amant, yra 
dailiai parašyti atsiminimai 
apie savo paauglystės metus, 
kai ji, tuomet tik 15 m. 
amžiaus, netekusi tėvo, iš 
smalsumo viską išbandyti ir iš 
reikalo 
brolius, 
dariusi 
meiluže. _ „ .

Lilijos Šukytės plokštelės „Gruodis: Dainos” viršelis (Muenchenas: gal daugiau dėl jos Šiek tiek 
Lietuva Records, 1984).

ietuvių moterų dailininkių draugija pradeda naujus veiklos metus. 
Nuotraukoje matyti naujai išrinkta draugijos valdyba: Ada Sutku
vienė, iždininkė; Donna Marder, pareigas perduodanti pirmininkė; 
Diana Kizlauskienė, pirmininkė; Nijolė Banienė, sekretorė; Vanda 
Balukienė, vicepirmininkė.

aprūpinti du savo 
Saigone buvo pasi- 
turtingo kiniečio 

Knyga perkama, bet

Rudens tylumoj: kiek čia 
žavaus, meilingo reginio, kiek 
švelnaus susimąstymo ir daini
ninkės įsijautimo!

Ramintos Lampsatytės- 
asmenyje Šukytė rado sau 
neįkainojamą talkininkę. 
Pianistė, nesunkiai, regis, 
apvaldžiusi savo partiją, galė
jo laisvai dalyvauti drauge su 
soliste išskirtinai aukšto lygio 
muzikavime. '

Pagaliau, grįžkime prie 
mūsų pramanyto istorikę ar 
muzikologę. Nėrą, , abejonės,

seniai begirdėtos ir jau 
primirštos kitos Gruodžio 
kompozicijos, kuriose mūsų 
muzikos genijus (drįsčiau jį 
taip pavadinti) pasireiškia 
pilnu savo potencialu. Žinome, 
kad per visą savo gyvenimą 
jisai troško sukurti bent vieną 
operą. Ieškojo siužetų, o dar 
labiau tinkamo libretisto, deja, 
pastarojo nesusiradęs, apleido 
savo sumanymą. Dabar, kai 
klausaisi Šukytės plokštelėje 
gaivalingojo Vėjavaikio, 
dramatiškų polinkių rečita- ______
tyvinės dainos Pavasario nak- kad jis pasidžiaugtų ir šios 
tis Berlyne ir kitų raiškių 
kūrinių, smarkiai apgailes
tauji, kad Gruodis nepaliko 
mums operinio veikalo.

Jaučiu, kad šioje mano 
recenzijoje nestinga super- 
liatyvų — atleiskit, tenoriu 
įtikinti skaitytoją, kad Lilijos 
Šukytės plokštelė yra retas 
reiškinys, reta dovana mūsų 
padangėje. Paimkim pavyz
džiui, kad ir tokią trumputę, 
meistriškai sukurtą dainelę

• tfl’Oi.

pikantiškos temos. Pati 
rašytoja premiją sutikusi 
visiškai abejingai (ji plačiai 
pasaulyje žinoma, kaip autorė 
skripto filmui „Hiroshima mon 
amour”).

Renaudot premiją gavo An- 
nie Emaux už La Place. Tai 
taip pat nuotrupos atsiminimų 
apie pasiniokiusios dukters 
santykius Normandijos darbi
ninkų šeimoje, ypač su griežtu 
tėvu. Trečia moteris — 
Michele Perretn — gavo Inter- 
allie premiją už Les Cotoniers 
de Bassalanę — už atsimi-

Dailininkių dėmesiui
Lietuvių moterų dailininkių 

draugija (Lithuanian American 
Women Artists’ Association, Ine.) 
įsisteigė 1971 metais Chicagoje 
dail. Vandos Balukienės rūpes
čiu. 1986 metų pavasarį draugija 
ruošia specialią teminę parodą, 
skirtą savo penkiolikos metų 
sukakčiai pažymėti.

Visos JAV gyvenančios- 
dailininkės, kurios anksčiau 
priklausė draugijai, bet išsikėlė iš

Chicagos ar dėl kitų priežasčių 
nebesireiškia draugijos veikloje, 
dabar maloniai kviečiamos daly
vauti su savo darbais šioje sukak
tuvinėje parodoje. Dėl smulkesnių 
informacijų rašyti Lietuvių 
moterų dailininkių draugijos 
pirmininkei D. Kizlauskienei, 
8900 South 83rd Court, Hickory 
Hills, Illinois 60457, arba 
skambinti (312)598-2542.

praeitais metais skirti vieną 
12,500 svarų premiją ir 
penkias po 1,000 svarų. Ligi 
šiol didžiausia premija už 
romaną Britanijoje buvo 
Bookerio skiriamoji — 10,000 
sv. Vadinas, dabar šita naujo
ji bus didžiausia.

Komisijai teko perskaityti 
280 romanų (254 dar buvo 
rankraščiuose, o 26 spausdin
ti). Be abejo', nemaža krūva, 

’^bet bėda iškilo ne dėl to, kad

plokštelės patraukliu aplanku 
bei gražiomis nuotraukomis,'^ 
tačiau kažin ar būtų paten
kintas lietuvių kalbos ir korek
tūros klaidomis, na, ir gremėz
dišku dainų vertimu į anglų 
kalbą. Štai pavyzdys:

Ėsk, karvute, po pievą, 
Nešk pienelio po viedrą.

išversta (vaje!):
Eat, o cow, in the meadow, vį 
Give us much milk.

■■■■•'■c suįšbsių ir?
"" ' 1 1 1 "

oer oeaa įSKiio ne aei to, Kaa 

rankose žuvies biznį, kad galė- testamente kalbama apie 
tu anrūninti šeima o tain net Preml« UŽ romantišką romą-tų aprūpinti šeimą, o taip pat 
pasakojamos įr jos meilės isto
rijos. 1

Kitas dvi'' reikšmingesnes 
premijas 'nunešė vyrai. 
Femina premija paskirta Ber- 
trand Vi sage už Tous les 
soleils itališka tema. Romane 
pinasi mitaį ir realybė. Jean- 
Philippe Arrou-Vignod gavę 
Premier Roman premiją už, Z. e. \ v w f

A.K. Įlideau sur la nuit, kuriame

Pirmojo lietuviško vaidybinio 
filmo kūrėjo pagerbimas 

Holivudas — tai pasakų bei 
svajonių šalis, savotiška 
„terra incognita”, kurioje ne 
vienas svetimas žmogus 
norėtų pagyventi ir padirbėti. 
Nuo šio šimtmečio pradžios šis 
Kalifornijos metropolis žibėjo 
savo dirbtiniais blizgučiais, 
išleistomis milijoninėmis 
sumomis, žavingomis (ir kar
tais net nuodėmingomis) kino 
aktorėmis, laikinomis 
linksmybėmis bei žiauriomis 
tragedijomis. Tokio gyveni
mo stiliaus paragavimas ne
buvo „užpatentuotas” ameri
kiečių.

Šiomis iliuzijomis apsvaigo 
ir vos iš Žemaitijos atvykęs 
imigrantas Pranas Valuskis: 
Kodėl nepagaminti lietuviško 
filmo? Prisiminęs 1914 m. 
bendrakeleivio pasakojimus 
apie knygnešių laikus, Pranas 
paruošė scenarijų pirmam 
lietuviškam vaidybiniam 
filmui „Naktis Lietuvoje.” 
Filmo gamybą prižiūrėti

pakviestas Holivude žinomas 
Lawrence Underwood, o 
filmavimo darbus atliko Wil- 
liam Beckway. Talkon atėjo 
Valuskio draugai, savi
veiklininkai — scenos darbuo
tojai. Knygnešio rolę atliko 
Pranas Lūšis, Juozas Babke- 
vičius vaidino valstietį Vitėną, 
jo dukterį, knygnešio 
mylimąją — Marė Stankutė, 
našlaitę — Edna Budrikaitė, 
vaidilutę — Irena 
Sedgevičaitė, žandarą — 
Juozas Aftukas. O kiek vargo 
buvo filmo gamintojui! Reikė- pino, 
jo rinkti akcininkus, važinė
jant po lietuvių kolonijas, 
skolintis drabužius, reikmenis 
ir arklius iš Holivūdo filmų 
bendrovės. Gerai, kad 
Valuskis apie viską nusimanė: 
jis ir scenarininkas, ir režisie
rius, ir • operatorius. Taip ir 
gimė 1926 metais pirmas lietu
viškas vaidybinis filmas 
„Naktis Lietuvoje”

Po 50 metų įdomu sužinoti,

„Naktis Lietuvoje" filmo kadras: žandaras (Juozas Aftukas), Jonas 
Steponis (Pranas Lūšis), vaidilutė (Irena Sedgevičaitė).

pasakojama apie Cambridge 
, mokslus ėjusį profesorių, 

koks filmą likimas? Tiąsa, Dvi premijos paskirtos už ‘ 
vienas egzempliorius su lietuj., politinius romanus. Medičis1- ' 
viškais parašais dar anuo premija apdovanotas Bernard- 
metu Valuskio buvo pasiųstas Henry Levy už Le Diable en 
į Kauną; deja, Vilniujte likę tete, kuriame jaunas turtin- 
teatrologai bei kinema- gas prancūzas įsijungia į 
tografai iki šiol nėra užtikę šio 
filmo (tai dar nereiškia, kad jis 
amžiams dingęs). Laimei, an
tras egzempliorius su angliš
kais parašais 
metų pats 
losangehetis 
atidavęs šį 
filmą žinomam kinematogra
fijos darbuotojui Pauliui 
Jasiukoniui. Kadangi filmo 
restauravimu niekas nesirū- 

Intemational Historic 
Films bendrovė Chicagoje 
nutarė filmą atnaujinti pagal 
galimas sąlygas. Bendrovės 
vedėjui P. Bernotui pavyko 
restauruoti 20 minučių ilgumo 
filmą, nes vadinama nitrato 
juosta biivo tiek subyrėjusi, 
jog daug kur liko tik emulsija 
bei pudra.

Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai turės retą progą 
pamatyti šį filmą kovo 17 d. 
po lietuviškų pamaldų Šv. 
Kazimiero parapijos salėje ir 
ta pačia proga pagerbti 
garbingo amžiaus sulaukusį 
filmo kūrėją Praną Valuskį, 
kuris tebegyvena netoli 
lietuvių parapijos. Tą dieną 
Los Angeles Lietuvių bendruo
menė ruošia jauno akademiko 
Raimundo Lapo knygos Ten, 
ekrane, sužibus sutiktuves. 
Knygos turinį aptars rež. 
Petras Maželis. Žodį tars ir 
specialiai ta proga iš Chica
gos atvykęs autorius. Visi 
lietuviai, ypač kino filmų 
mėgėjai, kviečiami gausiai 
dalyvauti neeilinėje kultūrinė
je popietėje. Yra pakviesta ir 
svečių iš Holivūdo — bet tegul 
tai būna staigmena atvy- 
kusiems į popietę!

išliko. Prieš 15 
filmo kūrėjas 
Valuskis buvo 
valandos ilgio

... šv. Kazimieras
(Atkelta iš 3 psl.) 

prasmingai meniškai sujung- * 
ti, įvykęs stebuklas, žaidžian- J 
tis ant tikrovės ir fantazijos J 
ribos, paliudija šventojo būse- . 
ną, išnaudojant ir amžių « 
išvystytą hagiografinę tradi- ■ 
ciją. 1

Kazimiero, kaip šventojo,; j 
charakterį iškelti padeda šąlu-", J 
tinių veikėjų jo figūros stebėji- J J 
mas, iš lauko, pvz., pirmą; j 
kartą pilies koplyčioje. Čia) 1 

I svarbiausią vaidmenį atlieka"
Gardino pilies varpininkas 12 
Gaudrimas, kurio pergyveni
mai ir komentarai pradeda“ 
perkelti Kazimierą i jo kaip 
ateities Lietuvos šventojo plot
mę: „Gražių lūpų šypsnys, 
kuriuo karalaitis atsakė į 
labai žemą senyvo varpininko 
nusilenkimą, pripildė Gaudri
mą keista būsena, lyg tai 
džiaugsmu sutikti karališką 
šypsnį, lyg tai grauduliu 
pamačius ligonį, lyg tai 
dvasios sąmyšiu, palietus pirš
tais nemirštančios istorijos 
metraštį. ,Ar ne dabar’, pagal
vojo Gaudrimas, .tiktų 
karalaičiui Kazimierui iškilti 
aukštame balne, šuoliuoti pro 
kalvas ir lomas, vėjui siautė
jant, sniegui baltinant visą X 
platų pasaulį’ ”(p. 45-46). Ir 
kiti šalutiniai veikėjai 
išnaudojami istoriniam roma
no veiksmo fonui sukurti, kurio 
autorius tada neturi savo 
balsu dėstyti: pvz., politinė 
Lenkijos ir Lietuvos karalys- « 
tės padėtis; Jogailaičių dinas- į" 
tijos problema, siekiant tas ' 
dvi tautas jungti, perteikiama 
Aleksandro svarstymu savo .S 
vietos ir vaidmens toje “ 
istorinėje situacijoje — jis — 
paaiškina Kazimiero nesėkmę ' 
užimti Vengrijos sostą, Mask- — 
vos grėsmę, didikų sąmokslą — 
prieš karališkąją šeimą, jis;'” 
suartėja su lietuviais, užsi- - 
svajojęs apie bajoro dukrą • 
gražuolę Karigailę (proga įves
ti bent vieną „romantinį 
interesą” į knygos pasako
jimą), nuo kurios jį vis dėlto 
atitveria pavasario ledonešis 
Nemune, ir jos tėvo Dauman
to sodyba lieka Aleksandrui 
nesuvokiama ir nerealizuota 
vizija — vėliau jis turės vesti 
Mask os kunigaikščio duktė- ' 
rį. k aralienė Elzbieta savo 
bud:/ n u, įtarumu, priešlietu- 
višku nusistatymu ir politinė
mis ambicijomis, net savo 
pamaldumu anksti į knygą 
įveda ir išryškina politines 
įtampas, kurios suteikia svorį 
Kazimiero atsižadėjimui,, 
žemiškos valdžios. Bet kaip 
visada atsitinka geram roma
ne, šalutiniai veikėjai prade?.;, 
da įgyti savo pačių asmeniš-; 
kus bruožus ir tapti įdomiais 
savo ruožtu, „pabėgti” nuo. 
jiems paskirtos romano 
rėmuose rolės: Aleksandras 
savo narsumu ir veržlumu, j 
kaip kontrastas Kazimierui, ■ , 
varpininkas. Gaudrimas savoj 
jautrumu ir pagoniškos lietu-., 
vybės rusenančiomis nuosė
domis ją stelbti pasiryžusios į 
naujosios krikščionybės laiko- 1 
tarpyje, brolis Adalbertas," 
karalienės nuodėmklausis,n 
kuris „vaikė tarnus, vis rasda- 
mas vieną kitą reikalą. Jam 
patiko stumdyti žmones, būti ‘ 
veikliam, būti nepamaino
mam” (p. 32), pilkas brolis < 
Sulpicijus, nesimpatingas,.; 
riboto proto brolis Koriolanas. ~

A.L.
(Pabaiga ateinantį šeštadienį)

Showers romane jauna našlė 
pasakoja, kaip ji susigyveno 
su savo našlyste. Sąmojingas, 
linksmokai parašytas daly
kas, ir, sako, smagu jį skaity
ti. Tačiau ar Trask tokį 
romaną būtų norėjusi 
apdovanoti?

Komisija pripažino, kad abu 
tie romanai maždaug lygia
verčiai, ir šįkart abiems 
paskyrė tik po pusę tų 12,500 
svarų. Žinote, išlyginti 
komisijoje kilusių nesutarimų 
iš tikro „atėjo” pati Trask. 
Moteris, kuri daugiau kaip 20 
metų susirašinėjo su Trask, 
lemiamu metu atsiuntė jos 
laiškus. Ką gi velionė skaity
davo? Tik ne kokius nors 
romansiukus, o Frank 
Svvinterton, Margaret Invin, 
Nancy Mitford. Iš laiškų 
nemaža kas paaiškėjo apie tą 
moterį: ir ko ji nekenčia, ir kas 
jai patinka. Kuo ji gėrėjosi 
gyvenime ir knygose, tai 
„grakštumu, taktu ir tikru 
sutarimu”, kaip viename 
laiške prasitarė.

B. Kazimieraitis

ną. Buvo, sąko, apsčiai ir 
tokių, bet, kaip viena komisi
jos narė prasitarė: roman
tišką reikia suprasti kaip juo
kingą. Ten moterų herojų 
plaukai būna prinokusių 
kviečių spalvos. Jeigu jos 
miršta vėžiu, tai nuostabiai 
ramios paskutinį kartą užmer
kia akis. Po ginčų ir nesutari
mų komisija vis dėlto priėjo 
išvados, tad parenkamasis 
romanas turėtų būti ne 
eksperimentinis, be kokių nors - 

jnešvarybių, bet originalus ir 
gerai parašytas. Bet sutarti 
buvę sunku. Tikras išgany
mas, sako, būtų buvęs, jeigu į 
komisijos posėdį kambarin 

'būtų įėjusi ta geradarė Trask 
ir plačiau paaiškinusi, kaip iš 

j tikro reikia suprasti jos valią. 
( Po karštų ginčų pagaliau 
,buvo atrinktos dvi dar 
I nespausdintos knygos (kaip 
j praktikuoja ir JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros tary
ba, leisdama svarstyti dar 
nespausdintus darbus).

Vien'a tų atrinktųjų 
tRonald 
tJourney.
(apie mergaitę, kurią, paso- 
idintą užpakalinėje automobi
lio sėdynėje, tėvai vežioja po 
Europą. Ji visą laiką klauso
si, kaip tėvai piktai ginčijasi. 
Tėvus ji myli, bet supranta, 
kad jie nekenčia vienas kito, ir 
dėl to jai skaudu. Romanas 
gerai parašytas, bet neroman
tiškas.

Clare Nonhebel Cold

Chicagos teatruos ’
G.B. Shaw apit 

ginklus ir žmogų
Airijoje gimęs britų dramatur

gas George Bemard Shaw yra 
parašęs apie 50 dramų, išverstų į 
daugelį kalbų, paplitusių po 
daugelio kraštų teatrus. Vieną jų 
„Arms and the Man” dabar iki 
kovo 24 d. imtinai stato Chicagos 
universiteto Court teatras, 5535 S. 
Ellis Avė. Drama sukurta prieš 90 
metų, bet dar gyva pasaulio 
scenoje. Tai antimilitaristinė 
satyra, pasišaipanti iš tariamų 
karo ir armijos herojų, bet pager
bianti profesionalą šveicarą karį; 
pajuokianti ir romantinius ry
šius, mezgamus dėl išskai
čiavimų, bet viskas baigiasi 
laimingu vedybiniu susipora
vimu. Veiksmas iš 1885 m. (taigi 
— prieš šimtmetį) iš Bulgarijos 
karininkų šeimos gyvenimo. Tai 
buvo pati pirmoji drama, kurią 
pats Shaw režisavo Londono 
teatre. Po pirmojo spektaklio, 
Shaw užkopė į sceną ir pasakė 
kalbą. Publika ją palydėjo griaus
mingais plojimais, bet vienas 
garsiai sušuko „boo”. Shaw kreip
damasis į jį tarė: „Ir aš beveik 
sutinku su jumis, bet ką gi mudu 
galime prieš tokią daugybę 
pritariančių...”.

Drama susilaukė sekimų. At
sirado vokiečių: „Der tapfere 
Soldat”, angliškai „The Galiant 
Soldier” ir „The Chocolate 
Soldier”, tapusi net operete Lon
dono, New Yorko teatruose, net ir 
filmu. „Šokoladinis kareivėlis” 
buvo ir Kauno teatre 1923 m. 
pastatytas, režisuojant K. 
Glinskiui.

Dabartinis pastatymas 
Chicagos universiteto teatre 
stiprus. Aktoriai įgudę ir žiūrovas 

• gaivinamas meniško pasigėrė
jimo. Majoro vaidmeny Patrick 

Scena iš filmo „Naktis Lietuvoje”: žiaurieji kareiviai (Masivikas ir Billingsley yra Chicagos univer- 
Dobavis), įsibrovę į kaimiečių namelį. 81teto matematikos ir statistikos

raudonųjų brigadų ir pales
tiniečių teroristų veiklą. O 
Prancūzų akademijos premija 
paskirta Jacąues-Francis 
Rolland už Un dimanche inou- 
bliable pres dcs casernes — 
vaizduojamas intelektualas, 
buvęs komunistas, kuris 
palaipsniui netenka tų poli
tinių iliuzijų.

Komisija nerado 
romantiško romano
1983 m. mirė mažai žinoma 

anglų romanistė Margaret 
Elizabeth Lisle Trask. Savo, 
matyt, nemažą turtą ji paliko 
Autorių draugijai su sąlyga, 
kad iš tų sumų ar iš palūkanų 
kasmet būtų skiriamos premi
jos už romaną ne vyresniems 
kaip 35 m. amžiaus auto
riams. Draugija nutarė jau

Frame Winter 
Joje pasakojama

profesorius. Iš Goodman teatro 
mokyklos atėjusi pagrindinė . 
aktorė Ann Dowd (duktė),., 
vaidinusi ir CBS filme. Karininką 
vaidmeny David Darlow pats 
vadovauja aktorių institutui, 
Chicagoje, vesdamas pratybas ir. 
lektoriaudamas. Tarnaitės rolėje 
Debra Engle atėjusi iš off-, 
Broadway, NBC filmo dalyvė. 
Chris Karchmar vaidinęs off- 
Broadway, o James McCane —; 
Stratfordo festivaly Ontario,, 
Režisierius Nicholas Rudall,- 
laimėjęs Jeff premiją, univer-, 
siteto profesorius.

J. r-r..
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