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Lietuvių kalbos palyginimų žodynas
Šiame numeryje:
Cenzūros ir liberalizmo labirintai
Vengrijoje.
Lietuvių kalbos palyginimų žodynas.
Mstislavas Dobužinskis „Draugo” ka
lendoriuje.
Skulptorius Jokūbas Dagys ant 80
metų amžiaus slenksčio.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
Parodos LKMA tryliktame suvažia
vime.
Lietuvos praeities šedevrai kartografiios parodoje.
Cas teisybė, tai ne melas.
' Chicagos teatruose.

PaAačtės
Cenzūros ir liberalizmo
labirintai Vengrijoje
Praėjusių metų lapkričio 25
pasibaigęs
d.
Budapešte
tarptautinis Kultūrinis foru
mas ir ypač jo metu suruoš
ra
ų*
tas ineoficialus
.
atkreipė
simpoziumas
pasaulio dėmesį į Vengrijos
Daugelis
rašytojų
padėtį.
Vakarų komentatorių kalba
apie Vengrijos valdžios
„liberalią” kultūrinę politiką.
Palyginant su padėtimi Lietu
voje, ta politika gana „libera
li”, bet vengrų rašytojai apie
ją kitaip galvoja.
Neseniai įvykusiame Veng
rijos Rašytojų sąjungos
suvažiavime vienas žymiau
sių vengrų autorių Istvan Eorsi pasakė įspūdingą kalbą,
reikalaudamas
cenzūros.
Duokit mums cenzūrą! —
kalbėjo jis. Duokit vieną įstai
gą, kuri būtų aiškiai ir oficia
liai pavadinta cenzorių įstai
ga. Nustatykit, ką ta įstaiga
gali ir negali daryti, kokios jos
teisinės ribos. Jei mes
peržengsime tas ribas, trauki
te mus į teismą. Tada mes
bent Žinosim, kur mes esame
— kalbėjo Eorsi.
Lenkijoje cenzūrą panašiai
puolė „Solidarumo” sąjūdis,
kuris reikalavo, kad valdžia
aiškiai aptartų cenzūros pobū
dį. Tas tikslas buvo iš dalies
pasiektas, kai 1981 metais
valdžia išleido naują įstaty
mą .Apie leidinių ir viešų
renginių kontrolę”. Ir šiandien
cenzūra Lenkijoje atviresnė ir
aiškesnė, negu bet kurioje kito
je vidurio-rytų Europos šalyje.
Pasak anglų rašytojo Timothy Garton Ash („Vengrijos
pamoka”, The Neu> York Revietv of Books, 1985 gruodžio
5), Vengrijoje rašytojų padėtis
ir geresnė, ir blogesnė. Geres
nė, nes daug ką galima oficia
liai išspausdinti, pvz., tokius
lenkų autorius, kaip Witold
Gombrovvicz, kuris pačioje
Lenkijoje uždraustas. Padėtis
blogesnė, nes be oficialaus
cenzoriaus visi pavirto cenzo
riais — ne tiktai centro komi
teto ir kultūros ministerijos
pareigūnai, kurie yra faktiš
kai atsakingi už literatūros
priežiūrą, bet ir visi laikraščių
redaktoriai, leidyklų darbuo
tojai, asmenys, atsakingi už
televizijos programas, ir,
blogiausia, patys rašytojai.

Kur nėra vienos cenzūros, ten
jų klesti daugelis: kolekty
vinės ir asmeninės; politinės ir
; visuomeninės; prieš ir po
* kriyfebs išleidimo; pfifeš rašant,’
jau parašius ir paties rašymo
metu. Tuo atžvilgiu Vengrija
daugiau primena Sovietų
Sąjungą, kur, ironiškai pridu
ria Ash, cenzūra, kaip gerai
žinome, neegzistuoja...
Ash palygina vengrų kultū
rą su labirintu, kuriame
pasiklysta ir rašytojai, ir
patys cenzoriai. Prancūzų isto
rikas Pierre Konde identifika
vo tris aiškius tabu, kurių turi
laikytis vengrų autoriai. Pir
ma, negalima kritikuoti Sovie
tų Sąjungos viešpatavimo
Rytų Europoje, Maskvos užsie
nio politikos ir kaimyninių
komunistinių kraštų, kurie
seka Sovietų Sąjungos pavyz
džiu. Antra, negalima suabejo
ti, kad komunistų partija
valdo teisėtai. Trečia, negali
ma tiesiai pulti marksistiniolenininio socializmo. Šie tabu
labai panašūs į Lietuvoje
veikiančius varžtus, bet
Vengrijoje pasitaiko ypatingų
išimčių, kurių keletą Konde
pacituoja. Pavyzdžiui, veng
rų žurnalas oficialiai išspaus
dino labai atvirą studiją apie
tai, kaip Vengrijos komunistų
partija suklastojo 1947 metų
rinkimus,
kurie formaliai
įteisino jos valdžią. (Įsivaiz
duokit straipsnį Pergalėje
apie apgaulinguosius 1940 m.
vasaros rinkimus į liaudies
seimą ar apie Maskvos sureži
suotą prašymą priimti Lietu
vą į Sovietų Sąjungą!) Vengrų
prozoje ir dramoje 1956 m.
Revoliucijos įvykiai vaizduo
jami, prisidengus permatomu
alegoriniu šydeliu.
Vengrų rašytojai tokios
padėties nevadina „liberaliz
mu”, o kultūrinės diktatūros
„chaosu” ir „anarchija”. Šian
dien, sako jie, visai neįmano
ma įspėti, kas praeis pro
cenzūrą ir kas nepraeis. Kar
tais atrodo, kad cenzūra
beveik viską praleidžia,
tačiau, kas praeina aštuntą
valandą ryto, vėl uždraudžia
ma vidudienį. Kultūros kontro
lės aparatas Vengrijoje pairo,
ir jo pavienės dalys nebesi
derina.
Kaip prieita prie šios padė-

VYTAUTAS A. JONYNAS
LIETUVIŲ KALBOS PA
LYGINIMŲ ŽODYNAS. Suda
rė K. B. Vosylytė. Vilnius: Moks
las, 1985. 390 psl.

*
Gardu, kaip du medų, jei
trečią pridėtum, liežuvį nu
rytum.
Liaudies posakis

Mėgstam didžiuotis savo
kalbos senumu, jos giminin
gumu sanskritui. Gal kiek
rečiau esam linkę užsiminti
jos sudėtingumą. Tiesa,
ne tokį, kaip baskų kalbos, ku
rios neįveikęs velnias metėsi
pragarmėn, pasak legendos.
Bet vis vien varginantį
svetimtaučius ir mūsų pačių
vaikus savo linksniuotėmis,
asmenuotėmis, sangrąžiniais
veiksmažodžiais, kirčiuotėm...
Kalba, kaip visiems žino
ma, yra tautos sielos veidro
dis. Pasak kai kurių antropo
logų, jinai apsprendžianti
mūsų mintijimą, pasaulio
pagavą.
Lakoniškiausiai,
taikliausiai bene bus tai išreiš
kęs filosofas Ludwig Wittgenstein: „Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die Grenzen
meiner Welt”. Tačiau, kai
tenka aptart gimtosios kalbos
savitumą, turtingumą,
vaizdingumą, kaip dažnai kai
ką nutylim, gėdindamiesi tam
tikrų senų garbingų žodžių!
Kaip dažnai pasitenkinam
pakartoję seną, dar nuo
romantikų laikų išlikusį žavė
jimąsi mažybinėmis — malo
ninėmis lytimis arba nuoro
domis, kaip įvairiai nusakoma
arklio spalva (širmas, bėras,
palvas ir t.t.). Nesidrovėdami
skelbti, kad lietuviškas humo-

ras esąs kaimiškai „sveikas”,
šmaikštus ir spalvingas,
nedrįstam pasiklausti, argi iš
tikrųjų jis toksai lakus,
žaidžiąs kalambūrais, žodžių
žaismu, ar vien pasižymįs
smulkių kasdieninės buities
dalykų pastabumu. Kuo iš
tikrųjų savita, skirtinga nuo
kitų kalbų mūsų kalba?
Džiugu pranešti, kad daug
atsakymų į šiuos klausimus
suteikia neseniai pasirodęs
Vilniuj naujas žodynas. Tai
Lietuvių kalbos palyginimų
žodynas, kurį sudarė K. B.
Vosylytė. Originalaus užmojo
knyga. Nors, kaip rodo pava
dinimas, jos pirmąja paskir
tim buvo surinkti krūvon
metonimijas, atseit stilistines
priemones, kurių dėka žodis
tampa tikslia kalbėtojo min
ties ar jausmo išraiška, ši
kompiliacija nemažiau vyku
siai atskleidžia ir sinonimų
gausumą, ir tai, kas šnekamojoj kalboj gyva ir kūrybin
ga ir kas pasenę, tapę nučiu
pinėtomis klišėmis. Taip šalia
nuvalkiotų posakių kaip
„raudonas kaip burokas”,
„piktas, kaip šeškas”, „tvar
ka, kaip bažnyčioj”, „plikas,
kaip tilvikas”, joje aptinkam
priežodžius,
frazeologinius
žodžių junginius (kartais
rimuotus), kurie žavi savo
spalvingumu ir taiklumu:
„Girtą barti, kaip su žąsinu
arti”, „Atėjo, kaip Tonkus į
pakasynas su veseliniu karvo
jum”, „Per kopūstus ir agur
kus jis paspruko, kaip vijur
kas”, „Darbo būtų vežimas,
bet darbininkų, kaip višta
primyžo”, „Ana lygu peilis,
abiem pusėm pjaunamas”
(prisiplakėlė,
nepastovių
pažiūrų), „Gudri, kaip Barz
džių piemenė — žydo ožkomis
savo rugius suganė”.
Knygoj, spausdinamoj
dviem skiltim, yra 390
puslapių, įskaitant rodyklę.
Metrikoj nepažymėta, kiek yra
paskirų žodžių, bet jų tikriau
siai nemažiau, kaip A. Lyberio Lietuvių kalbos sinonimų
žodyno pirmojoj laidoj, 1961.
Žodyno redaktorė grupuoja
savo pavyzdžius alfabetine
tvarka pagal įvairias žodžių
lytis („šuo, šuva, šuns, šunys).
Tai suteikia galybę skiltelių —
poskilčių, kurias Vosylytė

numeruoja. Neužmirština, kad
kiekvienoj skiltelėj gali būti
keli ar keletas sakinių.
Kiekvieną kartą juos palydi
nuoroda į jų kilmę. Ja gali būti
kokia vietovė (koks Tverečius
ar Mosėdis) arba literatūrinis
šaltinis (V. Krėvės, S. Dau
kanto ir t.t. raštai). Skaity
tojui kartais tenka daryt arit
metiką (kiaulė+paršas), bet
pažymėkim prabėgom, kad
gausiausia palyginimų yra
surišta su šuns įvaizdžiu (359
skiltys). Mat tais palygini
mais ne vien išsakomas
„šuniškas” gyvenimas („Min
ta, kaip šuva lukštais”), bet ir
jo inkštimas, bėgsena ir,
analogijos keliu, žmogaus
meilinimasis,
priekabumas,
netikęs būdas („Jis visą laiką
ryzga (kimba, lenda) į mane,
lyg šuo į ubago skvernus”).
Taip pat išreiškiama žmogaus
kalbėsena, ar net nejėgos paju
timas („Reikalingas aš čia,
kaip šuo bažnyčioj”). Kartais
tie palyginimai neutralūs, bet
nemažiau taiklūs ir spalvingi
— „Blizga, kaip šuns pautai
prieš saulę”. Kaip matyti iš
cituojamų pavyzdžių, Vosyly
tė rūpestingai paaiškina
skaitytojui posakio mintį ar
mažiau žinomus žodžius.
Užtat jos veikalas pasitar
nauja ir kaip sinonimų žody
nas, nors, kaip teks apgailėti,
rodykle naudotis nėra taip
paprasta.
Niekur knygoj neužsimena
ma, ar žodyno redaktorei buvo
leista naudotis skaitytuvais
(kompiuteriu). Vargu. Akivaiz
du tačiau, kad sukauptoji
leksikinė medžiaga turtinga,
atverianti skaitytojui iki šiol
neregėtus (o dažnai ir
kalbininkų slapstytus nuo
akių) gimtosios kalbos turtus.
Dievaži, sunku atsigėrėti
Vosylytės darbo kruopštumu,
jos ryžtu įgyvendinti origina
lų savo sumanymą.
Tiesą pasakius, tame „Seza
mai, atsiverk!” nebuvo nieko
magiško. Reikėjo vien pagal
vot. Autorė sakosi pratarmėj,
jog ji paprasčiausiai išnar
šiusi pirmuosius didžiojo lietu
vių kalbos žodyno vienuolika
tomų. Taip pat papildžiusi
darbą kitais šaltiniais. Kai
kuriais moksliškais veikalais
ir mūsų klasikų (V. Krėvės,
Žemaitės, Daukanto, Baltušio
ir t.t.) raštais. Atseit išlesiotos
visos citatos, kuriose aptinka-

ties? Pasak Ash, viena
priežastis yra ankstesniosios
kultūrinės politikos architekto
Gyorgi Aczel pasitraukimas.
Po 1956-tųjų metų Vengrijos
revoliucijos, kurioje rašytojai
vaidino labai svarbų vaidme
nį, Aczel pasiūlė jiems tokį
sandėrį: jei jie laikysis nuoša
liai nuo politikos ir neprasi
žengs partinei drausmei,
valdžia neribos jų stilistinio
braižo ir forminių ieškojimų,
negailės lėšų ir net praban
gos. Šis kompromisas, kurį
vengrų kompartijos generali
nis sekretorius Janos Kadar
apibūdino žodžiais: „Kas ne
prieš mus, tas su mumis”,
išsilaikė apie dvidešimt metų.
Šiandien kompromisas jau
eižėja.
Yra ir kita, dar svarbesnė,
priežastis, kodėl vengrų cenzū
ros aparatas primena suge
dusį laikrodį. Vengrijos kultū
riniai pareigūnai ir partiniai
administratoriai šiandien ne
daugiau tiki į komunistinę
sistemą, kaip tie rašytojai,
kuriuos jie cenzūruoja. Ash
žodžiais, marksistinė-lenininė
sistema Vengrijoje šiandien
primena Lenino veidą Raudo
nosios aikštės mauzoliejuje —
jie abu vaškiniai, nebegyvi.
Vengrijoje niekas nebetiki
ideologija, ir net patys aukš
čiausieji partijos pareigūnai,
kaip labai jie besistengtų,
nebesugeba žiūrėti į pasaulį
rusų akimis. Todėl jie visi
klaidžioja cenzūros ir libera
lizmo labirinte, tvirtina Ash.
Mstislavas Dobužinskis
jp Lietuvių dailiojo meno instituto, Lietuvių fondo padalinio, nuosavybė.
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Mstislavas Dobužinskis
Ukmergė, 1930
Lietuvių dailiojo meno instituto, Lietuvių fondo padalinio, nuosavybė.

mas žodis „kaip” (dažnai
„kap” arba „kai”), „lyg”,
„nei”, „nelyginant” ir t.t.
Nuorodų į vietovę arba raštus
rodyklė nusidriekia tarp kitko
per gerą dešimtį puslapių.
Nenuostabu, jei skaitytojui
bematant dingteli mintis: kaip
būtų žavu, jei būtų galima,
kompiuterį pasikinkius, tų
nuorodų į vietoves dėka sukur
ti kažką panašaus į infrarau
donais spinduliais atliktą
topografinį žemėlapį, atsklei
džiantį, kokioj Lietuvos srityje
liaudies vaizduotė išspin
duliuoja ypatingą šilumą.
Rasit tokie dalykai kol kas
dar neįmanomi, net ir skaity
tuvų pagalba.
Bet net ir dabartinėj savo
formoj Vosylytės veikalas
primena nemažiau iš oro dary
ta žvalgybos nuotrauka. Pa
našiai kaip iš erdvės atlik
tos nuotraukos atskleidžia
archeologams po sąnašom,
smiltim, šebekštynais dūlinčias
buvusių
gyvenviečių
liekanas, kontūrus, taip ir
Lietuvių kalbos palyginimų

Sinagoga (Jurbarkas).’ 1933

žodynas atidengia sodiečio
tikrovės pagavą, jo moralės
kodeksą, etinę struktūrą;
žodžiu, visus žemdirbių civi
lizacijos bruožus.
„Gardu, kaip du medų”, ši
knyga, kartojam, yra reto
žavingumo
veikalas, kurį
sklaidant randam apsčiai
staigmenų,
skatinančių
skaitytoją jį lygint su kitais
žodynais, statytis sau klausi
mus. Bet gal pirmuoju nelauk
tu dalyku yra tai, kad, prie
šingai kitiems žodynų
sudarinėtojams, Vosylytei yra
svetimas polinkis į žodyno
kastravimą. Kadangi redak
torė naudojosi pirmaisiais
vienuolika akademinio, didžio
jo žodyno tomais, jinai turėjo
progos ir nepabūgo išrinkti iš
jo „žodžių-posūnių”, vadina
mųjų „vulgarizmų”, kuriems
pagailėjo prieglobsčio Dabar
tinio lietuvių kalbos žodyno
(vartosim toliau sutrumpini
mą DLKŽ) redaktoriai ir An
tanas Lyberis savo Sinonimų
žodyno laidose. Vienintele
išimtim
yra
palyginimai,
surišti su genitalijomis. Ar
pakils dėl to krašte mirtin
gumas, išvydus tokius žodžius
kaip „subinė”, „pautai”,
„pirdalas”, „šikinė”, „papai”,
nelengva atspėt. Kaip žinome,
didysis lietuvių kalbos žody
nas
kalbos boudlerizacija
nesiverčia. Jau vien todėl
turbūt, kad visi tie žodžiai seni
ir garbingi, atkeliavę ir išlikę
namų židinio kalboj nuo 16-to17-to šimtmečio. Žr. J. Palio
nio veikalą Lietuvių lite
ratūrinė kalba XVI ■ XVII a.
Antra vertus, jokia kultū
ringa tauta nūdien be jų
neišsiverčia. Grožinėj literatū
roj jų per akis. Užtat Vosyly
tės žodynas yra vertingas
darbo įrankis rašytojams,
žurnalistams, redaktoriams, o
ypač vertėjams, nors „slango”
’ ir miestietiško žodyno jame ne
per daug.
Kitu Lietuvių kalbos paly(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių kalbos palyginimų žodynas
(Atkelta iš 1 psl.)

Atitikmenų skaičių*:
Žodis, išreiškiąs
Sinonimų skaičius
Jų rasta:
ginimų žodyno pranašumu
DLKZ
Lyberio
veiksmą
Vosylytės tekste
DLKŽ Lyberio
yra jo semantinis turtingu
mas. Bet šiuokart esama kiek,
painiavos. Kadangi žodyno
14
21
6
Negražiai eina
6
46
redaktorė gausiai naudojosi
16
Dykinėja
6
7
17
39
palyginimais, paimtais iš
gyvosios kalbos, ir kadangi
2
Plepa niekus
21
9
15
5
apskritai vyrauja menki
namosios kalbos žodžiai, A Negražiai valgo
34
10
4
6
3
nenuostabu, kad dažnai kai
kurių žodžių lytys (juo labiau aptariant nūdienio gyvenimo muose nesivaipoma iš Jėzukad čia vaidina stambų vaid- dalykus. Kodėl, dievaži, neva- sėlių ar Panelės Švenčiausios susidaro įspūdis, kad lietuvio
, menį onomatopejinis pradas) dint rokanrolio „kačiaburš- bei bažnytinių indų, kaip sielai paniekos objektu buvo
skiriasi nuo bendrinėn kalbon kiu” arba „ rėkynėmis”. pavyzdžiui, kvebekiečių veikiau tinginystė, dykinė
patekusių formų bei rašybos. Nepadoru tačiau būtų nutylė kalboj. Vosylytės žodyne vos jimas, netvarkingumas, liežu
Susiduriam, taip sakant, su ti, kad, peržvelgęs palyginimų dvejetoj-trejetoj sakinių vavimas, girtavimas, negu
sinonimų perteklium, ir visumą, išeivis pergyvens dvi paminimi kitų tikėjimų išpa tautybė ar socialinė padėtis to
laiko visuomenėj. Užtat nė
skaitytojui nelengva susigau skirtingas jausmines būse
žinėjai, būtent bambizai, ir tai
dyti, ar tas, ar anas žodis yra nas. įpratusiam į teiginius, labai nekaltai: „Džiaugias kiek nenuostabu, jei skilčių
tarmybė, ar pakankamai kad mūsų kaimo sąmojis yra kaip bambizas, kataliką apie davatkas (23), bobas (31)
paplitęs visame krašte. Šiuo „sveikas”, jis nustebs jo ribo apspjaudęs”. O dėl sentikių, kur kas daugiau, negu, sakyatžvilgiu
„mokyklinė”
A. tumu, net archaiškumu, taip palyginimas, sakyčiau, dar Isim, apie kunigus (8) ar net
ponus (20). Arba kad nestinga
Lyberio Sinonimų žodyno visi pavyzdžiai atspindi 19-20
nekaltesnis, o tačiau vaizdin paniekos girtuokliams (43).
pirmoji laida buvo skaitytojui amž. pradžios kaimo pasaulė gas: „Bijo pypkės dūmų kaip
kur kas parankesniu įrankiu, lį. Iš tiesų vos trejetoj sakinė staravieras (sentikis)”. Bent Tikriausiai todėl aliuzijos į
nes joje visur rūpestingai lių aptinkame užuominų į tinka nūdien aptart žmonėms, kokį nors apylinkės nevalei
vą, konkretų asmenį, dažnos.
paaiškinama, kur esama nūdienę > tikrovę (kolūzą, terorizuojantiems rūkančius.
„Nuplyšęs, nuskaręs, kaip
tarmybių, kurie žodžiai rečiau „tempiamą už ausų”, kombai
Nėra pasaulyje tautos, kuri Šlaukštas Vincentas, ar jau
vartojami arba būdingi vien ną, siuvamą mašiną). Visur
poetinei kalbai. Verta paminėt, kitur minima nugrimzdus nesišaipytų iš kaimynų, ar net drabužio geresnio neturi?”
tačiau, kad kai kurie skoliniai praeities ūkanosna butaforija savo pačios žmonių. Vokiečiai Arba: „Nekleigok (nešauk),
kartais taip šauniai sulie — žambriai, žaginiai, čečiai, turi fryzus, kanadiečiai savo kaip Šleinius po grybus”.
tuvinami, kad nelengva juose laidarai, skritės, rudylai ir t.t. Newfies, lietuviai — žemai „Renka, renka, kaip Gelumatpažint barbarizmus: Pravedus apytikrią statistiką, čius. Suprantama todėl, kad ir bauskis beigelius”. „Mandra,
„sviklas” (sviokla), ,,kur- akivaizdu, kad palyginimuos Vosylytės žodyne privalėjo kaip Bradūno kurkė”. Tokių
dupėlis (Kartoffel), „negė- vyrauja naminių gyvulių — rastis palyginimų, taikomų pavyzdžių apstu. Iš kitos
lys” (Nagel, vinis). Savaimėj šuns (359 skiltys), avies-avino kitataučiam, kurių poelgiai, pusės, retai kada švysteli
suprantama, kėd daug ką (47), arklio-kumelės (47), kiau- rėdysena, skirtingas gyveni šventraščio ar literatūriniai
skaitytojas gali atspėti iš lės-paršo (130),gaidžio (51), viš mo būdas, neišvengiamai turė personažai. „Neša, kaip
paties sakinio. Antra vertus, tos (91) — įvaizdžiai. Kas be jo stebinti sėslų lietuvį žemdir Cernaušas kryžių” (sakoma
kaip minėjom, Vosylytė ko, figūruoja dar ir velnias, bį. Lengva taip pat atspėti, apie žmogų, nenoromis ką
nepašykšti duoti paaiškini bet tai „mot passe-partout”, kad daugiausia skilčių skiria nors dirbantį). „Elkis, kaip
mų: „paramas” = plaustas, banalus; tokių palyginimų yra ma žydams — (63). Po jų seka Saliamonas, vis tiek durnium
„nulupėjusi kaip tešla” = nutu bet kurioj kalboj. Bet jei kiti keistuoliai — čigonai (35). palaikys”. „Tylėk, kaip dur
kusi; „persmulkau” = išalkau. regimosios tikrovės buitis su Arba nedraugai — vokiečiai = nius, gudruoliu tave pava
Apniąudu (ir tai didžiausias visais diendaržių kvapais taip prūsai (33). Netikėtumu yra dins”.
Išimtim yra tačiau Raseinių
priekaištas), tačiau, kad ryškiai įsikirtusi palyginimų tai, kad niekur neminimi
Magdė
(minimas, tiesa, ir
rusai,
nors
kažkaip
prasmuko
sudaigstydama savo rodyklę, sandaroj, neužmirština, kad
antrojoj veikalo dalyje, kompi- šalimais paršų, veršių, kume „girtas kaip burliokas”. Užtat Pinčiukas bei Kukutis, bet tai,
liatorė kažkodėl nepasinaudo lių, avinų, toj analogijų gale kur ne kur esama „pedagogi kaip lengva atspėti, nėra
jo savo pačios sudarytu sino rijoj esama ir gandro, zuikio, nių” sakinėlių, skatinančių Borutos ar Martinaičio vaiz
nimų žodynėliu. Imkim, varno, šeško, musės, žalčio, mokytis rusiškai: „šneka duotės sukurtos būtybės).
Didžiausią galvosūkį skaity
sakysim, rodyklėj skiltį „eina” varlės ir t.t. Tokių posakių rusiškai, kaip ropę graužia”.
tojui
sukelia tai, kad dažnai
Keista
—
lenkams
atitenka
ir poskiltę „eina negražiai, dėka kaip „Muzika — kaip
sunku
susigaudyti, ar paly
vos
2
skiltys.
Bet
jie
savo
netvirtai”. Vosylytė čia įrašo trylika tarakonų ir viena
penkis sinonimus: dimbsi, musia” (labai prasta) vaiz atsiima: šlėktelė (18), bajoras ginime panaudotas daikta
kreivoj a, krivuliuoja, lin duotės pasaulis, sakytumėm, (13). Nelaukčiausiu dalyku, vardis sutvėrė veiksmažodį, ar
guoja, šlitiniuoja”. Faktinai kiek prašviesėja, bet vis vien žvelgiant į tos rūšies palygini priešingai. Beveik kas pusla
knygos tekste pasidairius liekama archainio, liaudiško mus, yra lietuvio santykis su pis randam tokius palygini
tokių sinonimų ne penki, bet pasaulėvaizdžio ribose. Jį kiek gudu. Prisimintina šia proga, mus:
„Kebelduoja,
kaip koks
46. Tą patį nepaaiškinamą praplatina ironiški palygini kad A. Lyberio žodyne šis
dalyką pastebim ir žodžio mai „gražus veidelis, kaip akė žodis paprasčiausiai išnykęs, kebelda (nevikriai eina)”.
(be darbo
„bastosi”
atveju. Rodyklė _ čiom pervažiuotas”, „grakšti, tuo tarpu kai DLKŽ siūlo „Gunginėja
slampinėja),
kaip
gunga”. „Ko
duoda du sinonimus, tuo tar kaip samtis” ir t.t. Bet miestie „gudo” vietoj „baltrusį”. Jei
čia
kliokinėji
(vaikštinėji),
palyginimuose
su
žydais
leisti

pu knygos tekste esama net tiškos pagavos nėra, išskyrus
39 žodžių vienaip ar kitaip vieną kitą parafrazės žiežir na įtarti kitų kaimynų įtaką, kaip kliokis, ar neisi darbo
smerkiančių
dykaduonia- bėlę. Taip, pavyzdžiui, tai ten, kur užsimenama apie dirbti?!" „Ko čia kavaitinėji,
vimą. Tiesa, kaip aiškina A. tarptautiniai žinomas posakis gudus, persišviečia veikiau
Lyberis, sinonimika painus „Visi keliai į Romą veda” užuojautos pradas. „Grynas
dalykas, bet vis vien išvirsta liaudies kalboj į „Kaip pavargėlis kaip iš gudų kraš
nesuprantama,
kodėl į subinę visos gyslos, teip į to grįžęs”. „Geras, kaip gudo
raiste augęs”. „Pina, kaip
„negražiai valgo” atveju Kretingą visi keliai ein”.
Reikia džiaugtis, kad „Drau
gudas vyžus (niekus kalba)”. go” kalendorius šiais metais
rodyklėj vos 7 žodžiai, kai
Iš kitos pusės skaitytojui
tekste panašios prasmės ateina tam tikras pasididžia „Ir džiaugsies tu čia man, kaip puošiasi Mstislavo Dobužins
atitikmenų esama 34-ių. Tą vimas. Be abejo, būtų pravar trailas (plepys, melagis) kio piešiniais, vaizduojančiais
patį reiškinį aptinkam tu palyginti Lietuvių kalbos gudas, ožio barzdą užaugi Lietuvos miestų ir bažnyt
„zaunyjimo” (kvailai kalba) palyginimų žodyną su kitų nęs”. „Gryna, kaip iš gudų ati kaimių užkampius. Dobužins
atveju, nors čia proporcija tautų panašiais žodynais, bet, tekėjusi”. „Eina, kaip į Gardi kis šiais piešiniais pasirodo
kiek pakenčiamesnė: rodyklėj net ir neįsivėlę tokion painion ną gudų pažiūrėti (be kaip retas dailininkas ir daly
reikalo)”. „Per naktis nūdina
— 6; tekste 21 žodis.
kiškas žmogus. Jis sugeba
operacijon, galime įžiūrėti
Rodyklė atlieka savo paskir vieną prakilnų dalyką. Mūsuo (gaišta), tai darbas velkasi, išsisaugoti nuo vienos vilio
tį, kai susiduriama su būdvar se nesišaipoma iš religijos. Nei kaip gudo ratai”.
nės, kuri yra reali pagunda
džiais. Taip, sakysim, žodis mūsų liaudis nesikeikia porca
Iš viso, skaitant Lietuvių kiekvienam dailininkui. Daili
„įkyrus”
nurodo
tokius madonomis,
nei palygini- kalbos palyginimų žodyną, ninkas nori sukurti vieningą
palyginimus: kaip girgž
dančios durys, kaip dvaro
košė, kaip gailus krienas, kaip
medinis pjūklas, kaip pilvo
skausmas, kaip neprašytas
svečias. Padeda jinai ir tais
atvejais, kai ieškoma pakai
talo kokiai nuvalkiotai klišei h
la „įsinarpliojo, kaip višta
pakulosna”. Rodyklės pagal
ba galima susirast, kad
JlL į v,
įsivelia ne vien višta, bet taip
pat ir čempė, žvirblis, velnias,
šuva.
Tik tokiu atveju būtina
I
pataikyti į tinkamą veiksma
žodį — „įsivėlė” (ne „įsinarp
liojo”).
Išreiškus šitaip savo
apgailestavimą knygos rodyk
lės netobulumu, tenka pakartot, kad Vosylytės knyga yra
išskirtinės reikšmės dovana
kiekvienam gimtąją kalbą
mylinčiam žmogui, Galbūt
ypačiai išeiviui, nes toje Ali
Babos oloj jis aptiks ne vien
primirštus žodžius, bet ir
Žiema Kaune. 193$)
terminus, padedančius jam Mstislavas Dobužinskis
tiksliai išreikšt savo mintį, Lietuvių dailiojo meno instituto. Lietuvio fondo padalinio, nuosavybė.

kaip kavaitas po visas
pašales?” „Ir knyslinės
(knaisiosis) kaip knyslė, tai
šio, tai to ieškodamas”.
Klausimas galbūt scholas
tinis, kaip toj garsiojoj dile
moj, kas atsirado pirma — viš
ta, ar kiaušinis? Užtat verta jį
palikti akademikams. Bet
faktas lieka faktu: liaudis turi
dovaną nusikalt keiksmažo
džius ar veiksmažodžius, ir jie
išreiškia ką nors prasižen
giančio kaimo visuomenės
normoms. Dažniausiai tie
žodžiai nusako eiseną, laiky
seną, valgymo būdą, laiko
mus nevalyvais. Šioj srityje
sinonimų koncentracija pati
didžiausia.
Kadangi, kaip minėjau,
veikalo rodyklė to raibumo
neatskleidžia
ir norėjos
pasitikrint, kiek tie veiksmažodžiai įsipilietinę bendrinėj
kalboj, tai teko sugrupuoti
pagal Vosylytės suteiktus
paaiškinimus
kai kuriuos
žodžius į grupes ir paskui
peržvelgti, ar jie patekę į
DLKŽ ir Lyberio žodyno
pirmąją laidą. Staigmena
buvo ne tai, kad tam tikra
dalis jų necituojama, bet kad
DLKŽ ir Lyberio žodynas
pateikia daug atitikmenų,
kurie nesumirguliuoja Vosyly
tės tekste. (Žr. lentelę viršuj,
kairėj.)
Įvairiai galima būtų aiškin
ti, kodėl Vosylytės žodyne ran
damų sinonimų skaičius virši
ja DLKŽ ir Lyberio žodyne
aptinkamą kiekį. Gal esama
slavybių ar retai naudojamų
tarmybių. Antra vertus, lente
lę sudarant, naudotasi Lybe
rio žodyno pirmąja laida.
Antroji yra žymiai papildyta.
Bet net ir dabar drauge sudė
jus vieną tą patį veiksmą
išreiškiančių žodžių skaičių,
sakysim, „negražų vaikščio
jimą”, susidaro apvalainios
sumelės; 46+14+6=66. Šešiasde
šimt šeši sinonimai! Ar tai
nekalba apie mūsų kalbos
niuansuotumą?
Nemažiau smalsu buvo pasi
tikrint, kuo Vosylytės žodynas
papildo DLKŽ ir Lyberio
žodyną, šiuokart neapsiribo
jant vien veiksmažodžiais. Vėl
teko parinkt įdomesnius
žodžius, kuriuos autorė palydi
paaiškinimais. Jų surasta
142. Ne visi galbūt jie ypa
čiai svarbūs, bet įdomu, kad
DLKŽ radom tik 78. Likutį
patikrinus Lyberio žodyno

Šeštadienis, 1986 m. sausio mėn. 18 d.

Mstislavas Dobužinskis
Kryžius (Telšiai), 1933
Lietuvių dailiojo meno instituto. Lietuvių fondo padalinio, nuosavybė.

antrojoj laidoj, atsimetė dar
24. Priežastis, kodėl taip atsi
tiko, lengvai atspėjama.
Vosylytė naudojosi akademi
niu didžiuoju lietuvių kalbos
žodynu, tuo tarpu kai DLKŽ ir
Lyberio žodynai, jau nekal
bant apie jų puritoniškumą
(nors tų terminų nebuvom
pasirinkę), yra siauresnės
apimties žodynėliai. Nežiūrint
to, esama dalykų, kuriuos
sunku paaiškint. Kodėl DLKŽ
nepateko toks svarbus žodis,
kaip „skersprūsis”, pagal kurį
lengva nusikalti „skerslatvį”
ir „skersjankę”. Negi nėra
verti pagarbos tokie žodžiai,
kaip „kačiaburškis”, „zurbuolė” (muilo burbulas), „mirionis”
(vaiduoklis, šmėkla),
„vėtraunė” (furija), „ožkavėdaris" (neprisotinamas),
„burkštinas”
(gintaras),
„atkelpom” (be nuovokos),
„rėkynės” (Rock & Roll),
„merglauža, mergamėšis”
(mergišius). Šiuokart Lyberis
duoda „mergjodą”, „zizinėja”

Mstislavas Dobužinskis „Draugo” kalendoriuj
vaizdą, ir to siekdamas kai ką
iš akiračio praleidžia. Dobu
žinskiui įdomu ir tai, kas nesu
daro vieningo reginio. Taip jo j
Kauno teatras ir sodas yra pil
nas įvairaus stiliaus namų ir
stogų ir sienų. Jam įdomi yra
ir tokia siena, kuri seniau
buvo prisiglaudusi prie kito
namo ir jam palikusi savo
buvimo antspaudą. Kai žiūri
į Dobužinskio piešinius, atei
na galvon Tomo Akviniečio
mokslas apie įvairumus
pasaulyje. Jam pasaulio įvai
rybė yra būtinas sukurto
pasaulio bruožas. Ir jeigu Die
vas pašalintų įvairybę, jis tuo
pačiu pašalintų ir gimimą, nes
gedimas yra būtina sąlyga
gimimui. Ir gendantis daiktas
turi savo grožį, ne vien dėl to,
kad jis primena praėjusią
vertybę. Lengviau yra
dailininkui suprasti gendantį
daiktą, jei jis yra anksčiau
buvusios gėrybės liudininkas.
Ne taip lengva suprasti grožį
pačiame nykimo procese.
Tačiau tai yra kartu ne tik
nykimo, bet ir statybos proce
sas. Ir taip krūva lentų prie
klasikinio namo susilaukia
Dobužinskio dėmesio, kaip
kažkas ne tik nykstančio, bet
ir gemančio.

Dobužinskis vaizduoja įvai
raus įkvėpimo lietuviškos
gyvenvietės vaizdą. Aišku,
lietuviškas miestas neturi
vieningo išplanavimo ir dėl to

nei vieningos architektūros.
Todėl Dobužinskio vaizduose
stovi viskas taip, kaip yra
atsiradę ar išlikę. Ir sandėlis,
pastatytas
imperatorišku
stiliumi, gali kelti žiūrovui
klausimą, ar imperinis stilius
ne geriau tinka valdyti daik
tams, negu žmonėms.
Jurbarko sinagoga yra kūri
nys jau pats savaime. Ji yra
lietuviškos statybinės kultū
ros paminklas. Žydų visuo
menės stipriai atstovauja savo
religinei kultūrai, tačiau jos
neturi savos architektūros. Tai
pastebi Paulius Galaunė savo
labai vertingoje knygoje Lietu
vos liaudies menas. Pasak jo,
„tarp lietuvių liaudies ir,
pavyzdžiui, buvusios Jurbar
ko sinagogos ornamentikos
nerasime beveik jokio skirtu
mo” (p. 153). Žydai savo staty
bai pavyzdžius imdavo iš to
krašto, kuriame gyveno. Dėl to
Galaunė gali sakyti, kad
„visos (Lietuvos) sinagogos
architektūrinės
formos
ir
statysena yra šiandien beveik
dingusios 17-18 amžiaus bajo
ru gyvenamųjų namų formos”
(p. 153). Dobužinskis Jurbar
ko sinagogą vaizduoja su jam
įprastu dėmesiu visoms smulk
menoms.
Dobužinskio dėmesys nyks
tančioms smulkmenoms suda
ro mums progą jomis gėrėtis.
Taip štai Plungės vandens
malūnas su savo mūro ir
medžio sienomis ir visa

l (dažnai šlapinasi). Vis tai
dailūs žodžiai (jų yra žymiai
daugiau), įrodantys Vosylytės
įnašo į mūsų leksikologiją
svarbą. Linkėtina, kad netru
kus pasirodytų jos veikalo
nauja laida su pagerinta
rodykle.
Didžiojo lietuvių kalbos
žodyno kartoteka bus tikriau
siai dar padidėjus, kad jos
pagalba būtų galima kompi
liuoti apsčiai kitų specialių
žodynų, kaip, sakysim,
keiksmažodžių žodyną.*)
*) Skaitytojas prisimins, kad
vienos V. Alanto novelės herojus,
įtūžęs ant žmonos, susidarinėja
keiksmažodžių žodynėlį;
— „Vištaprotė! Kvakna! Neva
la! Skretena! Traila! Kleketa! RėJcla! Suslė! Krioga! Netikša! Kyra!
Skėtra! Švankšlė” ir pagaliau,
baigęs skaityti visą savo sąrašėlį,
jis atsigręžė į duris...”
Iš tiesų nėra tai jokie nauja
darai. Vienuolika iš trylikos tų
keiksmažodžių yra A- Lyberio
Sinonimų žodyno antrojoj laidoj.

aplinka yra tiesiog turisto
pasigėrėjimui.
Kai žiūri į Telšių stogų
panoramą, kaip foną milžiniš
kam kryžiui, nežinai kuo
labiau domėtis, ar stogų krai
kais, ar smulkmeniškai išbaig
ta kryžiaus ornamentika.
Dobužinskis turi ypatingą
pamėgimą savo dėmesį pada
lyti tarp renesansinio statinio
ir lentų sienos, kuri griūva,
tarsi tuo norėdamas pasaky
ti, kad ir didelių, ir mažų
paminklų yra toks pat liki
mas.
Kauno kiemas Palangos
gatvėje yra liudininkas daili
ninko dėmesio ne tik kiekvie
nai formai, kuri lentos pagal
ba yra padaroma, bet ir pačiai
lentai. Tai būtų lyg išraiška jo
dėmesio pačiam buvimui, kaip
buvimui, nepaisant kokiame
vaidmenyje tas daiktas yra.
Ir Kauno žiema yra vertin
ga, kaip lietuviška žiema, kuri
yra šalta, bet ji neįstengia
panaikinti to statybinio lietu
viško įvairumo, kuris yra išau
gęs iš įvairios visuomenės
iniciatyvos. Dobužinskis nelei
džia sniegui užpustyti tų
žmogiškų gyvenimo papras
tumų, kuriuos liudija šios gy
venvietės.
Ir taip šiais metais kas
mėnesį „Draugo” kalendorius
savo iliustracijomis atidengs
mums nemeluotą lietuvišką
vietovaizdį, kuris tarsi
archeologinis
radinys
patrauks atviro stebėtojo akį.
V, Bgd.

Skulptorius Jokūbas Dagys
ant 80 metų amžiaus slenksčio
nes karo frontas artėjo.
Dirbdamas mokytojo darbą,
Dagys tobulinosi skulptūros
Dalis žmonių gimsta su srityje. Jis studijų tikslais per
kūrybiniais gabumais. Vieni atostogas lankėsi Vokietijoje
jų tampa poetais, rašytojais, — Berlyne, Prancūzijoje —
muzikais, dainininkais, artis Paryžiuje, ir kt. Ten meno
tais, tapytojais-skulptoriais ir galerijose susipažino su
kt. Menas senas, kaip ir pasaulinio garso, nemirštamo
vardo skuptorių darbais įvai
žmonija.
Lietuvių tauta irgi riuose muziejuose. Kai pereini
apdovanota visų rūšių minėtų kraštų muziejus, paro
menininkais. Lietuvių tautos das ir bažnyčias, pamatai tų
folkloras, dainos, pasakos, kraštų talentų darbus, daug
liaudies drožiniai, kryžiai, pasimokai. Tada žiūrovui
namų papuošalai, atlikti akys prašvinta ir jis gauna
daugiausia savamokslių meni kitą supratimą apie tapybos
ninkų, stebina pasaulio meni bei skulptūros meną. Daugelis
ninkus. Net ir velnių kolek darbų taip ir tebestovi akyse,
cija, išdrožinėta kaimo sako Dagys.
Mūsų darbštusis skulpto
dievdirbių,
stebina visus:
velnių skulptūrų muziejus rius, dabar jubiliatas, visa tai
Kaune, dailininko Žmuidzina matė ir daugiau į galvą įsidė
vičiaus suorganizuotas, visad jo negu būtų eilinis žiūrovasekskursantas pajėgęs. Dauge
yra pilnas lankytojų.
Tačiau lietuvių tauta ilgai lį kūrinių jis specialiai
niui, o ypač XIX a. pabaigoje studijavo.
Dar Lietuvoje gyvendamas
ir XX-jo pradžioje turinčius
talentus jaunuolius pradėjo ir gimnazijoje mokytojau
leisti į mokslus, meno mokyk damas, neseniai baigęs meno
las, esančias Vakarų pasau mokslus, Dagys pradėjo daly
lyje: Prancūzijoje, Italijoje, vauti beveik visose ten rengia
Vokietijoje, taip pat Rusijoje ir mose viešose meno parodose.
1938 m. Lietuvos dailininkų
kitur.
Pirmoji lietuvių Meno aka sąjunga surengė jo vieno paro
demija buvo įsteigta Vilniuje dą Kaune. Kai ta sąjunga 1939
(1579-1773). Vilniaus Meno m. turėjo Lietuvos dailininkų
akademiją uždarius, turintieji parodą Latvijoje — Rygoje, ir
meno gabumų studentai mokė Estijoje — Taline, į tą parodą
si privačiai pas žinomus meni buvo priimta dail. Dagio
ninkus. Pagaliau ir Kaune cementinė figūra „Pavargęs
buvo įsteigta Meno mokykla žmogus”. Galbūt savo pozos ir
(1922) su įvairiais skyriais, medžiagos paprastumu, o gal
kur mokytojais buvo užsie savo meniškąja verte, ta statu
ny studijas baigę lietuviai. la turėjo nepaprastą pasiseki
Iki 1929 m. Meno mokyklos mą. Prie jos fotografavosi
kursas buvo ketvėrių metų, Latvijos ir Estijos prezi
vėliau pratęstas iki šešerių dentai, o estų granitinių
skulptūrų meistras prof. Starmetų.
Turintis meno gabumų lietu kopf ją ypačiai aukštai įvertivis Jokūbas Dagys, gimęs’■ ho rten nuvykusiam ■ Lietuvos
1905 m. gruodžio mėn. 16 d. atstovui dail. Gudaičiui, kuris
ūkininko šeimoje, Šlepščių grįžęs į Kaunu rado reikalo tai
nustebusiems
kaime prie Biržų miesto, buvo papasakoti
laimingesnis jaunuolis. Jis, Lietuvos dailininkams. Deja,
baigęs 1927 m. Biržų gimna likimas taip lėmė, kad ta
ziją, tais pačiais metais įstojo į statula lietuviams nebuvo
Kauno Meno mokyklą, kurios parodyta. Ją nuvežus j Kauną,
skulptūros skyrių baigė 1932 beruošiant parodą, darbinin
m., įsigydamas gimnazijos kai nešė laiptais: ji jiems
mokytojo teises. Tų pačių išsprūdo ir krisdama sudužo.
metų rudenį jau dirbo moky Nežinia, kaip lietuviai būtų
tojo darbą Raseinių gimna įvertinę tą esto profesoriaus
zijoje, kur išdirbo iki 1944 m. išgirtą dail. Dagio darbą. Kaip
Tada pasitraukė į Vokietiją, matome, džiaugsmai ir smū-

Danguolė Sadūnaitė
♦

LIETUS

JONAS KARKA

Dagys
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lietus nudažė gatvę
savaip..
ir vėjas nebaigia
išpažinties prie durų..
//

//

//

//

gi mano dienos ir naktys
tau iškeliavus,
lyg kirmino pagraužtos.,
vaje!

ne kaip žvaigždė
buvai mano gyvenime..

kaip saulė,
savo spinduliais,
savo šiluma
— kasdien —
iš visų pusių
mane apsupdama..
♦

NEGERAI

kaip negerai yra norėti,
kad tavo laivas nuolat
būtų uoste..
(jis ne tam pastatytas!)
juk jis ir bangai priklauso
ir vėjui..
jis toks puikus!
//

//

//

//

o, labai negerai yra norėti,
labai negerai!
kad jis nuolat būtų uoste..

taip triukšmingai
ir paskubomis, pavasarį,
išpasakodavai
mums savo paslaptis,
upeli..
'//

//

//

//

tik žiemai tave
sustabdžius..
kai naktis sniegu apvilkta —
(ir žvaigždžių karūna
virš tavęs šviečia) —
tavoji tyla
mus apsvaigina..

v •

Parodos LKMA tryliktame suvažiavime

Skulptorius Jokūbas Dagys

giai lydi dailininkus ir jų dar
bus.
Kruopščiai atliktos savito
stiliaus skulptūros parodose
žavėdavo ir dabar tebežavi
žiūrovus. Nors dabar išeivijo
je Dagys pakeitė medžiagas,
nors jis nebevartoja nei
cemento, nei dirbtinio grani
to, nes čia skulptūros taikomos
ne lauke laikyti, o kamba
riuose, jų savybės pasiliko
panašios: t.y. judesių papras
tumas ir linijų vientisumas.
1939-1945 m. pasaulinis
karas kaip visos Europos, taip
ir Lietuvos gyvenimą pakeitė
iš • pagrindų, 1944 metais
skulptorius Dagys su šeima
pasitraukė į Vokietiją. Ten
Prūsijoje buvo paimtas apka
sams kasti, ir amžinai atskir
tas nuo šeimos. Jis ilgai
nesužinojo, kur ji yra. Kai
sužinojo, ji jau buvo grįžusi į
Lietuvą. Jie ten rado sudegu
sią savo gyvenvietę, kurią
prieš karą buvo įsigiję. Vėliau
du jo šeimos nariai mirė.
Vienas jų tragiškai žuvo. Taip
vidurinis laikotarpis dailinin
ko gyvenime buvo tragiškais
ženklais pažymėtas. Be abejo,
tai turėjo atsiliepti jo žodžio ir
formos kūrybai.
Likęs vienas po karo Dagys
gyveno D.P. stovyklose. 1947
metais nuvyko fiziniams dar
bams į Angliją, o 1951 m.
atvyko į Kanadą — Toronto, ir
čia tebegyvena iki šiol. Toron
te negaudamas tinkamo dArbo, šen ir ten kiek padirbėjęs
kaip darbininkas, nuo 1954 m.
atsidėjo tik skulptūros ir tapy
bos darbams. Čia jo gyveni
mo sąlygos pasikeitė; pamažu
viskas išėjo dail. Dagiui į gerą.
Atsidėjęs tik meno darbui jis
iš medžių gabalų sutvėrė
gyvas, reikšmingas, pilnas
gyvybės figūras. Tik deja, jos
neprakalba gyva kalba.
Tačiau jos turi didelę prasmę
bei reikšmę. Tą ne vienas
mato.
Didžiojoje spaudoje
kartą buvo pareikšta, kad
Dagys nėra tinkamai įvertina
mas. Tačiau tarptautinėse
parodose Dagio darbai aukš
tai vertinami, kaip klasikiniai
kūriniai, tobulai atlikti.
Vos tik atvykęs į šį kraštą,
netrukus (1952 m.) pradėjo
dalyvauti kanadiečių paro
dose. Kartais jų parodose jis
būdavo paminimas, kaip
geriausias iš dalyvaujančių.
Iki šiol Dagys yra sukūręs
šimtus skulptūrų, suruošęs
keliolika viešų parodų ir daly
vavęs su daugeliu darbų kito
se meno parodose Kanadoje,
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir net Europoje. Dail.
Dagio skulptūros mielai yra
perkamos lietuvių ir kitatau
čių savo butų papuošimui bei
Kiekvienas su savu (medis) dovanoms įvairiomis progo-

mis. Jo darbų galima rasti
bažnyčiose, salėse, bei kapinė
se kaip paminklų.
Dail. Dagys taip uoliai dir
ba, nes jo prigimtis verčia jįpasiaukoti menui. Be šio atsi
davimo kūrybai jo gyvenimas
būtų neprasmingas, ši profe
sija jam ne našta, bet nuola
tinis džiaugsmas,, o lietuvių
tautai yra pasididžiavimas,
nes garsina jos vardą kita
taučių tarpe. Dagio skulptū
ros savo pobūdžiu yra
nesenstančio žanro. Kiekvie
na jo skulptūra turi savo
skirtingą prasmę, turinį.
Dauguma jų vaizduoja lietu
vių tautos įvykius, lietuvybės
idėjas, lietuvių karžygius, jos
vadus. Štai keletas skulptūrų
pavadinimų iš vienos parodos
katalogo: Nr. 17 — Laisvės
meilė niekada nemiršta; 22 —
Kova reikalinga aukų; 59 —
Toli nuo savo namų; 81 — Vii
tis dar gyva; 92 — Mes turime
laimėti; 110 — Nors priešas
tvirtas — nebijau.
Skulptorius Dagys yra išlei
dęs keturias knygas: jų trys
yra dailiojo žodžio kūryba,
kurią rašė, kada sąlygos nelei
do dirbti skulptūrų. Dabar
išleista penktoji knyga, skirta
tik daliai jo sukurtų skulptū
rų. Tarp juoda-bąlta nuotrau
kų joje yra 16 labai dailių
spalvotų puslapių.
Dail. Dagys 'Žiemomis ir
šaltokais sezonais darbuojasi
Toronte, savo rriažo namelio

Gruodžio 26-29 d. Los
Angeles mieste įvykusio Lietu
vių katalikų mokslo aka
demijos 13-to suvažiavimo
proga su savo kūriniais
pasirodė trys dailininkės: Ona
Dokalskaitė Paškevičienė, Jina Totilaitė-Leškienė ir Ramu
nė Motiejūnaitė.
Kiekviena tapytoja gavo
atskirą Šv. Kazimiero parapi
jos mokyklos kambarį. Paka
binimo estetika sukėlė proble
mų. Nepasistengta bet kuo
(audeklu ar tinkamo atspalvio
popieriumi) uždengti rašo
mųjų lentų, jų rėmų, bei sienų
interjerą. Aišku, toks įvairus
rūsyje. Vasaras praleidžia
Wasagos vasarnamyje, kuris
yra arti ežero, o darbo valan
domis nuo ryto iki vakaro jį
tegalima rasti jo dirbtuvėlėje
— pamiškėje, Ten jis visą
laiką tašo ir apkala naujai
pradedamus darbus. Ten
plaktukas ir kaltas retai
tegauna pailsėti. Taipgi Da
gys yra rašęs recenzijų apie
Toronte ruoštas meno paro
das, daugiausia tapybos.
1985 m. gruodžio mėn. 15 d.
Lietuvių namuose, Toronte,
buvo suruošta dail. Dagio
kūrinių paroda. Po to pobūvio
dalyviai buvo supažindinti su
naujai pasirodžiusia Dagio
knyga; buvo paminėta jo
amžiaus 80 metų ir pirmo
pasirodymo kaip dailininko
viešoje parodoje 50 metų
sukaktis.

fonas stelbė reikiamą atidų- ! ti iš paveikslo bandančių
mą, medituojant ties paveiks ištrūkti tamsių spalvų riks
lais.
mas.
Pavyzdžiui,
„Rugia
Onos Dokalskaitės profe-1 pjūtėje”, „Vyšnyne”. Antra
sionalumas
neabejotinas. vertus, yra žiūrovų, kuriems
Prieš karą ji studijavo dailę tokia dramatinė įtampa patin
Minske. Perėmė pačias gerą j ka. Kontūrų raiškumu J.
sias švelnaus realizmo savy Leškienės vaizdiniai tiesiog
bes: meilę objektui, šviesai, I panašūs į spalvotus raižinius.
pojūtį skoningai spalvų dar
Jauna dailininkė Ramunė
nai, potepio technikai. Būdin
Motiejūnaitė meną studi
giausias jos kūrinių bruožas — javo Paryžiuje. Galima ją
lyriškumas. Jį regime portre apibūdinti kaip ekspresyvaus
tuose (moterų veidų, rankų, abstrakto puoselėtoją. Daug
drabužių, gėlių pavaizdavi kam atrodė, kad vieno moty
me), subtiliuose peizažuose ir vo kartojimas jos, palyginti,
natiurmortuose. Čia siekiama didokose drobėse ir guašo
tik grožio. Žinoma, kai kur miniatiūrose yra tik modernių
priartėjama prie sentimentą
užgaidų manifestacija. Iš tiesų
lauš hedonizmo, tarsi trokšta taip nėra. Motiejūnaitė ekspo
ma pasaldinti žiūrovų sąlytį navo tapinių seriją, kurią
su gamta. Bet tai reti atvejai. įkvėpė moters kūno aktas.
Daug kam patiko peizažas Išėjo
improvizacija viena
„Pilka diena” ir „Pasikalbė tema, dargi pasodrinta mūsų
jimas” (trijų lietuvaičių tauti
trispalvės spalvomis. Žinoma,
niais rūbais). Pastarieji dar to kūno nesimatė: būdamas
bai buvo bematant nupirkti.
vandeningas, išsiliejo abstrak
Visai skirtingu — ekspre cijoje. Teliko tik S pavidalo
syviai rudenišku — koloritu dėmių santalkos. Manau, kad
kitoje aplinkoje tie paveikslai
pagrįstos Jinos Leškienės
būtų susilaukę teigiamesnio
drobės. Jose yra visko: ir tauti
žiūrovų įvertinimo.
nių motyvų, ir simbolizmo, ir
Šalia šitokio moterų nuo
psichinės įtampos, ir tikrovės
širdaus užsiangažavimo
sankirčio
su
baugiomis
dailei per tas dienas buvo
abstrakcijomis. Tapytoja imli
rodomi ir vyrų sutelkti
daug kam. Paveikslai daro
eksponatai, vertingi ir labai
pavyzdingo išbaigtumo įspū
įdomūs:
Broniaus Kviklio
dį. Tik viena bėda: atlikime
surinktos Lietuvos Didžiosios
jaučiamas valingas persisten
Kunigaikštijos monetos,
gimas. Grubumas. Kai kur
Edmundo
Kulikausko ir
kompozicijose kertasi vaizduo
Laimio
Venckaus
Lietuvos
tės ir tikrovės elementai.
Sužlunga pusiausvyra. Girdė- istoriniai žemėlapiai. Taip pat
stambi Kazio Karužos lietu
viškų pašto ženklų ir bankno
tų kųlekcija. Reikia pažymėti,
kad visų rinkinių vertė yra
milžiniška ir kasmet didė
janti. Būtina rūpintis jų
apsauga.
Parodas lankiusių svečių
tarpe buvo matyti ir mūsų
tapybos meistras Viktoras
Vizgirda, dabar su žmona
atostogaująs pas sūnų Riman
tą Glendale priemiestyje.

Pr. V.
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Dagys

Atsisveikina (medis)

Graži gėlė (medis)

• AIDAI Nr. 5 (1985 rugsėjis —
spalis). Dvimėnesinis žurna
las, leidžiamas Tėvų pranciškonų,
361 Highland Blvd., Brooklyn,
NY 11207.
Numeryje spausdinama Val
demaro M. Cukuro paskaita Atei
tininkų Federacijos kongrese 1985
metais, Kazio Bradūno naujieji
eilėraščiai iš ciklo „Krikšto van
duo Joninių naktį”, Broniaus
Nemicko paruoštas dokumentų
vertimas „Vokiečių kėslai į lietu
vių jaunimą”. Rimvydas Šilba
joris aptaria Alfonso Nykos-Ni
liūno rinkinį Žiemos teologija,
Vincentas Liulevičius pateikia
atsiminimų pluoštą apie prel. Vla
dą Butvilą. Jurgis Okunis nušvie
čia Jono Muloko architektūrą.
Platūs „Iš minties ir gyvenimo”
bei „Knygų" ; kyriai.
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Chicagos teatruose

Lietuvos praeities šedevrai
kartografijos parodoje
VAL. RAMONIS
Penktojo Mokslo ir Kūrybos
simpoziumo metu Chicagoje
neseniai įsisteigęs Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro
Kartografijos skyrius surengė
kuklią, bet labai įdomią seno
vės Lietuvos žemėlapių paro
dą.
Ši paroda buvo įspūdinga ne
vien tik dėl to, kad ji mums
parodė Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos galybę ir svar
bią poziciją Rytų Europoje, bet
ir dėl to, kad šie istoriniai
dokumentai, plačiai pasklidę
po pasaulį, dar yra užtinkami
prieinamom kainom ir kad dar
yra daug istorijos mėgėjų,
lietuvių ir nelietuvių, kurie
juos renka ir saugo nuo išny
kimo. Šie žemėlapiai tai
retenybės, kurioms surasti
reikia ilgai knistis po antikva
riatus ir varžytines. Bet jie,
kaip ir visa kita, nyksta ir išei
na iš apyvartos, nes ne vien
lietuviai jais domisi. Ypač
lenkai, norėdami visus įtikin
ti, kad senovės Lietuva buvo
tik antraeilė Lenkijos provin
cija, juos graibsto. O taip pat
ir vokiečiai, gudai, rusai ir
kiti, kiekvienas dėl savo
interesų ar pretenzijų.
Parodoje buvo išstatyti 26
eksponatai, kurių beveik visi,
išskyrus penkis, buvo origina
lai. Kopijos buvo išstatytos tik
tų žemėlapių, kurių šiandien
jau neįmanoma rasti, bet kurie
yra taip svarbūs senovės Lie
tuvos kartografijai pažinti.
Šalia žemėlapių buvo taip
pat išstatyti ir keli seni Lietu
vos miestų vaizdai. Nors juos
ir negalėtume vadinti žemė
lapiais, bet jie vis tiek liudija
to laikotarpio Lietuvos miestų
išplanavimą ir jų svarbumą.
Parodos
proga buvo
išspausdintas puikus ir stam
biai iliustruotas katalogas,
kurį
atsilankusieji greitai
išgraibstė. Gaila, kad jame
pasitaiko nemažai korektūros
klaidų. Vis tiek tai svarbus ir
įspūdingas šios parodos apibū
dinimas.
Bet beveik nė viena paroda
nepraeina be pastabų ar kri
tikos, tai ir ši negalėtų būti
išimtis.
Čia išstatyti žemėlapiai ir
vaizdai buvo parodai
paskolinti iš 4 ar 5 asmenų ar
organizacijų.
Eksponatų
kiekis nebuvo didelis. Aš
asmeniškai žinau, kad Ameri
koje yra nemažai kolekcionie
rių, kurie mėgsta šią sritį ir
yra sudarę puikius Lietuvos
žemėlapių rinkinius. Kai kurie
iš jų turi ne tik retų egzemplio
rių, bet ir tokių unikumų,
kurių neįmanoma šiandieną
užtikti ir kuriuos mažai kas yra
matęs. Negirdėjau, kad tie
asmenys būtų buvę kontak
tuoti. Mano nuomone, jeigu
kas nors nori ką parodyti, tai
rodyk prieinamus rečiausius ir
įdomiausius tos srities pavyz
džius. Nebūtų buvę reikalo
išstatyti fotokopijų šalia
originalų.
Kita kritika liečia katalogą.
Įžangoje minima, kad garsu
sis geografas Claudius Ptolomeus gyveno 100-168 m. prieš
Kristų. Teisybė yra ta, kad
Ptolomeus gyveno 80-168 m.
po Kristaus. Taip pat rašoma,
kad jo geografija pirmą kartą
buvo išspausdinta 1482
metais. Iš tikrųjų jo geogra
fijos pirma laida pasirodė 1475
metais. Tarp 1475 ir 1490 dar
buvo Bolognos (1477) ir
Romos (1478) laidos. Ši pasta
roji laida buvo pakartota
Romoje 1490 metais. Vienas
šios 1490 Romos laidos
egzempliorius yra Vilniaus
universiteto bibliotekoj.
Parodoje buvo išstatyta ir
pora Gerhard Mercator’o
žemėlapių, tarp jų „Lithua
nia”, 1595, daugelio vadi
namas „Lietuvos pirmu atski-

ru žemėlapiu”. Šių laikų
mokslininkai jau abejoja, ar
tai yra pirmas atskiras Lie
tuvos žemėlapis. Nors anksty
vesnio žemėlapio dar kol kas
nėra surasta, bet manoma,
kad lietuvis kartografas ir
dailininkas Antanas Vydas
(kuris nei šioj parodoj, nei
kataloge visai neminimas),
sukūrė pirmą atskirą Lietuvos
žemėlapį. Vydas (gimęs 1500
ar 1508 m.), gyvendamas
Vilniuje, sukūrė tų laikų
tiksliausią ir tobuliausią
Maskvos kunigaikštijos žemė
lapį, pasinaudodamas lietu
vių ir rusų geografiniais šalti
niais. J. Petrulis (Vilniaus
geologijos ir geografijos
instituto narys) savo praneši
me Tarptautiniame geogra
fijos kongrese, Stockholme,
1960 m. pareiškė, kad Anta
nas Vydas, be Moskovijos
žemėlapio ir dailės kūrinių,
dar laikomas ir autorium
dingusio Lietuvos žemėlapio,
sudaryto XIV amž. pirmoj
pusėj arba jo viduryje. Tas
žemėlapis buvo būtinas, vyks
tant dažniems teritoriniams
ginčams, ruošiantis valakų
reformai ir geresniam krašto
pažinimui. Pats žemėlapio
panaudojimas bei sudary
mas tada nebuvo svetimas
dalykas, nes lietuviai jau XV
amž. pradžioje ginčuose su
Kryžiuočių ordinu naudojosi
specialiais dokumentais —
žemėlapiais.
Visos šios parodos žvaigždė
— turbūt kunigaikščio Radvi
los 1613 m. didelio formato
Lietuvos žemėlapis. Savo didu
mu, meniškumu bei vietovar
džių gausumu, jis išsiskiria iš
visų kitų ne tik Lietuvos, bet ir
kitų kraštų žemėlapių. Nors jis
nėra labai didelė retenybė
(buvo kelios laidos), bet savo
įspūdingumu patraukia ne tik
lietuvių, bet ir kitų tautų
kolekcionierių akis. Jis svar
bus ir dėl to, kad padarė
didžiausią įtaką Lietuvos
kartografijai per ateinančius
200 metų.
Kitas dalykas,-kuris katalo
ge krinta į akis, tai nevie
nodas kartografų vardų
rašymas. Pavyzdžiui, vieno
se vietose Seutter’o vardas
rašomas taisyklingai, o kitose
Sentter. Kai kurie vardai rašo
mi savo originalia forma
(Blaeu, Munster, Mercator), o
kiti iškreipti (sulietuvinti?) į
beveik neatpažįstamą vardą.
Iš Pomponius Melą padarytas
Pomponiušas Melą, iš Julius
Hon orius padarytas Julius
Honoriušas, Solinus pavers
tas į Solinušą ir t.t. Tai kodėl
Frederik de Witt neparašytas
Fryderykas de Wittas, neži
nau.
Dar pora pastabų. Prie
Braun & Hogenberg garsiųjų
Vilniaus ir Gardino pano-

Izraelio tradicijos
scenoje

Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavime l.os Angeles 1985 m. gruodžio mėn. 2(5-29 <1
paskaitas skaičiusios: raSytoja Alė Rūta Arbienė. prof. dr. Elena Tumienė. prof. dr. Aldon-i
Šlepetytė-Janačienė, doktorantė Rasa Mažeikaitė ir prof. Birutė Saldukienė.
Nuotrauka Onos Motieinnienė-

Kas teisybė, tai ne melas
Kultūrinio gyvenimo recenzavimas mūsuose tebėra ga
jus. Kritikos stoka skųstis
negalime. Turbūt iš prigimties
— kažkaip malonu pasverti
kitų triūsą, pasikliaujant prie
žodžiu: kas teisybė, tai ne me
las.
Reta knyga lieka neaptarta.
Jei kartais ir nesulaukia ilges
nės recenzijos, tai bent ano
tacijų pastraipose redaktoriai
parašo apie jos pobūdį ir vertę.
Tas pats su dailės paro
domis, koncertais, operomis,
vaidinimais, baliais bei minė
jimais su vertingesnėmis prog
ramomis. Apie tai netylime.
Aprašymai nuolatos spaus
dinami vienur kitur. Būna ir
plačių įvertinimų, ypač kai
susiduriama su dėmesio vertu
meno reiškiniu.
Žodžiu,
mūsų
kritikai
nesnaudžia. Žinoma, nesnau
džia ir kultūrinių įvykių ren-

gėjai. Kai kurie jų iš anksto
užangažuoja korespondentą —
kritiką. Gerai, kad iš anksto:
laikraštininkui juk reikia žino
ti, ko iš jo laukiama būsimam
renginy. Jei muzika ar opera,
gal net iš anksto susipažinti
su atliksimais dalykais. Neuž
miršti atsinešti bloknotą ir
plunksną. Jei vaidinimas ar
koks žodinis spektaklis, būti
nai atsisėsti arčiau scenos.
Gauti programą su tiksliomis
pavardėmis ir atliekamų
numerių pavadinimais.
Yra tačiau tokių rengėjų,
kurie apie recenzento darbą
pagalvoja tik renginiui pasi
baigus, juo labiau tada, kai
viskas, jų manymu, praėjo
kaip ant sviŠSto ir įvykis užsi
pelnė neabejotinų spaudos
liaupsių.
Tada jie galvo
trūkčiais ieško palankaus kri
tiko. Pamatę tokį besivaišinančių žmonių tarpe, tuoj pat

rainų parašyta, kad jos yra iš
„Kolno kosmografijos” ar
„Miestų knygos”. Gal tai
tiesa, bet visam plačiam
pasaulyje tas veikalas yra
žinomas, kaip „Civitates Orbis Terrarum” (Pasaulio rutu
lio miestai). Nežinau, iš kur tie
kiti pavadinimai paimti.
Atrodo, kad katalogo auto
rius nelabai nusimano apie
lotynų kalbą ar tų laikų rašy
bos formas. Kaip žinome,
didesnė dalis
senųjų
žemėlapių turi kartušus su
lotyniškais
įrašais
ar
paaiškinimais. Lotynų kalba
buvo tų laikų mokslinė kalba,
ir beveik visi tų laikų švieses
ni žmonės ją mokėjo ir daug
kur naudojo. Norėčiau katalo
go autoriui pasakyti, kad jeigu
kur buvo naudota raidė panaši

į „f”, tai ji reiškė ir tarėsi kaip
S; o U ir V raidės buvo naudo
jamos panašiai viena kitai.
Pavyzdžiui, kataloge žodžiai
PAEFE, FlJNT, AMBAFCIADORE, FUOS nieko
nereiškia. Jie turi būti rašomi
ir tariami PAESE, SUNT,
AMBASCIADORE, SUOS.
Taip pat žodžiai CAUALIERI, AUEC jokios reikšmės
neturi. Tiksliau būtų juos rašy
ti ir tarti CAVALIERI, AVEC.

Vis tiek paroda buvo įdomi
ir verta pamatyti. Tie, kurie
jos nematė, tikriausiai gailė
sis. Nors manau, kad dar bus
daugiau progų panašioms
parodoms surengti. Tokia
proga galėtų būti krikščio
nybės atnaujinimo Lietuvoj
sukakties metai.

Vilniaus panorama iš Braun atlaso (XVI a. graviūra)

priremia prie sienos: „Būk
žmogus — būtinai ką nors
parašyk! Matei, kaip žmonės
karštai plojo. Visiems patiko”.
Sunku Išsisukti rašto žmo
gui, nes dažniausiu atveju
spektaklio organizatoriai yra
artimi žmonės. Negi dabar,
laikydamas rankoje šampano
taurelę, drėbsi atšiaurų „Ne”
ir būsi jų akyse bukas ožys.
Ten gi scenoje lietuviai vaidi
no, grojo, dainavo, daug darbo
Įdėjo. Atsisakyti negražu.
Čia vertėtų iškelti aikštėn
dar vieną organizatorių rūšį,
Sakyčiau,
pasižyminčią
medžiotojišku apsukrumu. Jie
yra pasišovę kuo daugiau
sumedžioti laikraštininkų,
kurie rašytų į spaudą apie jų
renginį. Ir tai jie daro tuo
metu, kai žmonės, nusipirkę
bilietus, įeina į salę. Kreipiasi
šitaip: „Jūs taip įdomiai
rašote. Malonėkite ką nors
sumesti apie šį ypatingą
vakarą. Tarkite savo
nuomonę”.
Tai tau! Komplimentas ir
malonus prašymas. Taip
maždaug jie byloja kiek
vienam
pasirodžiusiam
žurnalistui. Išeina keistas
dalykas. Po kelių savaičių
tame pačiame laikraštyje,
aure, skaitome ne vieną, o tris
recenzijas apie tą patį spek
taklį.
Aišku,
rengėjams
plunksnagraužių medžioklė pa
vyko. Pagarsinimas kuo
plačiausias. Vienas rašė, neži
nodamas, kad kitas ir trečias
irgi buvo prikalbinti rašyti. Jei
žinotų, kad anie rašys, tik
riausiai būtų nerašęs, nes
nauda iš to nedidelė.
Kai kas pasakys: „Nieko
blogo, jei laikraštyje kultūri
nio įvykio tema susipina
kelios įvairios nuomonės”. Tai
tiesa — nuomonių įvairumas
nekenkia. Kritika gali būti tei
giama ir neigiama. Girianti ir
peikianti. Bet sakykite, kaip
atrodo entuziastingų rengėjų
akyse gerokai negatyvus jų
spektaklio įvertinimas šalia
kitų perdėm gerų atsiliepimų?
Atrodo kaip nesusipratimas,
kaip tiesos iškraipymas.
Nepagailės jie priekaišto
recenzentui: „Visi gyrė, o pats
papeikei. Visiem patiko, o
pačiam ne. Kodėl?”
Atsakymas į tą „kodėl” ran
damas aname straipsnyje.
Tačiau juo dabar nepasi
teisinsi. Persvara ne tavo
pusėje. Teigiamai rašiusių yra
daugiau. Ir priežodis „kas
teisybė, tai ne melas” dabar
jau nelimpa prie tavo kaktos.
Matome, su kokiais pavo
jais galima susidurti, įkliuvus
į
medžiokliškas korespon
dentų — kritikų angažavimo
pinkles. Patarčiau kritikos
žanro puoselėtojams, be jokio
ankstesnio įsipareigojimo ei
nant į spektaklį, komplimen
tus ir prašymus praleisti negir
domis.

Pr. V.

Plataus pasisekimo turėjo ir
tebeturi operetė „Fiddler on the
Roof”, pagrįsta žydų tradi
cijomis, papročiais. Gal tas pasi
sekimas ir paskatino sukurti
naują panašų scenos veikalą,
dabar jau komediją, kurios turi
nys taip pat giliai persunktas
žydų tradicijomis, papročiais, jų
tautiniais polinkiais. Tai „God of
Isaac”, dabar statoma Ivanhoe
teatre, 750 W. Wellington, Chica
goje. Čia vaizduojamas jaunas
žydų kilmės vyras, palaikąs ryšį
su dviem merginom: žydaite ir
nežyde. Veda nežydę. Jam iškyla
Talmudo, Mozės knygų prob
lemos, vaizduojami jo susitikimai
su rabinais, su kovingųjų žydų
atstovais, kurie ruošiasi sutremp
ti Skokie priemiesty besirodančius nacius. Iškyla ir košerio bei
kitų valgių problemos, o didžioji
problema — nuomonių skirtumas
su jo jauna žmona, kurią jis nori
padaryti žyde.
Visi šie dalykai pavaizduoti iš
juokingosios pusės, nesityčiojant
iš žydų religijos, bet jos labai nė
neaukštinant. Gaila, prasiveržia
vienas kitas vulgarumas, bet to
nedaug. Krikščionims nemalonu,
kad vienoje vietoje visai nepagar
biai prabylama apie Šventąją
šeimą.
Tačiau apskritai veikalas intri
guojantis, gyvas, nenuobodus,
įnešta daug naujumo (pvz., nuolat
pasikartojantieji pokalbiai su
„motina”, sėdinčia publikoje).
Apskritai komedija kitokio
charakterio, negu daugelis. Gal
dėl to kritikai kreipė į ją didesnio
dėmesio ir bilietai ilgą laiką buvo
išpirkti.
Pagrindinis aktorius, jauno
žydo vaidmeny, yra drauge ir šios
komedijos autorius James Sherman, čikagietis, keletą metų dir
bęs Second City, pasiekęs magis
tro laipsnį Brandeis universitete
ir studijas gilinęs pas Uta Hagen.
Reiškęsis New Yorko scenoje, kur
buvo pastatyta jo pirmoji drama
„Magic Time”. Jo žmonos vaid
meny Roslyn Alexander, laimė
jusi Jefferson žymenį už savo
vaidybą, dramos studijas išėjusi
Northwestern universitete. Petrea
Burchard vaidinusi pramoni
niuose filmuose ir televizijoj. Bernie Landis dalyvavo Oakbrook ir
Birmingham (Mich.) teatrų 112
pastatymų. Lisa Diana Shapiro
neseniai baigusi Northvvestern
universitetą. Režisierius Dennis
Zacek yra teatro profesorius
Loyolos universitete.

viešbuty svečiams patarnaująs
berniukas, grožio karalienė,
Hollywoodo mergaitė, maištinga
jaunuolė, Hare Krishna tikybininkas ir daugelis kitų. Jie
pasakoja ne vien atsiminimus, bet
dėsto idėjas, aptaria pažiūras,
atskleidžia svajones ir viltis, vis
vaizduodami JAV gyvenimo įvai
rius periodus, vietas ir polinkius,
įnešdami ir humoro. Tai nėra
vienas po kito sekantieji mono
logai, o supinti trumpi žodžių
pasikeitimai, paskiau išsivys tą į
ilgesnį pasakojimą. Gaila — su
vulgarumo priemaišomis. Šeši
aktoriai vaizduoja 18 personažų.
Ir vaidintojams pavyksta gerai
vis į kitokį personažą įsijausti.
Švyti jų patyrimas, bet ir pasi
ruošimas. Pat Bowie rodėsi televi
zijoje, Kelley Hazel vaidinusi Offoff Broadvvay teatruose. Michael
A. Krawic atėjęs iš Goodman
mokyklos, Dan Moser su bakalaureatu iš New Yorko universi
teto. Pastatymą pravedęs Dennis
Zacek jau yra pastatęs daugiau
kaip 90 veikalų. Victory Gardens
1986 m. statys: Dean Corrin
„Gentrification”, Dennis Mclntyre
„Split Second”, James Sherman
„Mr. 80%” Per sezoną pastato
penkis veikalus.
J. Pr.

Poezijos konkursai
Lietuvos
krikščionybei
paminėti

Lietuvos krikščionybės 600
metų jubiliejui paminėti, to jubi
liejaus organizacinio komiteto
paprašyta. Ateitininkų Federa
cija kartu su Ateities žurnalu
skelbia poezijos rinkinio ir atski
rų poezijos kūrinių konkursus.
Visa konkursams prisiųsta
poezija (tiek rinkinys, tiek ir atski
ras eilėraštis) savo turiniu turi
atspindėti Lietuvos krikščionybės
temas nuo Mindaugo laikų iki
šiandien, arba išreikšti įvaiz
džius, kurie sukeltų Lietuvos
sukrikščionėjimo ir tuo pačiu
atsikreipimo į Vakarus primini
mą, arba parodyti krikščionybę,
kaip didžiąją dvasinę vertybę,
ypač mūsų tautos okupacijos
laikotarpiu.
Poezijos rinkinio konkur
sui skirti rankraščiai, rašyti
mašinėle, siunčiami iki 1986
spalio 31 (pašto antspaudas)
žemiau nurodytu adresu.
Rankraščiai turi būti pasirašyti
slapyvardžiu, pridedant uždarą
vokelį su autoriaus pavarde ir
adresu. Konkurso dalyvių amžius
neribojamas. Rinkinio apimtis —
nemažiau 75 psl. Už poezijos
rinkinį bus skiriamos dvi premi
Atsiminimų ir svajų
jos: I — $1500 ir II — $750. Premi
audinys
juoti rankraščiai, pagal susita
rimą su autoriumi, galės būti
Chicagos mieste satyros ir išleisti Ateities literatūros fon
humoro srityje pirmauja Second do leidyklos.
City teatras; muzikiniais veika
Eilėraščio konkurse gali
lais — operetėmis ypačiai reiš
kiasi Candlelight, Monroe ir kt., o dalyvauti asmenys iki 30 metų
dramos teatrų pirmaujančių yra amžiaus. Eilėraščiai, parašyti
trys: Goodman — globojamas De mašinėle, atitinką nustatytas
Paul universiteto, Court — susie temos gaires, pasirašyti slapy
tas su Chicagos universitetu ir vardžiu, pridedant uždarame
dvyliktą sezoną veikiąs Victory vokelyje autoriaus pavardę ir
Gardens (2257 N. Lincoln Avė.). adresą, siunčiami iki 1986 spalio
Per veikiančią prie Victory Gar 31 (pašto antspaudas) žemiau
dens dramos mokyklą jau yra nurodytu adresu. Už eilėraščius
perėję apie 800 studentų. Pereitų skiriamos tokios premijos: viena I
metų sezone jis susilaukė 39,000 — $100, dvi II — po $75 ir dvi III
žiūrovų. Jis išugdė ispanų kalba — po $50. Premijuoti eilėraščiai
teatrą, vadinamą Latino Chicago galės būti spausdinami Atei
Theatre, duoda specialius spek ties žurnale.
Konkurso vertinimo komisija,
taklius aukštesnėms mokykloms,
kurios
sudėtis bus paskelbta
net ir parūpina pastatymus inva
lidams vežiojamose kėdėse ir vėliau, neradusi tinkamo premi
akliesiems per vadinamą juoti kūrinio, turės teisę
atitinkamos premijos neskirti.
Horizons for Blinds.
Visi konkursui skirti rankraš
1985 metus Victory Gardens
teatras užbaigė pastatymu čiai siunčiami šiuo adresu: Poezi
„American Dreams”. Tai spek jos konkursas, c/o Česlovas Grintaklis, sudarytas iš Studs Terkel cevičius, 7132 S. Mozart Avė.,
1980 m. labiausiai perkamų Chicago, III. 60629.
Ateitininkų Federacija
knygų sarašan patekusio veikalo
American Dreams: Lošt and
Found. Studs Terkel 1985 m.
PATAISYMAS
laimėjo Pulitzer premiją už savo
nebeletristinį veikalą. Scenai
Redakcija apgailestauja 1986 m.
pritaikė ir šį paBtatymą režisavo sausio mėn. 4 d. Draugo priedo
Peter Frisch, Harvardo ir Bosto laidoje netiksliai sudėtus parašus
no universitetų auklėtinis, New po Lietuvių enciklopedijos 37-to
Yorke pastatęs jau net 140 tomo redaktorių a.a. prof. Simo
dramos veikalų.
Sužiedėlio ir dr. Jurgio Gimbuto
Pastatymas savotiškas. Tai ne nuotraukomis. A.a. prof. Simas
draminis vaidinimas, o darnus Sužiedėlis buvo šio naujausio LE
monologų audinys. Pagrindą papildymų tomo ne „vienas
sudaro Terkelio knygon surašy redaktorių”, o vyriausias redak
tieji radijo pasikalbėjimai su torius. Visi kiti siuntė jam
keliomis įžymybėmis ir keletu medžiagą, kol jo sveikata leido
eilinių. Šiame pastatyme savo jam dirbti. Dr. Jurgis Gimbutas
atsiminimus pasakoja Turner, pavadavo susirgusį prof. Sužie
Schvvarzeneger, Jarret, o taip pat dėlį ir suredagavo šio tomo dalį, o
ūkininkas, karys, verslininkas, ne visą 37-tą LE tomą.

