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Amerikiečių rašytojo įspūdžiai 
iš konferencijos Vilniuje

Kai praėjusių metų lapkri
čio mėnesį Vilniuje apsilankė 
tuzinas amerikiečių rašytojų ir 
ilgai posėdžiavo su sovietinių 
rašytojų delegacija, lietuvių 
skaitytojai iš sovietinės 
spaudos nieko nesužinojo apie 
diskusijų turinį. Tebuvo 
rašoma apie „draugišką” pasi
keitimą nuomonėmis ir visuo
tinę „taikos meilę”: „Mir i 
družba ueber alles”!

Dabar, vienas po kito, ima 
pasisakyti Vilniuje viešėję 
amerikiečių rašytojai. Drama
turgas Arthur Miller sau
sio mėnesį New Yorke įvy
kusiame PEN klubo kongrese 
tiesiai pareiškė, kad „Lietuva 
yra okupuota šalis”. O vasario 
2-rą dieną įVew York Times 
savaitiniame literatūriniame 
žurnale pasirodė kito konfe
rencijos dalyvio, rašytojo ir 
filosofijos profesoriaus Wil- 
liam H. Gass straipsnis, 
pavadintas: „Rytai prieš 
Vakarus Lietuvoje”.

Gass rašo, kad „nutarimas 
septintą susitikimą tarp 
amerikiečių ir sovietinių rašy
tojų suruošti Lietuvos sosti
nėje daugeliui dalyvių buvo 
netikėtas.... Nemaža sovie
tinės delegacijos dalis, kaip ir 
mes, buvo turistai toje terito
rijoje. Lietuvių kalba yra labai 
sena, jos alfabetas toks pat 
kaip mūsų, jos šaknys gimi
ningos sanskritui; ir ja 
kalbantys žmonės yra prie jos 
aistringai prisirišę, didžiuo
jasi savo turtinga daile ir 
muzika. Jau nuo pačios pra
džios buvo aišku, kad lietu
viai buvo pasiryžę mus šiltai 
ir vaišingai priimti, ir tai 
jiems pavyko, nors kai kurie 
amerikiečiai netrukus pasi
juto kaip įvairių gėrybių 
prikimštos kalėdinės žąsys”.

Konferencijos tema buvo: 
„Rašytojų vaidmuo išsaugant 
bendražmogiškąsias verty
bes”. Anot Gass, sovietinei 
delegacijai tai reiškė: „Kaip 
abiejų šalių rašytojai gali 
padėti taikos reikalui?” Ameri
kiečiams (kurie sutarė, kad 
egzistuoja bendra taikos prob
lema), ši tema reiškė: „Kaip 
mes galime paremti visų žmo
nių, o ypač rašytojų, laisvę?”

Sovietiniai delegatai, pasak 
Gass, paprastai atmesdavo 
amerikiečių argumentus. Juos 
ypač erzino poetas Allen Gins- 
berg, kurį sovietinės delega
cijos vadovas Fedorenka 
vienu metu subarė kaip „vaiką 
sudraudžiančio suaugusio 
tonu”, kaip „gerai žinomą 
nukrypėją nuo temų”. Sovie
tiniai delegatai buvo „pilni 
pasitenkinimo savimi” ir 
„įsitikinę savo teisumu”.

Amerikiečiai, rašo Gass, 
paprastai ateina į tokias 
konferencijas pasiruošę kriti
kuoti ir savo šalį: „Tai mūsų 
tradicija, mūsų gyvenimo 
būdas, ir tai nereiškia, kad 
mes nesame lojalūs ar nejau
čiame įsipareigojimo savo 
šaliai. Kadangi mes mėgstame 
save plakti, mūsų pašneko
vams kartais lengviau mus 
apkumščiuoti. Tačiau sovie
tiniai delegatai niekad nękri- 
tikuoja savo santvarkos. Mūsų 
apsilankymui baigiantis, dau
gelio mūsų kantrybė jau buvo 
išsekusi, besiklausant kaip 
kita pusė neturi absoliučiai 
jokių problemų”.

. Straipsniuose apie konferen
ciją Vilniaus partinė spauda 
pabrėžė visuotinę harmoniją. 
Gass rašo, kad, diskusijoms 
įpusėjus, iškilo „konkretūs ir 
gilūs skirtumai” tarp amerikie
čių ir sovietinės delegacijos. 
Tuos skirtumus „vis sunkiau 
pridengti ar aplopyti, nors ir 
buvo mėginama tai padary
ti”.

Konferencijos metu iškilo ir 
pornografijos klausimas, apie 
kurią dramaturgas Arthur 
Miller taip kalbėjo: „Mes 
turime rašytojų, kurie rašo 
pornografines knygas (ką mes 
apgailestaujame). Jūs turite 
rašytojų, kuriuos jūs grūdate į 
kalėjimus (ką jūs atsisakote 
prisipažinti)”.

Miller ir Fedorenka susi
kirto ir kitais klausimais. Mil
ler tvirtino, kad Amerika 
išvengė feodalizmo ir iš jo 
kylančio visuomeninio paval
dumo. Fedorenka atsikirto 
jam, primindamas prekybą 
vergais ir Amerikos indėnus. 
Šis „dialogas” Gassui priminė 
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Liaudies šaknys ir kaimo laimė
VIKTORIJA MATRANGA

Gruodžio mėnesio šventės 
ir įvykiai taip praūžė, kad 
beveik nespėjom susikaupti ir 
paminėti svarbią sukaktį 
lietuvių meno istorijoje. 
Gruodžio 7 d. sukako 25 metai 
nuo Pauliaus Augiaus mirties. 
Augius, vienas žymiausių 
lietuvių išeivių dailininkų, 
mirė 1960 m. būdamas tik 51 
metų amžiaus. Jis savo 
kūryboje lietuviams stipriai 
reprezentavo liaudies šaknis ir 
priminė kaimo laimę. Jo ilius
truotos knygos, spausdintos 
Lietuvoje, Vokietijoje 
vargingomis stovyklų 
sąlygomis ir Chicagoje per 
pirmą dešimtmetį po at
sikėlimo į Ameriką, buvo 
gyvastingumo ženklas ateivių 
gyvenime ir dvasinė atgaiva 
jo bendrakeleiviams ir ben- 
dralaikiams.

Augius gimė 1909 metais 
Žemaičių Kalvarijoje. Jo 
vaikystės pergyvenimai 
didelėj kaimo šeimoj, kartu su 
Žemaitijos peisažu ir nuotaika, 
persunkė jo dvasią. Tas 
pasaulio kampelis liko jo vaiz
duotėje ir buvo jo kūrybos 
esmė, nors jis vėliau gyveno 
kitur Lietuvoje, .studijavo 
Paryžiuje, pasitraukė Vokieti
jon ir pagaliau įsikūrė 
Chicagoje 1949 metais. Jo 
pagrindinė technika buvo 
medžio raižinys ar juodo 
rašalo piešinys, jo pagrindinis 
uždavinys buvo dailiosios 
knygos serijinės iliustracijos. 
Kūrybingiausias laikotarpis 
buvo 1937-1947 m., kai per 
dešimtmetį jis nusisuko nuo 
pasaulio siautynių ir 
kasdienos netikrumų ir, nors 
augindamas didelę šeimą bei 
eikvodamas energiją tremtinių 
dailininkų organizaciniams 
reikalams, išleido penkias 
knygas ir taip išliejo savo 
krašto meilę šituose 
veikaluose: Petras Kurmelis 
(1935-37), Žemaičių vestuvės 
(1937), Žemaičių kalvarijos 
(1935-39), Žemaičių simfonijos 
(1939-49) ir Žalčio pasaka 
(1947). Jis priklausė tam 
grafikų ketvertukui (su 
Vaclovu Rataiskiu-Ratu, 
Telesforu Valium ir Viktoru 

Petravičium), kurie savo in
dividualia išraiška vaizdavo 
lietuvių gamtos pajutimą 
pasakose ir įkūnijo lietuvių 
karo pergyvenimus, definavo 
lietuvių dailininkų/grafikų 
reputacijas Europoje ir 
Amerikoje bendrose parodose 
ir knygose pokario laikotar
piu. Miręs anksti, nespėjęs 
palikti išsamaus veikalo, kuris 
išsakytų naujo pasaulio įtakas 
jo kūryboje, Augius mums vis 
lieka jaunas. Įdomu pasvajoti, 
kaip jo kūryba būtų 
išsivysčiusi, jei jis dabar su 
savo kolegom švęstų savo 76- 
tą gimtadienį.

Augius pradėjo savo 
dailės studijas 1929 metais 
Kaune Lietuvos meno 
mokykloje ir ten išbuvo visus 
šešerius metus. Tuo metu 
mokyklos profesūroje buvo 
Adomas Galdikas, Petras 
Kalpokas, Kajetonas Sklėrius- 
Šklėrys, Ignas Šlapelis, 
Adomas Varnas ir kiti. Kartu 
su • Augium grafikos kursą 
lankė Vaclovas Rataiskis- 
Ratas, Viktoras Petravičius, 
Telesforas Valius, Alfonsas 
Dargis, Liudas Vilimas ir kiti. 
Augius šitam* kurse pasirinko 
medžio raižinį kaip jam savitą 
techniką ir nuo šios meno 
išraiškos formos vėliau mažai 
tenukrypo. Baigęs Meno 
mokyklą Kaune 1935 metais, 
jis gavo valstybinę stipendiją 
tęsti grafikos ir knygos meno 
bei spaudos studijas Paryžiu
je. 1938 metais baigė Ecole 
Nationale Superieure dės 
Beaux-Arts ir Conservatoire 
Nationale dės Arts et Metiėrs 
su premijom.

Apie Augių Paryžiuje 
Telesforas Valius taip rašo 
monumentalinėje Augiaus 
monografijoje (išleistoje 
Chicagoje 1966 m. ir liekančio
je liuksusinio formato standar
tu lietuvių dailininkų 
monografijoms):

Paryžius praplėtė Augiaus me
ninį akiratį ir subrandino jo 
iš Lietuvos atsivežtąsias nuo
taikas. Jeigu Paryžius daugybei 
dailininkų ,yra buvęs ir tebėra 
pergyvenimų vieta, jeigu Paryžius 
savo architektūros įdomumu 
nuteikia dailininkus įsijungti

Paulius Augius (1909-1960)

savo kūryba j to miesto ritmą, jei 
kiekvienas žingsnis čia lydimas 
istorinių pėdsakų ir eilinės dienos 
ar nakties valandos šiame did
miestyje išsiskiria savo nuotaika, 
tai Paulius Augius yra buvęs 
vienas iš tų retų dailininkų, kuris 
išliko neįsijungęs į Paryžiaus 
pulsą. Jis viską stebėjo, matė, 
tačiau visomis savo dvasinėmis 
nuotaikomis liko ištikimas gim
tojo krašto gamtovaizdžiui, 
liaudies meno meistrų palikimui 
ir visad savo širdyje nešiojosi 
pilkai mėlyną, kiek vėjuotą 
Žemaitijos padangę.

Studijų tikslais lankėsi 
Prancūzijos, Italijos, Vokieti
jos, Austrijos, Šveicarijos 
visuose svarbesniuose meno 
centruose. Taip pat Anglijoje 
gilino studijas British 
Museum ir Cambridge 
bibliotekose. Nuo 1935 m. 
dalyvavo visose Lietuvių 
dailininkų sąjungos ruoštose 

parodose Lietuvoje ir užsieny
je: 1935 m. Čekoslovakijoje, 
1937 m. Paryžiuje Meno ir 
technikos parodoje gavo 
sidabro, aukso ir garbės 
diplomus. Buvo Membre de 
Jury Paryžiaus parodoje 1937- 
38 m. ir tais pačiais metais 
dalyvavo Art Institute of 
Chicago parodoje.

Po trejų metų studijų 
Paryžiuje, Augius grįžo 
Lietuvon 1938 metais, par
siveždamas daug darbų, iš 
kurių ryškiausias buvo vysk.
M. Valančiaus Žemaičių 
vestuvių iliustracijos. Šitas 78 
spalvotų medžio raižinių 
kūrinys buvo Augiaus 
diplominis darbas Paryžiuje ir 
Kaune išstatytas dailės 
parodoje Vytauto Didžiojo 
muziejuje laimėjo pirmą 
premiją už grafiką. 1940-44 m.
Kauno meno mokykloje, 
Kauno taikomosios dailės in
stitute ir Vilniaus meno 
akademijoje jis ėjo 
profesoriaus pareigas. Jis 
reiškėsi ir kaip meno kritikas, 
ir buvo kultūros žurnalo 
Vairas specialus meno 
kritikas bei žurnalo Naujoji 
Romuva aktyvus bendradar
bis. Tremties laikotarpiu 
Augius buvo Minties dailės 
redaktorius ir Žiburių bei Aidų 
artimas bendradarbis. Jis ne
tik stengėsi nušviesti lietuvių 
dailininkų kūrybos sąlygas ir 
apsigyvenimo vietoves, bet 
taip pat supažindinti su 
pasaulinio masto dailininkų 
kūryba lietuvius skaitytojus, 
ištroškusius kultūrinių nau
jienų (pvz., jo straipsnis apie 
Picasso Mintyje). 1948 m. 
Žiburiuose jis rašė apie dailę 
okupuotoje Lietuvoje, iš 
tuometinių šaltinių
pranešdamas, kaip pasikeitė 
dailės mokyklų santvarka ir 
personalas.

1946 metais su savo 

kolegom Petravičium, Valium 
ir Ratu Augsburge išleido 
knygą 40 Woodcuts, kuri 
vaizdžiai atstovavo lietuvių 
grafikų stipriems talentams. 
Jie kartu ruošdavo ir grupines 
parodas ir kartu dalyvaudavo 
bendrose lietuvių kolektyvų 
parodose Europos miestuose: 
Bregenz, Innsbrucke, Goet- 
tingene, Baden-Baden, 
Amsterdame, Salzburge, 
Oldenburge, Paryžiuje ir 
Florencijoje. Jis palaikė ryšius 
su savo tautiečiais 
dailininkais ir vedė plačią 
korespondenciją, skatindamas 
ir ugdydamas kūrybinę 
energiją ir entuziazmą paB 
kitus.

Jo didžiausias pasiekimas 
tuo periodu buvo Mem- 
mingene išleista knyga Žalčio 
pasaka — Eglės, žalčių 
karalienės, 'pasakos iliustraci
jos pagal S. Bačinskaitės 
žodžius. Jis buvo pradėjęs 
ruošti šį darbą dar bebūdamas 
Lietuvoje ir užbaigė šį 101 
medžio raižinių ir rašalo 
piešinių ciklą jau Vokietijoje. 
Knygos tiražas buvo mažas — 
300 egzempliorių. Pats kūrinys 
buvo dovana lietuvių tautai, o 
dailininkas, be to, išsiuntinėjo 
bent trečdalį tų knygų savo 
draugams ir pažįstamiems 
dovanom. Ši knyga palietė 
jautrią stygą visiems 
žiūrovams tautiečiams, kurie 
ilgėjosi savo pagrobtos 
tėvynės ir jautė badą 
lietuviškų knygų. Bičiuliai, 
jausdami nepaprastą meilę 
savo liaudies pasakos 
vizualinei išraiškai, džiaugėsi 
dovanota knyga ir skrido 
vaizduotės sparnais namo su 
Egle. 1947 metų spalio ir 
lapkričio mėnesiais padėkos 
laiškai plaukė Augiui, ir net 
žodžiai virpėjo tais jausmais, 
sukeltais šios nuostabios 
knygos.

„Šiandien gavau Jūsų knygą. 
Ryju akimis ir grožiuosi. Dieve, 
juk tai ta pati Lietuva — 
išdainuota dainose, išskaptuota 
rūpintojėliuose, išpasakota 
pasakose. Tik čia ji, Jūsų 
kūrybinės ugnies dar labiau 
nušviesta, ir parodyta pasauliui 
moderniojo meno formose, spindi 
tikrai nuostabiu grožiu, būdama 
didelė tremtinio paguoda.“ — 
Kazys Bradūnas

„Su dideliu džiaugsmu 
gėriuosi Tamstos medžio raižinių 
veikalu — Žalčio Pasaka — kuris 
sudaro didelį įnašą mūsų tautos 
dailei. Žalčio Pasakos medžio 
raižinių turinys perkelia mūsų 
visų svajones mielon Lietuvos 
Žemaitijon ir gintaro pajūrin, o jų 
stilius ir meninis 
apipavidalinimas it plaukte 
plaukia iš lietuvių liaudies 
kūrybos tradicijos. Žalčio Pasakos 
raižiniai taip mieli ir saviti bei 
lietuviški, kad rodos lyg jais būtų 
pasekta tūkstančiai mūsų 
sodžiaus pasakų, kuriose mes visi 
išaugome. Žalčio Pasakos raižinių 
ritme it juostos ir audinių 
raštuose mes galime įsijausti savo 
tautos pergyvenimus, džiaugsmus 
ir kančias. Raižinių kompozicijos 
paprastumas ir savitumas, linijų 
ir dėmių ritmas, bei 
dekoratyvumas, suteikia šiam 
veikalui kaipo dailės kūriniui 
amžinybę“. — Antanas 
Tamošaitis.

„Ką tik gavau Jūsų gražų 
kūrinį, Žalčio Pasaką. Už tokią 
brangią dovaną norėčiau labai 
širdingai padėkoti, bet nėra 
žodžių, kuriais galėčiau išreikšti 
savo dėkingumą, kokį jaučiu. Ne 
tik malonu turėti šį taip pavykusį 
Jūsų kūrinį, bet su juo susieta yra 
ir kitų malonumų. Viena, džiugu 
patirti, kad buvusio mano 
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Stasio Pilkos mirties dešimtmečiui

gana simpatingas 
tautos bruožas, 

kiek ten dėmesio ir 
teikiama Vėlinių

už 
ir 

genties

dar 
j a u

Šios
tradicijos

Mirusių prisiminimas 
mūsų liaudyje visada buvo ir 
pasiliko 
lietuvių 
Sakysim, 
prasmės
dienai bei kapų lankymui. 
Vyresnieji dar savo akimis 
matėme vadinamus „ketur- 
nedėlius”, „metines”, o 
rudenį, laukus nuvalius, ir 
visos sukviestos giminės 
„egzekvij as“ 
atmenamus 
neatmenamus
įnirusiuosius. Tiek bažnyčioje, 
tiek prie stalo tai būdavo 
gentinis visų mirusių ir visų 
gyvųjų susitikimas, kone mis
tinis pabendravimas, 
šimtmetinės
atšvaistų apstu ir išeivijoje. 
Mirusieji giminių
nepamirštami. Tai akivaizdu 
laikraščių puslapiuose, 
pamaldose ir kitose 
apraiškose.

Tačiau buvo mirusių ir 
yra mirštančių, kurie, savo 
duokle visiems, yra peržengę 
ankštas giminės ribas ir yra 
verti visuotinesnio mūsų 
prisiminimo. Toks yra ir 
Stasys Pilka, nuo kurio mir
ties š.m. vasario mėn. 5 d. 
suėjo 10 metų.

Šiaip ar taip, Stasys Pilka 
ir Nepriklausomybės metais 
Lietuvoje, ir šio pokario išeivi
joje buvo žmogus, kokių mums 
abiejais laikotarpiais labai 
trūko. Žinoma, buvo jų, bet, 
galėtume sakyti, tik pavienių, 
nesudarančių ištiso 
visuomenės klodo. Ir klodo 
tokio, be kurio negimsta nei 
Renesanso epochos, nei Im
presionizmo revoliucijos, nei 
bethoveniško ryžto muzikos 
klasika, nei šekspyriškoji 
teatro aistra. Mums tiesiog 
trūko ir trūksta palaimingai ir 
pakankamai kultūra 
„sergančios“ visuomenės. 
Todėl tokioje aplinkoje ne gero 
gyvenimo „darymas“, bet 
grynai kultūrinės Stasio 
Pilkos pastangos ne vienam 
atrodė, nepiktai kalbant, 
donkichotiškos, beveik kova 
su vėjo malūnais.

Neabejotina, kad Stasys 
Pilka visų pirma buvo teatro 
žmogus, 
pašaukimo 
riteris. Ir 
dovanotą
išsaugojo ligi pat savo mirties. 
Kalba, laikysena, išvaizda, 
džentelmeniškomis manie
romis jis buvo aktorius, 
iš kitų išsiskiriantis net 
kasdieniškiausioj dienoj. Ar 
tam reikėjo ypatingų 
pastangų? Vargu. Tai buvo jo 
plataus kultūrinio išprusimo 
savaimingoji dalis. Visas 
žmogiškasis gyvenimas turbūt 
jam atrodė kaip teatras, 
kuriame visos rolės yra geros, 
jei tik profesionaliai ir talen
tingai atliekamos. Ir ta 
prasme gyvenimui ir scenai jis 
buvo ištikimas. Ir iki tokių 
akimirkų, kurių negali ligi šiol 
pamiršti, kaip sakysim, tas 
Juozo Petrulio pjesėje „Prieš 
srovę“ Pilkos sukurtas per
sonažas — šlėkta Palšovskis: 
„Pykšt, kebėkšt — i do torba!” 
O kas šiandien besuskaičiuos, 
kiek per visą savo gyvenimą 
Stasys Pilka rolių yra 
suvaidinęs Lietuvos ir išeivi
jos teatruose, kiek veikalų 
režisavęs, kiek dirbęs su 
jaunimu ir su vyresniaisiais, 
su profesionalais ir su mėgė
jais.

Tačiau vien tik savo 
profesijoj Stasys Pilka netilpo. 
Visos kultūros sritys jam 
rūpėjo. Ir domėjosi jomis ne 
diletantiškai, ne tam tikrais 
momentais, bet visą savo

Tikras savo 
aristokratas, 

šį jam Dievo 
statusą jisai

Stasys Pilka

gyvenimą ir giliai. Apie 
pasaulinę literatūrą su juo 
galėjai dienų dienas kalbėti, 
graikų klasikais pradedant ir 
baigiant (gal geriau — niekad 
neužbaigiant) pačiais moder
niausiais šių dienų autoriais. 
O grynai poezijos rečitalių 
turbūt mūsuose didysis 
pradininkas’ ir yra Stasys 
Pilka. Prisimenu, kai 1944-45 
metų žiemą Austrijos Alpių 
kalnų fabrike svarstėme, kaip 
sekmadienį išsprukti nors ir į 
bombarduojamą Vieną, 
sužinojus, kad ten bus Stasio 
Pilkos lietuvių ppezijos

rečitalis. Lygiai su juo galėjai 
kalbėti apie muziką, dailę, 
filosofiją, architektūrą, ypač 
grafiką, nesgi buvo 
nepaprastas dailiosios knygos 
mėgėjas. Tai buvo iš tikrųjų 
vienas iš šviesiausių teatralų 
visoje mūsų teatro istorijoje.

Šalia to dar buvo ir 
plunksnos žmogus. Kultūrinė
je spaudoj e rašė labai 
spalvingas spektaklių, 
koncertų ir knygų recenzijas. 
Išeivijos leidinių kultūriniai 
puslapiai daug ko neteko, kai 
juose jau nėra St. Meringio 
slapyvardžiu pasirašytų raštų.

O kad šitas Stasio Pilkos 
mirties dešimtmečio 
prisiminimas autorine prasme 
prasiplėštų, tegu įsijungia ir 
kiti. Štai rankose turiu gražų 
20 puslapių leidinį, redaguotą 
A. T. Antanaičio 1962 metais, 
minint Chicagoje Stasio 
Pilkos scenos darbo 40 metų 
sukaktį.

Mykolas Vaitkus to 
leidinio puslapiuose sako: 
„Stasys Pilka yra vienkart 
plačiau išsilavinęs, švelniai 
kritiškai nusiteikęs, mokąs 
protingai pakalbėti, bet turįs 
ir miklią plunksną (su poezijos 
priemaiša rašalinėje), 
inteligentas-kultūrininkas.

Nepilkas Pilka. Toks buvo 
mano įspūdis, kai pirmą kartą 
išvydau jį Kauno scenoje ir 
gyvenime. Ir tas įspūdis 
pasiliko per visus tuos metus, 
kai Pilką pažįstu. Nepilkas 
Pilka“.

Faustas Kirša, be kita ko, 
tert> rašo: „Lietuvos teatro 
istorijoj Stasys Pilka turi 
atskirą lapą: gražų, našų, 
įvairiaspalvį.

Kai pirmais Lietuvos 
Nepriklausomybės metais 
susiorganizavo Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugija, pirmas 
žmogus, net iš Petrapilio, 
pranešė Draugijai, kad jis 
aukoja jai savo biblioteką. Tai 
buvo aktorius Stasys Pilka.

Stasys Pilka — herojus. 
Jis ir gyvenime yra toks pat. 
Be grimo ar su grimu. Jau 
tokia jo savybė, nuo kurios 
nepabėgsi. Jame yra išaugusi 
karžygio dvasia, pasirengusi 
kovai ir reprezentacijai“.

O Jonas Aistis ta proga 
ten pat solenizantui rašytame 
laiške kalba: „Visada įsivaiz
davau Stasį Pilką gimusį 
aktoriumi. Svarbu, nors 
nežinau, malonu ar ne, gimti 
tuo, kuo. esi. O aktoriai yra 
visai atskira tauta, reikalinga 
ir būtina šiame ašarų klonyje. 
Jų kadaise nepriimdavo į 
kapus, ir laidodavo su

nekrikštais, o tačiau be jų 
gyvent nepajėgdavo.

Kas mane paskatino 
pasveikinti Jus, tai kad Stasys 
Pilka išsiskyrė iš kitų aktorių. 
Kiti aktoriai, kaip daugis 
dailininkų, žino tik savąjį 
meną. Visa, kas už jų meno: 
nei knygos, nei laikraščio iš 
principo neskaito, išimtinai 
apie menus nerašo. Tamsta 
buvai ‘Dvidešimt septynių 
knygos mėgėjų’ klubo narys, 
Tamsta buvai vienas pirmųjų 
aktorių bandęs skaityti eiles, o 
anksčiau tą sritį, be Onos 
Rymaitės, vienos jaunesniųjų 
klasių gimnazistės
tekultivavusios“.

Pacitavome tris poetus. 
Gal ir neatsitiktinai. Mat 
Stasys Pilka ir pats poeziją 
rašė. Tik į spaudą su savo 
eilėraščiais nesiveržė. 
Redaktorius turėjo jų ilgai 
prašyti ir įtikinėti autorių, kad 
eilėraščiai yra įdomūs, kai 
kuriais bruožais švieži, kad 
bus mielai skaitomi. Labai 
mėgo versti kitų kalbų poeziją 
į lietuvių kalbą. Tų savo 
vertimų jau ir pats spaudai 
pasiūlydavo. Matyt poezija 
jam buvo visą laiką gana arti 
širdies.

Kiek prisimenu, patys 
paskutinieji Stasio Pilkos 
reiškimaisi scenoje ir buvo jo 
Chicagoje surengti poezijos 
rečitaliai. Aktorius jau 
sirguliavo. Ir turbūt bent 
dviejų valandų programą 
atlikti vienam buvo nelengva. 
Tačiau publikai to neparodė. 
Buvo aktorius iki panagių, 
'f o d ė 1 a t m i n t y j e a n a s
paskutinysis vaizdas ir 
pasiliko: jokiom negaliom
nepasiduodantis Stasys Pilka 
vėl energingai išeina į sceną lį
sk ai to
poetus su 
tuziazmu. 
pagalvoti, 
aktoriaus 
giesmė...

savo mėgiamiausius 
nemažėjančiu en- 
Ar galėjom tada 
jog tai yra viso 
gyvenimo gulbės

Kazys Bradūnas

Liaudies šaknys ir kaimo laimė(Atkelta iš 1 psl.)auklėtinio atminty ne tik neišnykau, bet ir neblogą atminimą palikau. Kitaip juk nebūčiau taip apdovanotas; antra, nemažiau džiugu, kad mūsų kukli Meno Mokykla per taip trumpą savo gyvavimo laiką, vos 20 metų, sugebėjo išleisti menininkų, ypač grafikų, kurie savo darbais sudarytų garbę ir senoms, šimtmečiais veikusioms meno akademijoms. Tuo labiau jauna, be tradicijų Meno Mokykla gali didžiuotis išleidusi tokį nemažą būrelį menininkų, sugebančių suvokti, atjausti ir išreikšti savo laiko dvasią kiekvienas savaip — originaliai, bet nenuklysdami į šuntakius. Matydamas Jūsų ir kitų to ratelio grafikų darbus, įgyju įsitikinimą, kad Kauno Meno Mokykla, nežiūrint ir daug trūkumų ir silpnybių, o gal kaip tik dėl tų

trūkumų, nesmaugė talentų — jei kas jų turėjo, tai ir išsinešė iš mokyklos nesužalotų. Man dirbus toje mokykloje 20 metų, nuo jos įsikūrimo pirmos dienos iki buvo palaidota, malonu prisiminti jus visus, kurie dabar taip stipriai reiškiatės“. — Ignas Šlapelis.

Augiau s kūriniai 
nuoširdūs, be misterijos ar 
paslapčių, žaismingi, roman
tiški, stilizuoti. Jo 
beveidžiuose žmonėse jau
čiama linksma nuotaika, 
girdim dainas, šildomės 
saulėtom, neapsiniaukusiom 
dienom. Julius Kaupas, 1949 
m. Žiburiuose recenzuodamas 
Lietuvių dailės instituto 
parodą Freiburge, taip 
palygino du kūrybingus 
grafikus:

HEŽILVIMĖL. 
JAU SAULELĖ 
IAAI.-ŽILVIHE.

„-KUR NAr
KAMAI? 

JEI TU GY-

B-------------—>£XlYAV ATPLAUK
LYKSI ŽAIBAS TRAK BALTA PI E-

-PYKSTA JŪRA.
GŪDU. EGLĖ TIEtlA-

PUTA! JEI
H ECYVAS-AT

RAK KAS, SAUKIA-ĮPLAUK JUODA 
ŽALTI VARDUllLYbl KRAUJO PUTA!

Pauliaus Auginus iliustracija Salomėjos Ručinskaitės „Žalčio pasa
kai" (1948-47).

Ir žaismingos Augiaus „Eglės Žalčių Karalienės" iliustracijos smarkiai skiriasi nuo Petravičiaus darbų. Išlaikydami pirmykštį tautosakinį charakterį, abu grafikai prieina prie paveikslo iš labai skirtingų psichologinių ir pasaulėžiūrinių taškų. Kai Petravičiaus kūryboje randame daugiau tragikus ir pesimistiškos tamsos, Augius visuomet išlieka giedras ir neproblemingas optimistas, tartum be rūpesčio žaidžiantis vaikas. Jis nemato žemėje blogio, kurio reikėtų bijoti, nes viskas jam yra šviesi pasaka. Jis yra paprastesnis ir šiltesnis, nors kompozicijos prasme Augius ir būtų rafinuotas. Prikišti jam būtų galima, kad jis lieka šiek tiek paviršutiniškas, ir žiūrovas galbūt ne be pagrindo pasigenda jame sultingos individualinės gelmės.
Augiaus kompozicines ir 

technikos ypatybes aiškina 
Algirdas Kurauskas, jas 
išsamiai nagrinėdamas jau 
minėtoj Augiaus monografijo
je: Pauliaus Augiaus pobūdžio grafikai natūraliausią medžiaga būtų linoleumas, mažiau natūrali — išilginis medis. Bet Augius nei už vieną, nei antrą neapsisprendžia — jis pasirenka skersinį medį ir jame bando išgauti tai, kas išgaunama paprastai minkšto paviršiaus linoleume... 
\Žemaičių vestuvėse] Valančiaus teksto jisai nepiešia, neinterpretuoja kuriuo nors rafinuotu kaligrafiniu stiliumi, bet tiesiog rašyte rašo taip, kaip jo plunksnai, savaime išeina — grubiai, be padailinimų, sustojimo, palikdamas natūralų ritmą, atsitiktinumus, įjungdamas tarp teksto įsiliejantį linijinį piešinį, palikdamas natūralų piešinį, apskritai ne tiek iliustruodamas, kiek tekstui suteikdamas naujos, netikėtos bei savotiškos atmosferos. sąmoningai nutolintos nuo teksto autoriaus reportažinio

tono. ... Augiaus iliustracijos ir yra originalios tuo sugebėjimu nematyti smulkmenų, atsisakyti neesminių dalykų — spontaniška bei raiškia forma palikti pradą, esenciją, bendrąjį vardiklį sąmoningai, be jokių forsavimų žymių, jis atsisako perspektyvos, anatomijos ar proporcijų konvencijos, ir tuo savo objektams suteikia nelaukto, nekasdienio ir keisto groteskas atspalvio.
Ilgam straipsnyje 

Žiburiuose 1947 metų gruo
džio mėnesį Paulius Jurkus 
apibūdino Augiaus kūrybos 
raidą ir specifiškai Žalčio 
pasakos reikšmę. Jis įžvalgiai 
aptarė Augiaus dekoratyvumo 
ir stilizacijos bruožus:Dekoratyvumas ir yra savo esmėje ne kas kita, kaip tam tikros aplinkos ir nuotaikos kūrimas. Pirmon vieton atsistoja ne žmogus, bet visuma, visos kompozicijos ansamblis. Žmogus

Pauliaus Augiaus iliustracija Salomėjos Bačinskaitės „Žalčio pasak.ii" 
(1945-47).tėra tik dekoratyvinė dalis. Ir šios baladės tekstas, kur psichologinis pergyvenimas sulyrintas, kondensuotas, leido jam atsitraukti nuo bet kokios psichologijos. ... Kai žmogus jau traktuojamas ne kaip savo individualybės reiškėjas, kada jis pavirsta žmogaus savotišku simboliu, tada ir jo anatomiškas pastatymas nebetenka tokios reikšmės. Čia nusivils kiekvienas, kuris jo darbuose ieškos anatomiškai išbaigto piešinio, nes dailininko yra visai kitas uždavinys. Net priešingai: bet koks realistinis figūros traktavimas nuskambėtų disonansu. reikštų, kad dailininkas neturi skonio. Bet P. Augius turi šią brangią dovaną - kuris priverčia visus sueiti j gražią tvarką.Šis racionali n is venimas P. Augiaus

skonį, daiktuspergv- kūryboje yra pasireiškęs ir stilizacijoje, paversdamas schematizmu. stilizacija eina ją savotišku P. Augiaus dviem keliais. Vaizduodamas nors ir dekoratyviai suprastą žmogų, jis pasilieka jo pagrindinės anatomijos ribose, o stilizuoja pridedamuosius dalykus. Moterį vaizduoja dažniausia su prijuoste, kuri baigiasi apvalainiu galu. Šiame prijuostės gale būtinai įsukama dar koks pagražinimo ornamentas. Ant kojų užmaunamos klumpės, o ant galvos uždedama trikampė skarelė. Ji arba tik linijų apvesta, arba smaigaly papuošta keliais juodais taškais. Šitoks stilizuotas moters traktavimas yra pernelyg pasikartojus visoje jo kūryboje. Pvz.. trikampė skarelė per visą Žalčio Pasakos knygą pasikartoja daugiau kaip 70 kartų.Vyrų figūrai jis uždeda ilgus plaukus, iškirptus marškinius, kojas apmauna klumpėm... Namas suspaudžiamas į grybo formą. Šitoks namo supratimas taip pat kartojasi visoje jo kūryboje. I iek medžio, tiek namo, tiek skareles motyvas gali pateikti dailininkui daug įvairių formų. Jų nuolatinis pasikartojimas darosi nuobodus Netiki, kad dailininkui

stigtų fantazijos, kuri taip puikiai spindi visoje knygoje. Nuolatinis tų pačių motyvų pasikartojimas toje pačioje traktuotėje negali būti pateisinamas individualiu pergyvenimu. Čia vra lyg tam tikra maniera, šablonas. Ateityje tikrai turės dailininkas paieškoti nauju stilizuotų išraiškų ir medžiui, ir trobelei, ir skarelei. Kad jis tai gali, rodo ir toje pačioje knygoje sutinkamas kitų medžių traktavimas, kuriame jis randa naujų. įdomių formų. Čia nereikia manyti, kad atsisakius šito pergyvenimo, bus pažeista dailininko individualybė. Ji tokia plati ir savita, tokia įvairi, kad šie naujieji paieškojimai I ikrai dar labiau praturtins jo individualybę.
•Jau išeivijoje, jis dalyvavo 

parodose: 1950 m. Toronte; 
1953 m. Rochester, N.Y., 
Niagara Kalis ir Colorado; 
1956 m. \Vindsor, Ontario ir 
Chicagoje; 1958 m. Mihvaukee 
ir New Yorke, 1960 m. Grand 
Rapids. Paminėti jo mirties 
sukakčiai pomirtinė paroda 
buvo suruošta Chicagoje 
Chicago Savings ano lx>an 
Association, ir šeima 1970 m. 
išleido knygą Pupos pasaka 
(Spalvotų dažų iliustracijos, 
d a r y t o s \ o k i e t i j o j e ). 
Paskutinis jo darbas buvo 
Chicagoje 1959 m. išleistam 
Vytauto Mačernio eilėraščių 
rinkiniui iliustracijos. Algir
das Kurauskas monografijoje 
taip aptaria šią knygą: 
..Galima tik spėti, kad 
dailininkas, imdamasis šio 
darbo, jau sirgo. Jausmas ir 
protas, gerai žinojo, kuria 
kryptimi reiklų žengti, bet 
fizinės jėgos seko, o Augiaus 
jėga ir gaivališkumas išblėso. 
Iliustracijos Mačernio poezijai 
tėra tik išnaša Augiaus 
grafikoje."

Tad galutinai Žalčio 
pasaka galime laikyti Augiaus 
paskutiniu 
pagalvoti, 
toliau, jei 
subrandinti
naujoje aplinkoje. Jo kūryba 
buvo nepaprastai reikšminga 
jo bendraamžiams, tiesiogiai 
prabilo jiems jų kalba. Jis 
kalbėjo jiems autentišku, 
nesuterštu žemaitišku balsu. 
Mums jaunesniems Augiaus 
kūryba yra kaip tik tinkama 
pasakų iliustracijom, nes ir 
pati Lietuva mums yra pasakų 
šalis. Neregėti Lietuvos 
kaimai ir gintaro krašto legen
dos nejučiom tampa realybėm 
jo raižiniuose. Jo kuklumas ir 
nekaltumas išsilaikė tų anų 
metų žiaurume. Naujajame 
pasaulyje, didmiesčio at
mosferoje. ar jis butų galėjęs 
pratęsti šitokią pulsuojančiai 
švelnią ir saulėtą nostalgiją 
vra klausimas, kurio, žinoma, 
niekados neatsakysim.

šedevru. Ir tik 
kas būtų buvę 
jis būtų galėjęs 

savo gabumus
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Ekstazės sekundės
FRED CAMPER

• Jono Meko filmas He Stands 
in the Desert Counting the 
Seconds of His Life.

Didysis Amerikos 
avangardinio filmo meno 
laimėjimas yra suteikimas 
išvidinio pobūdžio kine
matografiniam reginiui. 
Sukurta korpusas filmų, kurių 
technika pajungta ne tam, kad 
filmo vaizdiniai būtų panau
dojami, norint objektyviai 
perteikti išorinius įvykius, o 
greičiau jų pagalba tyrinėti jų 
gamintojų įvairiausias 
privačias asmenybes ir 
vidines vizijas. Jono Meko 
naujasis filmas „He Stands in 
the Desert Counting the 
Seconds of His Life“ yra šios 
tradicijos vienas inten
syviausių, gražiausių ir 
jaudinančių pavyzdžių.

Jonas Mekas galbūt ge
riausiai žinomas kaip vie
nas svarbiųjų amerikiečių 
avangardinio filmo meno 
propaguotojų. Savo recen
zijomis ir filmų demon
stravimu per kelis 
dešimtmečius jis priartino šio 
ypatingo filmavimo meno są
jūdžio pasiekimus daugeliui 
žiūrovų, kurie kitaip jų nebūtų 
pažinę. Bet jis ir pats yra 
filmininkas, ir iš tikrųjų 
vienas geriausių jo remiamo 
sąjūdžio menininkų.

Nors filme matome patį 
Meką ir jo šeimą, filmo 
dėmesys kreipiamas ir į 
daugelį kitų, labai viešų 
figūrų. Jame pasirodo ir būrys 
„garsenybių“, nuo John ir 
Yoko iki Andy Warhol ir 
Jackie O. ir įvairių Kennedy 
šeimos vaikų. Nemažai kadrų 
skirta žmonėms, kuriuos 
pažįsta nepriklausomo filmo 
sekėjai; Peter Kubelka, Hollis 
Frampton, Ken Jacobs, P. 
Adams Sitney, Riehard 
Foreman. Yra ir daug kitų 
Meko draugų, kurie nėra kaip 
nors išgarsėję.

Per praėjusius dvidešimt 
metų Mekas yra kūręs seriją 
dienoraštinių filmų, kurių 
kiekvienas liečia skirtingą jo 
gyvenimo tarpsnį, ir kurie, 
kartu paėmus, sudarys 
vieną didžiulę filminę 
autobiografiją. „He Stands in 
a Desert“ yra pirmas iš trijų 
filmų, panaudojantis kadrus, 
padarytus per pastaruosius 15 
metų; Mekas šį filmą laiko 
labiausiai surištu su medžiaga 
šalia jo asmeniško gyvenimo.

Tačiau Mekas traktuoja 
Jackie O. bei John ir Yoko nė 
kiek ne kitaip nuo kitų jo 
filmuojamų asmenų. Jis 
neskiria garsenybių nuo tų, 
kurie nėra tokiais. Jis 
nepabrėžia to, kas materialiai 
aišku, išoriška: labai mažai 
matome Jackie gyvenamą 
aplinką, mažai yra momentų, 
kuriais vyktų karšta tarp
asmeninė drama. Užuot to, 
mūsų dėmesys telkiamas į patį 
filmuotoją kaip autobiografą, į 
paties Meko žvilgsnį, kaip jis 
krenta ant kiekvieno iš šių 
žmonių. Mekas lieka ištikimas 
savo sąjūdžio ideologijai, 
pabrėždamas savo veikėjų 
pasirodymą kaip tam tikrą 
šviesos erdvę. Kadangi jo 
filmavimas yra reliatyviai 
„abstraktus“, palyginus su 
įprastiniu dokumentiniu 
filmu, jis mato kiekvieną 
asmenį kaip judančių šešėlių 
raštą, kuris įsismelkia į 
žiūrovo vyzdį ir smegenis, 
aktyviai įsiskverbia į jo 
sąmonę, lygiai taip, kaip ir 
susitikimas su kitu žmogum 
gali mus pakeisti. Mes mažai 
sužinom, kaip John ir Yoko ar 
Riehard Foreman yra 
specifiškai Meką paveikę savo 
pasaulėžiūromis, ir viską, kaip 
gilesnėj ir labiau pirmykštėj

Si recenzija buvo išspaiisHinta (’hieu- 
gos nepriklausomo laikraščio 
Reader 1986 m. sausio mėn. )7 <1. 
laidoje. Vertimas čia spausdinamas, 
gavus leidėjų sutikimų: 1986. Chica- 
go Reader, Ine.

Jonas Mekas Nuotrauka Hollis Melton

plotmėj koks nors kitas 
žmogus įsibrauna į mūsų 
akiratį ir į sielą. Mekas 
pabrėžia šitą gyvenimo su 
kitais žmonėm aspektą per 
tokį filmavimo būdą, kuris 
verčia žiūrovą suvokti kiek 
vieną sceną aktyviai, nuolat 
besikeičiančiu būdu, tarytum 
„nuotykį suvokimo srity“, 
filmininko Stan Brakhage 
žodžiais. Iš tikrųjų Meko 
filmas išryškina komercinio 
dokumentinio filmo ir konven- 
cionalių autobiografijų 
trūkumus, kurių siūlomi vaiz
dai, palyginus su jo, atrodo 
pernelyg statiški ir iš anksto 
nuspręsti.

Meko kinematografinis 
stilius įjungia improvizacinę, 
filmavimo' metu vykstančią 
kompoziciją. Scenai priešais jį 
jis atsiliepia, filmuodamas ją 
labai trumpais vaizdinių 
proveržiais, dažnai įimdamas 
tokius scenos aspektus, kurie 
normaliai nebūtų išryškinti. 
Šie yra sujungiami befilmuo- 
jant ir per vėlesnį redagavimą 
sudaro jo paties savitą, 
idiosinkratišką filmuojamo 
įvykio reginį. Žiūrovai, 
kuriems avangardinis filmas 
dar svetimas, turėtų būti 
pasiruošę galimybei, kad šis 
kūrinys bus iš pradžių sunkus 
stebėti: ne tik redagavimas 
yra labai greitas, bet kartais 
gali būti sumaišančiai staigus. 
Mekas nusisuka nuo scenos 
kaip tik tuo momentu, kada, 
atrodo, gali atsitikti kas nors 
„įdomaus“, arba kaip tik tuo 
metu, kada žiūrovas yra 
pradėjęs jausti simpatijos 
veikėjams. Šis redagavimas 
labai nelygus, rantytas ir 
nereguliarus savo ritmais. 
Niekada negalima iš anksto 
spėti, kada Mekas užbaigs 
sceną, nebent spėliojant, kad 
tai įvyks pačiu labiausiai 
nelaukiamu momentu. Žiūrovo 
akis nuolat sukrečiama vaiz
dinių trumpumo ir taip pat 
„naminių filmų“ filmavimo 
stiliaus. Mekas vengia 
klasikiniai išbalansuotų kom
pozicijų, sklandaus, lygaus 
apšvietimo, ar bet ko, kas 
užmintų komercinės 
kinematografijos dailius, 
ne iššaukiančius, nesi
keičiančius, sudaiktintus 
ir iš anksto suvirškintus 
žiūrovui vaizdinius. Čia 
nereikėtų praleisti iš akių 
įkvėpimo, ateinančio iš 
naminių filmų žanro. Mekas 
mėgaujasi necentruotu 
įrėminimu, veikėjais, 
besistaipančiais prieš jo 

aparatą, svyruojančiais 
kameros judesiais. -lis net 
puikiai išnaudoja įvairius 
kameros sutrikimus, jų 
rezultatus įjungdamas į savo 
filmo ritmus. Jo, kaip poeto, 
akis įstengia, per medžiagos 
organizavimą šias priemones 
panaudoti, kad intensyvumas, 
kuriuo scena suvokiama, dar 
padidėtų.

Poveikis žiūrovui, kuris 
atviras tokioms galimybėms, 
yra nepaprastas. Jokia scena, 
joks momentas negali būti 
suvokiamas pasyviai. 
Kiekvienas iš staigių 
nutraukimų, iš dalies dėl to, 
kad nelaukti, padeda įliedinti 
jo redaguotus vaizdus į 
smegenis staigaus atskleidimo 
blykstelėjimu. Pasyvus stebė
jimas iš anksto nulemtų 
vaizdų, kuriais pasižymi 
konvencinių filmų pobūdis, 
yra nušluojamas, ir žiūrovo 
protui teikiama naujos 
gyvybės. Iš tikro tokios 
didybės filmas kaip „He 
Stands in a Desert“ priduoda 
naujos prasmės frazėms kaip 
„gyvenimas pasaulyje“. 
Mekas teigia, jog gyventi, tai 
reiškia būti nuolat naujai 
pastabiu, amžinai atsivėrusiu, 
galėti vis iš naujo save 
nustebinti.

Meko vengimas savaime 
aiškaus, jau matyto 
kinematografijos pobūdžio 
ryškus ir jo ištisiniame viso 
filmo struktūravime. Skirtingi 
žmdnės, įvairios vietovės JAV 
ir Europoje ir momentai laike, 
kuriuos skiria dideli metų 
tarpai, suskirstyti be jokios 
aiškiai sudarytos ar lengvai 
pramatomos schemos. Meko, 
kaipo kritiko, polemika vi
sada rėmė idiosinkratišką, 
asmeninę viziją, ir jo paties 
filmai sudaro galbūt 
tvirčiausią pagrindą jo 
argumentui.

Kitas Meko technikos 
poslinkis yra, nežiūrint at
pažįstamų veikėjų ir vietovių, 
pabrėžimas filmo kaip 
autobiografijos. Čia nėra 
filmas, pretenduojantis 
atskleisti kokią nors ob
jektyvią informaciją apie vaiz
duojamus žmones. Nors 
spausdinti įrašai pateikia 
medžiagos vietą, datas ir 
veikėjų vardus, jie skirti scenų 
datavimu įstatyti jas kaip 
„sekundes“ filmininko 
gyvenime. Kaip ir su 
kiekviena autobiografija, 
turinys čia yra Meko 
asmeniški prisiminimai. Gar
sinė juosta taip pat turi pa-

Jonas Mekas

„REMINISCENCIJŲ“
Jau buvo vasara, kai mes palikom Flensburgą. 
Įlankoje jau būriavosi laivai, ir 
ant pakrančių molų, ant vandens, ir ant žvejų laivų 
mirgėjo šiluma.
O kai mes dar toliau taip ėjome, 
tolyn taip, ligi Gluecksburgo — 
ten jau triukšmaudamiesi maudėsi vaikai, 
braidydami po tankų švendrių mišką.

Tolyn mus traukė.
Tik ką buvo praėjęs karas. Paskutiniai 
sviediniai, paskutinieji bombų dūžiai 
skardėjo dar atšlaitėse. Sudaužytomis stotim, 
išdegusiais ir suanglėjusiais miesčiukais 
judėjom mes tolyn, stumdydamiesi 
tarp moterų, ir tarp vaikų, 
belaisvių, ir sudaužytų, varganų kareivių, 
būrių pabėgėlių, 
sėdėdami karštoj tvankoj, suvirtę 
ant purvinų grindų, ir alkani, ištroškę, 
ir tiesdami rankas taip į kiekvieną šulinį, 
vandens puoduką,
ir rinkdami ankstyvus, ir neprinokusius, obuoliukus, 
suodinus ir sudaužytus, nuo bėgių pylimo 
ir pageležinkelio griovių.

Lėtai mes stūmėmės tą vasarą, sustodami 
kiekvienoje stoty, ir prie kiekvieno tilto, 
eidami pėsčiom, žemyn, per juodas kalvas, 
ir siaurais laukų keliais, 
nakvodami ant sudegusių stočių peronų, 
anglinių bėgių.

Atsimeni gerai, kaip tąsyk mes, Hanovery, 
gulėjome sudegusioj stoty, 
žiūrėdami į šviečiantį birželio dangų, 
klausydamas sunkių, pavargusių kliedėjimų, 
geležinkelio kranų, ir miesto ūžesio — 
gailaus ir vargano, pilno neramių žingsnių, 
mirties ir liūdesio —

žiūrėdami į išblyškusią mėnulio naktį, 
išvargusią ir nukankintą, sudegintą, 
sulaužytą — dar neseniai išdidžią 
Vidurio Europą.

Besimerkiančiam akim, ir nejausdami
nė vieno sąnario — sunkiam dundėjime ir nuovargy 
mes stūmėmės tą vasarą tolyn į pietus, 
ir iš kiekviena miesto, iš akiračio.
iš kiekvienos stoties 
dvelkė dar mirties ir dūmų kvapas — 
ir vieniši ir skurdūs liudininkai, 
sugriuvę ir sudegę tankai, įsitvirtinimų grioviai, 
ir išsprogdinti -vieškeliai, 
ir bombų duobės vidury laukų, gilios 
ir juodos mirties akys — 
vieniši ir skurdūs liudininkai — 
gulėjo po pirmom pavasario gėlėm.

Tolyn, tolyn vis stūmėmės, 
per sudaužytus miestus, varganus akiračius, 
išdegusių kaimų, patrankų ir sunkvežimių laukus, 
plieno kapinynus:
ir okupacinės kariuomenės būriai, 
margos sargybų lentos bolavo miestų aikštėse.

Tolyn mes stūmėmės, 
žiūrėdami, kaip iš po plytų, 
iš po griuvėsių rinkos išbadėję žmonės, 
kaip iš po dulkių, margais kacetininkų marškiniais, 
taryt mirtis, liesutėm ir plonytėm rankom, 
kilo moterys, būriai vaikų.

našią dvigubą paskirtį. 
Retkarčiais girdimas 
filmininkas, komentuojantis 
medžiagą. Jo filmavimo 
vietovėje užrekorduoti garsai 
nėra griežtai sinchroniški; 
jaunų žmonių orkestras, 
palydimas jų 'atliekamos 
muzikos garsų, bet jų smičių 
judesiai ir muzikos frazės 
nesutampa. Šalia vietoje 
įrašytų garsų, yra įvesta ir 
muzikos, kurios nuotaikų rit
mas ir žodžiai yra aiškiai 
pritaikyti scenoms. Visa šita 
gali atrodyti kažkaip neap
dorota ir mėgėjiška, jeigu ne 
faktas, kad garsas taip pat 
tarnauja, panašiai kaip ir 
įrašai, dar vienai paskirčiai: 
sceną atitolina nuo dabarties, 
ją įstato reikiamon vieton 
filmuotojo atmintyje, ir tokiu 
būdu priduoda dar vieną 
sluoksnį intensyvumo. 
Nuoseklumas, padarant, kad 
muzika atrodytų vien tik 
ironiška, įdeda vaizdinę sceną 
ne į tą laiką, kada ji buvo 
filmuojama, bet permeta ją į 
filmuotojo redakcinį kambarį, 
kur jis peržiūri savo kadrus ir 
svarsto tolimesnius jai komen
tarus. Visuose savo filmo 
aspektuose Meko pirmasis 
žingsnis yra vidun, link 
asmeniško žvilgsnio į visa tai, 
kas matyta, išjungiant visa, 

kas neasmeniškai objektyvu. 
Jis siekia tokios vienybės, 
kurios niekad negalima rasti 
išoriniame pasaulyje, pilname 
prieštaringų asmenybių ir 
gyvenimo būdų chaoso, bet 
kurią tegalima atkurti per 
vienišą ieškojimą, menininko 
sieloje.

„He Stands in a Desert 
Counting the Seconds of His 
Life“ yra kartu paprasčiausiai 
džiugus ir giliai ekstatiškas 
filmas. Teka požeminė srovė 
namų šilumos, žmonių, 
kuriems jauku namuose kartu 
būti. Net kai tema yra pyktis, 
Meko veikėjai bei jo kamera 
pasitraukia nuo įtūžios kon
frontacijos tarp žmonių. Filmo 
įtūžis rezervuotas kamerai ir 
redagavimui, „įtūžis“, tar
naujantis intensyvinti ir 
iškelti tai, kas rodoma, iš 
dalies, aišku, kaipo rezultatas, 
to, kas išleista. Mes mažai ką 
sužinome iš matomų žmonių 
patirties ir jų istorijos, o tačiau 
suvokiame, kad regime ištisą, 
nors ne visai suprantamą 
pasaulį per mažytį rankos 
judesį, galvos pasukimą, 
šviesos blykstelėjimą. Per 
savo filmavimo ir redagavimo 
stilių Mekas yra suradęs gražų 
atitikmenį lygiagrečiams 
protiniams procesams, kurie 
įkūnija aktyvų energingą

(1972) PIRMOJI DALIS
Ir belaisviai sėdėjo vidury išdriskusių ir purvinų be 
baltoje saulės atokaitoj, dainuodami, ir lošdami 
kortom — laukdami paskutiniųjų 
laisvės sunkvežimių — namo!

Ir jaunas vokiečių kareivis — dar lyg vaikas, 
dar lyg kaip vaikas — stovėjo 
išdegusioje Hanavo stoty, žiūrėdamas 
į krūvą plytų, akmenų, į plieno griaučius, 
juodą sudegusio medžio stuobrį, kaminą ir dulkes, 
išplėštus lango rėmus, į kabantį žemyn 
geležų ir plieno tinką — 
vaikystės nuotrupas, ir liekanas.
Jo veidu liejos ašaros, taip kaip vanduo, 
taip kaip vanduo.

Per sūrias šiaurės lygumas, tuščius laukus, 
juodus Ruhro akiračius,
Vidurio Vokietijos miesčiukus — mes stūmėmės 
tolyn į pietus. Ir štai —
tai buvo jau rugpjūtis — o gal tik liepos 
pabaiga'? — laikas išbluko — 
mes buvom Wuerzburge.

Dar buvo rytas, bet ore 
degė jau pati vasaros liepsna.
Pavargę mes stovėjom vidury perono, 
žiūrėdami į stūksančius griuvėsių mūrus, 
kalvų kauburius, ir vasaros 
auksinę skaidrų.

Ir tada, staiga, mes jutome pakylantį troškimą 
išeiti į laukus!
Mus traukė vasara, degantis Bavarijos dangus, 
ir saulė —
ir. nešdamiesi savo prisiminimų liekanas, 
savo varganus kelionės nešulius (mamos 
įdėtą rankšluostį, sesers šaliką, 
ir pora išblukusių jau nuotraukų) staiga 
mes buvome pačiame sodų vidury.

Po tiek daug mėnesių, po mirties, 
žiūrėjom mes / sodų atkalnes, medžius, 
prisiglaudusias prie šlaito vilas, 
dar netikėdami, 
dar vis pilni kelionės, triukšmo, 
svaigaus dundėjimo,
— ir obuoliai buvo nusirpę ir nunokę, ne žali, 
anglėti, pageležinkelių obuoliai.
Mes buvome Bavarijoj.

Žiūrėk, — kalbėjo brolis, — kaip žali 
laukai, kaip medžiai, kaip žali akiračiai! — 
ir kopėme, aukštyn, aukštyn, į sodų viršų, 
ir ėjome laukais.
tartum pakvaišę, gerdami laukinių rožių kvapų, 
sodų pavėsį.

Čia vėl buvo gyvybė, kiekvienoje 
obels šakoj, atkalnių vynuogynuose. 
Ir žmonės.
merginos, moterys, savo spalvotom vasaros skarom 
ir įsirpę. tartum sodai, ir vyrai,
ėjo su pilnomis pintinėmis žemyn { miestą.

Apsvaigę vasaros žydėjimu, 
gyvybe ir vynuogynų atkalnių kvapu — 

, sėdėjom mes atokalnėj. žiūrėdami žemyn, 
į įsiraususią Neckaro vagą. Wuerzburgo griuvėsius, 
žiūrėdami atgal,
į kančios, mirties ir nevilties metus,

stebėdamiesi kaskart prisikeliančios gyvybės 
ir žemės jėga.

gyvenimą ir vidinę atminties 
refleksiją.

Filmas pradedamas 
pavadinimu „He stands in the 
desert counting the seconds of 
his life“; baigiasi, pakartojant 
pavadinimą būtuoju laiku 
„He stood in the desert...” Iš 
tikrųjų tai yra dvigubas 
būtasis laikas, pasiekiamas 
tiktai filmo gale: filmuotojas 
atsimena save, atsimenantį 
praeitį. Kaipo prisiminimų 
filmas, „He Stands in a 
Desert“ yra stebėtinai laisvas 
nuo lengvo sentimentalumo, 
galbūt todėl, kad Mekas 
pasirinko prisiminti savo 
praeitį ne iš tų ilgų metų, 
kuriuos prisišaukia 
skausminga neapibrėžta 
nostalgija, bet tiktai jos inten
syvias ekstazės sekundes.

Ankstesnio filmo 
„Paradise Not Yet Regained“ 
garsinėje juostoje Mekas 
pasakojo nuostabų asmenišką 
palyginimą, jo paties versiją 
Adomo ir Ievos. Po to, kai jie 
buvo išvaryti iš Rojaus, kai 
pora prisiglaudė giliam uolos 
šešėlyje, Ieva atsigręžė atgal ir 
pamatė Rojaus atšvaistą, 
s u sprogstantį j mažus 
fragmentus. Gabalai krito į 
žemę smarkiu lietum, 
uždengdami žemę ir miegantį 
Adomą. Ieva niekada Adomui

to nepasakė. Filmininkui Ro
jus dar vis egzistuoja tuose 
fragmentuose, išbarstytuose 
po visą pasaulį. Pats Mekas 
imigravo į JAV iš Lietuvos po 
Antrojo pasaulinio karo ir 
laiko, praleisto išvietintų 
žmonių stovyklose, ir 
apskritai jo kūryba yra iš
laikiusi dalį „išvietintų 
asmenų“ tapatybės. Idilinė jo 
vaikystės vienybė, arba tikroji 
ar tik įsivaizduota visuomenės 
santvarka, kurioje darbas, 
kultūra ir šeimos gyvenimas 
egzistavo kaip integruota ir 
surišta vienuma, daugiau 
neįmanomi mūsų laikais, 
draskomais karų tragedijos, 
ir nuolatinės technologijos 
kaitos, kuri iš dalies paaiškina 
mūsų vis spartėjantį 
gyvenimo greitį. Bet Rojus 
gali būti atkuriamas per meną 
ar vaizduotės ir atminties 
procesus kiekvieno iš mūsų 
prote savitu būdu, jeigu ne 
mūsų gyvenimų didžiuosiuose 
lankuose, tuomet nors
akimirkose, mūsų laiko
„sekundėse“. Toks Rojus
negali egzistuoti kaip
nuolatinis fizinis gamtovaiz
dis, nes Rojus yra prarastas.

19-to šimtmečio Amerikos 
gamtovaizdžio tapytojai kaip(Nukelta į 4 psl.)
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Kireilis nori būti lietuviu
Ramon J. Kireilis, 

čiagimis lietuvis, yra tarp
tautinio masto klarnetistas,' 
pedagogas, plačiai pasireiškęs 
muzikos pasaulyje. Ilgą laiką 
gyvendamas tolokai nuo 
lietuvių centrų, neturėjo 
galimybių įsijungti į čionykštį 
lietuvių gyvenimą. Artimiau 
susipažinus su lietuviais, jam 
lengvai pritapo lietuviškas 
Ramūno vardas. Jis didžiuo
jasi savo lietuviška kilme, 
uoliai mokosi lietuvių kalbos, 
priklauso JAV Lietuvių Ben
druomenės Denverio 
apylinkei. .

R. J. Kireilis, gimęs Ur- 
bana, IL, galima sakyti, 
užaugo universitetiniuose 
miestuose. Jo tėvas Ramon W. 
Kireilis, kadaise buvįs žymus 
plaukikas ir vandensvydyje 
gavęs „Ali American“ titulą, 
dėstė fizinį auklėjimą Illinois, 
Indiana ir Oregon valsty
biniuose universitetuose. 
Ramūnas aukštesniąją 
mokyklą baigė Lubbock, Tex- 
as. Bakalauro ir magistro 
laipsnius muzikoje gavo North 
Texas Statė University, Den- 
ton, Texas. Muzikos studijas 
apvainikavo. 1967 m. Universi
ty of Michigan, Ann Arbor, 
Michigan, gaudamas daktaro 
laipsnį. Nuo 1967 m. dėsto 
muziką University of Denver, 
Denver, Colorado. 1982 m. jam 
buvo pripažintas pilno 
profesoriaus titulas.

R. J. Kireilis yra laikomas 
vadovaujančia pajėga 
klarneto muzikos srityje. Jo 
pastangomis buvo įsteigtos 
kelios tarptautinės muzikos 
institucijos, kaip antai Inter- 
national Clarinet Society, In- 
ternaĮtional Clarinet Congress, 
Annual International Clarinet 
Competition, Annual Clarinet 
Clinic ir t.t. Jam priklauso 
nuopelnai ir už žurnalo The

Kertinė para&tė
(Atkelta iš 1 psl.)

Sovietų Sąjungoje ne kartą 
girdėtą anekdotą: rusas ameri
kiečiui svečiui išdidžiai aprodo 
Maskvos Metro — „Kokia 
švara, koks erdvumas, kiek 
meno!” Amerikietis pritaria, 
bet paklausia, kodėl taip ilgai 
reikia laukti traukinio. Rusas 
užpykęs atkerta: „O kaip su 
Amerikos indėnų išžudymu?!” 

GaBs’o neįtikino sovietinių 
delegatų aiškinimai apie kali
namus rašytojus. Pasak jo, jei 
Sovietų Sąjungoje nori būti 
pripažintas kaip rašytojas, 
turi įstoti į rašytojų sąjungą. 
Sovietinė logika tokia: 
kalinami rašytojai nepri
klauso rašytojų sąjungai, todėl 
jie nėra rašytojai. Jei nesi 
sąjungos narys, nebegali 
toliau spausdintis. Ir taip, 
rašo Gass, rašytojui sunku 
palikti bet kokią žymę, išsky
rus ženklą ant kalėjimo sie
nos. Sovietinei delegacijai visa 
ta kalinamų rašytojų prob
lema tebuvo „vidaus rei
kalas, o amerikiečių rašytojų 
pastangos — paprastas 
„kišimasis”. Sovietiniai 
delegatai nepripažino skir
tumo tarp teisinio ir mora
linio įsipareigojimo, apie kurį 
konferencijoje kalbėjo ameri
kiečių rašytojas Louis 
Auchincloss. Besiklausant 
sovietinių „aiškinimų”, Gas- 
s’ui prisiminė kitas balsas — 
kalinamos poetės Irinos Ratu- 
šinskajos žodžiai apie „aple
dėjusius laiptus į budelio plat
formą”.

Konferencijos pabaiga buvo 
chaotiška, pasakoja Gass. 
Amerikiečiai dar sykį iškėlė 
kalinamų rašytojų klausimą, 
Fedorenka vėl išreiškė savo 
pasipiktinimą amerikiečių 
kišimusi į Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalus. Amerikiečių 
delegacijos vadovas Norman 
Cousins atsakė, kad viso 
pasaulio rašytojus sieja bendri 
ryšiai — jei Amerikoje pradė

Ramūnas Kireilis

Clarinet įsteigimą. Jis 
aktyviai reiškiasi spaudoje, 
pasisakydamas įvairiais 
muzikos klausimais, skaito 
paskaitas, atlieka teisėjo 
pareigas muzikos konkur
suose, priklauso daugeliui 
profesinių organizacijų ir pan.

R. J. Kireilis yra aukšto 
lygio klarnetistas. Kaip 
solistas yra koncertavęs JAV, 
Kanadoje ir įvairiose Europos 

tų suiminėti rašytojus, jie 
džiaugtųsi sovietinių rašytojų 
„draugiška parama”. Fedoren
ka pareiškė, kad konferenciją 
dar būtų galima pratęsti, bet 
lietuvių jaunimas jau esą 
nekantrauja, norėdamas sve
čius palinksminti. Į salę įbėgo 
tautiniais rūbais pasipuošę 
vaikinai ir merginos, pasi
girdo liaudies dainos, prasi
dėjo šokiai — ir taip konferen
cija baigėsi.

Gass išreiškia nepaprastą 
susižavėjimą Vilniaus Jau
nimo teatre matytais spektak
liais ir savo viltį, kad juos dar 
sykį pamatys Amerikos sceno
je. Jis tikisi, kad Sovietų 
Sąjunga susilauks kultūrinės 
liberalizacijos. „Bet pirmiau 
mes turime pažvelgt tikrovei į 
akis”, baigia savo įspūdžius 
amerikiečių rašytojas.

sp

VYSKUPU POSĖDŽIAI

Sausio pabaigoje Hua Hin 
vietovėje, Tailandijoj, vyko 
Azijos vyskupų konferencijų 
susivienijimo vyskupų in
stituto socialinės veiklos 
klausimais septintasis 
suvažiavimas. Jo darbam 
parinkta tema: „Azijos reli
giniai — kultūrinis paveldėji
mas ir žmogaus pažanga”. 
Suvažiavime dalyvavo 43 
vyskupai iš daugiau negu 
dvidešimties Azijos kraštų.

Pažymėtina, kad prieš 
vykdami į studijų suvažia
vimą, jo dalyviai — vyskupai 
— siekė asmeniškai įsigyti 
gyvenimo tikrovės patyrimą. 
Atitinkamuose kraštuose 
vyskupai kurį laiką pagyveno 
žemdirbių ar žvejų kaimuose, 
vargingų priemiesčių gyvento
jų tarpe, bendravo su pramo
nės įmonių darbininkais, 
šachtininkais, betarpiškai 
susipažino su etninių mažu
mų gyvenimo ir darbo sąly
gomis. 

valstybėse. Štai keletas įver
tinimų spaudoje: „Kireilis 
masterfully plays the 
clarinet...“ „A most in- 
teresting contemporary music 
personality of international 
acclaim...“ „Dr. Kireilis’ per- 
formance demonstrated his 
maturely developed talent as a 
thorpugh musician”.

R. J. Kireilio klarnetu 
atlikti kūriniai yra įrašyti Owl

Ekstazės sekundės

(Atkelta iš 3 psl.)

Frederick Church ir Albert 
Bierstadt dar galėjo įsivaiz
duoti galimybę fizinio Rojaus 
Amerikos tyrlaukiuose, nors 
vaizduodami nuolatinį 
žmogaus kėsinimąsi. Mūsų 
amžiaus erdvė sulaužyta, 
trūkčiojanti, žmogaus 
padaryta, ir kaipo tokia, 
žmogaus proto išdava. Mekas, 
ir skirtingais būdais daugelis 
jo filmininkų kolegų, yra 
pridavę naujos gyvybės Ro
jaus temai Amerikos mene, 
surasdami naują Rojaus 
viziją, tinkančią mūsų vis 
naujai aplinkai.

*
Apie Joną Meką 

ir „judančių 
vaizdų ” muziejų

Jonas Mekas mums geriau
siai pažįstamas kaip rašytojas, 
o ypač kaip poetas. Semeniškių 
idilės (1948, 1955) laimėjo Vinco 
Krėvės vardo literatūros premiją. 
Gėlių kalbėjimas (Chicaga: 
Lietuvių Studentų Santara, 1961) 
buvo tos kartos jaunimo bene 
mėgstamiausia lietuvių poezijos 
knyga. Trečia jo poezijos knyga 
Pavieniai žodžiai (1967), pasak 
Antano Vaičiulaičio, yra „ne 
paskirų eilėraščių rinkinys, o 
ištisinis ieškojimas atsakymų“ į 
būties prasmės klausimą 
žmogiškosios vienatvės 
pergyvenime (Aidai, 1968 nr. 8). 
Po to išleido poezijos ciklą 
Reminiscencijos (1972) ir visai 
neseniai, tik praeitų metų 
pabaigoje, naują rinkinį 
Dienoraščiai, 1970-1982 (New 
Yorkas: Žvilgsniai, 1985; 
gaunama ir „Drauge“, kaina — 5 
dol.)

Bet už lietuvių visuomenės 
ribų Jonas Mekas yra žinomas 
kaip filmininkas, filmų kritikas ir 
avangardinio filmų meno 
puoselėtojas, susilaukęs pasau
linio dėmesio. Naujausias jo 

ir Spectrum bendrovių iš
leistose plokštelėse. Pastaruoju 
metu Owl Recording Ine. 
Boulder, CO išleido ilgo gro
jimo plokštelę, kurioje R. J. 
Kireilis atlieka Wilson Os
borne, David Olan, Edvvard 
Miller, Richard Toensing ir 
Morton Subotnick kūrinius. 
Plokštelėje dominuoja Morton 
Subotnick (g. 1933) 1978 m. 
sukurta kompozicija „Pasages 
of the Beast“. Įspūdingas 
kūrinys atliekamas klarnetu ir 
elektroninėmis priemonėmis. 
Šio kūrinio premjera buvo 
1978 m. Toronte, Tarp
tautiniame klarneto kongrese. 
Atliko R. J. Kireilis.

R. J. Kireilis' 1984 m. 
Londone surengtame Tarp
tautiniame klarneto kongrese 
susipažino su muzike dr. 
Raminta Lampsatyte-Kollars, 
Hamburgo muzikos univer
siteto profesore. Praėjusiais 
metais, sausio mėnesį lan
kydamasi Chicagoje ji apie 
naująją pažintį papasakojo 
Petrui Petručiui, Margučio 
radijo vedėjui, kuris ne
delsdamas užmezgė san
tykius su R. J. Kireiliu ir 
angažavo koncertui. R. J. 
Kireilis Londone susipažinęs 
su klarnetistu Algirdu Budriu, 
praėjusią vasarą, jo kvietimu, 
lankėsi pirmą kartą Lietuvoje, 
savo protėvių gimtajame 
krašte. Jam nepaprastą įspū
dį padarė senoviškos lie
tuvių liaudies dainos ir inst
rumentai. Praėjusiais metais 
dalyvaudamas Penktajame 
mokslo ir kūrybos simpoziume 
Chicagoje, susipažino su 
muziku Baliu Pakštu. Abiems 
nebuvo galo šnektai apie 
lietuvių liaudies pučiamuosius 
instrumentus.

Klarnetistas dr. Ramūnas 
Kireilis drauge su soliste 
Guoda Puzinauskaite koncer
tuos kovo 9 d. 3 vai. p.p. 
Chicagos Jaunimo centre.

M.

sukurtas filmas „He Stands in a 
Desert Countihg the Seconds of 
His Life“ (kurio recenzija, 
parašyta čikagiečio filmų kritiko 
Fred Camper, The Reader leidus, 
čia spausdinama) turėjo savo 
premjerą 1985 m. lapkričio mėn. 
12 d. Carnegie Hali Cinema 
teatre, New Yorke, per dokumen
tinių filmų savaitę. Festivalį su
ruošė Valley Filmvvorks. Chicagoje 
jis buvo rodomas š.m. sausio 18 d. 
Chicago Filmmakers teatre, 6 W. 
Hubbard. Gruodžio 15 d. jis 
rodytas Paryžiuje, Centre Georgės 
Pompidou, o kaip tik šį mėnesį — 
Berlyno filmų festivalyje.

Užklaustas apie savo nau
jausią filmą Jonas Mekas taip jį 
apibūdino: „Jis stovi dykumoje, 
skaičiuodamas savo gyvenimo 
sekundes“ — tai dienoraštinis 
filmas, susidedantis iš 125 trumpų 
etiudų: draugai, pažįstami — 
gamta — vėjai — lietus — 
neišsiskiriančios, eilinės, 
dieninės, nesvarbios gyvenimo 
detalės. Žmonės, jeigu ir 
išsiskiriantys — kaip Jackie

The Second Avenue and Second Street Courthouse rūmai New Yorke, kur dabar įsikūręs Jono ateinančius dešimtmečius. ,
Meko įsteigtas filmų meno muziejus ?\nthology Film Archives. la- U-l

Šių metų kovo 7 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Chicagoje, bus atidaryta penkia 
jaunų dailininkų paroda. Čia matyti trys iš šios parodos dalyvių: (iš kairės) Diana Kizlauski<- 
nė prie savo darbo iš „Elementų” ciklo „Ugnis nr. 12", Rasa Sutkutė, šiuo metu gilinanti meno 
studijas Londone, Anglijoje, ir čikagietė Dana Plepytė.

Chicagos teatruose

Moteris Rytų
Berlyno kalėjime
Rętai scenoje galima matyti 

dramą tokio aktualumo, tokio 
gilaus prasmingumo, paliekančią 
neužmirštamą įspūdį, kaip „Days 
and Nights“, statomą Remains 
vaidintojų grupės Organic teatre, 
3319 N. Clark. Tai psichologinė 
drama, vaizduojanti kalinę Rytų 
Berlyno komunistiniame kalė
jime. Ji kietai tardoma, verčiant 
prisipažinti, kad yra amerikiečių 
šnipė. Tardymuose vartojama 
brutali prievarta, ją laikant alky
je, šaltyje, gąsdinant Sibiru, 
daugelį parų laikant be miego.

Dramą sukūrusi rašytoja 
Eilėn McLaughlin baigusi Yale 
universitetą.' Būdama pati aktorė 
ir scenovaizdžių kūrėja, galėjo 
įnešti didesnį statomo veikalo 
praturtinimą. Medžiagą dramai ji 
ėmė iš spausdintų panašios 
kalinės atsiminimų ir iš 
apklausinėjimų taip kankintos 
moters.

Žiūrovą giliai veikia aktorių 
įsijautimas ir ryškus personažų 
atkūrimas. Iš viso tik du aktoriai: 
kalinės vaidmeny Amy Morton, 
daug kartų pasirodžiusi pir
maujančiame Goodman teatre ir 
kitose scenose; tardytojo 
vaidmeny — William L. Petersen, 
dalyvavęs kelių filmų sukūrime, 
gastroliavęs Glasgovv, Londone ir 
Washingtone, laimėjęs Jefferson 
premiją, dalyvavęs Stratfordo 
festivalio vaidinimuose.

I spektaklio aukštą lygį yra 
daug įnešęs vienas iš pir
maujančių Chicagos režisierių — 
Dennis Zacek, dramos profesorius 
Loyola universitete. Dramos 
spektakliai vyks iki kovo 2 d. ir ją 
labai verta pamatyti. Tęsiasi apie

Kennedy, John Lennon, etc. — 
filmuoti neišsiskiriančiose, 
kasdieninėse aplinkybėse, 
privatus, neoficialus gyvenimas. 
Nieko ypatingo — viskas labai 
paprasta — bet pakeltu ūpu — 
koncentracija ant jausmų, veidų, 
emocijų — emocijų dokumentacija 
— dokumentinė poezija — pakeltu 
ūpu — pasirenkant tik tas 
gyvenimo detales, kurios inspiruo
ja ekstazę, egzaltaciją —.

Beje, ir kitas Jono Meko 
filmas buvo dienoraštinis — 

pusantros valandos.
Jos turinį gerai apibūdina 

skelbime įrašyti sakiniai: „Daug 
žmonių 1950 metais dingo Rytų 
Berlyne. Jie buvo areštuoti kaip 
šnipai. Dauguma jų prisipažino... 
daugelis buvo sušaudyti... tik 
nedaugelis jų buvo šnipai“.

J. Pr.

NAUJI LEIDINIAI
• Antanas Salys, RAŠTAI III. 

Įvairūs straipsniai. Redagavo Pet
ras Jonikas. 1985 m. Išleido Lietu
vių katalikų mokslo akademija, 
Piazza della Pilotta 4, 00187 
Roma, Italija. Spaustuvės išlai
das apmokėjo L. K. M. Akademi
ja, prisidėjus Sofijai Salienei ir 
kun. J. Ruokiui. Spausdino 
„Ploniana” spaustuvė Selci Um- 
bro miestelyje (Perugia, Italia). 
Leidinys didelio formato, 568 psl., 
gaunamas ir „Drauge”. Kaina 36 
dol., su persiuntimu — 40 dol.

Kalbotyrai, ypač šios rūšies 
lituanistikai skirtoji knyga išei
vijoje labai retas paukštis. O 
tačiau, turint minty visos lietuvių 
tautos šiandieninę situaciją ir 
lietuvių kalbos išskirtinę reikšmę 
visam kalbotyros mokslui, reikė
tų, kad šios srities veikalų būtų 
parašyta ir išleista, kiek galima, 
daugiau. Ne vienadieniškai žiū
rint, tai jokių žemės drebėjimų 
neišjudinami pamatai tautos 
išlikimo pastangose. Visomis 
priemonėmis, visomis išmonėmis 
ir visokiomis talkomis tuos pama
tus turėtume dar labiau stiprinti ir 
čia, išeivijoje.

Todėl kiekvienas supratinges
nis tikrai gali džiaugtis, išvydęs 
žymaus mūsų kalbininko Antano 
Salio jau trečiąjį Raštų tomą. 
Paminklinis užmojis išleisti visus 
šio mūsų kalbininko raštus, ne 
vienu atžvilgiu turinčius nemažoB 
reikšmės visam tarptautiniam 

„Reminiscences of a Joumey to 
Lithuania“ (1972), susuktas jo 
grįžimo po 25 metų į tėvynę 
proga, laikomas vienu geriausiu 
jo filmu. Pirmoji filmo dalis 
sudaryta iš kadrų, filmuotų po jo 
atvykimo į New Yorką; antroji — 
pati kelionė į Lietuvą, vaizduojan
ti autoriaus siekimą susigrąžinti 
vaikystės vietoves ir negalimybę 
tai padaryti; trečioji — grįžimas į 
JAV per Vieną, kur Mekas 
susitinka savo draugus meni
ninkus. Šį filmą galima iš

kalbotyros mokslui, tvirtais žings
niais stumiasi pirmyn.

Tomo pratarmėje redaktorius 
Petras Jonikas, be kita ko, sako: 
„Trečiasis tomas apima autoriaus 
straipsnius, kurie nededami į 
pirmąjį (bendrinės kalbos), antrą
jį (tikrinių vardų) ir ruošiamą 
ketvirtąjį (lietuvių kalbos tarmių) 
tomą.

Šie įvairios apimties straips
niai, autoriaus rašyti daugiausia 
enciklopedinei informacijai bei 
šiaip įvairiomis progomis plates
nei visuomenei, čia skirstomi į 
kelis bendresnius skyrius: kalbos 
mokslo (jo sąvokų nusakymo), 
kalbininkų (daugiausia trumpos 
biografinės žinios), lietuvių kalbos 
(jos dabarties ir praeities klausi
mai), taip pat ir kitų indoeuropie
čių ir neindoeuropiečių kalbų (jų 
apžvalga)”.

Taigi, kaip atrodo, šio trečiojo 
tomo medžiaga savo didžiąja dali
mi nėra skirta vien kalbotyros 
mokslininkams specialistams. 
Kiekvienas supratingesnis kny
gos bičiulis tomo puslapiuose ras 
aiškiai išdėstyto ir lengvai 
suprantamo skaitymo, įdomiai 
praplečiančio kalbotyrinio žino
jimo akiratį. Pavyzdžiui, ne 
visiems mums jau yra aišku, ką 
reiškia žodis „šešuras”, „svai
nis”, „moša” ir kt. O knygoje 
straipsnis apie gentivardžius 
gražiai visa tai išaiškina. Ne 
vienam, o ypač suvalkiečiams, 
bus įdomu sužinoti, kieno iš mūsų 
protėviai buvo sūduviai ir kokia 
kalba jie kalbėjo. Bus įdomios 
pagrindinės žinios apie visas 
mums giminingas indoeuropiečių 
kalbas, o taipgi ir apie kitas, 
neindoeuropietiškas pasaulio 
kalbas. Žodžiu, leidinį įsigijęs 
nesigailės. Ir savo gerų knygų 
lentyną papildys impozantišku 

nuomoti ar nusipirkti (video 
kasetėse) iš New Video, 90 Uni
versity Place, New York, New 
York, tel. 243-0400 arba 44 
Greenvvich Avenue, New York, 
New York, tel. 675-6600.

Dabartinis didysis Jono Meko 
projektas — 1970 metais pradėtas 
steigti filmų muziejus „Anthology 
Film Archives, Museum of Mov- 
ing Images“, skirtas saugoti, 
studijuoti ir demonstruoti 
nepriklausomus avangardinius 
filmus ir vaizdajuostes. 
Anthology Film Archives veda
vienintelę filmų biblioteką 
pasaulyje, kur šalia kasdieninių 
informacini ų ir studijinių 
programų rodomi Essential 
Cinema Repertory rinkinio 
avangardiniai ir klasikiniai 
filmai. Rinkinys bus praplėstas, 
įjungiant Amerikos/ Holivudo 
filmų rinkinį ir įvairių kraštų 
avangardinių filmų rinkinius. 
Vadovaujamasi principu, kad 
iškilų filmą reikia galėti matyti 
daug kartų. Todėl repertuaras 
rodomas pasikartojančiais 
ciklais. Tai sudaro galimybę 
studentams dviejų ar trijų 
mėnesių laikotarpiu pamatyti 
koncentruotą filmų meno istoriją: 

Anksčiau įsikūręs Joe Papp’s 
Public Theatre (425 Lafayette 
Street, New York), 1974 m. per
sikėlęs į 80 Wooster Street, dabar 
Anthology Film Archives iš New 
Yorko miesto savivaldybės įsigijo 
Second Avenue teismo rūmus 
savo naujoms patalpoms. Čia 
rengiamas vienas didžiųjų šio 
krašto muziejų, kuris, kaip jo 
steigėjas Jonas Mekas tikisi, bus 
mūsų kartos muziejus ir 
reikšmingai skatins „judančių 
vaizdų“ meno gyvybę per


	1986-02-22-PRIEDAS-DRAUGAS 00000029
	1986-02-22-PRIEDAS-DRAUGAS 00000030
	1986-02-22-PRIEDAS-DRAUGAS 00000031
	1986-02-22-PRIEDAS-DRAUGAS 00000032

