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Sekminiškos Poezijos dienos
Kertinėje
paraštėje
stabtelėti prie poezijos šį kartą
yra dviguba proga: Sekminės
— visokios kūrybos įkvėpėjos
Šventosios Dvasios šventė —
ir už savaitės Jaunimo centre,
Chicagoje, įvykstančios
kasmetinės ir tradicinės Poezi
jos dienos. Tarp vieno ir kito
yra gana tamprus ryšys. Juk
poezija antikiniais amžiais ir
buvo laikoma dievų kalba.
Tiksliau pasakius, tai buvo
lyg ir dievų, ir žmonių kone
apeiginis susižinojimo kodas,
žodį paverčiantis sakraliniu
dalyku. Dar labiau šį žodinį
procesą pabrėžė krikščioniško
ji era, perkeisto žodžio sąvoka
prisiliesdama paties Dievo:
„Pradžioje buvo Žodis. Tas
Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis
buvo Dievas“ (Jn 1,1). Ir jeigu
Dievas sukūrė žmogų pana,šų į save, tai žmogus
savo kūrybiniu žodžiu, ypač
poetiniu žodžiu, ir yra pana
šiausias į savo Kūrėją. O
krikščioniui to žodžio įkvė
pėja yra anose pirminėse
Sekminėse apsireiškusi Šven
tosios Dvasios galia.
Net ir mūsų — poezijos
skaitytojų santykis su
perkeistu poetiškuoju žodžiu
yra sekminiškas. Šios šventės
mišiose skaitome: „Visi jie
pasidarė
pilni Šventosios
Dvasios ir ėmė kalbėti
visokiomis kalbomis, taip kaip
Šventoji Dvasia jiems davė
prabilti“ (Apd 2,4). Rašoma
apie apaštalus, kurių
sekmininę kalbą kiekvienas
klausantis girdėjo savo gimtą
ja kalba. Argi ne panašiai
mes klausomės poetų, kada
jų žodį girdime kiekvienas
jautriausiomis savo sielos
ausimis ir kada jis atliepia
kiekvieno labai individualų
širdies plakimą.
Visa tai bus galima
kiekvienam tiesiogiai pajusti
šių metų Poezijos dienose
Chicagoje. Jos prasideda už
savaitės: gegužės mėn. 23 d.
(penktadienį) 8 vai. vak. ir
gegužės 24 d. (šeštadienį) 8
vai. vak. Abi dienas progra
mos vyks Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Poezijos
dienas rengia Jaunimo centro
moterų klubas, programą
organizuoja ir jai vadovauja
Kazys Bradūnas.

Šiuo metu mes esame
sąmoningo tikėjimo metų
prieangyje. Tikėjimo metų, bet
ne paties tikėjimo, nes tie
metai — tai skirtas laikas
susimąstyti,
pažvelgti į
' gyvenamo momento tikėjimo
sampratą ir tos sampratos
ryšį su gyvenimo bėgsmu, o
pats tikėjimas tai jau mūsų
kiekvieno būsena, mūsų
vidinis santykis su Dievu ir to
santykio
apčiuopiamas ir
matomas reiškimas savo
aplinkoje. Sąmoningo tikėjimo
metai kiekvienam iš mūsų yra
gera paskata stabterėti ir
pasvarstyti, kaip yra ne su
kitų, bet su mūsų pačių tikė
jimu, kaip toli dar esame nuo
to tikėjimo, kurio moko
Evangelija.
Sąmoningai svarstant tikė
jimą, atsiduriame ties viena
pačių didžiausių paslapčių:
kam žmoguje yra sudėtos gero
ir blogo priešingybės. Ar tik
todėl, kad jis galėtų parodyti
galią rinktis? Kad turėtų galią
arba paklusti Dievui, arba
pats skelbtis viešpačiu ir
versti kitus jam paklusti, o
nepaklūstančius išjuokti, pa
niekinti, išskirti, uždaryti, net
nužudyti, kad nepaklusniųjų
masė netrukdytų jam
viešpatauti. Žmogus nebūtų
žmogumi, jeigu tas bruožas
neiškiltų
kartkartėmis
teisinamas net paties Dievo
vardu. Bet tai yra žmogui
paties Kūrėjo įdiegtos laisvos
valios tiesioginis reiškinys,
leidžiąs
paklusti
ar
pasipriešinti,
mylėti
ar
nekęsti, bendradarbiauti su
Viešpačiu Dievo karalystės
kūrime, ar visą kilnumą
| sutrypti ir kurti pragarą; tapti
angelu ar liuciferiu, Kainu ar
Abelių, atgailaujančiu Petru
ar užkietėjusiu Judu. Tas pat
žmogui įdiegtos laisvos valios
didžiulis dvasinis turtas
įgalina žmogų visiškai pa
neigti Dievą ir pačiam Jo vie
toje atsistoti. Laisva valia
leidžia paneigti net patį save,
nusiplauti rankas ir viską
suversti ant Dievo galvos.
Kartą dirbau kieme. Atėjo
dvi moterys, paprašė, kad
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Sekminiškos Poezijos dienos.
Sąmoningo tikėjimo metai.
Černobylio branduolinė nelaimė ir Lie
tuva.
Sąmoningo tikėjimo metai Rocheste' ryje.
Birutės Pūkelevičiūtės „Oi tu ieva, ie
vuže”, „Rugpjūtis”.
Antanas Tamošaitis švenčia 80 metų
sukaktį ekslibrių paroda.
Lietuvių moterų dailininkių draugijos
sukaktuvinė paroda: „Žvilgsnis į
save”.

Šiemetinė Poezijos dienų
duoklė ypatinga tuo, kad tai
bus vakarai su Birute
Pūkelevičiūte ir Tomu
Venclova. Tai bus rečitaliniai,
spektakliniai ir akademiniai
poezijos vakarai.
Penktadienio vakaras skir
tas Birutei Pūkelevičiūtei. Pir
moje vakaro dalyje ji rečituos
pasirinktąją
Vinco
Mykolaičio-Putino, Bernardo
Brazdžionio, Antano Miškinio,
Kazio Bradūno, Oskaro V.
Milašiaus ir Vlado Šlaito
poeziją. Antroje vakaro dalyje
pateiks savos poezijos rink
tinę. Abidvi rečitalinio va
karo dalys dar bus apipintos
pačios atlikėjos spalvingais
komentarais bei specialiai
sukurta muzikine palyda,
kurios koordinatorius ir kūrė
jas yra Darius Polikaitis. Jam
dar talkins Audrius Polikaitis
ir Rima Polikaitytė.
Šeštadienio vakaras
atiduodamas
Tomui
Venclovai. Kaip žinome,
jis yra ne tik ryškus
jaunesniosios kartos poetas,
bet ir literatūrinių mokslų
daktaras, Yale universiteto
profesorius, literatūrinių ir
kitokių temų spalvingas eseistas, palyginti trumpu laiku
išeivijoje spėjęs
ryškiai
pasireikšti įvairiomis savo
knygomis, dažnas literatūros
tarptautinių
suvažiavimų
dalyvis, kuriuose jis jaučiasi
kaip
žuvis vandenyje,
atstovaudamas lietuviškiems
ir demokratiškiems reikalams.
Plataus žvilgsnio bus ir šio
vakaro jo paskaitos tema —
„Dabarties lietuvių poezija
pasaulinės
poezijos
kontekste“. Tema nauja,
aktuali ir mūsuose beveik
neliesta akademinėje plotmėje.
Antroje vakaro dalyje Tomas
Venclova atliks ir savo poezi
jos rečitalį, paįvairindamas jį
dar ir kitų mūsų poetų kūryba
bei savo vertimais iš kitų
tautų poezijos.
Reikia tik, kad į šitą
sekminiškos dvasios rengėjų
užmojį gyvai atsilieptų ir
Poezijos dienose dalyvautų
visi, kuriems lietuviškasis
žodis yra ne vien tik
kasdieniškoji šneka, bet ir
dieviškai žmogiškos kūrybos
virSOnt.
.
k. br<L

Sąmoningo tikėjimo metai
JURGIS JANKUS
pertraukčiau savo darbą, nes
jos turi man pasakyti labai
svarbią žinią. Paprašiau
sakyti ir taip: „Kas kad
rankos užimtos, ausys yra
laisvos ir visiškai atviros“.
Tada jos kviety mane melstis
ir tikėti Dievą, nes visi ženklai
rodo, kad Jo karalystė čia pat,
kad greitai pasibaigs visi
vargai, išnyks visos kančios,
kurios šių dienų žmogų taip
kamuoja. Kai paklausiau, kaip
tas atsitiks, jos paaiškino, kad
Jėzus Kristus ateis antrą
kartą. Bet ateis ne taip, kaip
pirmą sykį atėjo. Dabar ateis
su visa dangaus galybe,
sunaikins visus piktadarius,
netikėlius, veidmainius, išnau
dotojus, paliks gyvus tikrai
tikinčiuosius, juos apsups
savo dieviška meile ir jiems
karaliaus. Jo karalystėje
nebebus nei vargo, nei kentė
jimų, nei ligų, nei kitokių
nelaimių, nes likę bus tik
gerieji ir nebereikės jų bausti.
Tada paklausiau, kas joms
tokią nuostabią žinią apreiškė,
ir jos abi labai nustebo, kad
galėjau tokį klausimą klausti.
Viena net pasiteiravo, ar aš
net švento rašto neskaitąs.
Kai pasisakiau, jog retkarčiais
paskaitau, jos per viena kitą
ėmė aiškinti, kurioje vietoje,
kas ką apie ateinančią Dievo
karalystę sako ir apie visus
ženklus, rodančius, kad tas
laikas jau čia pat. Tada
pasakiau, kad mano šventas
raštas kitaip sako. Jis sako,
kad Dievo karalystė ateina
nepastebimai, kad ji jau yra
mūsų tarpe. Jeigu Kristus
prieš beveik du tūkstančius
metų pasakė, kad ji jau tada
buvo žmonių tarpe, tai ar
nepasivėlinot jos laukti atei
nant, kai ji tiek metų yra
čia ir tik laukia, kad ją
pamatytumėm ir jon įsijungtumėm. Kristus net tos
karalystės
konstituciją
paskelbė. Ji labai trumpa, bet
savo aiškumu apima ir visą
dangų, ir visą žemę. Mylėk
Dievą, o savo artimą mylėk,
kaip myli pats save. Jis

paskelbė ir tos konstitucijos
vykdymo taisykles: Buvau
išalkęs, mane pavalgydinote;
buvau ištroškęs, mane
pagirdėte;
buvau
nuogas,
mane
aprengėte; buvau
pakeleivis, mane priglaudėte;
buvau
ligonis, mane
aplankėte; buvau kalinys, atė
jote mane paguosti. Kad būtų
Dievo karalystės konstitu
cijos vykdymo taisyklės
kiekvienam visiškai aiškios,
Jis tą dar kartą pakartojo, net
pabrėždamas, kaip toli nuo
Dievo karalystės bus visi tie,
kurie nepaklus. Argi tuo
Viešpats įsakmiai neparodė,
kad kiekviename iš mūsų yra
Jis pats, ir kad vienaip ar
kitaip bendraudami tarpusavy
tokiu pat būdu ir tokiu pat
laipsniu bendraujame ir su
Juo. Ne kiekvienas įeis į
Dangaus karalystę,
kuris
šaukia: Viešpatie, Viešpatie,
bet tik tas, kuris vykdo mano
Tėvo valią, o Tėvo valią
Kristus labai aiškiai išdėstė
Dievo karalystės konstitucijos
taisyklėse.
Užbaigdamas
pasakiau: „Tai, matote, kiek
nedaug tereikia, kad čia
žemėje sužydėtų Dievo
karalystė. Tik mylėti artimą,
tik rūpintis juo, kaip
rūpinamės patys savimi; tik
jam padėti, reikale dalintis su
juo paskutiniu duonos kąsniu,
ir visa tai daryti ne savęs
paaukštinimui, o su nuolankia
malda širdyje.“ „Tai ne taip
lengva“, mano įsibėgėjusią
šneką nutraukė viena iš
moterų. Jos nuėjo, o aš galvo
jau ir tebegalvoju, kad jos
pasakė teisybę: taip tikėti
tikrai nelengva. Lengviau yra
norėti, kad visi viską mums
darytų. Toks ir tikėjimas daug
j lengvesnis. Tik rankas suj dėjęs melskis: Viepatie, čia
j Viešpatie, ten, Viešpatie, tą,
Viešpatie, aną; Viešpatie, tuoj;
Viešpatie, greičiau, nes laukti
nebeturiu nei kantrybės, nei
jėgų! Bet ar toks tikėjimas yra
tikėjimas? Ar tai nėra tik
egoizmo apraiška? Ar tai nėra
noras valdyti Dievą? Ar tai
nėra noras Dievą palenkti
savo valiai?
Šie sąmoningo tikėjimo
metai yra puiki proga
pasvarstyti ir suvokti, kiek toli
mes esame pažengę nuo
pagoniškosios Lietuvos laikų,
kurios pagoniškoje religijoje
buvo gana ryškūs ką tik
suminėti
krikščioniškosios
Dangaus karalystės pradai.
Kiek arčiau esame prie
Dangaus karalystės už savo
prosenelius, o gal net labiau
nuo jos atitokome?
Gyvename ypatingus laikus,
kai žmogus beveik visiškai
nebelinkęs dalytis bet kokia
atsakomybe: viską turi
padaryti arba Dievas, arba
valdžia, ar bent draudimo
bendrovės. Atsitiks kokia
nelaimė, kaimynas, draugas,
ar net artimas bičiulis pir
miausia pasiteiraus ar turi
draudimą. O jeigu neturi, tai
duos patarimų, kaip galima
gauti pagalbos iš valdžios. Ir
tik labai, labai retas šoks
padėti pats. Tai kasdieninė
apraiška, ne tarp kokių
ateistų, kurie teturėtų rūpintis
tik savimi, bet ir tarpe
mūsų, kurie vadinamės
tikinčiaisiais, ramiai, for
maliai atliekame būtiniausias
religines prievoles, bėdoje kar
tais mėginame prisišaukti

Aleksandras Marčiulionis

Dievą, bet net nepagalvojame,
kad gražiai telpame į tą
kategoriją, kurią Kristus ap
taria švento Mato evangelijos
pradžioje, jog ne tie bus išga
nyti, kurie šaukia Viešpatie,
Viešpatie. Sąmoningo tikėjimo
metai yra ir laikas, ir proga
suvokti, kad vien Dievo
buvimu, net Jo garbinimas, be
Kristaus įsakmiai pabrėžtų
darbų,
nėra
tikras
sąmoningas tikėjimas. Tikras
sąmoningas tikėjimas yra
suvokimas mūsų tikrosios
paskirties. Ne kur už debesų,
bet čia pat žemėje, savo
kaimynystėje, savo parapijoje,
savo gyvenamu laiku. Antra
vertus, sąmoningas tikėjimas
dar nėra pilnutinis tikėjimas.
Jis yra tik toks to tikėjimo
laipsnis, kada žmogus žino
savo vietą santykyje su Dievu,
žino tikėjimo uždedamas
prievoles, nuo jų nenusigrįžta,
neįtikinėja nei pats savęs, nei
savo artimo, kad tai nebūtinas
reikalas, nemėgina užtrenkti
duris nuo svetimų rūpesčių,
kad galėtų pasilikti pats
vienas su savo Dievu, bet
mėgina vykdyti tai, ką
pradžioje esu pavadinęs
Dangaus
karalystės
konstitucijos
vykdymo
taisyklėmis. Toks mėginimas,
anos moters žodžiais tariant,
nėra lengvas, bet jis veda į
pilnutinį tikėjimą, ir drįstu
tvirtinti, kad ilgainiui jis
teikia žmogui daugiau laimės
ir daugiau
dvasinio
pasitenkinimo, negu visos,
čia žemėje įsigyjamos,
materialinės gėrybės. Mums,
lietuviams, tas kelias turėtų
būti lengvesnis, negu
daugeliui kitų tautų žmonių,
nes turime gyvus pavyzdžius,
kurių jie neturi. Mes turime
artimuosius tuo keliu
einančius Lietuvoje. Turime
daugybę gyvų pavyzdžių,
kurių vieni jau gyvena
pilnutiniu tikėjimu, o kiti jau
yra jo angoje. Juk ir tenai tie,
kurie gyvena pagal ateizmo
reikalavimus, gali gyventi ne
tik nepersekiojami, bet ir visko
pilni. Kunigai, kurie ben

Taika (niajolika)
Nuotrauka Algimanto Kezio

dradarbiauja su saugumu, gali
turėti patogius namus ir vilas,
tik tie, kurie kiek galėdami
eina krikščioniškuoju keliu,
turi be atvangos kentėti. Ir
verčiau kenčia, negu maino
tikėjimo kelią į patogumus. Ne
tik patys kenčia, bet spindėte
spindi artimo meile, artimo
rūpesčiais. Nelietuviai kaliniai
daugely savo atsiminimų su
nuostaba prisimena kartu su
jais kalėjusius lietuvius, kurie
kiekvienu siuntinėliuose gautu
maisto trupiniu dalijosi su jų
negaunančiais ir taip
ne
vieną gyvybę yra išgelbė
ję. Toks besąlyginis pasi
dalinimas tikrai sunkus,
tikrai nelengvas, bet jis tampa
pačia tobuliausia malda,
šviesuliu tikrosios Dievo
karalystės, tos karalystės, kuri
Kristaus žodžiais jau yra tarp
mūsų. Mūsų kalinami ir
kenčią broliai ir seserys yra
tas centrinis pažangiausio
tikėjimo branduolys, kurio
negalime išleisti iš minties,
svarstydami sąmoningo tikė
jimo prasmę. Tikėjimo,
kuriame žmogus visa savo
esme, visu savo turiniu sutam
pa su savo artimu ir visi jo
veiksmai tampa malda su
labai mažai žodžių. Tokiems
kada nors Viešpats tikrai
pasakys: Buvau išalkęs, mane
pavalgydinote; buvau ištroš
kęs — pagirdėte.
Sąmoningo tikėjimo metų
pats
terminas
kreipia
pagalvoti daug plačiau apie
mūsų ryšį su Dievu, su savo
artimu, o jau vien pagalvo
jimas neretai pažadina valią
pasukti
apmaterialėjusią
dvasią kitu keliu, o akis atver
ti platesnėm tolumom. Metai
dar ilgi, svarstyti yra daug ko,
gilintis yra daug į ką, tik
prašykime Viešpatį, kad jis
padėtų mums stumtis tuo
keliu, kuris tik atrodo
nelengvas.
• Šis rašytojo Jurgio Jankaus žodis
buvo pasakytas 1986 m. balandžio
mėn. 6 d. Rochesterio lietuvių Šv.
Jurgio parapijos iškilmėse, „Sąmonin
go tikėjimo metus” pradedant. Jį čia
spausdiname Sekminių šventės proga.
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Černobylio branduolinė nelaimė ir Lietuva
KAZYS ĖRINGIS
Černobylio
branduolinėje
jėgainėje
įvykusi nelaimė
mums rūpi Lietuvos padėties
požiūriu. Mat gaisras ir
sprogimas Černobylio bran
duolinėje jėgainėje iki 300
metrų iškėlė į erdvę garų ir
taršalų debesį ir paskleidė
didelius kiekius radioaktyvių
medžiagų. Sunkesnės radioak
tyvios dalelės nusėdo apylin
kėse, o karštas debesis iškilo
dar daug aukščiau ir pasklidęs
šiaurvakarių kryptimi pir
miausia užteršė ruožą Baltijos
ir Skandinavijos link.
Daugiausia tai stroncio-90
izotopas, cezio-137 izotopas,
tritis, jodas ir, be abejo,
plutonis-239, kurio didžiausia
dalis yra radioaktyviose
atliekose. Stroncio ir cezio
radioaktyvumo
sunykimo
pusperiodis yra 28-30 metų,
tričio — 13 metų, bet yra ir
tokių stroncio izotopų, kurių
pusperiodis tik 9 metai.
Vienas iš jodo izotopų pusiau
suyra per aštuonias dienas.
Tuo tarpu jodo-129 izotopo
sunykimo pusperiodis yra 16
milijonų metų. Plutonio-239
pusperiodis — 24,000 metų. Tie
skaičiai jau
prilygsta
geologinei
epochai.
Tai
blanku, lyginant su žmogaus
amžiumi.
Būtina pabrėžti, kad
pasibaigus izotopų sunykimo
pusperiodžiui radioaktyvumas
neišnyksta, o tik per pusę
sumažėja,
susilpnėja,
įsidėmėtina, kad stroncio ir
cezio
1/1000
dalis
radioaktyvumo išlieka 280-300
metų, o tričio — 130 metų. Bet
jodo, kurio pusperiodis yra tik
aštuonios dienos, 1/1000-ji
radioaktyvumo išsilaiko praė
jus 80 dienų. Esant dideliam
užteršimui ir taikaus atomo
dėka ištisos sritys gali pavirsti
visai negyvenamomis.
Žinotina ir, be abejo, jau
žinoma, kad nematomas,
negirdimas ir nejaučiamas
radioaktyvumas yra labai
žalingas gyvybei. Pavyzdžiui,

Reaktorius
Černobylio
duolinėj jėgainėj, kur
nelaimė.

bran
įvyko

radioaktyvusis
stroncis
kaupiasi žmogaus kauluose,
pakeisdamas kalcį, ir gali
iššaukti kaulų vėžį, cezis
telkiasi raumenyse ir dėl to
gali sužadinti piktybinį auglį,
o jodas renkasi skydliaukėje.
Tuo tarpu plutonis yra labai
nuodingas, pats nuodingiau
sias elementas pasaulyje.

Įvykus aptartos taršos
nelaimei,
sovietų
infor
maciniai šaltiniai dvi dienas
absoliučiai tylėjo, kol švedai,
aptikę radioaktyvumo padidė
jimą, nepradėjo teirautis
Maskvoje. Po to buvo pranešta
ir
išplatinta
jėgainės
nuotrauka po sprogimo. Tai
geras dokumentas, parodantis
bendrą katastrofos mastą.
Aplink reaktorių yra žmogaus
gyvybei mirtinai pavojinga
zona, už keturių kilometrų
prasideda žmonių gyvybei
gana pavojinga zona, ir tik už
11-kos kilometrų prasideda
žmonių sveikatai pavojinga
zona, o kur ji baigiasi — žinių
nėra.
Pabandykime į tą nelaimę
pažvelgti pagal esamus
skurdžius
ir
gana
prieštaringus duomenis.
Pirmiausia padidėjusį
radioaktyvumą, kaip jau
minėta,
pastebėjo
švedai,

maždaug už 1500 kilometrų
nuo įvykio vietos, ir pranešė
esantį jį 5-10, net iki 25 kartų
didesnį už gamtinį. Labai
nevienodus
duomenis
pranešinėja Lenkija. Mums,
lietuviams, reikšmingas
pranešimas, kad Bialistoke
(Baltstogėje), arti pietinės
Lietuvos, radioaktyvumas yra
20 kartų didesnis už gamtinį.
Tai negeri, bet dar ne
katastrofiški lygiai. Po kelių
dienų buvo pranešta, kad
Mozūrų
ežerų
rajone
(Mikolaiki)
radioaktyvumas
500 kartų viršija gamtinį. Tai
jau pavojingas lygis. Taip pat
pranešama, kad Varšuvoje,
matyt,
atvirų
vandenų,
radioaktyvumas yra pakilęs
20 kartų. Tai, matyt, Vyslos ir
jos intakų, plūstančių iš rytų
(nuo Černobylio), vanduo.
„This Week with David
Brinkley”, ABC televizijos
programoje, gegužės 4 dieną
buvo pranešta, kad vietomis,
matyt, rytinės Lenkijos ra
jonuose, radioaktyvumas 500
kartų viršijo gamtinį. Tai
katastrofa.
Pagal nepatikrintus radijo
stočių duomenis, esą Kaune ir
Vilniuje
radioaktyvumas
buvęs 20-25 kartus aukštesnis
už gamtinį. Bet, žinant sovie
tų sistemos slaptumą, tais
duomenimis sunku patikėti,
nors netoli nuo Lietuvos,
Lenkijos Baltstogėje, toks
lygis irgi konstatuotas.
Vertinant kol kas turimus
skurdžius ir prieštaringus
duomenis apie radioaktyvųjį
užteršimą, galima atsargiai
teigti, kad pirmoji didžiausio
radioaktyvumo banga praėjo
piečiau Lietuvos, nes sprogimo
metu į šiaurvakarius pūtęs
vėjas buvo labiau vakaris.
Sprendžiant iš žurnale
Netvsiveek vėliau (1986 m.
gegužės 12 d.) paskelbtų duo
menų, pirmą nelaimės savaitę
toje Europos dalyje, matyt,
vyravo anticikloninė oro veik
la. Tuo atveju didžiulis ramus
sūkurys, sukdamasis pagal
laikrodžio rodyklę su kylančia
centre šilto oro srove, galėjo

Birutė Pūkelevičiūtė

Oi tu ieva, ievuže
Kažkada girdėjau linksmą pasakojimą.
Esą, seniai seniai Kaune, į dviejų poetų
skurdų kambarėlį, užėjo trečias, daug
prašmatnesnis. Žiūri: abu jo draugai
skaito Baudelaire eilėraščius, ant stalo
pasidėję silkę. Skaito ir verkia. „Ko judu
verkiat?“ — pašaipiai klausia tretysis. —
„Ar todėl, kad prancūziškai nemokat?“ Šis
juokelis — man savotiškai graudus. Koks
desperatiškas buvo
tuodviejų (silke
užkandžiaujančių) poetų troškimas — tapti
vakariečiais!
Išeivijoj išpruso ir poetai, ir skaitytojai.
Vakarietiškumas mums visiems stačiai
drimba per kraštus. Bet vis dėlto kai
kuriuos poetus nelengva pasivyti. Tai
nepralenkiamas kultūros avangardas: jie
mus dažnai parbloškia ne tik savo kūrybos
metafizinėm gelmėm, bet ir pavydėtinu
(tiesiog fenomenaliu!) svetimų kalbų žino
jimu.
Iš jų pasimokę, net ir mes, aktoriai,
kadaise Montrealy ruošdami kasmetinius
teatro balius, savo arlekinadų posmams
stengėmės nevartoti žodžių, kurie galėtų
būti liaudžiai žinomi. Pavyzdžiui, kalbant
apie legendinius kardus, vengtinas ne tik
Siegfriedo „Balmung“, bet ir karaliaus
Arthuro „Excalibur“. Šie vardai gali būti
girdėti eiliniam piliečiui! Bet švystelėkim
jam panosėj Closamonto kalaviju „HauteClaire“ — ir bus žadą užimančiai
įspūdinga!
Šia aukso taisykle vadovaudamiesi, mes
sykį sukūrėm tikrai tobulą ketureilį:
lietuviški buvo tik jungtukai ir keli
veiksmažodžiai. Nustebo net didieji Montrealio intelektualai ir gerokai pasidar
bavo, kol atpažino tris, labiausiai užslėptų
simbolių vardus: eskimų amuletą, serbų
kunigaikštytę ir gobeleną su žaliu povu.
(Žinoma, norint — iššifruoti galima
viską. Sykį vyko pašnekesys apie ligšiol
neišleistus Juliaus Kaupo rankraščius.
Vienas asmuo gaišatį teisino: Kaupo

rašysena esanti visiškai neišskaitoma! Į
tai — kitas pašnekovas labai teisingai
atsiliepė: „Gerbiamieji, net hieroglifai
buvo išskaityti, net hieroglifai! Tad ką
bekalbėti apie Juliaus Kaupo rankraš
čius!”
Grįžkim prie poezijos. Man rodos, kad
poliglotinė įmantrybė — poezijon dažnai
patenka netikėtai, o tolimesnis tekstas
poeto neįpareigoja aiškintis. Poetas —
tarsi paukštė, kuri praskrisdama numeta
vieną kitą žaižaruojančią plunksną. Ar
šen, ar ten toji plunksna nukrinta —
skirtumo nedaug.
Kas kita prozoj. Čia mes, vargo pelės,
plušam prakaituose. Nuoseklumas ir
priežastingumas, lyg du šuneliai, mus
visą laiką tampo už skvernų. Net ir į
pasąmonės sritį nuklydus (rašant sapnus
arba kliedėjimus), vis tiek tenka nusibrėžti
gana griežtą planą, ir tik po to — mums
valia viską sudaužyti skeveldrom, kurios
(tariamai!) neturi ryšio tarpusavy. Mus
kausto logika, mus vargina nuolatinis
žinių perseikėjimas; net mažiausias
nukrypimas į šalį mums palaikomas
bendrojo išsilavinimo stoka. Štai žiūrėk:
būtinai atsiranda žmogus nuo Platelių,
kuris žino, kad tame ežere karosai nebuvo
gaudomi, nes ten veisėsi retos žuvys,
vardu „sigai“. (Ai, kad būčiau žinojusi,
būtinai tuos „sigus“ būčiau knygon
įrašiusi!)
Tai vėl — vyras nuo Dūkšto ginčysis dėl
arklių kinkymo, pasigesdamas lanko ir
nupeikdamas
Užnemunės
plėškes.
Kadangi buvo rašyta apie Užnemunę,
jaučiu pareigą plėškes ginti ir įsileidžiu į
kinkymo detales net iki kažkokių geležies
ožiukų ar ienų auselių, apie kurias lig šiol
nieko nežinojau, o žinoti — privalėčiau...
Vos nuo pakinktų atsiplėšus, horizonte
pasirodys kitas kaimo papročių tikslintojas ir ims aiškinti dėsnį, kad sodietis
kelnes pasiraitoja virš kelių, kai tuo tarpu

užteršti didžiąją dalį Lenkijos
(neskaitant pietinės), Daniją,
pietinę Skandinaviją ir net
Islandiją, o dešiniuoju silpnė
jančio
užterštumo sparnu
užteršė ir Pabaltijį. Esant
cikloninei veiklai, kai sūkurys
sukasi prieš laikrodžio rodyk
lę, tokio stebuklo negalėjo
įvykti, nes ciklonai slenka iš
Atlanto. Be to, minėtame žur
nale parodytas didžiausio
užteršimo ruožas, einąs tiesia
linija į šiaurvakarius per
Minską ir Rygą. Tokio stebuk
lo taip pat negalėjo būti, nes
vėjai lekia ne tiesia linija, o
lankais ir puslankiais. Tad
mūsų Lietuva gali būti dau
giau užteršta, negu iš pirmo
žvilgsnio gali pasirodyti.
Bet, esant giedram orui,
radioaktyvioji srovė, matyt,
galėjo praeiti aukštai ir
nuosėdų
kiekis, iškritęs
Lietuvoje, gal mažai skiriasi
nuo jų kiekio šiaurės Lenkijoje
(Baltstogė) ir nutolusioje Šve
dijoje.

Tad padarius prielaidą, kad
Lietuvoje
radioaktyvus
užteršimas
neviršija
natūralaus daugiau kaip 20-25
kartus, gauname tokį vaizdą.
(Tik pirmiausia įsidėmėtina,
kad radioaktyvumas matuo
jamas
radioaktyvumo
vienetais — „rėmais“.)
33
kartus
peršvietus
krūtinę
rentgeno spinduliais, žmogus
apšvitinamas maždaug vienu
rėmu. Per metus dėl gamtinio
aplinkos radioaktyvumo
žmogus apšvitinamas 0.150.20 rėmo. Jeigu pietų Lietuvo
je radioaktyvumas yra padidė
jęs 20 kartų, tai per metus
žmogus būtų apšvitintas 3-4
rėmais, esant pastoviam
radioaktyvumui. Betgi vieno
iš jodo izotopų veikimas po 8
dienų per pusę sumažėja, o po
trijų mėnesių. įteka mažiau
kaip 1/1000 dalis. Tačiau
nerimą kelia konstatuotas
radioaktyvumas Mozūrų ežerų
rajone ir kitur Lenkijoje —
500 kartų didesnis už gam
tinį. Tuomet žmogus būtų vei
kiamas 30-40, net 75-100rėmų
radioaktyvumu, jeigu šis būtų
pastovus. O tai reikštų 6 iki 20
kartų didesnį žmonių
apšvitinimą
negu
tų
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specialistų, kurie dirba bran
duolinėse jėgainėse. Šis
apšvitinimas būtų 60 iki 200
kartų didesnis negu Ameriko
je, pagal pasaulinio mokslo
duomenis, leidžiama dirbti
nėščioms moterims bran
duolinėse jėgainėse (čia visur
skaičiuota, kad radioaktyvus
užteršimas per metus
pastovus). Nėščių moterų ap
sauga būtent pabrėžia
genetinį pavojų visokiai
gležnai gyvybei, įskaitant
augalus ir gyvūnus. Žvelgiant
į problemą iš ekologijos
pozicijų, negalima pasiduoti
fizikinei iliuzijai, kad pasie
kus radioaktyvumo sunykimo
pusperiodį pavojus praėjo.
Esant didesniam užteršimui,
net
likus
izotopo
radioaktyvumo 1/1000 daliai
— jis gali žaloti lytiškai
besidauginančią > gyvybę.
Todėl net mažai užterštose
srityse ekologiniu požiūriu
labai teisinga yra suomių
medikų mokslininkų rekomen
dacija: dabar kelias savaites
šeimoms reikia vengti pradėti
naujo kūdikio gyvybę.
Lietuvai tai ypač svarbu.
Svarbu yra ir tai, kad mažos
tautos gamtinėje aplinkoje yra
statoma pati galingiausia,
arba viena iš galingiausių
pasaulyje,
branduolinė
jėgainė. Ši elektrinė yra

aukščiau didmiesčio (aukščiau
Latvijos
sostinės
Rygos),
vandens
baseinas
pusiau
uždaras, taigi pavojingas, ko
neturėjo būti. Jėgainė yra
prigludusi prie rytų Lietuvos
ežeryno, prie rekreacinių
išteklių zonos ir stovi šalia
Sniečkaus miesto ir žemės
ūkio sferoje. Nelaimės atveju
jėgainė sudaro didelį pavojų
Lietuvai.
Beatodairiški
elektros
gamybos
planai,
žema aptarnavimo kultūra ir
šaltas atėjūnų požiūris sudaro
nuolatinę grėsmę.

Kaip Lietuvis Branduoli
nės energetikos komisijos na
rys Ekologijai, laikau būtina
pareikšti, kad, pagal bran
duolinės
termotechnikos
pagrindinių
specialistų
išdavą, pareikštą Komisijos
posėdžiuose, „Ignalinoje yra
statoma ir jau veikia purvina
branduolinė jėgainė“. Tai
reiškia, kad ta jėgainė daug
išskirs radioaktyvios taršos į
aplinką, netaupiai išnaudos
branduolinį kurą, daug išskirs
branduolinių
atliekų.
Nelaimės atveju gali būti
netinkamos gyventi visa
Lietuva, Latvija ir Gudija.
Ignalinos reaktoriai neturi
ugniai atsparaus betoninio
kiauto, kad būtų galima juos
hermetiškai
užkonservuoti
vandenyje.

Žemėlapis, rodantis plotą, po kurį pasklido radioaktyvios medžia
gos, įvykus nelaimei Černobylio branduolinėj jėgainėj, Ukrainoje.

mano aprašytas žmogytis — pasiraitojo
kelnes žemiau kelių. Baisu. Neatleistina!
Štai, personažas savavaliauja, o už tai
atsakyti tenka autoriui.
Bet kol dar plakamės gimtosios kalbos
verpetuose, galim vesti su skaitytojais
diskusijas: ir apie karosus, ir apie plėškes,
ir apie kelnių pasiraitojimą žemiau kelių.
Daug didesnės problemos mūsų tyko,
prisiartinus prie svetimųjų kalbų. O kar
tais juk mums verkiant reikia bent mažos
citatos! Dievaži, ne iš prabangos, ne iš
noro spinduliuoti taip, kaip spinduliuoja
poetai. Iki jų mums toli! Mes, detalėse
užsiplukę vargdieniai, spindulingumo net
netrokštam! Mums kartais reikia
pasinaudoti svetimąja kalba — nuotaikų
paryškinimui arba personažo aiškesniam
užbrėžimui. Ir tais atvejais dažniausiai
ieškom ne vieno paskiro žodžio (ne
meteorito — kaip poezijoj), bet ištiso
sakinio: gyvo, autentiškai skambančio.
Todėl, metams bėgant, aš susiorgani
zavau „Trikalbę patarėjų talką”.
Prancūzų kalbai patikrinti turiu
nepakeičiamą ekspertę, klasės draugę
(taipgi Birutę!) kuri ne tik Prancūzijoj
gimė, bet ir savo vaikystę toj šaly praleido.
Atvežė ją į Lietuvą — gal dvylikos metų. Ir
aure, sėdi suole nematyta mergaičiukė.
Sėdi, mandagiai šypsosi, nedrąsiai kalba...
(Po Paryžiaus išsigandusi... Kauno?)
Vokiečių kalbą man peržiūri labai ori,
didinga, visad tamsiai vilkinti ponia,
kurios vardas yra Auguste. Latvė. Ponia
Auguste dažnai pažymi faktą, kad ji dar
prieš karą atvyko iš Rygos į Berlyną
stažuotis ir dirbo rotušėj kaip „eine
Bibliothekarin“. Viskas būtų gražu ir
malonu, tik ponia Auguste vartoja itin
kultivuotą, aukšto stiliaus vokiečių kalbą;
cituoja Lessingą, Novalį, Goethę... O
manoji vokiečių kalba nūnai taip nušiuro
(dar ir angliški žodžiai jon nuolat
įsipainioja), kad prieš ponią Augustę
jaučiuos lyg kirminėlisNa, o kai prireikdavo lenkiškų posakių,
man pagelbėdavo Marytė, dramos teatro
kolegė. Vilnietė. Puiki lenkų kalbos žinovė!

Pasirodo, Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijos mokiniai lenkų kalbą turėjo
krimsti kaip riešutus. Reikalavimai buvo
aukšti — ypač lietuviams, ypač
lietuviams... Bet užtat — kalbiniuos
klausimuos jų nebūtų nurungę net
varšuviečiai. Kai Marytė išsikėlė iš
Chicagos, susiūbavo mano kalbinė tvir
tovė — sugriuvo lenkiškasis bokštas.
O sykį taip man prireikė vieno tikro
(galima sakyti, istoriško) sakinio! Su kuo
pasitarti? Išeitis vis dėlto atsirado:
autobusu važiuodama, apie dvidešimt
kvartalų keliauju su lenkais, kurie po
darbo visad skaito savo dienraštį „Dziennik Związkowy“. Tad prisėdau prie vieno
įsigilinusio skaitytojo:
— Atsiprašau pono. Aš esu lietuvė, ir
man reikia vienos tikslios informacijos. Ar
ponas žino, kaip lenkų radijas šaukė
Hitleriui,
reikalaujančiam
Gdansko?
Rodos, buvo tąsyk skelbta, kad nė sagos
ponai neatiduosit, tiesa? Ar ponas tą
sakinį galėtų prisiminti?
Ar lenkas — galėtų? Nereikia nei klausti
— žmogus tučtuojau susilankstė laikraštį!
— Ponia brangi! Šaukėm ne tik Hitleriui,
šaukėm ir visam pasauliui: „Nie damy ani
guzika, nie damy ani guzika!“
Tad šitaip aš verčiausi svetimųjų kalbų
labirintuose ir gyvenau (reliatyviai!)
saugiai.
Nenumaniau,
nenutuokiau,
kad
didžiausi sunkumai mane užguls iš tos
pusės, kurioj, atrodė — nebuvo jokių
pavojų.
* * *
Kai pradėjau rašyti „Devintą lapą”,
buvo aišku — man reikės dar vieno
mokovo. Juk įžengia rusų kalba. Bet save
apraminau: didelių sunkumų nebus. Pir
miausia, pati pusėtinai rusų kalbą moku.
Nesu teoretikė — išmokau ją vaikystėj, su
rusaite žaisdama, bet kalbu laisvai. Antra
vertus, Marųuette Parke juk gyvena
daugybė vyresnio amžiaus žmonių, kurie
net ir mokslus išėjo Rusijoj. Gal vertėtų
kokį nors asmenį sudėtingesniems

Sąmoningo
tikėjimo metai
Rochesteryje
Rochesterio lietuviai pradėjo
Sąmoningo tikėjimo metus š.m.
kovo mėn. 21-23 d. įspūdingai
kun. dr. Valdemaro M. Cukuro
pravestomis rekolekcijomis ir reli
gine vakarone. Tų metų tąsai ir
religiniam atsinaujinimui balan
džio mėn. 6 d. Šv. Jurgio bažny
čioje įvyko iškilmingos pamal
dos. Baltais gėlių žiedais
išpuoštoje bažnyčioje šv. mišias
aukojo ir sąmoningo tikėjimo
tema pamokslą pasakė klebonas
kun. J. Vaškys, OFM. Mišių
aukas atnešė mergaitės tauti
niais drabužiais. Sklandžiai šv.
mišių skaitinius skaitė G. Drauge
lis; vienas iš jų buvo Nijolės Sadūnaitės laiško ištrauka. Tai tary
tum dvidešimtojo amžiaus Dievo
žodis, išplaukiąs iš pavergimą
kenčiančios tautos lūpų.
Įspūdingai ir darniai skambėjo
jungtinis Toronto „Volungės” ir
Rochesterio Lietuvių Bendruo
menės choras, pakaitomis diri
guojamas muz. Dalios Viskontienės ir muz. Raimundo Obalio.
Lietuviškos mišios ir patriotinio
turinio giesmės graudino ne vieno
maldininko širdį. V argonais grojo
Paulius Vytas.
Būtina pabrėžti, kad Amerikos
lietuvių muzikos sąjunga, vysk.
Pauliaus Baltakio paprašyta,
įsipareigojo uoliai remti Lietuvos
krikšto sukakties minėjimus.
Sąmoningo tikėjimo metais
padaroma pradžia bei įvadas į
didįjį minėjimą, todėl pagirtini čia
minimų jaunų muzikų užmojai ir
jų vykdymas. Daug kilnių ir
reikšmingų nutarimų dažnai lieka
tik suvažiavimų protokoluose,
todėl džiaugiamės muz. Dalios
Viskontienės ir muz. Raimundo
Obalio sėkmingu darbu lietu
viškos dainos bei giesmės puoselė
jimo bare. Linkėtina kitiems diri
gentams pasekti jų pavyzdžiu.
Visi pamaldų dalyviai buvo
pakviesti parapijos salėn, kur
rašytojas Jurgis Jankus perskai
tė trumpą, bet giliai išmąstytą
savo žodį sąmoningo tikėjimo
tema (spausdinamą šiame
Draugo priedo numeryje, psl. 1). Po
rašytojo Jurgio Jankaus kalbos
pasižmonėta prie parapijos reli
ginės — kultūrinės sekcijos
suruoštos kavutės, atsisveikinta
su svečiais ir jaukiai užbaigtas
pakilus savaitgalis ramiame
Rochesterio lietuvių kaime.
Onė Adomaitienė

klausimams
pasitelkti?
Paskambinau
ponui Ignui, kuris buvo karininku caro
kavalerijos brigadoj. „Žinoma, žinoma!“ —
maloniai sutiko man padėti senasis ponas.
Prasidėjo darbas, atėjo pirmasis klau
simas. Bėgu prie telefono:
— Pone Ignai, gelbėkit! Kiek arklių buvo
kinkoma į „tačianką“? Vienas ar du?
—- Palaukit... Bet tai juk — pilietinio
karo vežimėlis!
— Taigi, raudonųjų. Kartais jie, rodos,
veždavosi ir kulkosvaidį.
— Kulkosvaidį, sakot? — tarsi atsitraukė
ponas Ignas. — Jeigu kulkosvaidis,
tamstyte, kur įsisuka, tai jau ten bus ne
mano sritis. Reikėtų
jums pasiieškoti
artileristo.

Varge! Kur dabar artileristą rasiu?
Padėkojau, atsiprašiau už trukdymą ir
darbuojuos toliau, atidėjusi „tačianką“ į
šalį vėlesniam laikui.
Prieinu skyrių, kuriame man reikia
populiaraus rusiško eilėraščio. Mat, viena
knygos veikėja, Odessos teatro aktorė,
ruošiasi sovietinio lagerio šventei, Gegužės
Pirmajai. Perverčiau Jesenino eilių tomą ir
sustojau ties poemėle apie gegužę. Atrodo
tinkama. Tikro vertimo daryti neketinau,
norėjau tik nupasakoti eilėraščio nuo
taiką. Beskaitydama užkliuvau už žodžio
„čeremucha“. Kas gi tai? Kažkoks medelis
ar krūmas. Baltai žydi. Bėgu prie telefono:

— Pone Ignai, gelbėkit! Kas yra
„čeremucha“?
— „Čeremucha“? — senasis ponas
valandėlę pagalvojo. — A, tai šermukšnis!
— Ar jūs esat tikras? — drįsau suabejoti.
— Parašyta, kad labai baltai žydi...
— Tamstyte! Ir šermukšnių uogienę
valgiau, ir ant šermukšnių užpiltą degtinę
gėriau! Kaipgi nebūsiu tikras? Juk
„čeremuchom“ — visa Rusija nubarstyta.
Padėjau telefono ragelį ir ėmiau burnoj
žaisti abiejų žodžių garsais: „Čeremucha...
šermukšnis...“ Taip! Fonetiškai panašu:
„čer-šer“,
„mucha-mukšnis“...
Turbūt
slavai bus tą žodį iš mūsų pasiskolinę.
Deja, netrukus paaiškėjo, kad garsiniai
sąskambiai nėra žodžių šerdys.

Šeštadienis, 1986 m. gegužės mėn. 17 d.
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Antanas Tamošaitis švenčia 80 metų sukaktį ekslibrių paroda
VIKTORIJA MATRANGA
Važiuoji greitkeliu. Staiga,
iš dešinės, matai keistenybių,
įvažiuoji į kiemą ir nejučiom
dingsta
dabartis
ir
kasdienybė. Įžengei į privatų
kaimą, dviejų žmonių sukurtą
pasaulį devyniolikto šimt
mečio pavidalu. Čia miško
dvasios ir šv. Jurgis saugoja
žirgeliais papuoštą trobelę.
Audiniais iškloti maži kam
bariukai . apsupa žmogų.
Vienam kambaryje — šven
tykla — išstatyti medžio dir
biniai,
keramika, senovės
buities įrankiai ir baldai. Ki
tas pastatas audinių ir ta
pybos muziejus. Ir patys
šeimininkai gyvi ekspona
tai. Antanas ir Anastazija
Tamošaičiai, kaip vienuoliai,
atsižadėję įprastų elektros ir
vandentiekio patogumų,
sukūrė savo kaimelį.
Pasirinko vaizduotėje kitam
amžiuj ir kitam krašte gyventi
ir įkūnyti savo Lietuvos
vaikystės ir aplinkos
prisiminimus Kanados
laukuose. Nors Antanui šių
metų vasario mėnesį sukako
80 metų, jis vis tiek kaip miško
nykštukas, o jo pati kaip
voveraitė. Abu sukinėjasi savo
nuosavam miške, džiaugiasi
gamta ir tobulinasi savo
menuose. Bet yra ir
paradoksas — mandriausiais
aparatais rekorduoja save ir
lankytojus, įamžina į vaiz
dajuostes savo liaudies meno
• dabartį, kad mums būtų atei
tis.
Šitą žinodamas, gali aiškiau
suprasti Tamošaičio meną ir
spausdintus darbus kaip to
gyvenimo šaltinio natūralius
išsiliejimus.
Ką žmogus
pasiekė per 80 metų?
Nesuskaičiuojama, neįkaino
jama. Kiek sandėlių tapytų
drobių ir lentų; milijardai
audinių; valandinių paskaitų;
kiek knygų, straipsnių, filmų,
parodų! Tamošaičio darbų ir
nuopelnų muziej’us būtų
kupinas lobynas. Talentingas
ir energingas žmogus keliauja
vingiuotais takais: istorikas,
liaudies meno rinkėjas ir

skatintojas,
mokytojas,
parodų, muziejaus kolekcijų ir
sąjungų organizatorius,
dailininkas ir draugams
mielas juokdarys ir didžiosios
upės vasarnamio šeimininkas.
Antanas Tamošaitis augo
didelėj
ūkininko
šeimoj
Sūduvoje - Zanavykijoje, vidu
rinis vaikas iš 8 vaikų. Jo
šeimos nuotykiai ir liaudies
meno sąryšis su natūraliais
gyvenimo pareigų ir švenčių
ritmais
teikė
jam
neišdildomus įspūdžius, vaiz
dines priemones ir atsa
komybę išsaugoti papročius.
Jau būdamas gimnazistu jis
pradėjo
paišyti
margučių
raštus ir juos rinkti
sąsiuviniuose; vėliau rinko
audinių pavyzdžius. Užsidirb
davo mokslapinigius mokyto
javimu ir fotografavimu.
Būdamas 17 metų, įstojo į
Kauno Meno mokyklą (kurią
baigė 1929 m.) ir laisvalaikiu
užsiėmė įvairiais darbais,
pvz., bažnyčių dekoravimu.
Studentavimo vasarą, 1926
metais, prasidėjo jo gyvenimo
vienas pagrindinis siūlas. M.
K. Čiurlionio galerijos
direktorius Paulius Galaunė
pasiūlė vasaros darbą: su
dviem
kitais studentais
keliauti per Žemaitiją rinkti
galerijai liaudies meno dir
binius. Dviračiais lankė
sodybas ir kaupė audinius,
drožinius, keramiką naujam
muziejaus
rinkiniui.
Nepriklausomybės laikais kilo
susidomėjimas liaudies menu,
kuris dvidešimtojo am
žiaus miestiečių jau buvo iš
dalies nustumtas į šalį. Jau
tuo metu žmonės nebevertino
savo senų audeklų ir juos laikė
skudurais. Tad per tris studen
tavimo vasaras Tamošaitis
iškylavo per visą Lietuvą,
ieškodamas
tautodailės
brangenybių. Tamošaičiui
1930-1940 metų svarbiausia
užduotis buvo sodžiaus meno
tyrimas.
Baigęs Meno
mokyklą, Žemės ūkio įstaigai
Kaune dėstė Moterų dailės
darbų mokykloje, leido
sodžiaus meno knygas, steigė
dirbtuves.
Jis
buvo

Kelias dienas stumdžiau, dėliojau Sergiejaus Jesenino posmus, mintyse iš visų
pusių apvaikščiodama žydintį šermukšnį.
Ne, kažkas netvarkoj! Pernelyg kvapni
poeto aprašytoji naktis, pernelyg
svaigulingas oro dvelkimas, pernelyg
baltas „čeremuchos“ žydėjimas. Tiesa,
šermukšnis taipgi baltai žydi, bet tarsi
santūriau. Ne toks sensualus būna jo at
siskleidimas pavasario mėnesienai.
Nedrįsau pono Igno daugiau trukdyti.
Būtų atrodę, kad juo nepasitikiu.
Oi, Sergiejau Jeseninai, kokį medį tu
apdainuoji? Aš netikiu, kad tai šer
mukšnis! Jaučiu, kad tavo eilėrašty žydi
kažkas efemeriško. Tų žiedų kvapnumas
dvelkia prarasto rojaus sodais... Ir kai
perbėgu mintimis visus, gegužės mėnesį
žydinčius medžius, man rodos, kad tik
vienas — galėtų šitaip mergiškai
pavasariui atsiduoti. Tik ieva. Tik ieva
ievužė.
Prisiminiau, jog Chicagos šiaurėj
gyvena
ponas
Karolis (buriuotojas,
filatelistas, filantropas), kuris save vadina
„maskvičium“. Atseit, Maskvoj , gimęs,
Maskvoj augęs — sostinės žmogus. Per
kitus pažįstamus gavau jo neregistruotą
telefoną. Nors buvo jau vėlyvas vakaras,
bet ponas Karolis turėjo man kantrybės.
Rusų kalbos klausimas? Na, tik duokit
man jį šen, tik jį man paduokit!
— Pone Karoli... Kas yra „čeremucha“?
Laukiu... Tyla.
Gal per staigiai žmogų užklupau? Juk
skambinu ne į arboretumą, bet į privatų
butą. Suprantama: ponas Karolis buvo
botanikos klausimams nepasiruošęs, ir kas
yra „čeremucha“ — jis, deja, nežinojo.
Tada aš:
— Sakykit... Gal tai kartais — ieva?
— Ne, ne! Ieva juk yra „iva“!
Na, iš tikro! Kitaip ir būti negali. Bet
jeigu ieva yra „iva“, kas tada — toji
kvapnioji, baltoji, paslaptingoji — kas
„čeremucha“?
Aš turėjau ponui Karoliui dar vieną
klausimą:
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Dailininkas Antanas Tamošaitis

Nuotrauka Viktorijos Matrunga

taikomosios dailės uolus
šalininkas ir stengėsi įvesti
mokyklose praktiškų dailės
dalykų, kaip dekoratyvinę
tekstilę, keramiką, metalo dir
binius ir t.t., bandyti nustatyti
savuosius tautiškus bruožus ir
skatinti naujosios Lietuvos
gyvenviečių
pagražinimą
liaudiškais motyvais. Vienąi
savo gabiausiai mokinei,
Anastazijai
Mažeikaitei,
perleido audimo kursų
organizavimą
įvairiose
Lietuvos apylinkėse ir ji taip įr
tapo jo gyvenimo ben
dradarbė. Tiek įsigilinęs į
tautodailę, jis vis tiek kreipė
dėmesį grynajai dailei. Kai jau
ėjo pareigas Moterų dailės
darbų mokykloje, vakarais
lankė Adomo Galdiko grafikos
kursus ir vėliau mokėsi pas
Dobužinskį.
Kai
Vilniaus
Dailės akademijos direktorius
kvietė jį persikelti į sostinę ir
ten dėstyti akademijoje (1940-

42 m.), jis sutiko ten dėstyti
grafiką, perspektyvą, braižybą
ir dailės dalykų metodiką.
Grįžęs į Kauną, 1942-44 m.
buvo Taikomosios dailės in
stituto tekstilės skyriaus vedė
jas. Karo metu Tamošaitis
tapydavo gamtovaizdžius alie
jiniais,
akvareliniais ir
tempera dažais, raižė grafikos
darbus linoleume ir medyje.
Tuo metu buvo nepatenkintas
savo
realistiniu/impresionistiniu tapybos braižu,
kurį buvo išmokęs Meno
mokyklos studijų metais, tad
nedalyvaudavo
bendrose
parodose ir nerengė asmeninių
parodų.
Kai jau buvo laikas palikti
Lietuvą,
Tamošaičiai
susiprato išsivežti daugybę
savo šeimos liaudies meno
turtų, ir taip išsaugojo auten
tišką senovės palikimą.
Patekęs į Austriją, ten studi
javo ir dirbo dailės mokykloje,

— Ar pravoslavų komunija, ar ta jų
bandelė — vadinasi „prosvirka“?
— Čia jau, žinot, religiniai dalykai, —
atsiprašė ponas Karolis. — Čia jau teologi
ja. Be to, matot, aš esu praktikuojantis,
giliai religingas katalikas. Į klaidatikių
tešlainius nenorėčiau nė pažvelgti.
(Dievuliau! O aš gi, su savo drauge
Ninočka, į Žaliakalnio cerkvę nubėgusi,
kelis sykius pravoslaviškos bandelės...
paragavau...)
Taip užslinko ant manęs penktadienio
naktis.
Turiu tris klausimus, o atsakymo — nė į
vieną. Nutariu: rytoj važiuosiu į Chicagos
centrinę biblioteką ir knisiuos sovietinėj
enciklopedijoj. Nėra kitos išeities. O ir
laukti ilgiau negaliu, nes man jau atnešė
pirmąsias knygos korektūras.
* * *
Išaušo speiguotas šeštadienis — tiesiog
sibirinis. Kai išėjau į gatvę, net skruostai,
rodos, aižėja. Autobusas tuščias — tik
beprotis
tokią dieną galėtų daužtis į
miestą. Bet mane gena „tačiankačeremucha-prosvirka“... Visos trys man
rūpi.
Chicagos biblioteka dabar perskirta į dvi
dalis, ir nelaimei — enciklopedijos
sukrautos pastate, esančiame už tilto. O
vėjas! O šalčio žvarbumas! Rodos, ne į
biblioteką išsiruošiau, bet į Šiaurės
ašigalio ekspediciją. Esu stambi moteriškė,
dargi sunkia avikailių skranda ap
sivilkusi, bet vėjo siautėjimas mane tiesiog
neša tiltu! Rankinukas (didžiulis, gerokai
pakrautas krepšys!) plakasi aplinkui, net
paplasnodamas.
Ir štai — aš bibliotekoj.
Lengviausiai išsisprendė „tačiankos“
reikalas. Radau plačius aprašymus, su
nuotraukom ir pilietinio karo didvyrių
vardais. Mano nuotaika pakilo, sušilo
atgrubę rankos; nusimečiau skrandą ir
beretę. Visai jauku. Jeigu autobusas buvo
tuščias, tai biblioteka priešingai —
pulsavo netgi ypatingu, nekasdienišku

o karui pasibaigus UNRRA
stovykloje suorganizavo
Dailės studiją, kurioje mokėsi
daugiau kaip 30 lietuvių
jaunuolių. Kai Freiburge 1946
metais Vytautas K. Jonynas
organizavo dailės mokyklą,
Tamošaičius pakvietė į mo
komąjį personalą. Antanas
vadovavo dailiosios tekstilės
skyriui, o Anastazija dėstė
praktiškus audinius. Prasidė
jus emigracijai į užjūrius,
Anastazija pirmoji 1948 m.
išvyko į Kanadą ir Montrealyje įkūrė audinių dailės
studiją. Antanas ten atvyko
kitais metais ir tame mieste
pradėjo YMCA centre
vadovauti Academy of Arts
and Crafts. Po metų, išvargin
ti didmiesčio triukšmo ir naujo
gyvenimo rūpesčių, abu 1950
metais persikėlė į Kingstono
apylinkę prie Šv. Lauryno
upės pakrantės ir įsigijo ūkį su
dideliu mišku. Galėjo pradėti
naują etapą — kuris tęsiasi iki
šiandien — gamtoj gyventi ir
atsidėti savo dailės kūrybai.
Tamošaitis pripažįsta savo
meno ypatybių dvi šaknis.
Dvigubas jo įkvėpimas: šei
ma ir gamta. Jo vaikystės
prisiminimuose — ilgais
vakarais dainos ir birbynės
pritarė staklių ritmui.
Užeidavo
keliaujantis
pasakorius ir sekdavo
pasakas, o jo klausantys
vaikai skęsdavo legendų
gelmėse. Sesers Bronės
siuvinėjimų raštai ir technika
(linijom išsiūti kompoziciją ir
tada
užpildyti
skyrelį
spalvomis) ir jos vestuvių
apeigos įsmigo brolio An
tanuko atmintin. O gamtos
apraiškos jam buvo nuolatinė
idėjų vaivorykštė: debesys,
saulė, mėnulis, gyvuliai ir
paukščiai, o svarbiausia
žiemos
naktys.
Nakties
laumės išdroždavo spygliuotus
krištolinius
paveikslus
užšalusiuose apšarmojusiuose
languose. Jis savo sesers
siuvinėjimus ir ledų vaizdus
sujungė savo kūriniuose.
Pradeda naktim — juodai
nudažo drobę, tad paveikslai
lieka tamsūs, o tarp juodų
linijų vitražiškai įspalvina
kompozicijos rėmus.
Kanados valdžia Tamošaitį

gyvumu. Paltus ant kėdžių nudriekę, šiltus
batus
atsisagioję — snūduriuoja
valkatėlės, kvykauja studentai... O tarp jų
ir aš — rausiuos po sovietinės en
ciklopedijos lentynas.
Visad mano galva turi įveikti tam tikrą
„atsisukimo“ procesą, kol persiorientuoju į
nelogiškiausią pasauly — rusišką alfabetą.
Į alfabėtą, kurio trečioji raidė yra „V”...
Tai bent alfabetėlis! Pagaliau išsitraukiu
„čeremuchinį“ tomą. Verčiu, verčiu (ne
juokais — net jaudinuosi!)... Lyg kar
navale, būtų pagaliau atėjęs metas, kai
intriguojanti gražuolė nusimes savo
kaukę. Štai! „ČEREMUCHA“! Yra ir
paveikslėlis.

Na, ne! Tai ne šermukšnis! Lapeliai
dailūs, švelniai įkarpyti; žiedas primena
serbentos kekutę; šone parodytos mažos
uogos. Sakytum... ieva, bet juk ponas
Karolis tvirtino: ieva yra „iva“... Ir vėl
nusiminiau! Nors maskaradas pasibaigė,
nors sėdžiu prieš endklopediškai dokumen
tuotą paveikslą, bet sužinojau tik vieną
dalyką: „čeremucha“ nėra šermukšnis. Tai
kas gi ji yra?

Staiga mano akys nušvito: pridėtas
lotyniškas pavadinimas! „PRUNUS
PADUS“. A, panele „čeremucha“! Kai jau
tavo oficialų vardą žinau lotyniškai,
paaiškės ir tavo tapatybė. Dabar, širdyte,
neišspruksi! Pasaulio botanikai tave
pažįsta; skambinsiu į visokiausias hortikultūros draugijas, skambinsiu į univer
sitetą, kol sužinosiu, kaip tu vadiniesi
angliškai. O tada, „čeremuchėle“, atversiu
tave į lietuvybę, ir į tavo pasą bus įrašytas
gražus lietuviškas vardas. Vaje: „Prunus
Padus“! Tik regėkit! Gudriai apsidangstei,
bet jau baigtos tavo slaptingosios dienos.
Nudžiugau neapsakomai! Man rodos,
buvo tame virpuly truputis ir detektyvinio
triumfo. Jaučiausi lyg seklys, kuris ilgai
vaikėsi kažkokią šmaikščią apsimetėlę, bet
galop ją sugavo. Demaskavo!
Dar bandžiau enciklopedijoj paieškoti
„prosvirkos”, nors iš tikro nesitikėjau !
sovietiniam leidiny surasti informacijų

Birutė Pūkelevičiūtė

RUGPJŪTIS
Labanakčio angelas užpučia žvakę...
Vakaras Šiltas, vėjas švelnus — kloniai dar kvepia
šiandien nuskintais obuoliais.
Supasi mėlynas sambrėškio varpas. Sunkus, lyg didžiulė
širdis.
Staiga nušvinta visas miško takas!
Per rasotą žolę atsirita rugpjūčio pilnatis — geltonas
derliaus mėnuo. Ir blykčioja, ir dunda, atsimušdamas į
beržus, lyg milžiniškas aukso būgnas. Jo briauna palieka
provėžą per visą mišką----- - —
Amą užima — man gyvenimas! amą užima — didžiu
lis mėnuo.
*

savo mirti nokinu, lyg vaisius savo branduolį. Ir
sirpsta drauge su ja.
Mano duona kasdien vis saldesnė.
Mano delnai sužeidžiami: aš juos atvėriau ašmenims ir
balzamui.
Rytais pirmieji spinduliai susminga į mane lyg ietys. Aš
nubundu iš skausmo ir vėl pagarbinu saulėtekį.
O kai sutemsta — girdžiu tą patį tolimą dundėjimą.
Traška kibirkštys, ir aš užuodžiu smalkių kvapą.
Aukštai, tirštam rūke, sukasi ir skrieja žvaigždės —
raudonai įkaitę kamuoliai. Jų ašys dyla, jų takai trumpėja,
ir aš kasdien arčiau linkstu prie žemės. Lyg kviečio varpa,
kai pjūties metas arti.
*

Aš savo mirtį — nešioju po širdim kaip kūdikį.
Mintu medum, lepia žuvim ir riešutais. Saugojuosi
šiaurės vėjo; vaikštau tyliai, tarsi atnašaudama.
Krūpteli tamsiai raudonas vijoklis. Jo lapai nužvanga
žemėn variniais skatikais. Per anksti! Dar nebuvo šalnos.
Kol vieną vakarą iš tolo pasigirsta didelis giedojimas.
Tai mano giminė: tėvai ir motinos, vienturčiai broliai,
dvynės mano seserys ir jaunikaičiai, kuriems aš pažadėta.
Tada aš užsklendžiu duris, smilkau sakus ir kartų
kadugį — kad valanda mane aplenktų.
Nes aš dar neįrėžiau akmenyje savo vardo: tik vieną
skiemenį, tik vieną skaitmenį, tik šviesų saulės ženklą.

1967 metais apdovanojo
šimtmetiniu medaliu už
nuopelnus
kanadiečių
kultūrai. Jo parodų sąrašas
ilgas. Įkūrė Lietuvių
tautodailės institutą, kurio
padaliniai tęsia mokslo
tradicijas. Per pastaruosius 10
metų išleido plačiai žinomas
tautinių drabužių ir margučių
knygas, ir jau tuoj bus dar
viena panaši apie juostas.
Susuko keletą filmų (ir anglų

kalba), propaguojant liaudies
meną. Atrodo, kad trūksta tik
laiko įvykdyti visus planus.
Kaip ekslibriai yra
miniatiūrinė grafika, taip ir ši
jo sukaktuvinė ekslibrių
paroda — dabar vykstanti
Jaunimo centro galerijoje,
Chicagoje, gali būti tik
žvilgsnis į platų jo pasiekimų
akiratį. Linkim jam ilgiausių,
sveikiausių, darbingų metų iki
šimtmečio!

apie komunijos bandeles. Tai juk „kulto įtikėjau? Dar ne! Nors visos strėlės rodo tik
vieną kryptį, bet aš dar turiu pasitikrinti,
reikalai“...
Grįžau vėl per tiltą, bet nei šalčio ’ dar turiu (galutinai!) pasitikrinti!
Parlėkiau namo beveik be kvapo. Nė
nejutau, nors dabar — ėjau prieš vėją...
Nutariau užsukti į didžiausią mūsų kailinių nėnusimetusi, pripuoliau prie
knygyną „Kroch’s & Brentano’s“, nes dar lietuviškos enciklopedijos ir atsiverčiau...
nepasistūmėjo priekin pravoslaviškos ievą. Taip! „Prunus Padus“! Pridėtas net ir
komunijos reikalai. Gal surasiu žodyną, tas paveikslėlis, kurį radau sovietinėj en
išleistą Vakarų pasauly, kuris nesibaido ciklopedijoj.
„kulto prietarų“?
Vadinasi: „Čeremucha“, alias „Prunus
Tokią šaltą dieną knygynas buvo Padus“, alias „Bird-cherry“ — visą laiką
visiškai tuščias. Kaip iššluotas. Par buvo ieva ir visą laiką svaigulingai žydėjo
davėjai, ramstę sienas, su didžiausiu Jesenino eilėrašty. Dabar — aš jau tikiu!
paslaugumu ūmai sušoko man patarnauti.
Oi tu ieva, ievuže!
Bet aš — ačiū, ačiū... Skubiai užbėgau į
* * *
antrąjį aukštą, įsmukau į žodynų kertę ir
(aišku!) radau puikiausią, oksfordinį
Kai išėjo iš spaudos „Devintas lapas”,
rusiškai-anglišką žodyną, kuris iš sykio susilaukiau malonaus svečio. Manęs
man atskleidė cerkvių ir pravoslavijos
aplankyti atvyko senų Montrealio laikų
tintus: čia ir archimandritai, ir me bičiulis, kunigas Jonas. Ir atvežė šampano
tropolitai, čia ir mitros, popai, smil butelį. Mudviem besikalbant, paminėjau,
kytuvai. Radau, žinoma, ir „prosvirą”, kad man teko nemažai vargti su rusų
kurią mes vadindavom daug meiliau: kalbos žodžiais. Kunigas Jonas šyptelėjo:
„prosvirka“.
— Nežinojai, Birute, kur kreiptis. Juk aš
—
puikiai moku rusų kalbą! Reikėjo
Žodyną bevartant, man šmėkštelėjo
paskambinti
man.
mintis: reikėtų pažvelgti į ievą... Štai:
Kadangi
su
rusų kalbos žinovais buvau
„IVA“!---------- Kaip, kaip? „Iva“ yra —
turėjusi
linksmos
patirties, panūdau savo
gluosnis? Tiesiog negaliu tikėti! O tikėti
svečią
pakamantinėti:
žodynui turiu, nes dar prirašyta, kad.
— Ačiū, tėve. Ateity būtinai į jus
verkiantis gluosnis yra „plakučaja iva“.
Bet juk ponas Karolis sakė, bet juk ponas kreipsiuos. Tik malonėkit atsakyti į tris
Karolis sakė... O tai, ką jis sakė, skambėjo klausimus: kiek arklių kinkoma į
„tačianką“, kas yra „čeremucha“ ir kaip
taip logiškai: ieva yra „iva“.
Na, keliaukim tolyn — atsiverskim ir vadinasi pravoslavų komunija?
(Nagi!.. Nagi, kunige Jonai?..)
„čėremuchą“. Dieve! Tai — „Bird-cherry“!
Mudu tyloj susižvelgėm.
Kokia nuotykinga diena! Juk į anglų kalbą
—
Atnešk kamščiatraukį, Birute. Šam
yra išverstas vienas mano eilėraštis, kuris
prasideda šitaip: „Mano motina liauna paną reikia skubiai gerti!
kaip ieva“. — „Slender, my mother, likę
* * *
the bird-cherry“.
Tarp kitko, mano „ievinis“ eilėraštukas
Belieka pridurti, kad šermukšnis rusiškai
susilaukė netikėtos sėkmės. Išrinktas iš vadinasi „riabina“. Tad ponas Ignas, caro
mūsų antologijos „The Green Oak“, jis brigados
kavaleristas,
bus gėręs
pateko į pasaulinės poezijos antologiją „riabinovką“, o ne „čeremuchom“ paska
„The Cry of Rachel“, ir dabar puikuojasi nintą vodką. Nei ievų degtinės, nei ievų
(laimės vaikas!), turėdamas sau kaimynais uogienės — jis nebuvo galėjęs ragauti. Nuo
Robert Frost, Rainer Maria Rilke, Arthur ievų uogelių, kaip liaudyje sakoma, būtų
Rimbaud...
jam burnoj „visą giminę sutraukę“.
Tad: ar knygyne jau galutinai į ievą
Oi tu ieva, ievuže!
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Lietuvių moterų dailininkių draugijos sukaktuvinė paroda
Namas ant moters kojų

Daugiaveidė paroda

JULIJA SVABAI'I Ė—GYLIENĖ

meno mokyklų ir avangardo
noru sukurti naują lauką
meno vystymuisi iš mažai
techniškos
Čiurlionio
galerijoje, naudotos
Jaunimo centre, Chicagoje, medžiagos. Čia menininko
Lietuvių moterų dailininkių saviraiška yra labiau subtili,
draugija atšventė savo dalyvaujanti naujuose
penkiolikos
metų
sukaktį vystymosi procesuose. Spalvą,
paroda, pavadinta „Žvilgsnis į tekstūrą ir formą apsprendžia
save“. Šią dailininkių grupę tiek asmeniškas pasirinkimas,
pažįstu
beveik visus tiek techniški varžtai.
penkiolika metų, o taip pat
Marija Ambrozaitienė
Vandos Balukienės, Janinos tyrinėja naujus fotokolažo ir
Marks, Giedrės Žumbakienės, fotomontažo išraiškos būdus,
Zitos Sodeikienės, Marijos kiekvieną su aiškiu skirtumu
Ambrozaitienės,
Ados pagal pasirinktą siužetą. Ji
Sutkuvienės ir Magdalenos naudoja povo plunksnas,
Birutės Stankūnienės kūrybą. asmeniškas nuotraukas ir
Kai pirmą kartą pamačiau platų, iš fotografijos paimtą,
vieną iš jų parodų, man buvo vaizdą, norėdama sukurti
aišku, kad tai geriausia etninė asmenišką išsisakymą. Čia
ir geriausia moterų dailininkių simbolis surištas su asmeniu,
grupinė paroda, kokias esu tačiau visuotinai pritaikomas.
matęs. Ši paroda tęsia tą
Magdalenos Birutės
aukšto lygio tradiciją. Dalios Stankūnienės du paveikslai
Kolbaitės esė „Žvilgsnis į — „Paliekant namus“ ir
save“
parodos kataloge „Studijoje“ yra etniški
pažymi, kad visi modernūs stiliumi ir simbolika, bet
menininkai išreiškia patys asmeniški patirtimi ir istorija.
save, nežiūrint kokio sti Modemus menas (spalva) ir
liaus jų darbai, ir kad tra liaudies menas (turinys)
dicinė saviraiškos forma sėkmingai sulydyti stiliaus
yra autoportretas. Tai gali požiūriu.
atrodyti savaime suprantama,
bet šiose idėjose telpa
išraiškos sluoksniai, gilesni už
faktą, kad visi menai yra
išraiška. Norėčiau pailius
truoti.
Lietuviškoji patirtis yra
persmelkusi daugumą darbų,
matomų šioje parodoje. Jani
nos Marks juoda-balta
linoraižinys yra geras pavyz
dys. Jame matome asmenišką,
neužbaigtą
dailininkės
gyvenimo kelionę, lietuviškojo
paveldėjimo
simbolius,
ir
privačius to junginio
sim
bolius. Jis taip pat rodo
dailininkės meno pažinimo
diapazoną: spalvų kaitalio
jimą ir erdvės žaidimą dviejų
matavimų paviršiumi. Tokiu
būdu čia yra saviraiška
daugelyje plotmių.
Vandos Balukienės
„Vasara“ turi kai kuriuos tuos
pačius elementus, tačiau yra Ados Sutkuvienės „Svetimame ro
labai skirtingas menas. Jos juje” (dekoratyvinis siuvinys).
1986.
etninės lininės staltiesės
Ados
Sutkuvienės
pagrindas yra tarsi apmatai ir
ataudai josios tautinio tekstilinis darbas pilnas
paveldėjimo. O jos spalvų spalvos ir gyvybės, kaip jos
,,Išsisėmiau,
harmonijoje reiškiasi moder piešinys
nus abstraktinis menas. Savo išsibarsčiau...“ pilnas mirties.
linkme tai „optinis menas“. Gražioji akvarelė „Karalienė“
Tačiau
dailininkė auga, yra labiausiai intymi
psichologinė projekcija.
sekdama šiuo žiedų/saulės
formų pavyzdžiu, pranokda Sutkuvienės tekstilės ko gero
ma savo ankstesnius, abstrak visada yra buvę jos labiausiai
pavykę darbai.
tinius vaizdinius.
Daugiau
paprastas
Marytės
Gaižutienės
medžiagas naudoja Nijolė masyvūs, galingi kūno
Banienė ir Dana Plepytė jų fragmentai yra asmeniški ir
mažiau etniškiems vaiz kartu žmonijai bendri, tad
diniams. Banienės spalvotais išraiškūs dviejose plotmėse.
pieštukais atlikti organiški Jos kinietiško prieskonio, at
piešiniai užmena etninį meną virais šonais sodo vazos
savo aiškiu, aštriu pavasario patenkina dekoratyvinius
gėlių šūkavimu. Bet jie labiau reikalavimus ir atrodo surištos
susiję su dabartiniu Amerikos su meno istorija. Taip pat jos
menu negu su istorinėmis liudija menininkės asmenišką
ištakomis. Plepytės „požiūrio įgudimą bei technišką sugebė
taško“
pastelinė tapyba jimą. Technika taipgi turi
naudoja fotografiją kaip asmenišką pradą.
kompozicinį pagrindą.
Techniškai puikūs yra
Rūtos Saliklienės „Po Sesers Mercedes akvarelės
pieriai” dalijasi dabartiniu darbai — portretai. Jų tema

Mūsų moterys visada buvo
ir yra labai darbščios. Jos vis
daugiau ir daugiau įsitvirtina
mokslo,
meno,
literatu ros
laukuose, atsistodamos greta,
o kartais
ir pralenkdamos
vyrišką giminę.
Štai prieš mus dvidešimt
tryB Lietuvių moterų
dailininkių draugijos narių
darbai. Ir tai — dar ne visos
Draugijos
narės šiandien
dalyvauja šioje parodoje. Be
to, gražiai reiškiasi ir
dauguma kitų moterų daili
ninkių, išsisklaidžiusių ne
tik čia, šioje šalyje, bet ir visa
me pasaulyje, priklausančių
ir nepriklausančių vienam ar
kitokiam meno sambūriui. Ogi
mūsų liaudies meno puoselėto
jos, drobių, juostų, gobelenų
audėjos, rankdarbių siuvinėto
jos, šiaudinukais, margučiai-,
drožiniais liudijančios ftimt
mečiais augintą sodži:.' >
meną...
Šios parodos
žvilgsnis į save,
pridėčiau ir vienos jam*
dailininkės kūrinio vardą
namas ant moters kojų,
būtų lyg visa tai, ką ji n.?,
visų savo buitį, visą gyvi n>n
su džiaugsmais ir sieb irti
Šioje parodoje rasine
žvilgsnį, kartais labai
asmenišką,
rasim*
tuo
fizinius ir dvasinius o o> ;
paprasto gyvenimo delaliy.
rasime autoportretus, realiu
su kasdienybės raukšlėtai”
gal ir trupučiu sarkazmo
baimės, ašarų, šypsen Matysime moterį su sparti moterį — gyvybės medį,
moterį savo šeimos ratelyje
moterį tarp puodų ir salotų,
moterį deformuotu ptl įsi ke
veidu. Matysime žvilg nj j
save kompiuterių technoloja
jos šviesoje, supern ali :lin<•<
situacijose.
Kai kurie kūriniai bus mums
mįslė. Tačiau juk negalino
kritikuoti ar nuneigti to. ko
nesuprantame, ar tai buto
menas, ar muzika,
ir
literatūra. Tačiau savaip tuos
kūrinius aiškindamiesi, m< .■
nė kiek nenusikalsime
dailininkės meno pasauliui
Vieni jų kalbės mums realiau
vaizdais, kiti fantazijos ir
realybės žaidimu, dar kiti
dideliais mostais, plačiu
kūrėjų diapazonu. Čia jau .ma
ir pilnų judesio erdvę, šviir tamsos susikryžiuvin .■
žvilgsnį į savo Diiv .
matysime modernižu<>i .
liaudies meno priinity
atkūrimą, spalvų sim!
šiurkštų Lietuvos lino .-o ' >
deginto molio judesį.
Ypač
jaunes o ii';
dailininkių
kūi
pastebėsime poetinės c‘
jos bruožų — tai įd >i»m.
reiškinys — kelios daili"'i>kėsyra poetės. Išradingus yra .<■
parodos dailininkių dvasios
pasaulis su savuoju
' -L
kūryboje ir technika, ir tra.lici
ja atsiskleidžia naujomis Jor
momis. Nesistebėkime. Jei
galima literatūroje visaip tr
terpretuoti sąmonės puls)
taipgi ir dailės mene kūnjui
tenka ir net būtina atsinaujin
ti, ieškoti naujų įvaizdžių . a<>
kūrybai. Todėl mūsų dailinin
kės ir ieško išsivadavimo iš
senų formų, jų stilius simboli
nis, eksperimentuojanti'
Mūsų dailininkės moterys
šalia savo šeimos ir asmeninių
rūpesčių vis dėlto įstengia
suderinti tuos labai skirtingus
pasaulius. Dauguma jų dirba
savo pasiektose profesijose,
kitos taipgi ir meno srityje, jos ir dekoratorės. ilitis
tratorės, ekslibri stos, kai
kurios mokytojos, dirba taip
pat ir biochemijoj, mikrobio
logijoj, etc.

JOHN FORWALTER

Na,
ir
dar
namų
šeimininkės, savo karjerą,
mokslą paaukojusios šeimai,
tačiau jokiu būdu neatsisakiusios savo meno
pasaulio. Taigi, jei kurį nors
gyvenimo draugą, sugrįžusį iš
darbo, pasitinka truputį
prisvilusių bulvių kvapas,
atleiskite jai, apkabinkite savo
žmoną
dailininkę
ir
pasisotinkite tą vakarą gal
visai nauju, dar neišdžiūvusiais dažais kūri
niu, kuris džiugins ne tik
jus, bet galbūt ir busimąsias
kartas. Bulvės praeina, o
menas pasilieka.
Iš katalogo viršelio žiūri į
mus ir į gyvenimą linksmai,
5U karūnomis, aureolėmis,
plunksnomis ant galvų,
įkvėpimo
žaibų paliestos,
Amūro strėlėmis pervertos
dailininkių figūros su gaivia
viltimi tuos nelengvai suręstus
namus nešti ir nešti ant savo
nepavargstančių kojų į
nemirštančios
kūrybos
platumas.
'Žodis, tartas atidarant Lietuvių
moterų dailininkių draugijos parodų
iurlionio galerijoje, .Jaunimo centre,
hicagoje, 1986 m. balandžio 18 d.

Lietuvių moterų dailininkių draugijos sukaktuvinės parodos, vyku
sios 1986 m. balandžio mėn. 18 — 27 d.,katalogo viršelis.

„Žvilgsnis į save” parodą aplankius
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Lietuvių moterų dailininkių
draugijos sukaktuvinėje
parodoje dalyvavo dvidešimt
rys šio sambūrio narės: Dalia
Aleknienė, Marija Ambrozaiiienė, Vanda Balukienė, Nijolė
Banienė, Vilija Aleksandra
Eivaitė, Marija Gaižutienė,
Regina Jautokaitė, Daiva
Karužaitė, Jonė KaružaitėArceno, Diana Kizlauskienė,
Dalia Kolbaitė, Eleonora
Marčiulionienė, Donna Rhae
Marder, Janina Marks, Sesuo
Mercedes, Jadvyga Paukš
tienė, Dana Plepytė, Rūta
Saliklienė, Zita Sodeikienė,
Vida Stanlaenė, Magdale
na Stankūnienė, Ada Sutku
vienė, Giedrė Žumbakienė.
Dailininkės savo penkiolik
metei parodai pasirinko vie
ną temą „Žvilgsnis į save”
(Self-image). Parodos užduoto
ji tema suteikė progos
menininkėms pasižiūrėti į
save, gal tiksliau pasakius
pasižiūrėti iš savęs į save.
Pasižiūrėjusios į save,

kiekviena turėjo pagalvoti ir
apsispręsti, kaip ji nori save
pavaizduoti, kaip nori save
atskleisti parodos lankyto
jams. O mes, tų parodų
lankytojai, pamatėme šio
meninius
apsisprendimo
rezultatus ir sužinojome, kaip
kiekviena iš jų skirtingai ir
įvairiai save įsivaizduoja.
Vienos
dailininkės
pasirinko patį seniausią,
konkrečiausią ir prieina
miausią savęs vaizdavi
mo būdą — autoportretą.
Savo autoportretuose jos tapo
fiziniai panašius veido
bruožus su dvasine išraiška. Iš
jų rūbų bei simbolinių
įvaizdžių mes sužinome jų
gyvenimo
pašaukimą,
tautybę. Kitos menininkės
savo kolažuose panaudoja
fotografijas, jas apsupa
sugestyviais simboliais, kur
vienai laiko tėkmėje viskas
išnyksta, kitai gyvenimas yra
kortų žaidimas, o trečiai
savivaizdis yra romantiškai
rami gamtos idilė. Kelios
dailininkės save mato ir
siurrealistinėje plotmėje. Jos

IA parodos „Žvilgsnis i save’’ — Zitos Sodeikienės darbas, 22" « 30".
spalvoti pieštukai, 1986'.

save įsivaizduoja tuo, kuo jos
nėra, bet galėtų ar norėtų būti.
Viena dailininkė save vaiz
duoja dideliu paukščiu, kuriai
tai ir pritinka, nes ji yra vaikų
knygų iliustratorė. Kelios,
pačios jauniausios parodos
dalyvės, panaudoja kolažinę
skulptūrą, ant jos prikabindamos arba priklijuodamos
joms reikšmingus objektus,
Save pavaizduoti galima ir
savo gyvenimo istorija,
Janinos Marks nebaigtoje
kelionėje galime sekti ne tiktai
autorės kelionę, bet ir dalies
tautos istoriją. Šią kelionę
pradedame sekti nuo paliktų
Lietuvos laukų ir pievų iki
pasiektų Amerikos krantų;
tarp jų buvo karai, okupacijos,
tremtis. O kadangi vizijai nėra
ribų, todėl galime sekti ir
toliau už paveikslo rėmų išė
jusias pėdas, nežinant, kur ta
kelionė pasibaigs.
Likusi dailininkių grupė
pasirinko kitą būdą savęs
pavaizdavimui. Šis jų būdas
yra subjektyvus ir subtilus. Jų
kūriniuose nematome jų pačių
fizinių panašumų. Jos
pasirinko leisti jų darbams
kalbėti už jas pačias. Mes
galime suvokti jų vidines nuo
jautas . ir pomėgius iš jų
kūrinių spalvų, linijų, ritmų,
simbolių, nesvarbu ar tai būtų
tapyba, grafika ar skulptūra.
Kadangi šioje
parodoje
dalyvės buvo įvairaus
amžiaus, todėl nenuostabu,
kad joje randame įvairaus
stiliaus ir technikos meno
darbų. Jų čia yra įvairių:
realistinių, impresionistinių,
eskpresionistinių, siurrealisniu. pusiauabstraktų, abstrak
tų, aštriabriaunių kolažų,
grafikos, reljefinių keramikos
darbų, vazų, minkštosios arba
drabužių skulptūros ir
spalvotų drabužių piešinių.
Bendras šios
lietuvių
dailininkių parodos darbų
įspūdis
yra
įdomiai
nuotaikingas, taip kaip
nuotaikingas yra ir šios
parodos katalogo viršelis,
Matėme, kaip kiekviena
menininkė save mato ir
išreiškia skirtingai ir savitai.
Jos per penkiolika metų įnešė
daug naujumo ir praturtino
mūsų meninį lobyną. Lietuvių
moterų dailininkių draugija
savo suruoštomis parodomis
yra svarus įnašas į mūsų
kultūrinį gyvenimą. Lieka tik
palinkėti, kad ir toliau jos šią
meninę veiklą tęstų.

Sesers Mercedes „Autoportretas
mėlynai" (akvarelė), 1985.

religinė, bet stilius nau
joviškas.
Jos
pasigėrėtini
spalvų deriniai paveiksle „Su
Kristumi“ primena mums
Marijos Magdalenos istoriją.

Eleonoros Marčiulionie
nės keramikos reljefe
figūros sustingusios ir
universalios, tačiau išpintas
fonas atrodo kaip nuo jų
atskirtas,
privatus tvir
tinimas. Kitoj plotmėj, ši
skulptūra gali būti „moters
pareiškimas“ apie modernų
gyvenimą,
išreiškiamas
visuotino
(graikų)
mito
pagalba.
Dabartinis ekspresyvus
menas sudaro gėlės-vabzdžių
ėdikės pagrindą Aleksan
dros Vilijos Eivaitės
„Felinai“. Kiek jos katėsmoters/gėlės, vabzdžių ėdikės,
įvaizdis yra asmeniškas ir
kiek jis yra sekimas dabar
tiniais ekspresionistų sim
boliais ir meno mokyklų kryp
timis, nėra aišku. Bet
rezultatas yra stiprus.
Dianos Kizlauskienės
darbas „Pudrinės feniksas“
yra kartu asmeniškas,
šeimyninis ir visuotinas savo
išraiška. Kaip didelio formato
vaikų kambario iškarpa, jis
kalba apie daugialypę veiklą.
Jo simboliai ateina iš mūsų
bendros vaikų knygų kultūros,
tačiau
išdavoje
yra
sofiątikuoti.
Dalios Aleknienės por
tretai išradingi ir modernūs,
kaip ir Jonės KaružaitėsArceno
geometriniaimašinos-asmeniški
darbai.
Bet reikia pasinerti po
išradingumo skraiste, norint
pastebėti šitokios saviraiškos
rūšies asmeniškus elementus.
Lietuvių moterų dailininkių
draugija kartkartėmis padidė
ja, prisidedant naujoms
narėms. Regina Jautokaitė
turi gerą sąvokinį pagrindą,
bet jai reikalinga toliau
vystyti savo prieigą. To paties
reikia ir Daivai Karužaitei,
ryšium su jos darbų sim
bolinio vystymosi pradžia, bei
Daliai Kolbaitei, kurios
pusiau abstrakti „Metamor
fozė“ yra vienas jos geresnių
darbų.
Jadvyga Paukštienė
vysto
daug žadančią
ekspresionistinę
ir
dekoratyvinę prieigą. Tačiau
jos pilnam išsivystymui reikia
tokios
integracijos, kokią,
pavyzdžiui, yra pasiekęs
amerikietis
impresionistas
Prendergast.
Pats esu įsigijęs penkis ar
šešis šių dailininkių didesnius
ar mažesnius darbus, todėl
galiu juos rekomenduoti
lietuviškajai visuomenei, jeigu
jūsų namai dar nėra jais
pripildyti.
Apskritai
paėmus,
„Žvilgsnis į save“ yra gera !
tematinė paroda, o taip pat ir...
Lietuvių moterų dailininkių
draugijos dabartinės kūrybos <
vaizdas.
PATAISYMAS

Per parodos atidarymą susitikę: amerikiečių meno kritikas .John
Eorwalter. dail. Marija Ambrozaitienė. dail. Vanda Balukienė ir
Emilijus Holenderis.

Praeito šeštadienio Draugo prie
de, straipsnyje apie muz. Bronių
Budriūną reikia papildyti žinias
apie Broniaus Budriūno mokslą:
jis pas J. Naujai) pabaigė vargo
nus, pas J. Gruodį — kompozici
ją. o vėliau pas E. Gailevičių įsi
gijo kapelmeisterio specialybę.

