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Šiame numeryje: 
Pabaltijo rašytojai puola „neegzistuo
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Tarptautinis istorikų pokalbis Romoje 
Latvijos ir Estijos krikščionybės 800 me
tų sukaktuvių proga. 
Antras kaimas sugrįžta į pirmąjį: pokal
bis su Algirdu T. Antanaičiu — prievaizda. 
Teresės Pautieniūtės-Bogutienės eilėraš
čiai. 
Vytauto Ciplijausko tapybos darbų paro
da Chicagoje. 
Chicagos teatruose. 

Tarptautinis istorikų pokalbis Romoje Latvijos ir Estijos 
krikščionybės 800 metų sukaktuvių proga 

K&ltu m£, 
Pabaltijo rašytojai puola 
„neegzistuojančią" cenzūrą 

Cenzūra! Lietuvoje, Pabaltijy?! 
Buržuazinis šmeižtas! Su kokiu 
pasipiktinimu oficialieji sovie
tiniai rašytojai ar kultūriniai 
,.ambasadoriai" užsienyje atmes
davo bet kokią užuominą apie 
cenzūrą. Sovietų Sąjungoje — ne
nuilstamai kartodavo jie — kles
ti erdviausia ir prasmingiausia 
kūrybinė laisvė! Sovietinėje san
tvarkoje cenzoriai neegzistuoja! 

Ta pasaka jau seniai niekas 
nebetiki — nei Sovietų Sąjungoje, 
nei užsienyje. 0 šįmet ji buvo dar 
sykį viešai palaidota ir Pabalti
jy. Cenzūros faktas buvo viešai 
patvirtintas lietuvių, latvių ir 
estų rašytojų kongresuose, parti
nių ir nepar t in ių rašytojų 
lūpomis. 

Žymiausias Estijos romanistas 
Jaan Kross, dažnai keliamas 
pavyzdžiu lietuvių is tor inių 
romanų autoriams, pareiškė: 
„Mūsų rašytojai nerašo to, kuo jie 
netiki, ar norėdami ką nors 
patenkinti. Tačiau... nemalonūs 
dalykai vis tiek lieka nepasakyti, 
norint išvengti nemalonumų. Pas 
mus patsai rašytojas nustelbia 
pačius esmingiausius dalykus 
savo sąžinėje, arba juos eli
minuoja jo kūrinių .modeliuo
tojas'." Kross taip pat pasmerkė 
naują estų enciklopediją už vengi
mą minėti Stalino valymo aukas. 

Kitas Lietuvoje gerai žinomas 
romanistas, Arno Valton, taip 
kalbėjo apie rašytojus, kurie nu
baudžiami už atsisakymą prisi
taikyti: „Niekam neįmanoma 
įsakyti, kad jis mylėtų ar kurtų. 
Tokia kūryba tegali būti apsimes
ta. Kūrybinė veikla teįmanoma, 
kai visuomenėje yra kūrybos 
laisvė, kai rašytojas laisvas nuo 
vidinio spaudimo ir kai j is žino, 
kad jis pats nusprendžia, ką jis 
daro ir kodėl". 

Pasak estų spaudos, kongreso 
metu rašytojai pasmerkė grubų 
Mats Traat'o romano išcenzūra-
vimą bei „ignorantiškus ir be
prasmiškus" bandymus pakeisti 
naują dramaturgo Villem Gross'o 
pjese. Anot neoficialių prane
šimų, estų rašytojai pareikalavo, 
kad būtų viešai paskelbtos estų 
literatūros kūriniams taikomos 
Glavlito cenzūrinės taisyklės ir 
kad biurokratai nustotų „diletan 
tiškai" cenzūravę literatūrą. 

Beveik taip pat atvirai savo 
kongrese pasisakė ir latviu 

rašytojai. Konkrečius cenzūros 
pavyzdžius nurodė dramaturgas 
Gunnars Priede, kuris pareiškė: 
„Mūsų pjesės nuolatos pralenkia 
bendrą gyvenimo raidą. Ir tada 
pajuntame s tabdž ius — vie
neriems, dvejiems, penkeriems 
metams". Kelios Priedės pjesės 
buvo n u m a r i n t o s net kitose 
soviet inėse respubl ikose , 
telefoniniu Rygos pareigūnų 
įsakymu. „Aš nežinau, ar tokie 
paslaptingi skambučiai pasigirs
ta ir šiandien", kalbėjo Priede. 
„Gal ir ne — bet ir ankstesnieji 
jau pasiekė savo tikslą. Mūsų vai
dinimais nebesidomima". 

A t sa rg i aus i a i cenzūros 
klausimą nagrinėjo l ietuvių 
rašytojai. Tačiau ir jų kongreso 
metu buvo ne sykį prasitarta apie 
cenzūros žalą, tik neminint paties 
žodžio „cenzūra". Net ir tie 
lietuvių rašytojai, kurie namuose 
ir užsienyje be perstojo tvirtino, 
kad cenzūros Lietuvoje nėra, 
dabar iš t r i b ū n o s smerk i a 
„biurokratų" grubų kišimąsi į 
kūrybos procesą. 

Ar šie laisvesni pasisakymai 
apie cenzūrą reiškia, kad ji jau 
pakeliui į pensiją? Ar gorba
čiovinė „ a t v i r u m o " pol i t ika 
nuves j kūrybine laisve? Iš latvių 
kongreso pranešama, kad kai 
kurie vyresniosios kartos rašy
tojai suabejojo, a r ta „atvirumo" 
politika ilgai tesis, ir klausė 
savęs, kada vėl bus sugrįžta prie 
senųjų žaidimo taisyklių. Jų 
skeptiškumą patvir t ina visiška 
Lietuvos spaudos tyla apie „bro
liškų" latvių bei estų respublikų 
kongresus ir tenykščių rašytojų 
pas i sakymus ap ie cenzūrą . 
Cenzūra „mirė" (?) — tegyvuoja 
cenzūra! 

Praskyrė rezoliucijų uždangas 
ir skambių žodžių šydus , 
išvysime tai, kas nepasikeitė. 
Sovietinė s a n t v a r k a t ebė ra 
uždara. Valdžia tebėra oligarchų 
grupelės r ankose , vienintelė 
ideologija tebelaiko pasitvėrusi 
tiesos monopolį. Totalitarizmas 
tebegyvas, o cenzūra — ta i 
totalitarizmo inkstai ir kepenys. 

Kiekvienas laisvas žodis apie 
totalitarizmą ir cenzūrą yra 
žingsnis ilgame rašytojo ir tautos 
kelyje į l a i svę . K i e k v i e n a s 
oficialiųjų šūkių bei formulių 
kartojimas teprailgina totalita
rizmo ir cenzūros gyvenimą. 

sk . 

VYTAUTAS BAGDANAVICIUS 

Šių metų birželio 24 ir 25 
dienomis pontifikinis istorijos 
mokslų komi te tas sukvietė 
Romoje istorikų pasikalbėjimą 
ryšium su aštuonių šimtų metų 
sukaktimi nuo krikščionybės pra
džios Latvijoje ir Estijoje. įvairių 
kraš tų istorikai arba skaitė 
paskaitas, aiškinančias krikščio
nijos pradžią tuose kraštuose, ar
ba pirmininkavo posėdžiams ir 
dalyvavo diskusijose. Sakoma, 
kad iniciatyva šiam pokalbiui 
kilo iš paties Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II. Posėdžiai vyko Šv. 
Jono La te rano univers i te to 
patalpose. 

Rašančiam šiuos žodžius teko 
tuo metu būti Romoje ir jis džiau
gėsi galėdamas šiuose pokalbiuo
se dalyvauti ir apie tai pranešti 
Draugo skaitytojams. Latvijos ir 
Estijos krikščionybės pradžia yra 
pora šimtmečių senesnė už 
Lietuvos krikščionybės pradžią ir 
yra pilna savitų viduramžinių 
problemų, kurių nebuvo ryšium 
su Lietuvos krikščionybės pra
džia. Dėl to šis istorijos epizodas 
yra daug komplikuotesnis, negu 
Lietuvos krikščionybės pradžia. 
Toje krikščionybės pradžioje labai 
aktyviai reiškėsi atskiri miestai 
su politinėmis pretenzijomis, ne 
tik kalavijuočių ordinas, bet ir at
skiros vyskupijos, suvoktos ne 
vien kaip bažnytinės organizaci
jos, bet ir kaip kunigaikštijos, 
skirtingos karalijos, kaip Danija 
ir Švedija, imperatorius ir po
piežius. Šie visi veiksniai pynėsi 
tarp savęs, krikščionybės skelbi
mui ne tik padėdami, bet ir jam 
kenkdami. Kadangi pilnesnis šios 
labai sudėtingos visuomeninės 
realybės suprat imas žmogui, 
neįsigilinusiam į viduramžinius 
santykius, yra sunkiai priei
namas, tai šiame pranešime 
bus pateikti tik kai kurie bruožai, 
kurie gali būti įdomūs lietuviškai 
visuomenei. 

Kas buvo vyskupas 
Meinhardas? 

Visai šiai istorijai pradžią 
ir pagrindą sudaro Arnoldo 
iš Luebecko Slavų kronikoje 
užrašyta šitokia Mnia: „Taigi 
1186 įsikūnijimo metais vysku
piškas sostas buvo įsteigtas Livo
nijoje garbingo vyro Meinhardo". 

Kritiškai pagrįstų duomenų 

Vyskupo M'-ir.hardo antkapi* Rygos 
katedi <>je. 

apie vyskupą Meinhardą pateikė 
savo paskaitoje profesorius Man-
fred Hellmann, buvęs Muensterio 
universiteto profesorius. Mein
hardas yra kilęs iš Bremeno ir 
pr ik lausė Bremeno vyskupo 
giminių grupei. Taip pat iš to 
paties visuomeninio sluoksnio 
buvo ir du tolimesni vysk. Mein
hardo įpėdiniai : Be r to ldas , 
anksčiau cistersų abatas , ir 
Albertas iš Buxhoveden. 

Kronikos sako, kad, ka i 
Meinhardas apsisprendė skelbti 
krikščionišką tikėjimą t a r p e 
lyvių, jis buvojau senas žmogus. 
Tačiau dr. Hellmann patikslino, 
kad senas žmogus viduramžine 
prasme nebuvo tas pat. kas senas 
žmogus mūsų pra-me Jis mano, 
kad Meinhardas apaštalavimą 
pradėjo būdamas apie 50 metų. 
Yra pagr indo manyt i , kad 
Meinhardas turėjo progos stebėti 
šv. Vinzelino misijine veiklą tarp 
vagrių (turbūt variagų', būdamas 
Oldenburgo vyskupu. Galimas 
dalykas, kad Meinhardas savo 
jaunystėje kovojo prieš vagrius ir 
danus, kurie grasino vokiškoms 
sodyboms. Vagrius Hellmannas 
laiko slavais. Meinhardas įsteigė 
misijų stotį Uxkull (latviškai 
Ikškile*, Dauguvos žiotyse, o ne 
ten, kur vokiečiai prekybininkai 
turėjo savo prekių mainų stotį. 
Hellmann laikiną Meinhardo at
sitraukimą nuo vokiečių aiškina 
susipainiojusiais polit iriais ir 
tautiniais santykiais to meto 
Vokietijoje. Kai Luebeckas buvo 
a ts ta ty tas , Meinhardas savo 
veikloje pradėjo remtis Luebecko 
prekybininkais. 

Iš profesoriaus H e l l m a n n 
sužinojome, kad d e š i m t a m e 
šimtmety slavų tautos buvo 
užėmusios visą pietinį Pabaltijį: 
nuo Vyslos žiočių ligi Kielio 
kanalo ir ten buvo įsteigusios 
nemažos jėgos kunigaikštijas. 
Tarpe jų buvo vagriai, kurie buvo 
įsikūrę šiandieniniame Hols-
teine. Luebeckas buvo įsteigtas 
slavų, kaip jų prekybos centras. 
Slavai buvo sukrikščioninti t ame 
pačiame šimtmetyje. Tač iau 
dešimto šimtmečio pabaigoje 
įvyko jų suki'imas, matyt prieš 
vokiečius, ir dėl to Luebeckas 
buvo sunaikinus. Luebecką, kaip 
vokiečių miosti. atstatė Henrikas 
Liūtas 1158 metais. Nuo tada ten 
įsikūrę vokiečiai prekybininkai 
plėtė savo itaką Pabaltijy. 

Pirm n<?u įsikūrė vokiečių 
prekybinis centras, lyviai mokėjo 
duoklę Po! ck kunigaikščiui. Už 
teise ske l t i Kristaus mokslą 
lyvių tarp- M< inhardas taip pat 
turėjo m<<kėti jam duoklę. Taip 
daryti ja n : a t a rė vokiečiai 
pirkl iai . Minėtame k a i m e 
Meinhar ias turė jo m e d i n ę 
bažnyčia Kie ta s lyvių pasi
krikštijo Tač.au tada lietuviai 
juos užpuolė. Dėl to jis su lyviais 
turėjo pasitraukti į miškus. Yra 
žinia, - d Meinhardas k lausė 
lyvių, kodėl jie jo nuo lietuvių 
negynė Po šio įvykio Meinhardas 
pridėjo mokyti lyvius mūrijimo 
meno ir kaip r: <ryti į tvirt inimus. 

Meinhardą- tuo metu buvo 
augusunišk i k a n a u n i n k u . 
Pablogėjus jo būklei lyvių ta rpe , 
j s grįyo Bre; ian ir ten pranešė 
apie savo m'Mjinę veiklą. Kapitu 
a nu irt entinti vyskupu, 
*ad j;s grįžtu atgal pas lyvius. 
Vauj i vyskupija formaliai buvo 

Riterio šv. kumunija — Reimso katedros (13 a.) prieangis. 

įsteigta popiežiaus Klemenso III, 
dokumente pasakant , kad ji yra 
Ru tenų žemėje. K a r t u su 
vyskupu atvyko keletas cistersų 
vienuolių. Vienas iš jų atvertė 
krikščionyhėn lyvių vada Kaupą. 
Iš pradžių vyskupija priklausė 
Bremeno metropolijai, bet vi
suotinis ketvir tasis Laterano 
Bažnyčios susirinkimas 1215 m. 
padarė ją priklausoma tiesiog 
Romai. (Įdomumo dėlei galima 
pažymėt i , kad ši ir k i tos 
paskaitos ryšium su latvių ir estų 
k r ik šč ionybės pradžia buvo 
skaitomos ka ip tik toje pačioje 
vietoje, kurioje vyko ketvirtasis 
Laterano Bažnyčios susirinki
mas.) 

Vyskupiją įsteigus, lietuvių ir 
žiemgalių jos užpuldinėjimai net 
taip sustiprėjo, kad buvo svars
tomas k l aus imas šią veiklą 
baigti. Tik Gotlando pirkliams 
drąsinant, buvo ryžtasi pasilikti. 
Gotlando vokiečiai žadėjo karinę 
pagalbą. Prieš mirdamas Mein
hardas, pasikvietęs krikščionis 
lyvius, klausė, ar jie nori jo 
įpėdinio. J ie atsakė teigiamai. 
Meinhardas mirė rugpjūčio 14 d. 
1196 metais. J is buvo palaidotas 
Ikškilėje, bet vėliau jo kūnas 
perkeltas į Rygą. Kūno perkė
limas viduramžiais buvo supran
t amas kaip šventuoju paskelbi
mas. 

Tuo pačiu metu, ar kiek anks
čiau, krikščionybę Estijoje skelbė 
prancūzas Fulko, tačiau vyskupi
j a nebuvo įsteigta. Jis grįžo j 
Gotland. Meinhardo apaštalavi
mas buvo žygis jo paties iniciatyva. 
Už jo nestovėjo jokia politinė jė
ga. Vyskupijos centras iš Ikškilės 
į Rygą buvo perkeltas 1245 m. po
piežiaus Inocento IV patvar
kymu. Tuo būdu Ryga pasidarė 
metropolija su keliomis vyskupi
jomis. 

Lyvių i r jų k a i m y n ų 
p a g o n y b ė 

Apie lyvių ir kaimyninių tautų 
religines ir kultūrines pažiūras 
pranešė prof. dr. Anzelm \Veiss 
iš Liublino universiteto. Pro
fesorius buvo nuomonės, kad yra 
svarbu rasti tam tikrą ryšį ta rp 
tautų religingumo prieš joms pri
imant krikščionybe ir krikščio
nybės. J is sakė, kad ši toks 
pagrindinės reikšmės pasikei

timas negali būti padaromas 
dekretais. Religiniai papročiai ir 
apeigos glūdi giliai žmonėse. 

Savo pranešime apip lyviu ir 
kaimyninių tautų papročiu- jis 
rėmėsi daugiausia Henriko Livo
nijos kronika. Taip Oese: salos 
gyventojai turėjo vardą išreikšti 
dievybei — „Tarapita". Tai buvo 
vyriausias jų dievas. Pagrindinis 
jo bruožas buvo tas, kad jis buvo 
gelbėtojas žmonėms. Šis dievas 
buvo vaizduojamas statulomis. 
Apie lyvių Dievo sampratą yra 
dar mažiau žinių. Jų dievas buvo 
suprantamas kaip žmogiškas 
pavidalas, išaugąs iš medžio. Jis 
buvo atei t ies pranešėjas . 
Krikščionišką Dievą lyviai vadi
no Saksų dievu. Jie išpjaudavo jo 
galvą iš medžio, atlikdavo priėjo 
savo apeigas ir įmesdavo jį į upę. 
kad jis plauktų sau j Gotlandą. 
Lyviai daug dėmesio kreipė į 
burtiškas apeigas. Lyviai turėjo 
aukojimo apeigas. Jie aukodavo 

šunį, ožį ir žmogų, šiuo atveju 
krikščionį. Yra žinoma, kad 
Ikškile vietovėje jie buvo pa
aukoję dievams septynis 
krikščionis. Yra žinomas at 
vejis, kada krikščionies gyvy be 
išgelbėjo lyvių burtas. Prieš 
paaukodami kunigą Theodoriką. 
jie atsiklausė savo dievų tuo bū
du, kad leido arkliui praeiti tarpt-
sustatytų iečių Ir kai arklys 
praėjo iečių nepaliesdamas, buvo 
suprasta, kad kunigo gyvybė yra 
išgelbėta. Panašiai burtų keliu 
buvo išgelbėta ir kito ktu 
gyvybė. 

Kuršiams buvo būdinga, prieš 
pradedant karą. kreiptis į dievus, 
prašant pagalbos. Latgaliai burtų 
keliu sprendė klausimą, ar jierns 
reikia priimti krikščionybę iš 
rutenų, ar iš lotynų. Taip pat ir 
žiemgaliai daug dėmesio kreipė į 
dievų patarimus. Kai jie, kartu 
su vokiečiais, rengėsi eiti prieš 
latgalius, ir paklausę dievų, 
sužinojo, kad latgaliai užpuo
limui yra pasiruošę, tai kariauti 
nenorėjo. Lyviai turėjo savitą 
apeigą atsikratyti krikšto. Jie, to 
siekdami, išsimaudydavo Daugu
voje, sakydami, kad ju krikštas 
būtų vandens nuneštas į Sakso
niją ir Vokietiją. 

Kuršiai ir kiti daug dėmi si 
kreipdavo į laidojimo apeigas. 
Buvo praktikuojamas lavonų de 
ginimas. Mirus nuo žaizdų vadui 
Kaupui, kuris buvo krikščionis, jo 
kūnas buvo sudegintas ir pelenai 
palaidoti Lyvių krašte. Taip pat 
būta papročio žmonoms pasikar- • 
ti, kai jų vyras mirdavo. Buvo 
tikima, kad jos galės gyventi 
su juo po mirties. 

Tarp lyvių ir Meinhardo buvo '. 
visokių santykių. Kaip girdė- l 
jome, jis juos išmokė daryti mūri
nius įtvirtinimus. Tačiau tai juos -
nepalenkė priimti krikščionybės. 
Taip pat, pasak kronikininko 
Henriko, Meinhardas perkalbėjo 
kryžiuočius, kad jie nepultų r' 
lyvių, tačiau po to jie iš jo tik pasi-

(Nukelta į 2 psl.) 

Luebecko miestas 
statula. 
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(Atkelta i s 1 psl.) 
juoke. Lyviai ir jų kaimynai 
nenorėjo p r i i m t i kryžiuočių 
siūlomos taikos. Jie suprato, kad 
ši t a i k a r e i šk i a j ų laisvės 
praradimą. 

Kronikininkas Henrikas, tačiau, 
neturi žinių apie lyvių dorinius ir 
šeiminius papročius. J i s žino tik 
tiek, kad karo metu j ie vaikų ir 
moterų nežudydavo. Lyviams taip 
pat labai nepriimtinas būdavo 
kryžiuočių pas iū lymas duoti 
jiems savo vaikus įkaitais. 

Kara l i jos įsteigimo 
k l a u s i m a s Livonijoje 

Su visiškai nauju požiūriu į 
k r y ž i a u s k a r u s išėjo savo 
paskaitoje dr. B e r n d Ulrich 
H u c k e r , privatdocentas Bam
bergo universitete. J i s į visus 
kryžiaus k a r u s viduramžiais 
tarėsi turįs pagrindo žiūrėti kaip 
į pastangas kurti visuomeninę 
tvarką ir būtent karalijų forma. 
Karali ja buvo 13 šimtmečio 
žmonių valdymosi forma. Hucker 
minėjo apie dešimtį karalijų, 
kurios tais laikais krikščionių 
buvo įsteigtos. Taip atsirado Ser
bijos, Bulgarijos karalijos, ne
išskiriant ir Jeruzalės. Hucker 
paminėjo ir Lietuvos karalija, 
įsteigtą 1253 metais, kurią mes 
vadiname Mindaugo krikštu. 
S e k a n t Hucker io mint imi , 
galima sakyti, kad tada karaiijas 
steigti buvo panaši mada, kaip 
mūsų laikais steigti demokra
tijas, nepaisant to, ar jų reikia ar 
ne. 

Tač iau Livonijoje karali ja 
nebuvo įsteigta, nors pastangų 
tam buvo daug. Livonijos karali
jos sosto pretendentas buvo Her-
mann von Lippe. Jo tėvas buvo 
cistersų vienuolyno viršininkas 
Dunojaus žiotyse. Vėliau jis buvo 
įšventintas vyskupu šiandieni
nėje Estijoje. Von Lippe šeima 
buvo į t a k i n g a VVestfalijos 
vokiečių šeima. Išjos buvo daug 
vyskupų. Vyskupas Bernardas 
von Lippe mirė 1224 m. ir buvo 
palaidotas Duenamuende vie
nuolyno bažnyčioje. 

Apie Hermanno von Lippe 
p a s t a n g a s būti Livonijos 
karalium paskaitininkas nedaug 
medžiagos rado rašyt in iuose 
šaltiniuose. Tačiau Hermanno 
veikla šia kryptimi, pasak jo, yra 
labai gerai paliudyta jo statiniuo
se, kurių jis yra pastatęs ir West-
falijoje, ir Gotlande. Gotlando 
sala buvo kaip p)rf*:ltis tiek karo 
žygiams, tiek polnliiiams preten
dentams, norintiems veikti Li
vonijoje. Von Lippe pastatytas 
bokštas, bažnyčios ir jo antkapis 
yra tiesiog imperatoriško sie
kio. Hermannas į Livoniją buvo 
nuvykęs t ik 1224 m. į tėvo 
l a ido tuves . J is rengės i su 
kariuomene vykti Livonijon. bet 

Kryžius iš Tirstrup bažnyčios, Danijoje (apie 1150 m.) — viduramžių skandinavų 
gotikos meno pavyzdys, dabar laikomas Danijos Tautiniame muziejuje. 
Kopenhagoje. 

mas yra toks, kad čia labai 
stipriai buvo įsikūrę vyskupijos ir 
vienuoliniai ordinai, kurie jokio 
viršininko nenorėjo. Vienuolijos 
ir vyskupijos čia buvo pasidali
jusios teritorijas ir jose reiškėsi, 
kaip kunigaikščiai. Tiek vieni, 
tiek kiti turėjo savo vasalus. Ypač 
stipriai reiškėsi Rygos arkivysku
pas Henrikas. Jis. popiežiaus pa
vestas, buvo apsiėmęs patepti 
karaliumi net Kijevo Damjieliu. 

Popiežiaus vaidmuo Livonijoje 
taip pat reikšmingas. 1225 m. po
piežius pasiuntė Livonijon savo 
legatą vyskupą von Modeną. Šis 
kreipė dėmesio į vietos gyventojų 
nusiskundimus bei konfliktus 
tarp vokiečių ir danų. Jis įsteigė 
vietinius seniūnus spręsti tar
pusavio byloms. 

Vienuolijų vaidmuo 
Livonijos krikštijime 

Šia tema pranešimą padarė 
Laisvojo Berlyno universiteto 
profesorius Kaspar Elm. Jis 
turėjo pagrindo sakyt i , kad 
vienuolijos čia reiškėsi ne pla
ningai, t.y. ne savo kapitulų 
nutarimu, bet atskirų asmenų 
uolumu. Pagrindinės reikšmės 
čia turėjo cistersų vienuolija, kuri 
savo vienuolyną, pilies forma, 
buvo pasistačiusi Duenamuende. 
Toliau, kai popiežius Inocentas 
III kvietė įvairius vienuolius 

mirtis sukliudė. Jis mirė kovoje vykti Livonijon, tai ši veikla taip 
su vietos ūkininkais 1229 m. per pat nebuvo organizuota vienuo-
Kalėdas. n n e veikla. Dėl to pats popiežius 

Paskaitininkui kilo klausimas, turėjo įsikišti, derindamas čia 
kodėl daugely kitų kraštų sėk- įvairių vienuolijų sk i r tumus , 
mingai karalijos buvo įsteigtos, o atleisdamas nuo ka i ku r ių 
Livonijoje to neįvyko. Ir jo atsaky- vienuolinių įžadu. 

turėjo kultūriniu> palinkimus. 
Labai staigiai išplitusi vienuoli-

_ _ ^ ja netrukus nustojo polėkio, 
prasidėjus naujiems, vadi
namiems elgetaujančių vienuo
lijų sąjūdžiams: pranciškonų ir 
domininkonų. Prasidėjus Refor
macijai, daugelis premonstratų 
nuėjo su Reformacija. Dr. Elm 
buvo nuomonės, kad premonst
r a tų veikla Lnonijoje buvo 
geresnė negu cistersų. Tačiau 
neilgai t rukus , būtent 1234 
meta is , Rygos arkivyskupas 
Nikalojus, pats premonstratas, 
j au savo kurijon pakvie tė 
domininkonus. 

Kar inė ir apaš ta lavimo 
veikla 

Apie karinį vakariečių vaid
menį Livonijos apaštalavime 
kalbėjo dr. Sven E k d a h l iš 
Berlyno valstybinio archyvo. 
Tačiau jis prisistatė kaip švedų 
istorikas. Jo pranešime buvo 
daug duomenų apie karinius 
įvykius Livonijoje, tačiau juos 
visus apžvelgti būtu per daug šio 
aprašymo rėmuose. Svarbiau yra 
paminėti, ka ip jis suprantąs 
karinę veiklą Livonijoje ryšium 
su krikščionybės skelbimu. 

Šiai sąveikai sudarė progą 
geografinė Dauguvos žiočių 
reikšmė, kaip susitikimo vieta 
vokiečiams prekybininkams su 
rusų prekėmis . Tryliktojo 
šimtmečio pradžioje Dauguvos 
žiotys buvo kasmetinių Vokieti
jos ir Švedijos prekybininkų 
iškylų tikslas. Prie jų jungėsi ir 
krikščionys misionieriai. Preky-

prelegentui kilo klausimas, iš b in inkai buvo suinteresuot i 
kokių visuomeninių sluoksnių jie krikščionybės apaštalavimu ir jį 
buvo kilę. Ir jis manė, kad jie rėmė, neštai žadėjo jiems sauges-
buvo a u k š t e s n i ų sluoksnių nius prekybinius santykius. Kai, 
pasaul iečiai , pasidavę to nepaisant apaštalinių pastangų, 
šimtmečio polėkiui įsipareigoti vietinės tautos buvo priešingos ne 
eiti vaduoti Jeruzalės. Ypač trys t i k kr ikščionybei , bet ir 
cistersai yra pasireiškę Livo- vakariečių invazijai, kar ine 
nijoje. Tai Dietrichas, Bertoldas ve ik la pas idarė n a t ū r a l u s 
ir Bernardas . J ie visi tapo reikalas. Kasmetines prekybi 
vyskupais. Dietrichas vyskupu ninku iškylos išvirto k3smetinė-
buvo įšventintas jo paties sūnaus, mis karinėmis iškylomis, kurias 
Utrechto arkivyskupo. Tiek jis, savo ruožtu rėmė ne tik Vokie-
tiek kiti cistersai nesivaržė imtis tijos ar Danijos valdovai, bet ir 
kardo apaštalavimo reikalu. popiežiai. 

Iš cistersų kilo sumanymas Taip maždaug galima aptarti 
steigti kalavijuočių ordiną. Elm pagrindinę dr. Ekdahl mintį, 
rado re ika lo pažymėti , kad Karinės iškylos, kurios kartais 
Livonijos cistersai savo įkvėpimą susidėdavo iš 1000 žmonių, vyko 
gavo ne vien iš šv. Bernardo iš jūromis, nes lietuviai ir prūsai 
Clairvaux, bet ir iš cistersų, keliauti sausuma neleido, 
atvykusių iš Ispanijos, kurie buvo Politinė situacija Dauguvos žio-
įpratę kovoti su maurais. Tada tyse buvo pr ik lausoma nuo 
susidarė jungtinė sąvoka: apaš- Polocko kun iga ikšč io , Rytų 
talavimas ir kardas. krikščionies. Lyviai jam mokėjo 

Kita vienuolija, kuri reiškėsi duoklę. Reikėjo ir vysk. Meinhar-
Rygoje. buvo šv. Augustino dui mokėti Polockui duoklę. Kurį 
k a n a u n i n k a i . Tai buvo ka- laiką tarp jų santykiai buvo geri. 
nauninkai su vienuoliniais įža- tačiau vokiečių prekybininkų 
dais. Tačiau vėliau šie kanau- veržlumas juos sugadino. Tai 
ninkai pers iėmė naujai savo ruožtu skatino aktyvesnę 
Vakaruose įsikūrusio vienuolinio karinę veiklą iš vakariečių pusės, 
sąjūdžio premonstratų tvarka. Verta yra dėmesio dr. Ekdahl 
Visiems matomas pasikeitimas pažiūra į Rytų bažnyčios, kuriai 
buvo tas, kad kanauninkai ligi atstovavo rusai, didelę kultūrinę 
šiol nešioję juodus abitus apsi- įtaką, jau anksčiau besireiškusią 

Kalbant apie c is tersus , 

vilko baltai. 
Premonstratai buvo įsteigti šv. 

Norberto iš Premontė 1120 

Suomijoje. Tai liudija suomių 
kalba tokie religiniai žodžiai 
kaip: kunigas, kryžius, šv. Raš-

Viduramžių laikų Danijos miestas Aarhu* Jutlandijos pusiasaly, vakariniame Raitijos jūros pakrašty, i* kur sklido 
skandinavų pastangos apkrikštyti rytinį Pabaltijį. 

metais Prancūzijoje. Jis į šią tas, krikšto tėvas ir pagonis. 
organizaciją sutelkė kunigus, kurie yra senrusių kilmės. 
Vienuolija nepaprastai staigiai Iš kitos pusės, į rytinio Pabal 
išplito. Premonstratai aiškiai tijo tautas netenka žiūrėti kaip i 

nepajėgias kariškai ir nesuge 
bančias daryt: invazijas kitur. 
Taip štai žinoma, kad kaip tik 
beveik tais pačiais metais, kai 
prasidėjo Meinhardo veikla 
Dauguvos žiotyse, j ung t in i s 
karelų, estu ir kuršių laivynas 
sugriovė Švedijoje Sitguno mies
tą ir nužudė arkivyskupą Joną. 

Krikščionių buvo suprasta, kad 
reikia pastovios karinės jėgos 
vietoje, dėl to įsteigtas Kalavi
juočiu ordinas . Tai buvo 
aristokratišku karių organizaci
ja, veikianti pagal Templininkų 
ordino regulą. Prelegentui kilo 
klausimas, kodėl šiam reikalui 
nebuvo įvesti Latvijon Joniečiai. 
kurie plačią veklą buvo išvystę 
Švedijoje, ton turėdami savo li
gonines. Jis buvo nuomor.ės, kad 
tai padaryta dėl to, kad norėta, 
jog ši organizacija būtų Rygos 
vyskupo žinioje. Bet iš tikrųjų 
taip neįvyko, nes Livonijoje 
susidarė dvi kariuomenes: viena 
vyskupo, kita kalavijuočių. Su 
prūsų kryžiuočiais kalavijuočiai 
taip pat turėjo konfliktu. Tik 

vėliau susitaikė. 
Kalavijuočių konstitucijoje 

nebuvo įrašyta, kad jų uždavinys 
yra apaštalauti. Jų uždavinys yra 
tik numalšinti maištaujančius. O 
maištų netrūko. 1212 metų lyvių 
ir latvių sukilimas ėjo šūkiu: 
Išvyti iš krašto vokiečius ir krikš
čionis. Ar kalavijuočių veikla pa
dėjo apaštalavimui, abejotina. Ne 
visad j i buvo sėkminga i r 
kariškai . Taip jie pralaimėjo 
Saulės mūšį su lietuviais 1236 
metais. (Pažymėtina, kad šiais 
metais sukanka 750 metų nuo šio 
mūšio. Manoma, kad tada jau 
reiškėsi Lietuvos valstybė.) 

Ka ip bebūtų, Livonija a t 
sikovojo nepriklausomybę nuo 
Polocko. Dėka švedų veiklos 
Suomijoje, danų Estijoje i r 
vokiečių Latvijoje rusų įtaka 
buvo nukreipta nuo Pabaltijo. 

Nors prelegentas neatstovavo 
pažiūrai, kad kardas ir kryžius 
eitų greta, tačiau jis pasiliko prie 
minties, kad ta bendra veikla 
prasidėjo nuo prekybinių ir apaš
talinių veiklų ėjimo greta. J a m 
atrodė, kad šios dvi veiklos 
Vakarų kultūros santykiuose su 
nekrikščioniškomis tau tomis 
buvo dvi to paties medžio šakos. 
Ir tai buvo viduramžinė kultūra. 

Po šios paskaitos į diskusijas 
įsijungė Gregorianos universiteto 
profesorius P a u l i u s R a b i 
k a u s k a s . Jis pažymėjo, kad šiose 
studijose kalbama tik ap ie 
Vakarų tautų pastangas ir kon
fliktus Pabaltijy. Jis pasigedo, 
kad pačių Pabaltijo tautų krikš
čioniškumo čia negirdėti. Tos 
tautos čia yra tik pasyvioje 
būklėje krikščioniškos veiklos 
sritvje. 

Danų pas tangos 
sukrikščionint i kurš ius 

Apie skandinavų pastangas 
apaštalauti Pabaltijy, pirm negu 
čia prasidėjo vokiečių veikla, pra
dėta Meinhardo, kalbėjo prof. dr. 
E d g a r Anderson iš San Jose 
universiteto Kalifornijoje. J i s 
atstovavo pažiūrai, kad ir kiti 
bandė pristatyti šiam kraštui 
krikščionybę pirmiau. Iš to, kad 
la tvių kalboje ne mažai 
bažnytinių terminų yra rusiškos 
kilmės, jis darė išvadą, kad rusiš
ka krikščionybė anksčiau čia yra 
buvusi stipri. Tik rusai, paskelbę 
krikščionybę, tenkinosi iš naujai 
pakrikštytų gauti tik duoklę, o 
vakar iečia i norėjo juos ir 
politiškai apipavidalinti. J i s 
sakė, kad esama archeologinių 
duomenų, kad Latvijoje būta ir 
graikų gyvenviečių. Toliau prof. 
Anderson domėjosi švedų ir danų 
veikla Pabaltijy. Švedų pastan
gas jam liudija jų kariniai žygiai 
Apuolėje ir Seeburge, greičiausiai 
šiandieninėje Impiltis. Tai buvo 
apie 852-54 metus. 

Labiausiai profesorius Ander
son domėjosi danų veikla, ypač 
Kurlandijoje. Iš jo sužinojome, 
kad apie tūkstantuosius metus 
kuršiai buvo pagrindinė kariška 
ir laivininkiška jėga Baltijos 
jūroj. Viduramžiais Kurlandija 
buvo laikoma didele sala. Tai 
liudija ne vienas viduramžinis 
žemėlapis. Pasak kronikininko 
Adomo iš Bremeno, kuršiai buvo 
agresyvi ir grubi tauta. Aštuonios 
dienos užtrunka pereiti skersai jų 
salą. Kuršiai yra ištroškę kraujo. 
Jie turi daug aukso ir jų žirgai 
yra geriausi. Šalia to, jie yra 
pasaulyje pagarsėję žyniai . 
Sužinoti savo likimą žmonės 
vykdavo pas kuršius net iš taip 
toli, kaip Ispanija ir Graikija. 
Tačiau Adomas Bremeniet is 
priduria, kad apie tuos laikus, t.y. 
1070 metus, bažnyčia ten buvo 
pastatyta. 

Kontrasto dėlei verta pastebėti, 
kad apie Prūsijos sambius 
Adomas Bremenietis buvo labai 
geros nuomonės. Jie buvo pilni 
artimo meilės, tik gaila, kad jie 
nebuvo krikščionys. Vėliau su 
vienu iš jų Danijos karalius 
Valdemaras turėjo prekybinius 
santykius. Jo vardas yra artimas 
l i e tuv išk iems vardams -
Vidgaut'as. 

Ar b ū t a vyskupo Palangoje? 

Arkivyskupo Absalono, Valdemaro 
Didžiojo kryžiaus kelių bendro ir Ko
penhagos miesto įkūrėjo, antkapis So-
r<» bažnyčioje, Danijoje. 

dokumentų, kurie yra išlaikyti 
tiek Danijos valstybiniame ar
chyve, tiek Rygoje. Jie kalba apie 
dvylikto šimtmečio pradžios danų 
karo žygius Kur land i jon ir 
įsteigimą ten vyskupijos. Kadan
gi ten kalbama apie Palangą, ver
ta juos pacituoti. 

„Pirmasis vyskupijos kūrėjas 
Kurlandijoje buvo Abelis, labai 
k i lnus ir g a l i n g a s Danijos 
k a r a l i u s , s ū n u s V a l d e m a r o 
Didžiojo. J is iš tikrųjų 1161 
metais su didele kariuomene ir 
daugybe laivų atvežė žmones į 
žemę ir apsupo Palangos pilį. Ją 
užpuolė šv. kankinio Vito dieną 
ir šv. Jono dieną laimėjo garbingą 
pergalę. T ū k s t a n t i s jų buvo 
užmušti, o kiti pabėgo". „Kai 
Kurlandija buvo t ikrai nura
minta, Danijos karal ius Lundo 
bažnyčios kanauninką ir scho
last iką Ernernordą pada rė 
Kurlandijos vyskupu ' . 

Toliau dokumentai pasakoja, 
kad Ernemordus vyko Romon ir, 
nors kiek užtrukus, buvo pri
pažintas tos bažnyčios vyskupu. 
Jis valdė ją 15 metų ir keturis 
mėnesius. Po jo vyskupu buvo 
Hermanus, kur is valdė devyne
rius metus. 

Prof. Anderson nėra greitas 
tikėti šiais dokumentais, ypač dėl 
to, kad 16 šimtmetis yra pagar
sėjęs įvairiais padirbtais doku
mentais. Antra vertus, jis nėra 
linkęs ir viską atmesti . Iš kitų 
autentiškų dokumentų jis žino, 
kad danai ta i s metais užpuolė 
mažą kuršių kunigaikštiją Mega-
vą, kuri buvo arčiau Danijos, 
būtent Pa langos apyl inkėse . 
Šalia to, jis žino, kad 1170 metais 
kuršiai t r i m i s š imta i s vyrų 
užpuolė vieną Švedijos provinciją, 
ją apiplėšė, tačiau grįždami buvo 
danų pagauti ir visi sunaikinti . 
Pabėgo tik vienas laivas. 

Šių vyskupu vardai kitur nesu
tinkami. Taip pat tais laikais 

danų karal iai rėmė antipopiežių 
Viktorą IV, dėl to iš popiežiaus 
Aleksandro III šiems vyskupams 
galėjo b ū t i n e l e n g v a gau t i 
pripažinimą. Bet vėliau, kai anti-
popiežius mirė, danų santykiai su 
popiežium pasidarė geri. 

Ką iš tikrųjų prof. Anderson 
mano apie t a s žinias, pasako šis 
jo sakinys: „Jeigu buvo toks as
muo (Ernemordus), mes nežino
me, kur jis iš tikrųjų gyveno". 
Tačiau, nepaisant to, paskaiti
ninkas dar ne kartą grįžo prie šio 
vyskupo ir jo įpėdinis. Jųdviejų 
veikla kuršiuose pasibaigė, kai 
Dauguvos žiotyse prasidėjo vokie
čių remiama Meinhardo veikla. 

Reikia pasakyti , kad tuo būdu 
kuršių į taka dar nebuvo sunai
kinta, nes 1187 m. jie vėl kar tu 
su estais atl iko vieną labiausiai 
n a i k i n a n č i ų žygių Švedijon, 
s u n a i k i n d a m i jų pagr ind in į 
prekybos centrą Sigtuną. Dėl to 
jeigu kur nors Kuršiuose tuo 
metu galėjo prisiglausti krikščio
nių bažnyčia, tai kaip tik nereikš
mingoje Pa langos kunigaikš
tijoje. 

Čia mes galime prijungti vieną 
svarstymą nuo savęs. Netoli 
Palangos yra miestelis Šventoji. 
Kyla klausimas, iš kur čia galėjo 
atsirasti šis krikščioniškas vieto
vardis. Jei jis būtų iš senovinių 
religinių palikimų, jis galėtų būti 
arba Romuva, ar Aukkamims, a r 
kas panašaus. Žodis „šventoji" į 
šių kraštų žodyną galėjo ateiti tik 
iš k r i k š č i o n i š k o s t radic i jos . 
Šventas, šventoji — yra žodžiai 
tik krikščioniškos kilmės. Dėl to, 
galimas dalykas, kad tas vie
tovardis mena kurį nors krikščio
nišką pal ikimą šioje vietoje. 
Vertėtų pasi teirauti iš to krašto 
žmonių, ar ten nėra pasilikusio 
apie tai kokio pasakojimo. 

Est i jos s u k r i k š č i o n i n i m a s 

Apie krikščionybės pradžią 
Estijoje kalbėjo prof. dr. Pe t e r 
R e b a n e , Pennsy lvan i jos 
valstybinio universiteto profe
so r ius . P a t s n u o s t a b i a u s i a s 
dalykas jo pranešime buvo tai , 
kad jis į kryžiaus žygius sugebėjo 
žiūrėti be pasipiktinimo. Ypač jis 
vertino tuos žygius Pabaltijy. Jo 
manymu, Vakarų Europos švie
suomenė per d a u g dėmesio 
kreipia į kryžiaus žygius Pales
tinoje, kurie pastovios krikščio
nybės ten nesukūrė, ir per mažai 
v e r t i n a j u o s Paba l t i j y , k u r 
pas tovi k r i k š č i o n y b ė buvo 
sukurta . 

Tai nereiškia, kad prof. Rebane 
nebūtų matęs ir atkreipęs dėmesį 
į visus kryžiaus karų blogumus. 
Ypač Estijos krikščionybės pra
džioje buvo toks interesų ir veiklų 
mišinys, su nuolatiniais karais ir 
įva i r ia i s s i au rap ro t i škuma i s . 
k u r i s v i r š i j a v i sus k i t u s 
viduramžinius konfliktus. Čia 
reiškėsi ir vieni su kitais kovojo: 
Rygos v y s k u p a s , Lundo 

(Nukelta į 1 psl.) 

T o l i a u prof. Anderson perėjo Freska Skamstrup bažnyčioje !»anij« 
prie grupės šešiolikto šimtmečio kr>"žiau* karų išvyka vikingu tipo i 

>je. iš ma/daug 1200 m., vaizduojanti danų 
aivų. 



Šeštadienis, 1986 m. rugsėjo mėn. 27 d. D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Nr. 189(34) - psl. 3 

Antras kaimas sugrįžta į pirmąjį 
Pokalbis su Algirdu T. Antanaičiu — prievaizda 

Ištvermingasis, labai gyvastin
gas Antro kaimo kolektyvas 
spal io mėnesį Chicagoje jau 
pradės savo linksmus, spalvingus 
spektaklius. Ta proga kreipėmės 
į šios energingos grupės vadovą 
Algirdą T. Antanaitį, pateikdami 
jam keletą klausimų. 

— Antras kaimas yra vie
nintelis taip ilgai Chicagoje 
išsilaikantis mūsų dramos 
teatras. Kokia to pasisekimo 
paslaptis? 

— Pirmiausia ačiū už tai, kad 
vis dėlto pripažįstate mus teatru. 
K a i p žinote, dauge l i s apie 
l i e t u v i š k o s Chicagos ve iklą 
rašančių mūsų iš viso nepastebi 
ir nuolat tvirtina, kad Chicagoje 
lietuviško teatro nėra jau daug 
metų, nors gana reguliariai čia 
rodomės jau beveik ketvirtis 
šimtmečio... Visa mūsų pasiseki
mo „paslaptis" iš tikrųjų yra il
gas, nuolatinis ir nelengvas dar
bas. Išskyrus gal tik vieną va
saros mėnesį per ištisus metus 
mes bent kartą savaitėje susi
renkam ilgokai repeticijai. Dar 
didesnė to darbo dalis vyksta na
muose, vienumoje. Juo daugiau 
tokio darbo ir pastangų įdedama, 
juo labiau atrodo, kad scenoje 
v i s k a s vyks ta l a i s v a i ir 
natūraliai. Kaip tik to publika iš 
Antro kaimo jau senokai įprato 
laukti ir tikėtis... Tačiau tiksliau 
į šį klausimą, manau, galėtų at
sakyt žiūrovai... 

— Jūs jau ilgą laiką sėkmingai 
Antram kaimui vadovaujate. 
Kada, kur ir kaip Jūs pats esate 
gavės draminį pasiruošimą? 

— Pats jokio formalaus pa
siruošimo neturiu, nors teatru 
domėtis pradėjau labai seniai. 
Panevėžio gimnazijoje mokiausi 
tais laikais, kada ten pirmuosius 
žingsnius žengė vėliau išgarsėjęs 
Juozo Miltinio įsteigtas ir vado
vaujamas teatras. Pats Juozas 
Milt inis ir jo aktoriai (Vaclovas 
Blėdis , Bronius Babkauskas, 
Alekna) skaitydavo paskaitas 
apie dramą ir vaidybą ir Lindės-
Dobilo meno kuopoje įsisteigusiai 
dramos sekcijai. Galima sakyti, 
kad t e n ir formavosi mano pažiū
ros į teatrą ir gimė tvirtesnis ir 
gilesnis jo pamėgimas. Ir Vokieti
joje, ir šiame krašte teatrus 
lankau, kur tik galėdamas. Vos 
ne trisdešimtį metų čia dirbu 
labai daug važinėjimo po visą 
kraštą reikalaujantį darbą, taigi 
turiu progos matyti įvairių teatrų 
p a s t a t y m u s labai dažnai ir 
reguliariai, nesgi per pastaruo
sius dvidešimt metų čia vyksta 
repertuar in io teatro sukles
t ė j i m a s . Tai ir yra mano 
mokykla. 

Antro kaimo vyrai: Eugenijus 
Butėnas, Arvydas Vaitkus ir Ed
vardas Tuskenis. 

— Antro kaimo programos pa
sižymi gausiu įvairumu, kaleido-
skopišku gyvumu, humoro taiklu
mu. Kaip jūs sudarote kiekvienam 
spektakliui programą* 

— Ačiū už tokius gausius ir 
spalvingus komplimentus. Jeigu 
jie ir neužtarnauti, tai vis tiek 
maloniai pakutena papades... Pa
prastai tokio pobūdžio kolektyvų, 
kaip Antras kaimas, programos 

Antro kaimo moterys: Vida 
Gilvydienė. Jūratė Jakštytė ir Indrė 
Toliušytė. 

g imsta repeticijose planingai 
improvizuojant. Mūsų atveju tai 
padaryti būtų kur kas sunkiau 
arba iš viso neįmanoma. Pir
miausia dėl to, kad vaidinamoji 
kalba daugumai mūsų jau nebėra 
ta kalba, kuria kasdien normaliai 
kalbame, kuria galvojame. O be 
to, daugelyje savo repeticijų, ypač 
naują programą pradėdami, mes 
dažnai neturime visos sudėties. Ir 
aš pats dėl savo jau minėto dar
bo daugelyje repeticijų negaliu 
dalyvauti. Todėl mums ir yra 
geriausia nuo pat pradžios jau 
turėti pilnus parašytus tekstus, 
k u r i ų v i sada pažodžiui ir 
laikomės. Daugumą tų tekstų 
tenka rašyti man pačiam, kartais 
panaudojant kur nors j a u 
skai tytą , girdėtą ar m a t y t ą 
medžiagą (tuo atveju, žinoma, ir 
kreditus už ją atiduodant tikra
jam autoriui). Tais šalt iniais 
būna ir knygos, ir periodika, ir 
televizijos programos, ir nugirsti 
anekdotai. Ne vien šio krašto, bet 
ir kitomis kalbomis. Anksčiau 
kiek daugiau paramos gau
davome ir iš savųjų rašytojų: 
Antano Gustaičio, Kazio Alme
no ir kitu. Vėliau — iš Vitalio 
Žukausko. Pastaraisiais metais ir 
gimtajame krašte atsirado bent 
keletas tikrai talentingų humo
ristų (V. Žilinskaitė, J. Erlickas, 
J. Bulota...), kuriu kūryba ne 
karta pasinaudojome... 

Kiekvienu atveju bent man 
tasai temų, idėjų ar situacijų 
rankiojimo ir fiksavimo darbas 
pasidarė nuolatinis ir kasdieni
nis. Kada tik ateina reikalas ir 
galimybė rašyti, visada tenka 
perkratyti kišenes, perversti 
užrašų bloknotėlius, įvairiausias 
laikraščių iškarpas, atrenkant ir 
perrašant tai , kas geriausiai 
tinka mūsų turimam kolektyvui 
ar scenai... Ne viskas ir ne iš kar
to, žinoma, pavyksta parašyti, o 
ir parašius — įpiršti kolektyvui, 
kaip jų talento vertą dalyką... 

— Kokia dabar Antro kaimo ak
torių sudėtis? 

— Sudėtis dar lygiai tokia pa
ti, kaip ir pernai. Tebėra "ir 
daugiausia patirties sukaupę 
veteranai, kaip Jūratė Jakštytė ir 
Eugenijus Butėnas, Antrame 
kaime vaidinantys gal nuo pat 
savo gimnazijos baigimo laikų. 
Tebėra po ilgesnės pertraukos 
prieš keletą metų sugrįžusi Vida 
Gi lvydienė , kaip ir su j a 
pradėjusi Indrė Toliušytė ar tuoj 
po to įsijungęs Arvydas Vaitkus. 
Tebėra ir pernai itin sėkmingai 
debiutinį sezoną atlaikęs Ed
vardas Tuskenis. Gaila, kad kaip 
tik j isai , dabar s tud i juot i 
persikėlęs į Wisconsino universi
tetą Madisone, vargu ar po š ios 
programos su mumis begalės 
dirbti. Ir dabar, mokslui ten 
prasidėjus, su juo repetuot i 
tegalime tik savaitgaliais, ko visi 
kiti labai nenori. Irtai ne vien dėl 
to. kad prarandamas poilsiui ir 
pramogoms skirtas laikas. Vida, 
neseniai su kita partnere prie
miestyje at idarius i n u o s a v ą 
delikatesų krautuvę, kaip tik jo
je savaitgaliais turi daugiausia 
darbo. Panašioje padėty je 
atsidūrė ir Eugenijus, su savo 

partneriu kitame priemiestyje 
atidaręs nuosavą foto studiją. Ar
vydas jau keleri metai dirba 
naktimis ir dažniausiai iki galo 
negali išbūti jokioje repeticijoje. 
Jūratės dienotvarkę šiais metais 
apkarpė vedybinis gyvenimas, 
Indrės — intensyvesnės studijos... 
Taigi, kaip matote, Antram kai
mui Šiandien jau labai reikia 
šviežio kraujo, bent keleto jaunų 
ir talentingų vaidintojų. įjuos šia 
proga ir apeliuojame. Ateikite, 
durys visada atviros! 

— Girdėti, kad šį rudenį Antras 
kaimas pasirodys su nauja pro
grama. Gal galėtumėte mus apie 
tai daugiau painformuoti ir 
naująją programą pakomentuoti? 

— Naujos programos premjera 
įvyks šeštadienį, spalio 11 dieną, 
įprastinėje Playhouse scenoje, o 
po to pastatymai bus kartojami 
spalio 12, spalio 18 ir 19 bei spalio 
25. Šį kartą programa susideda 
iš trijų dalių, kurių pirmojoje, 
kartu su mūsų klasikais — Vin
cu Krėve ir Kaziu Binkių bent 
pusvalandžiui sugr į š ime į 
pirmąjį, taigi dar prieškarinės 
nepriklausomos Lietuvos kaimą, 
saky tum, ieškodami savųjų 
šaknų ar ištakų... Patys tekstai 
mums gerokai sunkesni negu 
mūsų įprastiniai jau vien dėl to, 
k a d Vincas Krėvė vartoja 
daugiau retesnių, anuometi
niame kaime tenaudotų žodžių to 
laiko kaimiečiams būdinguose 
d ia loguose , o Kazio Binkio 
humoristinės poemos „Tamošius 
Bekepuris" tekstas yra grakščiai 
sueiliuotas ir reikalaujantis kiek 
kitoniško priėjimo... Antrąją pro
gramos dalį sudaro vienas ištisas 
tos pačios tematikos ciklas, pa
vadintas „Tėvai ir vaikai", kuria
me jie ir vaizduojami įvairiose 
augimo ir brendimo stadijose. 
Trečiąją dalį dominuoja keleto 
gabalų ciklas, pavadintas „įsta
tymų sargyboje", tačiau tai yra 
dalis, panašiausia j kitus mūsų 
pastatymus. Užsibaigia nauja 
„Radijo-video programa" su ži 
niomis, gyvu pasikalbėjimu ir 
s v e i k a t o s patarėju. . . Beje, 
dailininkas Vincas Lukas jau 
projektuoja naujus plakatus, 
kuriems pozuodami neseniai pra
leidome visą vakarą. Garso ir 
šviesos efektus tverkyti vėl pasi
žadėjo tos srities veteranas Jonas 
Kaunas. 

— Antras kaimas jau buvo 
kviestas gastroliuoti po įvairias 
kolonijas, nuo Atlanto iki Paci-
fiko. Kiek jau iš viso turėjote spek
taklių? Kokiuose miestuose šiam 
teatrui teko programas atlikti? 

— Turint galvoje, kad veik 
kasmet vien Chicagoje kiekviena 
nauja programa buvo rodoma 
bent šešetą kartų ar daugiau, o po 
to maždaug tiek pat kartų gastro 
lėse kitoniškais variantais, susi
darytų gerokai daugiau kaip du 
šimtai spektaklių. Ir tai ne
skaitant trumpesnių pasirodymų 
įvairiomis progomis. Tikslią sta
tistiką čia galėtų duoti tik mūsų 
archivaras Romas Stakauskas... 

Ameriką supančių vandenynų 
panaudojimas jūsų k laus ime 
ypač tinka pernykščių metų 
m ū s ų gas tro lėms . Pavasar į 
prieš pat čikagiškius pasirody
mus gastroliavome Baltimorėje, 
ankstyvą rudenį — San Francisco 
ir Los Angeles lietuvių kolo
nijose, o gale metų — Bostone. 
Užpernai — Hartforde. New Yor-
k e , Toronte, Hami l tone ir 
Omahoje. Veik visuose tuose 
miestuose buvome ir anksčiau. 
Prieš keletą metų Clevelande ir 
Detroite pasirodydavom gana 
reguliariai Esame vaidinę ir 
Montrealyj^, ir Philadelphijoje, ir 
kituose miestuose. Kur čia juos 
v i s u s bepris iminsi . . . V i enas 
čikagietis sakėsi australiečių 
įgaliotas ir kalbino mus ruoštis 
gastrolėms j Australiją, tačiau 
šių metų iralo terminui artėjant 
i š jo jau n;eko nebegirdime, nors 
ir ten važiuoti neatsisakėm... 

— Antrą kaimą žiūrovai 
mėgsta. Ar jūs iš jų lauktumėte 
hk gau<esnif> atsilankymo, ar ir 
ko daugiau? 

Teresė Pautieniūtė-Bogutienė 

Prie Stasio Eidrigeuičiaus guašų 

Mėnulis. 198.'5. 

Kai mėnulis 
pas mane apsigyveno 
ir atsinešė 
naktį 
į mano namus 
sėdėjau aš 
naktų naktims 
per dienas 
svajodamas balzganą dieną 
už lango. 

irtai. 198.°i. 

Aš esu sugrįžimas 
aš esu laukimas 
laukiantis 
tavo praėjimo 
dainuojantis 
amžinas ašaras 
tavo 
gimtinėj. 

Paukšėių pasibučiavimas. 198.'!. 

i'.iuksiis l.< lizdo, 1979. 

Ten kur aš buvau 
Nieks nebuvo. 

Kai aš giedojau 
girdėjo tik akmuo. 

Kai aš skridau 
sapnavo mane 
Tylos 
šešėlis. 

Be tavęs 
as nebusiu gyva — 
penėk mane 
savo siela 
ir plasnok 
be sparnu: 
akmuo 
be kraujo 
naktis 
be tamsos 
pakrantėj 
nebūties. 

• 

• 

SVit\'io stulpą*. 1978. 

Tik sk ;/>• i is šviesos 
Tik vn na> lapos 
šios dieno* 
atviro 
mano 
gyvenrno Knygos. 
Laikymu 
nęs kitos ''turiu 
Skaitliu 
nors ••s:, -antu. 

Portretas su žuvim. 1979. 

Ėda 
ėdiką. 
Vienas ir tas pats 
Druska 
ir 
Skausmas 
marinuoja 
abu. 
Sugraužk mane 
ir aš tapsiu 
tu. 

Šiaudinis žmogus. 1979. 

Buvo laikas 
Kai aš buvau 

nuogas 
ir 

švarus 
Kaip kūdikis 

Bet pamažėli — 
apsuėliau 
upsipašiau 
apsirikau 
apsigavau 

Apsiėjau 
be žmonių 
įžūlių 
įsiterpimų 

Užteko man 
savo 
sutartiniu 
sudėtiniu 
sudarytų 

smailių 
susidūrimų 
su 
savim. 

ŠARVAI 

Užsidėsiu 
Šarvus 
aštrius ir dygliuotus 
smailius. 
Būkit atsargūs 

prūdeliai 
praeiviai 

Nesiurtinkit 
per arti. 

Būsiu 
saugus 
ir vienišas 
nukraujavusioj 
šird\. 

Kauk<- su rankovėm 

Rašo be rankų 
Žiūri be veido 
Kalba be burnos 
Gvvena 

be 
Būties. 

Teresė Pautieniūtė-Bogutienė - jaunesniosios 
išeivijos karto< poetė. Savo pirmąjį eilėraščių rinkini Lyg 
nebūtų rytojaus (Ateities leidykla) išleido 1975 metais. 
Dalyvavo jaunųjų poezijos antologijoj Tiltai ir tuneliai 
Ateities leidykla, 1969), almanache Septintoji pradalge 
N'ida. 1971' ir antologijoje Tretieji vainikai Dialogas. 
1975 m. Savo kūrybą spausdina Ateityje ir Drauge Šiuo 
metu ruošia nauja eilėraščių rinkinį lietuvių bei anglu 
kalbomis. Čia spausdinami jos eilėraščiai parašyti 
ryšium su dailininko Stasio Eidrigevičiaus kūriniais. 

— Aukų niekada nerinkom ir 
jokių privilegijų i š m ū s ų 
visuomer Š n< urašem ir nelau
kėm Atvirkščiai: kur tik galėjom 
ir buvorr svit-1 — savo darbu ir 
talentu prisidejom kartais ir be 
simbolin:•» athginimo. Iš žiūrovų 
tik ir t< <;alim tikėtis dėmesio, 
kurį jie mums rodė per dvidešimtį 
su kaupu nv'tų. G a u s e s n i s 
žiūrovi. at l a n k y m a s , be 
abejonė . pak<•' - mūsų ūpą, o mes 
U7 tai b indysinv atsilyginti, pra 
skaidrindami i nuotaikas.. . 

J u o z . Pr . 

V A K A R A S S U V Y T A U T U 

P A L T A N A V I Č I U M 

Susitikimas-vakaronė su kom
pozitorium Vytautu Paltanavičium iš 
Vilniaus įvyks šiandien, rugsėjo mėn. 
27 d.. 6 v.v. Chicagos Jaunimo cen
tro kavinėje. Svečias kompozitoriuj, 
operos autorius Vytautas 
Paltanavičius kalbės apie savo 
kūrybą bei Lietuvos šiandieninį 
muzikinį gyvenmą. Muzikos klausi
mais bus diskusijos. Programą praves 
muzikė Emilija Sakadolskienė. No
rintieji .' pažinti su 
i š s tatyta i s komp. Vytauto 

Paltanavičiaus kūriniais Vakarone 
rengia Lietuviškos muzikos 
archyvas. 

K O N C E R T A S MENO FONE 
Dail. Sean Rausą Griškėnienės 

sukurtas trijų matavimų, kambarį 
užimantis tapybos darbas sudaro 
foną šj savaitgalį vykstančiam 
pianisto W Perry Johnson koncertui. 
kuri ruošia IV.S. School of Music. 
722 West Lake Street. Oak Park, II 
linois 60301. Pianistas skambina 
Beethoveno op 27 Nr 9 fMėn**swri 

tą) ir Oji 81 ' 
Schumanno op 17 (Fantazija1 

Koncertas, pirmąkart įvykęs penkta 
dienio, rugsėjo 26 d . vakarą, bus 
pakartojamas šiandien, šeštadienį, 
rugsėjo 27 d.. 8 v.v ir rytoj, 
sekmadienį, rugsėjo 28 d.. 3 v. p p. 
Bilietus galima jsigyti prie durų. 

Dail. Sean Rausa-Griškėniene yra 
gavusi bakalauro laipsnį University 
of Illinois ir magistro bei dailiųjų 
menų magistro laipsnius University 
of VVisconsin-Madison. Savo parodas 
yra turėjusi North (Yntral College ir 
One and Three Illinois Onter Jos 
darbu v n įstjrifDsios įvairios 

• • 

rink.,...::..-
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Vytauto Ciplijausko tapybos paroda 
Dėmesio centre — Amerikos lietuvis 

ALGIMANTAS KEZYS 

Sveikiname dail. Vytautą Cipli
jauską šios unikalios jo parodos 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
proga.* Ciplijauskas nėra pir
masis dailininkas iš Lietuvos, 
k u r i s tolimojoje Chicagoje 
surengė savo darbų personalinę 
parodą. Prieš jį buvo nemažai 
kitų: Vidmantas Vildžiūnas, Li
nas Katinas, Stasys Eidrige-
vičius, Vaclovas Straukas ir kiti. 
Šie svečiai rodė atsivežtus dar
bus ; Ciplijausko unika lumas 
glūdi tame, kad jis pirmasis 
išstato pas mus daugiausia čia 
tapytas, neimportuotas drobes. 
Sus i r i nkus ių jų į parodos 
atidarymą gausa liudija, kad 
mums be galo smalsu, ką tas 
dailininkas, būdamas toli nuo 
savojo krašto, svečiuodamasis čia. , 
sukūrė. 

Susipažinimui trumpai galima 
apie dail. Vytautą Ciplijauską 
pasakyti, kad jis laikomas vienu 
iš pirmaujančių tapytojų da
bartinėje Lietuvoje. Priklauso 
viduriniajai kartai , pamilusiai 
l i aud ies meno t radic i jas ir 
pasinešusiai į klasikinės meno 
sampratos puoselėjimą. Cipli
jauskas tapo natiurmortus su 
liaudies kūrybos užuominomis, 
fiksuoja Lietuvos pajūrio ir žvejų 
gyvenimą ir kur ia Lietuvos 
personažų p o r t r e t u s . Bene 
stipriausias jis yra savo portre-
tinėj tapyboj. Išleistoje mono
grafijoje Vytautą Ciplijauską 
taikliai aptaria meno kritikas 
Algimantas Patašius, sakyda-

* Žodis, tartas atidarant dailininko 
Vytauto Ciplijausko parodą Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre, Chica
goje, 1986 m. rugsėjo mėn. 12 d. 

Dail. Vytautas Ciplijauskas 

mas, kad Ciplijausko tapybos 
darbai, daugiausia portretai, yra 
„didelis ir unikalus indėlis į lietu
vių portretinę tapybą". 

Pabuvojęs Amerikoje vos keletą 
mėnesių, Ciplijauskas sugebėjo 
ne vien šiek tiek šio krašto 
pamatyti ir su žmonėmis susi
pažinti, bet ir sukurti tiek naujų 
darbų, kad šiandien atidarome jo 
naujųjų tapybos darbų parodą. 
Sakoma, kad menas yra panašus 
j transformatorių arba prizmę, 
pro kurią menininkas žiūri į 
gyvenimą. Tuoj pat mums kyla 
klausimas, o kaipgi svečias Cip
lijauskas mato gyvenimą jo lan
komame krašte? Pirmiausia pa
rodos lankytojui krenta į akis 
akivaizdus faktas, kad daili-
ninką-turistą nedomina kokia 
nors amerikinės gamtos ar 
aplinkos egzotika. Parodoje išsta
tyti peizažai ar natiurmortai yra 
atsivežti iš gimtinės. Visi viešė
j imo metu tapyti darbai be 
išimties yra portretai. Cipli
jauskas turėjo progos paviešėti 

saulėtoje Kalifornijoje, bet ir iš 
ten parsivežė ne ką kita, o su
tiktų asmenų portretus. Atrodo, 
kad dailininko prisirišimas prie 
žmogaus ir prie jo interpretacijos 
tapybos darbe nėra jo atsitiktinis 
bruožas , o seniai pami l tas 
kūrybinis įsišaknijimas pačioje 
dailininko dvasioje. 

Pastebėkime, kad j Ciplijausko 
dėmesio centrą patekęs žmogus 
nė ra koks sve t imtaut i s ar 
čiabuvis, o Amerikoje gyvenantis 
lietuvis. Tad mums, Amerikos 
l ie tuviams, be galo smalsu 
sužinoti, kaip Ciplijauskas in
terpretuoja šiame krašte sutiktą 
savo brolį ir sesę lietuvį? Ši 
paroda duoda atsakymą į tą 
klausimą. Joje randame mums 
gerai pažįstamų asmenų — dai
lininko Viktoro Petravičiaus, 
Emilijaus Holenderio, Saulės 
ir Reginos Jautokaičių, kalifor-
niečių Rimtauto ir Birutės Viz
girdų, Magdalenos ir Jono Stan
kūnų ir kitų portretus. Patys 
galime įsižiūrėti į Ciplijausko 
nutapytą kurio nors mūsų gero 
bičiulio veidą ir pasvajoti, kokio
mis akimis dailininkas į jį žvelgė. 
Mums įdomu, kurie tos asmeny
bės bruožai jo yra pabrėžti, kurie 
nuslopinti, ką dailininkas nori 
apie tą asmenį pasakyti, ką 
nutylėti. Kiekvienas gi turime 
nuomonę apie savo draugus: 
vienas tokią, kitas kitokią. Todėl 
ir dailininkui turime pripažinti 
laisvę pasakyti savo ir tada su 
dailininku arba sutikti, arba 
pasiginčyti. Kalbant bendry
bėmis, galima būtų pasakyti, kad 
Ciplijauskas čia rodomoje savo 
portret inėje kūryboje nėra 
nusiteikęs kovingai. J is ne
pamokslauja, nė nemoko. Jo 
žmonės taikūs, pilni susikaupimo 
ir melancholijos, tarsi būtų 
pagauti savo švenčiausi ame aki

mirksny, kada visas pasaulis yra 
amžinoj taigoj ir ramybėje. Pa
veikslų kompozicija ir spalviniai 
deriniai grakščiai komponuojasi 
į šia nuotaiką ir ją papildo. Gal 
dėl to kai k?.m gali atrodyti, kad 
šių portretų personažai yra 
idealizuoti, oeveik kanonizuoti. 
Bet ar įmanoma vienos akimir
kos pozoje išsakyti viską, kas 
pozuotojo {.yvenimo istorijoje 
glūdi? Gal tai jausdamas, Cipli
jauskas ir nesitenkino vienu 
tapybos dar'm, o ėmėsi antrą 
kartą piešti dail. Viktorą Petra
vičių, tarsi parodydamas, kad 
v iename por t re te t i lpus i 
Petravičiau? interpretacija yra 
tik dalinė, nepilna. Petravičius 
Ciplijausko nutapytas šventiškoj, 
beveik bažnytinėj nuotaikoj, o 
mes esame .pratę jame matyti 
kietą rustiką bei nenuoramą 
kūrėją. 

Ciplijauskas pasirenka daugiau 
klasikinį — ars perennis — in
terpretacinį kelią. Jo nedomina 
dieninės mados ar praeinantys iz-
mai, užtinkami šių dienų meno 
srovėse. Jis tarsi mums sakytų, 
kad vietoj nuolatinio ieškojimo ir 
eksper iment in ių naujovių 
kūrimo jis eina istorijos išlygin
tu keliu, kurio pradžia driekiasi 
iki senovės egiptietiškųjų barelje
fų, tęsiasi per graikų ir romėnų 
biustus, kartojasi viduramžių 
bažnytiniame mene ir kuris yra 
atidžiai puoselėjamas šiandien ir 
bus puoselėjamas rytoj, tarsi būtų 
niekad nesenstantis ir nemirš
tantis žmogaus savęs suvokimas 
meno kūrinio klasikinėj pozoj. 

Todėl mes esame dėkingi dail. 
Vytautui Ciplijauskui, svečiui iš 
Lietuvos, kad jis pasirinko port
retinio meno kalbą išsakyti savo 
įspūdžius apie mus. Ši paroda yra 
į rodymas, kad Cipl i jauskas 
ieškojo pas mus Amžinojo Žmo
gaus atgars.u. tikėdamasis parsi
vežti namo ii, kas pas mus yra 
geriausia ir kilniausia. 

Iš darbų trykšta virtuoziškas 
meistriškumas 

Šių metų rugsėjo 12 d. Jaunimo 
cen t ro Čiurl ionio galerijoje, 
Chicagoje, buvo a t idaryta iš 
Lietuvos atvykusio dail. Vytauto 
Cip l i jausko da i l ė s kūr in ių 
paroda. Parodos kataloge trum
pai surašyti dailininko biogra
finiai faktai. Rašoma, kad jis 
gimė 1927 m. Šunskų kaime, 
Sūduvoje. 1961 m. baigė Vilniaus 
dailės institutą. Nuo tų pačių 
metų dalyvavo Lietuvos, Sovietų 
Sąjungos ir užsienio parodose, 
taipgi ruošė ir individualias paro
das. Jis yra sulaukęs įvairių 
premijų už individualius por
t re tus bei jų serijas. J is taip pat 
tarptautinių plenerų dalyvis: nuo 
1978 iki 1983 m. dalyvavo Vilniu
je, Vengrijoje, Jugoslavijoje ir 
Bulgarijoje. Dail. Ciplijauskas 
Čiurlionio galerijoje eksponavo 
dvidešimt penkis aliejaus tapybos 
darbus. Vieni iš jų buvo tapyti 
Lietuvoje, o kiti, dauguma jų, 
Amer ikoje . Tapytojas y ra 
pasižymėjęs kaip gabus portretis
tas , todėl nenuostabu, kad šioje 
parodoje vyravo portretai. 

Portretas yra savotiška meno 
šaka. Čia menininkas netapo 
besielį objektą, bet susitinka su 
k i t u asmeniu . Šiame dviejų 
asmenų susit ikime tapytojas 
stebi ne t iktai fizinius pozuotojo 
bruožus, bet taip pat ir dvasinį jo 
pasaulį, stengiasi atspėti, kuomi 
j is gyvena. Neužtenka portretis
tui nutapyti išviršiniais bruožais 
panašų modelį, bet jis kartu turi 
perduoti ir individo dvasinius 
bruožus, kad portretas neliktų 
t iktai dokumentinės ar istorinės 
reikšmės. ^ S . 

Dail. Ciplijauskas, būdamas šio 
žanro specialistas, ne tiktai pa
gauna fizinių bruožų panašumą 
ir psichologinę išraišką, bet ir 
visa tai virtuoziškai perteikia 
linijų ir spalvų lauke. Tapytojas 
neapsiriboja tik biustu — papras
tu galvos bei kaklo ir pečių 
atvaizdavimu, jis savo modelius 
tapo pilna figūra, sėdinčius, 
pozuojančius. Jo portretuose 
sėdintysis pozuotojas yra pa
veikslo centre, o šonai ir fonas yra 

užpildyti to asmens pamėgtais ar
ba jam simboliškai pritinkančiais 
objektais: figūromis, gėlėmis, pei
zaža is , knygomis. J i s y ra 
natūralistas, tapantis ekspresio
nizmo stiliumi. Jo koloritas yra 
aiškiai ryškus; stiprios raudona, 
juoda, geltona, mėlyna spalvos 
dominuoja portretuose. Tapytojas 
puikiai susitvarko su paveikslo 
faktūra . Jo teptuko potepių 
braižas yra tvirtas ir turtingai 
tirštas. Mačius dailininką tapan
tį, pastebimas jo jau t rumas ir 
kruopštumas kiekvienam potė
piui , spalvai, detalių išbaigimui, 
niuansų sustygavimui. Pas jį 
nieko nėra atmestinio, nepa
baigto. Kiekvienas kampas ir 
smulkmena yra svarbūs kūrinio 
ritmui ir kompozicijai. Sukompo
navęs kūrinį, suradęs figūros ir 
erdvės santykį, jis tą erdvę užpil
do, išbalansuoja. Paveikslas tam
pa harmoninga tapyba, at l ikta 
laisva elgrekiška ranka, išreikšta 
ekspresyvia nuotaika. 

Dail. Ciplijauskas išsiskiria iš 
kitų matytų portretistų tuomi, 
kad jis savo modelius idealizuoja, 
juos tapo gražesnius ir grakštes-
nius negu jie yra realiame gyve
nime. Jo kūriniuose pozuojančios 
personos atrodo rafinuotos ir ele
gantiškos. Turbūt visa tai daili 
n i n k a s išgauna, t a p y d a m a s 
grakščia linija, matyta EI Greco 
kūryboje. Tokiu būdu, prailgin
damas pozuotojo išviršinius veido 
bruožus, rankų pirštus, jis nutapo 
meno kūr in į , pas igrožė t ina 
žiūrovo akims. 

Koks stiprus yra dail. Cipli 
jauskas portretų meistras, galime 
pastebėti, palygindami du skir 
t ingus dail. Viktoro Petravičiaus 
p o r t r e t u s . Viename mūsų 
žymusis grafikas sėdi lyg anglu 
lordas, grakščių manierų, su prie 
kojų gulinčiu šuniuku. Antrame 
dail. Petravičius yra skirtingo 
charakterio. Čia jis yra kas
d ien in io gyvenimo asmuo , 
matomas su visomis žmogiš
komis problemomis. Arba, savo 
motiną dailininkas tapo tame 
pačiame paveiksle skirtingose 

nuotaikose. Kairėje ji liūdnai 
žiūri į tolį, pakėlusi daugelio 
metų gyvenimo patirtį. O deši
nėje ji yra rami, medituojanti, 
sus ikaupus i prie knygos 
puslapių. 

Šioje parodoje, be portretų, 
dailininkas buvo išstatęs ir pei
zažų bei kūrinių lietuvių liaudies 
temomis. Atrodo, kad meni
ninkams, gyvenantiems Lietu
voje, Vilnius yra didžiausias 
įkvėpėjas. Ir šioje parodoje, mes 
matėme šį senąjį miestą, pasi
puošusį tai rudens auksinių lapų 
medžiais, tai paskendusį vasaros 
medžių žalumynuose, tai jo 
garsiąsias verbas. Dailininkas 
šiek tiek skiriasi savo peizažine 
kūryba nuo portretinės. Kur 
portretuose vyrauja grakšti lini
ja ir skambių ryškių spalvų kolo
ritas, čia ši linija yra griežtesnė, 
stambesnė, koloritas niūrus, tam
sios, prislopintos spalvos suteikia 
peizažui rimtį. 

Su šia meno kūrinių paroda 
Vytautas Ciplijauskas prisistatė 
kaip puikus realistinių ir ekspre
sionizmo bruožų turinčių portretų 
ir peizažų tapytojas. Jo meno dar
bų paroda Chicagoje buvo išskir
tinė tuomi, kad ji davė progos 
meno mėgėjams susipažinti su 
gyvu menininku ir jo originaliais 
kūr in ia i s . Anksčiau mes jį 

pažinojome iš meno knygų ir jose 
išspausdintų kūr in ių repro
dukcijų. Dabar mes dailininką 
Vytautą Ciplijauską pamatėme ir 
pažinome kaip labai darbštų ir 
gabų tapytoją, iš kurio meno 
darbų t rykš ta vir tuoziškas 
meistriškumas. 

Sau lė Jau toka i t ė 

Publikai prajuokinti 
Stage Left teatras, 3244 North 

Clark, Chicagoje, iki spalio 5 d. sta
to komediją „The Woolgatherer", su
kurta New York autoriaus William 
Mastrosimone ir jau 1980 m. vai
dintą tame mieste. Komedija vaiz
duoja jauną, naivią merginą, kurios 
butan ateina gana grubus sunkve
žimio vairuotojas. Tarp jų išsivysto 
juokingas dialogas, kurį publika ki
kendama seka, kol vaidiniman įsi
terpia neilgu monologų. Drama be gi
lesnių idėjinių užuominų ir be ypa
tingo meninio krūvio, bet padeda 
publikai linksmiau praleisti vakarą. 
Gaila, kad pokalbiuose neišvengiama 
šoferiškai vulgarių žodžių. 

Vaidina įgudę ir pasirengę du ak
toriai. Paui Raedyn studijas išėjęs 
Carnegie-Mt'llon mokykloje ir North-
western universitete, o Debra Rodkin 
su bakalauro laipsniu iš Goodman 
dramos mokyklos. Ji pati yra viena 
iš autorių draminio veikalo 
„Hindsighf. ' pr_ 
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Vytautas Ciplijauskas 

Žmogus — vaidintojas 
gyvenimo teatre 

Chicagos J a u n i m o cent ro 
Čiurlionio galerija pradėjo savo 
naujus kultūrinius metus penkta
dienį vakare, rugsėjo 12 d. Salė 
buvo nepaprastai pilna svečių, 
kurie atvyko pamatyti iš Lie
tuvos atsilankiusio tapytojo Vy
tauto Ciplijausko paveikslus. Po 
galerijos direktoriaus Vinco Luko 
žodžių, Algimantas Kezys api
būdino Ciplijausko darbų 
reikšmę. Dailininkas Vytautas 
Ciplijauskas ramiu, tyliu balsu 
nuoširdžiai ir kukliai padėkojo 
savo šeimai ir draugams už su
darytas sąlygas jam čia viešėtis ir 
kurti ir dargi, taip greitai jiems 
susibūrus — suruošti parodą. 

Ciplijausko portretai sceniški. 
Žmogus dramatiškai pristatytas 
kaip vaidintojas savo gyvenimo 
teatre. Nuotaikingose kompozici
jose portreto siužetas beveik be 
iš imties vaizduojamas susi
kaupęs, rimtas ir ramioje pozoje. 
Čia gal ir atsispindi paties daili
ninko melancholija ir susitaiky
mas su savo aplinka. Irenos 
Reivydienės portretas yra vaiz
džiausia išimtis iš tos taikios, 
ramios atmosferos. Jos figūra 
energingai sėdi — atrodo, kad 
tuoj pasikels nuo kėdės. Jos 
japoniškas kimono impozantiškas 
ne tik kaip apsiaustas, bet virsta 
judesio analogija savotiškai 
skrendančiai galingai dvasiai. 
Veide glūdi verdančios emocijos 
ir beveik užgniaužta rūstybė. 

Portretas yra sudaromas iš 
dviejų dalių — fono ir figūros. 
Formų ir spalvų derinys ir jų 
sudėtinga kompozicija sukuria 
paveikslo vientisumą. Ciplijaus
ko drobėse matom trijų stilių fo
nus, ir kartais tarp fono ir figū
ros kyla nesantaika, kai fonas 
atitraukia dėmesį nuo žmogaus. 
Pirmos rūšies fonas matomas 
Vizgirdų portrete, kur žmonės 
sėdi prieš realistiškai nutapytą 
peizažą — tikriausiai tokie kalnai 
ir kaktusai yra jų Kalifornijos 
aplinkoj. Antrasis fono pobūdis 
yra toks, kur jis yra priderintas 
figūrai ir siužeto apsirengimui. 
Marijos Gimbut ienės gera i 
pavykęs portretas yra būdingiau
sias ir stipriausias šito stiliaus 
pavyzdys. Kompozicija beveik 
monochromatiška — juoda, balta 
ir raudoni akcentai Gimbutienės 
suknelėje ir dryžuotos užuolaidos 
su heraldiškom emblemom. 

Trečias metodas ryškiausias 
seserų Jautokaičių portretuose. 
Čia žmonės pasirenka savo fono 
įvaizdžius. Saulė užsiprašė savo 
gimtojo Lietuvos mieste l io 
bažnyčią; Regina pasirinko an
t i k i n i u s simbolius gra ikų , 
egiptiečių ir romėnų balduose, 
statulose ir savo drabužiuose. 
Taip kaip ir Reivydienės portrete, 
siužeto pasirinktieji drabužiai ir 
aplinka mažiau sako apie daili
ninką negu apie patį žmogų. Kaip 

Dailininkas Viktoras Petravičius 

savo 

ji (s) save įsivaizduoja, ir kaip 
dailininkas jį rekorduoja ar inter
pretuoja? Koks yra santykis t a rp 
dailininko ir jo pozuotojų? Kur 
baigiasi dailininko fantazija ir 
kaip žmogus nori save matyti? 
Viktoro Petravičiaus dviejuose 
portretuose matome dviejų rūšių 
fonus ir laikysenas. Viename 
Pe t rav ič ius aps i rengęs savo 
įprastais margais drabužiais ir 
vitražų fonas susijungia su figūra 
savo formom ir spalvom. Antra
me portrete mandriau apsirengęs 
Petravičius sėdi savo soste ka ip 
anglų bajoras su savo šuniu. 
Kuris realistiškiausiai a t i t inka 
šio žmogaus dvasią? Dailininkas 
Ciplijauskas pasižymėjo savo 
drąsa iš viso apsiimti pagvil
denti savo kolegos dailininko 
asmenybę ir bandyti įkūnyti tokį 
žinomą ir savaip dramatišką 
individą. Ciplijausko stilius pail
gina žmonių veidus, ištempia pei
zažų pastatus ir medžius. Kartais 
šis pomėgis kartu ir sušvelnina 
žmogaus išvaizdą, pvz., Jono 
Stankūno portrete. S tankūno 
malonus charakteris pagautas 
portrete, kuris yra panašesnis į jo 
dvasią negu į jo veidą. 

Vilniaus vaizdas, tapytas čia 
iš atsivežto eskizo, a tkreipia 
dėmesį savo ritmiškų ir lygių 
ryškių spalvų išdėstymu. Greito 
nos ir raudonos spalvos skiriasi 
nuo Ciplijausko pamiltų tam
sesnių mėlynų ir juodų atspalvių 
kituose paveiksluose, kuriuos j is 
atsivežė su savim iš Lietuvos. 
Chicagoj j is pirko drobes ir da
žus ir patyrė, kad čia daugiau 
spalvų pasirinkimo, bet dažų val
dymas panašus. Vis tiek, gal im 
suprasti, kad nauji įrankiai, kar
tu su skubotumu, turėjo savo įta
ką į šiuos darbus. Sunku per 
kelis susitikimus pilnai pažinti 
žmogų ir pagauti jo būdingas 
ypatybes. P ravar tu palygint i 
dai l ininko motinos por t re tą , 
tapytą 1976 m., kuriame jaučia
mas glaudus ryšys tarp abiejų 
žmonių. Aiškiai, ši ta moteris 
Cip l i j auskui yra g e r i a u s i a i 
pažįstama ir giliai supras ta . 
Bruožai ir nuotaika gerai išstudi
juoti. Vienam paveiksle įdomiai 
suporuotos dvi pozos. Iš arti mo
tinos vargo patyrusios akys savo 
žvilgsniu sminga į mūsų širdis, o 
tolumoj ji užsidarius skaito savo 
knygą pavasarį žydinčiam kieme, 
nejausdama žiūrovo įsibrovimo į 
jos pr iva tų pasaul į . Š i tokio 
įsijautimo ir emocijų gelmių 
nematom Amerikos portretuose 
Keliuose paveiksluose jaučiama 
neišbaigtumas fonuose ar figū
rose (pvz. Vizgirdos rankose). Pa
veikslų paviršiuose kartais trūks
ta techniško tęstinumo. Spalvų 
plėmai mirgul iuoja įva i r ia i s 
blizgesiais. 

C ip l i j auskas y r a g i l i a i 
paveiktas lietuvių liaudies meno 

Tarptautinis istorikų 
pokalbis Romoje 

(Atkelta iš 2 psl.) 
vyskupas, kalavijuočiai, estai, 
Oeselio salos es ta i , Danijos 
karaliai, rusai ir Vokietijos mies
tai . Popiežius rėmė karo žygius 
Estijon, skatinamas tai vienos, 
tai kitos pusės. Tačiau popiežius 
reiškėsi ir tarpininko bei tai
kintojo vaidmenyje tarpe šių jėgų. 

Estijos krikščionybės pradžia 
yra pats gyviausias pavyzdys 
viduramžių dvasios, kurios ryš
kiausias atstovas yra šv. Ber
nardo cistersų ordinas. Pasak Re-
bane, cistersai turėjo du šūkius: 
s iek t i š v e n t u m o ir skelbti 
krikščionybę ir abiejose srityse 
reikštis labai energingai. Pirmie
ji šv. Bernardo sekėjai, kaip ir jis 
pats , buvo ki lę iš aukštųjų 
s luoksnių. Pačios pirmosios 
cistersų pastangos buvo nukreip
tos prieš vendus. Tai yra slaviš
ka tauta, kurios vardas yra be
veik išnykęs iš Europos tautų tar
po. Tačiau jų likučių dar esama. 
(Šio aprašymo autoriui vienas 
vokietis karys antrojo pasaulinio 
karo metu sakė, kad - Leipcigo 
katedroje kai kuriais sekmadie
n ia is pamaldos d a r tebuvo 
laikomos vendų kalba.) 

Danų krikščionybė yra ne mažu 
kiekiu cistersiškos kilmės. Dani
joje susikūrė tamprus karalijos ir 
vyskupijos bendradarbiavimas. 
Dėl to 13 šimtmetyje danai buvo 
išvystę nemažą karinę ir religinę 
įtaką tiek Vokietijoje, tiek Esti
joje. Rebane žino, kad danai buvo 
padarę karo žygį ir į Prūsijos 
Sambiją, be t , ma ty t , ten 
nepasiliko. 

Grįžtant prie Estijos, tenka at
kreipti dėmesį i Rygos vyskupo 
Alberto veiklą. Jis kišosi į Esti
jos reikalus, atstovaudamas ten 

" vokiečių įtakai prieš ten besi
reiškiančią Danijos įtaką. Patys 
estai dažnai kovojo ir prieš 
vienus.ir prieš kitus, pasitelkda
mi tam reikalui rusus. Švedijos 
vyskupas Andrius Sunsen taip 
pat vyko Estijon su Danijos 
laivynu. Vyskupas Andrius čia 
vyko kaip popiežiaus atstovas. 
Įvairiomis progomis popiežiai Li
voniją yra pavadinę Marijos žeme 
ir pašventę jos globai. Tai minėjo 
keletas kalbėtojų. 

Čia apžvelgtos, nors trumpai, 
visos dviejų dienų studijų paskai
tos. Neapžvelgta pasiliko tik 
prelato Michele Maccarrone 
paskaita. Jos tema buvo „Po
piežiai ir Livonijos krikščioni
nimas". Visų kitų paskaitų pilni 
tekstai ar santraukos buvo pri
einami dalyviams, tačiau prel. 
Maccaronės nebuvo. Dėl to sunku 
yra jo paskaitą atpasakoti. Nors 
s tudi ja buvo suorganizuota 
t echn i ška i t a i p ge ra i , kad 
k iekv ienas da lyvis , aparatų 
pagalba, galėjo paskaitas sekti 
anglų, vokiečių, ar italų kalbo
mis. Prel. Maccarrone irgi laikėsi 
tos mint ies , kad šio krašto 
krikščioninimas prasidėjo nuo 
pirklių, būtent vokiečių pirklių. 
Bremeno ir Luebecko pirkliai 
buvo šios veiklos pradininkai. Po
piežiui teko spręsti klausimą, kas 
turi teisę šiuose kraštuose apašta
lauti. Kalbėtojas atkreipė dėmesį, 
kad vyskupai ne tik nebuvo klus
nūs popiežiui, bet net kovojo su 
juo. Apskritai prelatas kvietė į šį 
klausimą žiūrėti, atsižvelgiant į 
visas ano meto aplinkybes. 

— drožinių, skulptūrų, dainų ir 
bendros pasaulėjautos. Jis ne sykį 
yra koncertavęs su liaudies muzi
k a n t a i s , d a i n a v ę s liaudies 
dainas. Tas senovės pasaulio 
pajutimas, sutapimas su žeme 
labiausiai ryškus jo gamtovaiz
džiuose. Iš ž iemos vaizdų, 
bažnytkaimių dvelkia liūdesys ir 
t y luma . P r i eb l andos šviesoj 
debesys ketina snigti. Tikriausiai 
tie paveikslai sukėlė žiūrovams 
nostalgijos ir džiaugsmo. Kai 
Ciplijauskas tapo verbas, dai
nininkes senutes a r liaudies 
skulptūras, jo stilius laisvėja ir 
į s i skverbia primityvesnis 
ekspresionizmas. 
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