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Rašytojo tarybinė duona.
Kiekviena šviesa turi gesti: Sigrid Undset
„Kristin Lavransdatter”.
Šiemetinis Nobelio literatūros premijos laurea
tas — Wole Soyinka.
Nuomonės ir pastabos.
Petro Melniko apsakymas „Tamsiai žali egliukių
pirštai”.
Čiurlionis orbitoje.
Balio Augino čiurlioniški eskizai.
Naujos knygos pirmu žvilgsniu.
Įdomus Panama City dramos teatras.
Chicagos teatruose.
Naujos plokštelės.

Rašytojo tarybinė duona
Ko reikalaujama iš rašytojo,
kad už savo raštus galėtų valgyti
tarybinę duoną? Tiksliai atsakyti
j ši klausimą galima, tik pasi
telkus kurį nors tenykštį apdairų
plunksnos žmogų, žinantį liau
dies priežodžio — moki žodį —
žinai kelią — reikšmę.
Prieš metus Literatūroje ir
mene
poetas
Mykolas
Karčiauskas rašė: „suvokdami
svarbius partinės ir valstybinės
veiklos principus, kaip mus moko
Partijos Programa ir Įstatai”,
rašytojai gali pasiekti kūrybines
aukštumas. Taigi — gerai įsikurti
tarybinėje hierarchijoje.
Suprantama, be valstybinės
Rašytojų sąjungos pažymėjimo
platesniu mastu nepasireikši.
Būsi nepripažintas stalčininkas,
slaptai sau rašąs įtartinas istori
jas. Kaip pavaizduota Čingis
Aitmatovo romane Ilga, kaip
šimtmetis, diena, herojus slaptai
rašė atsiminimus, buvo įskųstas,
suimtas ir mirė kalėjime. Pasi
teisinimas: taip atsitikdavo Stali
no diktatūros metais, saulėtos
konstitucijos valstybėje.
Iš tarybinio rašytojo reika
laujama savo mąstyseną pagrin
dinai suderinti su Partijos
programa. Nelyginant futbolo
komandoje, reikia žaisti pagal
trenerio sumanytą planą. Myko
las Karčiauskas pažymi: „Rašy
tojų sąjungos narys visų pirma
aktyvus kūrėjas, kuris vadovau
jasi savo darbe marksistinės
estetikos nuostatomis, kuriam
rūpi visos laikmečio problemos, o
jo kūryba atspindi gyvenimo
tikrovę, formuoja kasdienybės
atsinaujinimą”.
Skaitytojas lengvai pastebės,
kad apdairusis Mykolas Kar
čiauskas nusikalsta paprastai
mokyklinei logikai. Argi isto
rines ar fantastines apysakas
rašančiam prozininkui būtinai
turi rūpėti visos (pabrėžiu —
visos) nūdienės problemos? Juk
tai nesąmonė. Atrodytų, kad epo
chos konfliktais ir visokia sukta
politika nesirūpiną plunksnos
meistrai nėra kvalifikuoti rašy
tojų sąjungos narystei.
Senas tarybinis dėsnis — galvo
ju vienaip, o sakau kitaip — pasi
tvirtina ir šiuo atveju. Kitaip
galvoja ir Mykolas Karčiauskas.
Tačiau jis įpareigotas kartkar
tėmis tarti žodį, kuriame atsi
spindėtų partijos suvažiavimų
žargonas. Kaip visados, Partija
šliukšteli kibirus nuorodų ir

pamokymų, ir rašytojams privalu
su tuo galynėtis. Vakarų
demokratijos akimis žiūrint, juk
tai komedija, kai subrendę
kūrėjai yra lnokomi vadovautis
marksistinės estetikos nuo
statomis. Argi jie nesugeba patys
galvoti? Argi būtinai reikia jiems
kalte kalti į galvą, kas tinka ir
kas netinka meno dalykuose?
Aišku, tai grubus seržantiškas
muštras, įpilietintas kiekvienoje
totalitarinėje santvarkoje.
Matome, kokia ašakota yra
rašytojo duona, anot Liongino
Šepečio, „humaniškiausios civi
lizacijos sąlygomis”. Tik praverk
vartus, tik ženk ne Partijos
nurodyta kryptimi, tik pakri
tikuok iš esmės visą režiminį
širšyną, ir pamatysi, kas atsitiks.

Saulius Tomas Kondrotas

Neseniai prozos meistras Sau
lius Tomas Kondrotas ryžosi pasi
likti Vakarų Vokietijoje. Ryžosi
atvirai tarti tai, kas ant jo širdies
seniai gulėjo. Tarp kitko pasakė:
„Įkvėpiu pilna krūtine oro ir
jaučiu daug laisvės”.
Tik už tokį žmogiškai indivi
dualų apsisprendimą Literatūra
ir menas (valdžios ir Rašytojų
sąjungos organas) sviedė Kondroto pusėn prakeiksmus: atseit, pa
darė „niekingą žingsnį išduodant
gimtąjį kraštą”, tėvynę „apšmei
žęs ...save išbraukė iš lietuvių
tarybinės literatūros, iš viso
mūsų kultūrinio gyvenimo”.
Neįsivaizduoju, kokiu magišku
būdu galima išbraukti žmogaus
kūrybą, jei ji jau įamžinta
knygose. Konfiskuoti per kratas?
Perduoti makulatūron? Deginti?
Bausti Kondroto raštus slepian
čius skaitytojus?
Ima šiurpas pagalvojus, kokia

nimus ir šiurpulingą baimę per
įvykius kapinėse. Skaitytojas
užjaučia ne tik nekaltą, bet taip
pat ir apgaulingą, slaptą ir
skaudinančią meilę. Tik, deja,
mažai ką randa juokingo, nes
aplamai romanas yra liūdnas ir
tragiškas gyvenimo portretas.
Vyrauja savikova, dvikova,
beviltiškumo ir nereikalingumo
jausmai.

MARIJA EIVAITĖ-HAUSER
Norvegų literatūra pasaulyje
siejama turbūt pirmiausia su
garsiojo
19-to
šimtmečio
dramaturgo Henrik Ibsen
kūryba. Nenuostabu, kad beveik
kiekvienas didesnis teatras yra
įtraukęs į savo repertuarą jo
populiarius dramos veikalus,
kaip „Lėlių namą” ar „Laukinę
antį”, ir kad ištisos bibliotekų
lentynos yra pilnos knygų,
komentuojančių ir analizuojančių
Ibseną bei jo kūrybą. Tačiau nuo
stabu, kad šis žymus dramatur
gas nesusilaukė Nobelio premi
jos, kuri perjos maždaug 84 metų'
istoriją buvo suteikta net trims
mažiau žinomiems norvegų rašy
tojams: poetui Bj^rnsterne Bj/5rnson 1903 metais ir beletristams
Knut Hamsun 1920 metais bei
Sigrid Undset 1928 metais.
Ankstyvojo 20-tojo amžiaus nor
vegų literatūra pasižymi epiniais
romanais, susidedančiais iš dau
gelio, net iki dešimties, tomų. Šio
periodo literatūrai priklauso
epinio masto aprašymai senovės
norvegų sagų, folkloro, liaudies,
gamtos ir kaimo, darbininko
dalios ir šeimos istorijų. Nors šioji
literatūra laikoma istorine ta
prasme, kad ji vaizduoja tam
tikrus istorinius laikotarpius, ją
taip pat galima laikyti uni
versalia, nes ją jungianti bendra
tema yra žmogus ir visuotiniai
žmonijos interesai. Vienas stip
riausių šios istorinės-universalios
literatūros pavyzdžių yra trilogija
Kristin Lavransdatter, už kurią
jos autorė Sigrid Undset 1928
metais laimėjo Nobelio premiją.
Sigrid Undset gimė Danijoje
1882 metais, bet užaugo Norve
gijoje. Kadangi ankstyva jos tėvo
mirtis paliko šeimą sunkioje
finansinėje padėtyje, Sigrid išėjo
uždarbiauti, negalėdama baigti
aukštesnio mokslo. Laisvalaikiu
ji rašė ir iš šio laikotarpio kilo jos
pirmasis sėkmingas romanas
Jenny (1911), kuris vaizduoja ir
nagrinėja miesto mergaitės iš
vargstančios darbininkų klasės
nesėkmes ir tuo pačiu to laiko
darbininkijos skurdą. Sigrid Und
set ištekėjo už dailininko ir jiedu
susilaukė šešių vaikų. Tačiau po
trylikos mėtų išsiskyrė. Tuojau
po toji užbaigė save veikalą Kris
tin Lavransdatter n priėmė ka
talikų tikėjimą. Per Antrąjį
pasaulinį karą ji pasitraukė į
Jungtines Amerikos Valstybes,
kur aktyviai reiškėsi publicis
tinėje kovoje prieš fašizmą, o po
karo ji sugrįžo atgal į Norvegiją
ir ten 1949 metais mirė.
Savo tėvo įtaigauta, Sigrid Un
dset labai domėjosi viduramžiais
ir ypač išstudijavo 13-tojo am
žiaus Norvegijos istoriją bei gyve
nimą. Iš šio jos susidomėjimo gi
mė du stambūs ir reikšmingi lite
ratūriniai darbai — trilogija Kris
tin Lavransdatter 1920-1922
kreiva yra demokratiškumo nuo
voka okupacijos dėka sovietinėje
Lietuvoje. Kaip inkvizitoriškai
dar vis žiūrima į žmogaus teises.
Kaip lengvai rašytojas apkalti
namas tėviškės „išdavimu” tik už
tai, kad nugarą atsukęs jam
nemielai santvarkai.
Padėties tragizmą puikiai
nusako Bernardo Brazdžionio
eilės:
Akte kaltinamajam pasakyta:
nemylėjau aš tėvynės...
Ne! Mylėjau, bet idealų
neišniekinau šventų!

metais ir tetr&logija Olav
Audunsson 1925-1927 metais.
Kristin Lavransdatter yra portre
tas viduramžių norvegės moters
gyvenimo nuo jos vaikystės iki
mirties, apimąs 1320-1350 laiko
tarpį, Olav Audunsson —
viduramžių norvego vyro portre
tas. Abu romanai susilaukė pla
taus atgarsio. Kritikai ir tada, ir
dabar labiau vertina Kristin Lav
ransdatter, nors, pačios autorės
manymu, Olav. Audunsson
yra jos geriausias kūrinys.
Kristin Lavransdatter yra epi
nio m sto romanas, kurį sudaro
trys omai: -Jaujiamartės vai
nikas, Husaby šeimininkė ir Kry
žius. Autorė rašė laisvai, bet ne
skubotai, detališkai, bet ne
nuobodžiai. Tik retkarčiais
archaiškos kalboj panaudojimas
sulėtina skaitymą, bet ir tai
skaitytojo nevargina. Undset pri
stato visu pločiu ir gyliu moters,
Kristinos, gyvenimą nuo vaikys
tės tėvų namuose, ūkanotame ir
paslaptingame Joruungaard slė
nyje, iki mirties toli nuo savo
gimtinių namtį;' vienišame
vienuolyne, sįaą^iant Baisiam
maro sūkuriui . Kiekviena fazė jos
moteriškojo brendimo yra
vaizduojama enciklopediškai, bet
ne smulkmenišką!. Ji yra dukra,
meilužė, žmona, motina, šeimi
ninkė, močiutė ir našlė. Jos jaus
mai ir emocinė branda taipogi
keičiasi su kiekviena nauja role
ir kasdieninio gyvenimo įvykiais.
Nors Kristina yra ne’'-skiriama
dalis anų dienų visuomeninės
struktūros ir tvarkos, jos pilnatinę psichologinę būseną ne
įmanoma priskirti tik vienam
kuriam nors kraštui ar laiko
tarpiui. Kristina yra kartu
moderni ir amžina. Ir kaip tik dėl
šio sėkmingo derinio dviejų laiko
dimensijų — istorinės ir amžinai
modernios Kristin Lavransdatter
yra nepaprastai įdomus ir išlie
kantis romanas, įsirikiuojantis į
svarbiausius 20-to amžiaus di
džiuosius literatūrinius veikalus.
Sigrid Undset labai išsamiai ir
įdomiai atskleidžia giliai išstu
dijuotą viduramžinę Norvegiją ir
senovės skandinavų rūpesčius,
nelaimes, kodeksą, politiką, kas
dieninį ūkininko, dvarininko ir

Žymi šio šimtmečio norvegų rašytoja* katalikų kultūrinio renesanso Europoje
atstovė. Nobelio literatūros premijos laureatė Sigrid Undset (1882 - 1949).

dvasiškai pašauktojo gyvenimą.
Tarsi dienoraštyje skaitytojui
pateikiami kasdieniniai gy
venimo įvykiai: gimimai, vestu
vinės puotos, šermenys, laido
tuvių apeigos, šventės, pobūviai,
ligos, piligrimų kelionės į šven
toves. O dar smulkiau skaitytojas
supažindinamas su anų dienų
namų ruoša ir įrengimu, maistu,
gėrimais, gydomųjų žolių verte,
vyrų bei moterų apranga. Autorė
vaizduoja ryšius tarp tėvų ir
vaikų, dvarininkų ir tarnų,
kunigų ir pasauliečių, taip pat
išryškindama giminystės svarbą,
jos uždedamas pareigas ir
atsakomybę. Jei pasaulis tuo

metu atrodo teoretiškai krikščio
niškas, tai iš tikrųjų jis tebėra
pagoniškas, pilnas papročių ir
prietarų,
užsilikusių
iš
ankstyvesniųjų šimtmečių. Stip
rėjanti Bažnyčios ranka neįsten
gia užgniaužti liaudies išvykų į
piliakalnius, tikėjimo į kalnų
karalius ir skaisčias, viliojančias
miško deives, kreipimosi į žmo
gėdras ir kitas antgamtines jėgas.
Gamta yra integrali dalis žmonių
gyvenimo ir ji yra ryškiai ir ašt
riai pavaizduota, ne tik jos grožis
ir paslaptingumas, bet ir jos
negailestinga, naikinanti jėga.
Visapusis gyvenimas ir jo eiga
yra užfiksuojami pagal šventes ir
sezoninį gamtos permainingumą.
Skaitytojui vis primenama, kad
keturioliktasis amžius dar vis yra
žiaurus laikotarpis. Nors vyrai ir
moterys patys yra stiprių
charakterių ir jausmų, kiek
vienas turi kitu pasitikėti ir
veikti bendrom jėgom. O kaip tik
šis pasitikėjimas artimu su
svyruoja, vyksta muštynės, papjovimai, apkalbėjimai, žudymai ir
politinės intrigos. Net ir pačiai
Bažnyčiai sunku didžiuotis savo
tobulumu, siunčiant į žmonių
tarpą kunigus ir vienuolius,
kurie nesugeba suvaldyti savo
primityvių jausmų ir pasiduoda
godumui ir garbės troškimui, ne
vengia išprievartavimo ir
palaidumo.

Šiame romane, panašiai kaip
dienoraštyje, yra užfiksuota
neribota jausmų skalė. Vidur
amžių vyrai ir moterys pa
vaizduoti stiprių ir aistringų
jausmų, ir skaitytojui lengva juos
užjausti, mylėti, niekinti ir bijoti.
Pavyzdžiui,
skaitytojas jaučia
Arūnas Tarabllda
Kunigaikščio medžioklė
Iš ciklo „Vilniaus legendos”, linoraižinys, 1968.
paniką, kai Švento Olavo bažny
Domicėlės, Petro, Arūno, Vįjos ir Rimto Tarabildų paroda buvo atidaryta vakar čia dega, išgąstį per meilužės
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje. Paroda vyksta šį ir ateinantį nusižudymą, liūdesį per graudin
Pr. V. savaitgali, gruodžio mėn. 19-21 d.
gus tėvo ir dukters atsisveiki

Kristina yra neabejotinas šal
tinis visokių jausmų. Jos ugninga
aistra, nesuvaldoma širdis ir
aštrus liežuvis atneša nelaimę,
skausmą ir tragediją ne tik jai,
bet ir kitiems. Nors Kristina
visuomet rami, teisi ir švelni savo
santykiuose su draugais, tarnais,
pažįstamais ir svetimais, ji būna
ir pikta, ir žiauri tiems, kuriuos
stipriausiai myli. Jos meilės
saldumo ir drauge kartumo ne
gauna pajusti svarbiausieji ir
artimiausieji asmenys jos gyve
nime, būtent jos tėvas Lavrans ir
vyras Erlend. Kristina dar turi
tris labai artimus draugus;
vienuolį Edwin, savo buvusį suža
dėtinį ir vėliau svainį Simon ir
artimiausią vyro Erlendo draugą
Ulf, kurie tampa jai per sun
kiausius gyvenimo momentus
nepakeičiama atrama, bet ir jų
vieta yra neabejotinai antraeilė
šalia Lavrans ir Erlend.
Lavrans,
teigiamiausias
romano asmuo, yra geras pavyz
dys ankstesniojo šimtmečio
Norvegijos žemės aristokratijos.
Jis yra fiziškai ir morališkai stip
rus, drąsus, valingas, bet taikus.
Jis yra geras medžiotojas ir
žemdirbys, rūpestingas vyras ir
tėvas, visų žmonių mylimas ir
gerbiamas. Nors jis yra dievobai
mingas ir laikosi Bažnyčios
autoriteto, jis neapleidžia protė
vių tradicijų ir ypač lanko senąjį
jų piliakalnį.
Kristina yra savo tėvui „bran
giausias auksas” ir jau pirmuo
siuose puslapiuose išryškinama
jų abipusė stipri ir švelni meilė.
Tik kai Kristina nutaria at
sisakyti jai tėvo išrinktojo ir užsi
spiria tekėti už kito, abiejų širdys
suakmenėja ir gimsta tyli ir
skausminga dvikova. Galų gale
Kristina išeina laimėtoja, bet be
laimės, nes tėvas lieka apgautas
ir paniekintas. Nors Lavrans iki
tol turėjo pakelti savo šeimy
niniame gyvenime nemažai
skausmo ir smūgių, tik myli
miausios dukters apgavystė pa
laužia jo sveikatą ir širdį.
Kristina sutinka savo būsimą
vyrą Erlend, dar būdama kito
sužadėtine. Erlend yra gražus,
narsus, kilęs iš dvarininkų, bet
Bažnyčios pasmerktas dėl savo
palaido ir nemoralaus gyvenimo.
Jiedu tuojau įsimyli, bet jų meilė
nuo pat pradžių pranašauja tra
gediją. Kristinos vestuvių diena,
kurios ji septynerius metus laukė
ir dėl kurios atkakliai kovojo, yra
jai liūdesio diena. Kristina jaučia
baimę dėl ateities ir jos širdyje
išdygsta pyktis. Šį pyktį pagim
do jos priešvestuviniai lytiniai
santykiai su Erlendu, o ji ir jau
gerokai laukianti kūdikio.
Kristina nenustoja savęs ir kitų
kankinti už praeities įvykius ir
prisiminimus, kurie jai nuolatos
šmėkščioja prieš akis.
Kristina pagimdo septynis
sūnus, vieną po kito, ir juos pa
stato kaip sieną tarp savęs ir
vyro. Sūnums ji atiduoda visą
savo energiją, tiek, kad jie jaučia
si smaugiami. O jos pyktis auga
(Nukelta į 2 psl.)
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Šiemetinis Nobelio literatūros premijos
laureatas — Wole Soyinka
Šių metų Nobelio literatūros
premija buvo paskirta Nigerijos
dramaturgui, romanistui, poetui,
eseistui Wole Soyinka (pavardė
tariama „Šojinka”). Naujasis No
belio laureatas gimė 1934 m.
liepos mėn. 13 d. Isata, Nigerijoje.
Jis kilęs iš Yoruba genties, iš
Abeokuta miesto apylinkių,
garsių savo didžiulėm šventom
uolom. Čia krikščionybė buvo
įdaiginta pirmąkart Nigerijoje
juodųjų anglikonų misionierių iš
Vakarų Indijos salų. Soyinka di
džiuojasi savo šeimos ryšiais su
vyskupu Crowther, šių misijų
steigėju. Pirmasis Soyinkos vai
dinimas, statytas Europos kraš
tuose, buvo „The Road” — jo
siužetas yra specifiškai ir gana
bauginančiai religinis. Yoruba
genties dievas Ogun prilygsta
skandinavų Thor ar romėnų
Jupiteriui savo geležies ir kraujo
aspektais. Naktiniai sunkveži
miai, lekiantys pro kaimą, valdo
kaimiečių gyvenimą ir atima
žmonių gyvybes dieviška galia. Šj
ir kitus Soyinkos vaidinimus
kritikai aptarė kaip vaizduo
jančius konfliktą tarp praeities ir
dabarties, taip genties tikėjimo ir
modernaus tikslingumo. Soyinka
tuo pačiu metu įstengia kriti
kuoti ir pripažinti ir vieno, ir kito
gyvenimo būdo vertę. Kas jam
svarbiausia, tai visuotinės
žmogaus charakterio ypatybės,
būdingos žmogui, nesvarbu, kur
jis būtų gimęs. Jo kūrybos
potekstę sudaro tam tikras animizmas: jis jaučia dvasią visur —
medžiuose, miškuose, keliuose,
net sprausminiuose lėktuvuose.
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se jis labiausiai pažįstamas .iš
savo autobiografinio veikalo Ake:
The Years of Childhood, išėjusio
1981 metais. Tai svajinga rašyto
jo autobiografija — joje tiksliai
nušviečiama Yoruba genties
kultūra ir jos kaita kolonistų
religijos ir technologijos poveiky
je. Bet tai jokiu būdu nėra sausas
ideologinis traktatas; kūrinys
parašytas poetine proza, gražus
savo sandara, juokingas ir liūd
nas. Čia Soyinka perteikia savo
vaikystės atskirtas dvi sferas: iš
tėvo ir motinos paveldėtą
krikščionybę ir kaimo apeiginį
animizmą, ypač egungun
tradiciją, pagal kurią protėvių
dvasios atsikviečiamos į genties
tarpą, kai jų kaukės išstatomos
per lokalines šventes. Kurį laiką

Soyinka gyveno abiejuose pasau
liuose, dalydamasis Afrikos
juslėmis ir vaizduote, bet taip pat
siekdamas vakarietiško mokslo,
iš pradžių Ibadan kolegijoje,
netoli jo gimtinio kaimo, paskui
University of Leeds, Didžiojoje
Britanijoje, kur 1957 metais jis
įsigijo bakalauro laipsnį iš anglų
literatūros. Po to jis dėstė anglų
literatūrą ir dramos mokslus Ibadan ir Lagos universitetuose, Ni
gerijoje, o taip pat Cambridge
universitete, Anglijoje. Pažy
mėtina, kad jis kuria anglų
kalba, išskyrus poeziją, kurią
rašo gimtąja Yoruba kalba.
Anglų kalbos savo kūrybai pasi
rinkimą jis aiškina, sakydamas,
kad Nigerija tebėra kolonialinis
kraštas, nenusimetęs kolonijinio
laikotarpio įtakų. Nigerijoje yra
kelios pagrindinės kalbos ir
anglų kalba tarp jų sudaro tam
tikrą ryšį. Ironiška, pagal Soyin,ką, kad ryšys tėra galimas tik per
kolonistų šeimininkų kalbą. Bet,
pažymi jis, į anglų kalbą Nigeri
joje yra gimstama; ji yra teismų,
laikraščių, kelių ženklų kalba.
Iš Anglijos į Nigeriją Soyinka
sugrįžo 1960 metais, kai kraštas
atgavo nepriklausomybę nuo bri
tų kolonijinės valdžios. Šis
Soyinkos kūrybinis laikotarpis
sutampa su tautiniu atgimimu
Afrikos kraštuose, ir jo raštai
pripildyti to meto vilčių ir despe
racijos. Jis taikliai išreiškė juo
dojo nacionalizmo idealus ir ašt
riai kalbėjo tada, kada matė
pavojų, kad jie bus kompromi
tuojami arba išduoti. Nuo 1967
metų rugpjūčio iki 1969 metų
spalio jis buvo įkalintas, nes
Nigerijos valdžia (tuo metu ve

danti karą prieš norinčią atsi
skirti Biafrą) nebegalėjo toleruoti
jo pozicijos: Soyinka gynė genčių
teises, bandydamas įrodyti, kad
įmanoma būti ir nigeriečiu, ir pri
klausyti Yoruba genčiai. Jis buvo
apkaltintas parama Biafros suki
lėliams jų kovoje už atskirą vals
tybę. Nors per žmonijos istoriją
kalėjimuose yra buvę parašyta
labai daug gerų knygų, kalinio
Soyinkos apmąstymai, išleisti
knygoje The Man Died, nėra itin
sėkmingi. Jie išėjo per daug as
meniški, apkartę, apsėsti jo
paties likimo ir rūpesčių.
Soyinkos literatūrinis kelias
nebuvo ir nėra lengvas — savo
krašte jis laikomas tautiniu
didvyriu, tuo tarpu kai kurie afri
kiečiai kritikai, matydami, kad
jis rašo angliškai ir praktikuoja
vakarietiškas literatūrines for
mas, jį smerkia už atsižadėjimą
savo etninės kilmės. Tačiau jis
pats toliau kovoja už savo
tapatybę, atsisakydamas pa
gundų tapti literatūros profeso
riumi egzilėje, pasilikdamas savo
namų provincijoje, Nigerijos
valdžiai pagaliau leidus, ir
dėstydamas Ife universitete.
Reikia tikėtis, kad jam suteiktoji
Nobelio premija padės jį apsau
goti nuo tolimesnės politinės prie
vartos ir kad jis savo naujai įgytą
laisvę įstengs panaudoti tokiai
kūrybai, kokią savo jaunystėje jis
buvo žadėjęs.
Be abejo, Wole Soyinka parin
kimas šių metų Nobelio lite
ratūros premijai sukėlė pasauly
je įtarimą, jog tai vėl vienas iš
švedų akademijos Nobelio premi
jų komiteto geografinės-politinėB
pusiausvyros ieškojimo, ^pada
rinių. Kyla pagunda, į Šįij metų
literatūros premijos laimėtoją
žvelgti tik kaip į prireikusį
simbolinį afrikietį, kadangi tai
pirma premija, atitekusi juodam
Afrikos rašytojui. Nors švedų
akademįja griežtai neigia, kad jos
sprendimai būna politiškai moty
vuoti, ne paslaptis, kad jie dažnai
tokiais ir yra. Geopolitinio balan
so siekiant, Pietų Afrikos iškili
mo į pasaulio dėmesio centrą
paraštėje, Nobelio premijų
skirstymas šį kartą susidūrė su
nemenkais galvosūkiais: taikos
premija jau buvo duota Pietų
Afrikos vyskupui Desmond Tutu,
taigi ji teko žydų rašytojui Elie
Wiesel, kuris lygiai gerai galėjo
būti literatūros premijos

Petras Melnikas

Tamsiai žali egliukių pirštai
i
Snigo ir snigo. Dangus tiesiog maišėsi su
žeme. Jis iš landynės galėjo matyti, kad miško
properšose pusnys jam sieks iki juosmens. Po
eglėm tačiau tik viena kita snaigė pro skylę
strigo prie drabužių ir kibo prie veido.
Vienas vyras jau pokšėjo kirviu į žemutines
šakas, jas ruošdamas prasiskleidusiai landynei
uždengti. Sušilęs, su atlapota kailio triause ir
barzdotas, jis atrodė kaip girininkas, prunkš
čiantis dėl smagumo darbe.
Lyg šimto šunų vejamiems, jiems reikėjo
dažnai keltis iš vienos vietos į kitą. O dabar
jam reikėjo rengtis ir ilgesnei kelionei per
sieną. Ar pasiseks?..
Vyrų likutis be Vadovo buvo neramus ir
išsigandęs. Retkarčiais kai kas rasdavo klaidų
kritusio Vadovo sprendimuose, ypač jo būde,
jo pasitikėjime Judošium, bet jis nieko į tai
neatsakydavo. Dabar, paliekant juos ilgam
laikui, jis turėjo kam nors apie tai pasakyti.
Tik puskarininkis, besiruošiąs likti vadovu,
visaip stengėsi palaikyti gerą nuotaiką. Kiti,
o ypač Smarkuolis, tylėdami dar griežė dan
timis dėl Judošiaus, Jie sėdėjo ant kelmo,
piktai traukdami suktines, lyg visą pagiežą
dūmais mėgindami užtroškinti...
Prikapojęs užtektinai, vyras atnešė nukirs
tas šakas ir pradėjo jomis lopyti eglių sakais
pakvipusią landynę. Jis kratė sniegą kur
reikėjo ant vyrų nugarų. Žiupsniai krito per
skyles ant šiaip riogsančių, ar snaudžiančių
vyrų, ir tada keikdamiesi jie pašokdavo.
— Juk reikės vėl judėti, — landynę
taisančiam vyrui jis pasakė. — Kam lopyti
skyles? Negi rengiatės ilgiau įsitaisyti?

— Šventa dvasia ir tabaku kaip Smarkuolis
ten ant kelmo negyvensi, — atšovė vyras, krau
damas naujas šakas ant landynės ir išsišiepė.
— Teisybę sakai.
— Ar mums lauktuvių iš užsienio parveši?
— Ko norėtum?
Vyras kiek pagalvojo ir numojo ranka,
matyt, nesitikėdamas iš užsienio nieko gero ir
buvo įsitikinęs, kad einančio ten nei gyvo, nei
mirusio neteks kada nors išvysti.
Kelionė pro Lenkiją visiems atrodė kaip
danginimasis į kitą pasaulį. Užguitiems užteko
klaidžiojimo po pietinę Lietuvą. Kai kas norėjo
prisiglausti prie ūkininkų, bet išgirdę apie oku
panto siautėjimus keliose apskrityse, glaudėsi
vienas prie kito, kaip klajokliai, ir nesitikėjo
stebuklo.
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Supakavęs kuprinę ir užsimetęs ant
nugaros, jis paspaudė vyrams rankas. Tik
vieno akys sudrėko. Smarkuolio vyrai tekšnojo
jam per petį ir linkėjo laimingos kelionės.
Priėjo ir puskarininkis. Šis kariškis dar
buvo žvalus ir pilnas visokių idėjų. Persišaldęs,
raudona nosim ir juodais paakiais jis kosėjo,
bet įprastos karinės drausmės ir entuziazmo
dar nepraradęs.
— Palydėsiu galiuką.
— Gerai, eime.
— Susitikęs su lenkų pogrindžiu, užklausk
jų apie vieną galimybę. Jei mus paspaus ir
reiks apleisti šią vietą, gal kas iš mūsiškių
norės pereiti sieną pas lenkų partizanus.
Jis galvojo.
— Ar jie sutiks? — pasakė kariškis.

laureatas, atsižvelgiant į jo
kūrybinius pasiekimus. Norint
literatūros premiją skirti afri
kiečiui, reikėjo susilaikyti nuo
rimčiausių kandidatų — Pietų
Afrikos rašytojų (Nadine Gordimes, Andrė Brįnk), kadangi jie
balti. Ar nigeriečio parinkimas
tuomet buvo tam tikras kom
promisas? Tačiau ir į tai atsi
žvelgus, premijos paskyrimas
Wole Soyinka nebus buvęs tik
demografinės teisybės dalijimas,
jei Soyihka iškils į reikšmingą šio
amžiaus rašytoją ir jeigu tai pa
skatins visų magesnių ir dar jau
nų kultūrų rašytojus pajusti savo
potencialą ir vertę.
(p. r.)
Nuomonės ir pastabos

Nobelio premija
lietuviui?

kalbomis, iki šiol lietuvių kalba
tokia nelaikoma. Anglų kalba,
taip. Pasižvalgius tarp užsienio
lietuvių rašytojų, Nobelio premi
jai vertėtų pasiūlyti Jurgį
Gliaudą ir Algirdą Landsbergį.
Kai kurie jų raštai išversti į
anglų kalbą, ir yra vertingi. Gali
mas dalykas, yra ir kitų aukšto
lygio lietuvių rašytojų, tinkamų
tokiai premijai.
Greta lietuvių rašytojų yra
lietuvių, pasižyminčių kovoje už
humaniškumą, žmoniškumą,
kankinamų Sibire ir kitur. Lietu
vių tarpe yra žymių mokslininkų,
išradėjų. Nereikia per daug kuk
lintis, žymiuosius lietuvius kiti
žymūs asmenys turėtų siūlyti No
belio premijai. Nesiūlant —
niekad nebus lietuvio, pagerbto
Nobelio premija.
Lietuviuose, labai gaila, yra
stiprus pavydo jausmas: nenoras
kitam pripažinti garbę, išskir
tinumą. Tokią piktybę reikėtų
nugalėti, kitaip apie lietuvių ga
biuosius pasaulis niekad plačiau
nesužinos.
Algirdas Gustaitis

Šeštadienis, 1986 m. gruodžio mėn. 13 d.

Kiekviena šviesa
turi gesti
(Atkelta iš 1 psl.)

kaip piktžolė ir baigia užgniaužti
paskutinius švelnius meilės mo
mentus tarp jos ir Erlendo. Ją er
zina ir nervuoja vyro nepatikimu
mas, lengvabūdiškumas, išlai
dumas, o jo įsivėlimas į politines
intrigas kainuoja jam visus dva
rus ir turtus ir tik per plauką jis
išsigelbsti nuo mirties. Sugrįžę į
jos tėvų namus, nei vienas, nei ki
tas nėra priimami kaip savieji.
Kadaise vadinta „Slėnio rože”,
Kristina yra visų paniekinta ir
apkalbama. Jau sprogBtanti iš
pykčio ir bejėgiškumo, Kristina
paleidžia aštrų liežuvį ir negailes
tingai išmetinėja savo vyrui, kad
jis nevertas užimti jos tėvo gar
bingos vietos. O pasekmės tragiš
kos. Vyras palieka namus ir ji
duoda aštuntajam, neilgai gyven
siančiam sūneliui Erlendo vardą,
lyg išpranašaudama ir iššauk
dama vyro mirtį. Liūdniausia yra
tai, kad Erlendas ją tikrai mylįs,

Kiekvienerių metų spalio
mėnesį garsinamos Nobelio pre
mijos, paskiriamos žymiems as
menims. Iki šiol nė vienas „gry
nas lietuvis” jos negavo. Kodėl?
Nobelio premijai laimėti visų
pirma reikia būti pasiūlytam, nu
rodant priežastį, kodėl toksai
asmuo (išimtiniais atvejais or
ganizacija) sįūlomas Nobelio
pažymėjimui. Tpkius pasiūlymus
neleistina daryti „eiliniam”
žmogui; turi Imti moksle, poli
tikoje, vyriausybėje pasižymėjęs,
pasižymėjusi; tik tokių pasiū
lymai priimami,.įtraukiami prie
kitų pasiūlytųjų. Nobelio premi
ja gali būti skirįąma į skirtingas
valstybes, pasiūlymai priimami
iš visur.
Nobelio premijos vertų lietuvių
yra įvairiose srityse. Girdėjau,
kai kurie pasiūlyti Taikos premi
jai, bet pasiūto ne lietuviai, o
svetimieji. Iki^iol toks ir tokie I
pasiūlymai pasibaigė tuščiomis.
Tokius pasiūlymus reikia parem- ?
ti. Per amerikiečių radiją rimti
kalbėtojai pasakojo, kad dėl No
belio premijos gavimo vykdomi
„raginimai”, panašiai kaip artis
tai bando gauti Auksinius
gaublius ar Oskarus. Ne tiesio
giai siūlomasi, bet aplinkiniai, at
sargiai parinktais būdais. Patys
asmenys negali savęs pasiūlyti,"
taip įvykus rr? toksai asmuo
pasižymimas, jįs niekad negaus
Nobelio premijos, kaip save
peršantis.
i,-fn
Lietuviai savy tarpe turi gerų
rašytojų. Kodėl Lietuvių rašytojų
Laukų madona
draugija nė vieno jų nepasiūlė? Domicėlė Tarabildienė
Linoraižinys,
1942
Siūlomųjų bent kai kurie raštai
Iš Tarabildų šeimos dailininkų parodos, šiuo metu vykstančios Čiurlionio galeri
turi būti pasauliniai žinomomis joje,
Jaunimo centre, Chicagoje.

—*• Kokia tai idėja?1 Stebiuosi ir tokiu tavo
lankstumu. Taip nešriekėdavai. Aišku, kartu
su lenkais visi esame vienuose naguose, bet
lenkai linkę gintis patys. Mūsiškiais jie gal
nepasitiki.
— Girdėjau, taip atsitikdavo.
— Gali atsitikti ir čia. Jei reikės,
mėginkite. Visas galimybes! Kontroliuokite
padėtį, nors milicija užtai jums keršys žaibo
greitumu. Padėties dominavimas visuomet eis
kartu su baime. Bijokite, bet ir bijodami
priešinkitės net mažais būreliais.
— Nieko kito, atrodo, nebelieka. — Puska
rininkis žygiavo nuleista galva, kartais be perstojimo kosėdamas.
— Nieko gero nepramatau ir užsieny, —
mindamas sniegą ir skleisdamas apsnigtas
pušelių šakas, jis garsiai galvojo. — Nebent ten
kas nors pasikeis. Tu kažkada svajojai važiuoti
į Prancūziją, kad pasitobulintum kautynių tak
tikoje, bet ar ne ironija? Pasirodo, mes patys
čia miškuose ją patobulinom iki tokio
tobulumo, kad į užsienį einu tik išmaldų, tik
todėl, kad kviečia. Iš ten jau nebereikalaujam,
kad mus mokytų kaip gintis, ar ne? — puskari
ninkį drąsino jis.
— Bet tai tik gynimasis.
— Ar jo neužteko?
— Užteko. Kartais neužteko.
— Na, tai tu neužmiršk klaidų ir
pasisekimų, pamokymų ir tęsk taip ir toliau;
— jis mokė puskarininkį, kad tas neprisišauk
tų bėdos ant savo galvos, žinodamas šio įgim
tus puolimo norus.
— Dėl šių dalykų su tavim ir norėjau pasi
kalbėti, — nenusileido puskarininkis.
— Galima. Tu daryk, kaip išmanai. Būrys
pereina į tavo rankas, ir manęs čia ilgai nebus.
— Ar grįši?
— O gal negrįšiu? Kas gali žinoti? —
keldamas kojas per pusnis, jis slėpė savo asme
niškas, įkyrias „grįžimo ar negrįžimo” mintis,

kurios kartais jam neduodavo ramybės.
— Tai gaila... — lyg supratęs ir prasi
skverbęs į jo pasąmonę puskarininkis nurimo
ir ginčo tuo klausimu nekėlė.

3

— Žinai, — vėl prabilo jis, — tokiais laikais
ginamės būriais ir individualiai savo paties
dantimis. Net Išdavikas darė kažką panašaus.
Aš jį matau, kaip jis padėjo milicijai, bet kiti
ir jis stengėsi perspėti ir mus.
— Jis vos neužtroško,, kandžiodamas jam
mūsų „užmestą maišą”.
— Jis kramtė, ką galėjo, ir išspjovė tai, kas
nesukramtoma. Gal kas nors padės jam išlikti
šiokiu tokiu žmogum.
— Smarkuolis jam norėjo gerokai užduoti.
— Tu pasergėk tą vyrą, kad girtas
nekvailiotų.
— Judošiui vis tiek reikės slapstytis, kaip
ir mums. Ramybės jis neras, net valdžia seks.
Ne koks jis ir žmogus.
— Ne koks. Ilgai kentėjo, o iš karto galėjo
mums prisipažinti ir palengvinti savo dienas.
— Iš karto jis man keistu atrodė, — puskari
ninkis sukosėjo, užspringo, net ašaros užliejo
akis. — Tai orai, kad juos perkūnas!..
— Pasaugok savo sveikatą, dar plaučių
uždegimą gausi, — susirūpino jis.
— Velniai negriebs...
— Dėkui už palydėjimą, — jis sustojo. —
Užteks tau sniegu klampoti. Grįžk, išgerk
karšto viralo ir išgulėk kelias dienas kaip
meška.
— Tau geros kelionės.
Abudu apsikabino ir keletą kartų dar
atsigręžę išsiskyrė. Puskarininkio apsiaustas
dingo už medžių kamienų. Tokios medžiagos
jau niekas negamina Lietuvoj, pagalvojo. Dar
girdėjosi kosėjimas, bet ir greit nutilo. Jis
žygiavo vienas, girdėdamas vien savo batų
gurgždėsi sniege.

niekados ir niekam blogo neno
rintis. O kad jų gyvenimas
neramus ir ateitis nešviesi, yra
tiek Kristinos kaltė, tiek ir Erlen
do. Gal net ir daugiau Kristinos.
Kai vyras miršta, Kristina
jaučiasi, kad ir ji turinti mirti,
kaip medis, kurio šaknys pakirs
tos. Kristina mato savo vyro būdą
ir prigimtį, reflektuojamus
sūnuose, ir ji jaučia, kad iš sūnų
nebus nė vieno, kuris sugebės
užimti jos tėvo garbingą vietą.
Nerasdama džiaugsmo ar ramy
bės, ji pasiduoda neišvengiamam
likimui ir neišduodama niekam
savo intencijų iškeliauja tuščiom
rankom pas seseles į vienuolyną.
Paskutinis sūnus, kuris mato
savo motiną gyvą, yra tas, kuris
labiausiai panašus į Erlendą.
Kristina yra asmuo, kuriame
vyksta subtili dvikova tarp
Bažnyčios autoriteto ir dar vis
neišblėstančio tikėjimo į antgam
tines jėgas. Joje, kaip ir jos vyre,
tebegyvuoja pagoniška dvasia.
Tik, kai Bažnyčia neįstengia pa
naikinti Erlendo nenoro pilnai
paklusti jos įsakymams ir grasi
nimams, Kristina yra pamažu
palaužiama Bažnyčios moralinių
dėsnių. Jos iškeliavimas pas
vyskupą atneša jai išrišimą, bet
nepadeda jai palaidoti praeities,
o paslaptingoji vidurnakčio
kelionė į kapines ir atsinešta nuo
kapo žemės sauja išgelbsti ser
gantį sūnėną nuo gresiančios
mirties. Kai Erlendas miršta,
gindamas žmoną nuo piktų
žmonių apkaltinimų, jis atsisako
priimti paskutinius sakramentus
iš kaltintojo kunigo rankų. Tuo
tarpu Kristina taip pat užbaigia
savo gyvenimą, begindama ir gel
bėdama bejėgius ir nuskriaustuo
sius nuo negailestingo maro
nagų. Tačiau prieš mirtį ji patiki
Bažnyčiai paskutinius išsaugotus
ir mielus ryšius su žemišku
gyvenimu — savo tėvelio auksinį
kryžių ir vedybinį žiedą. Nusimo
vusi žiedą nuo piršto, ji mato
baltą žiedo šešėlį su vos
įskaitomu ženklu „M” — pirmąja
raide Švč. Mergelės Marijos var
do. Kristina, tarsi palaiminta,
miršta.
„Ji buvo Dievo tarnaitė —
užgaidi ir nepaklusni, dažniau
siai neištikima savo maldose ir
širdyje, tinginė ir nerūpestinga,
nekantri ir nepastovi savo dar
buose — tačiau Jis jos neapleido
ir po auksiniu žiedu slapčia liko
ženklas, rodantis, kad ji tikrai
yra Jo tarnaitė, priklausanti
Dievui ir Karaliui, kuris dabar
ateina, per kunigo rankas jai
dovanoti laisvę ir išganymą”.

4

Kai pagalvojo, kaip tai jam bus pavojinga,
vienu metu vos nenusprendė neiti į užsienį,
grįžti atgal. Ką gero peš? Ką darys? Joks bū
rio veiksmas, joks planavimas ir pasiruošimas
iki šiol nebuvo lemiamas. Niekas nepadėjo.
Lemiamos situacijos nerado. Gelbėjo tik in
stinktas ir gujamo šuns gudrybės.
Negi jis bėgo nuo tokio gyvenimo, nors
puskarininkiui to nepasakė? Bet, būdamas
kariškis, tas gal ir be to suprato?
Ši mintis, lyg duodama naujų jėgų, pasku
bino jo žingsnius ir jis klampojo sniegus turė
damas atminty ryšininko jam papasakotą
maršrutą, kaip pro sunkias nuo sniego šakas
jį vedančią šviesą.
Eiti, eiti kuo greičiau nuo persekiojamųjų
vietų ir nuo išlikusių gyvų ir žuvusių savo
draugų.
Miško atvirose vietose buvo daugiau snie
go, cinksėjo ir traškėjo ledo plutelė ant pusnių.
Įvairaus dydžio egliukės,užpustytos ir kaip prigėrusios, šviesiai ir tamsiai žaliais pirštais
rodė, kad čia bus naujai ataugantis miškas, tar
si būsimos krašto kartos. Aišku, jei neišveš
visų žmonių, jis galvojo, kraštas išliks kaip tos
egliukės, kurių dabar tik pirštai kyšojo iš po
sniego. Nugrius tik seni medžiai, tokie kaip jis,
o tokie dideli miškai vis tiek turės ošti.
Jei jis pasieks užsienį — prašys moralinės
pagalbos. Bet jei anie išsisukinės, atsisakys
padėti? Ar atgal sugrįš?
Jis darėsi jau senu medžiu su storoka žieve,
nors dar turėjo jauną širdį. Tai tiesa. Kaip
dabar atrodė, gal grįš. Taip, grįš dėl tų žalių
atžalų. Bet jei grįš, kas bus? Žus ir nei pėdsako,
nei ženklo neliks.
Tik retkarčiais kas prisimins, kad tokių,
visokių žmonių tarp mūsų būta, kaip įvairaus
dydžio egliukių, klampodamas galvojo.

Šeštadienis, 1986 m. gruodžio mėn. 13 d.

Čiurlionis orbitoje
ALEKSANDRAS KADŽIUS
1975 m. spalio mėn. 3 d. rusų
astronomas N. S. Černych Krymo
astrofizinėj observatorijoj atrado
nedidelį asteroidą, kuris buvo
pavadintas Čiurlionio vardu.
Mažųjų planetų (t. y. asteroidų)
centras, esąs Cambridge, Massachusetts, atradimą ir asteroido
pavadinimą savo aplinkraštyje
paskelbė 1984 m. vasario mėn. 17
d. Žinią taip pat paminėjo oku
puotos Lietuvos žurnalas Mokslas
ir gyvenimas 1984 m. 8 nr.
Išeivijoje apie tai rašė Lituanus
1985 m. 1 ir 4 nr. „Data Bank”
skiltyse.
Asteroidas esą surastas Žuvų
žvaigždyne, kaip 16-to ryškumo
objektas. Aplink Saulę apskriejąs
per 4 metus 1.2 mėn. eliptine or
bita pačiame asteroidų žiedo
vidury tarp Marso ir Jupiterio
planetų. Orbita palinkusi į eklip
tiką 14.65 laipsnių kampu. Vidu
tinis atstumas nuo Saulės 384
mil. km. Tai beveik 2.6 kartų
toliau, negu Žemė. Asteroidas
matomas tik dideliais telesko
pais, nes prie Žemės galįs
priartėti ne arčiau, kaip per 180
mil. km, o be to, jo skersmuo esąs
tik apie 8 km.
Gali kilti klausimas, kodėl taip
ilgai truko nuo atradimo iki
oficialaus paskelbimo? Kai atran
dama nauja kometa, kai jos atra
dimas patvirtinamas bent kelių
stebėtojų ir apskaičiuojama or
bita, tuoj pat ji pavadinama
vieno, dviejų ir kartais net trijų
pirmųjų atradėjų pavardėmis. Su
asteroidais kiek kitaip. Jų pava
dinimo procedūra komplikuotesnė ir’ ilgiau trunkanti (beveik
kaip šventuoju paskelbimas
Bažnyčioje). Čia riaująjį atradimą
taip pat turi patvirtinti bent keli
stebėtojai ir apskaičiuoti apytikrę
orbitą. Tada asteroidas įrašomas
į katalogą laikinuoju numeriu,
kurs yra ne kas kita, kaip

Naujos knygos pirmu
žvilgsniu
• Paulius Jurkus. KAI VIL
NIAUS LIEPOS ŽYDI. Žibunto
sakmės apie Vilnių. Viršelis ir
vinjetės autoriaus. New Yorkas:
Varduva, 1986. Leidyklos
adresas: Varduva, 231 Highland
Boulevard, Brooklyn, New York
11207.160 psl. Kaina nepažymė
ta. Bus gaunama „Drauge”.

Naujausioji Pauliaus Jurkaus
knyga — rašytojo tolimesnis
įnašas Vilniaus legendai, kuri
mūsų literatūroje turbūt jau su
daro atskirą, itin patrauklų
žanrą, nes juo vystoma ir toliau
kuriama lietuviška istorinė
pasaulėjauta. Knygoje sudėta
dešimt pasakojimų, suskirstytų į
dvi dalis: „Žibuntai, vasarą at
nešk” ir „Pirkliai pardavė gelum
bę”. Pasakojimus jungia labai
simpatinga ir originali Žibunto
figūra. Tai galbūt naujas Miški
nio įkūnijimas: „Suvažiavo iš
kitų kraštų garsūs profesoriai ir
garsino miestą savo mokslu. Nuo
Žaliųjų ežerų atkilęs Žibuntas
buvo už visus garsiausias. Jis dės
tė paukščių ir žvėrių kalbas, dės
tė ir pasakas visiems jauniems
studentams. Jis buvo visų myli
mas ir niekada nepaseno” (p. 19).
Pauliaus Jurkaus pasakojimų

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
1908 metais. Nuo jo mirties Šįmet
sukanka 75 metai.

atradimo metai su dviejų raidžių
„priekaba”, nurodančia, kuriam
metų mėnesy asteroidas atrastas.
Čiurlionio asteroidas buvo įrašy
tas 1975 TN numeriu.
Kai tolimesniais stebėjimais su
kaupiama daugiau duomenų ir
galutinai apskaičiuojama orbita,
naujasis asteroidas gauna nuola-
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tinį numerį, kurs žymi jo
atradimo eilę nuo pat pirmojo
asteroido Ceres, kurį atrado italų
astronomas vienuolis Giuseppe
Piazzi 1801 m. sausio mėn. 1 d.
Čiurlionio asteroidas buvo
pažymėtas 2420-ju numeriu 1981
m. rugpjūčio mėn. 1 d.
Asteroidai
nevadinami
atradėjų pavardėmis, kaip
kometos. Atradėjai tik pasiūlo
pavadinimą, kurį ištiria ir ap
svarsto speciali tarptautinė komi
sija. Ji žiūri, kad pavadinimai
būtų tinkami. Atmetami pasiūly
mai, kurie galėtų būti dvipras
miški, blogo skonio, susiję su po
litinėmis bei karinėmis asmeny
bėmis ar šio šimtmečio politiniais
sąjūdžiais bei įvykiais. Čiurlionio
asteroido pavadinimas komisijos
patvirtintas ir paskelbtas, kaip
jau minėjome, 1984 m. vasario
mėn. 17 d.

Named in memory of M.K. Čiurlio
nis (1875-1911), a well-known Lithuanian painter and composer.
Taigi pagerbtas ne sovietinis, o
lietuvių
dailinihkas
ir

kompozitorius.
Iš cirkuliaro matyti, kad
astronomas N.S. Černych gana
daug asteroidų suranda. Tai,
atrodo, yra jo stebėjimų sritis. Jis
asteroidų medžiotojas. Bet kodėl
šį asteroidą pasiūlė jis pavadinti
Čiurlionio vardu? Kas paskatino
jį atkreipti dėmesį į lietuvį
dailininką? Motyvų galėtų būti
keletas, ir jie visi turėtų prasidėti
prieveiksmiu „gal”: 1) gal lietu
viai astronomai atradėjui sugestijonavo, 2) gal patsai atradėjas
yra Čiurlionio gerbėjas (juk
rusuose tokių buvo dar prieš Pir
mąjį pasaulinį karą, gal ir dabar
yra), 3) gal tai paslėptas sovietų
propagandinis-politinis motyvas
(matote, kokie mes geri!).

Taip pat gali kilti klausimas,
Pirmasis motyvas visai
kaip patsai Čiurlionis asteroidų
galimas.
1977 m. tas pats Čer
kataloge apibūdinamas? Čia
nych
atrado
kitą - asteroidą.
pacituosim visą Čiurlionio
asteroidą liečiantį tekstą iš Pasiūlė jį pavadinti Abetti vardu,
kad būtų pagerbti du žymūs italų
Mažųjų planetų cirkuliaro:
astrofizikai Antonio Abetti ir jo
(2420) Čiurlionis = 1975 TN
sūnus Giorgio Abetti. Šį pavadi
Discovered 1975 Oct 3 by N.S.
nimą sugestijonavo atradėjui
Chernykh at the Crimean Astrophysitalų astronomas E. Colombini.
ical Observatory.
Argi negalėjo taip būti ir su
Čiurlionio asteroidu? Bet ir vėl
abejonė. Mažųjų planetų centro
cirkuliare, skelbiant Abetti
asteroidą, patsai pasiūlymas ir
sugestijos šaltinis aiškiai pažy
mėtas. Tuo tarpu Čiurlionio
asteroido aptarime, kaip matėme,
apie bet kokias sugestijas nieko
nesakoma. Jeigu jų ir buvo, tai
gal atradėjas nieko apie jas
Mažųjų planetų centrui neprane
šė?

' Likusiem dviem motyvam
paremti jokių duomenų kol kas
nėra ir kaži, ar kada jie išryškės.
Galime tik vienaip ar kitaip
spėlioti, vienaip ar kitaip tikėti.
O 2420-sis asteroidas, įamžinęs
padangėje lietuvį, sklendžia sau
iš lėto saulės atokaitoje, drauge ir
Taip atrodo Čiurlionio namelis Druskininkuose, Lietuvoje, šiandien.
Nuotrauka Reginos Jautokaitės kristaliniame erdvės šaltyje.

pobūdžio šioje knygoje pavyzdžiu
gali būti įvadinė „Karaliaus sap
no dovana”. Čia grakščiai suriša
mas Gedimino sapnas su kara
liaus Stepono Batoro Vilniaus
universiteto įkūrimu. Kai tik
Batorą išrinko Lietuvos ir Len
kijos karaliumi, jis paklausia, ką
jis turįs daryti, kad būtų garsus
valdovas. Lietuvis Vilniaus vai
vada karaliui pasiūlo atvažiuoti
į Vilnių, kuriame Gediminas sap
navo savo garsų sapną apie
geležinį vilką. Ten ir jis sapne
patirs, ką turi daryti. Atvažiuoja
karalius Steponas Batoras į Vil
nių. Ir nesusapnuoja sapno nei
vieną naktį, nei antrą. Žibuntas
gelbsti keblią padėtį: jis pa
siunčia paukštį, kuris karaliui
susuopia sapną apie statybą ir
knygas. Karalius atsibunda
nusiminęs — jis tikėjosi sapno
apie karo žygius, o čia sapne jis
buvo ne karo vadas, o mūri
ninkas. Pats Žibuntas karaliui
sapną išaiškina: „Karalius įkurs
čia universitetą, išmūrys jo sie
nas, sutelks daug knygų. Ir tada
bus mūsų galvos šviesios ir mūsų
širdys didelės ir pilnos. Ir valdovo
garbė iškils kaip tie bokštai, nes
jis atneš mums didelę šviesą ir
meilę mūsų miestui” (p. 18). Ir iš
kitų devynių knygos pasakojimų
skaitytojas patirs iš Vilniaus
sklindančią šviesą ir iš naujo pa
jus meilę šiam mūsų miestui.
• Kun. Petras. NAKTIS. Ku
nigas saugumo pinklėse. Autobio
grafiniai dialogai. Chicaga:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
1986. Iliustracijos — dail. Zitos
Sodeikienės. 320 psl. Kaina
nepažymėta. Gaunama pas leidė
jus: Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, 5620 South Claremont
Avenue, Chicago, Illinois 60636.
Autorius, pasirašęs kun. Petru,
yra kun. Leonas Šapoka, buvęs
Telšių vyskupijos Luokės ir Upy
nos parapijų klebonas, žiauriai
nužudytas Lietuvoje 1980 m.
spalio 10 d. Šioje knygoje per

spausdinti jo autobiografiniai
pokalbiai, kurie buvo paskelbti
Lietuvos pogrindžio žurnale Die
vas ir Tėvynė Nr. 9 (1979), Nr. 12
(1979) ir Nr. 14 (1980). Juose atsi
skleidžia kilniai tragiška vieno
asmens — kunigo santykių su
prievartine sistema istorija: pa
kliuvimas į jos saugumo pinkles
ir jų nusimetimas, siekiant
atgimti laisvu žmogumi. Knygos
epilogą sudaro Dievas ir Tėvynė
redakcijos laiškas Lietuvos
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų
komitetui, kuriame atsklei
džiama kun. Leono Šapokos gyve
nimo paslaptis ir aiškinamos jo
nužudymo aplinkybės. Nuro
doma, kad kun. Leonas Šapoka
buvo represuotas Stalino laikais
už dalyvavimą „nacionalisti
niame” judėjime. Po dešimties
metų jis grįžo į Lietuvą maždaug
1957 metais ir nuo tada, atrodo,
buvo įtrauktas į KGB informa
torių tinklą. Neaiškinama, kokia
buvojo veikla ir kokia galėjo būti
jo padaryta žala kitiems. Tačiau
1970-taisiais metais jis atsisakė
toliau su KGB bendradarbiauti ir
įsijungė į Lietuvos pogrindį. Tiek
jo darbą pogrindyje, tiek šiuos jo
autobiografinius dialogus Dievas
ir Tėvynė redakcija nurodo kaip
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pastangas atsiteisti savo tautos ir
Bažnyčios žmonėms.
Autoriaus pasirinktoji dialogų
forma savo dvasinei būklei at
skleisti itin tinkama, nes ji ryš
kina vidinę dramą visuome
niniame fone ir tuo pačiu tuoj pat
patraukia skaitytoją. Gaila tik,
kad leidėjai nutarė autoriaus
kalbos ir stiliaus netaisyti —
abejotina, ar tuo tikrai pasitar
nauta paties autoriaus liudijimo
efektingumui ir iš viso Lietuvos
pogrindžiui. Jų išraiška taipgi
verta būti perteikta taisyklinga
ir gražia lietuvių kalba, kuria
taip džiaugiamės „tarybinėje”
Lietuvos literatūroje ir spaudoje.
Autentiškumą vargu ar reikalin
ga ramstyti rašybos ir skyrybos
klaidom.
• Jonas Rūtenis. VAIVOS
JUOSTA. Eilėraščiai ir dialogai.
New Yorkas, 1986. Viršelis ir
iliustracijos — autoriaus. 136 psl.
Kietais viršeliais. Leidinio mece
natas — Gražvydas Rūtenis.
Spausdino Pranciškonų spaus
tuvė, 341 Highland Boulevard,
Brooklyn, New York 11207. Tira
žas — 500 egz. Kaina — 6 dol. Bus
gaunama „Drauge”.
Rinkinį sudaro 38 eilėraščiai ir
penki draminės poezijos žanro
fragmentai, pavadinti „Dialo
gais”. Eilėraščių tematika siekia
nuo patriotinės (pvz., „Žodžiai
mišriam chorui”, „Ar žinai?”) ir
religinės („Rex”, „Gavėnios
sekmadieniai”, „Septyni Kris
taus žodžiai”) per gamtos reiški
nių celebravimą („Sapnas”,
„Mes”) ir asmeniškų jausmų iš
sakymą („Mūzai”) iki žaismingo
ir nesudėtingo dainavimo,
pavyzdžiui:
Pabalnosiu šiaurės vėją,
Juodbėrėlio vietoj —
Ir mes lėksim, ir mes skrisim
Žemėn numylėton...

Pasišauksiu rūsčią audrą —
Raganą vaiduokle,
Nes krūtine vėl man skauda,
Paukščiai graudžiai suokia...

M. K. Čiurlionio 75-tosioms mirties metinėms

Ruduo groja Čiurlionį
ČIURLIONIŠKI ESKIZAI

Ir erdvėj buities upelis teka —
(Nors žvaigždžių ugnies gimdytas — žemėj
Tu degi kaip šiaudas, kaip pūkai —) —

PAUKŠČIŲ TAKAS
Vaiskūs paukščiai
Ant spindinčio Tako
Lesa degančius
Dangiškus grūdus —
Ir vidunakti
Žemė nubudus
Nuo skaidrių
Trupinėlių
Apako —

RUDUO GROJA ČIURLIONĮ
Krenta kapotinės gaidos —
Ruduo groja Čiurlionį —
Laukas debesio baidos,
Miškas bėga į klonį —

1

Klauso prietema vakaro —
Ruduo groja Čiurlionį —
Rodos, eini prie aukuro,
Smilkai dūmais svajonę —

UGNIAKURO PRELIUDAS
Ir teka žvaigždės ir laikas
Į aukojimo ugnį,
Į visą žmogaus kelionę —
Krenti kaip antikos graikas
Į begalybės bedugnę —
Nuskendusion saulėn Čiurlionio —

Klavišuose blaškosi vėjas
Lapkričio pirštų —
Pravirko vienatvė ir liūdnas
Lašas rudens —
Iš senmiškio gūdžio atėjęs,
Iš klonio užmiršto,
Sušalęs vaikystės preliudas
Skudučių dūdelėm skardens,
Naktigonių dūmuos gyvens —

AUŠRŲ PLAŠTAKĖS

Pabudai iš šerkšnotų ražienų,
Pažadintas lapkričio pirštų,
Išėjęs iš saulės į audrą —
Į rūką rudens —
Bulvienojuose vystančios dienos
Suskambo iš klonio užmiršto
Ir širdį suspaudė ir skauda:
Ugniakuro liepsnos nemiršta —
Preliude — vaikystė piemens —
ŽVAIGŽDŽIŲ UGNYJE

(Jaučio žvaigždynas)
Stovi J autis išdidus ir baubia
Kosmoso aksomo mėlynoj ūksmėj —
Čia jis valdo mūsų žemės gaublį
Šviesmečių sietynų amžinoj gelmėj ~
Seka mažą žvaigždę klonių pakrašty:
Gęsta ji danguj, o žemėj — tu miršti,
Ne žmogus ir žvaigždės — dieviški dvyniai —

Tą purpurinį vakarą menu
Iliuzijų plaštakių rojų —
Kai prieblandoj kažkas fortepijonu
Tik mums Čiurlionį grojo —

— Naktis pamenu degančias liepsnas
Žvaigždėtu vandeniu užpylė,
Ir mudu einam per bangų duknas
Į gintarinę Žalčio pilį —
Maurų smaragdais blyksinčiam dugne
Išgirdom raudantį Kastytį —
Nešviečia jam aušra dangaus line,
Tik mes lašais jos apšlakstyti —
Svajonių upėn debesiu krentu
Į tekantį auksinį skrydį,
O tu — kaip varpas bėgantis krantu —
Šauki, kad sieloj saulė žydi —

Noksta žvaigždės — rojaus obuoliukai,
Supa lopšį Jaučio degantys ragai —
Kūdikio delne likimas patyliukais
Rašo paslaptingą Zodiako taką —

Ir sutrypsiu sunkią dalią,
Vargo apkaišytą —
Pasagos jau ugnį skelia —
Aušta, švinta rytas!..
Kilkit, vėjai, rėkit, audros,
Žygin kelkit šuolį! —
Mano žemėj saulė teka.
Šmėklos jau prapuolė...

Tradicinė eilėdara patiks skaity
tojui, jos pasiilgusiam. „Dialogai”
ambicingesni: čia siekiama už
griebti Lietuvos istorijos ir kultū
ros reikšmingesni momentai —
šv. Kazimieras, Jogailos ir
Vytauto santykis, Žalgirio mūšis,
Čiurlionis, Lietuvos krikšte rolę

turėjusieji Mindaugas, Vytautas,
Jogaila. Knyga labai dailiai
apipavidalinta ir išleista —
galėtų būti pavyzdžiu kitų poezi
jos rinkinių leidybai.
• Algimantas Kezys. FACES
OF TWO WORLDS. Volume I:
Post-World War II Lithuanian
Immigrants to Illinois. Chicaga:
Galerija, 1986. Spausdino Mykolo
Morkūno spaustuvė. 186 psl.
Kaina — 12 dol., su persiuntimu
— 14 dol. Gaunama „Drauge”.
Šis naujasis Algimanto Kezio
fotoportretų albumas išspaus

dintas ryšium su fotografijų
paroda „Recording the Cultural
Experience of Lithuanians in
Chicago”, kuri vyko DePaul uni
versitete, Chicagoje, šių metų
lapkričio 7-8 d., seminaro „The
Creativity of Tradition” metu.
Knyga išleista bendradarbiau
jant su Budrio vardo Lietuvių
foto archyvu ir jos spausdinimą
rėmė Illinois Humanities Council
bei National Endovvment for the
Humanities. Knygos viršelį
suprojektavo dailininkas Vincas
Lukas. Labai įdomi mintis
(Nukelta į 4 psl.)
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Naujos knygos
pirmu žvilgsniu

įdomus Panama City
dramos1 teatras
ALFONSAS NAKAS

patikrinimas (auditions). Per 16
sezonų (įskaitant pastarąjį) pasta
tyta daugiau kaip šimtas veikalų,
o aktorių būta per 500. Norima
pasistatyti naujus rūmus ir tam
tikslui telkiami aukotojai.
Tai tik dalis pačios svarbiausios
informacijos.
O spektaklis? Puikus, puikus!
Visų pirma, meistriška komedijos
sąranga. Monica (vaidina Inia
Jean Plumb) ir Howard (Logan
Pope) susitikinėja ir mėgaujasi
vienam motely. Monicos vyras
Sam (Ron Holman) ir Howard
žmona Grace (Lois Carter) vienas
kitu džiaugiasi antram motely.
Apie nelegalius ryšius nė vienas
savo sutuoktiniui-sutuoktinei
neišsiduoda ir savo namuose
vaidina nekaltus avinėlius.
Tačiau antroji pora žino, kad jų
dukrelė Michelle (Jennifer Linn)
nuosavam bute susidėjusi gyvena
su Allen (Randy Thompson), bet
nežino, jog Allen yra pirmosios
poros sūnus, kaip ir pirmoji po
ra, kartais diskutuojanti sūnelio
nelegalius santykius su Michelle,
nė nenujaučia, kad ji antrosios
poros duktė. Visą valandą už
trukęs pirmas veiksmas, bene
aštuonis ar devynis kartus kai
taliojus scenas tarp dviejų mo
telių ir miegamojo bute, baigiasi
jaunosios poros sutarimu vestis ir
telefonu abejų tėvų pakvietimu į
sužadėtuves. Kuo prasidės antra
sis veiksmas, skaitytojui jau aiš
ku, kaip aišku buvo ir teatro
žiūrovui. Bet tas išankstinis
turinio žinojimas smalsumo nė
trupučio nesumažino. Priešingai,
su nekantrumu laukei, kaip
kiekvienas aktorius reaguos,
kaip kas savo rolę išvaidins.
Turiu su džiaugsmu pasakyti,
kad visį aktoriai savo roles atliko
profesionaliai gerai. Gal kiek
silpnesni buvo abu jaunuoliai.
Gal Inia Jean Plumb truputį persivaidino, šaržavo. Gal režisierė
kiek persistengė, dvi poras sceno
je nurenginėdama iki paplūdimio
lankytojų arba ristikų ringo uni
formų, bet TV ekranuose tokių
nusinuoginimų aibes matome
kiekvieną vakarą. Grįžtant prie
aktorių, tai penki iš jų nedarytų
gėdos net gerą reputaciją turin
čiam Meadow Brook teatrui
(Oakland universitete, Rochester,
MI), o šeštasis, Ron Holman, galė
tų vaidinti ir Stratfordo festivaly.
Tai ne mano vieno nuomonė. Nei
balsu, nei gestais, nei mimika jis
nepadarė jokios klaidos. Gaila,
spektaklio brošiūroj apie aktorių
gyvenimą — nė žodžio. Matyt to
reikalauja pietiečių saviveiklinio
teatro etika.
Režisierė Sue Webb paruošusi
labai realistišką scenovaizdį (mo-

Į Sunny Hills gyventi kel
damasis žmones klausinėjau, ar
yra Panama City dramos teatrų?
Atsakymai buvo migloti. Tarp
lietuvių populiariausia Panama
City Music Association, kasmet,
žiemos laiku, surengianti po pen
kis muzikos ir baleto koncertus,
tos rūšies atlikėjus kviesdama iš
kitur. Pavienių bilietų ši in
stitucija nepardavinėja. Eisi tik j
vieną koncertą, ar visus penkis,
turi mokėti viso sezono (membership) kainą, 25 dol. Nemažas
būrys Sunny Hills įsikūrusių tau
tiečių sezono bilietus ima. įsigi
jome juos ir mes, nors pirmąjame
koncerte — smuikininko Buri
įves — dalyvauti nesuspėjom.
Bet — drama? Atidžiau sekda
mas vietinį dienraštį The News &
Herald, maždaug už mėnesio
sužinojau, kad visgi toks teatras
yra, ir tai, mūsų džiaugsmui,
šiauriniame Panama City pa
krašty, jau Lynn Haven ribose,
East 41st Street, už poros šimtų
žingsnių į rytus nuo 77-to vieške
lio, tik maždaug už 25 mylių nuo
Sunny Hills. Gavęs telefono
numerį, užsisakiau bilietus ir
lapkričio 20 keturiese nuvažiavę
matėme gerą Michael Jacobs
komediją „Cheaters”. Apie spek
taklį ir jo atlikėjus kiek vėliau.
Visų pirma — truputį apie teatrą.
Jo oficialus vardas — „Kaleidoscope Theatre”. Pastatas, iš lauko
žiūrint, skurdus: pilkšvai tinkuo
tas keturkampis, pailgas sta
tinys, it koks varganas barakėlis.
Jokių puošmenų, jokio fasado.
Nėra ko akiai džiaugtis ir į vidų
įsigavus. Šiauriniam gale, ankš
tokam prieškambary — bufetas
(kava, vaisvandeniai, saldainiai)
ir keletas kėdžių. Gal dešimties
pėdų koridoriaus šonuose durys į
išvietes, o gale — durys į salę.
Salėje kėdžių eilės neturi paki
limo. Kai bilietus užsakydamas
klausiau, kiek publikos talpina,
atsakė, kad apie šimtą. Scena, gal
apie tris pėdas nuo grindų
pakelta, erdvi, užimanti gal treč
dalį teatro erdvės, arba ketvirtį
viso pastato. Spektaklio metu
matysime, kad ji ir sumoder
ninta, įrengiant abiejuose šo
nuose maniežus apsukimui (tik,
scenas keičiant, sukosi ne elekt
ros mygtukus paspaudus, bet vy
rams už virvės įsiręžus vel
kant...). Nepamenu, ar teatro
patalpa kaip nors papuošta, bet
veikiausiai ne, tik ant prieš
kambario ir koridoriaus sienų
prikabinėta ankstesnių pasta
tymų vaizdų bei aktorių
nuotraukų.
Minėjau bilietus. Nėra kasos,
jie nepardavinėjami. Vietas tele
fonu užsisakant, paimama užsa
kytojo pavardė ir kiek žmonių su
juo ateis. Mes keturi gavom siau
rą popieriaus skiautelę su mano
pavarde, eilės bei kėdžių nu
meriais. Kadangi atėjom beveik
valandą prieš vaidinimą, vėl ir
vėl teko pasikalbėti su labai sim
patinga vidutinio amžiaus ponia,
atėjusiems rezervacijų skiauteles
dalinančia ir pinigus renkančia.
Ji kalbėjo gražiai angliškai, be
pietietiško akcento. Sakė, esanti
iš Škotijos. Iš jos, o paskui ir iš
gautos brošiūrėlės apie Kaleidoscope teatrą nemažai sužinojau.
Dramos mėgėjų grupė jį įsteigė
1971 metais ir šis yra 16-sis
sezonas. Tai saviveiklinis
teatras! Nei aktoriai, nei reži
sieriai, nei ušeretės, nei pastato
prižiūrėtojai negauna jokio atly
ginimo, išskyrus moralinį. Teat
ras veikia irgi tik žiemos mėne
siais, pastatydamas penkis vei
kalus, iš kurių vieną muzikinį.
Kiekvieno pastatymo būna maž
daug tuzinas spektaklių. Sezo
ninis bilietas ir čia 25 dol., bet
galima rinktis tik paskirus pasta
tymus ir už įėjimą mokėti 6. Iš
sezoninius bilietus perkančiųjų
išrenkama dešimties žmonių
taryba, knygvedys ir keturi tar
nautojai (officers). Kiekvienais Rimtag Tarabilda
metais būna kandidatų į aktorius

Dailininkas Rimtas Tarabilda iš Lietuvos kalba per Vidos Krištolaitytės paro
dos atidarymą š.m. lapkričio mėn. 21 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
Chicagoje. Tarabildų šeimos dailininkų paroda buvo vakar atidaryta Čiurlionio
galerijoje.
Nuotrauka Jono Tamulaičio

telių kambariai, buto mie
gamasis, paskui salonėlis kažko
kio išradingumo nė nereikalauja),
o kostiumus siuvusi Molly Webb.
Tai gyvenimiški, šiuolaikiniai
(gal šešto dešimtmečio) rūbai.
Apie režisierę Sue Webb para
šyta, kad ji duoną pelnosi Bay
County Land and Abstract įstai
goje (į Bay apskritį įeina Panama
City miestas ir plačios apylinkės).
Minima komedija („Cheaters”)
žinoma visoj Amerikoj ir statyta
Brodway teatre. Gaila, dramatur
go pavardės mano turimose
enciklopedijose nėra, tad dar rei
kės sužinoti, kas jis ir ką daugiau
yra parašęs.
Ateinantis pastatymas, sausio
mėnesį — „Amadeus”. Tai drama
apie Mozartą.
Nors teatre dirbanti minėtoji
skotė teigė, kad kito dramos
teatro Panama City nėra, bet tuo
dar nenoriu tikėti ir ieškosiu. Tuo
tarpu kiekvienam, kiekvienam
Sunny Hills lietuviui patariu
susidomėti Kaleidoscope teat
ralių. Spektaklis už šešis dolerius
(o visi penki pastatymai už 25
dol.) — didžiausia pigybė. Detroi
to dramos teatrų bilietų kainos
sukasi apie 9-15 dol., o Stratforde
geresnės vietos kainuoja 25-30
dol.

Simonas Daukantas
Spalvotas ofortas, 1979

(Atkelta iš 3 psl.)
panaudoti dailininkės Janinos
Marks linoraižinį „Unfinished
Journey” knygos atsklandai ir
užsklandai.
Knygą vartydami, matysime
pažįstamus veidus, kuriuos pra
ėjusiais dešimtmečiais pagavo Al
gimanto Kezio foto aparatas. Ne
vienas iš puslapiuose matomų
žmonių jau miręs, o knygoje jie
visi tokie, kaip mūsų prisimini
muose. Gal net savotiškai ne
jauku matyti kai kurių pažįsta
mų vaikiškas fotografijas — tai
lyg žiūrėjimas į kūdikio nuotrau
kas, kai šalia jau stovi užaugęs
nuotraukos subjektas. Neretai
įdomūs ir biografiniai komen
tarai. Gal tik vertėjo leidėjams
kiek labiau apgalvoti knygos sky
rių pavadinimus: Ethnic Religious Leaders, Literary Authors,
Ethnic Educators, Displaced
War-Time Babies. Gal ir iš viso tų
skyrių antraščių nereikėjo, jei jos
taip kaimiškai turi skambėti.
Turbūt geriausia į šią knygą
žiūrėti kaip į Chicagos lietu
viškos šeimos fotografijų albumą.
Jis tikrai malonus akiai. Žiūrovui
jis svarbus keliamais prisi
minimais — jau poros kartų mūsų
lietuviškas gyvenimas šiame
mieste buvo įvairus ir turiningas,
netrūksta jame šviesių asmeny
bių ir vertingų gyvenimo
projektų.

• LITUANISTIKOS DAR
BAI. V tomas. Redagavo Stasė
Vaškelienė. Chicaga: Lituanis
tikos instituto leidykla, 1986. 262
Trys laukiančios poros
psl. Kaina — 10 dol., su persiun
Žymaus Chicagoje Marriott
timu — 12 dol. Gaunama
Lincolnshire teatro grupė, iš šiaurės
„Drauge”.
atvykusi į pietinę miesto dalį, Forum
Lituanistikos instituto darbų
teatre, 5620 South Harlem, jau Sumpenktojo
tomo didžiąją dalį su
mit priemiesty, stato miuziklą „Baby”, sukurtą pagal Sybille Pearson' daro Vinco Krėvės-Mickevičiaus
šimto metų sukakties proga
knygą; dainų tekstus sukūrė Richard
Maltby, Jr., kuris jau 1978 m. buvo Lituanistikos instituto sim
gavęs pirmaujančio režisieriaus poziume 1982 m. spalio mėn. 16
žymenį. Jis yra režisavęs ir Broad- d. Pennsylvanijos universitete,
way pastatymuose, kur taip pat buvo Philadelphijoje, skaityti praneši
statoma ir ši muzikinė komedija
mai. Šiame universitete Vincas
„Baby”. Šiame spektaklyje labai
Krėvė-Mickevičius nuo 1947 me
daug solo, duetų ir grupinių dainų,
tų dėstė rusų ir lenkų kalbas ir
kurioms melodijas yra sukūręs David
literatūras, o vėliau ir lietuvių li
Shire.
Vaizduojamos trys poros, lau teratūrą, iki 1953 metais išėjo į
kiančios kūdikių. Pavaizduojami pensiją. Jubiliejinis Vinco Krėvės
įvairūs devynių mėnesių laukimo kūrybos simpoziumas buvo
epizodai. Nemažai komiškų situacijų, surengtas Lituanistikos instituto
nors yra kiek ir vulgarumo įtarpų. Literatūros skyriaus iniciatyva.
Amerikiečiai žiūrovai nemažai
Spausdinami mūsų literatūros
kvatojasi, lietuviui vaidinimas gilaus kritikų darbai žvelgia į Vinco
įspūdžio nepadaro. Net ir Chicagos Krėvės asmenį ir kūrybą, vieni
Sun-Times apie šį miuziklą labai plačiu žvilgsniu, kiti — susi
neigiamai atsiliepė.
telkiant ties specifiniais Krėvės
Aktoriai įgudę, vikrūs šokėjai ir
geri dainininkai. Anne Gunn vaidybą kūrybos motyvais ir kalbos
studijavo Illinois universitete, ypatingumais. Iš jų visumos
gaudama bakalauro laipsnį. Kathryn skaitytojas ne tik geriau pažins
Jaeck irgi su bakalauro laipsniu iš II- šią turbūt svarbiausią šio
linois universiteto. Spektaklis ameri šimtmečio mūsų literatūros
kiečių publikos gana gausiai lanko figūrą, bet ir patirs kai kuriuos
mas.
T
_
Juoz. Pr. subtilesnius taip šakotos Vinco
Krėvės kūrybos niuansus. Šie
straipsniai: Kostas Ostrauskas —
Naujos plokštelės
Vinco Krėvės kūrybinis veržlu
• TĖVYNĖS DAINOS, JŪS mas: tematikos ir žanro reikšmė
AUKSINĖS... Kompozitoriaus jo kūryboje; Rimvydas Šilbajoris
Alfonso Mikulskio kūriniai. Atlieka — Dievulis Vinco Krėvės kaime;
Lietuvių tautinio meno ansamblis Bronius Vaškelis — „Skirgailos”
„Čiurlionis”. Įrašyta į juostą struktūriniai ir dramatiniai
1982-1983 metais. Plokštelė išleista būdingumai; Nijolė Martinaitytė
1986 metų rudenį. Dirigentas —
— Vinco Krėvės „Daina apie
Alfonsas Mikulskis. Kanklių
arą”: garsų ir reikšmės ryšys; An
orkestro vadovė — Ona Mikulskienė.
Chormeisteris — Rytas Babickas. tanas Gustaitis — Vincas Krė
Rekordavo Suma Recording Studio.
Viršelis — Dianna Sitar. Koordi
natorius — Vladas Plečkaitis. Garso
režisierius — Linas Stempužis. Albu
mo redaktorius — Juozas Stempužis.
Leidėjas ir platintojas — Lietuvių
tautinio meno Čiurlionio ansamblis,
877 East 185th Street, Cleveland,
Ohio 44119. Kaina — 15 dol. Gau
nama „Drauge”.
Dviejose plokštelėse girdimos a.a.
kompozitoriaus Alfonso Mikulskio
stilizuotos ar harmonizuotos liaudies
dainos bei jo originali kūryba. Baig
minėje dalyje: Alfonso Mikulskio bio
grafinis pasakojimas, Lietuvos him
nas, „Lietuviais esame mes gimę” ir
Stasio Šimkaus kantata Antano
Baranausko žodžiams „Atsisvei
kinimas su tėvyne”.

Chicagos teatruose

Algimanto Kezio paroda „The
Classic Photographs” vyksta Northern Indiana Arts Association mu
ziejuje, 8317 Calumet Avenue, Munster, Indiana, nuo gruodžio 13 iki sau
sio 27 d.

Rimtas Tarabilda

Šeštadienis, 1986 m. gruodžio mėn. 13 d.
vė-Mickevičius šiapus ir anapus
spygliuotosios tvoros.
Kitos šio tomo studijos: Vincas
Maciūnas — Iš susidomėjimo
lietuvių kalba istorijos; Petras
Jonikas — Prano Skardžiaus
Bibliografijos papildymas; Kazys
Pakštas — Lietuvos žemių politinis-administracinis suskirs
tymas; R. Matulis — Aukurai (čia
parūpinta ir aukojimo akmenų
Lietuvoje žemėlapis, pridėtas prie
šio darbų tomo); Antanas Mažiu
lis — Žyminiai ir išskirtiniai Lie
tuvos akmenys; Jurgis Gimbutas
— Architektūros paminklų ap
sauga ir restauracija Lietuvoje po
150 metų.
Knygų recenzijų skyriuje Jur
gis Gimbutas apžvelgia ir verti
na Architektūros paminklų tris
tomus: IV (1977), V (1979) ir VI
(1980) bei K. Šešelgio ir M.
Urbelio Maži padriki kaimai Lie
tuvos TSR Nacionaliniame parke.
Tomas užsklendžiamas trumpu
nuo 1979 metų mirusių Lituanis
tikos instituto narių sąrašu — „In
Memoriam”, kurį sudarė Litua
nistikos instituto sekretorius Jur
gis Gimbutas.
• PASAKOS IR PADAVI
MAI IŠ LIETUVOS. Putnam,
Connecticut: Nekalto Prasidėjimo
Švč. M. Marijos Seserys, 1986.
Viršelio piešinys — J. B. Reginaitės.
160
psl.
Kaina
nepažymėta.
Gražiai išleistoje, dideliu šriftu
išspausdintoje knygoje sudėta 18
lietuviškų pasakų ir padavimų iš
įvairių Lietuvos krašto vietovių
variantų. Iš jų galima sužinoti,
kaip atsirado miške ružava
erškėtrožė, savo dygliuotomis ša
komis dengianti baltą akmenį,
kodėl grybas čiaudi, kodėl prie
Salų bažnytkaimio šiaurės rytų
Aukštaitijoje, tyvuliuoja Dviragio
ežeras. Knyga puiki kalėdinė
dovana jaunesnio amžiaus skai
tytojams, bet jr taip1 pat džiugins
ir mažuosius, ir ją jiems skaitan
čius tėvus ir senelius. Pasakų ir
padavimų pasaulis išskirtinai
jungia suaugusių nostalgiją tėviš
kės kampeliams ir savo pačių
vaikystės vaizduotei, bet taipgi iš
naujo rodo kelius augančiam
žmogui į jo paties ateitį. Tad ir ši
knyga padovanos dideliems ir
mažiems laimngų pabendravimo
valandų.
• Antanas Vaičiulaitis. VI
DURNAKTIS PRIE ŠEIME
NOS. Novelės ir apsakymai.
Chicaga: Ateities literatūros fon
das, 1986. Viršelis Jono Kuprio.
Spausdino „Draugo” spaustuvė.
132 psl. Kaina — 7 dol. Gaunama
„Drauge”.
Jeigu ne viena ir ne dvi šiame
skyrelyje paminėtų knygų vertos
būti dovanojamos artimiesiėms
ateinančių šv. Kalėdų proga, tai
šioji — būtinai. Mūsų literatūros
klasikas Antanas Vaičiulaitis,
šiais metais atšventęs 80 metų
amžiaus sukaktį, ateina su nau
ja novelių ir apsakymų knyga
Vidurnaktis prie Šeimenos, kurio
je sutelkta 15 trumpesnių ar
ilgesnių jo meistriško pasakojimo
stiliaus pavyzdžių. Jo kūrybos
pobūdis ir čia išlieka realistinis,
dėka daiktiškumo ir skvarbaus
psichologinio žvilgsnio į vaizduo
jamų žmonių sielas, bet įvykiai

Sparnas
Spalvotas ofortas, 1983

ANTANAS VAIČIULAITIS

VIDURNAKTIS
PRIE
ŠEIMENOS

č’-yįįy,.

ATEITIES LITERATŪROS FONDAS

pereina iš realybės į pasakos
pasaulį ir vėl sugrįžta — vienas
gražiausių šio kūrybinio vyksmo
pavyzdžių yra užsklandinis kny
gos apsakymas „Žibutė ir jos gul
bė”. Į šį vyksmą nejučiomis įtrau- •
kiamas ir skaitytojas, todėl
vienas iš Vaičiulaičio kūrybos pa
radoksų yra joje jaučiama dina- '
mika, kai tuo tarpu taip ramiai
ir sklandžiai teka pasakojimas.
Kitą didelį skaitytojui malonumą
teikianti versmė yra autoriaus
subtilus humoras; pvz., liūdnoj
Žibutės pasakoj Anzelmas, Kris
tupas ir Julijona, užtraukę „Mes '
Lietuvos ubagėliai”, dainoj skai
čiuoja Lietuvos ubagėlio vargus ir1'*
džiaugsmus.
Bet už viską labiau patraukia
skaitytoją autoriaus sugebėjimas
jau nuolat įžanginių kurio nors ■
pasakojimo sakinių priversti jį'*
klausti: ir kas toliau? Pirmoji šio"1
rinkinio novelė „Vieversė'”’"1
prasideda šitaip:
f • r 5J

Vieną žvarbią žiemos dieną, kada,.,
kaip žmonės sako, net tvoros pokši, _
prieš pat šventes Kybartų stotyje stT ‘
paskutinėmis moterimis iš traukinio*“
lėtai lipo vyras, apie kurį, pažiūrėjęs’*
į veidą, nieko nebūtum galėjęs'-'
pasakyti: jaunas ar jau pagyvenęs, iš'
kurios vietos atvykęsar kokį darbą"'
dirba.' Buvo tai vienas iš tų kiek pa-"
dribusių veidų, kurie atrodė niekados
nebuvę maži ir linksmi ir niekados
nematę pavasario (p. 7).
■
Po tokios pradžios, kas galėtų.’
atsispirti traukai šią novelę, o po

jos ir visą knygą toliau skaityti? •
O tai ir yra pasakojimo meno pati ’
esmė. Ne veltui jo talentas taip.'
parinkti žodžius ir juos sudėstyti,
kad skaitytoją prirakintųjų tėk:
mė, yra padaręs Vaičiulaitį
pripažintu mūsų prozos meistru
ir todėl ši knyga, kaip neseniai
pažymėjo Kazys Bradūnas šiuose
puslapiuose „tampa retu ir labai
lauktu įvykiu čionykštėje mūsų
literatūroje”.

NAUJI LEIDINIAI
• PASAULIO LIETUVIS nr. 11
(1986 lapkritis). Leidinys Bend
ruomenės minčiai ir gyvenimui. Lei
džia Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba. Redaktorius: Bronius
Nainys. Administratoriai: Baniutė ir
Romas Kronai. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: Pasaulio
lietuvis, 5620 So. Claremont Avė.,
Chicago, IL 60636. Prenumerata —
12 dol., Kanadoje — 15 dol., atskiro
numerio kaina — 1 dol.
šio numerio viršelyje: Lietuvos Hel
sinkio grupės narių nuotraukos.
Numeris mini Lietuvos Helsinkio
grupės dešimties metų sukaktį įžan
giniu komentaru ir trimis rašiniais
— dviem lietuvių aktyvistų Tomo
Venclovos ir Eitano Finkelšteino ir
vienu rusės disidentės Liudmilos
Aleksejevos. Jų visų prisiminimai ne
paprastai įdomūs ir skaitytojui lei
džia pajusti tų daug žadėjusių antį
dienų skonį. Bronius Nemickas rašo*
apie neišspręstą Vilniaus arkivys
kupijos priklausomybės klausimą^.
Tai klausimas, kuris glaudžiai rišasi
ir su Lietuvos krikšto sukakties
minėjimu — viena iš dovanų Lietuvai
sukakties proga galėtų būti ne vien
tik lietuvio kardinolo paskyrimas,
bet taip pat ir Vilniaus arkivyskupi
jos pervedimas prie Lietuvos
bažnytinės provincijos. Turbūt
daugelis sutiks su straipsnio
autorium, kad „47-rius metus užsitęsusi anomališka Vilniaus
arkivyskupijos būklė šaukiasi sutvar
koma”. Tęsiami vokiečių Geštapo dbkumentų apie VLIKo veiklą verti
mai. Daug korespondencijų apie lie
tuvišką veiklą visame pasaulyje.
Numeris dailiai apipavidalintas, gra
žiai išspausdintas ir akiai malonus.

