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Avyžius balsuoja 
už partijos kumštį

Lietuvoje siaučia stalinistai, 
prisitaikėliai, maksimalistai, ma- 
fiozai ir cenzoriai. Jie yra susi
telkę Sąjūdžio vadovybėje bei 
Literatūros ir meno redakcijoje. 
Jų aukos yra „blaiviai galvo
jantys ir patriotiškai nusiteikę 
lietuviai”, ištikimai sekantys 
partijos vadovybę.

Ar čia cituojame „Jedinstvo" 
pamfletą, Šluotos feljetoną? Ne, 
taip Tiesoje kovo 17 dieną kalbė
jo rašytojas Jonas Avyžius. Lie
tuvoje dar nenuslūgus pasipikti
nimui LKP CK plenumo derži- 
mordiška demagogija, tramdymo 
ir cenzūros reikalavimais, Avy
žius — pirmas toks lietuvis rašy
tojas — pasiskelbė pritariąs ple
nume išreikštam padėties ver
tinimui. Netrukus prie jo prisi
dėjo ir Juozas Baltušis.

Kokia keista santuoka! Kas pa
stūmė Avyžių apglėbti Joną 
Gurecką bei Juozą Kuolelį ir iš
lieti kibirą tulžies ant savo 
kolegų rašytojų bei intelektualų, 
ant visos Sąjūdyje, Literatūroje ir 
mene bei kituose leidiniuose susi- 
būrusios lietuvių kūrybinės in
teligentijos, kuri su tokiu pasi
šventimu žadina tautą ir padeda 
jai atgimti? Kas taip suerzino ir 
sujaudino Sodybų tuštėjimo 
meto autorių? Jo ilgą paaiški
nimą galima taip susumuoti: ko
munistų partijos „susikompromi 
tavimas” yra puiki proga partijai 
„apsivalyti ir atgimti”. Visi tie 
lietuviai komunistai, kurie nepa
sitenkina Maskvos ir Vilniaus 
centro komitetų išmintimi, kurie 
ieško gilesnių tautos tragedijos 
priežasčių ir kurie Lietuvai 
reikalauja tikros nepriklau
somybės, Avyžiui tėra „prisi
taikėliai”, „sėdėtojai ant abiejų 
kėdžių”. O Sąjūdis, sutelkęs 
tautą ir padėjęs jai atsikratyti 
vergiškos baimės, tėra „maksi
malistiškai nusiteikusių” ir į 
„ekstremizmą šokinėjančių” 
„ekstremistų” grupuotė, „lengva
būdiškai” operuojanti „Lietuvos 
nepriklausomybės idėja”.

Savo teiginius Avyžius remia 
šabloniniais Pravdos ir Tiesos ter
minais ir argumentais. Tautos 
atgimimas jam — „anarchija”, jo 
vaizduotėje siaučia Kinijos chun
veibinai, jis kartoja perspėjimus 
apie „kraujo maudynes” ir 
„Kalnų Karabachą”. Ar ne stebė
tina, kaip krizės akimirką pra
dingsta savarankiška mąstysena 
ir pasaulis vėl imamas aiškinti 
jaunystėje išmoktais partiniais 
stereotipais.
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Jonas Avyžius

Be abejo, Lietuvoje, kaip ir 
kitur, dabar yra prisitaikėlių. 
Tačiau švento lenininio įniršio 
pagautam Avyžiui visi dabar sa
varankiškai galvojantys lietuviai , 
komunistai dėvi „išverstus kaili- • 
nius”. Epinis romanistas het <? 
nestabteli pasverti savo žodžių ir 
pažvelgti į savo kaltinamųjų 
vidų. Kaip tie jo romanų stribai, 
jis visus apdaužo šautuvo buože ir 
guldo prie CK pastato — istorija 
vėliau atskirs, kurie jų buvo dori/ 
ir kurie nedori.

Avyžiaus tūžmas dėl Sąjūdžio 
psichologiškai suprantamas. Pats 
„nepriklausomybės” žodis ker
tasi su visa Avyžiaus karjera. 
Leonidas Jacinevičius kaltas, nes 
jis išlaisvino Literatūrą ir meną 
nuo partijos globos. Nesvarbu, 
kad Sąjūdis nuosaikus, kad jis 
tereikalauja Gorbačiovo links
niuojamo laisvo apsisprendimo, ir 
kad jis pasisako prieš bet kokį 
smurtą. Avyžius palaikė Atgimi
mą, kol partija tvirtai sėdėjo 
soste. Dabar gi jis organiškai 
negali susitaikyti su faktu, kad 
Sąjūdį remianti tauta atmeta 
Avyžiaus partiją bei ideologįją. 
Todėl reikia iškreipti Sąjūdžio 
veidą, gąsdinti žmones karaba- 
chais ir skerdynėmis. Sąjūdiečiai 
yra kalti, kad skęsta Avyžiaus 
pasaulis, kad penkiasdešimt 
metų jis tarnavo kruviniems sta
bams. Jam pasiutusiai sunku 
žvelgti į tokią tuštumą; daug 
lengviau kaltę suversti savo tau
tiečiams ir savo literatūriniams 
bendradarbiams.

Avyžiaus tirada susilauks plo
jimų centro komitete ir bent 
trumpam pradžiugins senuosius 
partijos kovotojus, kurie manė, 
kad jau nė vienas lietuvių rašy
tojas nebeišpažįsta „tikrosios” 
religijos. Gal prabils ir plenume 
veteranų brežnevistų liaupsintas 
Mieželaitis, dar prisidės kiti, ir su 
tokia ekipa bus galima pradėti
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Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje
ANTANAS KLIMAS

Petras Jonikas. Lietuvių kalba ir 
tauta amžių būvyje. Visuomeniniai 
lietuvių kalbos istorijos bruožai. 
Chicaga: Lituanistikos Instituto 
leidykla, 1988. 454 puslapiai.

♦ ♦ ♦

Kalbos istoriją galima rašyti 
keleriopai. Galima nagrinėti ir 
daugmaž pačios kalbos vys
tymąsi, jos struktūros keitimą
si, jos įvairių lygmenų (garsų, 
formų, žodyno, sintaksės, poe
tikos, stiliaus...) rutuliojimąsi. 
Toks metodas kalbotyroje yra 
žinomas kaip vidinė kalbos is
torija, vidinis kalbos istorijos 
tyrinėjimas, aprašymas. Čia 
kalba yra labiau laikoma savo 
pačios sistema, struktūra; tuo 
metodu dirbant, patys ta kalba 
kalbą žmonės, atseit pati tauta, 
lyg ir išleidžiami iš pagrindinių 
nagrinėjimo rėmų. Kitaip sakant, 
tada galvojama, kad kalba pati 
vystosi, keičiasi, o kalbininkas 
tuos pasikeitimus aprašo, komen
tuoja, ieško juose tam tikrų (bend
resnių, bendrųjų, net universa
lių...) kalbos keitimosi dėsnių. 
Taip daugiausia elgėsi 19-ojo 
šimtmečio pabaigos garsieji 
jaunagramatikiai (vok. Jung- 
grammatiker, angį, neogramma- 
rians). Taip ir dabar belieka 
daryti tais atvejais, kai apie 
pačius kalbėtojus, apie pačia ta 
kalba kalbėjusią gentį, kiltį, 
tautą neturime beveik jokių 
žinių, arba jų turime labai mažai.

Antra vertus, galima tyri
nėjimo centran pastatyti pačius 
kalbančiuosius, atseit tautą, kuri 
šia kalba kalbėjo arba kalba, 
tą kalbą visokiomis progomis ir 
įvairiems reikalams vartoja, jai 
pritaiko tam tikras vienaip ar 
kitaip „parinktas” (arba, tiksliau 
pasakius: išsivysčiusias, atsitiku
sias...) taisykles, kuriasi naujų žo
džių, nusistato savo kalbai tam 
tikras „ženklinimo”, t.y. rašy
bos, ortografijos sistemas, ir t.t. 
Be abejo, pati kalba irgi visuomet 
veikia tautos, ja kalbančiųjų 
dvasią, kultūrą, civilizaciją. Toks 
metodas kalbotyroje yra žinomas 
kaip išorinė kalbos istorija. 
Galima tai vadinti ir socialine ar
ba net visuomenine kalbos isto
rija. Mūsų atveju tas terminas 
yra vartojamas angliškame šios 
knygos pavadinime: „The Lithu
anian Language and Nation 
through the Ages. Outline of a 
History of Lithuanian in its 

naują „perestroiką”, sugrąžinti 
literatūrinę drausmę, išvalyti Li
teratūrą ir meną.

Avyžiaus karjeros prieblanda 
sutampa su Lietuvos Atgimimo 
rytmečiu. Kaip liūdna, kad talen
tingo rašytojo balsas tą rytmetį 
pasitinka su gaižiu disonansu.

j.p.

Sočiai Context”.
Bet ir vad. išorinėje kalbos is

torijoje pati kalba, savaime su
prantama, neišleidžiama iš akių. 
Tik vidinėje kalbos istorijoje la
biau pabrėžiamas pats kalbos 
vystymosi procesas ir jo rezulta
tai, pati kalbos sistema, o išo
rinėje, socialinėje kalbos istorijoje 
yra labiau pabrėžiamos visos tos 
politinės, socialinės, kultūrinės, 
religinės, istorinės jėgos ir įtakos, 
kurios ir formuoja, įtaigauja, 
keičia, lygina, stiprina arba 
griauna pačią kalbos sistemą, 
pačią kalbą.

Kad tai būtų dar aiškiau, leis
kime pasisakyti pačiam šios labai 
svarbios ir įdomios knygos auto
riui. Savo „Pratarmėje” jis rašo: 
„Šiame darbe nagrinėjami isto
riniai lietuvių kalbos ir tautos 
santykiai, t.y. lietuvių kalbos 
raida ryšium su lietuvių tautos, 
jos gyvenimo raida (iki 1904 m.)” 
(p. 11). Ir toliau „Pratarmėje” jis 
rašo: „XVI a. Mikalojus Daukša 
bene pirmas mūsuose kėlė pa
grindinę lietuvių kalbos reikšmę 
lietu v rų Udtos egzistencijai. O 
bent nuo XfX a. pradžios ir Lie
tuvoje tolydžio plinta mintis, kad 
pagrindinis tautos sąvokos dė
muo yra individualinė tautos 
kultūra, ypač jos gimtoji kalba. 
Daugiau kaip prieš šimtmetį 
buvo ir ne vieno įžymesniųjų lie
tuvybės veikėjų bei autorių pa
brėžiama, kad be lietuvių kalbos 
nebus ir lietuvių tautos” (p. 11).

Knygos pradžioje yra duodamas 
smulkus jos turinyB. Kadangi jis 
turi penkis puslapius, neįma
noma čia jo viso pacituoti, nors tai 
duotų skaitytojui, dar nemačiu
siam šios knygos, gana gerą viso 
šio veikalo apimties vaizdą. Pa
grindiniai turinio skyriai yra šie: 
Turinys (5-9), Pratarmė (11-12), 
Įvadas (13-23), Žiloji senovė 
(25-48), XVI-XVII amžiai 
(49-119), XVIII amžius 
(113-154), XIX amžius: bendroji 
dalis (155-352), XIX amžius: spe
cialioji dalis (353-409), San
trumpos (410-411), Bibliografija 
(413-428),. Senųjų raštų fak
similės (429-443), Pavardžių bei 
asmenvardžių rodyklė (444-454).

Kaip matyti jau iš pačių pusla
pių skaičiaus, pagrindinė ir di
džiausia knygos dalis (t.y. beveik 
250 puslapių) yra skiriama 19-am 
amžiui. Viena, iš šio amžiaus 
buvo turima daug daugiau įvai
riausios medžiagos; antra, šiam 
šimtmečiui (iš tikrųjų jo antrajai 
daliai) jau 1972 metais buvo 
išleista taip pat labai svarbi ir la
bai kruopščiai parašyta dr. Petro 
Joniko knyga: Lietuvių bendrinės 
rašomosios kalbos kūrimasis 
antrojoje XIX a. pusėje (Chicaga, 
1972). Trečia, autorius, aišku, ir 
norėjo giliausiai panagrinėti šį 
šimtmetį, nes jame kryžiavosi 
visi tie keliai, ir tada labiausiai 
buvo sprendžiamas lietuvių 
kalbos (ir tautos) likimas.

Kai kas iš mūsų gal dar at
simena, kad dr. Petras Jonikas 
jau prieš 37 metus buvo parašęs 
nedidelę knygą: Lietuvių kalbos 
istorija (Chicaga, 1952). Kai kam 
gal kils klausimas, kuo šis anks
tyvas darbas skiriasi nuo šio čia 
mūsų recenzuojamo veikalo. 
Anas, 1952 metais išleistas vei
kalėlis, nors tai tuo metu buvo 
pati pirmoji lietuvio kalbininko

Dr. Petras Jonikas Nuotrauka Stankūno

parašyta lietuvių kalbos istorija, 
yra visiškai kitokio pobūdžio.

Kadangi čia rašančiajam teko 
Draugo kultūriniame priede 
(1985.II.2) trumpai recenzuoti 
profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus 
Lietuvių kalbos istorijos pirmąjį 
tomą (o tuo tarpu yra išėję jau ir 
antrasis, ir trečiasis tomas), tai 
kai kam gali kilti mintis, kaip ir 
kuo ši dr. Joniko knyga skiriasi 
nuo Zinkevičiaus veikalo. Prof. 
Zinkevičiaus veikalas — o jo bus 
iš viso penki tomai — yra vėl 
visiškai kitokio pobūdžio. Saky
sime, savo pirmajame tome Zin
kevičius apie pačią lietuvių kalbą
— tam tikra pragmatine prasme
— beveik ir nekalba. Jis ten nag
rinėja indoeuropiečių prokalbės 
problemas, šios prokalbės iširi
mą, suskilimą į įvairias kalbų ša
kas, grupes. Antrąjame tome Zin
kevičius nagrinėja daugiausia 
rytų baltų prokalbės sistemą ir 
t.t. Tuo tarpu dr. Jonikas iš pat 
pradžių nagrinėja lietuvių kalbą, 
paskirdamas tik apie 5 puslapius 
baltų kalboms apskritai, o nuo 
30-ojo puslapio kalba jau apie 
pačią tikrąją lietuvių kalbą. 
(Galima čia dar pridėti: prof. Zin
kevičiaus ir dr. Joniko veikalai 
vienas kitą papildys, duodami 
dar pilnesnį lietuvių kalbos is
torijos vaizdą.)

Kai aš pirmą kartą skaičiau šį 
didelį dr. Joniko darbą, tai man 
susidarė įspūdis, kad ši knyga 
aprašo tarsi stebuklą... Ste
buklas, mano galva, yra jau vien 
tai, kad lietuvių kalba išsilaikė. 
Išguita iš Lietuvos aukštųjų 
valdovų dvarų, atmesta mūsų 
stambiųjų didikų, neįsileista į 
senąjį Vilniaus universitetą, 
tauriai neskambėjusi Lietuvos 
katedrose, suniokota to laiko 
mūsų elito — bajorijos, apspjau
dyta sulenkėjusios šlėktos, guita, 
mušta, kankinta, niekinta, nio
kota, su dumblais ir mėšlais 
maišyta, šunų kalba pravardžiuo
ta... Pasitraukusi iš bajorų gūžtų 

į šiaudinę pastogę, lietuvių kalba, 
mūsų tautos siela, dvasia ir gyvy
bė, išsilaikė, išliko, kėlėsi, tvir
tėjo, pagaliau sužvilgėjo visu savo 
grožiu, jungdama nepaprastai 
archaiškus senovės bruožus ir la
bai modernią laiko dvasią. .

Kadangi trumpoje recenzijoje 
negalima leistis į techniškas 
smulkmenas, nors jos kartais la
bai įdomios, čia mes pabandysime 
paminėti tik pačius svarbiausius 
šio veikalo bruožus.

1. Jokioje knygoje ligi šiol — ir 
Lietuvoje, ir už jos ribų — ne
buvo taip plačiai ir išsamiai iš
nagrinėti, ištyrinėti ir aprašyti 
tautos/kalbos ir kalbos/tautos (Nukelta j 2 psl.)

Regimantas Medvikis 
(Lietuvos dailės muziejus, Vilnius)

Martynas Mažvydas, 1980
Bronza, h 115

santykiai, sąveika. Tai ir yra šios 
knygos vedamoji mintis, jos 
leitmotyvas, visa šios knygos ir 
širdis, ir šerdis. Nuo pat „Pra
tarmės” ligi paties paskutinio 
skyrelio... Mums dabar gali atro
dyti, kad kalbos/tautos santy
kiai yra visiškai aiškūs, kitaip 
sakant: „be kalbos nėra tautos”, 
bet šis supratimas, šitoks koncep- 
tas yra gana nesenas, gana mo
derniškas, pilnai išsivystęs tik 
19-ame šimtmetyje. Todėl ir šioje 
knygoje tiek daug vietos paskir 
ta 19-ajam šimtmečiui.

Kas labai charakterizuoja, kas 
tam tikru būdu lyg ir vienija šią 
knygą su dabar Lietuvoje vyks
tančiais labai įdomiais ir svar
biais įvykiais, yra tas pats kalbos 
išlaikymo, lietuvių kalbos iškė
limo (į kultūrines, mokslines 
aukštumas, į valstybinę kalbą) 
motyvas. Todėl ir Lietuvoje ši 
knyga yra didžiai vertinama. Tik 
palyginkime: 1988 metų lapkri
čio 16 dienos vilniškėje Tiesoje ra
sime laišką redakcijai, pasirašytą 
visų pačių žymiausių Lietuvos 
lituanistų. Šio laiško antraštė 
tokia: „Lituanistikai reikia pa
ramos”. Jis yra pradedamas ši
taip: „Šviesūs Lietuvos protai 
seniai suprato, kad tauta gyva, 
kol gyva kalba. Šią tiesą, gin
damas gimtosios kalbos teises, 
jau 1599 m. skelbė M. Daukša: 
,Ne žemės derlumu, ne drabužių 
skirtingumu, ne šalies gražumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu 
gyvuoja tautos, bet daugiausia 
išlaikydamos ir vartodamos savo 
kalbą, kuri didina ir išlaiko bend
rumą, santaiką ir brolišką meilę. 
Kalba yra bendros meilės ryšys, 
vienybės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybės sargas’. Tokią pat 
citatą rasime ir šioje knygoje! (p. 
95).

2. Jokiame veikale.ligi šiol ne
buvo taip visapusiškai išnagrinėti 
visi kalbos ugdymo bei praktiško 
vartojimo klausimai. Sakysime, 
skyriuje apie 18-ąjį amžių rasime 
išnagrinėtas šiąsias problemas: 
vadovėliai, lietuvių kalba mokyk-
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Lietuvių kalbos ir tautos esminė sąsaja Nuomonės ir pastabos

Dr. Petro Joniko žodis, pasakytas jo knygos „Lietuvių 
kalba ir tauta amžių būvyje” sutiktuvėse 1989 m. vasario 
mėn. 5 d. Lietuvių tautiniuose namuose, Chicagoje.

Raudonkepuraitė ir mūsų laisvėjimas

Man malonu padėkoti kalbi
ninkui profesoriui dr. Antanui 
Klimui už įžvalgų ir nuoširdų 
mano knygos panagrinėjimą, o 
dr. Violetai Kelertienei, Lituanis- • 
tikos katedros profesorei Illinois 
universitete Chicagoje, Lituanis
tikos instituto pirmininkei, už 
įvadinius žodžius. Kartu reiškiu 
padėką už knygos sutiktuvių su
ruošimą Lituanistikos institutui, 
Lietuvių tautinių namų valdybai 
bei šių institucijų atstovams — 
kun. Juozui Vaišniui, dr. Broniui 
Vaškeliui, dr. Tomui Remeikiui, 
Matildai Marcinkienei ir kitiems.

Šia proga žodis kitas apie tai, 
kodėl ir kaip ėmiausi šią knygą 
rašyti. Juk sakoma: Habent sua 
fata libelli.

Mano studijos pagrindiniai tei
giniai yra: 1. lietuvių tautos 
gyvata iš esmės susijusi su 
lietuvių kalbos vartojimu, jos 
gyvata; 2. ir lietuvius vis veikė, 
nors ir nevienodu įvairiais lai
kotarpiais intensyvumu, ben
dra europinė idėja, bent prieš 
ketvertą šimtmečių iškilusi, kad 
gimtosios kalbos išlaikymas yra 
pats svarbiausias tautos išlikimo 
pagrindas.

Tą temą pasirinkau ir studiją 
ruošti pradėjau prieš keliolika 
metų, iš tarnybos išėjęs į pensiją. 
Kol vis dar buvo galima darbuotis 
ir buvo kiek atliekamo laiko, kaip 
kalbininkui buvo galima pasiimti 
nagrinėti kurią grynai teorinę 
spekuliatyvinę temą, iš esmės 
nesusijusią su realiu praktiniu 
gyvenimu. Bet kai visa tauta 
mūsų tėvų žemėje gyvena lem
tingus laikus, reikalaujančius iš 
savo tautiečių paramos, atrodė 
savaime suprantama, kad ir 
kalbininkas turi čia įnešti savo 
dalį. O toji dalis, kuri juk ir pla
tesnei mūsų visuomenei negali 
būti abejinga, būtų paryškinimas 
gimtosios mūsų kalbos sąsajos su 
pačia lietuvių tauta. Tai padaryti 
atrodė reikalinga labiausiai 
todėl, kad nešališkas šiokios te
mos nagrinėjimas, ypač prieš 
keliolika metų, mūsų tėvų žemėje 
gyvenantiems tautiečiams buvo 
tikras politinis tabu.

Suprantama, tokios temos im
tis ir kalbininkui nelengva. Mat 
į temos nagrinėjimą įeina ir tau
tos sąvoka, kuri yra sociologinė ir 
istorinė sąvoka. Nors šių pasta
rųjų sričių specialistai ir nėra 
davę visiems tyrinėtojams pri
imtinos tautos sąvokos teorijos, 
vis dėlto bent Rytų Europai jau 
ne nuo vakar dienos yra išryš
kėjusi pagrindinė gimtosios kal
bos svarba tautybei išlaikyti. 
Tatai gražiai nusako, pavyzdžiui, 
politinių mokslų specialistas C. J. 
Fridrichas, pabrėždamas, kad
etninė bendruomenė faktiškai ir nimas; Donelaitis. Visa tai nagri- 
reiškia kalbą, nes kalba perduoda 
mintis, jausmus ir kitas indi
vidualybės apraiškas, žmogų jun
giančias į bendruomenę, kurijos 
nariams tolydžio vis atgimsta, ta 
kalba kalbant ar jos klausantis.

Gimtoji kalba yra objektyvus 
tautos išlikimo pagrindas. Todėl 
kai kurių teigimas, kad tautai 
gyvai išsilaikyti svarbiausias 
dalykas esąs ne jos gimtoji kalba, 
bet tautinės dvasios išlaikymas, 
tėra apriorinis teiginys, neišsi
aiškinus, kas tą dvasią sudaro, 
kaip ji reiškiasi, kas ją lemia. O 
pati ta dvasia iš tikrųjų tėra relia
tyviai trumpos trukmės veiksnys. 
Lietuviškoji dvasia, gimtajai 
kalbai lietuvyje užgesus, ir pati 
išblės, užges, jei ir nebūtinai 
pačioje pirmojoje lietuviškai ne
bekalbančioje kartoje, gyvenan
čioje laisvai pasirinktoje ar ir 
priverstinėje svetimkalbių ap
linkoje.

Todėl savaime piršosi išvada, 
kad šios temos nagrinėjimas te
bus objektyvesnis, atsirėmus į lie
tuvių kalbos ir tautos sąsają isto
riniu požiūriu, t.y. iškėlus tuos

reiškinius ir asmenis, kurie 
amžių būvyje rodo daugiau ar 
mažiau tiesioginį gimtosios 
lietuvių kalbos susijimą su lie-. 
tuvių tautos, jos gyvenimo raida.

Temos nagrinėjimo sunkumai, 
jau prieš pradedant studiją, buvo 
aiškūs. Trūko tam nagrinėjimui 
bent reikšmingesnių paruošia
mųjų darbų. Bet ir šiaip esamą 
literatūrą buvo nelengva čia susi
gaudyti. Nemaža teko padėti 
gaišties, keliaujant į bibliotekas 
tos literatūros ieškotis, išsiraši- 
nėjant iš knygų ištraukas ar ir 
darantis kai kurias santraukas, 
o svarbesnius raštus (ar ir jų 
dalis) fotografuodinantis, par
sisiųsdinant iš tolimesnių šio 
krašto ar ir iš kitų kraštų biblio
tekų. Bet ir šiokia literatūra te
tarnavo tam, kad iš jos daugiau
sia pačiam teko rankiotis atski
rus pirminius duomenis, reika
lingus temos nagrinėjimui bei 
pagrindimui.

Kaip ir suprantama, savo kny
goje, rašytoje baigus duonpelnio 
metus, aš tegalėjau duoti šios 
plačios sudėtingos temos nagri
nėjimo bruožus. Bet ir jie, ypač 
šiuo lemtingu metu, manau, nėra 
negirdomis nuleistini. Tatai la
biausiai dėl to, kad ir mūsų švie
suomenėje, net nepriklausomybi- 
niu laikotarpiu, tik gal kalbi
ninkus teišskyrus, nebuvo aiš
kiau įsisąmoninta, kokią gimtoji 
kalba turi reikšmę pačiai lie
tuvių tautybei. Nebuvo atkreipta 
reikiamo dėmesio ir į tai, jog toji 
reikšmė jau buvo ne vieno mūsų 
tautos veikėjo ar autoriaus pa- ' 
kankamai aiškiai pabrėžta ge
rokai daugiau kaip prieš šimtą 
metų, bet tik vėliau kitų kartų 
jau kaip ir nebeprisiminta, bent 
to dalyko svarba nėįsidėmėta. 
Kad Jonas Basanavičius yra tei
gęs. jog be lietuvių kalbos nebus * Lietuvos mokykloje girdėjo, kur 
ir lietuvių tautos, kai kurie vyres
niosios kartos atstovai tai girdėjo 
mokykloje, vienas kitas ir iš jos 
išėjęs prisiminė, tačiau tam ne- 
skirdamas ypatingo dėmesio. Bet ( jau 1808 metais tvirtino, jog 
kad buvo būrys ir kitų įžymių esąs tikras dalykas, kad norint 
veikėjų, autorių, kurie šiaip ar sunaikinti tautą, reikią atimti

Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje
(Atkelta iš 1 psl.)
loję, bažnyčioje, administracijoje; 
(kalbos) lenkinimas, tarmės pasi
rinkimas, lietuvių kalba Mažojoje 
Lietuvoje, kalbinis sąjūdis Mažo
joje Lietuvoje, vertimai, gies
mynai, praktiniai Mažosios Lie
tuvos lietuvių kalbos vadovėliai; 
lietuvių kalba Mažosios Lietuvos 
gyvenime: mokykloje, bažnyčioje, 
raštuose; vokietėjimas, vokieti-

nėjama smulkiai, dokumentuo-

Mečislovo Ščepavičiaus piešinys „Literatūros ir meno” 1989 m. vasario mėn. 1 ninimas, Ugdymas, terminų kū- 
18 d. numeryje. rimas, mokslinės literatūros pri-
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I. Daukšaitė-Katinienė. Lietuvių kalbos švyturiai. Konstantinas Sirvydas, 1979. Juozas Balčikonis, 1979.

į-

panašiai suprato lietuvių kalbos 
- ir tautos santykio gyvatos raidą, 
gal tik retam kuriam mokykloje 
teko išgirsti, ir dažnai to nelaikė 
įsidėmėtinu dalyku. Pavyzdžiui, 
nedaug kas net Nepriklausomos 

nors skaitė ir vėliau prisiminė, 
kad Ksaveras Bagužis, Lietuvos 
politinis veikėjas, tyrinėjęs lie
tuvių kalbos ir tautos kilmę, 

tai, vaizdžiai. Čia rasime ir labai 
įdomių „kalbinių” smulkmenų, 
sakysime, kaip Prūsijos valdžia 
mokė lietuvininkus žvirblių ir 
varnų naikinimo ir t.t.

3. Šiame veikale labai gražiai, 
dokumentuotai ir smulkiai pa
rodoma, kaip nepaprastai sunkiai 
— net ir 19-ojo amžiaus antrojoje 
pusėje — lietuvių kalbą ir pačių 
lietuvių buvo mėginama ugdyti, 
kelti, gerinti, tobulinti. Graudu ir 
skaityti, kaip dr. Jurgis Zauervei- 

jos gimtąją kalbą; kad Vinęąs 
Kudirka laikėsi nusistatymo, jog 
pagrindinis lietuvių tautos rams
tis yra jos gimtoji kalba; kad 
rašytojas ir teatralas Gabrielius 
Landsbergis-Žemkalnis tvirtino 
Varpe (1893), jog vien lietuvių 
kalba mus (t.y. lietuvius) tegali 
išgelbėti nuo nutautimo ir pražū
ties; kad busimasis gydytojas 
ir kalbininkas mėgėjas Jonas 
Spudulis Aušros laikais teigė, jog 
„Lietuvos be lietuvių kalbos ne
gali būti”.

nas (vokietis!) siūlė organizuoti 
lietuvių kalbos sekmadienines 
mokyklėles; kaip tokie lietuviai, 
kaip Petras Kriaučiūnas Mari
jampolėje, visur drąsiai kalbėję 
lietuviškai... Dabar tai mums 
atrodo paprasti dalykai, bet 
anuomet tai buvo reti ir drąsūs 
žingsniai.

4. Niekur kitur ligi šiolei ne
buvo taip smulkiai išnagrinėti 
bendrinės rašomosios (vėliau ir 
šnekamosios...) kalbos kūrimosi 
vingiai ir vargai: nuo pat Maž- ' dymo problemas.

5. Niekur kitur ligi šiol nebuvo 
taip pagrįstai parodyta, kiek, ko
kios įtakos turėjo kalbininkų (ir 
mėgėjų, ir profesionalų...) darbai, 
patarimai, taisymai bendrinės 
lietuvių kalbos išsivystymui: nuo 
Mažvydo (Mažvydo Katekizmas 
juk buvo pats pirmasis lietuvių 
kalbos elementorius...) iki Jab
lonskio (1904). Dabar, galime 
pasakyti, tai bepigu: Lietuvoje 
yra keliasdešimt puikiai paruoš
tų kalbininkų, daug mokytojų, 
vertėjų, redaktorių, o anais lai
kais taip nebuvo.

6. Šioje knygoje taip pat labai 
smulkiai ir dokumentuotai pa
vaizduotos ir visų lietuvių kalbos 
naikintojų, slopintojų, niekintojų, 
persekiotojų pastangos. Rodos, 
tiesiog verkti norisi, kai skaitai, 
kad kadaise kai kuriose Lietuvos 
mokyklose lietuviškai prakalbėję 
vaikai turėdavę nešioti gėdos len
tas... Gal dar žiauriau: kai kurie 
rusai, lenkai, vokiečiai net neno
rėję tikėti, kad iš viso egzis
tuojanti tokia (atskira, savai-

vydo ligi Aušros ir Vąrpo. Čia 
rasime išnagrinėtas visas tas jė
gas, visas tas aplinkybes: asme
nybes, žmones, mokslininkus, vei
kėjus, mokytojus, dvasininkus, 
vyskupus, pamokslininkus, gra
matikų ir žodynų autorius, ver
tėjus ir t.t. Ir įvairiausias knygas; 
vertimus, katekizmus, biblijas, 
giesmynus, maldaknyges, grama
tikas, žodynus, mokslo veikalus... 
Pagaliau jau ir periodinė spauda, 
kuriai bendrinės kalbos klau
simas juk labai svarbus: kurią jos 
„versiją” pasirinkti...

Kas rūpestingai paskaitys šiuos 
knygos puslapius, pamatys, kad 
ir tuomet — čia turime galvoje 
19-ąjį šimtmetį — būdavo beveik 
tokių pačių problemų, kokias mes 
turime ir išeivijoje ir — tam tikra 
prasme — ir pačioje Lietuvoje: 
kalbos taisyklingumas, rašybos 
problemos, stiliaus ir sintaksės 
problemos, kitų kalbų įtaka lie
tuvių kalbai, lietuvių kalbos gry- 

,, Tai tiek būtų trumpo autoriaus 
pasiaiškinimo apie savo knygą.

Kiek šis darbas, dirbtas ne
lengvomis sąlygomis, autoriui 
pavyko, kiek jis bus naudingas ir 
platesnei mūsų visuomenei, tegu 
sprendžia ir objektyvus apsityręs 
skaitytojas.

*

Ačiū Daliai Kučėnienei už svei
kinimus JAV LB Kultūros tary
bos vardu, o visiems už atsilan
kymą.

taikymas ir t.t. Čia labai gražiai 
aprašyta, kaip Vincas Kudirka 
kvietė profesorių Joną Jablonskį 
taisyti Varpo kalbą, apie tai 
rašyti ir pan. Net kaip Kudirka 
kritikavo jau tuo metu Mahanoy 
City, Pennsylvania, ėjusio lie
tuvių laikraščio Saulės netaisyk
lingą, aplenkintą kalbą. (Pasta
ba: šis laikraštis, Saulė, išsilaikė 
ligi 1959 metų ir jo lietuvių kalba 
taip ir pasiliko, kokia ji buvo 
Kudirkos laikais, arba bent labai 
panaši...). Visa tai — ir daug kitų 
dalykų — labai gražiai parodo tas 
visas sunkias lietuvių kalbos ug-

Besidžiaugdami tėvynės lais
vėjimo atlydžiu, pažvelkim į 
šiapus Atlanto tą pačią atlydžio 
bangą. Nenoriu čia nei priekaiš
tauti, nei rūstauti, nei kaltinti. 
Greičiau tai bus minorinis tonas, 
prisimenant mūsų pakilų kul
tūrinį šiame krašte judėjimą 
pirmame išeiviškame dešimtme
tyje.

Anuo metu mūsų kritikai, 
recenzentai, kultūrininkai ir 
visuomenės veikėjai aistringai 
ginčijosi, savo tiesas įrodinėjo, 
peikdavo arba girdavo kiek
vieną lietuvišką spektaklį, naują 
knygą, dailininko parodą, kon
certą, operą ir t.t. Visa, kas gir
dėta, skaityta ar matyta, buvo ap
tarta, kartais karštam vandeny 
vanota, kartais šilkinėm pirš
tinėm glostyta. Laikai buvo įdo
mūs, spaudos lapai mirguliavo 
aštriaplunksnių tiesos nurodinė- 
tojų ir jų oponentų dialogais. 
Visi tie iššūkiai sudirgindavo 
skaitytoją, kuris, norėdamas savo 
tiesą surasti, buvo pastūmėtas 
susidomėti ginčo objektu. Dėl to 
— daug knygų buvo perskaityta, 
o spektakliai, parodos, koncertai 
sulaukdavo gausesnės publikos 
ir jos savarankiškų komentarų. 
Galėtumėm sakyti, kad tai buvo 
išeivijos renesansas po lagerinės 
„laukimo epochos”.

Neilgai tasai renesansas teiš- 
tesėjo dėl įvairiausių, galbūt bū
dingų visiems išeiviams priežas
čių. Beveik tuščiom pastangom 
nuaidėjo garsusis „Kultūrinio 
nuosmukio” manifestas. Netru
kus pradėta labinti vidutiniš
kumas, o retai šviesūs kūrybiški 
blykstelėjimai vis mažiau buvo 
pastebimi, nes individuali, be to, 
dar estetinė kūryba alkio nebe
kėlė. Buvome sotūs kitomis gėry
bėmis.

Tiesa, bandė Lietuvių Bendruo
menė, bandė įvairios organiza
cijos bei pavieniai asmenys pakū
renti aukštesnės kultūros ži
dinius, kurie žybtelėdavo tarsi 
meteorai ir likdavo tik pabirusios 
skeveldros. Viena kita instituci
ja atkakliai dar grumiasi su bety- 
kojančiais šermenų broleliais, 
egzilų spurdėjimo pabaigos belau
kiančiais šakalais.

Gana sparčiai priartėjome prie 
naujo savęs garbinimo etapo. 
Palyginus su dabartiniu Lietuvos 
pabudimu, mes esame kelias
dešimt metų nuo jos atsilikę, nes 
seniai jau mūsų išeiviškoje kultū
roje išnyko „glasnost” atvirumas. 
Visa, ką matome scenoje, yra gra
žu, miela, nes dar girdime šiokį 
tokį lietuvišką žodį. Viskas, kas 
knygose išspausdinta, nors ir pa
triotų pensininkų rašyta, neretai 
grupuojama su grožine literatūra. 
Su mažom išimtim jų kūryba 
papeikiama, gana paviršuti- 

minga) lietuvių kalba! (plg. p. 
225). Panašių „teigimų” dabar 
kai kada girdėti iš Lietuvos. Štai 
Draugo 1988 m. gruodžio mėn. 31 
d. numeryje skaitome: „Pas mus 
lietuvių kalbą žada paskelbti na
cionaline, tai Tu negali įsivaiz
duoti, kaip ruseliai piktinasi. Aš 
ne kartą girdėjau: ,Začem mne 
litovskij jazyk?’ arba — ,etot 
sobačij jazyk’... [kam man ta lie
tuvių kalba? — ši šunų kalba...] 
(„Laiškai iš Lietuvos”; laiškas 
rašytas 1988.10.6/7). Aišku, ne 
visi rusai tokie, bet visgi vienas 
kitas rusas Lietuvoje net ir dabar 
taip „galvoja” arba bent taip 
kalba.

Tuo klausimu skaitytojams gal 
įdomu būtų pasiskaityti, ką apie 
tai rašo žymus Vilniaus universi
teto lituanistas, profesorius dr. 
Zigmas Zinkevičius: „Lituanis
tams skaudu buvo matyti, kaip 
nuo pat pirmųjų pokario metų 
lietuvių kalba stumiama iš vie
šojo gyvenimo. Pradėta nuo par
tinių ir valstybinių sferų, greit 
tas procesas apėmė tarpžinybinį 
susirašinėjimą, daugelio žinybų' 
kanceliarijas, paskui mokslo, ga- 

niškai apibendrinama, nes nebė
ra tikslo ieškoti meninių verty
bių. Labiausiai gi vengiama ašt
resnių pastabų, klaidų nuorodų, 
tikrų recenzijų, kurios anksčiau 
buvo, ir dabar turėtų būti ne 
erzelio sukėlėjos, bet budintojos, 
praveriančios akis, atkemšančios 
ausis, sugrąžinančios mąstymo 
procesą. Pasidarėme superjaut- 
rūs, nebetoleruojame net ir 
švelniai pakutenančios kritikos, 
užsigauname už mūsų didelių pa
stangų bei vargų ne vien tik 
panegirišką pakedenimą. Mūsų 
greitai tirpstančioje kultūra be- 
sisielojančioje visuomenėje ne
besinori užsitraukti nemalonės 
šydo, nes jis labai dažnai lieka ir 
su grabo dangčiu uždengtas. 
Todėl ir glostome ne prieš plauką, 
norėdami taikios tylos, nors ir 
vardan vis į gilesnę duobę smun
kančio nuosmukio. Vis dar nesi
nori tikėti, kad žengiame į man- 
kurtų fazę.

Užtai buvo džiugu pamatyti 
Draugo dienraštyje ir Dirvos sa
vaitraštyje LB Švietimo tarybos 
paskelbimus paruoštų jaunimui 
garsajuosčių, iš kurių „Raudon
kepuraitė” jau turi didelę paklau
są (Alicija Brazaitienė, Dirva Nr. 
4,1989.1.26). Tikrai sveikintinas 
Švietimo tarybos žygis! Gaila tik, 
kad perklausius visas tris garsa- 
juostes, nesusidaro rimto darbo 
vaizdas. Atrodo, jog norėta labai 
greitai įteisinti užimtą poziciją, 
kad Švietimo taryba, dar ne
apšilusi savo garbingose kėdėse, 
puolė prie tikrai vienos būtiniau
sių priemonių „lietuvių kalbos 
turtinimui, Svarinimui nuo sve
timybių” — išleisti garsines pasa
kėles mūsų mažiesiems. Be abe
jo, tasai veiksmas tikrai šaunus. 
Vis dėlto, vykdant šaunius pro
jektus, nereikia galvotrūkčiais 
prie jų pulti, nes rezultatas pa
rodo, anot lietuviškos patarlės: 
greitus darbus vėjai renka.

Dievaži, nesinori čia piktai 
kritikuoti ar peikti gerus norus, 
tačiau jaučiu pareigą iškelti kelis 
principinius momentus, su ku
riais derėtų kiekvienam, tokią 
užduotį pasiimančiam, skaitytis.

Pradėsime nuo pirmos kasetės. 
„Raudonkepuraitė” — tai pran
cūzų rašytojo Charles Perrault 
(1628-1703) pasaka, tapusi tarp
tautine, pasisavinta ir savaip 
niuansuota įvairiose šalyse. Neži
nia, kieno lietuviškąja versija 
pasinaudojo Lietuvos aktoriai. 
Aišku tik, kad tai sovietinė 
gamyba, nes girdime draugą mili
cininką, klausomės jo dainelės. 
Perrašytoji iš plokštelės „Rau
donkepuraitė” priešmokyklinio 
amžiaus vaikui yra per ilga; be 
to, tenka abejoti, ar ji jau taip la
bai pedagogiška. Mūsų, žiau- 

(Nukelta į 4 psl.) 

mybos, transporto sritį, buitinį ap
tarnavimą... Lietuvių kalba savo 
respublikoje tapo antraejle. Imta 
ją diskriminuoti, o rusų kalbą — 
visaip proteguoti” („Atsigręžus 
į praeitį: kalbotyra vakar ir 
šiandien”, Literatūra ir menas, 
1988.11.18).

7. Niekur kitur nerasime tokios 
pilnos, unikalios bibliografijos: 
pp. 414-428: 15 puslapių! Iš viso: 
408 knygos, veikalai, žurnalai, 
straipsniai. Tai bus labai nau
dinga ir kitiems tyrinėtojams.

Mano išmanymu, profesorius 
Petras Jonikas atliko labai svarų 
ir svarbų darbą: galima sakyti, 
kad jis šia knyga davė mums lie
tuvių kalbos Kalvarijos kelius ar
ba, kitaip pasakius, lietuvių 
kalbos kančių epopėją. Ir lietuvių 
kalbos gražų prisikėlimą.

(Ši recenzija yra paruošta nepri
klausomai nuo autoriaus paskaitos 
knygos sutiktuvėse 1989 m. vasario 
mėn. 5 d. Chicagoje ir tik iš dalies su 
jos tekstu sutampa. Kaip žinoma, dr. 
Petro Joniko knygai „Lietuvių kalba 
ir tauta amžių būvyje” buvo paskirta 
šiemetinė JAV Lietuvių Bendruo
menės mokslinio veikalo premija.)
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Alabamos Šekspyro festivaly

„Romeo ir Juliet” — įspūdinga, nors be staigmenų
V

Šekspyro 425-ajam gimtadieniui
ALFONSAS NAKAS

Vasario 18 dieną — antroji išvy
ka į Alabama Shakespeare Fes- 
tival. Ir šį kartą, kaip gruodį, 
dviejų pastatymų dviem spektak
liam. Pirmasis — William Shake
speare „Romeo and Juliet”. Kaip 
sakoma, „the vvorld’s greatest 
love story”. Tarp keturiolikmetės 
ir bene septyniolikmečio. Jai, iš 
vaiko į moterį besiskleidžiančiai, 
pirmoji meilė iš pirmo žvilgsnio. 
Jam, kažkokios Rosaline pames
tam, ar nuo jos pasitraukusiam, 
turbūt antroji. Tokių meilės pasa
kų, jeigu jos tragiškai baigiasi, 
dabar pilni laikraščiai. Nebespė- 
ji narkotikais ar pistoletais „iš 
meilės” nusižudančių nė apgailė
ti, nes apie juos kasdien vis nau
ji, sensacingi reportažai. Taip, 
apie vaikus, kaip šiedu. Tik re
portažus ne Šekspyrai rašo... O 
„Romeo ir Juliet” beveik keturis 
šimtmečius tebešvyti pasaulio 
teatrų scenose, nestigdama žiū
rovų, tai ašaras šluostančių, tai 
galvas kraipančių.

Man šis „Romeo ir Juliet” pa
statymas — penktasis per 20 
metų, vėliausiai regėtas prieš 
pusantrų metų, pirmasis čia, Ala
bamos Šekspyro festivaly, Mont- 
gomery, Alabama, Festival Stage 
teatre.

Režisierius Richard Russell
Ramos, prisipažinsiu, iki šiol man 
negirdėtas. O Alabamos Šekspyro 
festivalio leidinio jo biografijoj 
radau tarptautinio garso teatra
lą, tarp kitko režisavusį ir Chica
gos Court teatre. Šiame pasta
tyme jis nesivaikė tokių moder- 
nybių, kaip Stratforde Robin 
Phillips, kuris visus veikėjus
aprengė šiuolaikiniais rūbais ir V davo palikta kiaurymė, iš padanf. 
kurio Lady Capulet vieną po 
kitos rūkė cigaretes. Ne. Čia 
rūbai buvo 16 šimtmečio (pro
jektuotojas Lowell Detweiler), o 
subrendę veroniečiai, tikėkime, 
elgėsi kaip anų laikų žmonės. 
Pats Veronos miestas scenos vi
dury buvo suprastintas į kuklų, 
bet impresyvų šulinį-fontaną, 
apie kurį nuolat šlaistėsi, jo van
deniu taškėsi, paskui kruvinai

Stratfordo festivalio Kanadoje
37-asis sezonas

Vasario 21 dieną Stratfordo fes
tivalio meno direktorius John 
Neville paskelbė, kad repeticijos 
pradedamos, kad gegužės mėnesį 
pirmieji pastatymai pasirodys 
dviejuose teatruose, o birželį — ir 
trečiajame. Sezonas tęsis iki 
spalio pabaigos, tad kone šešis 
mėnesius.

Prieš pastatymus ir jų datas iš
vardydamas, turiu paaiškinti 
svarbų dalyką. Daugelį metų pir
mieji keli ar keliolika spektaklių 
būdavo skiriami tik mokslei
viams bei studentams už papi
gintą kainą. Šis bus jau trečias 
sezonas, kai studentų papiginimą 
gaus ir seneliai — pensininkai.

Pirmas Juliet (Bemadette Wilson) ir Romeo (David Harum) pasibučiavimas 
šiemetiniame Alabamos Šekspyro festivalio „Romeo and Juliet" pastatyme. 

Nuotrauka Scarsbrook

kovėsi išpaikę, neapykantos vieni 
kitiems persunkti Capulet ir 
Montague šeimų pusberniai ir 
bernai. Kai prisireikdavo Ca- 
pulet’ų rūmų, šulinys nugarmė
davo į scenos požemius, užsiver.

gių nusileisdavo liepsnojantys 
žibintai. Scenos kūrėjas — Da
vid M. Crank.

Sveikintina žiūrovo dėmesį ža
dinanti spektaklio pradžia. Pasa
kotojui pirmą veikalo puslapį de
klamuojant, scenon susirinko visi 
Capulet ir visi Montague. Panie
kos pilnais žvilgsniais ir gestais 
jie vieni prieš kitus pasistaipė, 
akimis vieni kitus pakankino, o

Papiginti ir kiti gegužės spėk 
takliai, pažymėti P raide (Pre- 
views). Užtat prie kiekvieno pa
statymo žymėsiu tris datas: vai
dinimų pradžios, jų premjeros 
(nuo tada prasideda spektakliai 
reguliariai publikai) ir sezone 
paskutinio spektaklio. Manau, 
kad šią informaciją perskaitę, 
kai kas, ypač kanadiečiai, pa
pigintais gegužės spektakliais 
pasinaudos.

Festivalio teatre bus penkių 
veikalų keturi pastatymai. Mat 
Šekspyro tragedija „Titus 
Andronicus” ir pati pirmoji 
komedija „The Comedy of Er- 
rors” sudėti į vieną spektaklį 

jaunieji net vieni kitus pečiais ar 
alkūnėm užgavo. Ši gal minutės 
mizanscena buvo labai paveiki: 
žiūrovas iškart suprato, jog įsimy
lėjėlių lauks sunkios dienos.

Užsimerkime ar bent prisimer
kime prieš Juliet ir Romeo vai
dintojų amžių. Bemadette Wilson 
ir David Harum buvo gal tuzinu 
metų vyresni, „negu reikia”. Bet 
tokių vaidmenų gimnazistai nie
kada neatliks, išskyrus vidurinių 
mokyklų pastatymus. Abu akto
riai į vaidmenis totaliai įsijautė 
ir juos pasigėrėtinai atliko. Ir iš
vaizda abudu buvo labai patrauk
lūs. Ji ir jis lygiai verti keturių 
žvaigždžių.

(gegužės 12; 29 - spalio 27). Kiti 
pastatymai: Šekspyro „The Mer- 
chant of Venice” (gegužės 8; 31 - 
spalio 28), Cole Porter miuziklas 
„Kiss Me, Kate” (gegužės 6; 
birželio 2 - spalio 29) ir Thomas 
Dekker „The Shoemaker’s Holi- 
day” (liepos 25; 27 - spalio 28). 
Jau daugelio užmirštas Thomas 
Dekker buvo 16 šimtmečio dra
maturgas, stiprus Šekspyro var
žovas, o čia vaidinsima kome
dija parašyta 1599 metais.

Avon teatro repertuare bus 
penkių veikalų pastatymai, bū
tent: Šekspyro „A Midsummer 
Night’s Dream” (gegužės 17; 30 
- spalio 28) ir „Henry V” (gegužės 
16; birželio 3 - spalio 27), Antono 
Čechovo „Three Sisters” (gegužės 
15; birželio 1 - rugpjūčio 20>, Sir 
John Vanbrugh „The Relapse” 
(liepos 26; 28 - spalio 28) ir Ten- 
nessee Williams „Cat on a Hot 
Tin Roof’ (rugpjūčio 23, 25 - 
spalio 29). Šio teatro staigmena 
laikau Vanbrugh komediją „At
kritimas”, priklausančią anglų 
Restauracijos periodui ir į šių 
laikų sceną labai retai bepakliū- 
vančią.

Prieš skelbiant The Third Sta
ge teatro programą būtina pri
minti, kad ten suburtas talentin
giausias jaunimas, atrinktas tie
siai iš dramos mokyklų bei iš kitų 
JAV ir Kanados teatrų. Pavadin
tas The Young Company, festiva
ly naudojasi savo rūšies autono
mija, prižiūrimas atskiro meno 
vadovo. Užpernai ir pernai meno 
vadovu buvo Robin Phillips, o 
šiais metais tokiu paskirtas fes
tivalio veteranas Bernard Hop- 
kins. Third Stage stato du veika
lus: Šekspyro komediją „Love’s 
Labour’s Lošt” (birželio 14; 20 -

Kitas keturių žvaigždžių akto
rius tai Ray Dooley, turėjęs Mer- 
cutio vaidmenį. Jį gyriau pernai 
už Hamleto vaidmenį, Ir čia, nors 
mažesnėj rolėj, ateidamas į sceną 
žiūrovą traukė it magnetas. Jo 
aštrūs žvilgsniai, jo sarkastiškas 
liežuvis, jo noras ir mokėjimas 
kautis. Tai didelio pajėgumo, di
delės ateities aktorius.

Kautynėms režisierius skyrė 
svarbią vietą. Šalia dviejų aptar
tų, raiškiai į jas jungėsi neapy
kanta degantis Tybalt (Matt 
Penn), kuris, nusmeigęs Mercu- 
tio, žuvo nuo Romeo rankos. Špa
gomis ir durklais šie trys vyrai 
kovėsi kvapą užimančiai gerai, 
dažnai tai vienas, tai kitas pulda
mi į beviltiškas situacijas, pames- 
dami ginklus, vėl juos sugriebda
mi. Prieš mirtinus smūgius žiūro
vas nejučiom merkėsi ar į šoną 
suko galvą. Su pagrindu: ir Mer- 
cutio, ir Tybalt mirė kruvinom 
krūtinėm. Toks realistinis reži
sūros triukas stebino. Būdavo 
anksčiau tokių kruvinų „Mac- 
bethų”, „Hamletų”, „Karalių Lyrų” 
Stratforde irgi, bet gal jau du de
šimtmečiai, kai kraujas nebero- 
domas.

Nebekalbėsiu apie gausius ki
tus aktorius. Jos ir jie buvo gerai 
įsijautę į savo vaidmenis, kaip ir 
tinka aukščiausios rūšies profesi
niam teatre. Tik pastaba dėl Auk
lės, t.y. „Nurse to Juliet” vaidme
nį attikusios Betty Leighton. Šią 
didelio pajėgumo, vyresnio am
žiaus aktorę, vaidinusią visose di
džiosiose JAV bei Kanados sceno
se, reikėjo taip nugrimuoti ir ap
rengti, kad ji būtų 45-50, o ne 70 
metų amžiaus.

Iš ilgų Šekspyro dramų režisie
riai vis šį tą i^skafnioja, Kai žiū
rovas nepastebi, nėra ko pasiges- ' 
ti. Bet šį kartą pasigedome labai 
svarbaus epizodo, kur Auklė ves
tuvėms su Paris žadina Juliet, 
bet randa ją „mirusią”. Gaila, 
kad toks gražus gabaliukas iš
mestas!

Iki šių metų liepos 15 dienos 
„Romeo ir Juliet” bus vaidinama 
apie 50 kartų. Labai verta pama
tyti.

rugsėjo 3) bei Thomas Middleton 
ir William Rowley tragediją „The 
Changeling” (birželio 15; 21- 
rugsėjo 2). (Nei žodynai, nei mū
sų enciklopedijos changeling neiš- 
vertė vienu žodžiu, o davė kelių 
žodžių definiciją; aš versčiau į iš- 
keistinukas, o šiam veikalui pava
dinti — į „Iškeistinukė”.) Abiejų 
pastatymų spektakliams pasibai
gus, po keletą „vieno žmogaus 
spektaklių” Third Stage teatre 
dar turės du aktoriai: rugsėjo 7, 
8, 9 ir 13 d. Brian Bedford reči- 
tuos gražiausias Šekspyro kū
rybos iškarpas („The Lunatic, 
the Lover and the Poet”), o rug
sėjo 6,9,10 ir 12 d. Colin Fox me
niškai aiškins Stratfordo festi
valio įkūrėjo Tyrone Guthrie dar
bus teatruose, remdamasis velio
nio autobiografija („Guthrie on 
Guthrie”). Ak, grįžtant prie „Iš- 
keistinukės”, tai bus žiūrovams 
trečias siurprizas trečiam teatre, 
nes ir ši jokūbinė 17 amžiaus 
pradžios tragedija dabarties sce
nose retai hematoma.

Tik ką gautą 1989 metų festi
valio sezono informacinę brošiū
rą sklaidydamas, randu lygiai 90 
žmonių kolektyvo portretus ir 
vardus. Jų tarpe didžioji dalis 
man gerai pažįstami iš kelių 
paskutinių sezonų, o keliolika 
žmonių — per ištisus dešimtme
čius. Vieni daug kartų matyti sce
nose, kiti niekada nesutikti, bet 
iš vardų žinomi kaip režisieriai, 
muzikai, rūbų projektuotojai, 
šviesų labirinto viešpačiai. Strat
fordo festivalis ir toliau lieka 
šiame kontinente GERIAUSIAS.

Bilietų užsakymams skambinti 
šiuo Stratfordo (tolimo atstumo) 
telefonu: (519) 273-1600; iš To
ronto vietine linija — 363-4471; iš

SONETAS XCVIII

Pavasarį aš be tavęs patyriau,
Kai puošėsi margai puikus Balandis.
Ištiško jo jauna dvasia; ir jau
Saturnas, šelmiu tapęs, siausti bandė.

Vargiai ar kvapas, ar spalva gėlės
— Ir jų tarpe, juos rasti ir nuskinti, —
Ar paukščių čiulbesiai padės
Mūs švelnius įspūdžius priminti.

Nejau man vertinti žariją rožėj
Ir net stebėtis, kas lelijoj baltai
Tai buvo tik vaizdai, tik švelnūs tavo bruožai;
Tai visa tavo pavyzdžiu iškalta.

Tau nesant čia, žiema lyg nepraėjus;
Bent tavo atspindžiu žaidžiu ir glamonėju.

SONETAS XCIX

Bariau žibutę, tą vagilę, drąsią:
Stebiuos, iš kur tą kvapą pačiupai?
Tai — mano mylimos; jei aš neklystu, 
Nušvitę tau žandeliai mėlynai 
Dažais iš mano kilmingosios gyslų.

Slėpės lelijoj tavo rankos grožis, —
Vogti plaukai mairūnų pumpuruos.
Pabūgę, lyg ant adatų, stovėjo rožės:
Viena pabalus, kita net svilo iš gėdos.

Smerkiau ir rožę daugiaspalvę,
Tą, prisigrobusią veik viską iš tavęs. 
Pridurtas kvapas parodė josios kaltę. 
Bent kirminas ją graužtų lyg mirties!

Ir kitos gėlės kreipė mano dėmį, 
Nes kvapą ir spalvas iš tavęs sėmė.

SONETAS XVIII

Bandau palyginti tave su vasara, 
t Kai vasara visai ne ta, kaip tu.
Kai josios dienos suskaitytos,
Ir pumpurai nuvytę po audrų.

Detroito — 964-4668 („area code” 
iš šių miestų nereikalinga). Tele
fonu teikiama ir visokia informa
cija. Norintiems kreiptis raštu, 
šit adresas: Festival Theatre Box 
Office, P.O. Box 520, Stratford, 
Ontario, Canada N5A 6V2.

Alfonsas Nakas
Post scriptum

Kadangi čia rašantį statistika 
domina nemažiau kaip gera 
poezija, viliuosi ir skaitytojų — 
teatro mėgėjų tarpe rasiąs ja besi
dominčių. Ta dingstimi pateikiu 
keletą Stratfordo festivalio 1988 
metų sezono skaičių.

Festivalį aplankė 534,679 žiū
rovai. Palyginus su 1987 metų 
skaičiumi (442,668), žiūrovų 

Magdalena Birutė Stankūnienė Balandžio mėnuo Lietuvoje, 1984 (aliejus ant drobės, 48” x 40”)

būta 20.8% daugiau. Bilietų įier 
1988 metų sezoną parduota už 
13,462,859 dolerius (taip: už. be
veik trylika su puse milijono do
lerių!). Tai naujas rekordas, fes
tivalį išvilkęs iš visokių skolų ir 
pastatęs ant tvirtų finansinių 
kojų.

Kokio nuošimčio žiūrovų susi
laukė kiekvienas 1988 metais 
statytas veikalas (nuošimčiai 
skaičiuojami nuo tų veikalų spek
takliuose užsėstų kėdžių)?

Festivalio teatre pirmavo 
miuziklas „My Fair Lady” — 
83.9%; po jo ėjo „The Taming of 
the Shrew” - 76.8%, „The Three 
Musketeers” — 74.8% ir „Richard 
III” - 55.6%.

Avon teatre: „Irma la Douce” —

Anglų dramaturgas ir poetas Williarn Shakespeare, 
gimęs 1564 m. balandžio mėn. 23(?) d. Strat 
ford-on-Avon, miręs ten pat 1616 m. balandžio mėn. 
23 d.

Štai dega danguje kaitri akis, 
Vėl, savo aukso veidą slepia šydu.
Jei grožis grožio nebesieks, jis kris, 
Gamtos palaužtas, ar iš pavydo.

Bet tavo būdas, tai vasara be galo:
Kai grožis grožio nepraras.
Nors ir šešėlyj jos, Mirtis stabdyt negali, 
Ką, laiko amžinoj dirvoj, vis žydint ras.

Ir, kol žmogus alsuos, regės,
Tai visa jam klestėt padės.

Vertimai Eugenijaus Korženiausko
JAV, 1989

85.1%, „Murder in the Cathe- 
dral” - 76.5%, „All’s Well That 
Ends Well” — 51.0%, „Not about 
Heroes” — 48.2%, „The Two 
Gentlemen of Verona” — 46.6%.

Third Stage: „Oedipus/The 
Critic” - 99.6%, „King Lear” - 
88.9% ir „Twelfth Night” - 80.6%.

Mano komentarai. Nemačiau 
tik „Irmos” ir „Muškietininkų”. 
Briliantinį „Not about Heroes” 
mačiau 1987 metų sezone, o 1988 
metais pastatymas buvo tas pats. 
Šiam pastatymui ir „Ričardui'III- 
ajam” duočiau po A+ pažymį. 
Negaliu atsistebėti, kaip jie liko 
paskutinėse vietose?! Taip, ne
galiu atsistebėti, negaliu supras
ti, negaliu dovanoti. Deja, sta
tistika nemeluoja, tad ačiū jai.
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Gilus balsas iš savito pasaulio

Rita Markelytė-Dagienė

MYKOLAS DRUNGA

Kontralto Ritos Markelytės-Dagie- 
nės rečitalis 1989 m. balandžio 16 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros muzieju
je, Chicagoje. Akompaniatorė — 
Celeste Rue. Programoje: Bacho, 
Brahmso, Schuberto, Mahlerio, 
Gruodžio ir Dagienės kūriniai.

Pernai Rita Markelytė-Dagienė 
Roosevelt universitete, Chicago
je, įsigijo magistro laipsnį iš kom
pozicijos ir ta proga Ganz salėje 
buvo surengusi savo kūrybos 
koncertą. O praėjusį sekmadienį 
lietuvių publikai Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje atidengė 
kitą, tebesiformuojantį savo mu
zikinės asmenybės veidą: kame
rinės dainininkės, apdovanotos 
tikrai sodriu, retokai pasitai
kančiu kontraltu. Bet kadangi 
sistemingai balsą lavinti ji ėmėsi 
tik palyginti neseniai, ir šį jos 
vokalinį rečitalį reikėtų vertinti 
ne kaip užbaigtos profesionalės, 
o tik kaipo toli pažengusios ir la
bai daug žadančios studentės pa
sirodymą.

Vis dėlto savo dvasine linija šis 
koncertas buvo anaiptol ne stu
dentiškas. Jį valdė ta pati indi
vidualizmo jėga, kuri reiškėsi ir 
praėjusiais metais įvykusiame jos 
pačios kūrinių (atliktų kitų voka
listų bei instrumentalistų) kon
certe. Tada pajutome, jog Dagie
nė, kaip kompozitorė, taiko ne į 
aplinką, ne į publikos skonį ir ne 
į „laiko dvasią”, o į savo pačios 
sielos giluminius poreikius. Tai 
tikrąja to žodžio prasme sau žmo
gus, atspindintis ne epochą, ne 
tautą, ne visuomeninius santy
kius, o tą asmenininį universą, 
kurį kiekvienam žmogui skirtin
gą kartu su gyvybės kvapu davė 
Dievas. Šią egocentrinę perspek-
tyvą kompozitorė, o dabar jau ir 
solistė Dagienė perkėlė ir į kitų 
kūrėjų darbų interpretavimą šia
me rečitaly. Susidarė įspūdis, 
kad, užuot ieškojus tai, kas Ba
cho, Brahmso, Schuberto, Mahle
rio ir Gruodžio kūryboje būdin
giausia jų pačių dvasiai, solistė 
stengėsi surasti tai, kas jų dva
sioje artimiausia jos pačios psi
chologiniam terenui. Taigi ji len
kė kompozitorius prie savęs, o ne 
save prie kompozitorių. Tačiau 
tokią orientaciją sėkmingai užim
ti gali ne kiekvienas interpreta
torius. Tam reikia didelio savimi 
pasitikėjimo ir didelės dvasinės 
substancijos tam pasitikėjimui 
paremti. Reikia ir stipraus tech
ninių priemonių valdymo. Ar Da
gienė šiuos duomenis turi? Ka
dangi klausimas sudėtingas, toks 
turės būti ir atsakymas.

Pirmoji koncerto dalis, susidė
jusi iš vienos Bacho kantatinės 
arijos ir trijų Brahmso bei ke
turių Schuberto dainų, praskam
bėjo lyg ir truputį monotonizuo- 

Jančiai. Daugmaž viskas nusidažė 
Dagienės gūdaus, mistiško, šiek 
tiek pakaruokliško pasaulio spal
vomis. Brahmso „Der Tod, das ist 
die kuehle Nacht” („Mirtis — tai 
vėsi naktis”) į šį pasaulį tiko, bet 
Schuberto „Fruehlingsglaube” 
(„Pavasario tikėjimas”) padvelkė 
kur kas labiau rudens nuovargiu. 
Galbūt čia kalta ne tiek solistės 
tendencija, grubiai tariant, viską 
tempti ant savo kurpaliaus, kiek, 
atvirkščiai, riboto patyrimo visai 
pagrįstai padiktuotas nenoras tai 
savo kupinai rizikos individualis
tinei vizįjai pilnai atleisti vade
les. Sakytume, kad solistė žino, 
ko siekia, ir žino, kad tai yra kaž
kas savito ir nekonvencialaus, 
bet tuo pačiu dar nepasitiki savo 
jėgomis, kurios iš tiesų dar ne
subrandintos, ir todėl pakyba 
kažkur plynoje pusiaukelėje, ga
lutinai nepatenkindama nei savo, 
nei interpretuojamųjų kompozito
rių poreikių. Štai iš Schuberto 
„Gretchen am Spinnrade” („Gre- 
tutė prie ratelio”) ji galėjo pada
ryti (ir vieną dieną padarys) pui
kų egzistencinį nelaimingos mei
lės portretą, tačiau šiuokart dar 
tvardėsi, pasirinkusi pernelyg lė
tą tempą, neatitinkantį verpimo 
ratelio greitą sukimąsi, tuo pa- 

kirsdama šiai už širdies verian
čiai aimanai dramatinius spar
nus. Neabejotinai lygiai giminin
ga Dagienės dvasiai ir Schu
berto „Du bist die Ruh” („Esi 
ramybė”), bet ir čia dainininkė, 
gal dėl sceninio įsitempimo, nelei
do sau toje ramybėje išsiskleisti. 
Net ir Brahmsas, šioje programos 
dalyje pats artimiausias jai dva
sinis brolis, dar nebuvo tvirtai 
įsodintas jos moteriškų godų že
mėje. O Bachas taip ir pasiliko 
anapus tvoros...

Ir štai po pertraukos įvyko 
stebuklas. Beveik netikėtai (o gal 
to kaip tik ir reikėjo laukti) solis
tė trimis Mahlerio dainomis

Raudonkepuraitė ir mūsų laisvėjimas
(Atkelta iš 2 psl.) 
rūmų pilname pasaulyje, šioji 
pasakos versija yra ypačiai 
žiauri. Vargšas tas vilkas! Visus 
jis skriaudžia, visus tik ėda... tar
si nebūtų baisesnio už jį žvėries. 
Šiais, į ekologiją atkreiptais lai
kais jau nuo pat mažumės skie
pijama vaikui išskirtinė neapy
kanta vilkui (prisiminkime, kad 
pasaka rašyta 17-ame amžiuje!). 
Kartu prisiminkime padavimą 
apie Romos įkūrėją Romulą ir jo 
brolį Rėmą, kuriuos maitino ir 
augino vilkė.

Visa „Raudonkepuraitė” ne
tilpo leidėjams į vieną kasetės 
pusę, teko jiems galą, pakartojant 
pirmosios pusės žodžius, perkelti 
į antrą pusę. Tik kodėl įrašas nu
trauktas, dainelei vos įsibėgėjus? 
Juk liko veik visai tuščia antroji 
kasetės pusė. Jeigu dabar ma
žiems vaikams nesvarbu, kokie 
aktoriai „Raudonkepuraitėje” 
vaidino, tai gal paaugę jie bus 
smalsesni? Ar jų tėveliams ne
būtų įdomu dabar sužinoti? Gal 
kuris jų pažįstamas ar net gimi
naitis vaidina? Padaryta skriau
da lietuviams aktoriams, nepra
nešus jų pavardžių.

Antros kasetės pirmojoje pu
sėje, po kelių neaiškių frazių, vy
riškas balsas praneša: „Indrė ir 
Donatas Tijūnėliai, Rita ir Liudas 
Venclovai maloniai leido JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
tarybai paruošti šią garsajuostę 
lituanistinių mokyklų varto
jimui”. Toliau pranešama, kas 
dalyvauja, kas skambina pianinu 
ir kieno įgrojimas (ar ne tiksliau 
būtų sakyti „įrašas”? D.S.). Po il
gokos pauzės vaikų darželio 
amžiaus juostelėje girdime gražių 
liaudies dainelių, dainuojamų 
žaidimų, pasakėlių, taip pat 
mūsų rašytojų eilėraščių vaikams 
pynę. Skambiu, maloniu balsu, 
ypač gera lietuviška tarsena mo
teriškas balsas užpildo beveik 
visą šios kasetės pirmąją pusę. 
Deja, iš ankstyvesnio pranešimo 
taip ir lieka neaišku, kas to bal
so savininkė... Neaišku taip pat, 
kurie eilėraščiai yra rašytojų, ku

triumfuojančiai apgynė savo 
koncepcijos autentiškumą. Jau 
buvome bemaną, kad Dagienės 
paletėje tik mėnulio prieblandos 
niuansai, be dramatiškų akcentų: 
juk dainuojant Schuberto daino
je „Der Wanderer” eilutę „Es 
braust das Meer”, to jūros šėlimo 
nebuvo jausti anei purslo... Bet 
vos tik atėjus į jos daržą Mahle- 
riui, solistė tarsi pakilo iš šalto 
guolio ir toje prieblandoje sušoko 
su juo kerėjantį šokį! Tas didysis, 
plataus emocinio diapazono 20-ojo 

' amžiaus sąvartos kompozitorius, 
vienas šiuolaikinės muzikos tėvų, 
pas mus retai atliekamas (pas
kiausią kartą lietuviškoje aplin

rios yra liaudies dainelės, kurios 
mūsų mokytojų sukurtos. Jei mes 
taip skaudžiai mylim savo kalbą 
ir raštą, turėtumėm mylėti ir to 
rašto kūrėjus, ir ypač savo vai
kams nuo pat mažumės kartoti 
rašytojo vardą, nes lituanistinėje 
mokykloje jau nelabai kalbama 
apie vaikų rašytojus.

Neužpildytas liko kasetės ga
liukas, tad jos ruošėjai „įgrojo” 
liaudies instrumentų ansamblio 
„Bitute pilkoji”, chorinę dainą 
„Pas močiute augau” ir „su- 
murzintą” liaudies šokį. Šie trys 
įrašai, beje, be pranešimo, iš kur 
nukopijuoti, tapo nei šioks, nei 
toks prieduras, pagadindamas 
visą ankstyvesni stilių. Liko dar 
tuščia vieta juostelėje, atrodo, 
įgrojėjams pritrūko kvapo...

Klausantis garsąjuosčių, la
biausiai įstrigo mūsų autorių bei 
aktorių paneigimas. Antrosios 
kasetės kitoje pusėje, perrašytoje 
„Zuikio Puikio byloje” iš Birutės 
Pūkelevičiūtės išleistos plokš
telės „Žirginėliai”, kažkas kažką 
vaidina, dainuoja, šneka... O kas? 
— Žino tik tie „senienų” rinkėjai, 
pas kuriuos dar plokštelė užsi
likusi. O jaunieji, net ir dabarti
niai mokytojai, kurie neseniai 
bbvo pagarbinti Chicagoje, vargu 
ar nuvokia, kad tokio veikalo 
kaip „Zuikio Puikio byla” iš viso 
nėra, kad tai tik ištrauka iš Balio 
Sruogos pjesės „Aitvaras teisė
jas”, kurią režisavo, joje vaidino 
ir įvadą parašė Birutė Pūkele- 
vičiūtė. Ar žino, kurie, kaip Švie
timo taryba skelbia, žymūs 
draminio teatro (kokio? D.S.) 
aktoriai vaidina? Po šios ištrau
kos — vėl be autorių, be pasakų 
pavadinimų ir aktorių vardų — 
dar keturios pasakos iš „Žir
ginėlių”: Kosto Kubilinsko, 
Aloyzo Barono ir dvi Birutės 
Pūkelevičiūtės. Nėra tik pasku
tinės Salomėjos Nėries.

Trečioji kasetė prasideda nu
kirptu Romo Sakadolskio sakiniu 
su „Pelkių žiburėlio” signalu. 
Signalas, regis, perrašinėtojams 
buvo per ilgas, jie jį nuskuto kar
tu su įžangine muzika, taksio 

koje jo ėmėsi Praurimė Ragienė 
— garbė jai vien už tai) — Dagie
nės lūpose skambėjo kaip revelia- 
cija. „Hans und Grethe”, „Ich bin 
der Welt abgehanden gekom- 
men” („Pražuvau aš pasauliui”) 
ir „Das irdische Leben” („Žemiš- 
kasai gyvenimas”) — nuo to mo
mento mes visai kitomis ausimis 
suklusome solistės balso, tarsi 
pirmą kartą užčiuopdami tą vidi
nį dialogą, kurį ji visą laiką, be 
ypatingų pastangų užmegzti ryšį 
su publika, o tik savy susikaupu
si vedė su didžiųjų kompozitorių 
dvasiomis. Ir kai pagaliau ji priė
jo prie savosios kūrybos, dviejų 
poetės Sylvia Plath tekstams pa
rašytų dainų, klausytojai jau bu
vo savose širdyse pilni to pokal
bio dalyviai, pakviesti į Plath-Da- 
gienės intymią vienatvę ne fizi
niais gestais, kurių solistė ir to
liau baidėsi, bet dvasinio santy
kio įsišaknijimu.

Koncertas baigėsi grįžimu į vė
lyvąjį romantizmą, atstovaujamą 
trijų Juozo Gruodžio dainų. Čia 
(ypač „Rūtoje” ir „Ko čia taip il
gu”) dainininkė pirmą kartą pa
demonstravo gražią kantileną, 
kurios šiek tiek trūko Brahmso 
bei Schuberto dainose. O trumpu
tės Gruodžio „Aguonėlės” padėjo 
rečitaliui staigų tašką, savo 
linksmumu beveik iškritusį iš 
konteksto.

Faktas, kad Dagienė laisviau 
bei įtikinamiau dainavo antrojoj 
daly, paaiškintinas turbūt ne tuo, 
kad jai svetimesni visi pirmosios 
dalies kompozitoriai, bet greičiau 
tuo, kad jai ilgai truko sušilti iš 
vidaus ir apsiprasti su salės 
akustika. Nes jeigu jos sode taip 
sužydėjo Mahleris, Dagienė ir 
Gruodis, sunku tikėti, kad jame 
negalėtų tarpti ir Bachas, Schu- 
bertas ir, žinoma, Brahmsas.

Tačiau kai kurie akivaizdūs 
trūkumai solistės nepaleido iki 

pradžia ir tolimesne muzika. Taip 
klausytojas ir nesužino, kad tai 
buvo Kosto Kubilinsko eiliuota 
pasaka „Uodega vedega”... 
Tačiau tolimesnis nuorašas pa
liktas jau bent su autorium ir 
pasakėlės pavadinimu (Vytės 
Nemunėlio „Meškiukas Rudno- 
siukas”), kuris be jokios pauzelės 
sujungtas su Kazio Borutos 
„Kačių ir pelių vestuvių kelione” 
(skaito aktorė Eglė Vilutienė). 
Taip ir nebegalima atskirti, ar 
muzika yra baigminė Vytės 
Nemunėlio, ar pradinė Borutos, 
ar Petro Petručio baho palyda...

Ir taip toliau eina nuskalbtos 
„Pelkių žiburėlio” programos, 
kuriose vienur, tarsi netyčia, 
girdėti autorius, tačiau dažniau
siai jo nėra. Antroje šios kasetės 
pusėje įkišta visai ne „Pelkių 
žiburėlio” juostelės įrašas. Tai 
Eduardo Mieželaičio „Kastantas 
muzikantas” — perrašytas iš Lie
tuvoje jau senokai išleistos plokš
telės. Ir čia lyg pabijota paskelb
ti autoriaus vardas. Tačiau pa
skutinis numeris (o, siaube!) nu
ginkluoja visus buvusius. Laimė, 
kad aktorius Vytautas Valiukas 
(kurio pavardės nėra) pats anon
suoja: „Daktaras Kripštukas pra
gare”, tačiau kasečių redaktoriai 
nerado reikalo palikti „Margu
čio” pranešėjo, sakančio, jog tai 
rašytojo Juliaus Kaupo pasaka... 
Žinoma, ir čia nukirptas „Pelkių 
žiburėlio" pabaigos signalas, o jo 
vieton iššoka jau kitoje kasetėje 
girdėta ta pati „Pas močiutę au
gau” dainelė, tik čionai penktojo 
posmelio vidury nutrūksta, nes 
pasibaigia juostelė... O, varge, 
kaip suprasti, kaip suderinti šią 
dainelę su daktaru Kripštuku?

Nežinome, ar buvo gautas Biru
tės Pūkelevičiūtės leidimas jos 
„Žirginėlius” perrašyti ir parda
vinėti, nežinia taip pat, ar to 
paties atsiklausta Lietuvos plokš
telių leidyklos. „Pelkių žiburėlio” 
juostelių panaudojimas įvyko be 
redaktorių žinios, išnešant jas iš 
archyvo. Toks juostelių, nors ir 
.laikinas, pasiskolinimas, yra ne 
tik neetiškas, bet ir... na, geriau 

pat galo. Pirmiausia, tiek vokie
čių, tiek lietuvių kalbos tarimas 
su stipriu anglišku akcentu. An
tra, neaiški dikcija. Trečia, įvai
rūs frazavimo, kvėpavimo, išlai
kymo, perėjimo, net intonacijos 
netobulumai (tiesa, pastarųjų pa
sitaikė mažai ir gal tik pirmojoj 
daly). Bet visus šiuos priekaištus 
įveikti galima tolimesniu moky
musi. Joks rimtesnis šešėlis, 
atrodo, neturėtų temdyti Dagie
nės, kaip vokalistės, ateities. 
Netgi pabrėžtina, kad, šalia 
ryškaus muzikinio profilio, ji turi 
nepaprastai pilną, sultingą kontr
altą, su galingu žemiausiuoju 
registru, kurio galėtų pavydėti 
kiekviena jauna konkurentė ir ne 
viena veteranė. Šis sprendimas 
tuo tvirtesnis, kad Dagienė skam
bėjo puikiai Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus antro aukšto 
salėje, kuri balsą apnuogina ir 
parodo tokį, koks jis yra. Malo
niai skambėjo ir gerų žmonių 
muziejui dovanotas Baldwin fir
mos fortepijonas. Akompaniatorė 
Celeste Rue savo pareigas atliko 
neblogai, gal kai kur truputį 
stokodoma subtilumo ir lyrinės 
ekspresijos, o Gruodžio „Aguo
nėlėse” ir technikos lengvumo. 
Solistės ir palydovės sąskambis 
buvo balansuotas, tik linko į gar
sesnę dinamiką ir per mažai pasi
naudojo pianb ir pianissimo gali
mybėmis. O ritmiškai atlikėjos 
gal per daug laikėsi metronomo, 
kur būtų norėjęsi rubato lanks
tumo. Bet neužmirškime minties, 
su kuria pradėjome: Dagienė dar 
tik brandina savo potencialą.

O Chicagos lietuvių publikai te
lieka džiaugtis, kad šalia „Mar
gučio” ir „Draugo” atsirado tre
čias rimtus muzikinius renginius 
organizuoti sugebąs veiksnys — 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jus. Jam linkime dar daug tokių 
laimikių, kaip Dagienė!

to žodžio nevartosime. Visame 
kultūringame pasaulyje ar
chyvine medžiaga naudojamasi 
tik archyvuose, o ją publikuojant, 
pažymima visa metrika. „Pelkių 
žiburėlio” juostelės buvo atiduo
tos Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro archyvui, su kuriuo 
susitarta, jas perrašius į kasetes, 
pasiūlyti lituanistinėms mokyk
loms. Tiesa, tai buvo „gentie- 
men’s agreement”, kuris šiame 
krašte galioja kaip raštiškas. 
Buvo sutarta programas per
rašyti tik kaip archyvinę medžia
gą, t.y. visą valandėlę, su „Mar
gučio” radijo pranešėju, įvadiniu 
žodžiu bei pradžios ir pabaigos 
signalu. Šalia juostelės buvo 
planuota paruošti skaitomą teks
tą su visa metrika: redaktorių pa
vardėmis, signalo autore, įrašo 
data ir pan. Darbas jau buvo pra
dėtas ir jau pagaminta apie 
24-ių „Pelkių žiburėlio” progra
mų „master tapęs” (Anatolijaus 
Šluto ir Romo Sakadolskio dėka) 
42-jų minučių kasetėse, t.y. 21 
minutė kiekvienoje pusėje, kurio
je įrašyta tik viena pilna „Pelkių 
žiburėlio” literatūrinė valandėlė. 
Darbas dėl kelių priežasčių buvo 
susitrukdęs. Šių metų pradžioje 
norėta vėl jį tęsti, deja, dalykai 
visai susimaišė, nes tam tikslui 
įsigytas perrašinėjimo aparatas 
iškeliavo iš Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro...

Atrodo, mūsiškė naujoji Švie
timo taryba paskelbė savo „lais
vę”. Jai visiškai nebuvo svarbu 
lietuviai autoriai ir žymūs dramos 
teatro aktoriai. Nesvarbu buvo ir 
meninis bei estetinis garsąjuosčių 
pagaminimas. Aiškiai matyti, 
kad nebuvo pagamintas „master 
tapė”, kad perrašyta naminiu 
būdu, pvz., netilpus pasakėlei 
.vienoje kasetės pusėje, viduryje 
sakinio pervesta į kitą, o visam 
kūrinėliui nesutilpus, taip ir 
paliktas jis be pabaigos... (Visa 
laimė, kad „Pelkių žiburėlio” 
juostelės išliko sveikos, ne
suplėšytos, nes kai kurios nuo 
amžiaus trupa ir su jomis tik spe
cialistai privalo žaisti.) Lietuvos 
plokštelės traška, brašku 
bamasis tąkaU* įterMM

Dr. Violeta Kelertienė Nuotrauka Algio Norvilos

Violetos Kelertienės paskaita 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje
Balandžio 28 dieną, penktadie

nį, 7:30 v.v., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Chicagoje, Li
tuanistikos katedros UIC profeso
rė dr. Violeta Kelertienė skaitys 
paskaitą „Persitvarkymo judėji
mas ir atvirumo poslinkiai šiuo
laikinėje Lietuvos literatūroje”.

„Atvirumas” ir „persitvarky
mas” — dažnai skambantys šū
kiai politinėje ir kultūrinėje sfe
roje Lietuvoje. O koks jų poveikis 
literatūroje? Kokie stereotipai 
laužomi? Kas buvo susikaupę ra
šytojų sąmonėje, atmintyje ir stal
čiuje? Kaip dabar rašo tokie 
pripažinti prozos meistrai, kaip 
Juozas Aputis ir Romualdas Gra
nauskas? Ar atsirado naujų pajė
gų? Ar pakito prozininkų temati
ka ir meninės priemonės? Ar pu
čia nauji vėjai, ar tikrai „persi
tvarkyta”, o gal yra tik persitvar
kymo ir atvirumo iliuzija? Dr. 
Kelertienės pranešime bus apta
riama naujausioji proza, pasiro
džiusi žurnaluose Pergalė, Nemu
nas, Sietynas bei pavienėse kny
gose.

Pasikeitęs klimatas Lietuvoje 
taip pat sąlygoja naują išeivijos li
teratūros traktuotę. Pastaruoju 
metu Lietuvos spaudoje gali pa
sirodyti ir išeivijos rašytojai, ku
rių net ir vardai anksčiau buvo 
uždrausti.Tad dabar publikuoja
mi ne tik autoriai, pasireiškę per 
45 metus svetur, bet naujai „at
randami” poetai ir prozininkai, 
filosofai ir mokslininkai, kūrę dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje kul
tūrines vertybes. Atgyja tautinė 
atmintis, tautinė tradicija. Taigi 
verta pažvelgti į tai, kas šiuo 

ravelį...
{domu, ar įsivaizduoja šių gar- 

sajuosčių perrašinėtojai, kiek 
daug darbo, kūrybos, laiko, net 
pasišventimo, be honorarų, sudė
jo aktoriai, redaktoriai ir visi 
pagalbininkai, ruošiant kiek
vieną tokią literatūrine valan
dėlę? „Pelkių žiburėlio” anksty
voje jaunystėje finansiškai šiek 
tiek rėmė Sambūris „Šviesa”, o 
vėliau — visos išlaidos (svarbiau
sios — juostelių) buvo dengiamos 
redaktorių. Ir štai — dabar jos 
tapo pasisavintos, nors ir labai 
kilniam tikslui.

Tiesa, pakėlus nedidelį triukš
melį dėl išimtų iš archyvo „Pel
kių žiburėlio” juostelių, jos buvo 
sugrąžintos. Taip pat gautas 
laiškas, kad Švietimo taryba jų 
platinimą sustabdė. Liko parda
vinėjimui aukščiau aprašytos 
dar dvi garsąjuostės, kurios dėl 
minėtų apkarpymų ne kažin kaip 
nušvies mūsų švietėjus...

Šia proga norėtųsi dar primin
ti, kad ir mūsų laikraščių kores
pondentai bei koncertų programų 
ruošėjai taip pat naudojasi nauja 
laisve. Štai tik keletas po ranka 
pasitaikiusių pavyzdžių: Draugo 
(Nr. 30,1989 m. vasario 14 d.) ko

k - respondentas Juoz. Pr. aprašo Va- 
Įf,£,«Brio minėjimą Chjca-

rnetu Lietuvoje įmanoma ir kas 
jau pasiekta. Dr. Kelertienės dė
mesio centre bus naujausi reiški
niai ir praplatėjusios galimybės 
meninei saviraiškai, bus įvertin
tas „persitvarkymo” laikotarpio 
literatūrinis indėlis į tebevyks
tantį lietuvių tautinį atgimimą.

Profesorė Violeta Kelertienė 
dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą 
Lituanistikos katedroje Illinois 
universitete Chicagoje, yra pa
sižymėjusi šių dalykų žinovė. 
1984 metais ji apgynė daktaro 
disertaciją iš lyginamosios li
teratūros University of Wiscon- 
sin-Madison, nagrinėdama lietu
vių prozos ir literatūrinės kalbos 
ištakas. Yra sudariusi straipsnių 
rinkinį apie išeivijos prozininką 
Marių Katiliškį. Dažnai rašo lie
tuvių ir amerikiečių spaudoje 
prozos, pasakojimo technikos ir 
moterų literatūros klausimais. Ji 
seniai seka dabartinę Lietuvos 
prozą, rašo apžvalgas žurnale 
World Literature Today. 1988 me
tais skaitė pranešimus apie atvi
rumo laikotarpio lietuvių prozą 
pabaltiečių suvažiavime Wa- 
shingtone, Northwestern univer
sitete ir kitur. Šiuo metu ji yra Li
tuanistikos instituto pirmininkė, 
Baltų studijų puoselėjimo draugi
jos (AABS) sekretorė-iždininkė.

Po dr. Violetos Kelertienės pa
skaitos aktorė Nijolė Martinaitytė 
skaitys ištraukas iš aptariamojo 
laikotarpio lietuvių rašytojų pro
zos. Po vakaronės bus vaišės. Vi
si, kurie domisi literatūros vaid
meniu šiuolaikiniame tautinia
me atgimime Lietuvoje, kviečia
mi šioje vakaronėje dalyvauti.

goję. Aprašymas, atrodo, skru
pulingai tikslus, bet vėl skriau
džiami mūsų rašytojai: prie išvar
dytų dainų pavadinimų niekur 
nepažymėta tekstų autoriai. Gal 
taip buvo išspausdinta programo
se, nes muzikams labiausiai rūpi 
kompozitoriai? Vis dėlto dauge
lyje jau anksčiau matytų pro
gramų, nepažymėta, ar tai origi
nali kompozitoriaus muzika, ar 
harmonizuota liaudies daina... 
Panašiai atrodo ir didžiojo Drau
go koncerto, įvykusio šių metų 
vasario 26 dieną, programa ■— 
kompozitorius yra, bet dainų 
žodžių autoriai neegzistuoja.

Tėviškės žiburiuose korespon
dentas Juozas Žygas smulkiai ap
rašo (Nr. 8,1989 m. vasario 21 d.) 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto iškilmes Chicagoje, rašinį 
nostalgiškai pavadinęs „Žiedai, 
kurie ir žiemą žydi”. Keista net, 
pažymėtos ten, šalia visų didelių 
vardų „skanios ir gausios vaišės 
ir šokiai”, o kad rimtąją progra
mos dalį atliko instituto stu
dentai, parodydami Balio Sruo
gos dramos „Baisiosios nakties” 
nelengvą, jambu rašytą ištrauką, 
net nepaminėta. Argi tie studen
tai nebuvo žiemą žydintys žiedai?

Laissez faire, laissez aller!
Dalia Sruogaitė
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