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Umberto Eco naujas romanas „II pendolo di Foucault" 

Rasputino kaltinimai 
pabaltiečiams 

Vienas dramatiškiausių pareiš
kimų Maskvoje šią vasarą vyku
siame ,,Liaudies deputatų" kon
grese buvo Lietuvoje gerai žino
mo rusų rašytojo Valentino Ras
putino kalba, kurioje jis apkalti
no Baltijos tautas mėginimais 
„parlamentiniu būdu... atsisvei
kinti su mūsų šalimi" bei „ruso-
fobijos" kurstymu. Rasputinas 
pabrėžė, kad dėl kitų respublikų 
nelaimių kalta „ne Rusija, o ta 
bendra administracinės mašinos 
priespauda, kuri mums visiems 
buvo baisesnė už mongolų jungą 
ir kuri Rusiją apiplėšė taip, kad 
ji vos alsuoja " (Tiesa, 1989 m. 
birželio mėn. 7 d.). Lietuvos 
deputatą, rašytoją Grigorijų 
Kanovičių tie kaltinimai Baltijos 
tautoms taip sukrėtė, kad jis juos 
pavadino „dviprasmiškais ir gė
dingais" — to Maskvos kongrese 
„priešiškumo ir nepakantumo 
miazmų perpildyto oro" dalimi 
(Gimtasis kraštas, Nr. 24, 1989). 

Kiek daug sukaupta yra šioje 
Rasputino kalboje! Jo lūpomis vėl 
prabyla 19-ojo šimtmečio slavofi-
lų ir panslavistų idėjos, dabarti
nių prieštaravimų plėšomos rusų 
tautos agonija. Kur veda, kokios 
ateities viziją formuoja tos idėjos? 

Rasput inas pr ik lauso 1988 
metais lapkričio mėnesį Maskvo
je įsteigtai Rusų menininkų drau
gijai, kurios steigėjai kviečia 
rusus sutelkti visas savo pastan
gas „rusų liaudies taut inės są
monės ir dvasinių jėgų atgimi
mui, nušvietimui ir stiprinimui." 
Tokį užmojį, be abejo, sveikins ir 
daug lietuvių. Tačiau vienas pa
grindinių naujosios organizacijos 
tikslų yra kova prieš vadinamąjį 
nerusų tautų „nacionalizmą", 
kuris gresiąs Sovietų Sąjungos 
vienybei. Organizacijos atsišau
kime rašoma: „Kadaise galinga 
Rusijos tautų sąjunga, kurią 
palaikė tvirtos vienybės idėja, 
dabar pergyvena sunkų laikotar
pį — demagogiškais šūkiais pri
sidengusios nacionalistinės gru
pės... siekia išardyti ir sunai
kinti tautų vienybę. Rusijos 
žlugimas neišvengiamai prives 
prie visos šalies politinės ir 
valstybinės vienybės praradimo." 
O tai , anot atsišaukimo, būtų 
ypatinga nelaimė, atsižvelgiant 
„į mūsų didžiųjų [rusų] protėvių 
pasiekimus ir užkariavimus — tų 
protėvių, kurie sugebėjo sujungti 
į vieną valstybe žemes nuo Balti
jos jūros iki Ramiojo vandenyno." 

Valentinas Rasputinas taip pat 

yra 1989 metais kovo mėnesį įs
teigtos Slavų raštijos ir Slavų 
kultūros fundacijos vicepirminin
kas. Daugelis šios fundacijos 
steigėjų yra ultrakonservatyvūs 
rusų nacionalistai, kurie, norė
dami ; -istabdyti sovietinės im
perijos irimą, stengiasi vienyti 
rytinius slavus — ukrainiečius ir 
gudus. 

Užuot pasekę šviesiaisiais sla-
vofilais ir susitelkę j dvasinį rusų 
tautos atgimimą, Rasputinas ir jo 
bendraminčiai kartoja panslavis
tų imperialistinius šūkius. Jų 
manifestuose galvą kelia tradici
nis rusų mesianizmas — aistrin
gas įsitikinimas, kad rusų tautos 
nepaprastos kančios ir ypatinga 
patirtis ją įpareigoja „išganyt:" 
nudvasintą Europą ir pasaulį. 
Rusijos kaimynai — kaip lietu
viai, latviai ir estai — turi nusi
lenkti tai mesianiškai misijai, 
pasiduoti „imperijai-išganytojai," 
ir gėrėtis jos „tautų sujungimo" 
genijumi! 

Todėl Rasputino kalba ir kraš
tutinių rusų nacionalistų dekla
racijos kupinos prieštaravimų ir 
dvelkia tragiška ironija. Smerk
dami bolševizmą, jie pamiršta, 
kad Rusiją „už mongolų jungą" 
labiau nualinusi santvarka irgi 
dangstėsi marksistiniu-lenininiu 
rusų mesianizmo variantu. Bol
ševikai, ypač Stalinas, pasiskoli
no daugeli panslavistinių idėjų, 
taip, kaip naciai, kurie kartojo 
jiems giminingus pangermanistų 
šūkius. Tokių idėjų atgaivinimas 
Rusijoje nuvestų ne į dvasinį 
atgimimą, bet į naujas, pavo
jingas imperialistines haliuci
nacijas. 

Rusų šviesuoliai patriotai jau 
seniai susitaikė su mintimi, kad 
lietuviai, latviai ir estai turi savo 
likimus — kad jų paskirtis nėra 
būti „didingo" Rusijos likimo 
dalelytėmis. Linkėdami rusų 
tautai gero ir atjausdami jos 
kančias, pabaltiečiai atsisako 
būti rusų mesianistų haliucina
cijų objektu. 

Valentinui Rasputinui ir kraš
tutiniams rusų nacionalistams 
nepatinka dabartiniai Rusijos 
„vakariečių" tradicijos tęsėjai, 
kaip Andriejus Sacharovas, kuris 
solidarizuoja pabaltiečių laisvės 
siekiams. Ar nevertėtų tiems na
cionalistams pasiklausyti šian 
dienos žymiausio rusų nacio
nalisto ir slavofilo Aleksandro 
Solženicino, kuris kadais patarė 
savo tautiečiams suteikti Lietu-

M I L D A P A L U B I N S K A I T Ė 

Umberto Eco, semiotikos profe
sorius Bologna universitete, pa
traukė į save Vakarų literatūri
nės publikos dėmesį, 1980 metais 
parašęs savo pirmą romaną II 
nome della rosa (Rožės vardas). 
Šis detektyvinis romanas ne tik 
pasižymi komplikuota fabula, bet 
taip pat supažindina skaitytojus 
su viduramžių semiotikos teorijo
mis ir drauge su paties autoriaus 
kultivuojama mokslo sritimi. Eco 
naujasis romanas II perdolo 
di Foucault (Foucault švytuoklė), 
buvo išleistas Italijoje 1988 
metais Bompiani leidyklos. Itali
jos skaitytojai ir kritikai entu
ziastingai sutiko profesoriaus Eco 
naujausią veikalą. William 
Weaver paruoštą šios knygos 
vertimą į anglų kalbą Foucault's 
Pendulum bus galima įsigyti 
knygynuose šį rudenį, bet jau šį 
pavasarį The New York Times 
pranašavo šiam Umberto Eco 
antram detektyviniam romanui 
didelį pasisekimą. 

Čia norėtųsi skaitytojus šiek 
tiek supažindinti su II pendolo di 
Foucault (kadangi lietuviško ver
timo nėra, patogiausia vartoti 
itališkus pavadinimus). Romane 
Eco sukuria fabulą, per kurią jis 
pateikia semiotinį galvosūkį; 
ypač įdomu, kad autorius pri
stato savo teorijas per vieną 
personažą — Lia. Palyginant 
semiotinį dialogą, vykstantį II 
pendolo su dialogu, randamu II 
nome della rosa, galima iš
ryškinti ir naujojo Eco roma
no prasmę. 

Semiotika yra ženklų mokslas, 
kuris stengiasi suprasti ryšį tarp 
ženklo ir jo reikšmės. Pavyzdžiui, 
raudonas aštuoniakampis yra 
tarptautinis sustojimo ženklas. 
Kaip tas ženklas išsivystė ir kaip 
interpretatoriai (šiame pavyzdy 
— vairuotojai) reaguoja į tą 
ženklą yra semiotikos svarstomas 
įvykis. Svarbiausia sąvoka yra 
ženklas, kurį Eco šitaip apibū
dina savo veikale A Theory of 
Semiotics (Semiotikos teorija): 

Ženklą suprantame, kaip visa tai, 
kas būtų reikšmingu pakaitalu kit
kam. Tas kitas dalykas neturi bū
tinai egzistuoti ar turi kur nors būti 
tuo momentu, kai ženklas jį pakeičia 
(Theory, 7). 

Mūsų pavyzdyje raudonas aštuo-
niakampis pakeičia įsakymą 
„Sustok!" Tas ženklas yra suriš
tas su tam tikrom aplinkybėm 
(stulpas a n t kampo, gatvės 

vai, Latvijai ir Estijai nepriklau
somybę, o patiems sutelkti savo 
meilę ir pastangas į senosios, 
autentiškos Rusijos šerdį — į 
šiaurę ir į rytus nuo Baltijos 
valstybių. 

J . P . 
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Italų mokslininkas ir rašytojas, dabartinio semiotikos mokslo viena? iš vyraujančių tyrinėtojų Umberto Eco. 

dešinėje pusėje), kurias semio
tikai vadina simbolių kodu. Mūsų 
pavyzdyje vairavimo taisyklės 
sudaro bendrą semiotinę sistemą, 
kurioje sustojimo ženklas ir sim
bolių kodas yra t ik tos sistemos 
dalys. Vairavimo įstatymų se
miotinė sistema tvarko kasdie
ninį automobilio vairavimą ir 
užtikrina saugią kelionę per 
miestą. 

Semiotika žiūri į tokius bana
lius įvykius, kaip automobilio su
stojimą prie raudonos šviesos, 
naujomis akimis ir stengiasi at
rasti, kaip reikšmė asmens yra 
suteikiama ženklui ir ženklo per
duodama asmeniui. Tas aplinkos 
įreikšminimas išvysto ryšį tarp 
asmens ir pasaulio, pagal kurį 
sprendžiame apie asmens vei
kimą. 

Umberto Eco vykdo dialogą 
apie semiotiką savo romanuose 
per moterų personažus. II nome 
della rosa romane yra tiktai 
viena moteris personažų tarpe, 
nes veiksmas vyksta viduramžiš
kame vienuolyne. Ji y ra kaimo 
mergaitė, kurią pasakotojas vie
nuolis Adso prisimena kaip svar
bią jaunystės laikotarpio dalį, 
sudarančią ir pagrindinį romano 
veiksmą. Kaimo mergaitė ski
riasi nuo kitų personažų ne vien 
lytim. Nei pasakotojas Adso, nei 
skaitytojas nežino jos vardo ar jos 
asmeninės istorijos. Ji neištaria 
nei vieno žodžio, ir užtat jos vaiz
davimas pareina nuo ryšio tarp 
jos ir pasakotojo Adso. Ją vos 
galima vadinti veikėja, nes ji 
nes i re iškia nep r ik l ausoma i s 
veiksmais. Tačiau reikia pažy
mėti, kad Adso akyse jo pasako
jimo prasmė išreiškiama toje 
kaimo mergaitėje. 

Tad galima sakyti, kad pir
mame Eco romane // nome della 
rosa vienintelė moteris turėjo 
ženklo rolę: jos reikšmė priklau
sė nuo aplinkybių ir visų pirma 
nuo interpretatoriaus — pasako
tojo Adso. Ir. atvirkščiai, aplinky
bės, visa fabula, buvo jos figūros 
įprasmintos. J i yra pavyzdys 
ženklo — pavyzdys, kur is skai
tytojui įrodo ženklo svarbą įvykių 
interpretacijoje ir pabrėžia, kad 
įvykio prasmė yra perduodama 
per asmens išsirinktą ženklą. 

II pendolo di Foucault fabula 
vyksta tarp 1970 ir 1984 metų. 
Šiame romane vaidmenį turi ne 
viena moteris. Svarbiausia iš jų 
vadinasi Lia. Nors Lia, kaip ir 
pirmojo romano kaimo mergaitė, 
veda skaitytoją prie pokalbio apie 
semiotiką, jų rolės yra labai skir
tingos. Kaimo mergaitė, vėl kar
tojant, yra ženklas; Lia gi yra 
nepriklausomas asmuo, kuris pa
teikia Eco išvystytus argumentus 
apie semiotika. 

Šią romano veikėją — encik 
lopedijos redaktorę skaitytojui 
leidžiama gerai pažinti: jos būdas, 
jos asmeninė pasaulėžiūra yra at
skleidžiami ne vien per pasako 
tojo apibūdinimus, bet ir jos pa
čios dialoguose su pasakotoju, kur 
pasakotojo ir skaitytojo vaizdai 
nesutinka. Lia veikia šiame 
romane kaip semiotinių sistemų 
į vertintoja ir kūrėja; ji įgyven

dina autoriaus nuostatas apie 
sėkmingas semiotines sistemas, 
kol pasakotojas ir du bičiuliai iš
vysto kenksmingą semiotinę sis
temą, kuri tyčia netinka kasdie
niniam gyvenimui. 

// pendolo pasakoja, kaip trys 
personažai, Casaubon, Belbo ir 
Diotallevi, sukuria klaidingą 
pasaulio istoriją. Istoriją jie 
įvertina parapsichologinės pa
saulėžiūros pagrindu. Visus 
įvykius veda slaptos organizacijos 
ir slaptas mokslas; pavyzdžiui, 
Kristaus kančia yra interpretuo
jama kaip alegorija Templinin-
kų riterių ordino persekiojimo 
13-ajame amžiuje. Šis istorijos 
perdirbimas užima didesnę kny
gos daiį. Nors trys draugai suku
ria barokiškai juokingą istorijos 
parcdiją, kurioje susitinka Hit
leris su Minnie Mouse. jie kar tu 
sukura ir melą. Tai primena Eco 

anksčiau išreikštą mintį apie 
melavimą ir semiotik? 

Semiotika iš esmės studijuoja visa 
tai. ką galima panaudoti meluoti. Jei 
ko nors negali naudoti meluot', taip 
pat to negali nai doti ir tiesai 
pasakyti; iš tikrųj-, to visai negali 
panaudoti „sakjti Manau, kad 
„melo teorijos" išaiškinimas yra 
gana išsami programa bendrai se
miotikai (Theory, 7). 

Romane išvystytas melas įrodo, 
ka ip tyčia klaidingos semiotinės 
sistemos paveiki'3 jų kū jus, 
naudotojus ir apiir.. 

Nors Casaubon ir jo d J d.* 
sukur ia savo istorijos pa 
juokais, ki t i personažai pn 
t ikė t i jų rūpestingai par 
melu. Autorius nubaudžiž s 
personažus, juos užmušda »s, 
užt ikr indamas, kad mirt iti-
t ik tų jų semiotines klaid s Ne
teisinga istorijos interpreu iš-
vysto ryšius su aplinka, ku: įe yra 
žmonijai klaidingi ir kenksmingi. 
Iš pagrindinių romano personažą 
vienintelė Lia išlieka gyva; todėl 
ver ta pasižiūrėti į jos semiot 
nę rolę. 

Nuo pat pradžių Lia įspėja 
Casaubon, kad jo užsiėmimas gali 
neš t i tik nelaimę jam ir kitiems. 
J i a i šk ina pasakotojui , kad 
ženklų (istorinių įvykių) reikšmė 
t u r i ryšį su kasdieniniu gyve
nimu, gyvo asmens patir t imi 
pasaulyje, paremdama Eco nuo
monę, išreikštą A Theory of 
Semiotics. kad: 

Semiotika pripažįsta kaip vienin
telę medžiagą, kūną ji gali tyrinėti... 
materialinius reiškinius (317). 

Lia taip pat pritaria Eco argu
mentams, apkaltindama Casau
bon aklumu, aplinkybėmis inter
pretuojant ženklus. Trys persona
žai vaizdavo istoriją, lyg visi 
jos įvykiai priklausytų slaptųjų 
mokslų istorijai, nežiūrint laiko 
ir vietos aplinkybių, kurios įrodo 
kitokią jų reikšmę. Pagal Eco. 
tok ia nelankst i interpretacija 
n ė r a priimtina, nes: 

Ženklas nėra nesikeičianti semio
tinė būtis, bet verčiau susitikimo 

(Nukelta į 2 psl.) 

Dalia Kolbaitė 
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Šaukė Lietuva, sulaukė... 
Įspūdžiai iš kazimierinės operos „Dux Magnus" pastatymo Vilniuje 

D A R I U S L A P I N S K A S 

Lėktuvo ratai pamažu pradeda 
riedėti, bet tuojau pat padidina 
greitį, lyg negalėdami pakęsti 
% ašaros saulės įkaitinto grindinio 
karščio, panašiai kaip aš pirmą 
sykį vidurdienyje padėjęs koją 
ant Rio de Janeiro šaligatvio — 
norisi vaikščioti normaliu grei
čiu, bet karštis sunkiasi per batus 
ir ėjimo tempas sparčiai didėja — 
lėt I J vo ratai vis greityn, greityn! 
Pagaliau atsiplėšia nuo įkaitusio 
grindinio — nesudegę!.. Mes jau 
virš debesų. 

Ilgas skrydis prieš akis. Atsi
verčiu Dv\ Magnus partitūrą: 

Karališkoji Vavelio pilis — 
Siajonė daugelio princesių 
Visuos kraštuos. 
Sapnuoja s -razuolį karalaitį. 

Sapnuoiu ir aš. Sapnas trum
pai sudrumsčiamas Belgrade ... 
Mask' e .., iki mane galutinai 
j'_»budina piloto balsas: ,,Skren-
!ame aštuonių tūkstančių metrų 
valandos". Kaip nuostabiai ža
viai suskamba mano ausyse šis 
žaviai suskamba mano ausyse šis 
paprastas piloto pranešimas, 
p-rmą kartą man nuaidėjęs per 
Ii ktuvo garsiakalbius gimtąja 
- >.lba. 

Pagaliau lėktuvo ratai paliečia 
gimtąją žemę ir staigiai atšoka 
lyg nuo įkaitusio objekto. Ne 
tropikų saulė taip įkaitino žemę. 
o darbymetis Lietuvoje — tiek 
daug padaryta per tokį trumpą 
laiką. Norisi pulti ir apkabinus 
šią brangią žemę šaukti: „Tu dar 
gyva!" Bet tuo pačiu momentu 
atsiduriu glėbyje viso būrio 
giminių, valandų valandas kan
triai laukusių aerouoste. Susiti
kimui įamžinti apjuosia mane per 
pečius ilga tautine juosta su 
įaustu įrašu: „Lietuva brangi 
mano tėvynė — Dariui — 1989." 
Pasijaučiu kaip kunigas, atvykęs 
laikyti vidurnakčio mišių. Bet 
mano kunigystė greitai baigiasi. 
Julius (Lietuvos kompozitorių 
sąjungos pirmininkas) ir Beatri
čė, pasitikę mus Maskvos aero
uoste, bei Viktoras (Kompozito
rių sąjungos sekretorius) tempiasi 
mus į kompozitorių namus vidur
nakčio vaišėms, o Liudas (Teatro 
direktoriaus pavaduotojas) ra
gina pirma nuvykti į nakvynių 
vietas ir atsikratyti nuo kelionės 
apdulkėjusio bagažo. Po vaišių 
einame nors porai valandų su
merkti akių, nes čia pat ryte jau 
pirma repeticija su orkestru. 
Prieš nueidamas miegoti žvilgte
riu pro langą. Nors dar tik trečia 
valanda paryčiui, bet jau švinta 
— koks gražus Vilnius!.. 

Po pusryčių pradedame repe
tuoti su orkestru — daug jaunų 
veidų, pilna jaunatviško entuzi
azmo. Muzika, tiesa, nelengva, 
gana komplikuota, bet kaip leng
va susikalbėti, vienas kitą su
prasti, kai atrandi, kad pats 
sudėtingiausias ritmas ar metras, 
pats aštriausias disonansas glūdi 
mūsų tautos turtingame kūry
biniame lobyne. Gal nespėjau 
visko išaiškinti pirmoje repetici
joje, bet tai, kas nebuvo pasakyta, 
suprato orkestro širdis ir jau po 
pirmos repeticijos mes kalbėjome 
bendrąja kalba — „Aišku, visai 
aišku." 

Vakare nuėjome pasiklausyti 
Beethoveno operos Fidelio. Bu 
vau gana skeptiškai nusiteikęs, 
nes žinojau, koks silpnas, tiesiog 
naivus šios operos pirmo veiksmo 
libretas ir kokios baisiai balsą 
nualinančios pagrindinių solistų 
partijos. Iš daugelio matytų 
Fidelio pastatymų teliko tik 
vienas mano atmintyje — tai 
Wagnerio vaikaičio kontroversi
nis šios operos pastatymas Stutt-
garte su jo žmonos choreografija 
chorui. Vienas iš sunkiausių tos 
choreografijos uždavinių buvo 
choro vaikščiojimas ratu aplink 
Trn.i prieš tai dainuotos lėtos 

Kompozitorius Darius Lapinskas kalbasi su Lietuvos radiofono atstove prieš 
Vilniaus Operos vienbutį. 

Nuotrauka Algimanto Žiziūno 

muzikos ritmu, tuo pačiu metu 
dainuojant greitą, nieko bendra 
su tais žingsniais neturinčią 
muziką. Dar ir šiandien prisime
nu užsiutusius choristus: „Jeigu 
Frau Wagner nori atsikeršyti 
savo vyrui už jo aferą su ta jauna 
primadona, tai kodėl gi mes 
turime už tai kentėti." Ir visgi, 
nežiūrint ir visų išradingiau
sių užmojų antran e veiksme, 
operos pirmo veiksmo dilema 
nebuvo išspręsta. Bet štai at
siveria Vilniaus operos scena. 
Tarp nuotaikingu ir žavių pirmo 
veiksmo arijų, duetų ir kvartetų 
pasirodo realistiškai žiaurios ir 
šiurpios Sibiran tremiamų žmo
nių scenos. Tirono Don Pizzaro 
vaidmuo tampa universaliu, lai
ko ir vietovės nesukaustytu krau
gerio simboliu, ir sėdi žmogus 
kaip prirakintas prie sėdynės per 
visa veiksmą, neįtikėdamas nei 
kur esi, nei ką regi. Visą bendrą 
dramatinį įspūdį dar daugiau iš
ryškina neišpasakytai išradingas 
scenovaizdis, kur yra panaudo
jamos visos moderniausios Vil
niaus operos scenos techninės 
priemonės. Ir virš viso to drama
tinio išgyvenimo prašvinta lyg 
rytmetinė žvaigžde Sofija Jonai
tytė, savo vidiniu spinduliavimu 
ir \ant tvirtų vokalinių pamatų 
paremtu ekspresyviu dainavimu 
sukūrusi neužmirštamą Leonoros 
vaidmenj.Taip pat labai įspūdin
gai pasirodo ir Sergejus Larinas, 
savo galingu tenoro balsu atnešęs 
stiprybės kankinamam Flores-
tanui didžiausiose jo nusivyli
mo valandose. Dirigentas Jonas 
Aleksa griežtu mostu ir klasiška 
Beethoveno interpretacija išryš
kina operos orkestro ir solistų 
aukštą meninį lygį ir suteikia 
visam dramatiškai išsišakoju 
šiam spektakliui artistinį iš
baigtumą. Po tokio spektaklio 
galima tik sušukti tūkstantį ir 
vieną BRAVO! Vilniaus operos 
vadovybei (Valio Virgilijui!) ir jos 
menininkams. 

Kitą diena susitinkame su Dux 
Magnus operos mimancu. Koks 
egzotiškai skambantis žodis. Pas 

mus tai vadinama statistais, bet 
kaipgi kitaip galima būtų pa
vadinti tokių gražių, grakščių 
merginų būrį kaip mimancu. 
„Ach, die ewige VVeiblichkeit!" 
Jos savo prigimto talento ir ne
sibaigiančios energijos repeti
cijose dėka Dux Magnus spektak
liuose užpildė erdvią Vilniaus 
operos sceną judesiu, meile, poezi
ja ir šokiu. O Liudai, kaip tobulai 
išsprendei mimanco klausimą, ly
giai taip. kaip tu sprendi visas su 
spektaklio paruoša surištas prob
lemas — kaip su magiko lazdele 
visos problemos pranyksta. Tiesa, 
negalima pamiršti ir mimanco 
vyrų, įspūdingai atlikusių Perkū
no garbinimo apeigas ir k i tur 
efektingai prisidėjusių prie ope
ros dramatinės eigos. 

Nauja diena, nauji rūpesčiai. 
Atvykome su Dux Magnus kos
tiumais, bet neatsivežėme deko
racijų. Tačiau prisiminęs operos 

tekstą — „Per ugnį ir ledą ranka 
Dievo veda..." nuėjau gana opti
mistiškai nusiteikęs į technikinę 
repeticiją. Iš Chicagos buvau atsi
vežęs Ados (Kanados ir Amerikos 
spektaklių dailininkės) sceninius 
labai spalvingus eskizus, kurie, iš 
scenos gilumos projektuojami 
skaidrių aparato ant permatomo 
audeklo, užpildė visą erdvią 
sceną. Aš t ik pagalvojau, kiek 
Adai būtų užtrukę nutapyti tokį 
didžiulį audeklą. Tada Algis (Vil
niaus operos dailininkas) su pa
galba kelių tuzinų scenos darbuo
tojų rankų suformavo iš smul
kaus tinklinio audeklo penkias 
didžiules skulptūras, kurias Le
vas (Operos šviesos dailininkas) 
vienur nuspalvino šviesų pagalba 
kaip medžius, kitur kaip pilies 
kolonas. Nagi prie to dar buvo 
pridėtas didžiulis aukuro akmuo, 
kitoje scenoje vėl karališkieji sos
tai a rba tiesiog „čiurlioniški" 
aukšti , piramidės formos laiptai 
scenos gilumoje, ant kurių buvo 
atliekamos Karalaičio Kazimiero 
ir Lietuvos (Lietuvos Dvasios 
vaidmenyje) s u t u o k t u v i n ė s 
apeigos. Ir t a i p po geros dienos 
darbo didžiulė Vilniaus operos 
scenos erdvė buvo transformuota 
į Vavelio pilį, Vilniaus katedros 
aikštę ir Lietuvos girią — šventą 
Lietuvos girią. 

Repetavome tikrai daug — or
kestras turėjo susipažinti su nau
ja, niekad negrota muzika, solis
tai turėjo priprasti prie scenos 
erdvės ir kaprizingos salės akus
tikos. Todėl tur iu lenkti galvą 
prieš Naujosios Operos solistus, 
kurie išsilaikė pilnoje balsinėje 
stiprybėje, pilnas šešias dienas re
petavę, dainavę keturiuose spek
takliuose per tris dienas ir dar po 
varginančios kelionės tris dienas 
Stuttgarte darę operos įrašą. Viso 
to šviesoje kaip juokingai skam
ba plačiai pasklidęs mitas, skel
biąs, jog moderni muzika gadina 
balsus. O iš tikro yra taip, kad tie 
solistai, kurie moka dainuoti, gali 
dainuoti ir modernią, ir klasikinę 
ar romantišką muziką, o tie, ku
rie nemoka dainuoti, neturėtų 
dainuoti nei modernios, nei bet 
kokios kitos epochos muzikos. 

Kadangi visos dienos buvo skir
tos repeticijoms, t a i neliko per 
daug laiko bet kam kitam: nega
lėjau aplankyti gimtinės, žavių
jų Nemuno krantų , garlaivių 
prieplaukos Kaune. Negalėjau 
bevaikščiodamas Laisvės alėja 
kramtyti dešrelę su garstyčiom ir 
vakarop nuėjęs prie Nežinomo 
Kareivio kapo mintimis nuskristi 
į savo vaikystės dienas, kai tėvas 
mane nusivesdavo į vėliavos nu
leidimo apeigas ir ta ip mes lyg 
malda užbaigdavome kiekvieną 
mūsų nuotykingą išvyką į Kau-

Prieš pat Dux Magnus premjerą Vilniuje — paskutinis gestų išsiaiškinimas operos pirmajai scenai. 

ną. Bet ką gi kalbėti apie išvykas 
iš Vilniaus, kai cia pat pritrūko 
laiko patenkinti visų gražių 
moterų norus. Tad keldavausi 
ankstyvą rytą ir susitikęs netoli 
Operos rūmų medžio šešėlyje 
ant suoliuko dalijausi savo gi
liausiomis širdies paslaptimis. Ir 
kadangi kiekvieną dieną buvo vis 
nauja moteris, tad kiekvienai 
tegalėjau atskleisti tik mažą dalį 
savo širdies, kad savęs nepakar
točiau ir nesusikompromituo
čiau. Mat būta tai švelniosios 
lyties žurnalisčių bei muzikologių 
iš TV, radijo, laikraščių bei 

įvairių kultūrinių žurnalų, taip 
kad bet kokios minties pakartoji
mas būtų turėjęs katastrofinių 
pasekmių. O kalbėti buvo tikrai 
daug apie ką. Juk beveik pusė 
šimtmečio praėjo, kai išvykau 
klajoti svetur iš šio brangaus 
krašto. „Jūs grįžtate namo po 
keturiasdešimt penkerių metų. 
Ar jūs suprantate dabar, kiek Jūs 
Lietuvai esate reikalingas?" — 
užklausė mane viena iš jų. „Ach, 
iš tiesų Lietuva man daugiau rei
kalinga..." — atsakiau ir trumpai 
užsikosėjau, kad neišduočiau sa
vo balso suvirpėjimo mūsų pokal

bį užrašančiam magnetofono apa
ratui — „Lietuva, kuri mane 
išlydėjo svetur su neišsemiamu 
mūsų liaudies dainų kraičiu, 
padėjusiu man susikurti savitą 
kūrybinį stilių ir per savo kūrybą 
atrasti save. Tai buvo man lyg 
kelrodis gyvenime; nežiūrint, ku
rį kelią pasirinkdavau, kelionė 
visada visibaigdavo Lietuvoje. 
Lokys, Maras, Karalius Min
daugas ir daugelis kitų kūrybinių 
užsimojimų... Jūs dar tikriausiai 
esate per jauna juos prisiminti". 

(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 

A.a. latvių istorikas 
Edgar Anderson 

Žinomas latvių istorikas prof. 
dr. Edgar Anderson, gimęs 1920 
metais Tukums, Latvijoje, tra
giškai žuvo šių metų liepos 4 die
ną automobilio nelaimėje Kalifor
nijoje, grįždamas į savo namus 
San Jose, Califomia, iš Vienuo
liktosios latvių dainų šventės, 
vykusios 1989 metų liepos mėne
sio pradžioje Long Beach, Califor-
nia. Su juo vyko iš okupuotos Lat
vijos besilankanti žurnalistė 
Drosna Zarina, kuri, nelaimėje 
sunkiai sužeista, mirė ligoninėje. 
J i buvo lydėjusi latvių grupę į 
Tobago salą paminėti tenai atvy
kusių kuršių įsikūrimą prieš 350 
metų. 

Profesorius Edgar Anderson 
universitetą baigė Latvijoje. Nuo 
1946 iki 1949 metų studijavo 
Wuerzburge, Vokietijoje. Daktaro 
laipsnį gavo Chicagos universite-
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te, paruošęs studiją „The Curo-
nians in the West Indies". Nuo 
1957 metų profesoriavo San Jose 
universitete, Kalifornijoje, kaip 
mokslininkas bendradarbiavo 
Hoover Institute ir kitur. 

Edgar Anderson buvo vienas iš 
steigėjų Baltic Historical Re
search Institute (AABS). Yra iš
spausdinta apie 15 jo parašytų 
knygų apie Latviją, latvių istori
ją, kuršius Karibų jūroje ir Afri
koje. Švedijoje paskelbė du tomus 
(704 ir 698 puslapių) Latvijos 
visture arpolitika, daugiausia lie
čiančius latvius Antrojo pasau
linio karo laikotarpiu, ten taip 
pat gausu žinių apie Lietuvą. Pa
skelbė daug straipsnių istorinė
mis, politinėmis temomis, vėliau
siomis žiniomis net apie 300. 
Bendradarbiavo anglų kalba lie
tuvių spaudoje. 

Profesorius Edgar Anderson 
buvo labai energingas, veiklus, 
turėjo surinkęs naujų istorinių 
duomenų, buvo numatęs vykti į 
Latviją papildyti turimų žinių. 
Buvo vyriausias redaktorius už
sienyje spausdinamos latvių 
enciklopedijos. Velionis paliko 
žmoną Ligitą ir sūnus Philip ir 
Raymond. Istorikas profesorius 
Edgar Anderson yra įtrauktas į 
Lietuvių enciklopedija (37 tomas, 
p. 24-25). Kai kurios jo knygos, jo 
pritarimu ir pageidavimu, yra 
buvusios apžvelgtos ir lietuviš
koje periodikoje. 

Algirdas Gustai t is 

PAPILDYMAS 
Draugo kultūriniame priede rug

sėjo 9 diena išspausdinta mano 
straipsni apie Gotlande .įvykusia 
36-ają Europos Lietuviškųjų studija 
savaitę norėčiau papildyti, paminė
dama svarbų vienetą — Savaitės 
rengimo komitetą ir darbuotojus As
menys, kurių dėka informacija buvo 
teikiama dalyviams ir spaudai, vyko 
registracija ir planavimas bei pro
grama pasisakė, tai -Jonas Pajau 
jis. Eugenijus Budrys. Klemensas 
Gumauskas. Aldona Broland, Alina 
Grinienė, Ona Šimkute .Jangson. 
Valentinas Vilkenas, Kajetonas 
Čeginskas, Edvardas Varnauskas 
Savaitės dalyviai, žinoma, pastebėjo 

„II pendolo 
di Foucault" 

(Atkelta iš 1 psl.) 

vieta nepriklausomiems elemen
tams ... kurie susitinka kodavimo 
nustatytame santykyje (Theory, 49). 

Lia įvertina ženklus pagal mate
rialinius reiškinius, laiko ir vie
tos aplinkybes, ir yra vienintelė, 
kuri lieka autoriaus nenuteista 
siaubingai mirčiai. Štai romano 
išvada: 

Ženklų daryba atpalaiduoja vi
suomenės jėgas ir pati atstovauja 
visuomeninei jėgai...[Ženklų daryba] 
gali kurti ir kritikuoti ideologijas. Tai 
semiotika .. (kuri) yra visuomenės 
kritikos forma ir tuo būdu [yra] 
viena iš daugelio visuomeninės 
veiklos formų (Theory. 298). 
Naudodamas semiotines sistemas 
(ypačiai kalbą, politinę retoriką), 
asmuo išvysto ryšius su aplinka, 
bet ji ar jis turi saugoti, kad tie 
santykiai būtų sveiki h gy
vastingi. 

Umberto Eco romanai yra 
sudėtingi galvosūkiai, kurie 
pasižymi makabrišku komiš
kumu. Jo personažai ir sugalvoti 
įvykiai yra originalūs ir įdomūs. 
Prie // pendolo di Foucault meni
nio bei mokslinio pasisekimo 
prisideda autoriaus argumentai 
apie semiotiką romano fone. Šis 
detektyvinis romanas yra viena 
iš profesoriaus Umberto Eco 
įdomiausių teoretinių paskaitų. 

ŠALTINIAI 

Eco, Umberto. A Theory of Semiotics. 
Bloomington, Indiana: Indiana Universi-
ty Pre99, 1977 

Eco, Umberto // nome della ros* Milan: 
Bompiani, 1980 

I Eco, Umberto II pendolo di Foucault. 
Milan: Bompiani, 1988. 

ir įvertino visų šių asmenų darbus. 
1990 metų Studijų savaitės reklama
vimą ir pranešima padarė Šveicarijos 
lietuviai Irena Kaestli ir kun. dr. 
Jonas Juraitis. 1990 metais Europos 
LietuviAkųjų studijų savaitė vyks nuo 
nitrpjūfio i iki 12 dienos 

Ramunė Kubiliūtr 
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Tautosakos lobyno ištikimas sargas 
Dr. Jono Balio aštuoniasdešimties metų ir jo naujausio tautosakos rinkinio proga 

Turbūt tik nedaugelis moksli
ninkų švenčia savo aštuonias
dešimtąjį gimtadienį, tais pačiais 
metais išleidę dar vieną didelį 
veikalą, įsirikiuojantį į gausią 
seriją darbų ir tyrinėjimų, ku
riems jie buvo pašventė visą savo 
gyvenimą. Etnologas ir tauto
sakininkas dr. Jonas Balys šių 
metų lieos 2 dieną Silver Spring, 
Maryland, sulaukė 80 metų. Jo 
nuopelnai lietuvių tautosakos 
r inkimui ir tyrinėjimui yra 
neįkainojami: nuo 1935 metų iki 
pat šių dienų jis yra leidęs vieną 
po kito mūsų tautosakos rinkinį 
bei studijų tomą, ir ne tik lietuvių 
bet taip pat ir anglų bei vokiečių 
kalbomis. Mūsų spaudoje ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje, ir 
išeivijoje jis yra buvęs ir tebėra 
uolus bendradarbis aktualiais 
kultūriniais klausimais. O dar 
šių metų birželio mėnesį pasirodė 
naujausia jo knyga — Suvalkiečių 
liaudies kūryba Amerikoje. 
Galima galbūt būtų sakyti, kad 
šiuo atveju gražiai apsukamas 
vienas iš mūsų visuomenės 
papročių — ne tiek mes jį sveiki
name ir viešai pagerbiame su
kakties proga, kiek pats sukaktu
vininkas mus gausiai apdovanoja 
— jau vienuoliktu jo „Lietuvių 
tautosakos lobyno" serijos tomu. 

Už visa tai turime būti jam la
bai dėkingi. Jeigu mėgstame 
sakyti, kad mūsų tautos kūrybi
nis lobynas yra neišsemiamas, tai 
čia gera proga prisiminti, kad jis 
mums patiems liktų beveik nepa
siekiamas, nebent tie turtai kieno 
nors pastangomis yra atkasami, 
renkami, saugojami, sistemati
zuojami, interpretuojami. O su 
kokiu kruopštumu ir moksli
ninko ištikimybe savo liaudies 
šaltiniams šį darbą dr. Jonas 
Balys yra vykdęs, geriausiai 
pailiustruoja jo paties pasako
jimas šioje naujoje knygoje apie 
patyrimą su „Ulijonos baladę" 
jam padainavusia Amerikos lie
tuve Uršule Žemaitiene: 

„Ulijonos" baladė (28) yra ži
noma visuose slaviškuose kraš
tuose, nuo rusų šiaurėje iki ser-

DT. Jonas Balys 

bų pietuose, ir dar kaimyninėse 
su s l a v a i s t a u t o s e : ją žino 
albanai, lietuviai (latviai ne), ru
munai ir vokiečiai. Man buvo 
žinoma 18 liet. variantų, kurių 6 
užrašiau JAV-se. Lietuviai grei
čiausiai tą dainą perėmė iš lenkų, 
nes yra daugiausia panašumų. 

Įdomus dalykas, kad U. Žemai
tienės versija yra skirtinga nuo 
paprastai sutinkamų. Sesuo at
sako: „Netrotysiu savo brolį", 
tada „Ir supyko janarolas.../ Ir 
patraukė bėrą žirgą,/ Ir sumynė 
jauną paną." Aš turėjau jau 
Žemaitienę paklausti, a r ji pati 
sugalvojo tokią pabaigą, a r iš kitų 
girdėjo ir kur — Lankeliškėse ar 
Čikagoj? J i būtų man teisybę 
pasakiusi. J i galėjo ir pati pakeis
ti pabaigą, kad būtų gražiau, nes 
ji nemėgo „negražių da inų" 
(nepadorių ir pan.). Kaip t ikra 
liaudies dainininkė, ji turėjo teisę 
tokį pakeitimą padaryti (juk taip 
ir a t s i randa variantai!) . K a s 
ga l ima t i k r a i l i aud ie s dai 
nininkei ar kaimo skerdžiui, t a s 
negalima daryti mokytam profe
soriui pagal savo kul t ivuotą 
skonį" (pp. 138-139). 

Kitą svarbų tikro tautosakos 
rinkėjo ir mokslininko bruožą liu
dija ir tai , jog dr. Jonas Balys 
jokiu būdu nesustojo ją rinkęs ir 

tyrinėjęs tada, kai kelias į tiesio
ginį jo darbo šaltinį — Lietuvos 
kraštą ir žmones gyvenimo pu
siaukelėje buvo užkirstas. Lie
tuv ių t a u t o s a k a i r i n k t i jis 
pamatė atsivėrusią galimybę čia 
pat, Amerikoje — iš pirmykščių 
lietuvių išeivių kartos. Kad tai 
savo ruožtu buvo didelis ir svar
bus darbas mūsų kultūrai rodo 
šis pavyzdėlis: kai Amerikoje šį 
pavasarį lankėsi „Ratilio" an
samblis, beveik visi jo nariai 
norėjo gauti ir į Lietuvą parsi
vežti dr. Jono Balio knygą Lietu
vių dainos Amerikoje (1958). 
Reikia t ikėt is , kad panašaus 
atgarsio Lietuvoje susilauks ir 
dabartinis dr. Jono Balio tomas 
Suvalkiečių liaudies kūryba 
Amerikoje, kur ią to l iau čia 
apžvelgsime. 

Šioji knyga yra vienuoliktoji dr. 
Jono Balio redaguota „Lietuvių 
tautosakos lobyno" knyga. Jos 
pirmtakės: I. Dvasios ir žmonės. 
Liaudies sakmės. Bloomington, 
IN, 1951; H. Liaudies magija ir 
medicina. Bloomington, IN, 1951; 
III. Suvalkiečių vestuvės. Cleve-
land, OH, 1953; IV. Lithuanian 
Narrat ive Folksongs. Washing-
ton, DC, 1954; V. Lietuvių dainos 
Amerikoje. Pasakojamosios dai-
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nos ir baladės. Boston. MA, 1958: 
VI. Lietuvių dainos Amerikoje. 
Lyrinės dainos: meilės, papročių, 
darbo, švenčių ir pramogų. Silver 
Spring, MD, 1977: VII. Lietuvių 
kalendorinės šventės. Tautosaki
nė medžiaga ir aiškinimai. Silver 
Spring, MD, 1978; VIII. Vaikys
tė ir vedybos. Lietuvių liaudies 
tradicijos. Silver Spring, MD, 
1979; IX. Mirtis ir laidotuvės. 
Lietuvių liaudies tradicijos. Sil
ver Spring, MD. 1981; X. Lietu
vių žemdirbystes papročiai ir 
tikėjimai. Lietuvių liaudies tradi
cijos. Silver Spring. MD, 1986. 

Knyga padalyta į penkias da
lis: Patarlės ir priežodžiai, Mįslės, 
Dainos, Pasakos, Sakmės. Kny
gos įvedamosiose pastabose auto
rius pirmiausia supažindina skai
tytoją su Sūduvos arba Suvalki
jos sąvoka. Tai Užnemunės kraš
tas, kuriame šalia sūduvių gyve
no ir jotvingiai. Ir sūduviai, ir jot
vingiai žuvo tryliktojo amžiaus 
gale žiauriose kovose su slavais ir 
su kryžiuočių ordinu. Išnaikinus 
senuosius gyventojus, kraštas 
apaugo giriom. Po 1422 m. Melno 
taikos į Sūduvos kraštą kraustė
si nauji gyventojai, daugiausia iš 
vidurinės Lietuvos. Suvalkiečiais 
vadiname Užnemunės gyvento
jus, kurie Nepriklausomos Lietu
vos metu gyveno Šakių, Vilkaviš
kio, Marijampolės. Alytaus ir Sei
nų apskrityse. 

Prie Suvalkijos gyventojų daž
nai priskiriami ir dzūkai, tačiau 
etnografiniu ir kalbiniu atžvilgiu 
dzūkai sudaro savotišką ir skir
tingą grupę, daug kuo nepanašią 
į šių dienų suvalkiečius. Pavyz
džiui, tik dzūkai turi „Gavėnios 
dainas" — liūdnas, romantiškas, 
tragiškas balades. Dzūkai išskir
tini kaip savarankiška ir origina
li etnografinė sritis. 

Mažlietuvių tautosaka anapus 
Šešupės yra tokia pat, kaip ir su
valkiečių. Tačiau atsirado ir sa
vitos tautosakos (pavyzdžiui, žve
jų dainos). Senųjų prūsų kalba iš
nyko, nes po Melno taikos daug 
lietuvių iš Suvalkijos atsikėlė į 
Rytprūsius, ir senprūsiai suvokie
tėjo arba sulietuvėjo. Prūsų tau
tosakos neišliko, liko tik mitolo
giniai vardai ir kai kurių papro
čių aprašymai. 

Knygoje skelbiama tautosaka 
buvo dr. Jono Balio užrašyta 
1949-51 metais daugiausia iš 
dviejų ilgus metus Amerikoje 
pragyvenusių suvalkiečių mote
rų, kurios turėjo nuostabią at
mintį ir pamėgimą liaudies kūry
bai. Pirmoji buvo Uršulė Ban-
doraitytė Žemaitienė (gyveno 
Bridgeporte, Chicagoje), o antro
ji — Magdalena Takažauskienė 
(gyveno Pittsburghe). Jų gyveni
mas — išeivijos istorija. Žemaitie
nė baigia savo biografiją taip: „Aš 
dar labai *rokštu, kad Lietuva 
kuo greičiausiai taptų laisva ir 
nepriklausoma. Norėčiau dar ap
lankyti savo mylimą šalelę, ap
lankyti tėvelių kapus, juos aprau
doti ir pasimelsti. Tikiu, kad dar 
rasčiau ir savo giminių, gal dar 
visi neišmirė ir neišžudyti. Jei 
man Dievas duotų dar parvažiuo
ti į Lietuvą, aš pažinčiau kiekvie
ną takelį, kiekvieną medelį, ar 
koks medelis ir akmenėlis ten au
go ar gulėjo. Aš pasakyčiau vis
ką, nors būtų duobės iškastos ar 
kanuoliu išraustos, ar mūrai iš-
budavoti ant tos vietos, kur kas 
tada stovėjo. Aš ir šiandie viską 
matau savo vaizduotėje ir neuž
miršau nieko, nes per visus tuos 
36 metus aš niekados neišleidau 
iš savo minties brangiosios Lietu
vos vaizdų. Lietuva stovi, kaip 
koks veidrodis, kaip altorius prieš 
mano akis." 

Patarlių ir priežodžių surinkta 
lygiai du šimtai. Jie suskirstyti j 
tokius skyrius: Protingumas, 
gudrumas; Gudrus po laiko; Tur
tingumas ir neturtas; Darbštu
mas ir taupumas; Laimė ir nelai
mė; Jaunystė ir senatvė: Sveika-

(Nukelta į 4 psl.) 

Emigrantų į Ameriką dainos 
Man reiks išeitie in svetimą šalį 

Oi tu sakai, sakalėli, 
Tu (j)aukštai lakioji. 
Išlėkdamas, parlėkdamas 
Navynas nešioji. (2x2) 

Tu parnešei navynėlę 
Man nelabai gerą: 
Girdžiu, kad man reiks išeitie 
In svetimą šalį. 

Oi aš jaunas bernužėlis, 
In kelionę (j)eidams, 
Susiprašiau giminėlę, 
Labai gailiai verkdams. 

Sudie tėvas, motinėlė, 
Prigimta šalelė, — 
Dievas žino, (jjar kalbėsiu 
Čia kada žodelį. 

Sudie broliai, seserėlės, 
Ir mano draugeliai. 
Dievas žino, ar dainuosiu 
Čion kada daineles. 

Sudie kalnam, pakalnėlėm 
Ir žaliom lankelėm. 
Dievas žino, ar pustysiu 
Čia plieno dalgelę. 

Sudie ir tu, mergužėle, 
Paskutiniu kartu. 
Man su tavim begyvenant 
Širdelėj pakarto. 

Kaip išeisiu, išvandruosiu 
In vakarų kraštą, 

Veiveriai 

Tada gausi, mergužėle, 
Tu no(g) mani raštą. 

(j)Atrašysiu gromatėlę, 
Meilingus žodelius, 
Tu šluostysi 'jjašarėles 
Nuo skaisčių veidelių. 

Nuvažiavau vidur marių, 
Susuko galvelę. 
Vai tik misliau, kad sugrįščia 
Į savo šalelę. 

Vai tu (j/aukse, tu sidabre, 
Susukai galvelę. 
(jjAš už tave privažiavau 
Svetimą šalelę. 

Atvažiavau (j)Amerika, 
Čionai apsistojau. 
Kai pamačiau (j)Aušros žvaigždę, 
Linksmai uliavojau. 

Būtų linksma bernužėliui 
Svetimoj šalelėj, 
Tik negirdžiu dainuojančių 
Lietuvos panelių. 

Amerike starkūs vyrai, 
Auksu pažeboti. 
Betgi nėra toki gražūs, 
Kad ne pentinuoti. 

Amerikos skaisčios mergos, 
Auksu lenciūguotos. 
Betgi nėra tokios gražios, 
Kad ne vainikuotos. 

Reik apleisti Lietuvą Gudeliai 
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Ya.1 t a i t»u d*-icul 

Kad aa- a u - r l - r^J. 

Vai tai tau dėkui, 
Mielai močiutei, 
Kad mane užauginai 
Ir dorai išmokinai. 

Vai tik ne dėkui, 
Mielai močiutei, 
Kad ženytis prispyrei, 
Nepatogią pagyrei. 

Buvo pražydę 
Mano dienužės, 
Bet neilgai žydėjo, 
Nukrist tuojau turėjo. 

Nes jau negryžta, 
Kada apvysta, 
Ant kvietkelių žiedeliai, 
Bijūninės roželės. 

— Vai amži, amži. 
Amželi mano, 
Kur ką tu man žadėjai. 
Mylimą kur padėjai? 

Jau nusibodo 
Man bedūsaujant, 
Tarp liūdnųjų dienužių 
Ir be meilių žodužių. 

Brėkštant aušrelei, 
Tekant saulelei, 

Nerimsta man širdužė, 
Kaip dūzgianti bitužė. 

Vienoj dienužėj, 
Tai nedėlužėj, 
Sudūmojau durnelę, 
Apleist šiąją šalelę. 

—Pirmiau lik sveika 
Tu, tėviškėle,— 
Užaugau aš tavyje, 
Neužmiršiu savyje. 

Ir jūs, dirvelės, 
Lygiosios lankelės,— 
Jau aš jus nelankysiu 
Ir atgal vargiai gryšiu. 

Ir privažiavau 
Amburkos miestą, 
Kur jūros mėlynuoja, 
Stovint laivas siūbuoja. 

Laivas siūbuoja, 
Didžiai ūžuoja, 
Leidos gilyn maružių. 
Ūžiančių vandenužių. 

Vai graudu, graudu 
Mano širdužei,— 
Reik apleisti Lietuvą, 
Tokia mano dalužė. 

Šių dviejų dainų tekstai ir vienos gaidos yra paimti iš dr. Jono Balio naujausio veikalo 
Suvalkiečių liaudies kūryba Amerikoje (Silver Spring, Maryland: Lithuanian Folklore 
Publications, 1989), jo serijos „Lietuvių tautosakos lobynas" vėliausio tomo. Autorius 
savo knygoje šitaip apibūdina (psl. 139) čia spausdinamų (pagal rinkinio numeraciją Nr. 
29 ir Nr. 30) liaudies dainų žanrą: 

Emigrantų dainos (29-30). Lietuviai myli savo gimtąjį kraštą ir jį palieka tik didelio 
vargo ar pavojaus spaudžiami. 

Oi liūdnas liūdnas Oi liūdnas liūdnas 
Žalias berželis. Jaunas bernelis 
Jo šakelės nulinko. Svetimojoj šalelėj... 
Viršūnėlė nusviro. 

Emigrantų dainų nėra daug, jos daugiausia jau knygas skaitančių ir rašyti mokančiu 
žmonių sukurtos. Todėl jos nėra įdomios savo poetine forma, tik duoda kiek informaci 
jos, kaip gyveno ir jautėsi emigrantai prieš kokį šimtmetį. Paprastai jie peikia nauja 
kraštą ir daug kuo skundžiasi. Gimtinėje viskas atrodo buvę gražiau Prisipažįsta, kad 
dėl pinigo ir geresnio gyvenimo vilties jie paliko gimtąjį kraštą, o tą pinigą dažnai sunku 
pagauti. Žinoma, skundžiasi tie. kuriem nepasisekė, o kurie gerai įsikūrė, tie dainų 
nekuria. 

Čia yra duota viena atsisveikinimo daina su tėviške ir nusivylimas nauju kraštu 
(29) Kita daina gal bus gražiausia visų emigrantų damų (30). kai savo kraštą paliko 
dėl romantiškos priežasties, motinos verstas vesti nepatinkama mergaite ir mylįs kitą". 
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Reikia tik grįžti 
Šiaurio Narbuto pokalbis su Marijampolės dramos teatro 
vyriausiuoju režisieriumi Gediminu Sederavičium 

— Ar jūs jaučiatės gyvenąs 
kultūringoje visuomenėje? 

— Akivaizdu, kad kultūros 
kaip ir nėra. Viena kultūra užfik
suota istorijos, kita — mūsų gyve
nime ir santykiuose. Šiandien pa
tirtyje ir žmonių santykiuose jus 
nėra . Kultūrą tars i vartoja 
saujelė inteligentijos, bet jie vie
niši. 

— Visi vaikai mokosi toje 
pačioje mokykloje. Būsimieji ak
toriai, banditai, lakūnai, prekybi
ninkai. Kaip išdygs gėlelė visuo
tiniame šiukšlyne? 

— Aš tikiu žmogaus talentu. 
J is išsiskiria j au mokykloje. 
Mokykla priklauso tik žmogui, o 
ne sistemai, todėl reikia peržvelg
ti pasaulinę patirtį ir rast i mū
sų tautai geriausiai tinkančią 
mokyklą. Šiandien kraštas vi
siškai nualintas. Aš dažnai par
važiuoju į kaimą. Ten kas trečias 
neišsipagirioja dieną naktį . 
Pasiūlė kaimiečiams žemę, o 
jie nenori jos imti. Dauguma 
nemoka, nežino ir nenori. Kam 
stengtis? Jie gali vogti. 

— Ir štai prisisėmęs mokslų 
jūs grįžote į provinciją... 

— Ir tuojau pat suska tau 
izoliuotis nuo bedvasės aplinkos, 
ėmiau gelbėtis meditacijomis, 
joga... provincijoje sunku gauti 
dvasimo maisto. Man sudėtinga 
išv>!_ti į Vilnių ar Kauną, o tu
rėtų būti atviras visas pasaulis. 

— Kuriate teatrą Marijampo
lėje, atsitvėręs nuo jos? 

— Galbūt mano spektakliai pa
tiks tik keliems inteligentams? 

— Ar matote išeitį? 
— Reikia tik grįžti. Buvo Ma

rijampolėje spaustuvė, ėjo kelios 
dešimtys laikraščių. Buvo Mari
jonų vienuolynas su didžiausia 
biblioteka, paskaitomis, chorais. 
Čia vyko dvasinė cirkuliacija, 
žmonių fantaziją žadino kultū
rinė įvairovė. Šiandien mes — 
prarastoji karta. Mes — niekas! 
O ką veikti aktoriui, kuris teat
re turi būti viskuo? 

— Mūsų karta augo be dva
sinių pagrindų. Ar ne tikėjimas ir 
Bažnyčia yra pagrindinis dvasin
gumo šaltinis? 

— Aš augau kaime. Atsimenu 
visą senąjį kaimą iki meliora
cijos. Pamenu visus gojelius, gry
bus, kūdrose vinguriuojančias 
žuvis, gėlynus, alyvas, bites, 
lazdynus, avietynus... visą kaimo 
turtą. Nuo mažens lankiau baž
nyčią, mane pakrikštijo, ruošė 
prie Pirmosios Komunijos. Tai 
pamenu kaip kažkokį fantastinį 
laiką. Aš absoliučiai tikėjau į Die
vą. Tikėjau, kad Dievas viską 
mato. ir visus prasižengimus 
pasisakydavau kunigui. Gerai 

Gediminas Sederavičius 

pamenu re l ig ines šventes . 
Rugpjūčio antrąją mūsų Valak-
būdžio bažnyčioje vykdavo tradi
ciniai Porciunkulai. Iš kaimų 
su pakai syta patvada, prisidėję 
kūlių, pasitiesę baltas paklo
des, vaikus veždavo į bažnyčią. 
Suvažiuodavo visa giminė, Mi
šios, Komunija. Po to šalia bažny
čios užgrieždavo kaimo muzi
kan ta i , pras idėdavo šokiai . 
Niekas negerdavo, tik vakare iš
vykdavo puotauti į namus. Mūsų 
šeimoje visos tradicijos buvo ger
biamos — plakimas verba, mar
gučių dažymas, Kūčių valgymas, 
pasninkavimas , sekmadienių 
šventimas... vėliau prasidėjo 
melioracija, mokykloje organiza
vo ateistines valandėles. Mano 
akyse viskas buvo išgriauta, 
i š laužyta , i š a r t a . I šdraskė 
gandralizdžius, nupjovė jovarus. 
Kai traktoriai vertė medžius, 
man buvo vaikiškai įdomu, bet 
greitai viduje pajutau tuštumą. 

Sapnavau senuosius medžius, o 
išėjęs iš trobos jų nerasdavau. 
Jaunystėje atitolau nuo Bažny
čios. Paskutinį kartą išpažinties 
buvau per tėvo laidotuves. Aš tie
siog atitolau nuo religinės for
mos, nes man nepatiko išpažinti 
savo intymų gyvenimą. Visa kita 
manyje liko ir man patinka. Vi
suomenė be religijos yra skurdi. 
Bažnytiniame rituale žmogus 
apsivalo, gydo savo sielą. Juk be 
to žmogus neišvengiamai eina į 
krizę. Visais amžiais didžiausius 
kūrinius menininkai sukūrė reli
gine tematika. I r staiga ją 
atskyrė nuo žmogaus ir, svar
biausia, nuo bręstančio meni
ninko! Žmogus, naudojantis dva
sinę gryninimo sistemą, visuomet 
bus tobulesnis. Anksčiau atstum
tieji prisiglausdavo vienuoly
nuose. Dabar jiems lieka virvė, 
degtinė, paleistuvystė. Jei už
draustas vienas veiksmas, žmo
gus atlieka kitą. Žmogus veikia 

tol, kol gyva jo širdis. 
— Papasakokite įspūdžius iš 

karinės tarnybos. Jie gal papildys 
melioracijos odisėją. 

— Gyvenimas — margas kaip 
genys. Mano mergina ištekėjo už 
kito. Aš pasiprašiau savanoriu į 
laivyną. Šveičiau denį, spoksojau 
į bangas, saulę, žvaigždes, delfi
nus, praskrendančius amerikie
čių lėktuvus, praplaukiančias 
bazes su nuogom panom, tyčia 
erzinančiom nelaiminguosius jū
reivius. Čia vyko ir baisusis armi
jos procesas — vyresni mušė 
jaunesnius; laikė pririštus, mėtė 
į triumą, murkdė naftoje ir tyčio
josi. Laivai ne sausuma plaukio
ja. Nepaklusnusis gali netyčia 
paslysti ir iškristi už borto. Tokio
je stimuliuojančioje aplinkoje pra
dėjau rašyti eilėraščius. Net pjesę 
sukūriau. Netrukus mano savi
veikla išgarsėjo. Mane pasikvie
tė, ėmė klausinėti, kodėl aš ra
šau, prašė paaiškinti, ką reiškia 
vienas ar kitas žodis. Jie susido
mėjo žodžiu „šėtonas". Kvotė la
bai mandagiai, nuoširdžiai. Klau
sinėjo, apie ką rašau. Ar ne apie 
carą? Mane pradėjo t a r d y t i 
kiekvieną dieną, vėliau surašė 
bylą, paprašė pasirašyti , vėl 
tardė, galop pavadino „liaudies 
p r iešu" . . . pala ipsniui m a n e 
užvaldė įtampa, baimė. Manęs 
pradėjo šalintis net lietuviai. Man 
surengė viešą teismą. Karinin-
kija, kaip inkvizicijos laikais, 
reikalavo, kad aš... atsisakyčiau. 
Išmetė iš komjaunimo. Aš nežino
jau, ko man atsisakyti. Pasiža
dėjau nerašyti eilėraščių, nedai
nuoti. Armijoje pradėjau galvoti 
apie savižudybę. Tuomet vėl pa
rašiau kelis eilėraščius ir pasiun
čiau į Lietuvą. Juos išspausdino 
rajoninis laikraštis. 

Kas patikės 
Tau, žemiškas sūnau, 
Kad abejonės tos, 
Apnikusios tave 
Vardan Tiesos, 
Akimirkai apgaus 
Ir tu gyvensi lyg sapne, 
O kai pabusi, 
Sparnai nebepakeis, 
Vis po truputį dusi, 
O sakalai pašauti 
Kris ir mirs. 

Tai man suteikė stiprybės. Po 
armijos sugrįžau į Anykščių liau
dies teatrą. Po kelių mėnesių 
mane išsikvietė į rūmus ir pa
klausė, kaip aš surinkau akto
rius. Atsakiau, kad kas norėjo, 
tas ir atėjo. Išgirdau priekaištėlį, 
— ar jūs žinote, kad dauguma jų 
yra tremtinių vaikai? Atsakiau, 
kad tokiais tyrimais nesidomiu. 
O kas kaltas, kad tremtinių vai
kai gabesni už kitus?! Su mani
mi kalbėjo tikrai mandagiai, bet 
aš pajutau, kad vėl esu kon
troliuojamas. Tas jausmas mane 
ilgai lydėjo — bijojau, kad neįsto
siu į aukštąją teatrinę mokyk
lą, baiminausi, kad negausiu 
teatro... 

Fotografijos paroda Lietuvoje 

Gelia pardaveia Vilniaus turguje. N-iotrauka Kazio Daugėlos 

Lietuvos Fotomeno draugijos 
Lietuvių išeivijos fotografijos 
paroda bus atidaryta Vilniaus 
Parodų rūmuose 1989 m. lapkri
čio mėn. 14 d. Anksčiau parodos 
organizatoriai prašė norinčiųjų 
toje parodoje dalyvauti atsiųsti 
savo nuotraukas iki šių metų 
gegužės 31 dienos. Ši ankstyva 
data buvo nustatyta todėl, kad 
norėta iš atsiųtų nuotraukų pa
ruošti parodos atidarymo dienai 
katalogą. Dabar gi paaiškėjo, kad 
dėl techniškų kliūčių, parodos 
katalogo spausdinimas bus pa
vėluotas. Todėl parodos orga
nizatoriai nuotraukų atsiuntimo 
terminą pratęsė iki šių metų 
spalio mėnesio pabaigos. 

Išeivijos fotografai gali pasi
naudoti šio metų laiko šviesa 
ir naujomis nuotraukomis pa
rodyti Žmonėms Lietuvoje, kaip 
mes gyvename ir ką veikiame, 
būdami per tiek daug metų at
skirti nuo gimtosios šalies. 
Žinoma, reikėtų neužmiršti ir tų 
negatyvų, kurie stalčiuose „il
sisi" daugelį metų, būdami mū-

Dalia Kolbaite J šviesą, 1980 
40" x 38H" 

Dailininkės Dalios Kolbaitės pirmoji individualinė paroda lietuvių 
visuomenei b u s atidaryta ateinanti penktadienį, rugsėjo 22 dieną, Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje. Paroda vyks tris savaitgalius — iki spalio 
8 dienos. 

Kas yra kūrėjas? 
Parafrazė iš japonų autoriaus 
Kenji Miyazawa „Life as Art" 

sų praeities liudininkai. 
Siunčiamų nuotraukų skaičius 

— neribotas. Jos gali būti bet 
kokio formato, nepaklijuotos. 
baltai juodos ar spalvotos. 

Adresas: Saulius Paukš tys , 
Lithuanian Photo Ar t Society, 
Universiteto 4, Vilnius 232600, 
Lithuania, USSR. 

Ant voko dar patar t ina pridėti: 
Exhibition photographa. No com-
mercial value. _ _ 

Kazys Daugėla 
• Metinė lietuvių fotografų 

paroda ir konkursas, organizuo
jami Budrio vardo Lietuvių foto 
archyvo, šiais metais vyks nuo 
spalio 20 iki 29 dienos Čiurliono 
galerijoje, Chicagoje. Parodoje 
bus dvi temos: viena laisva, an
troji — aiurreal is t inė-ekspe-
rimentinė fotografija, kuri yra 
šiemetinio konkurso tema. Pa
rodai nuotraukas reikia prista
tyti iki 1989 m. spalio mėn. 15 d. 
Eksponatus siųsti a rba atvežti 
šiuo adresu: Budrys Lithuanian 
Photo Library, 2345 West 56th 
Street, Chicago, IL 60636. 

Atsakymas ilgokas. Kadaise 
mūsų tėvai nors ne taip praban
giai gyvendami, neblogai laikėsi 
ir džiaugėsi gyvenimu. Turėjo ir 
meną, ir tikėjimą. Dabar teliko 
darbas ir pat i tuščiausia egzisten
cija. Religija save išsėmė ir 
griežtieji mokslai užėmė jos vietą. 
Bet šie y ra savos šviesos ap
šviesti. Menas tapo atskirtas nuo 
intymių žmogaus poreikių, ir, kai 
jis atskiriamas nuo žmonijos, 
tampa nužemintu. Šiom dienom 
žodis „kunigas" ir „menininkas" 
reiškia asmenį, kuris pasisavi
na „Tiesą", „Gėrį", „Grožį". 
Paprastas žmogus neturi galių 
prieiti prie „Tiesos", „Gėrio", 
„Grožio" per save patį. 

Naujai atgimęs žmogus į t a i ki
taip žiūri. Jis mato, kad jam 
pačiam reikia ieškoti grožio 
gyvenimo kasdienybėje, rutinoje. 
Ji tur i būt i uždegta kūrybiško 
gyvenimo. Šioje kūryboje kasdie
na tampa vienu džiaugsmu. 

Kas tad yra šio gyvenimo cen
tre? Šis gyvenimas turi grožį kaip 
savo versmę. Tai yra supratimas, 
apturėjimas tokio visuotinumo 
kupino (kosminio) jausmo, kuris 
įjungia savin žemę su visais jos 
vaisiais, žmogų su visais jo 
veiksmais ir mūsų pačių indivi
dualybę. Ir ši kūryba vyksta 
šitaip: savo jausmais ir intuicija 
visuomet teigiame gyvenimo tei
giamą pusę ir kartu gyvenimo 
patirtis skleidžiasi į plotį ir į gylį. 
Tuomet pati kasdienybė ir pati 
gamta tampa grožio pilna poema 
ar fotografija, ir taip pat į save 
traukia, kaip drama ar šokis. 
Taip turėtume apmąstyti ir taip 
džiaugtis gamta ir savo gyveni
mu. Šis gyvenimo menas pagelbs
ti vienam su kitu bendrauti ir 
visai bendruomenei atneša nau
jumo, atgaivina ir priveda arčiau 
prie Pirmtakio. Šis mūsų menas 
tur i tapt i pagrindu ateinančiai 
kultūrai . 

Tiksliau — štai kokiomis for
momis šis menas reiškiasi. Jei 
nori išgirsti vokalinės muzikos, 
ieškok bet kur balso, kuris skam

ba bet kokia melodija ar turi 
ritmą, ar harmoniją. Nori girdėti 
instrumentinės muzikos? Pa
ieškok kitų garsų, kurie turi tas 
ypatybes. Proza tėra žodžiai, at
virai, nuoširdžiai parašyti. Jeigu 
juose yra melodija i r ritmas, tai 
poezija. Atviras ekspresyvumas 
tur i vaidybos savybę ir, jei yra 
melodija i r ritmas, šokio. Jei 
žmogaus gyvenimas užrekorduo-
jamas foto ar filmų sukimo 
aparato, turime šį meną; jei 
pieštuku, turime paišybą, jei 
akmenyje — skulptūrą. Visus 
šiuos į krūvą sudėjus, turime 
dramą, operą ir filmą. 

Bet dar ir kitų formų yra 
gyvenimo mene. Balsai ir žodžiai 
tampa kalbom, ir straipsniais, 
ir pamokslais. Kasdienybės po
reikiai sukuria architektūrinę 
statybą bei drabužio meną. Yra ir 
industrinis menas, kaip taip pat 
daržininkystės, žemdirbystės me
nai. Skonis mums duoda valgio 
meną. Poreikis fizinės išraiškos 
duoda fiziniam darbui malonų 
pobūdį. 

Kas šio meno autorius? Kiek
vienas, .profesionalus" meninin
kas turi būti nuvainikuotas kiek
vieno labui. Kiekvienas tur i 
jaustis esąs sugebantis būti 
kūrėju. Kiekvienas turi leisti 
savo „vidiniam Aš" iš gilios 
pasąmonės prakalbėti. Tada, kai 
koks nors įkvėpimas ateina, visi 
veiksmai yra į tą tašką pakreip
ti. Nežiūrint, kas ar kuo esame, 
visa tada mums padeda. Kai 
įkvėpimas praeina, sugrįžtam į 
kasdieninį gyvenimą, bet stovime 
ant savo kojų, tapę laisvais. Bili
jonai tokių gyvena viens šalia 
kito viename pasaulyje. Svar
biausia turėti globalinį gėrio 
vaizdą žemei, gyventi tvirtai ir 
teisingai. Niekuomet nebėgti nuo 
sunkumų: eiti stačiai į juos. 
Sunkumai yra žaliava. Kalbėkis 
su vėju. Gauk energijos iš debesų. 

Amžinasis Neužbaigtasis yra 
Užbaigtasis. Kai tai yra suprasta, 
visa kas čia parašyta, gali būti 
išmesta lauk. 

Nesudrumstas nei lietaus, nei vėjo, nepaliestas nei sniego, nei karštos 
vasaros, 

Stipraus kūno be geidulių, be pykčio, visuomet švelniai besišypsąs, 
Patenkintas trupučiu sriubos, ryžių bei daržovių, savęs nematąs, 
Stebėdamas visus ir visų klausydamas, atsimindamas viską, 
Gyvendamas mažoj pirkelėj, pušies šešėly laukuose... 
Jei rytuose serga vaikas, eina ten jį iigydyti; 
Jei vakaruose yra pavargusi motina, eina ten padėt nešti jos daiktus; 
Jei pietuose kas nors yra arti mirties, sako „Nebijoki", 
Jei šiaurėje yra žmonių, kurie pešasi, eina jiems pratarti „nėra ko 

vaidytis"; 
Jei vasarą ateina, šalna ar sausra, eina aplink, nežinodamas kaip 

bepadėti; 
Žmonių vadinamas „stuobriu purve", neišgirtas, nepeiktas: 
Ai noriu tokiu būti 

Dalia Kolbaite 

Tautosakos lobyno 
ištikimas sargas 

(Atkelta iš 3 psl.) 
ta ir ligos; Žmogaus trūkumai; 
Pasigyrimas; Melavimas, apkal-
bėjimas; Įsivaizdavimas, puikybė; 
Savanaudiškumas; Kvailumas; 
Tinginystė; Apgavystė; Vagystė; 
Nevykėlis, nemokša; Džiaugsmas 
pirma laiko; Šeimos santykiai; 
Moterys; Svetimieji ir svečiai; 
Valdžia, viršininkai; Dievas ir re
ligija; Velnias ir jo klastos. Vien 
tik skyrių pavadinimai rodo temų 
įvairumą. 

Mįslių randame net 630. Jos su
skirstytos į net aštuoniolika sky
rių: Negyvoji gamta ir gamtos 
reiškiniai; Augmenija; Gyvūnija; 
Žmogus ir jo kūno dalys; Valgy
mas; Maistas ir gėrimas; Apsiren
gimas ir papuošalai; Civilizacijos 
reikmenys ir reiškiniai; Pastatai 
ir įrengimai; Baldai; Namų apy
vokos reikmenys; Darbas ir dar
bo įrankiai; Susisiekimas ir jo 
priemonės; Muzikos instrumen
tai; Prietaisai ir ginklai; Laikas 
ir jo skaičiavimas; Knyga ir raš
tas: Sudėtinės arba daugianarės 
mįslės. Skaitytojas gali patikrin
ti savo įžvalgas lietuvių kultūron, 
bandydamas įspėti, kurie šių sky
rių y ra mįslėmis turtingiausi. 

Labai įdomu skaityti dainų ty
rinėjimų apžvalgą. Čia autorius 
perdėm kukliai atkreipia dėmesį 
į išeivijos tautosakininkui pada
rytą nuoskaudą. Įdomiai užsime
nama apie Leonardo Saukos kny
gelę Tikra ir netikra liaudies kū
ryba (Vilnius, 1983). Toje knygu
tėje nurodoma, kaip kovojama su 
nesąmoningais ir sąmoningais 
falsifikatoriais, kurių ir dabar ne
trūksta . Pavojingiausi yra išsila
vinę falsifikatoriai. „Vieni falsi
fikuoja dėl pinigų (honorarų), ki
ti dėl garbės, o treti gal iš klaidin
gai suprasto patriotizmo. Reikia 
atsiminti, kad yra ir apsigimusių 
melagių." 

Dainų randame visą trisdešim
tį. Jos paskirstytos į tokius sky
rius: Romansai (1-8); Kariškos 
dainos (9-12); Nusiminimo ir naš
laičių dainos (13-16); Paskendi
mas (17-20); Magija, mitologija 
(21-25); Baladės (26-28>, Emigran
tų dainos (29-30). Dr. Balys at
kreipia ypatingą skaitytojo dėme
sį į dainą nr. 9 „Visi bajorai į Ry
gą jojo." Daina žinoma visoje Lie
tuvoje, bet populiariausia vakari
nėje jos daly. Užrašyta iš viso dau
giau kaip 1200 variantų. Ją ir da
bar dažnai dainuojame: „Trijų se
selių jauną brolelį ragino joti į di
dį karą." 

Pasakų ir sakmių yra tik tryli
ka. Atrodo, kad suvalkiečiai la
biau linkę mįsles minti, negu pa
sakas pasakoti. Pati pirmoji pasa
ka apie smakus, kurie išnešė iš 
sodo tris seseris ir motiną yra tik
rai verta dėmesio. J i galėtų būti 
medžiaga puikiai knygai vai
kams. a.a.U. 

Jonas Balys. Suvalkiečių liaudies 
kūryba Amerikoje. Antologija. Lie
tuvių Tautosakos lobynas XI. Silver 
Spring, Maryland: Lietuvių tauto
sakos leidykla, 1989. Kaina — 10 
dolerių. Gaunama „Drauge". 

Post scriptum. Iš tos mūsiškės kar
tos, kuri skaityti išmoko pokario 
stovyklose Vokietijoje ir tuomet tuo
jau pat pajuto didelį vaikams litera
tūros badą, gal ne vienas dar pri
simena, kaip kažkuriais metais į 
rankas pateko stebuklas — didelė, 
stora, pilkai violetiniu aplanku, kie
tais rudais viršeliais knyga. Ten buvo 
pačios nuostabiausios bet kada 
girdėtos pasakos ir posmų posmai 
dainų su labai gražiai sudėtais žo
džiais, ir sakmės, kurios uždavė 
galvosūkius apie svarbius žmogiš
kus klausimus, ir mitologija — su 
įstabių, nežemiškų būtybių vaizdais. 
Toji knyga buvo dr. Jono Balio Lie
tuvių tautosakos skaitymai (1948). Ne 
vaikams turbūt ji buvo parašyta, ir 
vaikas vargiai ar suprato, kas iš viso 
yra tautosaka, bet tos knygos atver
tas nuostabus pasaulis buvo priebėga 
ir malonė mažų pabėgėliu gana 
vargingomis stovyklinio gyvenimo 
dienomis. Tos valandos ir dienos, 
praleistos su šita knyga rankose, 
skaitant ją daug sykių, vėl ir vėl nuo 
pradžios iki galo, yra likęs vienu iš 
skaidriausių lietuviškos vaikystės be 
tėvynės ir be namų prisiminimu. 




