
j Lietuves f 
ĮNaclora'inė Į 
IMuMažvyd®: 
Į Biblioteką '

ANTROJI DALIS DRAUGAS

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
 7 .q

Saturday supplement 1990 m. spalio mėn. 27 d. / October 27, 1990 Nr. 210(39)
___________     —— 'i1'*

/d

ATMESTI 
NEAPYKANTĄ

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Rašytojas mitostribologijos 
labirintuose

Iš Lietuvos miestų ir miestelių 
palaipsniui dingsta totalitarizmo 
tėvų, vadų, tarnų ir pabūklų pa
minklai. Nusikratydamas tais 
„drakono dantimis” Lietuvos 
gamtovaizdis švarėja ir tai lie
tuviams padės nušvarinti ir savo 
atmintis bei sielas. Geriausia 
vieta tiems pašalintiems mons
trams būtų specialus „komunis
tinio kičo disnilendas” — 
šiurpiausių Lietuvos istorijos 
metų draustinis, iš kurio* galėtų 
mokytis ateinančios kartos.

Tačiau žvilgsnis į Lietuvos 
spaudos puslapius patvirtina, kad 
tuos socrealistinius gigantus 
lengviau pašalinti iš miestų 
aikščių, negu iš kai kurių 
individų vidinio pasaulio. Lite
ratūroje ir mene, šių metų 
rugpjūčio 11 dienos numeryje iš
spausdintame pasikalbėjime su 
rašytoju Vytautu Petkevičium, 
buvęs „liaudies gynėjas” ir 
vienas iš Sąjūdžio steigėjų taip 
nušviečia pastarąjį penkiasde
šimtmetį: 1940 metais lietuvių 
kariuomenė ėjo su vėliavom svei
kinti Tarybų valdžios. Lietuviai 
Maskvos imperijoje tikrai gyveno 
geriau kitų sąskaita. Po karo 
Lietuvoje nebuvo pasipriešinimo
— į miškus iš pradžių sulindo 
„žydšaudžiai”, kurie vėliau prisi
viliojo ir daug jaunimo. Sąjūdis 
tas pat kaip stalinistai; trispalvės
— tos pačios raudonos skarelės, 
kaip 1918-aisiais. Daugumai lie
tuvių tautinė simbolika yra tik 
„maskuotė”. Ir stribai, ir antito- 
talitariniai partizanai turi būti 
lygiai gerbiami, kaip Budapešte, 
kur „vengrai pastatė paminklą 
visiems 1956-ųjų metų daly
viams”. Politika „nieko neku- 
na...

Tai ne humoristiniai pasisaky
mai iš Petkevičiaus rašomos sa
tyros „Abrakadabra”. Rašytojas 
čia kuo rimčiausiai skelbia savo 
istoriją ir tikėjimą. Matote, 
tautiečiai, kalba jis, koksai jūsų 
ir jūsiškės istorijos tikras veidas. 
Jūsų tikėjimas atgimimu, meilė 
ir viltys tėra nešvarios iliuzijos. 
Jūsų „rezistentai” — žydšaudžiai, 
jūs — ilgalaikiai Maskvos išlaiky
tiniai, jūsų politiniai vadovai — 
valdžios ištroškę apgavikai. Taip 
jums atsikerta rašytojas, kurį jūs 
įžeidėte, jo neišrinkdami ir at
mesdami jo ideologiją.

Iš miestų jau dingsta totalita
rizmo paminklai, bet Petkevi
čiaus viduje komunistinio kičo 
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disnilendas tebegyvas. Nors kai 
kurioms statuloms sutrupintos 
nosys ar nuadaužtos rankos, ide
ologiniai monumentai beveik 
nepasikeitę. Kai Lietuvoje sten
giamasi nuvalyti pusės šimt
mečio metais apskretusią istori
ją, Petkevičius tebelaiko apglėbęs 
daugybę senųjų simbolių ir mitų, 
tebekultivuoja mitostribologiją...

Jo atsakymuose Literatūros ir 
meno korespondentei sublyksi 
viltis, kurią išreiškė ir kiti komu
nistinės spaudos komentatoriai — 
kad ūkinei padėčiai Lietuvoje blo
gėjant, pritrūks duonos ir tada 
žmonės vėl „imsis šautuvo”.

Taip vėl sugrįš Petkevičiaus 
jaunystė, pasitvirtins jos tikė
jimas. Istoriją kaip linijinę 
pažangą interpretuojantis mark- 
sizmas-leninizmas šitokiose 
svajonėse paverčiamas ciklišku 
procesu: žmonės atmeta „socia
lizmo” tiesas; žmonės skaudžiai 
nukenčia; žmonės sugrįžta prie 
tikrojo „socialistinio” tikėjimo.

Ta nelemta istorija... Budapešte 
paminklas statomas ne visiems 
1956-ųjų metų įvykių dalyviams, 
o kovojusiems už tautos laisvę — 
ne svetimą priespaudą gynu- 
siems vengrų stribams ir saugu
miečiams, kurių buvo nedaug. 
Petkevičius matyt sumaišė Bu
dapešto paminklą su Ispanijoje 
dar diktatoriaus Franco laikais 
pastatytu paminklu visiems 
pilietinio karo dalyviams. Bet im
tas pavyzdys Lietuvai netinka, 
nes Lietuvoje nebuvo pilietinio 
karo, o kova prieš svetimųjų 
okupaciją. Ir norvegai nestatė 
paminklų Kvislingo pasekėjams, 
kurių kai kurie irgi manė sukur
siantys geresne santvarką. Jei, 
pagal Petkevičiaus logiką, pa
minklo nusipelno stribai, tada 
reikėtų statyti paminklus ir 
nacizmu susižavėjusiai lietuvių 
grupelei...

Petkevičius — tai ne visa Lie
tuvos komunistų intelektualų 
istorija. Genzelio, Gudaičio, 
Čekuolio, Ozolo ir daugelio kitų 
vidinė evoliucija patraukia 
savuoju tiesos ieškojimu, at
virumu dabarčiai ir ateičiai. Tiek 
daug patyręs, lietęs tokias gilias 
žaizdas, Petkevičius nebesugeba 
išeiti iš ideologinio disnilendo, 
kuris jam yra virtęs labirintu. Jį 
ten uždaręs laiko dar neišgaišęs 
minotauras. Rašytojas ten kalina 
save patį.
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Kažin, ar kas nors bus geriau 
pajutęs geografiškai ir istoriškai 
besikartojančią Rytų Europos 
etninę įvairovę bei įtampą už 
Czeslaw Milosz’ą, iš Lietuvos 
kilusį lenką ir Amerikoje gyve
nantį Nobelio literatūros pre
mijos laureatą. Jo „gimtojoje 
Europoje”, ypačiai rytinėje kon
tinento dalyje, nuo seno gyvena 
tautos ir etninės grupės, kurių 
teritorijos niekaip netelpa į senų 
ir naujų valstybių ribas. Iš čia — 
arba begaliniai konfliktai, arba 
„Pax Ruthena”, sako poetas apie 
tokią liūdną alternatyvą. Gal ir 
todėl Vakarų demokratijos ilgam 
buvo aprobavusios „Rusų taikos” 
variantą — tegu sovietai domi
nuoja savo užgrobtose šalyse ir 
satelitiniuose protektoratuose, 
tegu kankina ir tremia žmones, — 
geriau yra nematyti šio didelio, 
didžiausio visų laikų karo, kad 
tik nebūtų mažesnių karų. Gal ir 
todėl Vakarų Europa net dabar 
atrodo keistai, nedorai susi
rūpinusi, kai ji Rytų Europos 
pavasari traktuoja kaip bau
ginančią žiemos destabilizaciją.

Lietuva yra sena šalis, etniškai 
susiformavusi prieš 5,000 metų ir 
nuo 13 amžiaus kaip karalystė 
arba Didžioji kunigaikštija, o 
galų gale — demokratinė res
publika, turinti vietą Europos 
žemėlapyje. Ji du šimtus metų 
kariavo prieš krikščioniškąją 
Europą ir jau tada apgynė apsi
sprendimo teisę — ne prievarta, 
bet savo valia priimti Vakarų 
krikščionybę. Ji buvo tolerancijos 
pavyzdys, kai priglaudė žydus, 
totorius ir karaimus, kai kvietė 
pirklius ir amatininkus iš Rytų ir 
Vakarų, visiems teikdama ga
rantijų ir privilegijų. Dar 14 
amžiuje Lietuvos valdovas Gede- 
minne, letvinorum Ruthenorum- 
que rex, svarstydamas galimybę 
apsikrikštyti, aiškino Romos po
piežiaus Jono XXII legatamš: 
krikščionims jis leidžiąs savąjį 
Dievą garbinti pagal jų papro
čius, rusams pagal savas apeigas, 
lenkams pagal savus papročius, 
„O mes garbiname Dievą pagal 
savo apeigas, ir visi turime vieną 
Dievą”. Šis pagoniško karaliaus 
humanizmas tapo lietuvių sukur
tos valstybės politine ir kultūros 
tradicija, kuri stiprėjo, kai 15 
amžiuje jau krikščioniškos Lie
tuvos galia ir valdžia pasiekė 
Maskvą ir Juodąją jūrą, o 16

* Lietuvos Respublikos Aukščiau
sios tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio kalba, pasakyta 1990 m. 
rugpjūčio mėn. 28 d. Oslo konfe
rencijoje, Norvegijoje. Jos tekstas 
gautas per Lietuvių informacijos 
centrą New York’e. 

amžiuje kultūros ryšiai išsiplėtė 
iki Italijos ir Ispanijos. Po to atėjo 
blogesni karų, marų, invazijų ir 
suirutės laikai, ir 18 amžiaus pa
baigoje sumažėjusi Lietuvos Di
džioji kunigaikštija buvo galu
tinai užkariauta ir inkorporuota 
į Rusijos imperiją, o didelę vaka
rinę Lietuvos teritoriją toliau 
valdė Rusija. Užslinko skriaudų 
ir neteisybių, sukilimų dėl laisvės 
ir žiaurių represijų naktis.

Feniksas atgimė iš pelenų, bai
giantis Pirmajam pasauliniam 
karui ir griūvant Vidurio bei 
Rytų Europos imperijoms. Lietu
va, atkakliai politiškai ir ginklu 
gindamasi, kovojo dėl savo etni
nių žemių, tiesa, ne visada sėk
mingai, nes devyniolikai metų 
buvo netekusi net sostinės 
Vilniaus. Bet atkurta valstybė 
buvo pripažinta ir gerbiama 
Europos šeimoje, pilnateisė 
Tautų sąjungos narė, kuri, net po 
to, kai jos valdžia įgijo autori
tarinį pokrypį, gagėsi rūpintis 
piliečių gerove, apginti ju pagrin
dines teises, 1940 metais Lietuva 
pateko į agresijos ir prievartos 
sūkurį, prasidėjo baisios žudynės 
ir deportacijos, gyventojų pasi
traukimai ir persikėlimai iš gim
tųjų vietų, nepaprąstas žrponių 
supriešinimas ir sumaišymas. 
Deja, tai tęsėsi ilgai, įvairiomis 
formomis, ir tik dalis sovietų, na-r 
cių ir vėl sovietų nusikaltimų 
Lietuvoje yra pasauliui žinoma,; 
juolab suvokiama.

Sovietų sistema buvo grindžia
ma baime ir neapykanta ne vien 
išorės pasaulio atžvilgiu. Vidaus 
politiką turėjo analogišką paren
giamąjį tikslą — atimti asmens ir 
tautų vertybes, pažeminimu 
Salaužti visų iki vieno dvasią ir 

orovę Vadinamasis „visuome
nės” gyvenimas buvo orientuotas 
į totalinį susvetimėjimą ir pa
klusnumą metafiziškam „siste
mos” siaubui. Dieniausioji šios 
dehumanizaciios kliūtis — meilė 
— turėjo būti sunaikinta, ir žiau
rus, primityviai racionalizuotas 
naujasis žmogus būtų gerai tikęs 
užkariauti visą pasaulį.

Neapykanta,Jturiaaovietu sis
tema skiepijožmonėms, teoriškai 
turėjonevaklasinĮpobūdį: „liau
džiai” buvo skiepijama nekęsti 
„liaudies priešų”,.ir tai neapy
kantai palaikyti, kaip 20 
amžiaus Molochui, reikėjo vis 
naujų aukų; todėl pebe vien tur
tingesnieji — „buržua”, bet visi 
žmonės darėsi įtariami, virto po
tencialiais priešais visiems. Ka
dangi neapykanta naikina pačią 
žmoniškumo esmę, ji juolab nega
lėjo "būti nukreipta ir valdoma; ji 
plito visur kaip tvanas, kaip 
žudanti dvasinė erozija, pasi
naudodama ir seniai išgraužtais 
grioveliais — tautų skriaudomis.

Jau daugiau kaip dveji metai 
Sovietų Sąjungoje energingai pla
ti namigaindai, neva lietuviai ne
kenčia rusų. Tuo provokuojami 
atitinkami atsakomieji jausmai. 
Tačiau atvykę iš Rusijos turistai 
arba svečiai nepastebi jokio ypa
tingo priešiškumo jiems, dažniau
siai, priešingai — stebisi, kad 
tokių jausmų lietuviai neturi. Vis 
dėlto pavieniai barniai ir pik
tumai lengvai atskiriami nuo 
bendros tendencijos. Ypač stebisi

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis demonstracijose Vilniuje šių metų pavasari Kovo 11 dienos nutarimams 
remt*' Vytauto Butkaus nuotrauka

tie, kurie žino ir supranta Lietu
vai padalytas skriaudas. Savo 
ruožtu, kai prieš Lietuvą nu
kreiptos blokados mėnesiais 
Maskvos gyventojai nešė į Lie
tuvos atstovybę už savo talonus 
nupirktą cukrų kaip dovaną Lie
tuvos vaikams, mes džiaugėmės, 
kad senoji sovietų propagandos 
mašina nebeįstengia žaloti žmo
niškumo.

Atrodytų, kad kiekviena naujai'! 
patirta arba prisimenama skriau-A 
da turėtų gimdyti neapykantos ir 
keršto jausmus; tačiau, mūsų 
visų laimei, ne visada.taip būna. 
Galbūt pernelyg didelė ar per
nelyg ilgai besitgsiąntiakriauda 
pati daro beprasmiška bet kokį 
kerštą ir formuoja vien tei
singumo.troškimą — to teisin
gumo, kuris išgelbėtų abu nu
kentėjusius: ir skriaudžiamąjį, ir 
jo skriaudėją. Kai sakoma, jog 
tautinė neapykanta kelia pavojų 
demokratijai, nesinori sutikti su 
tokiu siauresniu politiniu, net 
pragmatiniu mąstymu. Vis dėlto 

Demonstracijos Vilniuje šių metų pavasari Kovo 11 dienos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos nutarimams 
remti. Matomų plakatų užrašai: „Laisve, už gyvybę tu brangesnė!” raidės „LTSR”, perbrauktos X, „Pn a ame
AT nutarimams, palaikome V. Landsbergį". Vytauto Butkaus nuotrauka J

pavojų tautoms kelia nedemo
kratinės ir antidemokratinės 
visuomenės jėgos, kurios savais 
tikslais, o gal ir dėl savo netobu
los prigimties palaiko baimę — 
nepasitikėjimą — neapykantą.

Lietuvoje šiandien tai ypač 
gerai matome: bauginantys gan
dai ir kurstymai turėtų (jei 
sektųsi, jei blogis imtų viršų) 
sukurti barjerus tarp žmonių, 
ypač tarp lietuvių-rusų, lietu
vių-lenkų; ir jau tada abiejose 
barjerų pusėse stovėtų pasirengę 
„gintis”, galbūt net nuoširdžiai 
manantys, jog jie tiktai ginasi. 
Kaukaze tokia imperinė politika 
geriau sekasi. O Lietuvoje lig šiol 
dar įstengdavom jai pasipriešinti, 

1 neutralizuoti. Žinoma, aš galė
čiau čia pacituoti baisių neapy
kantos laiškų, parašytų ir ru
siškai, ir kartais lietuviškai, 
adresuotų buvusiai Lietuvos 
reformų sąjūdžio ir dabartinei 
Lietuvos Respublikos vadovybei, 
komentuočiau juos užuojautos ar
ba statistikos aspektu, bet ne tai

į.
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Žmonių pasaulis įvairus ir todėL 
dvasiškai turtingas, dinamiška^ 
Unifikacija, kurios siekdavo kaįn 
mynus užkariaujančios imperijos*, 
šiandien būtų įvardinama kaip, 
dvasinis, kultūrinis genocidaąn 
Bet ji reiškė ir dvasinę baimės 
vergiją, kurią tos imperijosi 
užsinerdavo, kaip kitiems 
nukaltą kalėjimo grandinę, pa; 
čios sau ant kaklo. Šiandien taij>J 
kankinasi paskutinė Eurazijos 
imperija. Vienintelis būdas jai’ 
padėti — tai nebijoti jos, nusi^ 
kratyti baimės. Ir VakartP 
Europa čia turi didelių nepa1’ 
naudotų rezervų. *1

Svetimo baimė ir su ja susiję#1 
pažeminimo nemalonumas (diš^ 
komfortas), todėl ir neapykantą* 
— galbūt šis kompleksas atspindi^ 
archetipiškai seną pirminių genių 
čių jauseną. Bet ar tikrai sveti 
timas yra nekęstinas? Ar tikrai/ 
kitoks — jau būtinai ir svetimas?į 
Juk jeigu kas nors identifikuoja^ 
mas kaip „svetimas”, tai čia yrą« 
nėjo savybė, bet aplinkinių jaus, , 
mas, deja, galbūt veikiau negaty-e 
vus ir atsiribojantis, atitinkama^ 
bauginąs ir „svetimą”. u

Krikščionybė atnešė artimo 
sampratą, prabilo nebe vien apie 
lyčių, bet ir apie žmonių, apie 
pasaulio meilę. Iš tiesų nejauku 
būtų matyti žmoniją kryžkelėje: 
kurianti artimo meilę — ar 
žudanti svetimo neapykanta?

Galbūt susiduriame ir žmonių, 
ir tautų, valstybių gyvenime su 
amžina, bene metafizine sve- 
timo-artimo opozicija. Neradę 
artumo, egzistenciškai pašiurps- 
tame prieš visą „svetimą”* 
pasaulį. Tada arba žudome kokį’ 
arčiau pasitaikantį brolį, arba pa- * 
milstame jį, randame artimą, o - 
kai kas net patiria didžių- 
malonių: mylėti pasaulį, mylėti; 
Dievą. Ko išmokome per tuos i 
2,000 metų? Ar laikome bent pra-i 
džiamokslio egzaminą, ar jau 
einame iš svetimų į artimus? Bai-1 
šių pamokų turėjome, tai tiesa. Ir į 
uždavinys yra, o tai netgi laimė: j 
vieniems bristi lauk iš aktyvausj 
nežmoniškumo, kitiems — išž 
abejingumo liūnų. ,

Maža šalis Lietuva sukaupė , 
visokią amžių patirtį; ja rem-y 
damasi, pasirinko kelią ir uždavi
nį, kuris gali atrodyti bemaž,

(Nukelta į 2 psl.F
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Artėja VIII teatro festivalis (2)
Prasivėrus durims Lietuvoje, 

kultūriniai vienetai iš Lietuvos 
vyksta gastrolėms i kitus kraš
tus, o vienetai iš užsienio lankosi 
Lietuvoje. Taip yra ir su dramos 
sambūriais. VIII teatro festivalis 
Chicagoje šių metų lapkričio 
16-18 d. suteiks galimybę pama
tyti išeivijos dramos vienetus po 
jų gastrolių Lietuvoje. Teatro fes
tivalis, rengiamas JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos, 
vykB Chicagos Jaunimo centre. 
Festivalio rengimo komitetui pir
mininkauja Kultūros tarybos 
vicepirmininkė Nijolė Marti
naitytė. Bilietų platinimas 
prasidėjo spalio mėnesio antrąją 
savaitę, tačiau festivalyje daly
vaujantys vienetai repetuoja jau 
nuo seniai. Su vienetais įdomu 
susipažinti. Hamilton’o „Au
kuras” festivalyje vaidins Antano 
Rūko „Bubulj ir Dunduli”; 
Toronto „Aitvaras” — Vytauto 
Alanto „Aukštadvari”; Los 
Angeles Dramos sambūris — 
Birutės Pūkelevičiūtės „Žmonės 
ir beržai"; Chicagos ir apylinkių 
„Vaidilutės” teatras — Juozo 
Vilkutaičio-Keturakio „Amerika 
pirty”. Juozo Ivanausko režisuo
jamas vienetas vaidins Kosto Os
trausko „Šaltkalvi”, štai kelios 
nuotrupos iš žinių apie Hamilto
n’o „Aukuro” teatro veiklą, 
kurias parūpino „Aukuro” reži
sierė Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė. v

Hamilton’o „Aukuras” pirmą 
kartą pasirodė per Vasario 
16-osios minėjimą 1950 metais. 
Grupė pasirodė su prologu Kazio 
Inčiūros veikalui „Dr. Vincas 
Kudirka” — tai buvo vasario 21 
dieną. Nuo tada pastatė daug 
kitų veikalų. Oficialus teatro 
pavadinimas — Hamiltono mėgė
jų teatras „Aukuras”. 1990 m. 
vasario 10 d. savo „namuose”, 
Hamilton’o Jaunimo centre, per 
savo 40-ies metų gyvavimo 
sukakti vienetas vėl suvaidino 
„Vincą Kudirką”. Programoje 
parašyta, kad vienetas yra „il-

Paroda — „Prezidentas Aleksandras Stulginskis”
LAIMA KRIVICKIENĖ

Čikaga. Jaunimo centras. Vi
siems pasaulio lietuviams 
žinomas pavadinimas. Namai, 
kuriuose vyksta intensyvus 
kultūrinis gyvenimas, namai, ku
riuose vieną kartą pabuvojus, 
norisi sugrįžti ir sugrįžti. Šiuose 
namuose yra įsikūręs ir Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras, 
tyliai ir ramiai dirbantis savo 
pasiaukojanti darbą — ryšiai su 
Lietuva, Lietuvos mokslininkų 
knygos Lietuvai, paveikslai Lie
tuvai, parodos Lietuvai.

Šių metų rugsėjo 28 dieną vi
siems netikėtai LTSC Čiurlionio 
galerijoje atidaro įdomią ir šiuo 
metu labai aktualią parodą — 
„Prezidentas Aleksandras Stul
ginskis: gyvenimas ir darbai”. 
Parodą atidarė Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro valdybos 
pirmininkas prof. Jonas Račkaus
kas. Apie nepaprastai sudėtingą 
buvusio Lietuvos prezidento 
Aleksandro Stulginskio gyve
nimą kalbėjo dr. Adolfas Darnu- 
šis, LTSC tarybos pirmininkas. 
Prof. Jonas Račkauskas nuošir
džiai dėkojo LTSC muziejaus 
direktorei Nijolei Mackevičienei, 
jos dukroms Melisai ir Natalijai 
Mackevičiūtėms, pasakojo apie jų 
pasiaukojantį darbą, ruošiant šią 
parodą, dėkojo fotografui Jonui 
Tamulaičiui, kuris kantriai dirbo 
su mažomis dokumentinėmis 
nuotraukomis ir jų labai geros 
kokybės reprodukcijas pateikė 
parodos sudarytojams. Jis taipgi 
pasidžiaugė, kad dvi vienodos 
parodos šiuo metu keliauja skir
tinguose kontinentuose — 
Lietuvoje ir Amerikoje. Ameriko
je ši paroda aplankys visas 
didesnes lietuvių bendruomenes.

Prezidento Aleksandro Stul

H .Aukuro" teatro spektaklio - Antano Rūko „Bubulis ir Dundulis” - Lietuvoje 
įių metų rugpjūčio mėnesi: III veiksmas — Bubulis (Algis Ulblnas) ir Radasta 
(Ona Stanevičiūtė).

giausiai išeivijoje išsilaikęs 
dramos vienetas”. Per 40 metų 
„daug buvo veikalų suvaidinta, 
daug vietovių aplankyta ir daug 
aktorių praėjo pro .Aukuro’ 
sceną. Tik vadovė ta pati — Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė.” Šiuo 
metu „Aukuro” valdyboje yra: 
Kazimieras Mikšys (reikalų 
vedėjas), Marija Kalvaitienė (sek
retorė) ir Antanas Mingėla (iždi
ninkas).

Hamilton’o „Aukuras” nesiri
boja vieno žanro veikalais. Pra
eityje yra statęs įvairiausius vei
kalus: vaikų pasakas, komedijas, 
dramas (istorines ir buities), taip 
pat ir verstinius veikalus. Vie
neto narių skaičius 18-20 narių, 

ginskio produkraitė Venta Nor- 
vilaitė įteikė gėlių puokštę LTSC 
muziejaus direktorei Nijolei Mac
kevičienei, dėkodama už puikią 
parodą. Prezidento Stulginskio 
šeimos vardu padėkojo ir jo pro
dukraitė Rita Račkauskaitė.

LTSC muziejaus direktorė 
Nijolė Mackevičienė tarė padėkos 
žodį prof. Jonui Račkauskui, 
sudariusiam galimybę paruošti 
šią parodą, padėkojo prezidento 
Aleksandro Stulginskio dukrai 
dr. Aldonai Juozevičienei už 
galimybę naudotis jos asmeniniu 
archyvu, pasidžiaugė, kad tik 
prof. Jono Račkausko dėka ši pa
roda buvo nuvežta į Lietuvą, ten 
papildyta, ir dabar keliauja po 
Lietuvos miestus ir kaimus.

Prof. Jonas Račkauskas pakvie

Račkauskas, Nijolė Mackevičienė, dr. Aldona Juozevičienė, Bronius Juodelis ir dr. Robertas Vitas.
Jono Tamulaičio nuotrauka

pagal veikalų veikėjų sudėtį. Re
žisierė rašo: „Žinoma, per 40 
metų .Aukuras’ turėjo daug įdo
mių nuotykių ir prisiminimų. 
Norint visus juos aprašyti, išeitų 
visai didelė humoristinė knyga.” 
Ji taip pat rašo, kad „negalime 
išvengti ir liūdesio, nes aukurie- 
čiai palydėjo į amžinybę jau 14 
narių”. Paklausta, kokiais 
įdomiais nuotykiais ar kelionių 
prisiminimais teatras norėtų 
pasidalinti, Elena Kudabienė 
sako: „Kiekviena premjera, 
kiekvienos gastrolės, kiekvienas 
naujas aktorius atnešdavo naują 
spalvą. Kasdieninės pilkos dienos 
pavirto į žadančius, laukiamus, 
spalvingus momentus, kurie ir 

tė visus susipažinti su parodos 
medžiaga. Paroda „Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis: gyve
nimas ir darbai” yra paremta 
dokumentine medžiaga. Kokia 
įdomi bebūtų dokumentinė me
džiaga, eksponuoti ją taip, kad ji 
sudomintų žiūrovą ir išlaikytų jo 
dėmesį nuo pradžios iki pabaigos, 
jam einant nuo stendo prie sten
do, yra labai sudėtingas dalykas. 
Visą savo laisvalaikį šios parodos 
atsiradimui skyrė LTSC muzie
jaus direktorė Nijolė Mackevičie
nė su dukra Melisa, talkinant 
dukrai Natalijai. Triūsė kelerius 
ilgus metus, kol surinko gausią 
medžiagą, kol sukūrė parodos 
planą, kompozicijas ir viską 
pajungė vienai idėjai, vis pasi- 
tardamos su prof. Jonu Rač

praturtino visų mūsų gyveni
mus”. Dirbti su mėgėjų teatru 
nėra vien pramoga arba savo 
pomėgiui laiko praleidimas. Čia 
yra darbas ir pasišventimas, ir 
tikrai aktoriai bei jų vadovė 
aukojo prie „aukuro”.

„Aukuras” turėjo daugiau kaip 
175 išvykas jau iki 1981 metų. 
Vienetas dalyvavo Kanados dau- 
giakultūriniuose festivaliuose. 
Režisierė jau 1981 metais gavo te
levizijos ir scenos aktorių unijos 
kortelę ir dalyvauja Kanados ir 
JAV filmuose bei televizijoje. 
Susidaro vaizdas, kad vieneto ir 
režisierės gyvenimuose vienas iš 
svarbiausių momentų tai jų ke
lionė į Lietuvą šių metų vasarą.

Elenos Kudabienės žodžiais: 
„Kelionė į Lietuvą tai ir buvo įdo
miausias nuotykis, ir visa kelionė 
per Lietuvą liks pačiu gražiausiu 
prisiminimu. Rugpjūčio 10 dieną 
Hamilton’o „Aukuras” ir Toron
to „Aitvaras” pagaliau išskrido į 
Lietuvą per Rygą. Juos iškvietė 
Lietuvos Kultūros ministerija, o 
globojo Šiaulių Dramos teatras. 
Teatro direktorius Vytautas 
Juškus nuostabiai suorganizavo 
visą išvyką. Jau Rygoje sutiko 
mus su gėlėmis ir šypsenom... Va
žiavome per Latvijos ir Lietuvos 
laukus, žiūrėjome pro langus į 
mūsų laukus, miškus.. Mūsų 
mėgėjų teatrai aplankė Rokiškį, 
Panevėžį, Šiaulius, Klaipėdą, 
Kauną ir Vilnių. Visur buvo 
bilietai išparduoti, visur lydėjo 
tas pats draugiškumas, nuoširdu
mas, gėlės ir dėkingumas. Mes 
jautėmės mylimi, laukiami ir rei
kalingi. Mūsų vargas ir pasišven
timas buvo gražiai įvertintas. 
Viskas vardan Lietuvos, ir šir
dyse jautėme tą pačią laisvės 
troškimo viltį”. (Gastrolės vyko 
ligi rugpjūčio 24 dienos.)

Reikia tikėtis, kad VIII Teatro 
festivalio lankytojai taip pat 
parodys Hamilton’o „Aukurui” ir 
kitiems festivalyje dalyvaujan
tiems dramos vienetams, kad jie 
„mylimi, laukiami ir reikalingi.” 
Teatro festivalyje „Bubulis ir 
Dundulis” bus vaidinamas lap
kričio 17 dieną.

Ramunė Kubiliūtė

kausku.
Puikus rezultatas. Visa parodos 

medžiaga sumontuota ant lengvų 
skydų, kurie aptraukti skirtingų 
spalvų šilku. Paroda sukompo
nuota chronologine tvarka. Ji 
supažindina su Lietuvos Nepri
klausomybės akto 1918 metais 
signataro, Steigiamojo Seimo 
pirmininko, Lietuvos Respub
likos prezidento, Sibiro kankinio 
gyvenimu ir veikla.

įvadiniai skydai — tamsios, 
solidžios vyšninės spalvos. Ant 
vieno iš jų išrašyta: Aleksandrui 
Stulginskiui einant Lietuvos Res
publikos prezidento pareigas ir 
būnant Lietuvos Respublikos pre
zidentu 1920-1926 metais:

Paskelbta Nepriklausoma 
(Nukelta į 4 psl.)

Vėlinės. Iš serijos „Atminties sodai”, 1976. Romualdo Požerskio nuotrauka
Viena iš nuotraukų Lietuvių fotografų 19-ojoje metinėje parodoje, kurios konkursinė tema yra „Šventės”. 

Paroda Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, vyksta dar ir ši savaitgali — spalio 26-28 dienomis.

Atmesti neapykantą
(Atkelta iš 1 psl.)

neįvykdomas: su tokiomis gilio
mis žaizdomis ir per tokias kliū
tis kurti piliečių santarvės visuo- 
inenę, taikos valstybę. Bet Lie
tuva eina, ir toks yra jos įnašas 
tautų bendrijai, būsimai Europai. 
Net atstumiama, neįsileidžiama, 
ji eina savo keliu, nes tiki, jog tai 
Vienintelis visų tautų kelias. 
Įveikti baimę, slopinti nepasi
tikėjimą ir neįsileisti neapykan
tos, puoselėti šimtmečiais bu
vusią, tik pažeistą pakantumo 
tradiciją ir nerūdijančius artojų 
ginklus; kantrybę, ištvermę.

Lietuviai ir kiti, gyvenantys

■! I lUij—

Kultūrinė kronika
• Vytautas Landsbergis, Lie

tuvos Respublikos Aukščiausio
sios tarybos pirmininkas, buvo 
pakviestas ir dalyvavo tarptau
tinėje konferencijoje Oslo, Norve
gijoje, šių metų rugpjūčio mėne
sio pabaigoje. Konferencija, kurią 
sušaukė ir apie 70 dalyvių į ją su
kvietė žydų rašytojo Elie Wiesel 
Foundation for Humanity ir nor
vegų Nobelio taikos premijos ko
mitetas, buvo skirta nagrinėti 
„konfliktų išrišimą per dialogą ir 
demokratiją”.

Šią konferenciją komentuoda
mas savo skiltyje (1990 m. rug
pjūčio 30 d.), The New York 
Times žurnalistas A. M. Rosen- 
thal pažymėjo, kad greičiausiai 
niekas kitas, tik Elie Wiesel galė
jo sumanyti ir suorganizuoti suei
gą, kur būtų kalbama apie tokią 
pasaulyje nuolatinę, bet nepa
trauklią temą, kaip neapykanta. 
Tarp Wiesel pakviestųjų buvo ne
mažai kitų Nobelio premijų lau
reatų, keturi valstybių preziden
tai (Rosenthal turi minty buvusį 
JAV prezidentą Jimmy Carter, 
Prancūzijos Franęois Mitterand, 
Lietuvos Vytautą Landsbergį ir 
Čekoslovakijos Vaclav Havel), 
Norvegijos premjeras Jan P. Scy- 
co, Pietų Afrikos Nelson Mande- 
la, kontroversinis vokiečių rašy
tojas Guenter Grass, Andrei Sa- 
charov’o našlė Yelena Bonner, 
karštai smerkusi Kremlių („Pe
restroika numirusi”) ir būrys 
kitų rašytojų, mokslininkų bei 
akademikų. Wiesel taip pat pa
sirūpino, kad į konferenciją at
vyktų du jauni kinai, kurie tu
rėtų progos pasakyti, kaip atrodė 
neapykantos veidas Tiananmen 
aikštėje.

Žvilgsnis aplinkui stalą, rašo 
Rosenthal, parodė du esminius 
ualykus apie šios konferencijos 
prasmę. Vienas iš jų — tai, kad 
pasaulyje yra šalių, kurių gyven
tojai yra neapykantos ekspertai, 
;tačiau konferencijose jiems nelei
džiama dalyvauti. Jie gyvena 
jiems taikomos neapykantos su
rakinti. Čia Rosenthal paaiškina: 
,.Lietuvos prezidentas Vytautas

Lietuvoje, turi apsiginti kartu, 
išvien. Priešai — ne tautos, o 
nežmoniškumas, neteisybė, taiks
tymasis su neteisybe aplink ir 
savyje. Priešas — ir baimė, ir 
baimės paskatinimas. Turėtų 
būti gėda, jeigu tavęs kas bijo. O 
mes galime dvasiškai pasiremti 
tuo, ką patyrėme ir matėme vos 
per vienerius metus, ką būtų ver
ta matyti daug kam: Baltijos 
kelią, kuriame stovėjome, visas 
milijonas, susiėmę už rankų, 
nešnairuodami, ar čia lietuvis, 
žydas ar lenkas; Lietuvos rusų 
teatro Lenkijos režisieriaus 
Hanuškevičiaus trimis kalbomis 
pastatytą vilniečio Moniuškos 'J,. ,„i

Landsbergis kalbėjo apie sovie
tinę sistemą, paremtą baime, 
neapykantos versme, kuri dar vis 
yra įkalinusi jo tėvynę”. Antrasis 
dalykas — aplink stalą sėdėjo 
žmonės, kurių gyvenimai prime
na tai, kas dažnai yra pamirš
tama: mūsų šimtmetyje neapy
kantos karžygiai dažniau buvo 
patys sunaikinti, negu nugalėję 
kitus. Pavyzdžiai — Čekoslovaki
jos prezidentas Vaclav Havel, dar 
tik pernai buvęs komunistinės 
sistemos politinės tironijos kali
nys, Yelena Bonner, tik prieš ke
letą metų su savo vyru Andrei 
Sacharov gyvenusi ištrėmime, 
Bronislaw Geremek ir Adam 
Michnik, ilgus metus kovoję už 
demokratiją Lenkijoje ir dabar 
dar tebekovojantys — bet jau ne 
iš kalėjimo, o iš garbingų vietų 
parlamente.

Vienas po kito intelektualai ir 
politikai sakė labiausiai realistiš 
kus dalykus apie kovą prieš nea
pykantą, kokius jie tik žino, su
sumuoja A. M. Rosenthal, — kad 
tiktai tikėjimas į teisę ir jos vyk
dymas gali nugalėti neapykantą. 
Tai teisė, kylanti iš laisvos 
visuomenės, pasiryžusios likti 
laisva. (Vytauto Landsbergio kal
ba „Atmesti neapykantą” Oslo 
konferencįjoje 1990 m. rugpjūčio 
28 d. spausdinama šios dienos 
Draugo kultūriniame priede.)

• Poetui Henrikui Nagiui šių 
metų spalio 12 dieną suėjo 70 me
tų. Montrealyje, Kanadoje, kur 
poetas gyvena, šios jo sukakties 
proga lietuviai suruošė šventę, 
kuri įvyko spalio 20 dieną.

• „Lapkričio sinoikija” — 
antroji religijos filosofijos ir 
bažnytinio meno studijų savaitė 
ruošiama Lietuvoje — Vilniuje, 
Kaune ir Marijampolėje nuo šių 
metų lapkričio 3 iki 10 dienos. 
Veiks šios sekcijos: teologijos, 
religijos filosofijos, religijos 
filosofijos istorijos, etninės 
kultūros, bažnytinės muzikos 
istorijos ir teorijos, bažnytinio 
meno ir filosofijos. Šia religijos 
studijų savaite rūpinasi D. 

„Namų dainyną”; visokių 
tautybių ir pažiūrų deputatų vie
ningus balsavimus Lietuvos 
Aukščiausiojoje taryboje už tai, 
kas svarbiausia; tragiškos Lie
tuvos žydų žūties kančios ir juos 
gelbėjusių žmonių paminėjimus; 
Ludwig van Beethoven’o IX-ąją 
simfoniją ir „Taikos vaikus” 
Vilniaus Katedros aikštėje; iš ten 
išlydėtus per Lietuvą kryžius ir 
už Tėvynė susideginusio vyro 
palaikus; tremtinių palaikų su
grįžimus iš tolimojo Sibiro ir jų 
laidojimus šventoje savoje žemėje, 
vien graudulio ašaromis juos 
aplaistarit.'

Tebūnie ramybė jiems, o gyvie
siems — gyvoji viltis. Prisikėli
mas turi savo kančią, kuri turi 
būti iškentėta-

Stančienė, Viršuliškių 71-60, 
Vilnius 232056, Lithuania. Tele
fonas —• 41-36-23 arba FAX 
22-48-90 ŠIA.

• Lietuviški kalėdiniai šiau
dinukai bus mokomi daryti Bal
zeko Lietuvių kultūros muzieju
je, Chicagoje, kur kursai vyks 
kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo lapkričio 2 iki lapkričio 30 
dienos, 7:30—9 v.v.

Du Lietuvos istorikai 
kalbės Chicagoje

Ateinantį penktadienį, lapkri
čio 2 dieną, 7:30 v.v., Chicagos 
Jaunimo centro kavinėje ruošia
ma vakaronė išgirsti dviejų isto
rikų iš Lietuvos — Alfonso Eidin
to ir Egidijaus Aleksandravičiaus 
pranešimus.

Alfonsas Eidintas, lietuvių emi
gracijos istorijos specialistas, yra 
Lietuvos Mokslų akademijos Isto
rijos instituto direktoriaus pava
duotojas. Parašė monografiją An
tanas Smetona: politinės biogra
fijos bruožai (Vilnius, 1990). 
Alfonsas Eidintas kalbės apie po
kyčius Lietuvos istorijos studijo
se pastaraisiais metais, istorikų 
veiklą atgimstančioje Lietuvoje, 
planuojamus darbus.

Egidijus Aleksandravičius, 
19-ojo amžiaus Lietuvos istorijos 
specialistas, dirba Lietuvos Moks
lų akademijos Istorijos institute. 
Parašė veikalą Kultūrinis sąjūdis 
Lietuvoje 1831-1863 metais: orga
nizaciniai kultūros vykdymo as
pektai (Vilnius, 1989). Egidijus 
Aleksandravičius į Chicagą at
vyksta, kviečiamas Lituanistikos 
instituto, tartis dėl Instituto ruo
šiamos Lietuvos istorijos rašymo. 
Jam skirta paruošti 19-ojo am
žiaus Lietuvos istorijos tomą. Egi
dijaus Aleksandravičiaus prane
šimo šioje vakaronėje tema — 
„19-ojo amžiaus Lietuvos atgimi
mo tradicijos”.

Abu istorikai į Jungtines Ame
rikos Valstybes atvyko dalyvau
ti Tarptautiniame žydų istorijos 
kongrese New York’e. Susitikimą 
su abiem istorikais Jaunimo cent
re rengia Lituanistikos institutas 
ir Akiračių mėnraštis.
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Henriko Nagio poezija grįžta tėvynėn
VYTAUTAS A. JONYNAS

Kas nulemia poeto pašaukimą? 
Kaip gimsta tos trapios garsinės 
struktūros, kurias vadinam eilė
raščiais? Ar iš žmogų apnikusios 
vaizdų griūties, iš neaiškių melo
dijų dūzgesio galvoj, ar per kant
rų darbą, kruopštų žodžių nars
tymą ir dėliojimą, nelyginant 
LĖGO kaladėlių. (Buvo toks mis- 
tifikatorius dadaistas Tristan 
Tsara, kuris lipdė savo posmus, 
traukdamas iš skrybėlės žodi po 
žodžio, nelyginant kokius loteri
jos bilietus.) Tikriausiai visa 
priklauso nuo poeto charakterio, 
temperamento, bet mums, profa
nams, tai paslaptingi dalykai, ne
žiūrint visų lyrikų išsipasako
jimų bei aiškinimų.

Kur kas galbūt paprasčiau 
įžvelgti plika akim poetų temų 
tapatumą, giminystę, jų kartų 
panašumus, atsiradusius susidė
jusių istorinių aplinkybių povei
kyje. Poetas W. H. Auden juokau
damas priekaištavo kolegai 
poetui W. B. Yeats’ui: „Žinai, 
patį nutrenkė poezijon pamišėlė 
Airįja” (Mad Ireland hurt you in- 
to poetry). Nesunku atspėt, kad 
norėta pasakyti, jog Yeats’ą bus 
užhipnotizavęs tos smaragdinės 
salos gamtos grožis, dainingos jos 
tautos valiūkiška prigimtis, jos 
tautosakos gaivumas ir t.t. Mums 
lengva tuo patikėti vien todėl, 
kad mūsų tautos istorijoj tokia 
brutalia jėga buvo tremtis. Stam
bios tautos dalies priverstinis 
egzodas.

„Poetas prasideda ne tada”, 
sako Justinas Marcinkevičius 
savo Dienoraityje be datų, kai 
parašo savo pirmuosius eilėraš
čius, o tada, kai jis suranda savo 
santyki su didžiąja nacionalinio 
gyvenimo ir kūrybos tradicija, 
kai jo darbą ir įkvėpimą sušildo 
pareiga žodžiui ir žmogui”. Mūsų 
atveju, bėglio padėtis, prarastos 
tėvynės ilgesyB kaip tik sušildė tą 
pareigą, tuos ištikimybės saitus 
savo kraštui, jo kalbai ir kultūrai, 
padrąsindama ne vieną išsakyt 
beglobę savo būklę poetiniu 
žodžiu. Kritikams bei rašytojams, 
kaip sakysim, Henrikui Nagiui, 
„kokybiškai svari literatūra, 
kuriama svetur, buvo ne vien 
savo kultūrinio ir tautinio bran
dumo įrodymu, bet taip pat būti
nu ir efektingu ginklu prieš pa
vergėją, nutildžiusį laikinai ar 
amžinai likusius tėvynėje” 
(Henrikas Nagys, „Mūsų bena
mės prozos ateities perspekty
vos”, Tėviškės žiburiai, 1955 m. 
spalio 25 d.).

Taip kūrėsi ir tarpo išeiviškoji 
literatūra, augdama ilgą laiką be 
sąlyčio su krašte tveriama raštija 
bei kritika. Teisingiau sakant, 
pastarosios ignoruojama ir visaip 
niekinama. Vien užaugus tėvy
nėje naujoms kartoms, ėmė vis 
labiau sunkėt kompartijos staty
tiniams ir jų patikėtiniams 
nuneigt „atplaišų” kaupiamo 
kultūrinio palikimo svarbą. Toly
džio ima rodytis Lietuvoje viena 
kita išeiviškosios prozos knygelė. 
Vėliau mirusių rašytojų raštai...

Bet dar ilgai, iki pat 1988 metų 
vidurio, kai kas traukė įsibodusią 
rylą, „čiastušką”, kad „išėję iš 
savo žemės beveik du trečdaliai 
Lietuvių rašytojų draugijos 
narių, susilpninę krašto tautos 
mentalitetą ir tautos kultūros 
pozicijas” ir todėl „netekę 
moralinės teisės pamokslauti, 
kokie mes turėjome ar turim 
būti” (Vytautas Kubilius, „Yra 
viena literatūra”, Literatūra ir 
menas, 1988 m. liepos 16 d.).

Laimei gyvenimas darė savo ir 
vis didesniam skaičiui žmonių 
mintys apie lietuvių literatūros 
nedalomumą, kurias buvo išreiš
kęs dar prieš dvidešimtį metų 
Juozas Girnius, darėsi daugiau 
mažiau priimtinom. O toji aki
vaizdi tiesa buvo išsakyta taip:

„Šiaip ar taip, nors šio meto lie
tuvių literatūra teka išsiskyru
siomis srovėmis, anksčiau ar 
vėliau jos sutekės į vieną, daug 
paprasčiau negu šiandien galime

Poetas Henrikas Nagys Šių metų spalio 12 dienų Šventė 70 metų sukakti. Lietuvių fotoarchyvo nuotrauka

vaizduotis” (Juozas Girnius, 
„Visumos žvilgis į mūsų egzodo 
literatūrą”, Lietuvių literatūra 
svetur, 1945-1967. Redagavo 
Kazys Bradūnas. Chicago: I 
laisvę fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti, 1968).

Taip ir atsitiko. Atriedėjus Lie
tuvon pertvarkos bangai, įvykiai 
ėmė šuoliuoti, kaip prisimenam, 
zovada. Pirmieji kultūrininkai, 
išdrįsę prisiskirti sau kaip 
„pareigą integruoti į nacionali
nę kultūrą išeivijos sukurtą 
kūrybinį palikimą”, buvo muzi
kai, pasisakę 1988 m. birželio 
14 d. atvirame Kompozitorių 
sąjungos susirinkime už išeivijos 
muzikų pripažinimą. Bet jau tų 
pačių metų liepos-rugpjūčio 
mėnesiais, vadinamojo „bendro 
vardiklio” paieškos buvo išsako- 
mos vis drąsėjančiais žodžiais.

„Išeivijos ir Lietuvos poezija 
papildo viena kitą ir atspindi 
šiuolaikinio lietuvio egzistencinį 
santykį su tautos istoriniu 
likimu. Pastebima daug para
lelių, išreiškiant autentiško žmo
gaus išgyvenimus, pasirinkimą 
tautos kelyje” (Vitas Areška, 
„Surasti bendrą vardiklį”, Litera
tūra ir menas, 1988 m. rugpjūčio 
13 d.).

„O reikėtų kiekvieną knygą, 
išleistą Čikagoje, Londone ar 
Toronte, aptarti ir vertinti mūsų 
literatūros visumos masteliais. 
Visa, kas vertinga, sukurta lie

Henriko Nagio poezijos rinktinės, išleistos Lietuvoje, viršelis.

tuvių kalba bet kuriame pasau
lio krašte, priklauso lietuvių 
kultūros centrui, kuris visada 
buvo ir liks Lietuvoje” (Vytautas 
Kubilius, „Yra viena literatūra”, 
Literatūra ir menas, 1988 m. 
liepos 16 d.).

Tenka pasidžiaugti, kad tos 
mintys neliko tuščiais pažadais. 
1988 metais pasirodo Lietuvoj 
Jono Aisčio Katarsis. Kitais me
tais triumfališkai pasitinkamas 
Bernardas Brazdžionis ir įšpla- 
tinama dideliu tiražu išleista jo 
rinktinė Poezijos pilnatis. Šių 
metų pradžioje pasirodo vieno iš 
mūsų brandžiausių žeminin- 
kų-lankininkų kartos atstovų, 
Alfonso Nykos-Niliūno knyga Bū
ties erozija, apimanti 1937-1984 
metais rašytus eilėraščius.

Savaime suprantama, kad mes 
su nekantrumu laukėme pasi
rodant ir kitų dviejų tos srovės 
atstovų — Henriko Nagio ir Ka
zio Bradūno — eilių rinktinių. 
Niekam nebuvo paslaptis, kad iš 
visų žemininkų jie buvo labiau
siai įsipykę tenykščiams vadei
voms. Nors jų eilės buvo tenai 
žinomos, perrašinėjamos ir sklei
džiamos, nors jų lyrika keliais 
atvejais buvo deklamuota užda
rose Rašytojų draugijos popietėse, 
Tomo Venclovos liudijimu, Lietu
vos valdovai buvo linkę sunkiau
siai juos praleisti kaipo „at
siliepusius į šio amžiaus bė
das” (Tomas Venclova, „Atme-

NAMAI

Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo.
Bus skaidri, šalta žiemos naktis.
Švies didžiulės žvaigždės tylumoj, 
ir beržai stovės šalikelėm balti...

Taip prieisiu kelią i namus...
Tolumoj suvirps varpeliai — ir skambės, skambės 
Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės — 
didelis, liepsnojąs, neramus...

Ir praversiu aš namų duris — 
pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
plazdančios ugnies ant mano veido kris...
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis..

1944.XII.22

MANO MIESTO MIRTIS

nanti žemė”, Tekstai apie tekstus. 
Chicago: Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas, 1985).

Užtat, kai išgirdau, kad išvydo 
pagaliau dienos šviesą Lietuvoj 
Henriko Nagio rinktinė, pava
dinta Grįžulo vardu, ta žinia 
nuaidėjo itin skardžiais aidais 
mano atminties koridoriais. Juo 
labiau, kad rinktinės pasirody
mas sutapo su kitu šventišku 
įvykiu — poeto gimtadieniu. Su jo 
70-ie8 metų jubiliejum.

Henrikas Nagys gyvena Mont
realyje jau keturiasdešimt metų, 
ir būtų laiko gaišatim aiškinti 
tokius dalykus kaip, kur ir kaip 
jis gimė, ir kur, kada ir kodėl jis 
mokėsi. Visa tai lengvai randama 
Lietuvių enciklopedijoj. Tačiau 
Nagiui pasimatė naudingu daly
ku pateikt tuos biografinius duo
menis tenykščiam skaitytojui 
savo „Žodyje skaitytojams”. No
rėtųsi tačiau priminti tik tai, kad 
turbūt nėra Montrealyje nė vie
nos institucijos ar organizacijos, 
prie kurios sukūrimo nebūtų 
prisidėjęs Henrikas Nagys savo 
įnašu, ar kaip iniciatorius ar kaip 
vadovas. Ar tai būtų Aukštesnie
ji lituanistikos kursai (Semi
naras), ar Akademinis sambūris, 
ar Vinco Krėvės literatūrinė 
premija, ar sukiužęs pirm laiko 
fantastinis projektas įsteigti 
lituanistikos skyrių prie Mon
trealio universiteto. Užtat šim
taprocentinė tiesa, kai jis rašo 
„Žodyje skaitytojams”, kad 
„lietuviškoje veikloje dalyvavau 
visur ir visada — nesugebėjau ir 
nenorėjau užsidaryti dramblio 
kaulo bokšte”. Iš tiesų dina
miška, judraus nepasėdos jo 
asmenybė yra suvaidinusi itin 
svarbų vaidmenį mūsų kolonijos 
veikloje. Pažįstam jį kaip vertėją 
(ne vien R. M. Rilkės „Korneto”, 
bet ir pluošto vokiečių, latvių 
poetų kūrinių), kaip kritiką, 
Literatūros lankų iniciatorių ir 
redakcijos narį, kaip paskai
tininką, menininkų drąsintoją 
bei rėmėją, kantatos „Rūpinto
jėlių ir kryžių Lietuva” libretis- 
tą, pagaliau kaip žurnalistą — 
Nepriklausomos Lietuvos redak
torių ir ištvermingą talkininką. 
Vienu metu net aktorių. Iki šiol 
skamba ausyse (ir plokštelėj) jo 
sodrus balsas, taip išjaustai per
teikiąs Kazio Borutos teksto 
lyriškąjį krūvį.

Ar ne keista, ar ne paradoksas? 
Kai Montrealio Lietuvių teatras 
ryžosi statyti „Baltaragio 
malūną”, tą Genriko Zimano iš
koneveiktą Tiesoje veikalą, vadi
nom mes tą apysaką „knyga, 
pralaužusia geležinę uždangą”. 
Buvo ji mums paguoda, kad dar 
negalutinai užslopintas Lietuvoj 
kūrybinis žodis. O šiandien 
keliaujančios iš šiapus Atlanto 
išeivijos poezijos rinktinės vėlgi 
laužia ir šalina paskutines tos 
prakeiktos geležinės uždangos 
liekanas. Bet kaip gera žinoti 
dabar, po Kovo vienuoliktosios, 
kad visa, kas išeivijos kurta, ar 

(Nukelta į 4 psl.)

Kietos arklių kanopos, minkštos kūdikių pėdos, 
medinės žemdirbio klumpės, kruvinos bėglio kojos, 
pilki kareivių batai, kaustyti plienu ir neviltim.
Visi praėjo pro nustebusį ir mažą mano miestą šiaurėje.

Potvynis prašniokštė. Tylu ir tuščia. Namai vėl miega, 
užtroškę gaisro smalkėmis, apkurtę nuo keiksmų, varpų 

gaudimo 
ir ratų dardesio, apakę nuo patrankų sudaužytos saulės 

mirgesio.
Vėl miega gatvės po groteskiškai siūbuojančiom vielom 

, . . iškabom,
po suanglėjusiom šermukšnių ir klevų šakom...

Paliesk dar kartą rankomis 
įdubusį ir skaudų grindinį 
ir pasakyk — tik sau vienam — be balso: akmuo.

Paliesk dar kartą rankom dulkes 
sausas ir karštas, 
apokaliptinio dienovidžio sudegintas į paraką, 
ir pasakyk — tik sau vienam — be balso: žemė.

Paimk į saujas pelenus
namų, stalų, vežimų, kryžių, popieriaus ir skroblo lapų 
ir pasakyk — tik sau: ugnis.

Glostyk ant suodinų šaligatvių ir sienų nupaišytus — 
išblyškusių mergaičių ir berniukų rankų — 
minkštais, spalvotais kalkakmeniais 
veidus, vardus, pilis ir paukščius, — 
ir sau kartok, kartok be balso, tik sau vienam:

Ne, nepalikite manęs, draugai ir akmenys, ugnie ir žeme, 
jūs nepalikite manęs sapnuoti liūdno sapno ir baisaus 
lig paskutinio Teismo išsipildymo dienos.
1956

KRYŽKELĖ
Kryžkelėj auga platanai. Kelio atgal nėra. 
Ūkanoj aidi kareivių žingsniai ir geležis.
Tarp debesų ir lapų alsuoja žemė gera.
Miega koralų saloj nepažįstamoj žemė graži.
Šlama platanai ir plazda paukščiai virš mūsų galvų 

vakare.
Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit...
Basos kojos ant gruodo ir šimtametė giria.
Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit... 
Žvanga metalo žvaigždės virš mūsų galvų vakare.

Auga platanai ant vieškelio — amžių giria. 
Broliai paklydo ir seserys verkia prie vartų.
Bąla ant balto debesio šiaurėj lininė skara — 
gėrėme mirusių upių vandenį žalią ir kartų...
Miega toli vandenyno saloj nepažįstamoj žemė gera.

Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit... 
Moterys klūpo prie kartuvių — ūžia giria.
Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit...
Žvanga kareivių žingsniai ir žvaigždės tuščiam vakare.

1962

BROLIAI BAUDŽIAUNINKAI

Padėta duona ant stalo, 
giros ąsotis.
Duona, gira ir peilis.
Padėtos kietos rankos, 
malda ir atodūsiai.

Kyla saulelė už miško.
Kyla saulė už ežero.
Kyla paukščiai iš pievų.
Auga žolė.

Ant ąžuolinio stalo padėję rankas 
laukiam dienos.
Laukiam trumpiausio šešėlio.
Laukiam naujos rugiapjūtės.

Dalgiai supasi uosyje. 
Grėbliai ant sąsparų.
Basos kojos klimpsta
{ skaudų žvyrą.

Kukuok, gegule, 
kukuok ilgai ilgai.

*

Merginos padėjo naščius 
prie apledėjusio šulinio. 
Kukuok, gegule, kukuok. 
Sužiedėjusią duoną raiko 
motinų rankos.
Kukuok, gegule, ilgai

Kerta jauni medkirčiai 
ūžiantį, žalią pušyną. 
Kukuok, gegule, kukuok. 
Saulėleidy dulka keliai 
į aukštą smėlio kalną. 
Kukuok, gegule, ilgai

Broliai miega kalne, 
pušynas pakalnėje.
Kukuok, gegule marga. 
Nugenėti kamienai, 
sakuotos lentos, 
kukuok, gegule, kukuok.
1966

IŠ CIKLO 
„PRISIJAUKINSIU SAKALĄ”

Iš Arktikos pučia lėtas 
y ledinis vėjas j

Ledo lytys 
plaukia pavandeniui: 
bokštai balti , . ( 
bažnyčių baltų 
po vandeniu.
Baltos Arktikos meškos 
taškosi saulėje.
Vakar pasėjau saulėgrąžas. 
Užkūriau laužą.

Klausausi
vėjo 
eglių viršūnėse.
Pleišėja ledas.
Properšoj plaukia 
linksma 
meškerės plūdė.
Pumpuruose 
poška 
pavasaris.
♦

Pradedu gyventi atsiminimais. 
Dėlioju vakarais, 
kai nebekimba žuvys, 
pageltusias nuotraukas. 
Skaitau senus laiškus.

Naktim
bandau atrasti žinotus 

žvaigždynus.

Sakau pusbalsiu 
ne savo eiles.

Rytmečiais 
piešiu 
žilvičio šaka 
juokingus veidus 
ant vandenio.

Ir gailiuos 
taškuoto negyvo upėtakio, 
gulinčio šalia manęs 
ant paparčio lapų.
*
Gražiai dainavo vaikai 
prie laužo, 
sutemus.
Pabudęs 
paukštis 
surinka.
Gurga šaltiniai.
Šiurena nendrės.
Basos kojos dunksi 
ant kieto tako.
Vienos žvaigždės 
vidurnaktį 
spindi ir spindi. 
Mano sakalas 
kartas nuo karto 
sušiurena 
per miegą 
sparnais.
1971
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Dailininkas Jonas Čeponis „Astra” galerijoje
DAIVA KARUŽAITĖ

Mūsų tarpe Chicagoje šiuo 
metu laikinai gyvena ir tapo 
Lietuvoje pasižymėjęs daili
ninkas Jonas Čeponis. Daili
ninkas studijas išėjo Vilniaus 
meno akademijoje, profesoriaus 
Antano Gudaičio studijoje. Gu
daitis priklausė „arsininkų” 
grupei, buvo mokęsis Paryžiuje ir 
savo studentams sugebėjo per
duoti gerokai Vakarų įtakos ir 
žinių apie impresionistini meną, 
kuris buvo tuo metu Lietuvoj 
laikomas dekadentiniu. Čeponis, 
pradėjęs po užsieni keliauti 
maždaug 1960 metais, yra ap
keliavęs Olandiją, Belgiją, Pran
cūziją ir Vakarų Vokietiją, vėliau 
lankėsi Latvijoje, Lenkijoje, 
visuomet rinkdamas meno žinias. 
Tik pradėjęs keliauti, jis pamatė 
tikruosius impresionistinius dar
bus. Žinoma, jis buvo matęs 
reprodukcijų, bet tikra meno 
dvasia tegali būti sutinkama 
originaliuose paveiksluose, ir ši 
impresionistų dvasia dailininką 
giliai paveikė, ypač Henri 
Matisse, Andre Derrain ir Mau- 
rice Vlaminck. Ji taip pat labai 
paveikė fauvistų darbai. Fauviz- 
mas, su savo gyvu, energingu 
spalvų spektru, suspindėjo 
Europoje labai trumpai — nuo 
1904 iki 1908 metų. Bet jo jtaką 
pastaruoju metu galima pastebėti 
pas Čeponį ir kitus menininkus. 
Iš fauvizmo Čeponis sėmėsi 
intensyvią dinamiką, kuri jo 
paties kūryboje išreiškia vidines 
emocijas. Impresionistų darbuose 
jis vertina šviesos išraišką ir 
atsipalaidavimą nuo formalios 
tematikos. Jis, taip, kaip ir 
impresionistai, mėgsta tapyti 
peizažus. Augęs vienoj iš gražiau-

Jonas Čeponis Jono Kuprio nuotrauka

šių Lietuvos vietovių, Gaveikėnų 
kaime, Ignalinos rajone, Čeponis 
yra gamtos mylėtojas. Net gyven
damas Vilniuje, jis dažnai iš
važiuodavo į gamtą tapyti. Sunku 
susilaikyti, tai nepalyginus su 
impresionistų „plein air” tapyba, 
kuri jų buvo taip vertinama, 
nes jie buvo pirmieji tapytojai, 
dirbantys gamtoj, o ne užsidarę 
studijose.

Dailininką ypačiai domina 
koloritas ir kolorito toninė 
struktūra, kolorito ritmas ir ba
lansas. Spalvas vertinti jis iš
moko vaikystėje iš savo mamos, 
kuri buvo pasižymėjusi audėja. 
Jis mielai pasakoja, kaip jai 
vyniodavo balanėlius, kaip jį 
ramino staklių ritmas ir kaip 
mama jam aiškindavo spalvų 

kontrastus audiniuose ir gamtoj. 
Ankstyvesniuose savo darbuose 
jis dažnai apibrėždavo spalvines 
formas juodomis linijomis. Vėl 
sunku susilaikyti, nepaminėjus, 
kad taip darė ir Georgės Rouault, 
ir Pranas Domšaitis, ir tada 
reikėtų vėl grįžti prie įtakų. Bet 
Čeponio darbai turi savitą ir 
stiprų stilių ir net prieigą. Daili
ninkas aiškina, kad juodai api
brėžtos formos yra inspiruotos 
bažnyčių vitražų. Palaipsniui jo 
darbuose kontrastai yra perėmę 
juodų linijų rolę. Kolorito sąvokos 
tvirtėjimas yra Čeponio tapybos 
stiprybė. Jis vartoja aliejinius 
dažus ir jais tapo plonai, dėdamas 
po permatomą sluoksnį ant 
sluoksnio. Atsispindi spalvos iš 
apatinių sluoksnių ir vyrauja gili 

plastinė forma.
Čeponio darbų tematika yra 

įvairi. Liaudies menas, be abejo, 
turi stiprios įtakos menininko 
sąmonei. Primityvios ir stilizuo
tos formos, paprasta teminė pri
eiga ir dažnai pasirodantys rūpin
tojėliai bei kitos liaudies meno fi
gūrėlės charakteringos Čeponio 
kūrybai. Dailininkas dažnai 
tapydavo Vilniaus miestą, jį 
domina Vilniaus įvairi architek
tūra: barokas, rokoko ir ypa
tingos gotikos stiliaus bažnyčios, 
kurios kelia akį į viršų. Daug lie
tuvių tapytojų Vilniaus miestą 
tapo su viena centrine šviesa 
tolumoje. Čeponio darbuose 
Vilniaus miestas dažnai spindi, 
gyvas ir šviesus per visą drobę. Jo 
kūrybos sferoje abstraktai yra 

kuriami dailininko jausmais. 
Spalvų derinys sukelia kokią 
nors formą ar idėją, kurią jis 
„ištraukia” ir duoda jai konkre
tų pavidalą. Portretai domina 
dailininką formomis ir plastiš
kumu, čia jis dažniausiai neieško 
gilios simbolikos nei psicholo
guos. Dažnai vartojama tema 
Čeponio darbuose yra valtys, pei
zažai prie jūros bęi upeliai. Pasta
ruoju metu jo ęeizažai prie 
vandens pasižymi žibančiu at
sispindėjimų.
** Amerikoje Čeponį domina abst
raktus menas. Pati Amerika jam 
atrodo labai spalvinga ir pilna 
visokiausių kontrastų. Jis pamė
go amerikietiškus mėlynus alie
jinius dažus, ypač „ultramarine” 
ir „cobalt blue”. Jis juos dažnai 
vartoja, grįždamas prie kolorito, 
krypstančio į mėlynumą, kurį jis 
vartojo savo bažnyčių vitražų 
įtakos etape. „Kūrybiniai darbai 
eina pirmyn ratais, ciklais”, 
aiškina dailininkas, „dar sunku 
žinoti, kokią įtaką laikas, praleis
tas Amerikoj, yra padaręs”. Isto-. 
rijoje taip būna — reikia supras
ti, kas vyks toliau, norint pilnai 
suprasti, kas buvo.

♦

Jono Čeponio darbų paroda per
nai buvo suruošta Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois, kur ji 
buvo sutikta su dideliu susi
domėjimu. Dabar dailininkas 
žengia dar vieną žingsnį į pla
tesnį Čikagos meno pasaulio 
ratą. Jis bus pirmas lietuvis tapy
tojas, kurio paroda įvyks „Astra” 
galerijoje, 308 West Erie Street, 
Chicago, Illinois. „Astra” ga
lerijos savininkai yra grupė 

. Amerikos latvių. Neseniai atsi
dariusi, ši galerija eksponuoja 
estų, latvių ir lietuvių meną. 
Dailininko Jono Čeponio darbų 
parodos atidarymas bus ateinantį 
penktadieni, lapkričio 2 dieną, 
nuo 5:30 iki 7:30 v.v.

Jonas Čeponis ’ Peizažas
aliejus

Henriko Nagio poezija grįžta tėvynėn
(Atkelta iš 3 psl.)

tai būtų žurnalisto, mokytojo ar 
rašytojo darbas, nebuvo veltui. 
Kaip gaila tų žmonių, kultū
rininkų, nuėjusių amžinybėn be 
tos paguodos širdyje. Gal su ne
viltim, kad visa išeiviškoji veikla 
tėra vien klaidžiojimas iliuzijų 
labirintuose. Henrikas Nagys 
visada sėkmingai kovojo su tais 
depresijos priepuoliais, bet jų 
nuosėdos yra išlikusios jo 
publicistikoj.

Rinkinio pavadinimas kiek 
nelauktas ir dviprasmiškai įtai
gus. „Grįžulas” ar „Grįžratis”, 
lytis, kurią siūlo Viliaus Pėte- 
raičio Lietuviškai-angliškas 
žodynas, tai sietyno Ursa Major 
lietuviškas pavadinimas (daž
niausiai sakoma Grįžulo ratai). 
Bet Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas pateikia ir kitą galimą 
prasmę. Grįžulu pasirodo yra 
vadinamas ratas, kuriame vaiko
mas, mankštinamas arklys. 
Kažin, ar Nagys operavo tuo 
ambivalentiškumu, bet jis, man
ding, būtų priimtinas. Žvelg
damas į nueitą savo kūrybinį 
kelią, poetas turi sau pripažinti, 
kad, kaip žemės keleivį, jį 
nuolat lydėjo danguj žėrintis 
Grįžulo žvaigždynas. Šėmos 
šiaurės skliauto konsteliacija. 
Antra vertus, ar nėra išeivio 
gyvenimas svečiose šalyse vien 
merdėjimu, paženklintu rutini
niu, monotonišku bėgimu ratu, 
kaip to manieže mankštinamo 
žirgo.

Kaip bebūtų, Grįžule sudėti eilė
raščiai reprezentuoja visą Nagio 
lyrinį kraitį. Jie yra atrinkti iš 
šešių poeto rinkinių, pasirodžiu
sių 1946-1987 metų tarpe. 
Atranką atliko pats autorius, 
neprasimanęs, kaip jis prisipažįs
ta „Žodyje skaitytojams”, 
pagražinti jų jokiomis kos
metinėmis operacijomis. Kaip 
žinome, visos tos knygos buvo 
išeivijos kritikos pasitiktos itin 
palankiai. Kai kurios apdo
vanotos premijomis. Iš viso, 

mūsų akimis, Henrikas Nagys 
yra jau klasikas. Tai pirmą kartą 
pareiškė dar 1970 metais poetas 
Kazys Bradūnas. Aptardamas 
tada Draugo spalio 10 dienos 
numeryje Henriko Nagio Brolių 
baltų aitvarų rinkinį, jisai pilnais 
kartėlio, žodžiais nusakė že
mininkų kartos (mūsiškos „lošt 
generation”) paradoksą. Nor
maliais laikais, jo manymu, 
Nagio lyrika būtų figūravusi 
vyresniųjų gimnazijos klasių pro
gramose. Būtų analizuojama, 
aptariama universitetų audi
torijose. Būtų leidžiamos 
vis naujos jo rinkinių laidos. 
Dabar gi [atseit 1970 metais] jo 
bijomasi Lietuvoj. Nėra jo tenykš
tėje enciklopedijoje, nei dvitomėje 
poezijos antologijoje (Kazys Bra- 

♦ dūnas, „Didelis medis prie tur
gaus aikštės”, Draugas, 1970 m. 
spalio 24 d.).

Galėjo Kazio Bradūno žodžiai 
tada nuskambėt kai kam mega- 
lomaniškai, kaip perdėtos bi
čiulystės pareiškimas. Laimei, 
turime knygos aplanke poeto 
Sigito Gedos anotaciją, kuri pa
tvirtina, kokį įspūdį darė 
anuomet pralaužę geležinę 
uždangą Nagio posmai.

„Mano kartos žmonėms jo eilių 
atradimas prieš gerus 25 metus 
prilygo Šv. Evangelijos atra
dimui. Mėlyno sniego melodijos 
veikė mus mistiškai ir magiškai, 
teikė jėgų gyventi ir kurti, o svar
biausia — žadino viltį, kad bet 
kokia nelaisvė ir pavergimas 
nėra amžini. Mes pamatėme 
lauką savajai kovai, gyvenimo 
mūšio lauką, kuriame grumiasi 
būtis ir nebūtis. Visad ir 
Niekados”.

Kaip bus pasitiktas Grįžulas 
Lietuvoj, ar susilauks tokio dėme
singumo, kokį pranašavo Nagiui 
Kazys Bradūnas, ne mums atspė
ti. Bet nenustebtumėm, jei taip 
atsitiktų. Juk nuo pat pirmųjų 
savo eilėraščių, tiek anuome
tiniame Kaune, tiek Vokietijos 
stovyklose, tiek išeivijoje, Nagys 

visada buvo priimamas jaunimo 
kaip savas. Pagrindinė jo lyrikos 
tema juk pažymėtinai jaunat
viška ir tuo pačiu amžina. Tai 
konfliktas tarp tobulo pasaulio il
gesio ir plikos, nuviliančios tikro
vės, iššaukiantis vienatvės būties 
tragizmo jausenas. Bet toji 
vienatvė išdidi. Tai šiaurės žmo
gaus, ieškančio tiesos ir gyveni
mo prasmės, sielvartas. Tai taip 
pat nesukiužusio materializme 
žmogaus pastanga iškovoti sau 
amžinybę poetinio žodžio, „per
matomo ir paprasto”, artimo liau
dies poetams, pagalba. Nagio 
lyrinis herojus nuolatos identi
fikuojasi su paniekintais ir 
pažemintais, su klajūnais, su 
kareiviais, „nelošusiais kau
liukais dėl Nukryžiuotojo rūbo”, 
su padangių skrajūnu sakalu. 
Rasit vienu iš būdingiausių 
Nagio eilėraščių yra „Niekad 
neparduok savęs” iš rinkinio 
Prisijaukinsiu sakalą:
Niekad neparduok savęs. Tegu 
Išrinktieji ieško išrinktųjų.
Tu palik tarp paprastų ir tarp 

pilkųjų 
Būk pažemintųjų broliu ir

draugu.

Dalią jų ir duoną jų priimk 
Neišsižadėk jų lig paskutiniosios 
Ir kalbėk tik jiems ir tik už

juosius 
Būki nebylio burna ir neregio 

akim.
Henriko Nagio eilėse neretai 

juntama patosiška, prometėjiška 
intonacija, tarytum jis bandytų 
savo žodžiu, nelyginant žyniuo- 
nis, užkalbėt žmonių įkandimus 
ir likimo nuoskaudas. Bet ne
vadinčiau tų dalykų retorika ar 
deklaratyvumu. Poetas išsako 
paprasčiausiai savo paties 
egzistencinį santykį su 
tautos dalies likimu. Šiaip jo eilė
se pažymėtinai daug orumo, 
erdvės.

Ko poetas tikrai nepakenčia 
tiek poezijoj, tiek kritikoj, tai 

hermetiškumo, proteivų-gudrei- 
vų užsišifravimo žodinėse šara
dose ar, kaip Nagys sako, „rebu- 
sinėj gargoj”. Nors impulsyvi, 
linkusi ekscentriškuman jo pri
gimtis galėjo jį pastūmėti siur
realizmo link, visokian vaizdų 
užaštriniman (tarp kitko, jam tai 
piršo Antanas Škėma), Nagiui tai 
buvo svetimais dalykais. Užtat 
pamėgusiems ezoterinę, abstrak
cijų painybėse klaidžiojančią nū
dienę poeziją, Nagio lyrika gali 
pasimatyti neįvairi, nepakanka
mai „šiuolaikiška” ir nepakan
kamai sofistikuota. Iš tiesų 
poetinių kūlversčių joj nėra. Bet 
stambiai poezijos mėgėjų daliai 
jinai kaip tik patikli savo blaiviu 
paprastumu, nuosaikiu poetinių 
puošmenų (rimų bei asonansų) 
panaudojimu. Savo aristokra
tišku atsainumu ir rūsčio gaida.

Neprisidengdama jokiom gilia
mintiškumo kaukėm, Henriko 
Nagio lyrika atskleidžia papras
to išeivio, savo kartos žmogaus 
gyvenimo kelią, paženklintą 
netektimis, sunkiai gyjančių žaiz
dų randais, bet taip pat ir 
tikėjimu žmogumi.

Chicagos teatruose
O’Neill drama 

Goodman teatre

Pirmaujantis Chicagoje Good
man teatras (200 South Colum- 
bus Drive) stato keliskart Pulit
zer premija apdovanoto ameri
kiečių klasiko dramaturgo 
Eugene 0‘Neill (1888-1953) 
veikalą „The Iceman Cometh”, 
sukurtą 1939 metais. O’Neill, 
kaip žinome, yra susilaukęs tarp
tautinio garso. Savo dramose 
mėgęs pabrėžti, kad Amerika 
pasiekė materialinę gerovę, bet 
prarado sielą. Jo drama „Marko 
milijonai” jau 1938 metais buvo 
pastatyta Kauno teatre, o režisie
rius Jurgis Blekaitis Chicagoje 
1952 metais pastatė jo „Anna 
Chistie”.

Paroda — „Aleksandras Stulginskis”
(Atkelta iš 2 psl.)

Lietuva;
Priimta Lietuvos Respublikos 

konstitucija;
Pasirašyta taikos sutartis su 

Tarybų Rusija;
Vilnius perduotas Lietuvai;
Lietuva priimta į Tautų 

sąjungą;
Atkurtas Lietuvos universi

tetas;
Priimtas žemės reformos įsta

tymas;
JAV pripažino Lietuvos vals

tybę „de jure”;
įkurtas Lietuvos Bankas; 
įvestas piniginis vienetas litas; 

auksu padengta valiuta;
Lietuvą „de jure” pripažino Di

džioji Britanija, Prancūzija, Ita
lija, Japonija;

įkurta Lietuvos švietimo 
sistema;

Išleisti pagrindiniai Lietuvos 
Respublikos įstatymai.

Kokį gyvenimo kelią nuėjo 
žmogus, buvęs Lietuvos Respub
likos prezidentu? Jaunystė —

Dabartinė drama, parašyta 
Antrojo pasaulinio karo pra
džioje, įjungia socialines idėjas. 
Yra balsų, drįstančių vadinti ją 
geriausia bet kada Amerikoje 
parašyta drama. Nenuostabu, 
kad kilo pagunda pagal ją susukti 
filmą.

Veiksmas vyksta New Yorko 
saliūne, kur susirinkę įvairios 
socialinės atkritos gurkšnoja 
alkoholi ir skandinasi tabako 
dūmuose, padiskutuodami sąjū
džius, kuriuose dirbo — socializ
mą, anarchizmą, bet užsimena ir 
Išganymo armiją. Jie laukia 
keliaujančio pardavėjo, kuris 
atvyksta dukart per metus ir 
tada jie visi švenčia.

Tačiau atvykėlis skelbia, kad 
jis jau atsisakė alkoholio, ir juos 
agituoja pakilti aukštesniam 

kaip žydras Lietuvos pavasario 
dangus: „Augau labai gausioje 
šeimoje, nes buvo gimę net dvyli
ka vaikų. Iš jų mirė du mažyčiai, 
išaugo dešimt, šeši broliai ir 
keturios seserys”, rašo Alek
sandras Stulginskis savo at
siminimuose (Aleksandras Stul
ginskis, Atsiminimai Chicaga: 
Pedagoginis lituanistikos insti
tutas, 1980). Mokslo metai, stu
dijos kunigų seminarijoje, Halle’s 
agronomijos institute. Dalyvavo 
Nukentėjusiems nuo karo šelpti 
draugijoje, krikščionių demokra
tų partijoje, Lietuvių suvažia
vime, kaip vienas iš dešimties 
Lietuvos tarybos narių 1918 
metais pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą.

Veikla Steigiamojo Seimo me
tais — stendai tamsiai mėlynos 
spalvos. Ypač akį traukia sodri 
aukso spalva — Lietuvos prezi
dento pareigos, daug nuotraukų, 
dokumehtinės medžiagos, asme
niniai prezidento daiktai. Stei
giamojo Seimo medžiaga — 1920 
m. gegužės mėn. 15 d. buvo iš
rinktas Seimo pirmininku, o 1920 
m. birželio mėn. 19 d., būdamas 
35 metų amžiaus — prezidentu, 
kuriuo išbuvo iki 1926 m. birželio 
mėn. 7 d.

gyvenimui. Jis prisipažįsta, jog jo 
paskalos, kad rado ledo išvežio- 
toją lovoje su savo žmona, tai 
buvo netiesa ir jas atšaukia, ti
kėdamasis, kad žmona atleis, ir 
ryždamasis pats iš gausių suklu
pimų pasitaisyti.

Taigi drama turi socialinį, mo
ralinį atspalvį, bet dabarties žmo
gui jos nusitęsimas per daugiau 
kaip keturias valandas yra per il
gas. Laimė, kad režisierius Ro
bert Falls yra gabus, aktoriai 
rinktiniai ir vaidinimas vyksta 
sklandžiai, gyvai, o įpinti humoro 
momentai verčia publiką dažnai 
kvatoti. Drama statoma iki 
lapkričio 4 dienos. Chicagos 
spauda ją gerai vertina.

Juoz. Pr.

Pasitraukęs iš prezidento pa
reigų, gyveno Jokūbave. Tamsiai 
žaliame fone, lyg gimtinės 
laukuose, lyg savuose jaukiuose 
namuose, matome buvusį prezi
dentą ir jo gyvenimo momentus. 
Staiga spalva nutrūksta. Prieš 
mus salėje trys juodos spalvos 
stendai — Sibiras. Ant trijų 
stendų visa žmogaus panieki
nimo ir sunaikinimo istorija — 
keliuose trumpuose laiškeliuose, 
rašytuose paslapčiomis.

Aleksandras Stulginskis praėjo 
pragaro baisumus, tremtį, išliko 
gyvas. Sugrįžo į Lietuvą. Pasku
tiniai gyvenimo metai. Nuo
traukos, laiškai, asmeniniai 
daiktai, knygos iš asmeninio 
Aldonos Stulginskytės-Juoze- 
vičienės archyvo.

Trys Čiurlionio galerijos salės 
supažindino su nepaprasto, 
sudėtingo likimo žmogumi. Apie 
jį pasakyta daug gražių žodžių, iš
spausdinta puiki prof. Jono Rač
kausko paruošta parodos pro
grama. Bet dažniausiai žmogus 
atsiskleidžia savo laiškuose. 1966 
m. liepos mėn. 2 d. Aleksandras 
Stulginskis rašo:

„Mieloji Ramune, mielasai Jo
nai, iš tolimos padangės, iš seno
sios Lietuvėlės šią reikšmingą 
dieną įsijungdamas į nuoširdų 
judviejų ir abiejų šeimų džiugesį, 
iš širdies gilumos sveikinu (...) Ir 
pagalios, kad kilnias savo jėgas, 
energiją sėkmingai panaudo- 
tumėt mokslui, tauriems, vaisin
giems darbams mūsų tautiečių 
naudai, tėvynės mūsų Lietuvos 
garbei” (iš asmeninio dukraitės 
Ramunės Juozevičiūtės-Račkaus- 
kienės archyvo).

Paroda Chicagoje sukėlė didelį 
susidomėjimą. Ją aplankė daug 
žmonių. Puikiai įvertinta paroda. 
Paroda keliavo toliau: į Detroitą 
spalio 5-7 d., į Torontą spalio 14 
d., į Cleveland’ą spalio 21-23 d. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro žmonės atliko didelį, gražų 
darbą, džiaugiasi pavykusia pa
roda, dėkoja apsilankiusiems už 
gražius žodžius, dėmesį, darbo 
įvertinimą ir vėl ramiai planuoja 
naujas būsimas parodas.
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