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Teatras ,,konflikto 
siaubiamose visuomenėse”

Lietuvių egzodo literatūra visos lietuvių literatūros raidoj
RIMVYDAS ŠILBAJORIS

Veroli miestelis netoli Romos 
primena idilišką spalvotą atvi
ruką iš Italijos viduramžių. Šią 
vasarą jame vyko simpoziumas 
labai neidiliška tema — iš 20 ša
lių suvažiavę režisieriai, aktoriai, 
kritikai ir (jų neišvengsi) profeso
riai karštai diskutavo „konflikto 
siaubiamų visuomenių teatrą”. 
Savo įspūdžius iš šio simpoziumo 
liepos 27 dieną New York’o sa
vaitraštyje The Viliūge Voice iš
spausdino teatro kritikas Ross 
Wetzsteon.

Kritikui ypatingą įspūdį pada
rė slovėnų rašytojas Drago Jan- 
čar, simpoziumo dalyviams davęs 
pavyzdį, kaip dramaturgas gali 
pasinerti į dabarties konfliktus. 
Kai vienas Sarajevo miesto teat
rų nusprendė pastatyti jo pjesę, 
Jančar ne tiktai tą teatrą palai
mino iš saugios Slovėnijos sosti
nės, Ljubljanos, bet pats nuvyko 
į apgultąją, bombarduojamą Bos
nijos sostinę. Simpoziumo daly
viams jis suvaidino žiūrovų įėji
mą į tą teatrą: snaiperių ugnis ir 
bėgimas, žemai pasilenkus, palei 
sieną. „Už bilietą buvo mokama 
pavojumi gyvybei”, pareiškė Jan
čar. (Beje, anksčiau jis ne tiktai 
pats kovojo už Slovėnuos nepri
klausomybę, bet ir rėmė lietuvių 
bei kitų Rytų europiečių kovą.)

Anot kritiko, kita svarbi simpo
ziumo tema buvo nuolat pasikar
tojęs reikalavimas ir prašymas 
apginti regionines tarmes, kurias 
vis labiau perima ar nustelbia 
„monolitiškos, masinių medijų 
dominuojamos, centralizuojančios 
kultūros”. Nuolat iškilo susiker
tančių vertybių problema — kaip 
įtvirtinti tautinę tapatybę, nesu
triuškinant vietinių, regioninių 
tapatybių.

Si dilema amerikiečių kritikui 
atrodė kaip dar didesnio paradok
so dalis — stiprėja regioninio 
savarankumo judėjimai ir tuo pa
čiu metu pasaulis vis labiau vie- 
nijasi. Imperijos byra, valstybės 
skyla, bet vienodįjantis interna
cionalizmas ištrina vietinių kul
tūrų bruožus. Buvusių sovietinių 
respublikų nepriklausomybė ir 
CNN televizijos kanalas, „etninis 
valymas” ir tarptautinių ryšių 
tinklas — skyrybos ir jungimasis. 
Visi tie poslinkiai viltingi ir 
drauge pavojingi: autentiškumas 
ir parapiškumas, glaudėjimas ir 
imperializmas. Kritikui tai pri
mena patį meninės kūrybos pro
cesą — asmeniškos vizijos ir bend- 
ražmogiškų rūpesčių derinimą.
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JAV atstovas simpoziume dra
maturgas Len Jenkin pripažino, 
kad konfliktai jo šalyje neatrodo 
tokie aštrūs ar pavojingi kaip 
Rytų Europoje ar Vidurio Rytuo
se. Bet jisai pavaizdavo Ameriką 
kaip į „begalinį karą su savimi 
pačia įsivėlusią, ambicijų ir go
dumo suskaldytą šalį, kuri elgia
si kaip teisuoliškas pamokslinin
kas, šėlstantis pamišėlis, įbaugin
tas vaikas, o jos gyventojai prara
dę ryšį su žeme, dangumi ir vie
nas kitu”. (Beje, šis Amerikos 
vaizdas tiek teturi bendro su 
tikrove, kiek ir imigrantų svajo
nės apie auksu grįstas gatves, ta
čiau toksai apokaliptiškas tonas 
Amerikos literatūriniuose sluoks
niuose labai madingas ir beveik 
automatiškas.)

Izraelio dramaturgas Jošua So- 
bol (kurio „Getas” buvo pasta
tytas ir Vilniuje) pareiškė, jog jis 
jau nebetiki, kad teatras gali 
reikšmingai pakeisti visuomenę 
ir politinius santykius. Jis pasa
kojo, kaip savo pjesėje „Jeruzalės 
sindromas” jis mėgino pavaizduo
ti, kaip „tautos, kaip ir asmenys, 
gali išeiti iš proto”; ši pjesė Izra
elyje buvo sutikta „isteriškai”. 
Po tos „katastrofos” Sobol tega
lėjo pasiguosti supratęs, jog „iš 
nepasisekimo kartais daugiau ga
lima pasimokyti negu iš sėkmės”. 
Jo patarimas dramaturgams — 
net ir kai jums labai nepasiseka, 
nenustokite rašę vaidinimų, ku
riuose atsispindėtų jūsų tautos 
„giliausios baimės”. (Ar ne įdo
miai skamba šis patarimas, žvel
giant į Lietuvos teatrų repertua
rus, iš kurių beveik visai pradin
go lietuviškos pjesės?)

Tos „tautas persekiojančios bai
mės” ir jų daromos žaizdos tapo 
svarbiausia baigminių simpoziu
mo posėdžių tema. Buvo kalba
ma, kaip sunku kurti teatrą, ne
turint savos valstybės. Užsiminti 
ir kultūrinės vienybės pavojai, 
kai ji virsta visuomeniniu konfor
mizmu. Visi sutiko, kad pliuraliz
mas praturtina, bet atrodo, jog 
niekas nežinojo kaip pasinaudo
ti tais turtais, nesukuriant nau
jo šovinizmo ar neužrūstinant se
nųjų viešpačių.

Taip, žvelgiant iš amerikiečių 
teatro kritiko Ross Wetzsteon 
perspektyvos, praėjo tarptautinis 
simpoziumas aktualia „konfliktų 
siaubiamų visuomenių teatro” 
tema.
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Yra prasmės kalbėti apie egzo
do arba ir visų lietuvių literatūrą, 
tik jeigu toji literatūra tautos 
gyvenime reiškia ką nors svar
baus. Deja, negalime ramiai gy-, 
venti su prielaida, kad mūsų 
tautos didžiumai lietuvių grožinė 
kūryba tikrai labai rūpi.

Spausdintas žodis neegzistuoja 
ten, kur jo niekas neskaito. Taigi 
kalbėdami apie išeivių litera
tūros raidą, neišvengiamai lie
kame tik toj erdvėj, kurioj ši li
teratūra yra gyva. Tokios erdvės 
ribas galime nuvokti iš to 300 ar 
500 egzempliorių tiražo, kuriuo 
išeina literatūros kūriniai kelias 
dešimtis tūkstančių priskaičiuo
jančioje mūsų išeivijoje. Tai 
mažas balselis, ir jo beveik visai 
negirdėti ten, kur sprendžiasi 
išeivijos, o ir visos tautos likimas 
ir gyvybiniai jos reikalai.

Todėl, pavyzdžiui, būsime ar
čiau gražbylystės negu tiesos, 
jeigu sakysime, kad išeivijos 
literatūra išlaikė lietuviško 
žodžio ir lietuviškos kultūros 
ąžuolą svetimoj šaly. Ji nepasie
kė ir todėl negalėjo pamaitinti 
giliausių jo šaknų. Tuo pačiu, 
žinoma, ji pro svetimų kraštų 
klampynes neišnešė nei tėvynės 
meilės, nei tikėjimo, nei vilties, 
nes ėjo viena su savo žiburiu ir su 
keliais pasekėjais.

Pačioje gi Lietuvoje ilgą laiką 
to žiburio beveik ir visai nebuvo 
matyti — tik sklido gandas, kad 
neva yra toksai, už jūrių marių, 
gal tas pats, kur Laisvės statulos 
rankoje New York’o uoste, o gal 
panašus į Biliūno laimės žiburį.

Galbūt tas laisvės gandas, pra
bilęs viltimi, kiek ir padėjo 
Lietuvai pačiais juodžiausiais 
okupacijos laikais. Prisimenu, 
kartą Vilniuje lankiau lietuvių 
Sibiro tremtinių parodą ir ma
čiau nosinaitę su išsiuvinėtais 
žodžiais: „ir mus Vorkutoj pasivi
jo keli Brazdžionio sakiniai”.

Šie keli sakiniai ir kiti panašūs, 
prasiskverbę šen ir ten pro ge
ležinę uždangą, buvo reikšmin
gi ne konkrečiai literatūrinėj, o 
tik simbolinėj plotmėj, ne kaip 
tekstai, leidžiantys nagrinėti jų 
įvairias estetines savybes, o kaip 
ženklai, kelrodžiai į tai, ką 
žmogui reiškia tikėjimas, viltis ir 
laisvė. Plačiajai, nedaug arba ir 
visai neskaitančiai visuomenei 
net ir nereikia žinoti, kas ant tų 
ženklų parašyta — svarbu tik, 
kad jie kažkur rodo. Pavyzdžiui, 
drįstu sakyti, kad ne visų mūsų 
atmintyse yra likę daugiau, negu 
tik keli Maironio sakiniai. O ta
čiau visi sutinkame, kad Mairo
nis — didis mūsų tautos pranašas,

♦ Paskaita, skaityta Kazio Bradūno 
ir Rimvydo Šilbąjorio redaguoto, 
Lietuvių fondo išleisto veikalo Lietu
vių egzodo literatūra 1945-1990 su
tiktuvėse Jaunimo centre, Čikagoje, 
šių metų spalio 29 dieną. 

atgimimo dainius. Tame visuoti
niame jausme ir glūdi Maironio 
kaip vaidilos reikšmė. Ne visi net 
ir suprasime mintį, kad tai dar ne 
viskas, kad liko neaptartos jo 
savybės ir reikšmė kaipo poeto.

Taigi apie bet kokią, įskaitant 
ir egzodo, literatūrą galime mąs
tyti teksto plotmėj ir ženklo 
plotmėj. Ženklo plotmėj yra ben
dras egzodo literatūros vaidmuo 
ir išeivijoje, ir visoje tautoje. 
Teksto gi plotmėj vyksta egzodo 
raštijos raida kaip dalis visos 
lietuvių literatūros istorijos.

Ką gi reiškia arba reiškė toji 
egzodo literatūra savo sim
boliniu, ženklo vaidmeniu? Pir
miausia, tautos pavergimo tra
gedijos kontekste, ji reiškė laisvą 
ir nepriklausomą kūrėjo žodį. Tai 
buvo ženklas, rodantis į tai, kad 
egzode lietuvių tauta nėra kieno 
nors garsiakalbis arba marionetė, 
bet kalba pati, iš savo dvasios ir 
išgyvenimų, praeinančių pro 
kiekvieno atskiro kūrėjo sąmonę. 
Tiesa, tarp kūrėjo ir visuomenės 
kartais iškildavo įtampa, visuo
menei reikalaujant, kad rašytojas 
kalbėtų ne pats, o tik visuomenės 
vardu ir skelbtų tik jos vertybes, 
savaime su mewu gal nieko ben
dro ir neturinčias. Šiek tiek 
ironiška yra pagalvoti, kad tų 
visuomenės garsiakalbių vaid
menį atlikdavo kūrėjų kartais 
nemėgstami žmonės — literatū
ros kritikai.

Antra, veikdama kaip laisvas 
žodis, egzodo literatūra per kelis 
pirmuosius pokario dešimtmečius 
nešė ir sunkiausią, atsakingiau
sią dalį visos lietuvių literatūros 
raidos. Tėvynėje įsigaliojo tik 
vienintelis ir absoliutus kūry
binis metodas, būtent socialis
tinio realizmo įsakymas: „nekal
bėk kitų melų, tiktai mane 
vieną”. Ši būklė palaipsniui 
privedė prie visiškos literatūros 
stagnacijos. Egzode gi buvo 
galima ir pameluoti, ir pasakyti 
tiesą, geriau, ne vieną tiesą, o 
daug ir įvairių tiesų, išreikšti 
daug tikėjimų ir gal iliuzijų, 
nesilaikant tik vieno kokio pri
valomo metodo. Kitaip tariant, 
egzode buvo galima kūrybos evo- 
liucija, rašytojai turėjo galimybės 
ko nors naujo išmokti, ką nors 
atrasti, siekti savito, unikalaus 
žodžio, pasiūlyti savo įnašą į 
tautos kultūrini lobį. Šitos gali
mybės, savaime aišku, sudaro 
būtinas sąlygas literatūros rai
dai, jos istorijai, kaipo vyksmui 
laike ir pasaulyje.

Trečia: būtent, pasaulyje. Eg
zodo literatūros didelė reikšmė, 
bent jau reikšmės galimybė, iš
plaukė iš fakto, kad visi atsi
radome naujoje kultūrinėje 
erdvėje, kurioje — ir tai visų svar
biausia — kūrybos žodis ne
būtinai turėjo sutapti su tautos 
ir jos kultūros žodžiu. Aplink mus 
įvairiausiais liežuviais kalbėjo 
visas Vakarų literatūrinis pasau
lis. Lietuviui kūrėjui egzode buvo 
suteikta galimybė ir pačiam 
įsijungti į tą visuotinį kalbėjimą, 
užmegzti dialogą su Vakarais ir, 
palyginant su sovietų bloko ver
gija, apskritai dialogą su laisva ir 
kūrybinga žmogaus dvasia. Nesa
kau, kad dialogas atsiveria tik ta
da, kada kurios nors mažos tautos 
atskiri rašytojai pasiekia pasau
linio garso, gauna Nobelio premi
jas ir panašiai. Žinoma, tai nieko 
nepakenktų, bet giliausias ir 
prasmingiausias dialogas su pa-

Rimvydas Šilbąjoris, skaitantis paskaitą apie naujausią lietuvių išeivijos poezįją Maironio muziejuje, Kaune, 1922 metų 
birželio mėnesį.

šauliu vyksta viduj, pačiose sielos 
gelmėse ir iš jų iškylančioj kūry
binėj vaizduotėj. Tai turi būti il
gas, įvairialypis ir įtemptas dia
logas, užmezgantis vis naujus ir 
naujus vaisius kiekvieno atskiro 
rašytojo darbuose. Tai turi būtjį 
augantis, besiplečiantis dialogas, 
apvaisinantis ne tik pavienius ra
šytojus, bet ir visą literatūrą, 
suprantamą kaip kūrybos srovę. 
Tada kur nors horizonte, vaivo
rykštės lanko gale, gal rastume ir 
aukso puodą su garbe ir premijo
mis ir gal dar net su savo pačių 
tautiniu ir kultūriniu identitetu, 
būtume galų gale kas nors.

Deja, šitokio dialogo su pa
sauliu galimybes egzodo literatūra 
išnaudojo tik nepilnai ir neretai 
jo atsisakė arba iš principo, arba 
dėl talento stokos ir kultūrinio 
bejėgiškumo. Vieniems per daug 
miela buvo gimtoji šiaudinė ba
kūžė, kitiems buvo neįkandama 
svetimo pasaulio kalba, ir tie
siogine prasme, stokojant kalbų 
žinojimo (ypač anglų), ir perkel
tine, kaipo visuotinis kultūros 
žodis. Kiti gi rašytojai veržėsi į tą 
tarptautinį dialogą norėdami ne 
kalbėtis, dalintis savo žmogiš
kumu, bet prikaišioti, mokyti ir 
reikalauti.

Nepaisant to, buvo ir sėkmingų 
pastangų kaip nors su plačiu pa
sauliu susisiekti, rasti kokią nors 
bendrą kalbą, tegu kartais tik sa
vo paties prote ir širdyje. Iš tų, 
kartais gana kuklių, laimėjimų 
ir susidarė lietuvių literatūros 
pradmenys kosmopolitinėj plot
mėj. Egzodas juos ir perteikė į 
Lietuvą, kur jie tapo įnašu į tenai 
jau besivystančias tokio pat pobū
džio tradicijas. Taigi šiuo tre
čiuoju atveju egzodo literatūros 
reikšmė yra ta, jog šiek tiek pa
augome kaipo tauta.

Atsakymo į klausimą: ar paau
gome egzode nors šiek tiek kaipo 
literatūra, reikia ieškoti jau 
kitoj, teksto plotmėj. Ar pasakyta 
kas nors kitaip, naujai, poezijoje 
po Brazdžionio ir Aisčio, prozoje 
po Mykolaičio-Putino Altorių 
šešėlyje, Dovydėno Brolių 
Domeikų ir Vaičiulaičio Valen
tinos, dramoje po Vinco Krėvės, 
Putino, Balio Sruogos ir Petro 
Vaičiūno? Nepriskirsiu užsienyje 
gyvenančių vyriausios kartos ra 
šytojų prie egzodo pilna, visą jų 
kūrybą apimančia to žodžio 
prasme, nes jų talento viršūnė 
buvo įkopta dar Lietuvoje.

Žiūriu į kitus, jaunesnius, su 
kai kuriomis išimtimis prade 

jusius rašyti tik per Antrąjį 
pasaulinį karą arba ir dar vėliau, 
išeivijoje. Ieškau to, ką galima 
būtų vadinti „literatūriniu 
įvykiu” naujos, anksčiau 
negirdėtos ar bent nepastebėtos 
meninęi* kalbos, naujo, išeivio 
horizontus aprėpiančio kūrybinių 
simbolių rato, naujos tematikos— 
gal kas jau išėjo iš sodžiaus? — ap
skritai, naujo būdo apmąstyti, pa
jausti ir išreikšti santykį tarp 
fantazijos ir tikrovės. Radęs tokį 
naują žodį, noriu tvirtinti, kad 
būtent jis, tas žodis, ir buvo, ir yra 
egzodo literatūros įnašas į visos 
lietuvių literatūros raidos isto
riją.

Suprantu, kad besirinkdamas 
konkrečius pavyzdžius, neišven
giamai praleisiu kai kuriuos pa
minėjimo vertus rašytojus, nes, 
neruošiant kapitalinio veikalo, 
neįmanoma ir prie geriausių no
rų visus aprėpti. Taip pat, tikiuo
si, suprasite, kad kalbu tik kaip 
eilinis šiek tiek pasiskaitęs as
muo ir jokiu būdu ne kaip koks 
nors autoritetas. Be to, nesiruošiu 
čia svarstyti minimų ir neminimų 
rašytojų kokybės. Labai lengvai 
gali būti, kad kuris nors rašyto
jas, nors „literatūrinio įvykio” ir 
nesukūręs, kartoja buvusius da
lykus žymiai geriau, su didesniu 
talentu, negu tie, kurie pirmieji 
juos mūsų raštijon įvedė. Tačiau 
štai, prabėgomis, keletas tų „lite
ratūrinių įvykių”, į kuriuos man 
pasitaikė atkreipti dėmesį.

Po karo labai greit išsiplėtoju- 
sioj tėvynės nostalgijos poezijoj 
pastebiu Joną Meką, ypač jo 
Semeniškių idiles. Išskyrus gal
būt tik Donelaitį, prieš Meką 
dar nebuvo tokio „magiško” rea
lizmo, tokios gimtinės vizijos, ku
rioje gamtovaizdžiai ir žmonės, ir 
tiksliai atkurtos tikrovės detalės, 
likdamos savimi, t.y. realybe, vis 
dėl to pereitų iš buvimo dimensi
jos į kalbėjimą — būtų taip ap
rašomos, kad, atrodo, ne Mekas ir 
jo ilgesys, bet pati ta žemė, kiek
vienas jos grumstas, kiekvienas 
prisiminimas patys šneka su mu
mis molio, lietaus, dirvonų, sau
lės, gėlių, tetervinų ir žmonių 
kalba. Tėvynėje ilgainiui iškilo 
poetai, pavyzdžiui, Janina Degu
tytė, kurie, nors ir namuose gy
vendami, kalbėjo apie savo žemę 
tartum iš nostalgiškos tremties 
tolumos. O Meko bendrakalbis, 
Sigitas Geda, lygiai taip sugebėjo 
žemės buvimą magiškai paversti 
žemės balsu, šnekančiu mums 
apie per kartų kartas atėjusį 

lietuvio pasaulėjautos mitą. 
Žemės mito pagoniškos ir krikš
čioniškos pasaulėjautos gijas į 
poezijos vainiką supynė taip pat 
ir nostalgiškas gimtosios žemės 
mylėtojas iš egzodo tolumos Ka- 
zys.Bradūnas. Šiandien Lietuvo
je stebime tokią ir panašią tema
tiką besiplėtojant daugelio rašy
tojų kūryboje.

Viena svarbi egzodo rašytojų 
grupė, pasireiškusi įvairiuose 
žanruose, su skaudžiomis pastan
gomis išplėtojo pasaulį ir tėvynę 
ištikusiai didžiajai karo tragedi
jai išreikšti pajėgią literatūrinę 
kalbą. Tarp šių rašytojų Antanas 
Škėma, Algimantas Mackus, iš 
dalies Liūne Sutema, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, kiekvienas savaip 
pajautė, kad žmoniją ištiko ne 
šiaip sau didelė nelaimė, o escha
tologinė katastrofa, tolygi pasau
lio galui. Karas akivaizdžiai 
atskleidė tai, ko daug kas iki tol 
nesuvokė ar netikėjo, būtent, kad 
su dvidešimtuoju amžium žmoni
jos istorija įžengė į naują ir pasi
baisėtiną epochą: Stalino ir Hit
lerio epochą, visame pasaulyje iš
sibarsčiusių kruvinų stalinukų ir 
hitleriukų epochą, epochą, kurio
je pats svarbiausias realus, t.y. 
žmogaus gyvenimo būdą apspren
džiantis jausmas yra ne meilė, o 
neapykanta, palengva slystanti į 
pamišimą, epochą, iš kurios pa
sitraukė Dievas ir pasaulyje 
nebeliko jokios moralinės dimen
sijos. Nesakau, kad tai yra 
būdinga ar visa šio amžiaus 
tikrovė; kalba eina apie ką kitą, 
būtent, apie visą žmogų persun
kiančią tokios totalinės katas
trofos pajautą, vidinę viziją, nelyg 
širdyje prasiskleidusi siaubingą 
pragaro žiedą, apie kurį kalbėti 
reikia visai kitaip, negu iki tol 
lietuvių literatūroje.

Vakarų Europoje šią pajautą 
keistai, šiurpiai, ramiu balsu 
išreiškė rašytojai, vienu ar kitu 
būdu susieti su naujuoju mirusio 
Dievo egzistencializmu: Jean- 
Paul Sartre, Albert Camus, Paul 
Cėline, Samuel Beckett, vadina
masis „žiaurumo teatras” ir kiti. 
Lietuvių egzode tokio egzisten
cializmo balsu melodramatiškai 
prabilo Antanas Škėma. Jo ro
mane Balta drobulė kraupiai 
klykdamas išprotėjo pagrindinis 
herojus, šių dienų Sizifas, keltuvo 
operatorius Antanas Garšva. Be
je, ir savo tematika šis romanas, 
ir kai kurios apysakos, pasakė

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 220(39) - psl. 2 DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 13 d.

Lietuvių egzodo literatūra visos lietuvių literatūros raidoje
(Atkelta iš 1 psl.) 
naują žodį — apie lietuvį tremtinį 
ar išeivį, gyvenantį Amerikos 
miesto aplinkoje. Pjesėje „Pabu
dimas” šlykščiai kartu su savo 
numylėtąja kankinamas, virsda
mas klaikiu gyvuliu, rėkė, kad 
nori būti žmogum, herojus Kazys. 
Tai pasaulis, kuriame, kaip 
Škėma sakė, mirties momentas 
yra reikšmingiausioji tikrovė. 
Škėmos kalba įtempta, nekantri, 
kapota, praeitis ir dabartis 
nebeturi ryškiai jas vieną nuo 
kitos skiriančių sienų, laikas eina 
amžinu prakeikimo ratu, ir prie 
mūsų literatūroj jau iš anksčiau 
pažįstamų blogio veidų: gobšumo, 
žiaurumo, neapykantos ir pana
šiai, prisideda dar vienas, iki tol 
(ir kai kurių akimis dar ir 
šiandien) uždraustas seksualinio 
iškrypimo, sadizmo veidas. Kada 
dabar Lietuvoje žiūrime į Ričardą 
Gavelį, žinome, kad, nebūtinai 
Škėmos paveiktas ar į jį panašus, 
Gavelis visgi rašo, kaip žmogus, 
kuris yra skaitęs Škėmą ir suvo
kęs, kas Škėmos buvo pasakyta.

Algimantas Mackus lietuvių li- 
teratūron įnešė iki jo visai ne
įsivaizduotą radikalaus neigimo 
pradą. Tai toli gražu ne paikas 
nihilizmas, bet greičiau didelė 
žmogaus meilės agonija šios mū
sų naujosios epochos angoj. Kartą 
Mackus rašė: „Nepailstantis mei
lės kalbėtojau!, / kryžium puola 
karta/ ant žemės pažadėtos.” Tai 
karta, kuriai miręs Dievas dar 
labai skauda — tokios dar mūsų 
kultūros istorijoj nebuvo. Mac
kaus poetinė kalba, kaip ir jo 
siela, atrodo nelyg, jo paties 
žodžiais tariant, „iškankintas 
plotas” — visi įprastiniai logikos 
ryšiai Mackaus kalboje yra per
tempti ir nutraukti, kaip kanki
namo žmogaus sausgyslės, iš tie
sų kaip Škėmos kūnas poemoje 
„Chapel B Suvokiamus san
tykius tarp žodžių bei įvaizdžių 
galima atstatyti, tik giliai įsi
jautus į juose slypinčią žmogaus 
tragediją. Į tą kalbą Mackus 
įjungė ir iki šiol tik čiobrelių 
poezijoj gyvavusį kalbos klodą, 
būtent, tautosakos stilistiką ir 
simboliką. Šiandien Lietuvoje tai 
daro daug poetų. Galų gale Mac
kus pasakė ką nors lietuviams 
naujo ir savo tematika. Jis pirmą 
kartą mūsų literatūroje (išskyrus 
atsitiktinius momentus, kaip, pa
vyzdžiui, Vinco Krėvės apysakoj 
„Silkės”) mylinčio ir kenčiančio 
žmogaus akimis pasižiūrėjo į Lie
tuvos žydų likimą poemoje „Jure-

Jonas Mekas Alfonsas Nyka-Niliūnas
Vytauto Maželio nuotrauka Vytauto Maželio nuotrauka

Antanas Škėma (1911-1961)
Vytauto Maželio nuotrauka

ka^>kliHhiį> pat pitrūtį kartą tra
giškai pažvelgė į vadinamąjį „iš
silaisvinimą”, Afrikos tautų tra
gišką likimą. Į pirmąją iš šių 
temų Lietuvoje atsiliepė, tarp 
kitų, Marcelijus Martinaitis, o 
antrąją — Vytautas Bložė.

Jeigu Mackus ieškojo kontakto 
su kenčiančiu žmogum paneigi
mo, susvetimėjimo „tobulos trem
ties” keliu, tai Liūne Sutema at
virkščiai — ieško kontakto su 
kenčiančia, dar iš tėvynės atsi
nešta, svetimo pasaulio naštos 
nebepakeliančia tradicine poeti
ne kalba tam, kad ją iš naujo 
įprasmintų, suvestų į ryšį su nau
jo pasaulio daiktais ir išgyveni
mais. Tarp daugelio Sutemos 

įnašų visos Lietuvos poezijai rasi
me ir šią atnaujintą, svetimam 
pasaulyje save įteisinusią ir vis 
vien tėvynės nepalikusią pavel
dėtą kūrybos kalbą.

Alfonso Nykos-Niliūno stilius 
unikalus tuo, kad jis daugialypis, 
suvytas iš daugybės gijų — užuo
minų, asociacijų, užslėptų seman
tinių tarpusavio ryšių — kuris 
teka kaip gili, tamsi mąstančių 
žodžių — ne žmogaus minčių, bet 
būtent mąstančių žodžių upė. 
Tuomi jis ir sudaro galbūt pirmo
jo mūsų raštijoj tikrai filosofinio 
(arba, kaip jis gal sakytų, teosofi
nio) poeto įspūdį. Be to, jis yra 
visoje mūsų literatūroje, kartu su 
Henriku Radausku, iki šiol la

biausiai visuotinis kūrėjas, ati
tinkantis rusų poeto Osipo Man
delštamo pasakymą, kad poezija 
yra pasaulinės kultūros ilgesys, 
ir ypač, kaip ir pats Mandelšta
mas, trokštantis Vakarų renesan
so kultūros. Mūsų literatūra, 
bent toji rašyta lietuvių kalba, iš 
tiesų gi renesanso neturėjo, tad ir 
čia matome Niliūno naują įnašą.

Galop reikėtų prisiminti ir dar 
vieną egzodo rašytojų grupę, 
atnešusią įdomią dovaną lietuvių 
literatūrai. Henrikas Radauskas, 
Kostas Ostrauskas ir Algirdas 
Landsbergis įvairiais atžvilgiais 
vienas nuo kito labai skiriasi, bet 
juos vis dėlto jungia viena iš kū
rėjus lankančių dvasių, — besi
šypsanti Mūza, komiška kaukė 
šalia tragiškosios. Jie ne humo
ristai, kaip Antanas Gustaitis; 
anaiptol, jie į gyvenimą ir kūrėjo 
pašaukimą žiūri labai rimtai, bet, 
suprasdami, kad meno tekstas, 
idant pasiektų savo efektą, reika
lauja kokių nors priemonių, ko
kios nors struktūros, sukurian- 
čios emocinę distanciją tarp jaus
mo ir išraiškos, nes tuomi menas 
tampa savimi ir skiriasi nuo pap
rasto jausmų išsiliejimo.

Radausko poezijoj tą distanciją 
matuoja jo „linksmos katastro
fos”: audros, gaisrai, deginantys 
miestą „kaukiančia ugnim”, po
etai, bandantys padegti stalo 
koją, jaunutė ragana vardu Kor
nelija, žaibais plakanti drebančią 
jūrą, dar nepribrendę obuoliai, 
kurie, nukritę žemėn, „baisiai 
klykia”, banditas, nusileidęs iš 
mėnulio, Mūza, išmetusi pro lan
gą skulptoriaus vaikus ir kanarė
lę, mirštančio ligonio akyse vai
vorykštė, subirusi kvatojančiom 
papūgom, ir panašūs linksmi, ka
tastrofiški nutikimai. Tiesa, yra 
jo eilėse ir lotofagai, prisisotinę 
lotoso vaisių, užmiršę tėvynę, 
negalintys numirti, nes toj saloj 
nėra laiko, klykiantys per amžius 
vos girdimais balsais. Besijuok
dami staiga suprantame, kad tai 
mes — egzodas.

Kostas Ostrauskas savo scenos 
veikaluose sąmojingai žaidžia su 
tragikomiškais žmogaus likimo 
variantais įvairių laikotarpių ir 
įvairių žmonijos istorijos scenų 
aplinkybėse. Jis taip pat linksmai 
eksperimentuoja su scenos tech
nika, įvairiomis kalbinės ir gestų 
komunikacijos priemonėmis, rea
liomis ir sufantazuotomis tikrovės 
plotmėmis. Tik arčiau pažvelgus, 
aiškiai matyti ironiškas žmogaus 
būklės absurdas kažkur tarp tra

gedijos ir komedijos, pasimetusios 
tarp meilės ir mirties.

Pilnas sąmojo yra ir Algirdas 
Landsbergis, nors jo pjesės dažnai 
pasakoja tik apie žmogaus bevil
tišką, neaiškių svajonių kanki
namą būklę ne tik žemėje, bet ir 
visatoje, kuri yra kažkaip nesu
vokiamai, bet ir neatšaukiamai 
žmogui svetima.

Visi trys rašytojai, aišku, kiek
vienas savaip, lietuvių literatū
ros raidon atneša supratimą, kad 
kiekviena, nors ir giliausia, 
žmogaus būties tragedija turi 
savo komišką atspalvį, sakantį, 
kad žmogus savo begaliniam am
žinybės troškime, savo nepake
liamoj mirtingos būtybės agoni
joj, yra savaip galų gale juo
kingas arba greičiau kartu juo
kingas ir tragiškas. Tai vertinga 
perspektyva, gelbstinti mus nuo 
išpūstos melodramos ir pigaus 
savęs gailesčio. Mums lietu
viams, atrodytų, visada stokojo 
humoro jausmo ir šaltakraujiško 
požiūrio į tiesą. Lietuvių lite
ratūra, jeigu nori, gali priimti 
Radausko, Ostrausko ir Lands
bergio atneštas dovanas kaipo 
vertingą įnašą pakely į civiliza
ciją.

Baigiant, sakykime: egzodo 
literatūros įnašas į visos lietuvių 
literatūros raidą yra didelis, 
reikšmingas ir produktyvus, t.y. 
pajėgiantis prigyti prie pagrindi
nio lietuvių kultūros kamieno ir 
paveikti, praturtinti jo tolimesnį 
augimą. Per daug būtų sakyti, 
kad tai akmuo, kurį statytojai at
metė, tapęs kertiniu akmeniu. 
Gal greičiau tai žiburėlis, ta
rytum gintaras, atneštas ant del
no, nedidelė, bet tikra dovana 
tėvynės, jos kultūros ir raštijos 
ateities kultūros labui.. 1
Vakaras su egzodo 
literatūra Čikagoje

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šil
bajorio redaguoto, Lietuvių fondo 
išleisto sutelktinio kritikos veika
lo Lietuvių egzodo literatūra 
1945-1990 sutiktuvės buvo su
ruoštos Čikagoje, Jaunimo centro 
kavinėje, šių metų spalio 29 die
ną. Pakili ir šventiška nuotaika 
gaubė visą šį vakarą — nes atlik
tas, sėkmingai užbaigtas didžiu
lis darbas, ir ne vieno, o daugelio 
žmonių, prisidėjusių priėjo ne tik 
mintimi ir raštu, bet ir plušimu, 
rūpesčiu, ir pinigais, kuriuo dabar 
pagrįstai galima džiaugtis ir 
mums čia, ir mūsų tautiečiams 
Lietuvoje, su kuriais kaip tik ta 
literatūrinė kūryba yra vienas iš 
mūsų stipriausių saitų. Šventėme 
derlių — ne tik žodžių apie teks
tus, bet svarbiausia tų gyvų žo
džių, kuriuos į mūsų literatūros 
aruodą sunešė iš Lietuvos ne savo 
noru išblokšti rašytojai per 45 il
gus tremties metus. Vakaro prog
ramai vadovavo dr. Violeta Ke
lertienė, Lituanistikos katedros 
UIC profesorė, Lituanistikos ins
tituto, vardinio šios knygos leidė
jo, pirmininkė.

Pirmas kalbėjo vienas iš dviejų 
šios knygos redaktorių, šio užmo
jo sumanytojas ir įgyvendintojas, 
ir ištesėtojas, poetas Kazys Bra
dūnas. Apibūdindamas šį veika
lą kaip knygą apie knygas, ir to
dėl teisėtai vadintina knygų kny
ga, jis papasakojo jo užuomazgą 
prieš dešimtį metų, būsimiems jo 
redaktoriams susitikus Smithso- 
nian Institution muziejuje, Wash- 
ington’e, ir ilgai trukusį darbą. 
Pagal jos tada numatytą tvarka
raštį knyga vėluoja, tačiau tas 
vėlavimasis galų gale pasirodė 
buvęs ir palaimingas — lemtingai 
įsikišus istorijai į ruošties eigą, 
knyga dabar aprėpia visą egzodo 
literatūros laikotarpį, kuris bai
giasi ir aiškiai užsisklendžia su 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimu 1990 metais: „epocha 
uždaryta”. Knyga nepretenduoja 
į lietuvių literatūros dalies isto
riją, ji yra daugiau tos dalies (o 
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Algimantas Mackus (1932-1964)

Liūne Sutema Vytauto Maželio nuotrauka

Lietuvių fondui į pasaulį 
„Egzodo literatūrą” išleidus

Kai Lietuvoje apie išeivijos 
veiklą okupanto buvo uždrausta 
kalbėti ir Vakaruose spausdintas 
žodis tik retais atvejais pasiekda
vo laisvo žodžio pasiilgusius mū
sų seseris ir brolius, Lietuvoje bu
vo išleista dviejų tomų Lietuvių 
literatūros istorija, kurioje išei
vijos rašytojams neparodyta jokio 
dėmesio. Atsirado būtinas reika
las tą spragą užpildyti, išleidžiant 
išeivijoje lyg ir trečią tomą Lietu
vių literatūros istorijos.

Tą puikiai suprato ir didelio 
darbo ėmėsi žemininkas — Kazys 
Bradūnas, pasitaikinęs Rimvydą 
Šilbajorį. (Puikus „duetas”: žemi
ninkas ir bajoras!) Jiems šiandie
ną priklauso visa šlovė už Lietu
vių egzodo literatūros svarų tomą, 
kuriam reikia specialaus padėk
lo, nes rankose neįmanoma jį 
skaitant išlaikyti.

Šį vakarą man nepaprastai ma
lonu Lietuvių fondo vardu pasvei
kinti tuos du, dvasia ir darbais 
didelius vyrus, kurie su gausiu 
bendradarbių būriu įveikė tą di
džiulį, sunkų darbą, ir dovanojo 
mūsų tautai dar vieną išeivijos 
pasididžiavimą — Lietuvių egzodo 
literatūrą 1945-1990.

Lietuvių fondas, tiesa, nuo pir
mos parašytos eilutės iki 400 to
mų persiuntimo į Vilnių, finansa
vo visas išlaidas, bet ar ne tiems 
tikslams yra sukurtas Lietuvių 
fondas?

Būtų gerai, kad panašią knygą 
galima būtų išleisti apie muziki
nę veiklą ir kitus mūsuose pa
siektus laimėjimus. Jeigu mes 
patys apie išeivijoje atliktus dar
bus neparašysime, manau, kad 
niekas tuo nesirūpins.

Tauta po penkiasdešimt žiau
rios okupacijos metų yra pavar
gusi, žmogus pasikeitęs... Dar rei
kės keliolikos metų, kol mūsų iš
sisklaidžiusios tautos pasiektus 
laimėjimus galėsime supilti į 
bendrą lietuviškos kultūros aruo
dą ir kartu su mūsų seserimis ir 
broliais jais didžiuotis ir džiaug
tis.

Stasys Baras
Lietuvių fondo pirmininkas

(Žodis, pasakytas Kazio Bradūno ir 
Rimvydo Šilbajorio redaguotos, Lie
tuvių fondo išleistos knygos Lietuvių 
egzodo literatūra 1945-1990 (Čikaga, 
1992) sutiktuvėse Jaunimo centre, 
Čikagoje, šių metų spalio 29 dieną.)
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Architektūra ir dailėtyra
VIII Mokslo ir kūrybos simpoziume
Kalba sekcijų vedėjas Algimantas V. Bublys

Gimęs Tauragėje 1941 metais, 
Algimantas V. Bublys architekū- 
ros mokslą baigė University of 
Detroit, JAV. Sukūrė nemažai 
architektūros projektų, buvo ir 
tebėra didelių tos srities bendro
vių dalininkas bei vadovas. Da
lyvavo keliuose ankstesniuose 
Mokslo ir kūrybos simpoziumuo
se, tad nuo to ir pradėjome šį 
pašnekesį.

— Palyginus VIII MKS su ki
tais, galima aiškiai pasakyti, kad 
bus mažiau dalyvių iš Lietuvos, 
ypač dailėtyros sekcijoje. Kaip ir 
kitose sekcijose, esame pasiruošę 
sekti bendrąja simpoziumo tema 
ir mėginsime daugiausia kon
centruotis prie išeivių įnašo 
Lietuvos kultūrai. Tačiau tarp 
dalyvių bus ir du paskaitininkai 
dailėtyros sekcijoje ne per seniai 
atvykę iš Lietuvos ir apsigyvenę 
čia, o architektūros sekcijoje bus 
trejetas architektų iš Lietuvos, 
atvykusių specialiai į šį simpoziu
mą. Iš jų du dalyvaus plenarinėje 
architektūros sesijoje, o viena ar
chitektė — reguliarioje sesijoje.

Meno sekcijoje mėginsime išei
vijos meno vystymąsi pasekti 
chronologiškai, pažvelgdami į tris 
pagrindinius laikotarpius ir jų 
kūrėjus. Pirmiausia, tuos, kurie 
mokėsi Lietuvoje ir mokslus baigę 
atsidūrė užsienyje; antra, tuos, 
kurie meną studijavo Vokietijoje 
(pavyzdžiui, Freiburg’o meno 
mokykla); trečia, tuos, kurie 
mokėsi ir brendo jau Amerikoje 
ar kitame pastovaus įsikūrimo 
krašte. Bus pristatyti keli šių 
laikotarpių būdingi menininkai, 
aptarta, ką jie ir jų karta davė 
išeivijos kultūrai ir kokią įtaką 
padarė Lietuvos menui.

Pasirinkę chronologišką prista
tymo formą, esame labai daug 
apsiėmę, tačiau nemėginsime 
viską tobulai atlikti ir nuodug
niai išaiškinti. Tema plati, o 
laikas ribotas, tad galėsime tik į 
vieną ar kitą reikalą giliau pa
žvelgti. Meno sekcijos pranešimai 
bus tose pačiose patalpose, kur 
bus išstatyta meno paroda, sim
poziumui suorganizuota Dalios 
Šlenienės.

Architektūros sekcijoje paana- 
lizuosim kelias atskiras prob
lemas moderniojoje architektūro
je, o taip pat mėginsim rasti lai
ko pakalbėti išskirtiniais Lietu
vos architektūros klausimais. Ta
čiau bendros ar specifinės temos, 
į kurią galėtų visi paskaitininkai 
lygiai atsiliepti, nemėginom ieš
koti, nes šiuolaikiniai architektū-

Algimantas V. Bublys

Dalia Šlenienė, Lietuvių dailės muzie
jaus Lietuvių centre, Lemont, Illinois, 
direktorė, rengianti VIII Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo metu vyk
siančias dailės parodas

ros klausimai yra gana platūs ir 
įvairūs. Todėl gale visų regulia- 
’rios architektūros sekcijos prane
šimų esame suruošę „apvalaus 
stalo” diskusiją, kuri turėtų su
jungti ir įtraukti visus dalyvius 
į vieną bendrą ir atvirą pokalbį 
apie išeivijos ir Lietuvos architek
tų uždavinius.

Simpoziumo metu vyks jaunų
jų architektų darbų paroda, 
suorganizuota Alberto Kerelio, 
Jr. Paskaitininko Viliaus Paipa- 
lo (iš Kauno) dėka, parodai bus 
atgabenta keletas pavyzdinių 
projektų iš Lietuvos jaunųjų 
architektų, studentų ir ką tik 
baigusių darbų.

— Kaip konkrečiai šių sekcijų 
programa vyks? Kokie prelegen
tai yra pakviesti? Kokios jų 
temos?

— Dailėtyros sesijos vadovas 
bus mums visiems gerai žinomas 
fotomenininkas ir „Galerijos” 
steigėjas Algimantas Kezys. Se
sijos tema maždaug tokia: Išeivi

jos menininkų įnašas Lietuvai. 
Kaip anksčiau minėjau, temą pri
statysime chronologiškai. Pirmo
je sesijos dalyje Danas Lapkus, 
meno istorijos mokslus baigęs 
Lietuvoje ir dažnai rašąs apie me
ną Drauge, pateiks bendrą Šiau
rės Amerikos lietuvių menininkų 
apžvalgą. Apie vieną iš pirmosios 
generacijos atstovų, grafiką Vik
torą Petravičių, kalbės Algiman
tas Kezys. Jis yra Petravičiaus 
monografijos autorius ir yra 
paruošęs trumpą vaizdajuostę 
apie šį svarbų dailininką. Apie 
Freiburg’o meno mokyklą ir jos 
bohemiškas prošvaistes pakalbės 
Juozas Pivoriūnas iš Cleveland’o. 
Jis paaiškins, kokią svarbią vie
tą ta mokykla užima išeivijos me
nininkų išsivystyme. Jūra Gai- 
liušytė-Viesulienė iš Philadelphi- 
jos kalbės apie Romo Viesulo kū
rybą ir jo kelią į meno aukštu
mas, daugiau iš savo, jo žmonos, 
patirties, asmeniškai žvelgdama 
į jo kūrybos procesą. Nora Auš- 
rienė, keramikė, baigusi Vil
niaus dailės institutą ir laikinai 
apsigyvenusi Čikagoje, supažin
dins mus su išeivijos keramika ir( 
palygins ją su dabartiniu Lietu
vos keramikos menu. Čikagietis 
Audrius Plioplys, praktikuojantis 
neurologas, bet taip pat ir rimtas 
menininkas, kalbės apie savo dvi
dešimties metų kūrybos procesą 
ir to meno filosofinius pagrindus. 
Tikimės, kad šie pranešimai iš
kels vieną kitą svarbesnį bruožą 
išeivijos mene, sudarys progą 
pamąstyti, kokią įtaką mūsų 
išeivijos menininkai galėjo turėti 
Lietuvos mdhili.

Plenarinėje architektūros sesi
joje diskutuosime Lietuvos archi
tektūros klausimus. Vilius Paipa- 
las, Kauno miesto vyriausias ar
chitektas, supažindins su Kauno 
architektūra nepriklausomybės 
atkūrimo laikotarpiu. Architek
tas Augis Gučas iš Vilniaus supa
žindins su Vilniaus senamiesčio 
regeneravimo projektu nuo 1988 
iki 1992 metų. Architektas Dona
tas Empakeris iš Santa Monica, 
California, RE A architektūros 
firmos steigėjas, kalbės tema: 
„Lietuviškoji architektūra: tau
tinė ar tarptautinė?” Aš pats esu 
pasiruošęs pakalbėti apie dabar
tinę Lietuvos architektūros padė
tį ir lietuvių architektų darbus.

Reguliarioje architektūros sesi
joje viešnia iš Lietuvos architektė 
Petronėlė Banevičienė kalbės 
apie atgimstančios Lietuvos mo- 
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Sigitas Geda Onos Pąjėdaitės nuotrauka

TEISINGO ŽODŽIO MALDA 
SIGITO MALDA PER ŠVENTĄ BERNARDĄ 
Į MALONINGĄJĄ MERGELE, DIEVO MOTINĄ

Tarne Viešpaties Bernardai, 
kurš smagiai po dangų nardai, 
per tave, o ir Mariją 
aš kreipiuos į karaliją 
šventadvasę, šviesiasparnę, 
didžiaakę, stiprią, darnią: 
atsimink, ko man dar stinga, 
atsimink, būk maloninga!

Amžiais dar nėra girdėta, 
kad kam nors Tu nepadėtum, 
priglundu prie lapo švento 
ir prie medžio sakramento, 
priklaupiu ant savo kojų, 
darbininkių, procauninkių, 
vieną koją Tau aukoju, 
ant vienos dabar stovėsiu, 
kolona, aukšta, garbinga, 
ištverminga, dorybinga, 
išmintinga, didžiadvasė, 
kur Tu tokią kitą rasi! — 
būsiu amžinas Tau ramstis, 
būsiu macis, būsiu molis,

Įsikūnijus i žodį, 
vėl ir vėl mane pražiodai, 
kad išspjaučiau kalaviją 
tą, kurs nieko nesibįįo, 
tiesą, grožį ir idėją, 
Išskalbėja, Įkvėpėja, 
duok drąsos ir duok tvirtumo!

Kaip seniesiems Asyžiečiams, 
devyndarbiams, Dievakiečiams, 
Dievaluobiams, Kviet - sveteliams 
šiam suvargusiam plotely, 
kur kerota vien erškėčių, 
šešėliuotoms saulėms šviečiant, 
duok man, Motina kantriausia, 
savo valandą šviesiausią, 
kad galėčiau užrašyti, 
Sesia - broliams apsakyti 
viską, kas aplinkui daros:

SAULABROLIO GIESMĖ

Aukščiausias, Galingiausias, Maloningas Viešpatie, 
Vieninteliam garbė, šlovė ir visos mūsų liaupsės, 
Tik Tau vienam, Aukščiausias, jos pritinka,
Čia nėr nė vieno tarti Tavo vardą.
Pašlovinkite mano Viešpatį per tvarinius visus Jo, 
Per didžią Sesę Saulę kuo labiausiai, 
Už tai, kad teikia šviesą mums ir dieną, 
Čionai visus apšviesdama.
Gražus ir spindulingas, sklidinas švytėjimo, 
Aukščiausias, priešais mus paveikslas Tavo. 
Pašlovinkite mano Viešpatį per Mėnesį, per sesutes 

žvaigždes: 
Tujas sukūrei, danguje mums mirksinčias, brangias, 

skaisčias.
Pašlovinkite mano Viešpatį per Bi lį Vėją, 
Per orą, debesis, per giedrą dangų, laiką, 
Jame gyvus sutvėrimus laikai ir saugai 
Pašlovinkite mano Viešpatį per Brolį Vandenį, 
Jisai naudingas, paprastas, vertingas, tyras. 
Pašlovinkite Viešpatį per Sesę Ugnį, 
Už tai, kad ji apšviečia naktį: 
Puiki, žaisminga ir stipri, galinga.
Pašlovinkite mano Viešpati 
Per Sesę, mūsų Motę — Žemę: 
Jinai pavalgydina, pamaitina, 
Jinai mums teikia vaisių įvairiausių, 
Pilna gėlių skaisčiausių ir žolynų. 
Pašlovinkite mano Viešpatį per tuos, 
Kurie atleidžia vardan Tavo meilės, 
Iškęsdami visas ligas ir skausmą. 
Palaiminti, kurie tą kenčia atsiklaupę, 
Belaukdami, Aukščiausias, Tavojo vainiko. 
Palaiminkite mano Viešpatį per mūsų Sesę, kūno

Mirtį, 
Kadangi niekas gyvas neišvengs jos, 
Ir vargas tiems, kurie mirs prasikaltę. 
Palaiminti, kurie prieš mirtį nusižemins, 
Paklusdami švenčiausiai Tavo valiai, 
Mirtis jų dvasiai nebaisi bus. 
Pašlovinkite, liaupsinkite mano Viešpatį, 
Dėkokit ir tarnaukit Jam kuo nuolankiausiai.

Amen.

Vytautas Ignas Kelionė nežinion, 1954

Iš lietuvių dailininkų, Freiburg’o meno mokyklos mokinių, parodos, vienos iš kelių parodų, vyksiančių Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, Illinois, per VIII Mokslo ir kūrybos simpoziumą.

brolis, kruvinas gurvuolis 
Tavo purvo ir šventumo, 
duok, Bernardai, man švelnumo!

Devynakis, šimtakalbis, 
keturrankis, trejagalvis, 
apsikuopęs, apsiskalbęs, 
aš prašau tavos pagalbos 
per švenčiausiąją Mariją, 
rožę kvapnią, deimantiją, 
aštuongalvę, dvylikspalvę, 
galvą, Viešpaties pagalvę, 
leisk man brangų užtarimą, 
kad pabaigčiau šį arimą, 
o po to dar reiks pasėti, 
savo derlių prižiūrėti, 
gink, Lokeli tu šventasai, 
mano sankasas seniausias, 
mano grūdą auksaspalvį 
tu paversk į brandų javą; 
kiek čia prašė, kiek čia guodės, 
kiek čia tašė, liuobė, skuobė, 
o negavo, apsigavo;
būk man tėvas, brolis, savo 
kančią atiduodu, supilu tavan aruodan 
šitų derlių; sprukit, pelės, 
bėkit, alkanos žiurkelės, 
šitą sodą meškos saugo, 
tai todėl gražiai užaugo 
obelys, išnoko kriaušės 
deimantinės, smaragdinės, 
slyvos jaspio įstabiausio!

PREMESSA, SAN FRANCESCO D”ASSISI

Altissimu, omnipotente, bon Signore, 
tue so’ le įaudė, la gloria e l’onor et onne benedictione. 
Ad te solo, Altissimo, se konfano 
et nuliu horno ėne dignu Te mentovare. 
Laudati šie...
Du hochster, machtigster und gūtiger Herr,
Dir gielt das Lob, die Herrlichkeit, die Ehr und jeden Segen...

Išmoningas Dievo dvaras, 
suktas Judo pašaukimas, 
apgaulingas patepimas 
jau ne vieną čia suėdė, — 
aš nesu bėdulis, bėdžius, 
gailesio esu aš pilnas, 
kad neauga džiaugsmo vilnos, 
kad anos neišmazgotos 
ir prie kojų nepaklotos 
tau, kaip mėlynbarzdis linas; 
Gilgamešo atminimas 
atvedė mane prie kojų, 
kur pirmiausia paaukoju 
Tau save ir per Bernardą 
Užrašau Sigito vardą, 
antrą vardą Zigmo, Montės, 
kurs išplautas šios pakrantės, 
broli, balso ir piešimo, 
Motin švento pamišimo, 
duok ugnies ir duok sveikatos, 
leisk matyt, ko nieks nemato, 
leisk girdėt, ko nieks negirdi, 
grįžk, įeik į mano širdį!
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Sušvito scenoje „Vaidilutė”
JUOZAS PRUNSKIS

Po Antrojo pasaulinio karo į 
Čikagą susitelkus gausiau ak
torių, dramaturgų ir režisierių, 
čia stipriai ėmė reikštis scenos 
menas. Tačiau amžius, mirtys bei 
tarnybos kitose vietose išviliojo 
daugeli jų iŠ šio išeivijos centro. 
Dabar visose Jungtinėse Valsty
bėse teturime tik du savo dramos 
teatrus: Dramos sambūrį Los An
geles mieste ir „Vaidilutę” 
Čikagoje, prasidėjusią Cicero 
priemiestyje. Per kelis dešimtme
čius uoliai besireiškiantis, gerų 
vadovų formuojamas Los Angeles 
lietuvių teatras, galima sakyti, 
priartėjo prie profesionalaus. Tik, 
deja, greitomis rašytojo sukurtos 
„Barakudos” šiemetinį Los Ange
les mūsų teatro pasirodymą dau
geliui padarė atgrasiu.

Laimingesnė buvo mūsų „Vai
dilutė”, pasirinkusi talentingo 
dramaturgo sukurtą intriguojan
tį scenos veikalą, nors irgi ne be 
priekaištų. „Vaidilutė” už trejeto 
metų jau galės švęsti savo dešimt
metį. Šis dramos vienetas at
sirado dr. Petro Kisieliaus ir 
Onos Šulaitienės iniciatyva. Ryž
tingai dirbdami, šio teatro akto
riai jau yra pastatę nemažai dra 
mos veikalų, ir „Vaidilutė” jau 
dalyvavo VII Šiaurės Amerikos 
lietuvių teatro festivalyje, ku
riame dujos aktoriai už puikų pa
sirodymą gavo žymenis.

Šių metų spektakliui huvo pa
sirinkta Čikagoje dar nr ’ da ne
matyta Petro Vaičiūne penkių 
veiksmų melodrama „Nuodėmin
gas angelas”. Petras Vaičiūnas — 
talentingas kūrėjas, gyvenęs 
1890-1959 metais, miręs Vilniu
je. Yra sukūręs puikių eilėraščių, 
vienas iš jų, „Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim”, tapo labai 
populiaria daina, dažąai gieda
mu lyg antruoju tautiniu himnu

Algirdo Griškevičiaus tapyba Čiurlionio galerijoje
Lietuva nepalieka mūsų nelai

mėje. Prabėgo pusmetis nuo įspū
dingos Dalios Kasčiūnaitės paro
dų serijos, trejetas mėnesių po 
intriguojančio Romualdo Pet
rausko ir Co. vernisažo, o štai 
lapkričio 19 dieną Čiurlionio 
galerijoje, Čikagos Jaunimo cent
re, prasideda Algirdo Griškevi
čiaus tapybos paroda.

Autorius yra jaunas (gimęs 
1954) ir gana svarbią vietą lie
tuvių tapyboje užimantis meni
ninkas. Jis gimė ir augo Vilniu
je, studijavo Vilniaus dailės in
stitute, yra surengęs šešias per
sonalines parodas, savo darbus 
eksponavęs daugelyje prestižinių 
parodų Lietuvoje ir užsienyje. 
Nuo 1991 metų Algirdas Griške
vičius rodosi „Vartų” galerijoje 
Vilniuje. Prenųerą Čikagoje orga
nizuoja Giedrė Gillespie ir Čiur
lionio galerija.

Dailininko išgarsėjimo prie
žastis buvo jo kuriami mistiški 
peizažai, akimirksniu keičiantys 
savo pavidalą iš tikslaus natūros 
vaizdavimo į fantastinį pasaulio 
modelį. Ant šios pasaulių ribos, 
nenukrypdamas per daug nė į 
vieną pusę, Griškevičius sugeba 
balansuoti ilgiau ir efektingiau 
už kitus. Techniniu ir stilistiniu 
požiūriu dailininkas priešinasi 
lietuviams beveik privalomai, 
prieškario ARS išvystytai ekspre
sionistinei tapybai. Jo kompozici
jos remiasi realistiniu piešiniu ir 
monochromiškomis spalvomis. 
Aptardamos Griškevičiaus kūry
bą, Lietuvos meno kritikės rašo: 
„A. Griškevičius, regis, tapo to
kius pažįstamus, realius miesto 
vaizdus, bet iš esmės tai yra ne 
tikrovės, o vidaus būsenos atspin
dys” (Sofija Siratienė); „Daili
ninkas be įniršio, be agresyvumo, 
ramiai tapo savo skausmingą bū
vį, kažko ilgesį, o nuolatinis 
sielos maudulys tirština šviesą ir 
spalvas" (Aldona Dapkutė). Iš 
tiesų kiekvieno dailininko darbui 
būdingas autoportretiškumas Al-

Čikagos „Vaidilutės" teatro kolektyvas po Petro Vaičiūno 
„Nuodėmingo angelo” spektaklio Jaunimo centre, Čika
goje, Šių metų spalio 31 dienų: pirmoje eilėje (iš kairės i 
dešinę) — Viktoras Radvilas, „Vaidilutės” teatro režisierė 
Irena Leonavičiūtė-Bratkauskienė, Sigitas Gūdis, Aldona

Jurkutė, antroje eilėje — Jolanta Šakalienė, Teodoras 
Dobrovolskis, Vidas Dumašius, Skirmantė Jakštaitė, Lilija 
Jasaitė, Valdas Šepkus, trečioje eilėje — Laima 
Šulaitytė-Day (garso tvarkytoja), Kęstutis Kalikauskas.

Zigmo Degučio nuotrauka

1930-ųjų laikotarpiu. Jo eilėraš
čiai buvo spausdinami perio
dinėje spaudoje, tokiose poezi
jos antologijose, kaip Gulbių al
manache, Pirmame dešimtmetyje, 
Vainikuose. Jis dirbo ir Lietuvos 
teatre, vis sukurdamas naujus 
scenos veikalus. „Vaidilutės” pa
sirinktoji drama „Nuodėmingas 
angelas” Lietuvos dramos teatre 
buvo vaidinta prieš 65 metus (su
kaktis!): 1927 metais. Tai melo
drama, taigi vaidybą tarpais ly
dėjo patraukli muzika. Drama in
triguojanti. Čia meilės susikry
žiavimai, nupuolimai ir prisikėli
mai, užbaigiant dvasiniu prisikė
limu ir šūkiu: žmogiška yra nusi

Algirdas Griškevičius

girdo Griškevičiaus drobėse ypa
čiai ryškus, keliantis ne nar
cizišką žavėjimąsi savimi, bet 
egzistencinius žmogaus būties 
klausimus. Apgriuvusių namų, 
tiltų, tunelių įvaizdžiais daili
ninkas kalba apie dingusį laiką, 
neišsipildžiusias svajones ir 
iliuzinę laimę. Šį efektą jis 
pasiekia, apgalvotai pasirink
damas ir realistiškai, tvirtuose 
linijinės perspektyvos rėmuose 

kalsti, bet dovanoti — dieviška. 
Aktorių kolektyvas nemažas. 

Čia buvo Vidas Dumašius (Arnas 
Raimundas, skulptorius), Aldona 
Jurkutė (Dalia, jo žmona), Sigitas 
Gūdis (kompozitorius Gandas), 
Kęstutis Kalikauskas (turtuolis 
Gauras), Jolanta Šakalienė (Gau
ro žmona), Viktoras Radvila (ku
nigas Robertas), Skirmantė Jakš
taitė (Beatrisa, vienuolių mokyk
los auklėtinė), Teodoras Dobro
volskis (ekskunigas), Lilija Jasai
tė („Džiaugsmo valandos” namų 
šeimininkė), Valdas Šepkus (pa
davėja). Taigi intriguojantys per
sonažai. Visi aktoriai rūpestingai 
pasiruošę. Sufleriams nebūtų bu

piešdamas vaizdą-simbolį, akcen
tuodamas reikalingus niuansus. 
Sugebėjimas parinkti ir įtaigiai 
plastiškai išreikšti motyvus, 
kreipiančius žiūrovo asociacijas 
dailininko norima linkme, yra 
didžiausia Griškevičiaus dailės 
vertybė.

Autorius komponuoja drobėje 
seną malūną taip, kad pastarasis 
tampa svarbiausiu objektu pa
saulyje. Aplink tuščia. Žmonės 

vę vietos. Reikšminga, kad dau
guma vaidintojų — vis neseniai 
atvykusieji iš Lietuvos. Tik koks 
trejetas buvo jau čia gimę ar 
ankstesni ateiviai.

Visi vaidino su įsijautimu. Bu
vo pasiryžę pasirinktą vaidmenį 
nuoširdžiai įsisavinti. Daugumai 
tai pasisekė ir tie buvo scenoje 
natūralūs. Vienas kitas palinko 
į šaržavimą, bet publikai bendras 
įspūdis pasiliko malonus. Čika
gos Jaunimo centro didžiąją salę 
pripildę žiūrovai tą spalio 31 
dienos vakarą skirstėsi, gėrėda
miesi „Vaidilutės” pasisekimu.

Žinoma, čia Ijuvo didėlis! įtihšas 
režisierės Ireiios Leonavičiū- 

išnykę. Laikas sustojęs. Telkšo 
stikliniai balų paviršiai, atspin
dintys sterilų dangų, elektros 
stulpų, metalinių konstrukcijų 
vertikales, nejudėdami stovi bu
taforiniai medžiai. Pastatas lyg 
išsilaisvina iš jam žmonių kadaise 
skirtos funkcijos ir akyse virsta 
monstru. Ačiū dailininkui, sveti
mas pasauliui tampa ne malū- 
nas-monstras, bet pats žiūrintysis 
į paveikslą. Šį kompozicinį efektą 
dar labiau dramatizuoja kolori
tas. Autorius jam atiduoda visą 
drobę: viską apgaubia iš pačių 
daiktų sklindanti rusva, melsva 
arba žalsva šviesa, per daug in
tensyvi ir dramatiška būti na
tūralios prigimties. Tai lyg 
prabėgusių amžių ir dingusių 
sielų energija, pagal savo dėsnius 
keičianti ne tik laiką, bet ir 
įprastą, buitinį erdvės suvokimą. 
Autorius pasiūlo mums šviesos 
siurprizus — netikėtai nušvinta 
pro patiltę matomos tolumos, kai 
tuo tarpu aplink visiška migla; 
arba negyvenamo namo langas, 
suaktyvindamas mirtiną „šiapus 
— anapus” motyvą.

Turėdamas savo dispozicijoje 
keletą objektų, nupieštų ar inspi
ruotų nuniokotos Mažosios Lietu
vos plynėse, autorius sukūrė 
nuosavą meninę kalbą. Sustin
gusio vandens atspindžiai, ap
skriti medžiai, ryšių stulpai, 
apleisti namai, geležinkelio tiltai, 
negyvas dangus keliauja iš pa
veikslo į paveikslą, kuo tolyn, tuo 
labiau stiprindami savo simboli
nes savybes. Todėl vietoje naujų 
detalių paieškos Algirdas Griške
vičius gali koncentruotis į žai
dimus erdve ir laiku.

Parodos atidarymas, dalyvau
jant autoriui, bus ateinantį 
penktadienį, lapkričio 19 dieną, 
nuo 7:30 iki 9:30 vai. vakare, 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Čikagoje. Paroda vyks iki 
lapkričio 28 dienos.

Danas Lapkus 

tės-Bratkauskienės. „Vaidilutė” 
mėgsta pasikviesti režisierius iš 
Lietuvos. Čia jau yra buvę ir 
dirbę Klaipėdos dramos teatro vy
riausias režisierius Povilas Gai
dys, jaunas režisierius Juozas 
Ivanauskas, o dabar pastatymą 
režisavo vilnietė aktorė Irena 
Leonavičiūtė, teatrinę karjerą 
pradėjusi 1951 metais Klaipėdoje, 
vaidinusi filmuose, dešimtmetį 
dirbusi Akademiniame dramos 
teatre, sukūrusi daugybę vaidme
nų, apvažinėjusi didelę dalį 
Lietuvos, bestatant rezistencine 
tema dramą iš partizanų gyveni
mo miškuose.

Ši režisierė įnešė daug gyvumo 
į „Vaidilutės” šiemetinį pasta
tymą. Aktoriai nebuvo statistai, 
sėkmingai stengėsi įnešti akcijos, 
kas vieniems sekėsi geriau, 
kitiems — mažiau natūraliai. 
Buvo suplanuota įdomūs išėji
mai, įspūdinga pabaiga. Ap
skritai, buvo matyti, kad vaidin
tojai stengėsi su režisiere nuošir
džiai bendradarbiauti.

Negalima nepaminėti, kad 
šiame pastatyme „Vaidilutė” 
turėjo ir nuoširdžių talkininkų 
scenai apipavidalinti, apšvie
timui, garsui tvarkyti. Tai Ale
nas Bražiūnas, Nerijus Jukonis, 
Valdas Šepkus, Vida Momkutė, 
Teodoras Dobrovolskis, Sigitas 
Gūdis, Laima Šulaitytė-Day.

Apskritai, „Vaidilutė”, pasi
rinkdama stipraus Lietuvos dra
maturgo veikalą, dar JAV nema
tytą, pasikviesdama vaidyboje 
patyrusią režisierę iš Lietuvos, su

Algirdas Griškevičius Geltona žuvis, 1991

Algirdas Griškevičius Don Kichoto belaukiant, 1993

Dailininko iš Vilniaus Algirdo Griškevičiaus tapybos darbų 
paroda vyks Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje, nuo 
lapkričio 19 iki 28 dienos. Parodos atidarymas bus ateinantį penkta
dienį, lapkričio 19 dieną, nuo 7:30 iki 9:30 v.v. Čiurlionio galerijos 
valandos: antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 6 iki 8 
v.v., šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 10 v.r. iki 2 v. p.p.

Scena iš „Nuodėmingo angelo”: Kunigas Robertas (Viktoras Radvilas), Dalia 
(Aldona Jurkutė), skulptorius Arnas Raimundas (Vidas Dumašius).

Zigmo Degučio nuotrauka

nuoširdžiu darbštumu pasiruošu
si, gerai užsirekomendavo šiuo 
spektakliu. Tikimės, kad ir ji 
gyvuos ilgus dešimtmečius, kaip 
Los Angeles Dramos sambūris. 
Mūsų išeivijai tai ne tik svarbu, 
bet ir reikalinga.

Architektūra ir 
dailėtyra VIII MKS

(Atkelta iš 3 psl.) 
numentalią architektūrą, kuri 
buvo beveik sunaikinta ir dingusi 
sovietmečiu. Architektas Arūnas
Rumšą, pagrindinis projektuotojas 
Allegretti Architects, St. Joseph, 
Michigan, supažindins su senų 
įdėjų atgimimu miestų planavi
me. Čikagiškis architektas 
Rimantas Griškelis, American 
Institute of Architects Illinois 
skyriaus prezidentas, papasakos 
savo patirtį nuosavoje firmoje. 
Gale šios sesijos turėsime ap
valaus stalo diskusiją. Norėsime 
ištirti, ką mes, išeivija ir Lietuva, 
galėtume išmokti vieni iš kitų, 
kokie uždaviniai yra svarbiausi 
mums Lietuvoje ar čia. Kaip me
no, taip ir architektūros sesijose 
neieškom galutinių atsakymų į 

visus klausimus ir uždavinius, 
tik tęsiame išeivijos ilgą dialogą 
su savo tautiečiais profesionalais.

-at

Vakaras su egzodo 
literatūra Čikagoje

(Atkelta iš 2 psl.) 
tačiau labai svarbios) portretas, iš 
tos portretūros ji ir semia savo 
vertę. Pažymėdamas, kad trys lie
tuvių literatūros kritikų kartos 
yra parašiusios šią knygą, sumi
nėjo visą dvidešimtį joje rašančių 
autorių. Nuoširdžiai padėkojo 
Lietuvių fondui, kurio rūpesčiu ir 
lėšomis knyga buvo išleista į pa
saulį, o taip pat 400 jos egzemp
liorių padovanota nepriklauso
mai Lietuvai, įvairioms jos moks
lo įstaigoms ir bibliotekoms.

Paskaitą plačia tema „Lietuvių 
egzodo literatūra visos lietuvių 
literatūros raidoje” skaitė antra
sis knygos redaktorius dr. Rim
vydas Šilbajoris, Ohio Statė 
University profesorius, į Čikagą 
vakarui atvykęs iš Columbus, 
Ohio. (Paskaitos tekstas ištisai 
spausdinamas šio šeštadienio 
Draugo kultūriniame priede.) 
Regimantas Tamošaitis iš 
Vilniaus universiteto, kuris šiuo 
metu darbuojasi Lituanistikos 
katedroje UIC, pateikė subjekty
vų žvilgsnį į išeivijos literatūros 
pėdsakus okupuotos Lietuvos 
minties ir vaizduotės žemėje. Jis 
įvertino „naujuosius knygne
šius”, kurių pastangomis tos ar 
kitos knygos iš čia pasiekdavo 
lietuvius tėvynėje. Pažymėjo, kad 
dėmesys išeivijos literatūrai yra 
itin išaugęs, nepriklausomybę at
gavus, net trečdalis diplominių 
darbų lietuvių literatūros srityje 
Vilniaus universitete yra rašomi 
apie egzodo rašytojus. Trumpą ir 
prasmingą žodį knygos leidėjo 
Lietuvių fondo vardu tarė Lie
tuvių fondo pirmininkas Stasys 
Baras.

(a. U.)
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