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Atsikėlus tereikia žvilgterėti 
pro langą į kaimynų kiemą. Ten 
apsukrus katinas taikosi pagauti 
pakrūmėj šokinėjantį paukštį. 
Bet paukštis irgi nekvailas. Purp
teli aukštėliau ant stogo pakraš
čio. Katinas tikriausiai katiniš- 
kai nusikeikia ir bindzina kitur.

Iš to galima padaryti išvadą: 
reikia būti budriam, apdairiam, 
pastabiam. Tik tokiu būdu gyve
nimas bus saugesnis ir įdomes
nis.

Imkime visuomeninę pusę. Yra 
žmonių, kurie mūsų lietuviškoje 
veikloje pamato tai, ko kiti 
nepamato. Prie jų liežuvių lipte 
limpa įspūdžiai. Kartais keisti, 
smagūs, net juokingi. Tai savo
tiška nerašytinė literatūra, visad 
gyva, nes vilgoma burnos. Iš tiesų 
verta šiokio tokio dėmesio.

Anądien manęs klausia geras 
bičiulis Bronius: „Ar buvai 
Vasario 16 minėjime?” Atsakau: 
„Žinoma, kad buvau. Dar niekad 
nesu praleidęs.” „Žinau, žinau, 
esi uolus lietuvis”, sako Bronius, 
„tik dėl to Lietuva ir atgavo ne
priklausomybę. Bet sakyk, ar pa
stebėjai, kas atsitiko minėjimo 
pabaigoje?” „Ne, nepastebėjau. O 
kas tokio?” „O aš pastebėjau”, 
išdidžiai dursteli.

Ir tyli, ir nieko daugiau nesako. 
Aišku, savo tyla jis dar labiau 
sužadina mano smalsumą. Žiūriu 
į jo linksmas akis ir laukiu. Galų 
gale neiškentęs sako naujieną: 
„Kaip laikraštininkas turėtum 
pastebėti. Juk įvyko istorinio 
masto neapsižiūrėjimas. To nie
kad anksčiau nebūdavo. Po him
no šauliai užmiršo išnešti organi
zacijų vėliavas.”

„Negali būti!” sušunku. „Už
miršo vėliavas!” „Taip, mielasai, 
jos liko scenoje.” „Vargšės vė
liavos”, atsidustu.

Atsimenu, prieš daugelį metų 
Bronius man nurodė žinutę lai
kraščio kronikos skyriuje. Bū
tent: Long Beach lietuvių klubas 
savo susirinkime nutarė surengti 
vasarą 16 minėjimų. Kas kaltas, 
ar reporterio neaiškus tekstas, ar 
raidžių rinkėjas, sunku pasakyti. 
Tačiau tuo riktu buvo laimėtas 
pastabaus skaitytojo šypsnis.

Prie Broniaus lygio atidumo 
nesu priaugęs. Dažniausiai ma
tau tai, kas vyksta mano pano
sėje, kad ir vaikštant Trečios 
gatvės Promenadų. Įspūdžiai taip 
ir gula ant liežuvio galo.

Štai. Šalia dinozauro metalinės 
skulptūros, priešais restoraną 
„Renaisssance”, gitaristas, apsi
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vertęs aukštyn kojomis, skambi
na ir dainuoja hilbilių dainą. Jo 
galva, įremta į minkštą kėdutę, 
pritvinkusi kraujo. Kai viena 
praeivė į jo kepurę įmeta smul
kių, jis tuoj pat į dainos tekstą 
įpina: Thank you, madam.

Pagalvoju: ar nėra tai postmo
dernistinis vokalo atlikimas — 
dainuoti apsivertus! Juk dailėje 
jau yra toks vokiečių grafikas 
George Bazelic, kuris visus savo 
darbus rodo apverstus. Net por
tretus. Bazelic yra „Naujųjų lau
kinių” bangos pradininkas, su 
savita menine teritorija.

Tolėliau žengęs pamatau ant 
saulėto šaligatvio drybsantį aukš
tielninką jauną vyriškį. Ant gal
vos užvertęs atskleistą žurnalą 
Working Days. Lyg ir skaito, 
retkarčiais pakelia tai vieną, tai 
kitą koją. Be abejo, šitam kūry
bingam individui ypatingos teri
torijos nereikia.

Kitame kvartale, prie atstato
mo pastato tvoros sėdi bekojis 
anglas. Šalia Didžiosios Britani
jos vėliava. Jo viena dirbtinė ko
ja apversta padu į viršų. Ant to 
pado jis turi veidrodėlį. Žiūri į jį 
ir visą laiką šukuoja juodus šoni
nius plaukus. Per galvos vidurį 
blizga sokratiška plikė. Kitos 
dirbtinės kojos nematau.

Ant molo susiduriu su gražaus 
veido juodu jaunuoliu. Stovi tie
sus kaip statula. Prie kojų karto
ninė dėžė su užrašu „Human 
Jukebox of Poetry”. „Raps/ 
Songs/ Poems”. Po užrašu ištisas 
sąrašas tų vadinamų „Raps”, 
Įsidėmiu kelis pavadinimus: Poli- 
ce Brutality, Rapping Bible, 
Apartheid... Daug dainų. Bet tik 
vienas eilėraštis „On the Wing”. 
Klausiu, kodėl tik vienas. At
sako, jog žmonėms labiau patin
ka „Raps” ir dainos. Už dolerį jis 
man gan sparčiai atpila „Ant 
sparno” eiles apie vibruojančią 
meilę.

Gal žodis „rap” ir yra susietas 
su graikų keliaujančiu rapsodu, 
dainavusiu epines dainas. Bet 
nūdienis juodųjų rečituojamas 
„rap” yra kilęs iš anglų kalbos 
veiksmažodžio „to rap” — mik
liai, aštriai smūgiuoti, iškri
tikuoti, išpeikti.. Atseit grei
takalbe ką nors gerai išvanoti.

Palikęs rap-poetą, einu prie 
plačių laiptų, kurie nuo molo veda 
į paplūdimį. O čiagi minia smal
suolių stebi filmuojamą kadrą. 
Mažas margas šuniukas kaip pa
trakęs laiptais bėga į viršų. Jį ve
jasi didžiulis jaunimo būrys. Visi

Žemaitė Amerikoje — nauja, 
1994 metais išleista knyga. Auto
rė — dr. Dalia Noreikaitė-Kučė- 
nienė, kuri tais pačiais 1994 
metais apgynė daktarinę diserta
ciją University of Illinois at 
Chicago, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vardo Lituanistikos ka
tedroje. Disertacija virto knyga ir 
dabar yra prieinama plačiam lie
tuvių skaitytojų ratui. Knygą 
aprobavo lietuvių visuomenei ge
rai pažįstami lituanistai: prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris, prof. dr. An
tanas Klimas ir dr. Kostas Ost
rauskas. Mokėsi Dalia Kučėnie- 
nė pas dabartinį Vytauto Didžio
jo universiteto rektorių profeso
rių Bronių Vaškelį ir Lituanisti
kos katedros Čikagoje vadovę 
profesorę Violetą Kelertienę.

Kaip ir sako pats pavadinimas, 
knygoje kalbama apie Žemaitę 
Amerikoje. Manau, kad nejciek- 
vienas lietuvis čia, Amerikoje, o 
ir Lietuvoje daug žino ar at
simena apie Žemaitės atvykimo 
į Jungtines Amerikos Valstijas 
tikslus, jos čionykštį gy venim” ;r 
veiklą. Dažnai juk asocijuojame 
Žemaitę tik su paprasta, nepuoš
niais liaudiškais rūbais vilkinčia 
moterimi, rašiusia apie jos gerai 
pažintą Lietuvos kaimą ir jo žmo
nių vargus. Atrodytų, kur jau 
Žemaitei iki Amerikos! O juk ji 
čia, Čikagoje, Halsted gatvėje, 
visai netoli to paties Ilinojaus 
universiteto, kuriame apie ją 
buvo parašyta pirmoji disertaci
ja. gyveno net penkerius metus, 
t.y. nuo 1916 iki 1921. Penkeri 
metai — ilgas laiko tarpas darbš
čiam, užsispyrusiam, energingam 
ir valingam žmogui, kokia ir bu
vo Žemaitė. Iš tikrųjų, kaip teigia 
dr. Dalia Kučėnienė, iki šiol „Že
maitės lankymasis šiapus Atlan
to — jos darbai, kūryba, veikla, 
dėl gana aiškių priežasčių, t.y. 
sunkiai prieinamos medžiagos, 
ideologinių politinių kliūčių, iš
skyrus nebent K. Vairo-Račkaus-

* Pranešimas, skaitytas 1995 m. 
kovo 19 d. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje, surengtose 
Dalios Noreikaitės-Kučėnienės kny
gos Žemaitė Amerikoje sutiktuvėse.

vilki tik glaudes, bikini kostiu
mėlius. Spalvų ir nudegusių jud
rių kūnų margumynas! Kadras 
kartojamas. Kas kartą viršuje 
ant molo šuniuką su išskėstomis 
rankomis pasitinka jo savininkė: 
šiame reginy jis gi vienas svar
biausių artistų.

Pakaks šiam sykiui. Išsisakius 
liežuvis šiek tiek palengvėjo.

Pranas Visvydas

ko rašinius, mažiau tebesta”. Da
lia Kučėnienė ir mėgina užpildyti 
šią spragą. Rašant knygą buvo re
miamasi straipsniais iš to laiko
tarpio periodikos, Žemaitės lite
ratūriniu palikimu Amerikoje ir 
jos dar niekur neskelbtais laiš
kais iš Amerikos į Lietuvą. Taigi 
didelis dr. Dalios Kučėnienės 
nuopelnas yra jau vien tai, kad 
visa ši medžiaga buvo surasta, su
rinkta ir dabar yra prieinama 
naudotis kitiems tyrinėtojams.

Šioje knygoje tradicinis Žemai
tės portretas yra papildomas nau
jomis spalvomis. Į ją pažvelgiama 
kaip į pirmąją lietuvių rašytoją 
klasikę, išgyvenusią egzodą Ame
rikoje ir aprašiusią išeivių 
gyvenimą. Taip pat šioje knygoje 
Žemaitė pristatoma kaip pirmoji 
lietuvė feministė Amerikoje, pa
vojinga politikė ir naujų moterų 
paveikslų lietuvių prozoje kūrėja.

Grįžkime prie priežasčių, ku
rios paskatino Žemaitę, tuomet 
jau septyniasdešimtmetę moterį, 
vykti į Ameriką. Knygoje nuro
doma, kad asmeniniai Žemaitės 
santykiai su šiuo kraštu buvo 
užsimezgę jau seniai, kadangi čia 
gyveno abu jos sūnūs, tačiau ra
šytoja čionai keliavo ne tik sūnų 
aplankyti, Po karo, matydama 
didelį Lietuvos žmonių vargą, ji 
ryžosi mėginti kaip nors jiems pa
dėti ir vyko pas Amerikos lietu
vius rinkti aukų nuo karo nuken- 
tėjusiems.

Kaipgi Amerikos lietuviai 
įvertino Žemaitės aukų rinkimo 
veiklą? Dalia Kučėnienė, cituo
dama ir aptardama daug straips
nių iš 1916-17 metų lietuvių 
spaudos, t.y. katalikiškos pakrai
pos laikraščių Draugo ir Dar
bininko bei socialistinės liberali- 
sios pakraipos Kovos ir Naujienų, 
pateikia skaitytojui spalvingo ir 
pilno kontroversijų to meto lietu
vių visuomenės gyvenimo „iš
traukas”, susijusias su Žemaitės 
aukų rinkimu. Jei Kova ir Nau
jienos įvairiuose straipsniuose 
skelbė, kad Žemaitę ir su ja atvy
kusius Bulotas lydėjęs negirdėtas 
pasisekimas, kad rašytoja mokė
jusi detaliai ir vaizdingai pasako
dama atskleisti Lietuvos žmonių 
vargus, kad jos tikslas padėti 
vargstantiems buvęs visai nesa
vanaudiškas, tai Draugo ir Dar
bininko korespondentų akimis 
žiūrint, svečiams „nusisekė gan 
blogai, kilo dideli ginčai, išaiš
kėjo, kad iždininkas Valaitis 
išeikvojo kuopos pinigus”, kad 
„Melrose Parke buvo surinkta 35 
doleriai ir kažin ar pakaksią tų 
pinigų apmokėti bent vienos 
dienos algą Bulotai”, kad pats 
Bulota atvykęs ne aukų rinkti, o 
stiprinti socializmą, kad aukos 
yra siunčiamos ne lietuviams, o 
ne kuriai žydų organizacijai. Ko
respondentas, pasivadinęs Cici- 
liku, klausė Žemaitės ir Bulotų,
„iš kokių raistų jie atsibaladojo”, 
teigė, kad Žemaitė pasakojo „bo
biškai”, o Bulotos kalba buvusi 
„ne apšviesto žmogaus, o tik gat
vės valkatos sufantazuota baisi 
neapykanta katalikams”.

Iš šios ilgėlesnės iliustracųos ir 
kitų autorės knygoje aptartų iš
traukų tampa aišku, kokio lygio 
„politikų” nuomonių sūkuriuose

teko suktis Žemaitei ir koks stip
rus turėjo būti jos troškimas 
padėti Lietuvos žmonėms bei ti
kėjimas savuoju darbu ir savąja 
tiesa, kad, nepaisant visų kontro
versijų, ji „per pusantrų metų 
Amerikoje aplankė daugiau nei 
100 lietuvių kolonijų ir, kaip 
minėjo pati savo laiškuose, su
rinko 30,000 dolerių, kuriuos pa
siuntė tiesiog į Lietuvą nuken- 
tėjusiems per Lietuvos šelpimo 
fondą”.

Pati Žemaitė Amerikos lietuvių 
spaudoje politikuodavo, skelb
davo savo nuomonę, kuri dažnai 
buvo kitokia nei tokių autoritetų 
kaip Kazimieras Olšauskas, Juo
zas Tumas-Vaižgantas, Jonas 
Šliūpas, Antanas Smetona ir kiti, 
nebijodavo pašiepti savo prie
šininkų ir tokiu būdu, kaip 
įžvelgia Dalia Kučėnienė, poli
tiškai buvo jiems gana pavojinga.

1917 metų pavasarį aukų rinki
mas buvo baigtas, Bulotos grįžo 
į Lietuvą, o Žemaitė likosi Cika 
goję ir įsijungė į moterų veiklą. Ši 
jos veikla atsispindėjo 1917-20 
metų Naujienų puslapiuose, 
Žemaitės paskaitose Amerikos 
lietuvėms bei laiškuose Amerikos 
lietuvaitei Uršulei Jokubauskai- 
tei. Dalia Kučėnienė parodo, kad
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Žemaitė, net ir dalyvaudama 
Amerikos Lietuvių Moterų Pro- 
gresisčių Sąjungos veikloje, ugdy
dama moterų politinį sąmonin
gumą, buvo papuolusi į politines 
pinkles, apšaukta menševike, 
naujieniete, išdavike.

Dr. Dalia Kučėnienė savo kny
goje neaplenkia ir lietuvių rašy
tojos Gabrielės Petkevičai
tės-Bitės, nes būtent ji dar Lietu
voje padarė didžiausią įtaką 
Žemaitei, paskatino ją dalyvauti 
moterų veikloje. Į Ameriką Že
maitė atvyko jau sukaupusi 
patirties kovose už moterų teises, 
dalyvavusi moterų suvažiavi
muose ir Lietuvoje, ir Rusijoje, ta
pusi radikalia feminizmo puose
lėtoja. Dalios Kučėnienės nuo
mone, Žemaitės credo „tiek asme
ninėje veikloje, tiek raštuose ta
po: lygios teisės visoms moterims, 
lygus uždarbis, lygybė visuose 
luomuose, lygios politinės, 
ekonominės, religinės teisės, 
nupuolusių mergaičių globa, naš
laičių globa, kova už kaimiečių, 
sodiečių gerovę, kova prieš gir
tuokliavimą, kova už vaikų auk
lėjimą, kova už moterų išsimoks
linimą” (p. 47). Kaip matome, dar 
nelabai toli pažengėme. Šios pro
blemos dar gana aktualios ir

šiandien, praėjus daugiau nei 70 
metų nuo to laiko, kai savo sie
kius Žemaitė skelbė lietuvėms 
Amerikoje. Žemaitė buvo mo
teris, turėjusi tvirtą programą, 
suformulavusi savo siekius ir 
tikslus, o ne tik realistiškai, 
detaliai „iš gyvenimo” apraši- 
nėjusi moterims daromas skriau
das. Ji ne tik rašė apsakymus, bet 
ir skaitė paskaitas, kuriose išsa
kė savąją feministinę politiką. 
Tyrinėdama moters socialinę 
situaciją ir kalbėdama apie 
moters išsilaisvinimą, Žemaitė 
nurodė, kad moters „narvas” yra 
trys esminiai autoritetai: tėvo 
valia, vyro kumštis ir šventas 
kunigo žodis. Išsilaisvinimas 
galėjo būti pasiektas tik per 
mokslą, kuris, kaip pažymėjo 
Žemaitė, moterims Amerikoje 
yra greičiau pasiekiamas. Dalia 
Kučėnienė daro išvadą, kad 
Žemaitė „gerai suprato moterų 
priespaudą ir jos priežastis. Jei 
būtų gyvenusi vėliau, ne šimt
mečio pradžioje, ji būtų įvertinta 
kaip žurnalistė ar humanistė su 
sociologės polinkiais, kuri 
rūpinasi ne savo, bet visuomenės 
gerove” (p. 55).

(Nukelta į 3 psl.)
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Marijampolės miesto istorija
JURGIS GIMBUTAS

Lietuvos miestų istorikas ar
chitektas habil. dr. Algimantas 
Miškinis parašė dar vieną knygą: 
Marijampolės miestas iki 1940. 
Istorija ir architektūra. Išleido 
„Mintis” Vilniuje 1995 metais. 
267 puslapių, 184 paveikslai ir 
planai, tiražas 3,000. Veikalas 
parašytas Marijampolės miesto 
savivaldybės užsakymu ir išleis
tas jos lėšomis. Iš tikrųjų tai 
daugiau istorija, negu architektū
ra ar urbanistika. Bibliografinė
je kortelėje taikliai pasakyta: 
„Nuo 1667 metų, kai buvo pirmą
kart paminėta Pašešupio kaimo 
vardu, iki 1940 metų Marijampo
lė nuėjo savitą ir sudėtingą kelią. 
Tai vienintelis Lietuvos miestas, 
kuriam didelį poveikį turėjo 
XVIII a. viduryje jame įsikūrę 
marijonų vienuoliai. Jų veikla 
pakėlė miesto kultūrą, padėjo 
suformuoti aukštą gyventojų tau
tinio ir socialinio mentaliteto 
lygi”-

Knygos turinys detalus, tai čia 
pateikiu tik to turinio dalių 
antraštes: I Miesto kūrimas 1667- 
1792 m. (26 puslapiai); II Miesto 
susidarymas ir augimas 1792- 
1914 m. (86 p.); III Miesto stagna
cija 1914-1918 m. (10 p.); IV 
Miesto kilimas 1918-1940 m. (82 
p.). Pabaigoje: šaltiniai, literatū
ra, miesto chronologija, asmen
vardžių ir vietovardžių rodyklės, 
anglų ir vokiečių kalbų san
traukos (50 p.). Kaip ir ankstes
nieji Algimanto Miškinio miestų 
istorijos veikalai, taip ir šis yra 
pagrįstas archyviniais dokumen
tais. Nemažai senų planų ir raštų 
yra dingę, tačiau apie kai kuriuos 
jų žinoma iš paminėjimų kituose 
tekstuose. Tokiais avėjais auto
rius gana optimistiškai pažymi, 
,,kol kas neaptikta”.

Apie miesto kūrimąsi ir augi
mą daugiausia pasako išlikę pla
nai ar jų dalys. Jų knygoje repro
dukuota šių metų: 1782 (sudarė 
Algimantas Miškinis pagal tų 
metų miesto inventorių); 1795- 
1800 Naujosios Prūsijos žemėla
pyje — schema; 1808 Naujosios 
Prūsijos žemėlapyje — schema; 
trys planeliai iš 1830-1843 metų; 
ir dar 1869, 1871, 1903 metų. 
įdėtas jau nepriklausomos Lietu
vos 1924 metų miesto išplėtimo 
planas. Pradinę 17 amžiaus pa
baigos — 18 amžiaus miesto raidą 
parodo autoriaus nubrėžtos retro
spektyvinės planų schemos. Ma
rijampolės miesto chronologija 
surašyta detali, su įvykiais be
maž kiekvienų metų. Tad čia iš- 
renku tik svarbiausiuosius: 1717- 
1718 metais Kvietiškyje (dabar 
pietine miesto dalis) pastatyta 
Prienų seniūno M. Butlerio ir jo 
žmonos P. Ščiukaitės-Butlerienės 
d' aro sodyba. 1750 metais įsteig
tas marijonų vienuolynas ir 1757 
įsteigtas noviciatas; kitais metais 
P. Butlerienė pasirašė vienuolyno 
fundacijos aktą ir buvo pašven
tinta Šv. Kryžiaus titulo vienuo
lyno bažnyčia. 1758 metais pirmą 
kartą paminėtas Marijampolės 
vardas. Tada miestelis jau turėjo 
malūną ir kelis bravorus.

Po 1765 metų gaisro miestelis 
rekonstruotas pagal stačiakampį 
planą. 1783 metais Vilniaus 
vyskupas Ignas Masalskis įsteigė 
Marijampolės parapiją, o po dvejų 
metų karalius Stanislovas Au
gustas suteikė miesteliui šešių 
prekymečių per metus privilegiją. 
1791 metais pastatyti nauji, jau 
mūriniai vienuolyno namai. 
1800-1808 metais įsteigta pašto 
stotis (jos mūriniai dviejų aukštų 
namai pastatyti apie 1830 metus, 
išlikę iki šiol). 1815 — didelis 
gaisras mieste. 1817-1824 pasta 
tyta nauja vienuolyno (parapijos) 
bažnyčia. 1820-1829 per miestą 
nutiesta Peterburgo — Varšuvos 
plento atkarpa. 1822 metais pra
dėjo veikti evangelikų liuteronų 
bažnyčia. 1831 į miestą įžengė 
Rusijos kariuomenė; miesto bei 
apskrities valdininkai ir dvari
ninkai parapijos bažnyčioje viešai

Algimanto Miškinio naujausios knygos „Marijampolės miestas iki 1940. Istori
ja ir architektūra (Vilnius: „Mintis”, 1995) viršelis.

prisiekė ištikimybę Rusijos carui. 
Tais metais į miestą įsiveržė apie 
3,800 sukilėlių karių ir mūšyje jų 
žuvo apie 300.

1840 metais iš Seinų atkelta 
keturių klasių apskrities mokyk
la. Apie 1857 metus pastatyta 
mūrinė sinagoga. 1844 metais 
Marijampolėje buvo 2,984 gyven
tojai, iš jų 2,334 žydai. 1864 iš 
Lietuvos į Marijampolę suvežti 
visi marijonų vienuoliai, paimta 
į Rusijos iždą didžioji marijonų 
nekilnojamojo turto dalis. Po 
metų į Ameriką išvyko pirmieji 
emigrantai iš Marijampolės para
pijos. 1869-1870 pastatyta dvi
aukštė gimnazija. Apie 1875 
pradėtas statyti karinis miestelis 
Rusijos įgulai. 1878 suremon
tuota senieji ir pastatyta naujų 
žibintų miestui apšviesti. 1888 
metais „Varšuvos” viešbutyje 
įvyko varpininkų steigiamasis 
susirinkimas. Netrukus atlikti 
cerkvės statybos darbai. 1893

Marinu Liuftaila Jos kambary., 1994

IA Lietuvos dailininkų parodos „| svečius, bet pas savus”, vykusios Lietuvių dailės muziejuje, 
lemont, Illinois, nuo Aių metų vasario 4 iki vasario 28 dienos.

atidarytos pirmosios dvi lietuviš
kos krautuvės. 1901 įsteigta slap
ta „Artojų” draugija. 1905 kata
likų bažnyčioje panaikintos len
kiškos gegužinės pamaldos. Tais 
metais suvaidintas spektaklis 
„Amerika pirtyje”. 1910 metais 
marijonų generolu išrinktas kun. 
Jurgis Matulevičius, ir tik 1917 
metais marijonų vienuoliai sugrį
žo iš užsienio, atkurtas vienuoly
nas. 1918 atkurta „Žiburio” gim
nazija dėstomąja lietuvių ir 
vokiečių kalba ir atkurta mergai
čių gimnazija dėstomąja lietuvių 
kalba. 1919 iš Veiverių atkelta 
mokytojų seminarija, įsteigta 
„Dirvos” bendrovė knygoms leis
ti ir įsteigta „Šešupės” spaustu
vė, įkurta „Žemdirbio” vartotojų 
bendrovė.

Nepriklausomybės laikų faktai 
geriau žinomi buvusiems mari
jampoliečiams. Gal ir nevertėjo 
apkrauti šios recenzinės apžval
gos ilgoka ištrauka iš knygoje

duotos miesto chronologijos, bet 
daug ko nerasi enciklopedijose, ir 
retas Draugo skaitytojas galės 
įsigyti šią Algimanto Miškinio 
knygą, kurią netrukus bus išpir- 
kę šviesūs Lietuvos suvalkiečiai. 
1939 metais buvo surašyti Mari
jampolėje 15,769 gyventojai, 
1,850 namų, 73 gatvės, 6 pradi
nės mokyklos, 4 gimnazijos ir 3 
specialios paskirties mokyklos. 
Šalia politinės, kultūrinės, 
religinės reikšmės faktų autorius 
Algimantas Miškinis smulkiai 
suregistravo viso 19 amžiaus 
miesto statybos faktus, su savi
ninkų, kartais ir inžinierių ar 
architektų pavardėmis ir pastatų 
kainomis ano meto rubliais. 19 
amžiaus pabaigos matome daug 
fotografijų.

Naujoji knyga nėra „sausas” 
faktų rinkinys. Čia vaizdingai 
panagrinėta žmonių veikla viešu
moje, susikirtimai su okupantų — 
prancūzų, rusų, vokiečių — staty
tiniais, ryšiai su apskrities 
gyventojais, daugiausia lietuviais 
ūkininkais, kurie atvažiuodavo į 
Marijampolės prekymečius ar sa
vaitinius turgus. Štai vaizdingas 
sąrašėlis: 1837 metais Marijam
polėje surašyti 342 mokėję mies
tui mokesčius amatininkai ir pre
kybininkai: vaistininkas, 4 kubi- 
liai, 2 skardininkai, kirpėjas, dai
lidė, 3 kepurininkai, 13 vežikų, 5 
dažytojai, 3 žvakių gamintojai, 2 
odminiai, 2 knygrišiai, kamin
krėtys, 19 siuvėjų, 3 kalviai, 3 
malūnininkai, varkalys, muila- 
dirbys, 28 kepėjai, 2 aludariai, 
pirštinių gamintojas, 2 pakinktų 
dirbėjai, 7 skerdikai, 2 šaltkal
viai, stiklius, 23 batsiuviai, 14 
stalių, 2 tekintojai, kalkdegys, 
vatinių dirbėjas, 3<'laikrodinin
kai, grūstuvų dirbėjas, 2 biliardo 
laikytojai, 11 perpirklių, 30 
prekybos kioskų, 5 užvažiuojamų 
namų ir 4 kavinių laikytojai, 2 
traktyrininkai, propinacijos lai
kytojas, grindinio mokesčio rin
kėjas, loterijos bilietų ir devocio- 
nalijų pardavėjai, knygininkas, 
matų ir saikų laikytojas, arklių 
pirklys, 112 prekybininkų. Tasai 
verslų ir prekybininkų sąrašas 
gana gerai parodo, kuo gyveno 
marijampoliečiai prieš pusantro 
šimto metų. Tada mieste te
buvo vos 3,000 gyventojų, bet 
juo naudojosi visos apskrities 
žmonės.

* * *

Žinau, kad Algimantas Miški
nis yra parašęs monografiją apie 
Kalvarijos miestą ir turi medžia
gos dar ne vienam miestui at
skleisti.

Slapti uždaviniai vokietmečiu
Gedimino Šliko nuotykių romanas

PETRAS MELNIKAS

Gera nuotykių knyga turi savo 
reikalavimus: joje turi būti daug 
racionaliai pagrįstų nuotykių. Jų 
vengimas netinka tokiems skaiti
niams. Gėris juose dažniausiai 
kovoja prieš blogį ir dažniausiai 
laimi.

Tokių romanų mūsuose labai 
nedaug. Pasitenkinama verti
mais iš anglų, vokiečių, lenkų ir 
kitų kalbų. Prisimename Pietario 
Algimantą, Vienuolio Viešnia iš 
šiaurės, vieną kitą kriminalinį ro
maną (Almeno ir kt.).

Kad skaitai lyg kriminalinio 
filmo scenarijų, ne kartą tenka 
pajusti, įsitraukus į Gedimnino 
Šliko nuotykių romaną (taip pa
žymėta) Ir vasarą žūsta žmonės 
(Vilnius: Vaga, 1993). Čia 1943- 
1944 metais studentas slapstosi 
nuo ėmimo į vokiečių kariuome
nę, raudonieji ar lenkų partizanai 
stengiasi nuridinti nuo bėgių 
traukinius, dailios moterys, mer
ginos yra klastingos šnipės, kurių 
vieną herojus tikrai įsimyli.

Autorius įžangoje sakosi gyve
nąs Vokietijoje, dirbęs kaip 
inžinierius elektrotechnikos 
bendrovėje ir romaną sukūręs be
veik iš savo ir kitų autobiografi
jų. Jo herojus romane yra medi
cinos studentas Tomas, įtrauktas 
gale net kaip sanitaras į specialią 
vokiečių grupę, vykdant slaptą 
uždavinį gelbėti nacių štabo ka
rininką iš partizanų nagų Augus
tavo giriose.

Visa tai gan komplikuotai su
regzta. Pasitaiko sutapimų — 
visur sutinka ką nors pažįstamą, 
kinematografinių staigmenų, ku
rių dažnai yra filmuose. Nuo
tykių gausa romane yra gudriai 
išgalvota, intriga — tinkanti 
nuotykių romanui, ypač jauno 
amžiaus skaitytojams.

Gerai, kad autorius neskuba ir 
taip tarp nuotykių duoda gan 
smulkių patalpų, vietovių, miškų 
ir veikėjų aprašymų, lyg paruoš
damas skaitytoją prieš didesnį ar 
žiauresnį nuotykį.

* * *
Tačiau stebėtina, kad jo herojus 

Tomas romano pradžioj gan leng
vai įsitraukia, pirma į vieną, po 
to į kitą, nelengvą uždavinį. Pra
džioj, Kaune, tėvo draugas kapi
tonas Gerulis pasiūlo Tomui nu
vežti aukso ir brangenybių į 
Švenčionis.

Tomas mąsto: „Auksas, mano 
nuomone, visada buvo susietas su 
paslaptimis ir... nusikaltimais”.

„Tarytum atspėjęs mano min
tis, kapitonas Gerulis vėl nusi
šypsojo:

— Nesibaiminkit, ponas To
mai. Lagaminėlyje esantis auk
sas neturi nieko bendra su ko
kiais nors nusikaltimais ar ne
leistina spekuliacija. Šis auksas 
— tai tėvynę mylinčių žmonių 
aukos, skirtos ginklams pirkti. 
Jūs tikriausiai girdėjote, kad dau
gelyje Lietuvos miestų organizuo
jami savisaugos daliniai, ginklai 
šiems daliniams buvo įsigyti iš 
vokiškosios armijos, padedant 
aukštiems vermachto karinin
kams. Vieni jų tiesiog pritarė 
mūsų savisaugos minčiai ir gink
lus perleido be jokio užmokesčio. 
Kiti reikalavo atsilyginti. Štai 
mes ir atsilyginame už juos auk
su” (pp. 13-14).

Bet, važiuojant į Švenčionis, 
traukinys užvažiuoja ant minos ir 
sąmyšyje dingsta lagaminas su 
auksu...

Antrame uždaviny Tomas gan 
lengvai sutinka su siūlymu įstoti 
sanitaru į SS „Abteilung der 
300” Vilniuje, kurią sudaro lie
tuviai arba žmonės, kalbą vokie
čių ir lietuvių kalbomis, specia
liems uždaviniams. Kas tai per 
grupė? Taip Tomui aiškina vokie
čių karininkas:

Mes nepritariame kapitono 
Gerulio veiklai, bet, kol jis yra 
neblogas pagalbininkas kovoje su 
bolševikais, tiesiog užmerkiame

vieną akį. Noriu tik pabrėžti, kad 
jaunam, išsilavinusiam žmogui 
ne pakeliui su juo. Aš galėčiau 
duoti įsakymą jus areštuoti, iš
siųsti darbo stovyklon, mobilizuo
ti kaip fronto kareivį, išsiųsti dar
bams į Reichą. Tačiau tai būtų 
neteisinga. Noriu pasiūlyti jums 
ką kita: bendradarbiavimą su Vo
kietijos Reicho administracine ir 
karine vadovybe rytų kraštams.
[ . . . ] Mes ieškome gabių, jaunų, 
patriotiškai nusiteikusių žmonių.
[ . . . 1

— I ... J girdėjote kada nors 
tokį vardą: „Litauischer Landes- 
schutzverband”? [ . . . ] „Abtei
lung der 3000”? (p. 57).

Taip Tomas užverbuojamas, iš
siunčiamas uždaviniui išgelbėti 
nacių štabo karininką iš partiza
nų nagų Augustavo giriose, Len
kijoje. Atlieka pavojingą žygį be 
noro.

* * *
Kokios sąlygos ir kas darėsi 

Augustavo miškuose? Vilniuje?
„Vilniuje tarp daugybės viso

kiausių ‘pasipriešintojų’ yra to
kia pogrindinė organizacija, pasi
vadinusi ‘Naujosios Lenkijos’ var
du. Savo eilėse ji turi nemaža 
žmonių, net vokiečių įstaigose 
dirbančių. [ . . . ] Tokia Stefani
ja Kivak [ . . . ] jau senokai 
įtarinėjama” (p. 172).

„Dideliame trikampyje, maž
daug tarp Antokolkos ir Paberžės 
kaimų, jau dveji metai operuoja 
sovietinių partizanų grupė, vado
vaujama tokio Juknevičiaus. Tai 
stiprus, gerai ginkluotas būrys, 
turįs gerų, tiesioginių ryšių su 
Maskva. Toje pačioje geografinėje 
platumoje plėšikauja, užpuldinė
ja dar viena gauja, vadovaujama 
lenkų karininko Stavrovskio. 
Vieną gražią dieną į Stavrovskio 
rankas pateko SS štabo specialis
tas, kurio jūs ieškote...” — 
pasakoja būriui apšviesdamas 
miške vyresnysis (p. 173).

Klastinguose miškuose dažnai 
apsišaudoma su lenkų partiza
nais ir Tomas patenka į Stavrov
skio rankas; rytų fronto gaude
siui vis artėjant, Tomas vedamas 
sušaudyti, bet audrimečiu pabėga 
ir randamas miške senutės lietu
vės, kurios rūsyje jam taisantis, 
užpuola „Abteilung 3000” grupė. 
Ir taip toliau... Tai tokie dalykai 
vyksta knygoje.

• * *
Gale SS štabo specialistas — 

ironiška — randamas paslėptas 
ūkyje; po apsišaudymo išgelbėtas,

1
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I* Lietuvos dailininkų parodos „I svečius, bet pas savus”, vykusios nuo Aių 
metų vasario 4 Iki vasario 26 dienos Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois.

tiek pučiasi prieš lietuvius, kurie 
jį išgelbėjo su keliais kitais vo
kiečiais, kad knygos gale jis ve
damas atgal atiduoti lenkų parti
zanams, iš kurių buvo išgelbėtas. 
Taip sakant, su vokiečių pasipū
timu visuomet bėda; geri kariau
tojai, bet nemokėjo padėkoti ir 
neturėjo draugų. (Bet šiandien 
gal jau gerokai pasimokę ir pasi
keitę?)

Ar knyga yra geras įnašas į mū
sų nuotykių skaitinius? Knygoj 
užgriebta nauja tema. Be minėtos 
tendencijos „lyg rašyti filmo 
scenarijų”, be sutapimų (dažnai 
sutikti ką nors iš pažįstamų, net 
medicinos studentę Lenkijoj), he
rojaus, per lengvai pasiduodančio 
kapitono Gerulio ir vokiečių SS 
karininko užverbavimui labai pa
vojingiems uždaviniams, šios 
nuotykių knygos vertė Lietuvoj 
matysis vėliau — kokio populia
rumo ji pasieks tarp įvairaus am
žiaus skaitytojų.

« I
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Veronikos Švabienės ekslibris

„Vydūnui — 125”
Švenčiant Vydūno 125 metų 

gimimo sukaktį Lietuvoje buvo 
surengtas ekslibrių konkursas, 
kuriame dalyvavo 106 dailinin
kai net iš 14 pasaulio šalių: Aust
ralijos, Argentinos, JAV, Lenki
jos, Rusijos, Ukrainos, Ispanijos, 
Italijos, Latvijos, žinoma, Lietuvos 
bei kitų valstybių. Sukurtų 
ekslibrių paroda buvo atidaryta 
Šilutėje 1993 m. vasario 6 d. ir 
perkelta į Vilnių kovo 18 d. 
Dabar paroda atkeliavo į JAV, 
kur ji bus atidaryta 1995 m. 
gegužės 20 d. Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois. 
Parodą rengia Lietuvių dailės 
muziejus ir Vydūno fondas.

1
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Šeštadienis, 1995 m. gegužės mėn. 6 d.

Dainos ir žodžio menininkė
ENRIQUE ARIAS

Susipažinau su Dalia Kučėnie- 
ne 1970 metais, kai buvau Čika
gos Konservatorijos rektorius. 
Tuo metu ji mokėsi dainavimo 
pas Tex Richardson, vieną iš ge
riausių Konservatorijos muzikų 
ir dėstytojų. Tais laikais ji atliko 
daug programų Konservatorijoje, 
įskaitant seriją koncertų „Musica 
Obscura”, kuriuos rengdavome 
Čikagos viešose bibliotekose. 
1979 metais lydėjau ją, kaip jos 
koncertmeisteris, į Tolimuosius 
Rytus, Kiniją. Ji buvo pirmoji 
vokaliste, iškviesta Kinijos val
džios ir remiama Amerikos val
džios, po to, kai buvo atkelti 
kultūriniai vartai po ilgo šalto 
karo. Ten atlikome, dviejų savai
čių laikotarpyje, devyniolika kon
certų, kur tūkstantinės minios 
girdėjo pirmą kartą ne vien tik
vakarietišką muziką, bet ir lietu
vių kompozitorių kūrinius. Taip 
prasidėjo mudviejų profesinis 
bendravimas, kuris tęsiasi iki 
šios dienos.

Kadangi Dalia turi balsą su ne
paprastai plačia skale, ji galėjo 
specializuotis ne tik Verdi, Puc- 
cini ir Wagner‘io muzikoje, bet ir 
šiuolaikinėje bendraamžių kom
pozitorių kūryboje. Ji visuomet 
buvo labai aukštai vertinama už 
jos ispaniškos muzikos interpre
tavimą: Nin, Guastavino, de Fai
lą, Turiną ir Ginastera. Taip pat 
negaliu pamiršti ir privalau iš
skirtinai įvertinti jos jautriai

DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Dr. Dalia Kučėnienė taria padėkos žodį JAV LB Švietimo tarybos suruoštose 
jos knygos „Žemaitė Amerikoje” sutiktuvėse 1995 m. kovo 19 d. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, Čikagoje.

Viktoro Kučo nuotrauka

spalvingus rečitalius, atliekant 
prancūzų muziką, Debussy, o 
ypač Faure dainas.

Daugelyje rečitalių, kuriuos 
atlikome Čikagoje ir kituo
se Amerikos miestuose, Dalia 
įtraukdavo retai dainuojamą, 
pamirštą vokalinę literatūrą. Jos 
įdainuota plokštelė „Reflected 
Notės"’ patvirtina mano žodžius. 
Daugelis bendraamžių kompozi
torių yra jai parašę dainų, nes ji 
mielai jas įtraukdavo į dainuoja
mą repertuarą. Aš irgi esu para
šęs nemažai kompozicijų Daliai, 
pats galiu prisipažinti, kad viena 
iš jų buvo nepaprastai sudėtingai 
reikli: „Imagenes de la Muerte”

(pagal ispanų poeto Manuel Blan- 
co Gonzalez tekstą). Bet Dalia 
neapsiribojo vien dainavimu, ji 
aktyviai domėjosi ir literatūra, 
pasiekė magistro laipsnį iš 
ispanų literatūros ir rašė poeziją. 
Pagal jos tekstus esu parašęs ir 
muzikos — vienas toks pavyzdys 
tai „Epistula Poetica ad Donelai
tis”, šį kūrinį esame ne kartą 
atlikę įvairiuose koncertuose 
Amerikoje, jį įrašėme, ir jis buvo 
ne kartą girdimas per radiją ir 
Lietuvoje. Dalia taip pat domisi 
ir ankstyvesniųjų laikų vokaline 
muzika. Yra atlikusi nemažai ba
roko laikotarpio muzikos ir pasta
ruoju laiku daug kur atlikome

nuostabiai įspūdingą dramatinę 
kantatą „DelPOfesse a Vendicar- 
mi”, kurią yra parašęs 18 metų 
amžiaus jėzuitas kompozitorius 
Domenico Zippoli.

Savo dainininkės karjeroje Da
lia Kučėnienė pasižymi kaip so
listė, kuri neapsiriboja vien 
tradicinės muzikos atlikimu, jos 
repertuaras neįtikėtinai platus, 
įskaitant daug premjerų ir daug 
pirmą kartą girdimos kūrybos. 
Jos dėmesys literatūrai ir litera
tūros pažinimas atsispindi, jai 
sudarant solinių rečitalių pro
gramas, nes jai lygiai tiek svarbi 
muzika, kaip ir dainuojamas 
žodinis tekstas. Tai pastebėjo ne 
vienas kompozitorius, ji jiems irgi 
yra parašiusi tekstus. Dalia vi
suomet su entuziazmu remia 
naujus, neišbandytus projektus, 
tai ir suteikia jos karjerai ir 
jos gyvenimui originalų profilį, 
kuris neįtelpa vien į menininkės- 
solistės rėmus.

Sveikinu Dalią Kučėnienę 
daktarato įsigijimo bei jos 

,knygos pristatymo šventės proga 
ir pasitikiu, kad ji vėl aktyviai 
įsijungs į atlikėjos rolę scenoje, 
nes ji turi dar daug ką pasakyti, 
išsakyti ir savo talentų dovano
mis pasidalinti.

(Žodis, tartas 1995 m. kovo 19 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros muzieju
je, Čikagoje, per dr. Dalios Kučėnie- 
nės knygos Žemaitė Amerikoje sutik
tuves — po savo kalbos kompozitorius 
ir pianistas dr. Enriųue Arias pa
skambino Schumann’o „Aufschwung 
— Phantasiestuecke” (1837) ir Czer- 
ny Variacijas Schubert’o „Trauer 
Walz”, op 12.)
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Dalia Kučėnienė

PO MEILĖS LIETSARGIU

Žemaitė Dalios Kučėnienės piešinys

Šių metų gegužės 31 dienų sukanka 150 metų nuo mūsų 
literatūros klasikės Žemaitės — Julijos Beniuževičiūtės-Žy- 
mantienės gimimo.

Julijai Beniuševičiūtei-Žemaitei

a a a

Kaip įvardinti
baltumą ant balto?

ateinu į beribe baltuma 
baltuojančias kapines,

baltais dobilais sninga, 
atėjau, bet nepasitiksiu —

baltame, suledęjusiame 
mieste... lediniai angelai,

balto granito erdvėje 
ledinės gaidos stingsta, 
apšarmojęs marmuras 
varvekliais baltais.

mojuoja baltasis angelas — 
ledu apsnigtais sparnais,

atėjau,
bet dar nepasitiksiu — 
grįžtu į baltumą ant balto.

* a *

X

Žemaitė Amerikoje
(Atkelta iš 1 psl.)

Aptardama Žemaitės laiškus 
Amerikos lietuvaitei Uršulei 
Jokubauskaitei, autorė išryškina 
Žemaitės požiūrį į painų politinį 
bei visuomeninį Amerikos lietu
vių gyvenimą, o taip pat jos 
santykį su religija ir tikėjimu, 
kuris buvo toks: tikėjimas nėra 
kunigas, ir kunigas nėra tikėji
mas. Žemaitės laiškai Uršulei 
Jokubauskaitei dar kartą parodo 
Žemaitę kaip tvirtą, stiprią mo
terį, kuri niekada nebuvo ateiste, 
kuri kovojo už nuskriaustuosius 
ir lygias moterų teises, tačiau vis 
dėlto buvo pravardžiuojama ir be
dieve, ir ateiste.

Dabar atėjo laikas nors šiek 
tiek atitaisyti tiek dešiniųjų, tiek 
kairiųjų neteisingus Žemaitės 
vertinimus. Dešinieji neretai 
menkino Žemaitę-rašytoją ir Že- 
maitę-moterį, sakydami, kad jos 
kūryba tėra „mechaninis šakalių 
dėstymas”, o kaip žmogus ji viską 
dariusi nesąmoningai — nesąmo
ningai gynė moteris, nesąmo
ningai buvo antiklerikalė, nesą
moningai paklusdavo kažko
kiems autoritetams. Matyt, tais 
laikais dar buvo labai sunku pri
pažinti ar net suvokti, kad mo
teris sugeba formuoti ir išreikš
ti savo nuomonę, kad moteris gali 
būti protinga, kad ji gali būti pati 
sau autoritetas ir gali nebūti nie
kieno tarnaitė. Pastarąsias min
tis Dalia Kučėnienė ir mėgina 
įrodyti, remdamasi Žemaitės 
straipsniais, laiškais ir autobio
grafija, kuri liudija Žemaitę nuo 
pat mažumės buvus nenuorama, 
besipriešinusia autoritetų valiai. 
Autorė pabrėžia, kad tais laikais 
Žemaitė buvo unikali moteris, ir 
jos mintys, „kaip moters ir kaip 
politikės veikėjos buvo per anks
tyvos ir per daug aštriai atviros 
tuo metu, kai dar nebuvo pilnai 
išsilaisvinta iš tradicinių or
todoksinės bažnyčios dogmų ir
tikėjimo mitų, slėpusių visoje 
savo genezės istorijoje anti- 
feministinės pasaulėžiūros prin
cipus. Dabar jos antiklerikališ- 
k urnas būtų įžvelgtas kaip lygių 
teisių humaniškumas” (p. 70).

Autorė vadina Žemaitę pirmąja 
lietuve feministe Amerikoje ir

lygina ją su amerikiete Matilda 
Joslyn Gage, kuri jau 1893 me
tais savo veikaluose taip pat 
neigė moters priklausomybę nuo 
vyro ir teigė, kad didžiausias 
moters engėjas buvo organizuotas 
religinis judėjimas, nes pagal 
Bažnyčios mokymą moteris buvo 
sutverta kaip vyro tarnaitė.

Kairieji taip pat nesidrovėjo iš
naudoti Žemaitę saviems tiks
lams. Jie kūrė „Žemaitės — kovo
tojos prieš buržuazinės ideologijos 
liekanas mitą, bandydami pa
versti ją antikapitalizmo ir anti- 
imperializmo propaguotoja” (p. 
71). Iš tikrųjų, kaip įrodo necen
zūruoti Žemaitės laiškai, ji 
bolševike ne tik nebuvo, bet ir 
pati baisėjosi bolševikų dar
beliais, apie kuriuos sužinodavo 
iš Lietuvoje pasilikusių artimųjų. 
Visi neigiami pačios rašytojos 
pasisakymai apie bolševikus iš 
jos laiškų vėliau buvo išmesti. Pa
vyzdžiui, laiške dukrai Juzei 
Žemaitė klausė, kaip laikosi 
Liudviukas. Tuoj po klausimo 
sekė laužtiniai skliausteliai,

kurie reiškė, kad kažkas buvo 
praleista. O praleistas buvo toks 
sakinys: „Vaikai ir Liudviukas 
jau cieli vyrai, gal kariuomenėje 
bolševikus muša?”

Tačiau visi tendencingai kur
tieji Žemaitės-antiklerikalės ar 
Žemaitės-bolŠevikės mitai gali 
sugriūti, perskaičius pačios 
Žemaitės požiūrį į politiką bei 
įvairias partijas. Politika jai 
priminė klampią įvairių partijų 
košę ir visa toji „politiška 
marmalienė” jai buvo „iki kaulų 
paėdusi”. Žemaitė nebuvo naivi, 
ji matė, kad kiekviena partija 
vaikosi didžiausios naudos sau, o 
ne vargstantiems, į kuriuos jos 
širdis linko labiausiai. Jei sovie
tinėje Lietuvoje ir buvo mėginta 
panaudoti Žemaitę kaip kovotoją 
prieš imperializmą, tai „laisvame 
krašte Amerikoje, necenzūruota, 
neperredaguota Žemaitė savo 
politine drąsa, kūryba ir laiškais 
išryškėjo tikroje šviesoje, palik
dama dešiniuosius ir kairiuosius 
jų pačių klastų raistuose” (p. 82), 
teigia Dalia Kučėnienė.

Na, o kaip amerikietiškoji 
Žemaitės patirtis atsispindėjo jos 
kūryboje? Visų pirma liko jos 
kelionės įspūdžiai, kuriuos 
galima būtų sieti su taip pat 
Amerikoje parašyta Žemaitės 
autobiografija. Pastarąjį darbą 
Dalia Kučėnienė vertina kaip 
žemėlapį į Žemaitės kūrybinę 
genezę ir teigia, kad „Žemaitė ne
buvo stichiškas talentas”, kaip 
buvo teigiama ankstesnių kri
tikų. Jos kūrybos šaknys glūdėjo 
jos patirtyje. Gailestingumas — 
vienas stipriausių jos charakterio 
bruožų — jos beletristikoje tapo 
raktu į personažų psichologinį 
įžvelgimą. Žemaitė pastūmėjo 
lietuvių prozą smulkiosios psi
chologijos linkme.

Amerikoje Žemaitė rado naujų 
temų savo rašymams. Šios temos 
buvo tokios: išeivių iš Lietuvos 
nutautimas Amerikoje, jų nepri
tapimas prie svetimo krašto 
bendruomenės ir kalbos dezinte
gracija.

Taip pat Dalia Kučėnienė kelia 
klausimą, ar kuo nors skyrėsi 
amerikietiškųjų Žemaitės apsa-

(Nukelta į 4 psl.)

Dalios Kučėnienės daktarinės disertacijos „Žemaitė 
Amerikoje” komisijos nariai su naująja daktare Univer- 
aity of Illinois at Chicago Lituanistikos katedroje 1994 m. 
liepos 18 d. — dr. Kostas Ostrauskas, dr. Violeta Kelertienė, 
Lituanistikos katedros vedėja, dr. Antanas Klimas, dr.

Dalia Kučėnienė, dr. Rimvydas Šilbajoris, buvęs Li
tuanistikos katedros vedėjas svečias dr. Bronius Va*imlia 
dabartinis Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, ir dr. 
Riljana Sljivic-Slmaic, UIC Slavų ir baltų kalbų fakulteto 
vedėja.

Veidrodyje spindi jos motto: 
KOVODAMA, KENTIĖK, TIKIĖK, 
MYLIĖK, IR VILTĮ TURIĖK.

atsinešu bordeaux vyno,
pakeliu taurę:
už gimdymą kūrybos,
už meilės laiškus...

užsirišu a la Žemaitė
skarelę ir švenčiame
gimtadieni toliau,

nuo vyno —
užkaito skruostai
nuslinko mano
šilkinė skarelė — Chanel, 
o Žemaitė vis
skaitė man savo raštus-----
pasipuošusi linine skarele!

a a a

Klostome, lyginame laike, 
mirties drobes--------

hereux qui comme Ulysse, 
a fait un beau voyage — 
ir Penelope sulaukė, ir 
prisikėlusiam — motina šventoji, 
išaustas įkapes išardė, ir 
laimingosios sulaukėme

bet ar atversim nebebyles 
lūpas, ištariant: Reąuiem 
ir paskutinįjį kartą: Amen.

a a a

Ilgesio girliandas 
piešiu smėlyje,

Svajoju, Hamletai,
Velykas dovanoti, 
prikelti tave iš 
kaukolinio: 
ei Escorial.

Žvaigždynuose pinu 
Ofeliškas girliandas...

Šviesiau ilsėsies, 
karališkame —
Escorial.

Ūkanotą rytą
tavo cigaretės dūmai
išsklaido,

Kartu geriama juoda kava 
ne tokia juoda, ne tokia karti — 
saldi,

Išeini, atsisveikiname:
tariu — dažnai tave prisiminsiu,
— o aš kiekvieną minutę! atsakai.

Tokia buvo Kūčių naktis — Kalėdų 
rytas.

a a a "■

Matau miglos apsiauste
Buckinghamo fontaną,
Dingsta trykštančios strėlės rūke,

įtempta minties strėle
sugrįžtu da capo
ir vėl da capo — į žalią
žalčio žvilgsnį,
į purpurinę baroko salę
prie pagoniško rondo...

užrakinau žaltį,
stiklinėje pagodoj,
kartu su senamiesčio
rože r ūžavo...

bet aksominiai lapai,
ir be dyglių žvilgsnis
rūke — da capo... išnyra.

a a a

Avec un parapluie d’amour 
mane apgaubki, kad liktume 
tik tu ir aš, tik aš ir tu.

Kai išsiskyrimo lietus
meilės lietsargiu riedės,
apgaubki,
gal pavasaris nepastebės.

Vasara, ruduo, žiema
prabėgs — kaip lietus —
laikas lietsargiu nuvarvės... 
ir vėl būsime po juo, 
notre parapluie d’amour, 
ne du vieni, bet vieni du.

-■ęj!.
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Čiurlionis pasauliui
ALMANTAS 

SAMALA VIČIUS

• ČIURLIONIS: PAINTER AND 
COMPOSER. Collected Essays 
and Notos, 1906-1989 with 209 
iliustrations. Redaktorius: Stasys 
Goštautas, redaktoriaus padėjėja — 
Birutė Vai^jurgis-Šležas. Vilnius: 
„Vaga" drauge su Lituanistios ins
titutu JAV, 1994. Meninis redak
torius — Rimtautas Cibavičius, 
meninė priežiūra — Vilniaus Ambra
zevičiaus ir Sauliaus Chlebinsko. Su
rinkta „Draugo” spaustuvėje, Čika
goje, išspausdinta Lietuvoje. 560 pus
lapių. Kaina — 25 doleriai. Gaunama 
„Drauge”, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629. Už persiun
timą ir pašto išlaidas prašoma pridėti 
3 dolerius.

Sutikęs kokį svetimšalį, lietu
vis dažnai nustemba, širsta, o ga
liausiai ir mirtinai įsižeidžia, jei 
paaiškėja, kad šis nėra nieko 
girdėjęs apie Čiurlionį, kuris bent 
kiek žinomas net menkai išsila
vinusiam, tačiau mokyklą lan
kiusiam Lietuvos piliečiui.Čiur
lionis yra didžioji lietuvių kultū
ros mitologema. Tai seniai įkelta 
garbinamų kultūros veikėjų pan- 
teonan figūra. Beje, tokį panteo
ną ir tokio dydžio figūras turi 
visos subrendusios kultūros. Ski
riasi tik garbinimo laipsnis. 
Stebimės tokiu svetimtaučio ne
išmanymu, tačiau retai kyla 
klausimas — o ką patys lietuviai 
yra nuveikę, kad šis jų sąmonę 
hipnotizuojantis varde' ’-ūtų bent 
kiek žinomas tam, kv , dar tik 
žengia lietuviškos kultūros link, 
tegu net pačių banaliausių turis
tinių pomėgių skatinamas? Rei
kia, nors ir labai nenoriai, prisi
pažinti, jog lietuvių nuveikta 
pasibaisėtinai mažai, kad Čiurlio
nio kūryba būtų labiau pažįsta
ma pasauliui. Ir jei ne kelių 
Čiurlionio kūrybos tyrinėjimams 
pasišventusių žmonių pastangos, 
tai šiandien dailininko vardo ne
rastume nė tose dažnai padriko
se, atsiliktinėse pasaulio dailės 
žinynų išnašose, kur net vardo 
rašyba neretai iškraipyta. Tai 
liudija Stasio Goštauto sudaryto
je ir „Vagos” išleistoje knygoje 
skelbiama stropiai surinkta ir ap
dorota tokio pobūdžio informaci
ja. Žinoma, labai smagu rasti lie
tuvišką vardą kokiame prestiži
niame enciklopediniame meno 
leidinyje, tačiau kai šalia puikuo
jasi riebesniu šriftu surinktos kur 
kas išsamesnės didesnių kultūrų 
meno personų kūrybinės biografi
jos, pasididžiavimą nustelbia nu
sivylimas. Juoba kad, be Fluxus 
pradininko George’o Mačiūno, 
šiuose leidiniuose neaptiksi jo
kios kitos lietuviškos pavardės. 

Šias mintis sukėlė knyga, kuri,
tikėkimės, ne vienam pasaulio 
piliečiui atvers dar neskaitytą šio 
amžiaus Europos meno istorijos 
puslapį. Ta knyga — ilgų tyrinė
jimų rezultatas, apvainikuojantis 
šio šimtmečio Čiurlionio kūrybos 
refleksijas Lietuvoje, Rusijoje 
Vakarų Europoje ir JAV. Kad to
kia išsami ir solidi knyga (vien 
apimtis — 558 p.) išleista Lietuvo
je anglų kalba (taigi skiriama 
svetimšaliui), gerai atspindi tą 
prieštaringą situaciją, kurią 
mėginau apibūdinti. Kodėl ne 
JAV ar Europoje? Juk toks veika
las būtų galėjęs pasirodyti ne su 
„Vagos”, o, tarkime, su „Thames 
and Hudson” ar kurios nors kitos 
prestižinės tarptautinės meno 
tyrimus publikuojančios leidy
klos ženklu. Ar galima tikėtis, 
kad išvysim šią knygą Londono, 
Paryžiaus, New York’o, Amster
damo knygynuose? Tiek to. Šie 
rūpesčiai turėtų varginti galvą 
leidėjui. Tačiau, aišku bent viena 
— užjūriuose Čiurlionio vardas 
neturi tokios hipnotinės jėgos, 
kad labiau žinomas leidėjas ryž
tųsi imtis iniciatyvos, nebūdamas 
garantuotas, jog potencialus skai
tytojas susivilios nors ir magišku, 
tačiau beveik negirdėtu lietuvių 
dailininko vardu. Nebent suinte
resuota savo kultūros sklaida 
pasaulyje šalis pasiūlytų paramą 
leidybai. O tokia parama tėra

graži svajonė, nes Lietuvai, pasi
rodo, labiau reikia lėktuvų 
prezidentui ir prabangių automo
bilių parlamentarams...

Aptarti tokios apimties knygą 
įmanoma tik fragmentiškai, nes 
vien autorių ir jų tyrinėjimų sferų 
išvardijimas užimtų nemaža vie
tos. Tad pasitenkinsiu tik trum
pai nusakydamas mintis, kilusias 
skaitant šią neabejotinai įdomią 
ir, kaip jau sakiau, mūsų kultū
rai reikšmingą knygą.

Didesnį susidomėjimą dailinin
ko kūryba kartais pakursto ilgos 
ir sistemingos studijos, o kartais 
— neįprasti ir prieštaringi ver
tinimai. Čiurlionio atveju, atrodo, 
svarbesni buvo kaip tik pastarie
ji. Turiu galvoje estų egzilio meno
tyrininko Aleksio Rannito studi

Jurgiu ftnpkuR Multifarrted Woman „Active' 
Terakota, 38" x 17" x 14

jas. Šis autorius bene pirmasis su
abejojo pripažintų abstraktaus 
moderniojo meno figūrų aura ir 
paskelbė Čiurlionį pirmuoju ab
straktaus meno pradininku, ku
rio kūryba sugestijavusi ir Vasi
lijų Kandinskį. Knygoje spausdi
nama jo paskaita II tarptautinia
me meno kritikų kongrese Pary
žiuje 1949-aisiais bei vėlesnės 
publikacijos svarbesniuose tarp
tautiniuose meno leidiniuose. Ši 
nuomonė negalėjo būti nepaste
bėta. Rannito tezės buvo prilygin
tos erezijai, vos tik jis suabejojo 
šio amžiaus meno bažnyčios šven
taisiais. Meno bažnyčia, kaip 
žinoma, erezijoms negailestinga. 
Prieš Rannito poziciją piestu sto
jo metro Kandinskio našlė Nina, 
pavadinusi Čiurlionio kūrinius

„peizažais ir stilizuotais objektais 
su tam tikra misticizmo doze”, o 
prie jos, talkindamas silpnajai 
lyčiai, prisidėjo ir žymiausias ano 
meto Kandinskio ekspertas Wil- 
ly Grohman, kuris, triuškinda
mas Čiurlionį iš ex cathedra 
aukštybių, rėmėsi labai jau abe
jotinais argumentais ir nebuvo nė 
akyse matęs Čiurlionio paveikslų 
originalų.

Tokia tad kritinės „įžvalgos” 
vertė. Šiaip ar taip, audringa 
reakcija į Rannito teorizavimus 
buvo gana rezultatyvi — susidomė
jimas Čiurlioniu, jo kūrybos ino
vacijomis padidėjo. Manyčiau, 
kad šioji polemika bus paveikusi 
ir kitų Vakarų Europos autorių 
studijas, kurias randame Stasio 
Goštauto sudarytoje knygoje. Ga
liu tik spėlioti, kokį tarptautinį 
rezonansą galėjo sukelti lietuvių 
egzilio autorių darbai (neabejoju, 
kur kas menkesnį), kurių pateik
tas įspūdingas pluoštas. Tačiau, 
kaip galima spręsti iš publikuo
jamų M. Nasvyčio, V. K. Jonyno, 
Genovaitės Kazokienės, K. P. 
Žygo ir paties sudarytojo straips
nių, — Jungtinėse Valstijose 
Čiurlionio kūrybai netrūko įžval
gių ir kompetentingų komentato
rių bei interpretatorių. O Europo
je Čiurlionio kūryba labiau 
domėjosi nelietuvių kilmės meno 
tyrinėtojai. Ištisas skirsnis 
knygoje skirtas pirmiesiems 
dailininko kūrybos vertintojams, 
daugiausia rusų autoriams, iš 
kurių bene reikšmingiausias - 
Viačeslavo Ivanovo tekstas. Ta: 
dar sykį paliudija paradoksalią 
tiesą, kad lietuviai linkę įvertinti 
savuosius tik tuomet, kai juos 
įvertina pasaulis.

Šie ir kiti tekstai nėra lygiaver
čiai. Vieno kito autoriaus nuomo
nė, neturinti nei ypatingos aka
deminės vertės, nei jokių inter
pretacijos formulių, pateikta, kad 
parodytų ją išreiškusį autoritetą 
ir jo nuomonę apie Čiurlionį. 
Toks, pavyzdžiui, yra Nikolajaus 
Reicho tekstelis. Dėl tokių raši 
nių vertės būtų galima ginčytis, 
tačiau jie, redaktoriaus surikiuoti 
tinkamoje vietoje, patenkina ir 
neakademiškai nusiteikusio skai
tytojo pažintinį interesą. O tokių 
skaitytojų, matyt, bus nemažai.

Pats knygos kontekstas verčia 
klausti savęs, kaip joje šalia 
pripažintų tarptautinių menoty
ros autoritetų atrodo lietuvių 
autoriai ir jų darbai? Ypač para
šyti pokario metais, kurie kal
boms apie Čiurlionį ne visad buvo 
palankūs. Vieniems susipažinti 
su Čiurlioniu trukdė geležinė 
uždanga, o kitų mintis ribojo par
tijos suvažiavimų nutarimai. 
Lietuvių autorių garbei reikėtų 
pasakyti, kad jų tekstai atrodo 
neprastai, o ir laiko ženklų juose 
reikėtų ieškoti su padidinamuo
ju stiklu. Turėtų sudominti ir at
skiras knygos skirsnis, kuriame 
pateiktos ištraukos iš M. Vorob
jovo prieškario metų studijos 
Čiurlionis ir modernizmas bei 
straipsnis, aptariantis to meto 
Lietuvos dailę, parodas. M. Vo
robjovas, bene įdomiausias tar
pukario Lietuvos menotyrinin
kas, platesniam skaitytojų ratui 
nelabai žinomas. Jo vokiečių 
kalba parašyta knyga sulaukė 
atgarsio ne tik Europoje, bet ir 
JAV. Tai dar vienas mūsų dailės 
istorijos puslapis, kurį derėtų 
atversti ne tik pasauliui, bet ir 
patiems sau, juoba kad daugelis 
M. Vorobjovo tezių vertos dėme
sio ne tik istoriniu požiūriu.

Nepaisant visų privalumų, ši 
knyga gerokai vėluoja. Susidomė
jimas Lietuva blėsta, sykiu siau
rėja ir kultūrinės komunikacijos 
erdvė, ką, beje, buvo galima 
nuspėti jau prieš keletą metų. 
Knygos įžangoje pateikta jos vė
lavimo istorija (o tokios lydi 
dažną pas mus pasirodantį reikš
mingesnį kultūros istorijos dar
bą). Vis dėlto derėtų pasidžiaugti 
šiuo leidiniu. Tiesa savo išvaizda, 
popierium bei maketu jis prime
na 5-6 dešimtmečio JAV menoty
ros knygas. Tikėkimės, kad tokio 
pobūdžio leidinys pasirodys ir 
lietuvių kalba.

(Literatūra ir menas 1995 m. 
kovo 18 d.)

„Žemaitės Amerikoje” sutiktuvėse 1995 m. kovo 19 d. Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje: (iš kairės) 
Dalia Sruogaitė, Arnoldas Voketaitis, Nijolė Voketaitienė,

Enriųue Arias, autorė Dalia Kučėnienė, Lietuvos konsu
las Čikagoje Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, Bronius 
Juodelis.

Marius Vygantas groja „Žemaitės Amerikoje” sutiktuvėse
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Prano Lemberto vardo premijos Kaune
Pagal Kauno laiko (balandžio 

11) pranešimą, poeto Prano Lem- 
berto (1897-1967) vardo kasme 
tinės premijos Lietuvos aka
deminio jaunimo tarpe šiemet 
įteiktos balandžio 8 dieną Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Konkursas organizuojamas ir 
administruojamas Vytauto 
Didžiojo universiteto vadovybės; 
premijoms dolerius parūpina šio 
literatūrinio konkurso steigėjai — 
poeto Prano Lemberto našlė Mo
nika Lembertienė su sūnumi Vi
talių ir šeima. Premijos skiriamos 
kasmet, prisimenant ir pager
biant humanišką, labdaringą ir 
gabų Praną Lembertą, buvusį tei
sininką, dainos menininką ir 
poetą. Jis populiarios dainos 
„Tau, sesute” autorius; jo žo
džiams parašyta ir daugiau dai
nų.

I šiemetinį konkursą atsiliepė 
net 70 jaunų autorių — iš įvairių 
Lietuvos aukštųjų mokyklų. Lai
mėjo keletas, nes 500 dolerių

Palos Verdes, Čalifornia, „The Artist’s Studio” 
galerijoje nuo šių metų sausio 9 iki vasario 19 
dienos vyko -Jurgio Šapkaus naujausių skulptūrų 
parodu. Apie jas šiuose puslapiuose Pranas 
Visvydas taip rašė: „Jurgio Šapkaus eksponuo 

jumos ‘Daugialypės moterys’ (Multifaceted 
Women) yra nulipdytos iš deginto šviesaus molio,

su įvairių pozų išraiška. Kiekvienoj figūroj 
įamžintas būsenos judesys: melancholijos, ne
kantrumo, veiksmo, susimąstymo, apskaičiavimo, 
atvangos... |...| Jurgį Šapkų palankiai aprašo 
sausio vasario numeryje žurnalas Palos Verdes 
Style. Iškelia jo energiją, drąsą, tiesumą”.

premija padalinta, kad pažymėtų 
visus gabiausius.

Pirmoji premija paskirta Vy
tauto Didžiojo universiteto filo
sofijos fakulteto poetui A. Valo- 
niui; antroji premija padalinta 
dviems autoriams: VDU prozinin
kui, būsimam filologui A. Ivaške
vičiui ir VDU menų fakulteto 
antrakursei poetei L. Dovydaity
tei; trečioji — VDU studentams 
D. Zabitytei, E. Kilviui ir M. 
Valiukui.

Per įteikimo iškilmę premijas 
laimėjusius pasveikino Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius 
prof. Bronius Vaškelis; mintimis 
apie jaunųjų kūrybą pasidalino 
vertinimo komisijos nariai: dr. V. 
Kubilius, dr. L. Gudaitis, dr. L. 
Karmalavičius, dr. E. Naujokai- 
tienė ir universiteto literatų 
būrelio vadovė J. Matusevičiūtė.

Diskusijose dalyvavo ir savo 
kūrybos paskaitė premijų laimė
tojai.

A.R.
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V"
Žemaitė

Amerikoje
(Atkelta iš 3 psl.)

kymų personažai, ypač moterys, 
nuo jos ankstesniųjų moterų 
paveikslų, ar rado vietą Žemaitės 
grožinėje kūryboje jos prakalbose 
propaguojama „išsilaisvinusi 
moteris”. Išnagrinėjusi šešis 
Amerikoje parašytus apsakymus. 
Dalia Kučėnienė įžvelgia, kad ap
sakymo „Savitarpyje” herojė 
Kulšienė nebebijo savo despoto 
vyro; Marelė iš „Klampynės” 
priešinasi priverstinei santuokai 
ir bunda kaip individas, kuris 
ieško laimės centro savyje, o ne 
kituose; Jonienė ir Kovienė iš 
„Jonienės” jau nebesijaučia 
esančios bejėgės vergės ir teigia, 
kad kas galima vyrams, tas ga
lima ir joms, moterims; „Pra
kilnios meilės” Vanda jau yra 
ekonomiškai savarankiška, 
išsilaisvinusi moteris. Taigi šios 
naujosios moterys yra toli 
praeityje palikusios Driežų 
Katrę, Topylienę ir Vingienę. 
„Nauji moterų personažai at
sirado ne dėl Žemaitės amžiaus ir 

subrandinto supratimo (ji jau 
buvo subrendusi kaip žmogus, 
kai pradėjo rašyti), bet atsirado 
dėl naujų horizontų, naujų gali
mybių ir optimizmo, kitokios 
savivokos Tai jai davė Amerika” 
ip. 1231 Taip baigia savo knygą 
dr. Daba Kučėnienė ir kartu 
vilu. i kad Žemaitė bus dar ne 
kartų per’artinta ir ras savo 
vieta ka„ Lietuvos žemės mo
tina. ra-' a,jf, ir didtnoterė.

t


