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New York’as pasitinka 
pirmą estišką filmą

Rusų mafija tiesia nagus į 
okupacijos metais išsaugotas Es
tijos aukso atsargas, kurios iš Pa
ryžiaus grįžta į Taliną. Mafijosai 
planuoja užtemdyti visą miestą 
ir, pasinaudodami sąmyšiu, pa
grobti 97 milijonų dolerių vertės 
auksą. Jų planas nepavyksta...

Skubame patikslinti, jog skai
tome ne naujausias žinias, bet ri mąstysena yra ilgo sovietų 
Estijoje pagaminto filmo scena
rijų. New York’o spauda šį 
„pirmą Amerikoje rodomą 
nepriklausomą estišką filmą”, 
„Užtemdytas miestas”, sutiko 
palankiai. Anksčiau pavadintas 
„Tamsa Taline”, filmas jau buvo 
laimėjęs premijas Graikijos ir 
Vokietijos festivaliuose.

New York’o dienraščių atsilie
pimai įdomūs ne tiktai kaip kino 
kritika. Iš jų sužinome, kaip 
dabar sunku finansuoti nepri
klausomus filmus. Ir vėl pati
riame, kad nepriklausomos Balti- \ 
jos šalys kai kuriems amerikie
čiams tebėra egzotiška teritorija.

Pagrindiniai filmo gimdytojai 
nėra estai. Scenarijaus autorius, 
amerikietis Paul Kolsby, ir reži
sierius, suomis Ilka Jarvilaturi, 
susipažino New York’e studijuo
dami filmo meną. Ar juos staiga 
sudomino Estijos kultūra, is
torija? Jų pačių žodžiais, jų 
žvilgsnį Estijon nukreipė fi
nansiniai motyvai. 1991 metais 
atsivėrus Estijos sienoms, jie nu
sprendė pasinaudoti palankiais 
valiutiniais santykiais ir pigiai 
pastatyti filmą. Beveik nieko 
nežinodami apie Estiją, jie 
praleido popietę bibliotekoje, 
studijuodami Estijos istoriją ir 
kultūrą. Ir taip gimė „pirmas 
nepriklausomas estiškas filmas”.

Sutelkti kapitalą filmui apie 
tokią paslaptingą šalį buvo 
nepaprastai sunku. Sužinojęs, 
kad filmas vyks Estijoje, vienas 
projektu susidomėjęs New York’o 
biznierius režisierių fiziškai 
išmetė iš savo įstaigos. Po karšt
ligiški} pastangų ir laimei ne 
sykį nusišypsojus, kuklų 1.5 mili
jono dolerių biudžetą sulipdyti 
padėjo Suomijos Filmų ir Šiaurės 
Filmų fondai bei neaiškių tipelių 
suteiktos ir begėdiškom palū
kanom apnarpliotos paskolos.

New York’o dienraštis News- 
day filmą įvertino penketuku su 
minusu. „Juoda estiška komedi
ja bado Rusiją”, skelbia recenzijos 
antraštė. Pasak recenzento, rusai 
filme nesugeba pagrobti aukso,
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Estiškas filmas New York’e • Algimanto 
Zurbos romanas „Savūnė” • Justino Pikūno 
„Asmenybės vystymasis” • Tautvydos 
Marcinkevičiūtės eilėraščiai • Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos choras

kaip jie nesugebėjo tvarkyti So
vietų Sąjungos; savo nesuge
bėjimą jie mėgina kompensuoti 
brutalumu. Filmo „estišką 
humorą” jis vadina „fatalis
tišku”: estai esą „sutinka su 
faktu, kad gyvenimas dvokia — ir 
todėl jis labai juokingas”. 
Recenzentas spėja, kad tokia niū- 

išsi-

i ir 
Post

jungo išdava.
Ketvertuką su pliusu filmui 

prisega dienraščio Daily Neivs 
kritikas. Jo klasifikacija: Ame
rikos gangsterių filmų ir suo
miams būdingo niūraus, lako
niško humoro derinys. Režisie
rius sukuria „slogiai padrėkusi, 
košmarišką pramoninio grūzdo ir 
sovietinės imperijinės architek
tūros pasauli”. Recenzento 
nuomone, filmas išvengia dau
geliui šio žanro amerikiečių 
gaminių būdingo ciniškumo. 
Filmui baigiantis, ekrane gims
tantis kūdikis simbolizuoja Esti
jos ateitį: „Estijos šansai 
laikyti atrodo geri".

Ketvertuku filmą pažy
dienraščio The Neu> York 
kritikas. Jam teigiamą įspūdį 
padarė mafijosų portretai — 
„žiaurūs, galybės 'ištrošk 
besistengiantys išlaikyti 
‘Pikto imperiją’, nep 
visuomeninių ir politinių p 
timų Estijoje”. Nors „Ūžte 
miestas” nėra taip „ 
nuglotnintas ar didingas”, jcąip 
iškilieji amerikiečių gangšte- 

 

riniai filmai, jis savaip daug Re

 

tesnis už juos — rašo recenzentąB. 
Beveik dvi valandas klausęsis 
dialogo estų kalba, jis priduria, 
jog filmo veikėjai kalba A 
rusiškai. \

Labai skirtingai, ir tiktai treje- \ 
tuko vertas, filmas atrodo dien- \ 
raščio The New York Times 
kritikui. Jo recenzijoje pasigirsta 
senosios Pravdos ir Tiesos aidai — 
tai, ką galėtumėme pavadinti kai 
kurių Amerikos intelektualų 
„tamsaus komizmo” apraiška. 
Nepastebėjęs sovietinės priespau
dos motyvo, jis filmą pavadina 
„komiška sakme apie staigų 
kapitalizmo įžengimą į buvusias 
komunistines šalis”. Su kapitaliz
mu ateina chaosas ir galingas 
kriminalizmas. Filmas esą įsak
miai kartoja, jog „aukso troš
kulys mus visus paverčia mela
giais ir vagimis”.

Kaip tas grūdas tarp įsisukusių girnų...

Algimanto Zurbos naujausias romanas „Savūnė”
VYTAUTAS A.

JONYNAS

• Algimantas Zurba. SAVŪNĖ.
Romanas. Vilnius: Vaga, 1994. 271 
puslapis.

Algimanto Zurbos pavardė išei
vijoj mažai kam girdėta. O tačiau 
tai produktyvus, nemenkos patir
ties, rašytojas. Jo „taupomojoj 
sąskaitoj” netgi septyni romanai: 
Šimtadienis (1975), Prospektas 
nesibaigia priemiestyje (1980), In
tegralas (1981), Skersvėjis (1984), 
Molžemis (1986), Inkilas už mies
to (1989), pagaliau Savūnė (1994). 
O kur dar apsakymai ir litera
tūra jaunimui? Jos antra tiek: 
apysakų rinkinių, pasakų bei 
miniatiūrų vaikams, neskaitant 
specifinės, būdingos Zurbai 
vienam, „publicistikos vaikams” 
kategorijos. Apsakymų rinkinys 
Išmeskit narveli ir romanas /n- 
tegralas buvo pelnę autoriui 
premijas. Romano Integralas mo
tyvais buvo susuktas 1983 metais 
kino filmas „Pasaulis dviems”. 
Dvi Zurbos pjesės — „Nemylėk 
manęs” ir „Mokytojas Vėlius” 
išvydo rampos šviesą.

Kas be ko, autoriaus duoklė 
jaunimo literatūrai pastūmėjo ne 
vieną palaikyti Zurbą pritaiko
mosios raštijos gamintoju. Žino
ma, iš dalies, ne be pagrindo. 
Užtat juo maloniau, kad naujasis 
jo kūrinys Savūnė rodo, kad žmo
nių pasiankstinta nugrūsti jį ton 
kertelėn. Naujuoju savo romanu 
Zurba aiškiai prasišauna priekin 
iš vidutiniokų būrelio, užsi
rekomenduodamas kaip savitas, 
brandus, pagarbos vertas pro
zininkas.

Tiesa, ir čia tebevaizduojama 
sodžiaus buitis. Nepavydėtina 
kaimietukės Savūnės dalia. No
vatoriškumu, eksperimentiniais 
blefavimais ar „postmoderno” 
jaukalu romanas nepasižymi. Ir 
ačiū Dievui, sakytumėm, nes 
imam pavargt nuo modernizman 
pasišovusių rašytojų valiuką- 
vimų, nuo jų dangstymo visokiais 
triukeliais savo impotencijos 
parašyti nenuobodu, tvirtai 
\sųręstą romaną ar apysaką. Šiuo

Algio Jakšto nuotrauka 
(Švenčionėliai)

Miėkų baladė 19

Algimanto Zurbos romano „Savūnė” viršelio aplankas

atžvilgiu Savūnė tikra atgaiva. 
Zurba — geras pasakotojas. Ro
mane nemažai peripetijų, ato
dangų, bet tie epizodai nėra 
pramanyti kokiam teatraliniam 
efektui išgauti. Jie išgyventos 
tikrovės atspindžiai. O tačiau 
veikale esama daug daug įtampos 
ir jinai nenuščiūva iki pat pasku
tinio puslapio.

Romane vaizduojami pirmieji 
pokario metai, ginkluoto pasi
priešinimo pavergėjui ir jo staty
tiniams užuomazga. Ta tema yra 
rašęs nemažas būrelis tiek išei
vijoj, tiek Lietuvoj gyvenančių 
rašytojų. Savūnė pranoksta jų 
tekstus savo tikroviškumu. Tiesa, 
Savūnėje nėra puslapių, kuriuose 

būtų vaizduojama miško brolių 
buitis, kasdienybė slėptuvėse ar 
pačios sandūros su priešu. Užtat 
autentiškai, kaip reta, atkuria
mos žmonių nuotaikos, netikru
mą, pasimetimas spėlionėse, at
garmančio siaubo numatyme:

„Svarbu kelias savaites išsi
laikyti... Amerika tada...”

„Reikės... ir poterius kitom 
kalbom kalbėsi”.

„Kai mėšliną akmenį meti van
denin, pirmiausia tas mėšlas pa
viršiun ir išplaukia...”

„Lietuva visada išlikdavo, sta
čia galva nepuldama sienos vers
ti”.

Tokiais saviguodos žodžiais 
raminasi žmonės, o gyvenimas

daro savo. Zurba ypatingai įtai
giai sugeba pavaizduoti „puotas 
maro metu”, įvykių įsisiūbavimą, 
žmonių garmėjimą žūties verpe- 
tan, žodžiu, atkurti skaitytojo 
vaizduotę pagaunantį laikotarpio 
foną:

„...Veliasi, jaukiasi gyvenimas; 
kas, kad nebėra fronto, nebėra 
lėktuvų ir tankų — šautuvais 
apsikarščiusių, automatus ant 
pilvų pasikabinusių nemažiau: 
neapsižiūrėsi žmogus, tegul ir 
geras, ramus, niekuo dėtas, skan
dins, girdys šitoje marmalynėje, 
nė nežinosi už ką, nes dažniausiai 
tos kaltės ir nekaltumai susimez
gę tokiu mazgu — niekaip neat- 
narpliosi; prasidėsi — dar labiau 

viską supainiosi, pats galvą ne 
ton vieton įkiši. Beprotiškas 
metas — visokiausios baimės, 
kerštai, klyksmai ir ašaros, 
niekas gerai nenutuokia, kas bus 
rytoj, pašaliais sklando netikė- 
čiausios pranašystės; kas turi, 
glaudžia ausį prie radįjo, gaudo iš 
toli atplaukiančius balsus, guo
džiasi neaiškiais pažadais... O iš 
Vabalių užgriuvę ginkluoti vyrai 
tranko kumščiais stalus — nė vel
nio, mūsų viršus, bus mūsų 
tvarka, tik tuos svoločius iš 
miškų išrūkysim, ir prasidės 
ramios dienos. Klausyk dabar ku
rių, žinok, atspėk, kur ta teisybė, 
jei gudrus. Daugelis mėto pėdas, 
lenda į ramesnius kampus, ne 
vienas patraukia į miestus — 
sako, minioje lengvai prapuoli, 
dingsti, tai ne čia, ypač vieni
šesnėse sodybose, kur nežinai nei 
kas, nei kada, ateis su šautuvu 
tavęs prie sienos statyti”.

.... O su tais naujais dar 
nežinia, jau plaka liežuviai tokias 
naujienas: kaip čia reikės gyven
ti, jei valdžia darysianti kaip 
Rusijoje — nespėsi išsikulti, 
atlėks tie patys stribokai, krauk 
vežiman maišus, rikiuokis paskui 
kaimynus ir pirmyn, duoną, duo
nelę į valdžios aruodus — lyg 
smakui į gerklę, o ar užkiši 
tokius plačiai pražiotus nasrus, 
kai dabar tas alkanas slibinas, 
nuo pat Europos per visus Sibiras 
atgulęs, iki tolimiausių Rytų 
tįso...”

Kaip žinome, nestinga balsų, 
tvirtinančių, kad pokario, miško 
brolių kovų su pavergėjų, praei
tis esanti pernelyg artima, kad 
būtų galima sukurti ta tema me
niškai tvirtą kūrinį. O pažintinės 
vertės veikalų esą tiek ir tiek: 
visokių atsiminimų, apybraižų, 
dienoraščių pavidalu. Smagu pa-

(Nukelta į 2 psl.)
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brėžti, kad žengdamas prieš vėją, 
Zurba pasiekia pasigėrėtinų 
rezultatų. Jam į pagalbą ateina 
visų pirma, kaip minėjome, neei
liniai sugebėjimai pasakoti, narp
lioti fabulą. Neprastesni, saky
kim, už Jurgio Jankaus (.Velnio 
bala) ar Kazio Almeno (Šie
napjūtė). Iš kitos pusės, jam 
kaimo žmonių psichologija — jų 
mąstysena ir jausena — nėra 
jokie slėpiniai. Šioj plotmėj jo 
stilius primena savo spalvų pale
te Marių Katiliškį (Miškais 
ateina ruduo). Rūsti, ribotų aki
račių sodiečių buitis piešiama be 
nuslydimų panteizmo idilėsna ar 
sentimentalizmo. Ne kažin kiek 
meilumo ar lipšnumo ir veikėjų 
portretuos. Bet tai gyvi žmonės, 
ne stypčiojančios schemos. Jų 
kalba, dialogai, autentiški, nusėti 
liaudies priežodžiais arba — stri
bų atveju — rusicizmais: „Paniat- 
no, jaučiu kokia čia šaika”;

„Kai tas tovarišč Parfionov ras 
pusę aruodo palikta, tada ‘smir- 
no’ Pelanius, atviečai!”

Zurba žino, kad arkliai stojas 
piestu, užuodę kraujo kvapą. Jam 
pažįstami žmonių papročiai, 
ritualai: „O Saikūnų Kveda- 
riuką, taip ir pakasė be alaus”...

Bet užvis svarbiausia, Zurba 
sugeba apgaubti savo personažus 
paslaptingumo šydu ar bent leist 
pajust skaitytojui jų žmogiškąjį 
trapumą, lūžtamumą. Alkį geru
mo duonos. Net ir stribų vadeiva 
Aleksas Pelanius, siaučiantis 
kaip koks Čapajevas, ir tas nėra 
galutinai nužmogėjęs, kaip liudi
ja jo priesaika atkeršyti už 
Jonelio mirtį ar jo neabejotina 
pagarba žaižarakei Savūnei.

Autorius savo herojės neideali
zuoja. Tai mažamokslė kaimietu
ke, ankstokai tėvų valia palikusi 
mokyklą („Rašto patys prisi- 

dursit, svarbu, kad darbams 
sveikatos pakaktų”). Dailiai nu
augusi, be jokių miesčioniškų 
savigailo8 sindromų. Veikiau 
linkusi į saviplaką, o sunkesniais 
momentais ieškanti paguodos 
tvarte pas gyvulėlius.

Yra, tiesa, viena scena, kurioj 
jinai sušvyti kaip kokia Emilija 
Platerytė. Toji, kur jinai išsuka 
važį iš vieškelio ir paleidžia Gels
vąją skrieti laukais ir pievomis. 
Tai vienintelė vieta knygoje, kur 
Savūnė pavaizduojama knygiš
kos Laukinukės pozoj. Ir tai skai
tytojui jos poelgis pasimato vei
kiau kaip frustracijos išpuolis.

Patyčių, pažeminimų likimas 
nėra jai pagailėjęs, bet jos 
atžarumo priepuoliai — jokios 
patriotinės tirados, o engiamo, 
skaudinamo žmogaus pykčio pro
veržiai. Jinai nepabūgsta, saky
sim, rėžti Aleksui tiesiai į akis, ką 
ji galvoja apie jo pavaldinius, 
„atlaparūrius vagišius” stribus:

„Bobas gąsdinai! Toks jūsų 
užsiėmimas! Argi tikri vyrai 
šitaip daro? Tik bailiai ir suskre- 
tėliai... Tiktai žinokit, negyvėlių 
mėtymais palei šventorius šlovės 
nepelnysiu.. Kaip į šunis, žmonės 
žiūrės viBą gyvenimą, jei sveiką 
kailį išnešit...”

Knyga pradedama gegužinės 
scena, kurioj Savūnė parodoma 
kaip savo vertę žinanti mergu
žėlė, įsimylėjusi iki ausų savo 
Mindaugėli Užkalnį. Zurbai 
būdinga pradėti savo skyrelius 
masinėm, panoraminėm, liaudies 
scenom, kad, po to kadro, kame
ros akis galėtų pamažėli šniukš
tinėti mažas grupeles, duetines 
situacijas.

Taip ir čia, skaitytojui netrukus 
išaiškinama Savūnytės dilema. 
Niekas nepritaria jos susibur- 
kavimui su Mindaugu. Senoji 
Užkalnienė skersakiuoja suti
kus, o ir jos pačios tėvas neišlei-

Algio Jakšto nuotrauka Aukitaitįioi beržai
(Švenčionėliai)

džia dukros iš akių, kad ji nepa
tektų į bėdą. Mestų ji viską ir 
išeitų jiedu su Mindaugu kitur 
laimės ieškoti, bet laikai 
neramūs. Verčiau patraukt į miš
kus, negu paklot galvą kur žygyje 
į Berlyną. Savūnė kaip .Liūdnos 
pasakos” Juozapota nekenčia ka
riaunos, bando perkalbėti Min
daugą, bet jis patraukia su būriu 
tokių pat geltonsnapių į mūšį ir 
žūna priešo pasalose.

Dabar Savūnei kaip ir kitoms 
kritusių vaikinų merginoms ne 
gyvenimas. Jas nuolat persekioja, 
terorizuoja vagišiaujanti stribų 
gauja. Ilgainiui tas nervų karas 
pasidaro nebepakeliamas. Reikia 

dairytis prieglobsčio kitur. Dėdė 
Jievaras atvyksta su konkrečiu 
pasiūlymu. Jis perša jai ūkinin
kaitį Joną, ne kokį sukriošusi 
senį, bet dar vyrą pilnam pajėgu
me, kuris slaugo mirštančią mo
tiną. Visų nuostabai Savūnė su
tinka, netgi skubina jungtuves. 
Tarsi keršydama už visus pažemi
nimus, kai tėvas, brolis ir motina 
buvo prieš jos draugystę su 
Mindaugu.

Dėdė Jievaras,'baip dera pirš
liams, buvo kai ką padailinęs, 
kalbėdamas apie jaunikio ūkį, 
bet ne per daug. Jono esama na
gingo, darbštaus vyro. Ir nors iš 
pradžių Savūnė jaučiasi vieniša, 

be to, nuolatos sekiojama ir ste
bima kaimyno senio, ji pamažėli 
apsipranta su savo padėtimi.- 
Nerimą kelia jai vien Jono neaiš
kūs santykiai su iš kito miestelio 
atlekiančiu stribų vadeiva 
Aleksu Pelanium. Kol vieną 
parytį lovoj Jonas prisipažįsta, 
kad jam nėra kaip išsisukti; jį 
tempia į stribų eiles.

Paprastai pakanka vienos geros 
scenos — filme ar knygoj — kad 
jos dėka kūrinys įsimintų ilgam. 
Savūnėj esama kelių puikių, įtai
gių masinių scenų, bet įspūdin
giausia, atverianti autoriaus 
išmanymą dramaturgijoj, yra 
Jono-Savūnės išsiaiškinimo sce

na. Joje Zurba sumaniai dozuoja 
groteskišką elementą su drama
tiškuoju. Savūnė nesiliauja 
dangsčiusi savo nuogą kūną nu
tvertais kilimėliais, kailiniais, 
tuo tarpu kai Jonas dangsto savo 
dvasinę nuogybę, savo glebumą 
išmoktom frazėm, ir, atrodytų, 
nėra jokios logikos, jokio sveiko 
proto tame vyrų tvarkomam pa
saulyje (žr. I ištrauką iš romano 
šio puslapio apačioje).

• • •
Savūnė išeitį randa. Jai pa

vyksta įtikinti Aleksą, kad Jonas 
bus jiems kur kas vertingesnis 
kaip alaus gamintojas ir tiekėjas,, 

negu maskatuojąs „gelžgaliu” 
ginklo draugas. Ir taip menksta- 
ma, nužmonėjama, nusigyvena
ma. Vežiodamas stribų štabui 
alų, Jonas tolydžio pats darosi 
alkoholiku. Bet Savūnei, kuri sau 
priekaištauja, kad nesulaikiusi 
savo „žmogaus” Mindaugo, net 
geriau, kad Jonas nepastovi ant 
kojų. Bent nesusigundys šlaisty
tis su liaudies engėjais. Vienu 
metu Savūnė netgi užramsto du
ris, kad Jonas neišbėgtų. Tuo tar
pu okupantas krauna pyliavas, 
varo raudonų gurguolių cirką, 
prievoles. Nuo pyliavų šiek tiek 
apsiginti padeda Alekso išduotas 
pažymėjimas, bet tai tik dar la
biau pastumia Savūnę vienišys- 
tėn, nes vietiniai viską suuosto. 
Nelauktai išnyra viešumon kai 
kurie Jono praeities dalykai, 
kuriuos tėvas ir dėdė Jievaras 
buvo jai nuslėpę. Vienu metu 
pasakotojas leidžia skaitytojui 
nuspėti, kad tolydžio ir Savūnė 
mesis gerti. Kol likimas pabel
džia į duris nepažįstamo parti
zano pavidalu, išsivedančio Joną 
į laukus kažką išsiaiškinti.

Kai žmonės jai praneša radę 
Jono lavoną, Savūnė pasileidžia 
protekomis pas dėdę Jievarą. Bet 
ten troboj dar klaikesnis skerdy
nių reginys.

Seka šermenų aprašymo scena, 
kurią įsivaizduojam taip būdingą 
aprašomojo Lietuvos istorijos 
laikotarpio buičiai (žr. II ištrauką 
iš romano šio puslapio apačioje).

* * *
„Mes surasim gyvates!!. Iki pas

kutinio išpleškinsim!!. Aš jiems 
jebjona mat!. Už Jonelį, už drau
gą!” šaukia Aleksas. Ir iš tiesų 
paaštrėja represijos. Išvežami Sa- 
vūnės kaimynai. Ją pačią pašau
kia stribų štabas. Tas pats Par- 
fionovas. Klausinėja, ką ji ži
nanti, ką įtarianti esant vyro 
žudiku. Įtarimų, spėlionių Savū
nei netrūksta, bet ji apsimeta 
durnele. Ir taip vietiniai įtarinės 
ją esant priešo užverbuotą.

Jono ir dėdės Jievaro žuvimo 
aplinkybės paaiškės jai vėliau, 

(Nukelta į 4 psl.)

)

Ištraukos iš Algimanto Zurbos „Savūnės”
i

Suspinga, plėšiasi iš apkabinusių rankų, 
bloškia jas tolyn. Šoka nuoga iš lovos, klup
dama lekia pro duris.

— Jėzau, Jėzau!.. — puldinėja po didįjį 
kambarį, nebesumodama, ko griebtis, — Jė
zau!.. — lupa nuo sienos išsiuvinėtą kilimėlį, 
gobiasi juo. Paskui nutveria kailinius, susi
suptai spraudžiasi kampan ir kalena dantimis, 
— < au... Jonai... Negi tu tikrai Judošius?..
Neg tikrai?..

Kartoja tą patį, nuslinkusi į užstalę, pagul- 
džiusi galvą [...]

♦ * ♦
Jonas apsivilkęs apatiniais. Padeda ant 

stalo jos drabužius.
— Pasakysiu viską, kaip čia yra... — 

neryžtingai sėdasi priešais, nori paliesti 
žmonos galvą, rankas, bet nesiryžta. — Va 
taip... Kaime Alekso šeima vargingiausia, tai 
pirmiausia jį...

Dievuliau, ir vėl tas Aleksas, vos nesurinka 
Savūnė, tačiau tik suinkščia, nutildydama 
Joną. Kodėl gi šitaip? — blaškosi nebe pirmą 
kartą. Kur eini, kur slepiesi, vis atsiranda žmo
gus — lyg kokia erkė — lenda šlykščiausiai, 
painiojasi po kojomis, kol pasidaro nebemiela 
gyventi. Žvaiginiuose priskreto Valunta su 
savo šautuvu, dabar gelžgalį užsikars 
Aleksas... Viesulai jo nematę, bet kuo čia dėtas 
Jonas?

Šis tarsi atspėja, kas sukasi jos galvoje.
— O aš — matai... Ten, valsčiuje, sako: ne 

pats didžiausias tavo ūkis, koks tenai gyve
nimas. Dar augai be tėvo, skurdai... Dėl to ir 
nusižiūrėjo. Ir Aleksui drąsiau — ne vienas 
būtų iš kaimo...

Savūnė pamažu atsitiesia, nubraukia 
šonan išdrikusius, nesupintus plaukus. Nebe- 
drasko nagais stalo, tuščiomis akimis žiūri į 
prietemoje dūluojantį vyrą.

Dievuliau, nejaugi tikrai šitas, regis, toks 
ramus, toks darbštus žmogus ims ginklą ir 
išeis? Už ką gi? Ko jam trūksta? Ar nėra namų, 
ar maža žemės? Šitoks laukas, upelio slėnis — 
načioie kaimo senvietėie. ne kokiam Dabalv ar 

akmenuotoje pakrūmėje... Svarbiausia — kieno 
pusėje eisi, ką ginsi... Mindaugas!..

Savūnė nutirpsta, be balso aikteli... Min
daugas — už Lietuvą, už visa, kas sava, o čia... 
Viešpatie!.. Užsikabins gelžgalį — ir kaip 
Valunta, kaip susisukėlis Turlys — pakiemiais, 
pakampėmis, vis ko nors tykodami, po stalčius 
rausdamiesi... Valdžia, matai, žmones — prie 
sienos, drebėkit...

— Kur aš atsidūriau? — sudejuoja, rankom 
apglėbdama galvą, ir čia pat apmiršta — jai 
pasirodo, kad kažkas labai aiškiai taria: tu iš
davikė, Savūnė...

Į...]
♦ ♦ ♦

Jonas pakyla, slenka patamsyje. Užkliudo 
stalą...

Viešpatie, jis gi nieko nesupranta!..
— Jie ne šiaip... Jie moka spirti... — 

inkščia, tiktai apie save galvodamas. — 
Aleksas jau anksčiau buvo pažadėjęs. O mane... 
Jie turi kuo priremti. Neėmėm į frontą, sako, 
pagailėjom — vienas vyras šeimoje, ligonis ant 
patalo. O dabar... Dabar dar irgi gali pašaukti. 
Karas dar nesibaigė. Taigi — arba, arba. *

Savūnė čia girdi jį, čia nelabai — lyg 
kokiam sapne. Akėja pirštais išdrikusius 
plaukus.

— Mūsų kaimyną Kvedariuką raudonkol- 
kiai — kieme... Paskui — visus geriausius 
vyrus... — šnibžda. — Kad nekliudytų... Kad 
patys jau į tuščią vietą ateitų... Ir tokiems 
padėt lietuviai eina... — sudejuoja.

— Lietuviai... — sutrinka Jonas, rodosi, tik 
dabar nusitvėręs trūkinėjančių žmonos žodžių. 
Nelauktai užsiplieskia:

— Visokių yra ir lietuvių. Štai mūsų 
kaimo gale vienas. Dabar nežinia kur išrūko. 
Užėjo vokietis, tuojau į valsčių. Pats, niekieno 
nevarytas. Tuoj baltą raištį ir — žydus šaudyt. 
Taigi ir lietuvis vienas kitam nelygus. Vokie
tis nekvailas, daug ką mūsų žmonių rankom 
darė. O mes — pamoja kas, ir einam...

Savūnė nelauktai nusįjuokia. Tyčiodamasi. 
Kraupiai skamba tas juokas žiburio neapšvie
stuose namuose.

— Taigi tu!.. Tu ir eini pamotas. Aleksas 
švilptelėjo, dar ten, Vabaliuose, paglostė, ir 
eini kaip avinas. Eini, nors pačiam peilis 

paruoštas. Manai, nėra kam stribokų pakloti? 
Manai, ramiai kaip ponai vaikštinėsit ir niekas 
jūsų nelies?..

Jonas nejaukiai gūžiasi, rankomis pečius 
stvarstosi.

— Nebūtų tų lietėjų, niekas mūsų ir ne
spaustų valsčiun eiti. Tie pirmiau atsirado... 
Ir kol anie bus, nesulauksi ramaus gyvenimo, 
nors tu šimtą žemių turėk.

— Valsčiuje taip sakė? — Savūnė pikta, 
dygesnė už erškėtį. — Kaip kitaip sakys, kai 
kailis svyla. Žinoma, kad atėjūnui pirmiausia 
karšta. O ką jis — kvailas? Kaip ir tavo vokie
tis — pirmiausia vietinių asilų ieško, jūs gala- 
bykit savus, jūs kruvinkitės rankas. Visi sma
kai vienodi...

Jonas, sugniuždytas ir pavargęs, giliai atsi
dūsta:

— Kad tu bent žinotum, kaip-aš spardausi. 
Kad bent nųjaustum, kaip aš nepasiduodu...

— Taip nepasiduodi, kad nebeišturėsi... — 
purkšteli Savūnė, užsičiaupia, lyg kokią bjau
rastį perkandusi.

Tačiau tyla dar slogesnė.
— Taip ir kišam galvas į srutas, — vėl 

muistosi moteris. — Nebegalim ištraukt. O gal 
ir nenorim. — Sunkiai keliasi iš užstalės, kai 
Jonas, nė pats nežinodamas ko, sukruta, ginasi 
abiem rankom: — Neliesk!.. Ir gulkis kur 
išmanai...

[-]
♦ ♦ ♦

„Kur jis ten?” — vis dėlto atidžiai klausosi 
Savūnė, galiausiai pašoka: nejau pasigirdo?

Iš tiesų suklapsi pasagos. Panamėje arklio 
dar nevaro, o vieškeliu leidžiasi šuoliais.

Dievuliau, nejaugi jis vėl pas Aleksą — lyg 
kokį bjauriausių ligų platintoją? Lėks ir 
pasakys...

O gal ji dar galėjo suturėti žmogų? Grieb
ti, neleisti. Arba — ne. Jis ne toks užsispyręs 
kaip Mindaugas, visai ne toks. Greičiau silpna
valis. Būtų trenkusi kumščiu į stalą, užšovusi 
panosėje duris — niekur tu neisi! Niekas tavęs 
neišleis iš namų pakiemiais ir pamiškėm 
valkiotis! Dirbai, draskeisi — po tvartą, po 
svirną, tvarkei viską — tvarkyk ir toliau. Tuoj 
pavasaris, tuoj vieversiai ims grąžyti dangų, 
jau dabar visur kupstai juoduoja, prasimušę 

pro ištižusį sniegą, arimai marguoja — truks 
čia ilgai, reikės arklį į plūgą, į akėčias kinkyti. 
Kas tai padarys, nežinia kur nusitrenkus? Kas 
laukus apeis, kad kitąmet grūdo nei sau, nei 
gyvuliui netrūktų? Ar ne čia tavo vieta, žmo
gau? Ar ne čia tavo pašaukimas?.. O už ką 
galvą guldysi?..

Dievuliau...
Ko, Savūnė, nepašokai, neužtrenkei durų? 

Ar nepasakysi kada nors, kad ir šitą vyrą 
pastūmėjai į pražūtį?.. Ko tada iš viso atėjai į 
šitą pasaulį, jei kaip juoda lemtis — prisilieti 
prie žmogaus, ir sudie jo gyvenimui?.. O jeigu 
ir toliau tas pats? Nejaugi tu esi tiktai kitų 
prapulčiai?..

Savūnė nepajunta, kaip atsiklaupia lovo
je, suneria rankas, keistai meldžiasi. Tačiau 
nieko — jokio nusiraminimo, jokios paguodos. 
Ir tas šnibždesys — tiktai sau. Tik pati save 
skaudžiai plaka... Pavargusi ilgai tūno, bejė
ges rankas nubloškusi ant patalo.

Dievuliau!.. Savūnė, Žvaiginių vaike. Negi 
tu, sulaukusi aušros, apsivilksi ir iš tiesų ženg
si pro duris, nejaugi pasileisi tuo pačiu 
vieškeliu, kuriuo atlėkė puošnus tavo vestuvių 
važelis — per miškus, laukus? Tuo pačiu — tik 
dabar pažliugusiu, purvinu. Nejaugi klamposi, 
palikusi viską, tokia — kaip stovinti. Net 
neužvėrusi namų, kuriuos jau tareisi savais 
esant...

II
Savūnei nerūpi nei susibūrę giminės, nei 

užsukę kaimynai, juos rikiuoja Rastenis su 
Naudicku, kaip ir visa nuo užvakar ryto darę
— tai jie atvežė sustingusi Joną nuo kapinaičių, 
jie obliavo lentas karstui, atvarė saviškes, 
kurios puolė ruoštis, plovė ir papuošė didįjį 
kambarį, rausėsi po podėlius, iš anksto 
rūpinosi maistu. Moterys plušo susikaupusios, 
tylėdamos. Joms nereikėjo nurodinėti — šituo
se namuose buvo ne prastesnės šeimininkės 
nei savo pirkiose. Tiesa, kiek lėtesnė atrodė 
Marė Naudickienė, dėl kiekvieno nieko lin
guojanti galvą; ji nelauktai ir išpuolė iš trobos
— tą valandėlę, kai Savūnė, vedina širmiu, jau 
grįžo iš už miško, iš Jievarų vienkiemio, ilgai 
klampojusi per laukus, vos bepastovinti ant 
kojų. Šeimininkė kol kas nesuprato, ką per
balusi kaimynė kartojo jai, paskui ir vyrams, 
kurie tik atsilošė nuo prieklėčio, pilno skiedrų, 
paskui skėstelėjo rankomis, nuėjo malkinėn, 

atsinešė dar kelias neobliuotas lentas antram 
karstui...

[...] Jonas — nurimęs, tylus, nei pavargęs, 
nei ką, akimirką net pasirodė — laimingas, 
pagaliau išsivadavęs iš visų negandų, netgi 
pašaipus — štai jūs, vargšai, murkdysitės šitoje 
ašarų pakalnėje, o man kas, man — jau vis tiek. 
Paskui, regis, Danutei, o ne laidotuvių vyrams, 
ir mostelėjo: gana, jau viskas, nebepalinko prie 
karsto, jau namie buvo šaltom lūpom pabučia
vusi savo žmogų į kaktą, į sunertas rankas; jau 
tada skaudžiai sugnybo širdį — prisiminė ne 
tiek pirmomis dienomis svaiginančiai glos
tančias, kiek niršulio valandą stumdžiusias į 
šalis, it nekenčiamiausią pasaulyje bloškusias. 
„Dievuliau”, — suaimanavo, ir vėl užsitraukė 
širdyje trumpam atšilusi properša; vis rem
damasi į šiltai apsimuturiavusią Danutę, 
nekantriai sužiuro į lėtą, vis dar kažkokius 
maldos žodžius kartojantį kunigą — ko laukia, 
ko duobės ir karsto nešlaksto, nes jau gana, 
tegul greičiau sudunksi į lentas sušalę grums
tai, tegul žemė lygina, slepia viską — lyg nieko 
nebuvę, nei svaiginančio lėkimo iš Žvaiginių 
per Apaščios ledą, nei tų pašėlusių pirmųjų 
naktų, nei bjauraus Pelaniaus žvilgsnio pro 
langą, nei paskui tos nykumos, kai Jonas 
išvažiuodavo į Vabalius, nei senosios dejonių 
už sienos, nei šūvių — nieko nieko, nes kas gi, 
jei ne jis, stebuklingasis molis, sugeria, 
paslepia viską — ir mūsų džiaugsmą, ir 
karčiausias ašaras, nes kas gi, jei ne jis, užgo
žia net mūsų pačių atmintį — pavaikštinės, 
paklajos laukais, keliais daug ką čia regėję 
čirpliškiai, ir jie nukeliaus tuo pačiu taku, 
nusinešdami ir savo, ir tėvų gyvenimą, taip — 
žmogus po žmogaus, karta po kartos; kaip tokią 
valandą patys menki atrodom, kaip nedideli 
visi mūsų darbai, visi rūpesčiai, kaip niekingi 
nedori norai, pykčiai, mus draskiusi neapykan
ta. Vis dėlto krūptelėjo Savūnė, kai nutilo 
kunigo balsas, susvyravo žemė po kojomis, kai 
ant lininių rankšluosčių kilsteltas žemyn 
nusileido vienas, paskui ir kitas karstas — ji 
vėl nebeatskyrė, kuris kurio, katras jai bran
gus, o paskui — iš tikrųjų keista ramybė — kai 
jau nieko nebesimatė, kai tų grumstų, 
kabinamų aštriais kastuvais, dundesys tilo,kai 
jis, užsilyginant duobei, ir visai nurimo, tirpo, 
užtirpo visas kūnas, nebedilgčiojo, nebemaudė 
— tokia bejausmė ji žiūrėjo į skurdžius, gėlėm 
nepuoštus eglių vainikus, į čia pat baltą kamžą 
nusivelkantį kunigą, kuris jau ėmė skubėti — 
laukė dar vienos laidotuvės.
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Psichologas profesorius dr. Justinas Piktinas, dabartiniu laiku dėstantis 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune, šių metų sausio 7 dieną šventė 75 metų 
amžiaus sukaktį.

Justino Pikūno 
naujausias veikalas

DAIVA JAKELIŪNIENĖ

• Justinas Pikūnas. ASME
NYBĖS VYSTYMASIS: KELIAS | 
SAVĘS ATRADIMĄ. Kaunas: Vy
tauto Didžiojo universitetas, 1994.

Pirmą kartą apie Justiną 
Pikūną ir jo asmenybės tyrimo 
metodiką sužinojau 1985 metais 
Eglės Rimkutės psichodiagnos- 
tikos paskaitoj Vilniaus universi
tete. Tuo metu išgirsti lietuvišką 
pavardę, minimą tarp kitų pasau
lyje garsių psichologų, buvo 
tikrai netikėta. Lietuvis 
mokslininkas, psichologas, gyve
nantis kažkur toli užjūryje, 
atrodė lyg ne visai realus. 
Atstumai ne tik iki Amerikos, bet 
ir iki Vakarų Europos vis dar bu
vo sunkiai suvokiami. Todėl man 
buvo labai maloni staigmena, dr. 
Romualdo Kriaučiūno dėka, 1995 
metais asmeniškai susipažinti su 
profesorium Justinu Pikūnu 
Dievo Apvaizdos parapijoje, 
Detroite, o vėliau ir perskaityti jo 
naujausią knygą lietuvių kalba 
Asmenybės vystymasis.

Man, baigusiai psichologiją 
1988 metais, dar iki Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo, 
lietuviška knyga, kurioje ci
tuojami beveik visi žymiausi 
pasaulio psichologai, minimos 
pagrindinės psichologijos kryp
tys, atrodo labai vertinga. Kai 
kurie studentai ir sovietiniais 
laikais mokėjo ne tik rusų, bet ir 
kitas užsienio kalbas ir sugebė
davo susirasti psichologinių 
knygų originalo kalba. Tačiau 
tokių studentų buvo toli gražu ne 
dauguma, o ir užsienietiškų 
knygų buvo labai ribotas 
skaičius. Beje, dauguma tų 
knygų Vilniaus universiteto 
bibliotekoje yra sudovanotos 
Amerikos lietuvių. Ačiū jiems už 
tai.

Asmenybės vystymasis nėra 
vadovėlis, skirtas tik studi
juojantiems psichologiją. Tai 
knyga, kuri galėtų būti jdomi ir 
platesniam skaitytojų ratui. 
Autorius siekia ne tik paaiškinti 
kai kuriuos psichologinius 
asmenybės vystymosi įvairiais 
amžiaus tarpsniais dėsningumus, 
bet ir šviesti, auklėti skaitytoją 
krikščioniško humanizmo dvasia, 
diegti lietuvybę.

Kertiniai akmenys pozityvios 
asmenybės brendimo procese, 
anot Justino Pikūno. yra tikė
jimas (autorius remiasi krikš
čioniško tikėjimo idėjomis) ir tau
tinės tapatybės susiformavimas. 
Todėl profesorius yra ypatingai 
skeptiškas mokymo programų, 
vykdomų JAV viešosiose mokyk
lose pastaraisiais trim dešimt
mečiais, atžvilgiu. 1962 metais, 
siekiant nediskriminuoti reli
ginių mažumų, religija buvo at
skirta nuo mokyklos. Nuo to 
laiko, pasak Pikūno, JAV viešo
siose mokyklose nebėra verty
binio bei moralinio auklėjimo, 
siekimo ugdyti asmenybę, nela
vinami jausmai. Vietoj to jau
nuoliams suteikiama informacija 
(pvz., apie seksualinį gyvenimą), 
kurios jie dar nėra pasiruošę 
priimti. Daugumoje televizijos 
programų, autoriaus nuomone, 
dominuoja smurtas ir seksas, 
žalojantys nesubrendusią asme
nybę. Nesubrendęs jaunuolis (-ė) 
dar negali įsisąmoninti ir atsi
rinkti aplinkos poveikių. Vaikai, 
dalyvaujantys šiuolaikinėse tele
vizijos programose, autoriui 
atrodo praradę vaikišką naivumą 
ir yra labiau panašūs į mažus 
suaugusiuosius. Profesorius 
Pikūnas mano, kad kiekvieną 
amžiaus tarpsnį, tame tarpe ir 
vaikystę, žmogus turėtų iš
gyventi iki galo, pilnavertiškai. 
Tik tada jis galės tapti tikrai 
subrendusia asmenybe, nesie
kiančia kompensuoti savo 
nepilnavertiškos vaikystės ar 
jaunystės. Galima pajusti au
toriaus nusivylimą ir pesimizmą 
dėl JAV vaikų ir jaunimo šiuolai
kinės kultūrinės aplinkos. Pando
ros skrynia, pasak autoriaus, jau 
atidaryta iki galo. Todėl supran
tamas Justino Pikūno troškimas 
lyg ir perspėti Lietuvos tėvus ir 
jaunimą dėl kartu su laisvos 
rinkos ekonomika ateinančiomis 
blogybėmis. Įdomu būtų paklaus
ti autoriaus, ar jis mato ką nors 
pozityvaus šiuolaikiniame JAV 
jaunimo gyvenime. Mano nuo
jauta sufleruoja, kad užrakinta 
Pandoros skrynia taip pat prasta 
išeitis.

Lietuvybė autoriui yra ypačiai 
opi tema. Amerikos lietuvių

JUODOJI VIEŠNIA

Tautvyda Marcinkevičiūtė

Juodais aksomo rūbais iš nakties
Staiga išnirs Jinai — ir veidą dengs žvaigždžių vualis: 
Nors, kaip sutikt ją, neturėsi patirties,
Bet Ji užtemdys viską ir atrodys, kad tu — visagalis!

Jos juodos akys plėšriai sužėrės 
Tiktai akimirką — paskui į prarąją tu krisi, 
Neatsiminęs netgi vardo to žvėries, 
Kuris pasivaideno tau staiga tarp kiparisų.

Mėginsi dar suprast, iš kur tie kvepalai 
Pažįstami, kodėl jie tavo kūną taip suardo 
Jau po mirties, bet nieko tobulai 
Tu nesuprasi, ir gerai, kad nesuprasi, barde!

Paskui tik šaltis — krematoriumo ugnies, 
Kuri gailestingesnė bus, negu tave bučiavę lūpos, 
Nes jos tik šaiposi, kad tu taip kankinies,
Kad nerandi savęs karste, kad ankštos tau žvaigždėtos lubos.

MOTERS PORTRETAS

Diktatoriškai jai įsakęs nusisukt nuo rudo 
Jo rankoj grąžto laikomo, jis pats grąžtu 
Pavirtęs gręžias akimis per sieną, užtikdamas sidabro rūdą 
Kol ją gražindamas metalas nepagražins bruožų jo griežtų.

Jis leidžias ten, kur jam neleidžiama, kur matinės 
Mėnulio lempos apšviesta prie atdarų langų 
Šukuojas nakčiai plaukus moteris, jai rodos, kad nematoma, 
Kai permatomas mėnesienos audeklas nuslysta nuo pečių nuogų:

Jis baisiai rizikuoja, paliest norėdamas plaukų spiralę 
Lyg riteris viduramžių, išjojęs iš pilies
Tik tam, kad susikovęs su visais, pagrobtų taurę Gralio,
Nes jeigu jis neparsiveš jos, paverždamas iš mėnesienos,

už jį drąsesnis atsiras, kuris palies

Pro mėnesienos sieną paslaptį tamsos — už sidabrinių durų — 
Kur moteris somnambuliškai gulas baltame
Lape paklodės, netgi nepastebėjusi, kad ją grąžtu nudūrė 
Kažkoks beprotis, prasmės net neieškodamas tame.

Pirmyn! Nes jūs, malonios smulkmenos, jau nusipirkot teisę puošti sielą 
Nesiderėdamos ir apmokėdamos šią sąskaitą vien kūno grynuoliu 
Tamsoj, kur nesunku suklupt, lyg tyčia būtų kas ištempęs vielą

, Bateliams aukštakulniams, bet to, kad jie tokiam kely
nesverdės, užgarantuoti negaliu.

Sudie, žavi pasaulio įvairove! Kaip maža mes pasidžiaugėm
tavim, kaip greit — ir vėl į kelią, 

Kur vasara nenugalėta dar, bet agresyvų maištą jos slopina paslaptis 
Tokia, kad ryškią gamtą nuo išsigimimo gali tik nėščios suknelė 
Paslėpti ilgam lig kito karto lyg poliarinė naktis.

ALISA
Brett’ui Ross’ui

Anglų lordas sėdas ant lovos, belaukdamas ateinančios Alisos, 
Kuri nežmoniškai pasikeitė, bet tai nenuostabu,
Nes jis taip pat visai ne tas, kuriuo atrodo, mažas ir sulysęs, 
Keisčiausia tėra tik tai, jog bus jie pagaliau abu.

Tiktai Alisa, kad ji šitaip laukiama, netgi nežino
Šiam numeryje viešbučio, kur klega, apsimesdami svečiais, 
Tik televizorius ir telefonas, o anglų lordas vėlei pilas džino, 
Ir slenka pro duris migla iš nikotino lyg mergaitė paryčiais.

POLIARINĖ NAKTIS

Koks noras įžūlus ekstravagantiškiausiais sukirpimais 
Kvailos materijos — kombinezonų, sijonėlių mini ir švarkų — 
Praeivių skonį provokuot, kol iš kažkur dar imas 
Suknelės aptemptos ir aukštakulniai batai, kurių, deja, 

per greitai netenku.

O lengvabūdės iškirptės, kokardos, volanai, perpetės,
Gal šešetas drąsių skeltukų ir orchidėja kad kvepėtų būtinai plaukuos 
Prie vakarinio apdaro, kurį tironas Laikas verčia atidėti,
Bet šiandien paskutinį kartą tegu su manimi lyg geiša ji pasipuikuos!

PAMESTOJI

Mane iš proto varo grožis, kuris slepias 
Pamestoje moteryje — lyg dzinkteltų papuošalai 
Ant grindinio nukrisdami, nors ligi tol išlepusį 
Patenkino jų savininko skonį, kuris keičias per vėlai.

Bet akys, Dieve mano, akys, —
Iš Žemės gelmenų taip žvelgt tegali tik gyvi safyrai, 
Dėl jų juk buvo šaudomasi, jų netekę,
Ne kontrabandininkais išdidžiais, bet vagimis pavirsta vyrai!

Koks turtas slepiamas juodoj nakties dėžutėj 
Ant pagalvėlės iš aksomo — o, kokia rami 
Atrodo brangenybė mieganti, dėl jos net ir pražūti 
Sutiktumei, todėl nupūtęs dulkes, ją ir vėl imi.

PASAULIO PILIETIS

Man rodos, jog saugiausia Tau keliaut lopšely įsčių 
Per platųjį pasaulį, nes jam jau priklausai,
Tebeglūdėdamas many... Nors tik maža dalis iš to, kas švysčios 
Pasieks ausies tavosios kriauklę tartum tobuli garsai.

Vis vien troškimą dovanoju Tau pasiekt net neįmanomų 
Dalykų Žemėje, avantiūrizmas tau taip pat padės 
Pasitikėt savim tuomet, kai būsi nebe mano jau, 
Ir tegu protas ir gera širdis tau tiks prie pavardės.

Pamilki ir pažink pasaulį tą, kurio pilietis 
Nusprendei būt dar jo nematęs, ir te ši rizika pirma 
Išbandymu tau tampa galimybių — jų nepalietęs 
Neatsiminsi, ką labai intymiai pro virkštelę šnabždėjo tau mama

tarpe lietuvių kalba ir lietuviškos 
tradicijos darosi vis mažiau popu
liarios. O žmogus, neįgijęs tauti
nės tapatybės, profesoriaus nuo
mone, nesugebės siekti ir šcitų 
bendražmogiškų idealų. Tačiau 
dabar, „sumažėjus” atstumui iki 
Lietuvos, besirūpinantiems lietu
vybe gal bus lengviau puoselėti 
savo idėjas.

Knygos dalis, kurioje nagri
nėjama suaugusio žmogaus as
menybė, yra prisodrinta psicholo
ginių teorijų ir jų interpretacijų. 
Šia prasme knyga gali būti nau
dinga ir besimokančiam psicholo
gijos. Skaitydama gėrėjausi au
toriaus erudicija. Profesorius 
Pikūnas lietuviškai perteikia 
žinomų psichologų pažiūras ir 
mintis bei jas interpretuoja. 
Knygoje galima surasti ir 
psichologijos klasikų, tokių kaip 
Sigmund Freud, Alfred Adler, 
Carl Jung ir kt. idėjų, ir mo
dernių psichologų — Viktor 
Frankl, Carl Rogers, Karen Hor- 
ney, Eric Berne, Robert Assagioli

ir kt. — pažiūras apie asmenybės 
vystymąsi ir brendimą. Greta už
sienio autorių minimi kai kurie 
žinomi lietuvių mokslininkai ir 
mąstytojai, gretinamos jų mintys. 
Įdomu buvo pamatyti, kad, pvz., 
Stasio Šalkauskio mintys susi
šaukia su Carl Rogers, Robert 
Assagioli idėjomis. P. 126 profe
sorius pateikia originalią lentelę, 
kurioje matyti, kaip inteligento 
uždavinius supranta kai kurie 
užsienio ir lietuvių autoriai.

Ypač įdomus man buvo skyrius, 
kuriame aptariami įvairių au
torių išskirti asmenybės su
brendimo kriterijai. Pateikiamos 
informatyvios lentelės: Justino 
Pikūno modifikuota Erik 
Erikson’o epigenetinių fazių 
lentelė (p. 198) ir asmenybės su
brendimo kriterijai (p. 206) pagal 
beveik visas žymiausias psicholo
gijos kryptis. Pavyzdžiui, niekad 
iki šiol nepasitaikė pamatyti 
tokio glausto ir taiklaus subren
dusios asmenybės apibūdinimo 
Freud'o psichoanalizės požiūriu:

„sugebėjimas mylėti ir dirbti”.
Galima pajusti, kad pats Jus

tinas Pikūnas labiau simpa
tizuoja humanistinės, egzis
tencinės psichologijos ir psicho
sintezės šalininkų mintims ir 
gana kritiškai atsiliepia apie 
psichoanalitinės (ypač ortodok
sinės psichoanalizės) pažiūras į 
asmenybės vystymąsi sąlygo
jančius veiksnius. Remdamasis 
Assagioli’u, profesorius Pikūnas 
sako, kad „dabartinis žmogus 
dažnai užgniaužia savyje morali
nį pojūti ir asmeninį atsakin
gumą, o ne lytines aistras” (p. 
123).

Skyriuje apie suaugusio žmo
gaus psichologinius gyvenimo 
sunkumus profesorius pateikia 
anketą (pp. 157-159), pagal kurią 
kiekvienas skaitytojas turi progą 
pasitikrinti savo gyvenime pati
riamą psichologinės įtampos lygį. 
Pasitikrinau ir aš savąjį. Pasi
rodė įtartinai žemas. Tačiau kai 
pamačiau, kad galiu palyginti 
save tik su 126 studentais,

pagalvojau, kad lyginamoji grupė 
gal nėra pakankamai didelė ir 
reprezentatyvi. Beje, 29-as anke
tos klausimas — matyt, dėl 
įsivėlusios redakcinės klaidos — 
man liko nesuprantamas.

Knygoje minimi keli psichinės 
įtampos gydymo būdai. Labiau
siai autorius išskiria (bent jau 
šioje knygoje) hipnozę. Lietuvoje 
hipnozė taip pat yra žinoma ir tai
koma. Tik gal ne kiekvienoje 
knygoje apie hipnozę rasi taip 
išsamiai aprašytą įtaigumą 
(sugestyvumą) ir paciento vaid
menį hipnozės metu.

Dar keletas minčių. Atrodo, 
kad lentelė p. 50 nebus lengvai 
suprantama skaitytojui be 
specialaus matematinio pasi
ruošimo. Cituojamas atvejis (pp. 
140-149), apimantis beveik 10 
puslapių, pasirodė kiek ilgokas. 
Galbūt tikėjausi daugiau 
autoriaus komentarų, analizės.

Dabar Lietuvoje kalbininkai 
stengiasi taisyti ir gryninti lie
tuvių kalbą. Nustebino turtinga

ir sklandi knygos kalba. Įsivaiz
duoju, kaip nelengva buvo versti 
į lietuvių kalbą ir kurti psicholo
ginius terminus. Lietuviška 
psichologinė terminologija dar tik 
formuojasi, todėl ir šiuo požiūriu 
knyga yra reikšminga ir reikalin
ga. Nesu kalbos specialistė, 
tačiau kai kurie „naujadarai” vis 
dėlto sukėlė abejonių: vietoj 
„mylėtinumas” (p. 26) gal tiktų 
meilė; vietoj „mokovas” (p. 95) 
turbūt galima rašyti mokytojas ar 
dėstytojas; „savi vertė” (p. 26), 
matyt, reiškia savęs vertinimas; 
vietoj „respektuoti" (p. 18) yra 
geras lietuviškas žodis gerbti. 
Spėliojau, ką galėtų reikšti išsi
reiškimas „biologinio grįžtamojo 
ryšio instrumentacįja” (p. 138).

Baigiant, manau, kad knyga 
galėtų praturtinti kiekvieną, 
besidominti asmenybės ugdymo, 
lietuvybės skleidimo klausimais, 
ir turėtų surasti savo skaitytoją 
tiek lietuvių išeivijoje, tiek ir 
pačioje Lietuvoje.
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Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras dabar...
STASĖ V. 

ŠIMOLIŪNIENĖ

Savo, palyginti, neilgos vargo- 
tininkavimo tarnybos laikotar- 
tyje Los Angeles muzikas Vikto- 
as Ralys sėkmingai vadovauja 
Iv. Kazimiero parapijos chorui 
virta jaunatviška energija. Jo 
įusistatymas iš pradžių lavinti 
:horo dalyvių balsus, skeptiškus 
lainininkus dabar įtikino turbūt 
ūsam laikui, kad daug lengviau 
r drąsiau dainuoti, pirma „išsi- 
lainavus” visiems kartu. Dabar 
r parapijiečių atsiliepimai 
nalonūs, atseit pažanga viešai 
>astebima, sekmadieniais bažny- 
:ia pilnėja, gražus kultūringas 
giedojimas patinka visiems...
Per tą laikotarpi choras yra 

ttlikęs daug koncertų įvairių pa- 
ninėjimų progomis, taip pat da- 
yvavęs dainų šventėse Lietuvo- 
e ir Čikagoje, kur Viktoras Ralys 
3uvo kviestas diriguoti mišriems 
chorams. Besikeičiančios galimy- 
aės tiktai privertė choro vadovą 
apsiriboti vien religinės muzikos 
žanru, ir dabar, skirtingu reper
tuaru, metuose vyksta du forma
lūs religiniai koncertai parapijos 
bažnyčioje. Koncertuose dalyvau
ja kviestiniai jauni profesionalai 
vokalistai, instrumentalistai 
amerikiečiai, gerai paruoštos da
lyvauja ir vietinės parapijos me
ninės pajėgos. Dirigentą. įk- 
toras Ralys yra kompetent.-.gas 
palaikyti tok} kultūrinį bend
ravimą. Jo apsisprendimas to
kiam mostui susilaukė palan
kaus atgarsio iš publikos, nes tai 
patraukia mišrias šeimas, lietu
vių kilmės nuo parapijos nutolu
sius žmones, skatina naujas pa
žintis tautinės moralės pavyz
džiais.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras po koncerto Viktoras Ralys; šeštas iš kairės — parapijos klebonas prel. 
Verbų sekmadieni, šių metų balandžio 9 dieną. Pirmoje A. Olšauskas, šalia — pranešėja Marytė Newsom. Kairėje, 
eilėje sėdi Los Angeles miesto operos solistai, akom- Salia altų, stovi parapijos vikaras kun. Volskis, 
paniatorius, ketvirtas iš kairės — dirigentas muzikas

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choro valdyba: (iš kė dr. Danutė Giedraitienė, iždininkas Albinas Mitke- 
kairės) Regina Skirienė, Laima Jarašiūnienė, dirigentas vičius.
muzikas Viktoras Ralys, Regina Gasparonienė, pirminin- Štoko nuotraukos

Pagrindinė choro užduotis ta
čiau yra giedojimas per pamaldas 
bažnyčioje kiekvieną sekmadienį. 
Visos mišių dalys jose atliekamos 
lietuvių kalba: „Viešpatie, pasi
gailėk”, „Garbė Dievui aukštybė
se”, „Šventas” (kun. Šukio), „Die
vo Avinėli” (Gaubo-Šimkaus), 
„Tėve mūsų” (Budriūno). Reikė
tų čia pažymėti, kad pastaruoju 
laiku muzikas Ralys yra harmo
nizavęs keletą giesmių, kaip: „At
siklaupęs prieš altorių” (Mai
ronio žodžiai) — prel. Kučingio ke
turiems balsams ir smuikui; šv. 

Pranciškaus maldą (Sebastian 
Temple) chorui ir solistams. Ši 
pastaroji giesmė labai gražiai 
skamba lietuviškame vertime su 
solistu Antanu Polikaičiu. Gabiai 
smuiko partiją atlieka kitoje gies
mėje Ievutė Mickutė. (Džiugu ir 
sveikintina, kad šalia savo tar
nybinių įsipareigojimų, talkos 
jaunimo ansamblyje, muzikos ir 
dainavimo pamokų, Viktoras Ra
lys randa laiko ir turi energijos 
kūrybai.)

Šalia chorinių giesmių, sekma
dienio pamaldose, yra du psalmių 
giedotojai-baritonai: Antanas Po- 

likaitis ir Laimis Dovydaitis. 
Pasikeisdami savaitėmis jiedu 
puikiai atlieka biblines krikščio
nių giesmes mišraus choro atsa
kymais — pakartojimais unisonu. 
Šiose liturgijos apeigose, reikia 
pasakyti, labai svarbu aiški tar
sena, tiksli moduliacija; choro 
dirigentas čia nepraleidžia nepa
stebėjęs nei vienos klaidelės, iš
reikalauja sukaupto dėmesio 
kiekvienam skiemeniui. Suma, 
pagal jį, sekmadieniais privalo 
būti iškilmingas religinis koncer
tas. Ypač būna nuostabu, jeigu 
giedotines Mišiąs laiko patsai 

klebonas prel. dr. Algirdas Ol
šauskas. Maloniu giedamu balsu 
(prelatas yra tenoras) jis atlieka 
aukojimo dalį švariai balansuota 
kantilena, choras atsakinėja a ca- 
pella prislopintu masyviu skam
bėjimu, visiškai, kaip viduram
žiais Dievo namų šventyklose. Gi
lus dvasinis susikaupimas apgau
bia tada pilną tikinčiųjų, iš arti 
ir iš toli, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnytėlę.

Taigi chorinio dainavimo pa
tvarumas, jo lankstumas yra iš
vystytas per tą, palyginus, trum
pą laikotarpį ir dirigentas jį nau

doja kaip instrumentą. Choro re
peticijos vyksta pastoviai penkta
dienių vakarais. Suvažiuoja dai
nininkai ir rimtai dirba, užmiršę 
savo kasdieninius rūpesčius, 
kitokias pareigas. Vokalinės pra
tybos vyksta muzikinės discipli
nos teoretiniais pagrindais (Vik
toras Ralys turėtų rašyti tezę 
apie žmogaus balsą, taip subtiliai 
jis jį toleruoja ir pažįsta). Daina
vimas repeticijose lavina ir subu
ria visus į vieningą šeimyną, ne
belieka amžiaus ribos nei nuovar
gio, nei metų naštos abejingumo. 
Tebėra — entuziazmas, pasišven

timas ir meilė. Daugelį metų 
dainavę dainininkai sudaro cho
ro branduolį ir jis atsiremia jauno 
galingo muziko pečių. Iš tiesų, Vi
sagalio visokeriopai apdovanotas, 
pirmosios generacijos išeivių sū
nus muzikas, tokio paties idealiz
mo, kaip buvę dirbantieji anais 
pirmaisiais išeivijos metais, vado
vauja Šv. Kazimiero parapijos 
chorui dabar. Šis choras savo pa
jėgumu ir ištverme simbolizuoja 
išeivijos idealizmą, kaip amžinąją 
lietuvybės palaikymo ugnį, choro 
dirigento ir meno vadovo muziko 
Viktoro Ralio asmenyje.

Kaip tas grūdas tarp 
įsisukusių girnų...

(Atkelta iš 2 psl.)

kai apsilankius į tėvų namus ji 
sueis akistaton su miškinių vadu, 
Mindaugo broliu. Tada, autorius 
leidžia nuspėti, įvyks ir jos 
galutinis susitaikymas su tėvu ir 
broliu. Bet ją pakirs kitas regi
nys. Paskubom isteriškam kvai
tuly kertamos gimtosios giraitės 
vaizdas. Mat jos brolis Aloyzas, 
įsigijęs namelį apskrities mieste, 
privalo išsimokėt skolą miško 
medžiaga:

„Argi kada taip buvo”, „kalba 
su savim Savūnė. „Ruošdamas 
malkas, tėvas net laibokšnį krū

Algio Jakšto nuotrauka Beržų muzika
(Švenčionėliai)

mą stengdavosi nupjauti taip že
mai, kad koja užkasus lapais, 
kelmo visai nesimatydavo; genė
jo, švarino miškelius, nukritusias 
sausšakes rankiojo — vaikštinėk, 
būdavo, nors ir basa, tarsi po so
dą, padų neįsidursi, o dabar....”

Tuo nykynės vaizdu faktiškai ir 
užbaigiama Zurbos knyga apie 
vieną pilką moterį — Savūnę. 
„Ak, ta Savūnė, ta Žemgulienė!” 
sušunka ne vienoj vietoj romano 
pasakotojas ir, pirmą kartą iš
girdus tuos šūksnius, jie nuskam
ba keistokai. Bet keistai, nedė
kingai kietai skamba ir pats ro
mano pavadinimas. Jis iššaukia 

vaizduotėj gobšumą, savanaudiš
kumą, savin lenktus nagus.

Bet tuo ir nuostabi mūsų kalba, 
kad jinai leidžia mažybinių-malo- 
ninių formų pagalba neutralizuo
ti, pašalinti sprogmenis iš šiurkš- 
tybių ir nešvankybių. „Ak, Savū- 
ne, Savūnyte”, skamba, kur kas 
jaukiau, giedriau. Zurba moka 
operuoti tais niuansais, ir tie jo 
šūksniai turi dvigubą paskirtį. 
Vienur jie išsako Savūnės vidinį 
monologą, minčių sprūsti. Kitur 
jų paskirtis paaiškinamoji, tary
tum antikinio graikų choro. Bet 
jie niekur neskamba retoriškai, 
pompastiškai. Veikiau jie sutei
kia romanui poetišką sakmės po
būdį. Norint, galima būtų pava
dinti Savūnę „romanu-poema”, 
skirtu visas sumaištis pakėlusiai 
lietuvei moteriai, supratusiai, 
kad svarbiausia pareiga yra išlik

ti. „Dabar turim vienas kitą sau
got, kitaip neišliksim”, sako Ona 
Kuprienė.„Kai drasko, skina, tu
rim dar labiau susiburt”. O toji 
buvusi mokytoja yra vieninteliu 
autoritetu Savūnei.

„Romanas-poema”? Toji etiketė 
kažką primena, ir ilgai raustis at
minty neprireikia. „Romanu-ba- 
lade” buvo praminęs savo roma
ną Icchokas Meras Ant ko lai
kosi pasaulis? (Vilnius: Vaga, 
1965) ir tarp tų dviejų knygų esa
ma tam tikrų panašumų. Mero 
knygoj buvo pirmą kartą atvirai 
paliesta partizaninio pasiprie
šinimo tema, nors šiaip vaizduo
jamieji dalykai apėmė kur kas il
gesnį laiko tarpą. Bet iš esmės 
knygos idėja buvo ta pati: prisi
minti paprastos kaimo moters 
nuopelnus tautos išlikimo kovoj. 
Nesusilaukė tada (1965 metais) 
Ant ko laikosi pasaulis didesnio 
susidomėjimo, nei Lietuvoj, nei 
išeivijoj, kaip tikriausiai jokių 
audrų nesukels nei Savūnė.

ĮAMŽINTA 
SKULPTORIAUS A. 
MONČIO GIMTINĖ

Kretingos rajono Mončių kai
me įvyko Prancūzijoje gyvenu
sio ir ten mirusio skulptoriaus 
Antano Mončio gimtinės įamži
nimo iškilmės, paminėtos jo 
gimimo ir mirties metinės. Pa
saulyje garsus menininkas 
nemažą dalį savo darbų dovano
jo Palangai, kur dabar kuriama 
nuolatinė kūrinių ekspozicija.

Įamžinimo iškilmės prasidėjo 
Grūšlaukės bažnyčioje, kur 
buvo aukotos šv. Mišios, giedo
jo Palangos šaulių choras. Prie 
skulptoriaus Mončio kapo susi
rinkę giminės, artimieji, buvę 
kaimynai padėjo gėlių, Mončių 
kaimo gyventojai atnešė ąžuolo 
lapų vainiką. Šiomis iškilmėmis 
buvo įamžinta ne tik skulpto
riaus gimtinė, buvo pastatyti 
didžiuliai ąžuoliniai vartai, 
sunaikinto Mončių kaimo 
ženklas. (LR, 06.26)

IŠKILMĖS VYTAUTO 
DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetas švenčia dvi iškilmin
gas datas — sukanka 65 metai 
nuo universiteto įkūrimo ir šį
met, po šešerių metų studijų, 
išleidžiama pirmoji magistrų 
laida.

Ta proga surengtoje spaudos 
konferencijoje universiteto 
rektorius prof. Bronius Vaškelis 
pasakė, kad diplomus gaus 
patys pirmieji atkurto univer
siteto studentai, kurie nepabūgo 
stoti į privačią aukštąją mo
kyklą, metus laiko negavusią 
jokio finansavimo iš sovietų 
valdžios.

Po ketverių studijų metų Vy
tauto Didžiojo universitete gavę 
bakalauro diplomus, 199 žmo
nės nutarė studijuoti toliau ir 
įgyti magistro laipsnį. Dvejų 

Algio Jakšto nuotrauka Šilagėlės II
(Švenčionėliai)

metų studijas sėkmingai baigė 
143 studentai. Jiems birželio 16 
d. iškilmingai įteikti magistro 
diplomai. (LR, 06.16)

VOKIEČIŲ AKADEMIJA 
SUSIDOMĖJO 

LIETUVIŠKOSIOS 
KNYGOS JUBILIEJUMI

Vokietijoje veikianti „Baltuos 
jūros akademija” („Ostsee Aka- 
demiev) pareiškė norą prisidėti 
prie pirmosios lietuviškosios 
spausdinto knygos 450 metų mi
nėjimo. Apie tai spaudos konfe
rencijoje pranešė Seimo Švieti
mo, mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas Bronius Genzelis.

Praėjusią savaitę jis su dar 
20-čia šalies mokslininkų, kul
tūros ir visuomenės veikėjų 
dalyvavo Travemiundėje (Liu
beko priemiestis) vykusioje šios 
akademijos konferencijoje. Ji 

buvo skirta Lietuvos politinio 
bei kultūrinio vystymosi per
spektyvoms aptarti. Akademi
jos, įkurtos 1988 metais, tikslas " 
yra palaikyti ryšius su Rytų ■ 
Europos šalimis, kartu su šių 
šalių atstovais nagrinėti jose 
vykstančius procesus.

„Baltijos jūros akademija” 
lietuviškos knygos jubiliejaus 
proga ketina surengti specialią 
konferenciją. Ji taip pat pažade- 
jo materialinę paramą Lietuvoje 
vyksiantiems renginiams. Aka
demijos vadovai paprašė atsiųs
ti šių renginių bei kitų priemo
nių planą, prie kurio įgyven
dinimo akademija norėtų pri
sidėti. •«

Renginiai, skirti lietuviško- ‘ 
sios knygos jubiliejui, vyks per 
visus 1996 metus.

Pirmoji lietuviška knyga — M. •- 
Mažvydo katekizmas — išspaus- * • 
dinta Karaliaučiuje 1547 me- " 
tais. (ELTA, 04.26)
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