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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Skiemenys ir kirčiai

Venclovos knyga apie epochinį 
lenkų poetą ir jo pasaulį

Vartydamas pernai Lietuvoje 
“Šviesos” išleistą Mokomąjį lie
tuvių kalbos rašybos ir kirčiavi
mo žodyną, matau, koks vis dėl
to painus yra lietuviškų žodžių 
kirčiavimas. Nelengvai įveikia
mas gimtinėje, o čia, lietuviška
me užsienyje, kirčiuotini skie
menys dažnai lieka našlaičiai 
— be jiems priklausančio kirčio.

Su tuo apsipratome. Išnyra 
savotiškas paradoksas: Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, išei- 
viškas žodžių ištarimas irgi ta
po nepriklausomas. Jei ten jie 
kirčiuoja “kontAktas”, “kongrE- 
sas”, “produktas”, “advokAtas”, 
mes kirtį nušokdiname į kitą 
skiemenį. Ne tik netaisyklingai 
kirčiuojame, bet neretai laik
raščio laiškų skyriuje šaipomės 
iš dabartinio kalbos “susinimo” 
Lietuvoje, tarsi užsienio lietu
viai šnekėtų grynesne lietuvių 
kalba. Toli gražu nešnekame. 
Mūsų užsienietiška lietuvių 
kalbos nuovoka, aplamai imant, 
yra skurdi, ypač kirčiavimo ir 
priegaidžių ištarimo srityje. Sa
kydamas “mūsų”, turiu minty ir 
save patį.

Kuo gi remtis nuo savo kalbos 
dar neatitokusiems lietuviams, 
jei dažnas jų neturi po ranka 
tinkamo žodyno? O jei kas ir tu
ri, tai neturi to nuolat išsprūs- 
tančio laiko, juo labiau kantry
bės protarpiais pavartyti žody
ną, perskaityti čia esančius nu
rodymus, kaip ištarti žodžius. 
Žinoma, tų nuorodų, taisyklių ir 
visokių išimčių yra daugiau nei 
reikia. Vaizdingai šnekant, jei 
apsukrusis Homero Odisėjas, 
grįždamas iš Trojos, būtų pa
kliuvęs į lietuvių kalbos žodžių 
kirčiavimo marias, tikriausiai 
niekad nebūtų pasiekęs gimto
sios įtakos kranto. Jį suklai
dintų daugelio žodžių galininko 
ar įnagininko linksnių kirčių 
vieta. Pinkles jam paspęstų kai 
kurių priešdėlinių veiksmažo
džių kirčiavimas. Panašiai, kaip 
mūsų vietinį radiją kartais pa
klupdo tie “pernakvoti” ar “per
duoti”, ir kirtis, užuot priešdėly
je, atsiduria priesagoje. Neretai 
uoliai pranešėjai koją pakiša 
veiksmažodis “nusprendė”, ir 
tada kirtis klaidingai šokteli 
ant pirmo skiemens. Visko pasi
taiko, nes kalba yra kelionė.

Imkime tas mūsų keturias 
kirčiuotes, kurios valdo dviskie
menių ir daugiaskiemenių daik
tavardžių ir būdvardžių kirčia
vimą. Jos, regis, tokios mokyk- 
liškai paprastos. Kaip daugybos 

lentelė. Bet aš pažįstu daug 
žmonių, kurie prisipažįsta nie
kad tvirtai neišmokę daugybos 
lentelės. O ką jau sakyti apie 
kirčiuočių lentas.

Pačiai lengviausiai pirmąjai 
kirčiuotei priklausančių žodžių 
kirtis visuose linksniuose lieka 
pastovus. Bet kai kada imi abe
joti: o iš kur aš galiu žinoti, kad 
tas žodis įeina į pirmos kir
čiuotės grupę? Toks klausimas 
neretai kyla mano galvelėje. 
Tada norom nenorom imu į ran
kas žodyną ir pasitikrinu, kad 
žodžiai, pvz., “icaina”, “drobė”, 
“moteris", “vėliava” priklauso 
pirmąjai kirčiuotei ir šių žodžių 
visuose linksniuose kirčiuoja
mas pirmas skiemuo. Ir keista, 
kai tavo tėvynainiai gražia tar
me pasako “vėliavOs”, “kai- 
nOms”, “moteris", “drobEs”. Ši
tokio netikslaus kirčiavimo daž
nokai prisiklausęs, ilgainiui ir 
pats imi panašiai kirčiuoti. Ge
ro ar blogo kalbėjimo įtaka yra 
perdėm lipnus dalykas. Todėl 
tie, kurie viešai kalba visuome
nei, turėtų pasitikrinti, ar jų sa
komi žodžiai bus taisyklingai iš
tarti. O kiek kartų girdi inteli
gentišką kalbėtoją prie mikrofo
no jau seniai vartojamus sve
timžodžius kirčiuojant: “projek
tas", “kOngresas”, “komitetas”, 
“autobusas” — taigi ne pagal 
mūsų gramatikos nurodymus. 
Pagalvoji, ar jam niekad nepa
rūpo šiek tiek nuodugniau susi
domėti kultūra kalbos, kuria jis 
taip išmintingai byloja savo 
tautiečiams.

Ką daryti? Atsakymas pa
prastas: stengtis kirčiuoti tai
syklingai! Lavintis! Būti ati
džiam ištarimui. Žūt būt įsigyti 
kirčiavimo žodyną. Lietuvių 
Bendruomenės kultūros įstai
gos turėtų užsakyti iš Lietuvos 
tam tikrą kiekį tokių žodynų, 
kad norintieji galėtų nusipirkti. 
Visuomenininkui, laikraštinin
kui, aktoriui, radijo pranešė
jams, ar šiaip inteligentams 
toks rašybos ir kirčiavimo vado
vas labai praverstų. Ne jo tai
syklių kalimas, bet atidesnis jo 
pavartymas.

Manau, kad ir mūsų spaudoje 
nuolatinė, kad ir trumpa skiltis, 
su visais sukirčiuotais žodžiais 
(tvirtapradėm, tvirtagalėm prie- 
gaidėm) būtų labai naudinga. 
Išspausdinta didesniu šriftu, su 
paraginimu: tegul skaitytojai 
kelis kartus ją garsiai perskai
to.

Taip pat ir per esamų radįjų
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• TOMAS VENCLOVA. Alek- 
sander VVatt: Life and Art of an 
Iconoclast. New Haven, Connecti- 
cut: Yale University Presą, 1996. 
396 puslapiai.

Pernai lankydamasis Lietu
voje, Tomas Venclova nostal
giškai užsiminė apie savo jau
nystės dienas, kai okupacijos 
laikais veikė opozicinė kultūra 
ir kiekvienas sunkiai išsiko
votas prasiveržimas į Vakarų 
literatūrą buvo svarbus įvykis. 
Tą ypatingą pasaulį jis vėl 
aplanko, kaip buvęs jo įnamis ir 
drauge kaip įžvalgus metraš
tininkas iš kitos planetos, per
nai pasirodžiusioje jo knygoje 
Aleksandras Watt — ikonoklas- 
to gyvenimas ir menas.

Watt’o gyvenimas savo esmin
iais bruožais yra šio šimtmečio 
Rytų Europos rašytojų gyveni
mo modelis. Jis nepaprastai 
glaudžiai susitapatino su mo
derniojo laikotarpio lūkesčiais, 
iškrypimais ir nusivylimais. 
Skausmingai patyręs savo 
ankstesniųjų literatūrinių ir po
litinių idėjų pasekmes, jis su
brandino savo naują pasau
lėžiūrą — atmetė ir Jcairįjį”, ir 
„dešinįjį” totalitarizmo varian
tus.

Venclova nurodo ypatingą 
lenkiškumo ir žydiškumo jun
ginį, paženklinusį visą Watt*o 
gyvenimą ir kūrybą. Poetas au
torių ypač domina ir kaip buvęs 
ikonoklastas, tradicijų griovė
jas, vėliau, nors ir neatsisaky
damas metafizinės abejonės, ta
pęs ikonoklastiškojo europietiš- 
kojo modernizmo ir avangardiz
mo kritiku. Watt’o kūryboje 
Venclova įžiūri “nuosekliai 
aukštą meninę kokybę” ir jo 
brandžiojo periodo tragiškąją 
lyriką priskiria prie aukščiau
siųjų pokario lenkų bei visos 
Rytų Europos poezijos pasieki
mų.

Kaip ne vienas kitas rašytojas 
tarp dviejų pasaulinių karų, 
Watt tikėjosi komunistinėje ide
ologijoje atrasiąs atsvarą tada 
plintančiam nihilizmui. Tai bu
vo visuotinė europietiška ap
raiška ir viena didžiųjų mūsų 
šimtmečio iliuzijų. Bet jis ne- 

laidas dviejų ar trijų minučių 
sukirčiuoto teksto paskaitymas 
pripratintų mus prie tikslesnio 
lietuvių kalbos žodžių ištarimo.

Pratybos, pratybos, pastovios 
pratybos, kad ir neilgos, yra bū
tinos, norint savo kalbėjimą 
šiek tiek priartinti prie bendri
nės lietuvių kalbos lygio.

Pranas Visvydas

Tomas Venclova Vilniuje
Džojos Barysaitės nuotrauka

trukus įžvelgė komunistinės 
dogmos ankštumą.

Anksti palinkęs į apokalip- 
tines vizijas, VVatt įsirašė į 
lenkų literatūrinį „katastro- 
fizmą”. Savo ankstyvosiose poe
mose perbėgo futurizmą, da- 
daizmą, siurrealizmą. Pokario 
Lenkijoje jis atakavo staliniz
mą, kaip kalbos darkymą ir 
iškraipymą. Naujomis akimis 
žvelgdamas į savo jaunystę, jis 
tvirtino, kad kai kurie europie- 
tiškojo modernizmo ir avangar
dizmo ypatumai buvo totalitari
nio komunizmo B pirmtakai. 
VVatt’u netrukus susidomėjo 

Poezijos dienose 1985 metais Čikagoje, Jaunimo centre: dr. Violeta Kelertienė, poetas Tomas Venclova. Francoise Mockūnienė.
Jono Kuprio nuotrauka

NKVD — jis buvo suimtas, įka
lintas ir ištremtas į Kazachsta
ną.

Anot Venclovos, VVatt reikš
mingai prisidėjo prie Lenkijos ir 
Rytų Europos literatūrų atgiji
mo po Stalino mirties ir padėjo 
konsoliduoti moralinę bei politi
nę opoziciją totalitarizmui. Jo 
vardas skambėjo ir jaunųjų Lie
tuvos intelektualų lūpose.

Patsai autorius su Watt’o 
raštais susipažino dar „atly
džio” laikais, studentaudamas 
Vilniuje. Jam ir jo draugams 
lenkų literatūra tada jau buvo 
virtusi svarbiu langu į Vakarų

pasaulį. Joje jis atpažino ir 
savąją padėtį, išreikštą giliai ir 
sudėtingai.

1977 metais išvykęs iš Lietu
vos, Tomas Venclova atsidūrė 
University of California, Berke-
ley, kur prieš dvylika metų 
buvo nuklydęs ir VVatt. Ten 
dėstantis Czeslaw Milosz buvo 
magnetofonu užrašęs savo po
kalbius su Watt’u apie jo gyve
nimą, iš kurių susidarė knyga, 
pavadinta Mano šimtmetis. 
Venclova ją prilygina reikšmin
giesiems Aleksandro Solženi- 
cino ir Nadieždos Mandelštam 
veikalams.

VVatt’o autobiografija palietė 
ir labai asmenišką stygą auto
riui. Venclova rašo: „Aš paži
nojau daugelį žmonių, kurių gy
venimai buvo iš dalies lygia
gretūs VVatt’o gyvenimui: jaunų 
rašytojų su radikaliais ar nihi
listiniais polinkiais, tapusių 
[komunistų] bendrakeleiviais ar 
komunistais, ir niekad nesu
gebėjusių išsivaduoti iš tų 
spąstų. Vienas tokių žmonių 
buvo mano tėvas”.

Autorius kruopščiai ir 
įtikinančiai išnagrinėja sąveiką 
tarp VVatt’o gyvenimo ir 
kūrybos. Jis nepamiršta, kad 
lenkų poetas ir jo našlė Ola 
buvo ne tiktai savo šimtmečio 
liudininkai, bet, kaip ir visi me
muaristai, kūrė ir savo pačių 
mitus. Venclova juos kart
kartėm pataiso ir įstato į kon
tekstą.

VVatt’o raštai ir jo aplinka su
teikia Venclovai progą sugroti 
visais savo literatūrinių var
gonų registrais, parodyti savo 
išsilavinimo erdvumą. Nesiri- 
bodamas literatūrine teorija, jis 
užtikrintai žengia ir į tokius is
torijos, filosofijos ar lyginamųjų 
religijų skersgatvius, kaip Ka
bala ir gnosticizmas. Jis panau
doja ir VVatt’o laikais dar neeg
zistavusią terminiją (pvz., 
VVatt’as „dekonstruktuoja dis
kursą”), tačiau sugeba išvengti 
tokio daugelio šiandienos lite
ratūros mokslininkų tropiškai 
besikerojančio žargono, kuris 
dažnai primena Moliere gydy
tojų „makaronišką” kalbą.

Venclovos knyga peržengia 
akademinės biografijos ribas ir 
tampa savita Vidurio-Rytų Eu
ropos kultūros gilumine panora-

ma. Joje gausu informacįjos 
apie lenkų modernizmą. J ją 
taip pat galima nuolat sugrįžti 
ir į kaip Watt’o poezijos, ypač 
vėlyvosios, rinktinę, su šalia 
išspausdintų (įvairios kokybės)
angliškųjų vertimų pagalba 
paragauti lenkiškųjų originalų 
skonio.

Jau University of California, 
Berkeley, Tomas Venclova įsiti
kino, kad VVatt svarbus, Vakarų 
dar neatrastas, rašytojas. Mano 
knyga, sako jis, yra „bandymas 
pataisyti šią padėtį”. Pridur
kime, kad tai labai sėkmingas 
bandymas, ką choru patvirtino 
ne tiktai lenkų kritikai, bet ir 
Vidurio-Rytų Europos kultūros 
žinovai Amerikoje bei Vakarų 
Europoje.

Štai, prabėgom, trys britų bal
sai. Literatūros mokslininkas 
George Hyde rašo, jog ši knyga 
sėkmingai traktuoja „didžiulę 
intymių sąsajų tarp lietuvių, 
lenkų, rusų bei žydų kultūros 
temą” ir „sutvirtina iškiliausio 
iš gyvųjų lietuvių literatūros 
tyrėjų reputaciją” (London 
Times Literary Supplement, 
1996 m. spalio 4 d.).

J lietuvių kalbą neseniai iš
verstos išsamios Lenkijos istori
jos bei šiuo metu Vakaruose dis
kutuojamo didžiulio naujo vei
kalo Europe: A History au
torius, istorikas Norman Davies 
teigia, kad Venclovos „pasigė
rėtina studija” padaro VVatt’ą 
prieinamu Vakarų skaityto
jams. Anot Davies, kadangi val
stybė Sovietijoje taip labai kon
troliavo visą meną ir informa
ciją, žmonės ėmė „daug aistrin- 
giau vertinti nepriklausomą 
kultūrą, negu bet kas laisva
jame pasaulyje” (The New York 
Times Book Revieiv, 1996 m. 
lapkričio 8 d.).

„Venclova nepaprastai pasi
tarnavo literatūrai”, rašo publi
cistas ir istorikas Neil Ascher- 
son, recenzuodamas knygą The 
Neu> York Review ofBooks 1996 
m. lapkričio 28 d.

Lenkų kritikas Janusz Slo- 
wacki taikliai aptarė Watt’o 
kūrybą, pavadinęs ją „griuvė
siais, kur guli išblaškyti kilnaus 
metalo luitai". Venclova dosnes
nis — Watt’o kūrybos fraginen-

(Nukelta į 3 psl.)
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Švenčiame „Margučio” 65 metų sukaktį (6)

Apie „Pelkių žiburėlį” — „Margučio” radijo literatūros valandėlę

DALIA SRUOGAITĖ

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio)

1958 metais „Margučio” vado
vybė nusprendė 30-ies metų 
veiklos paminėjimui susukti 
filmą. Pakvietė ir „Pelkių ži
burėlį” pailiustruoti vieną va
landėlę. Vėl grįžom prie „Kazi
miero Sapiegos”. Sapiega vėl 
buvo Vytautas Valiukas, o Ma- 
rysenka — Zita Kevalaitytė- 
Visockienė. Valandos filme 
užėmėm ketvirtį jo laiko. Tai 
buvo vėl mums didelis paska
tinimas toliau dirbti, nors vis 
labiau jautėmės išsisėmę ir pa
vargę ir net lietuviškas knygas 
skaityti, ieškant tinkamų pro
gramai tekstų, pradėjo įkyrėti...

Laimei, neseniai atšokę Algi
manto ir Dalios Juknevičiūtės 
vestuves, gavome šviežią jos 
balsą ir gyvybės pilną talkinin
kę. Deja, Dalia greit išvyko kaip 
meno stipendininkė į Europą, 
vėl likome dviese su Algimantu. 
Jau’ mūsų vežimas pradėjo 
girgždėti, nes sugriuvo ir Casey, 
ligos varginamas vis rečiau stu
dijoj pasirodydavo. Su kitu pra
nešėju ir žinių skaitytoju advo
katu Antanu Lapinsku sugyve
nom gerai, tačiau jis buvo vy
resnis, kitoks nei Casey, prie jo 
teko laikytis rimčiau, o tech
niška mums pagalba jam nebu
vo įdomi. Tačiau jis buvo tikrai 
gabus žmogus. Pasaulines ži
nias versdavo į lietuvių kalbą 
programos metu, čia pat iš stu
dijos „teletaipo” pasiėmęs il
giausią lapą ką tik atėjusių 
naujienų. Stebėjomės ir juo, 
Amerikoje gimusiu, nepraradu
siu savo tėvų grynos lietuvių 
kalbos.

Didelį ir skaudų smūgį pa- 
tyrėm 1959 metų rugsėjo mė
nesį staiga mirus nuoširdžiam 
mūsų draugui Casey Deveikiui. 
Antrasis smūgis buvo WHFC 
stotięs..netektis. Kažkodėl jos
savininkai pardavė ją juodiems 
žmonėms, kuriems „Margutis” 
nebetiko. Išsikėlėm į užmiestį, 
prie La Grange miestelio į pri
mityvią stotį, kurioje tebuvo 
mažytis kambarėlis žinių per
davimui. Stoties personalas 
buvo simpatiškas, turėjom 
naują talkininką — Leoną Nar- 
butį, tačiau sąlygos buvo labai 
nepalankios, o stotis silpna,

Ilgametis „Margučio” radijo programos vedėjas Petras Petrutis

Dalia Sruogaitė ir Audrius Regis „Margučio” studijoje 1971 metais.

garsą netoli tenunešdavo. Be to, 
Algimantas vis labiau pradėjo 
užimti Casey postą ir greit tapo 
nuolatiniu „Margučio” prane
šėju. „Pelkių žiburėly” jau ne
beišėjo jam dalyvauti. Tai taip 
po aštuonerių metų „Pelkių 
žiburėlį” teko užgesinti.

Aš pati dar toje studijoje su 
Gintros Narienės talka dvejus 
metus tvarkiau kartą per mė
nesį jūrų skautų valandėles, ku
riose dalyvavo moksleiviai,.jūrų 
skautai. Muzikiniuose da
lykuose mums daug padėjo mu
zikas Antanas Nakas, kuris net 
sukūrė ir įskambino jūrų skau
tuos valandėlės signalą.

1964 metais Lilijai Vanagai- 
tienei ir Algimantui Mackui žu
vus autonelaimėje, rodėsi, kad 
žuvo ir pats „Margutis”. Ir tik 
Valdo Adamkaus užsispyrimu 
ir energija buvo surasta kita 
stotis miesto centre. Program
oms vadovauti atėjo Henrikas 
Žemelis, o jam pasitraukus ve
dėju tapo Petras Petrutis, kuri
am pačiam teko mokytis radijo 
vedėjo bei pranešėjo amato.

Prabėgo aštuoneri „Pelkių 
žiburėlio” tylos metai. Vieni 
buvę klausytojai mus pamiršo, 
o kiti, kurių buvo dauguma, vis 
klausinėjo, kada sugrįšime į 
eterį.

Nenuilstąs Valdas Adamkus 
galop surado neprastas patal
pas pačiame Marųuette Park’o 
cefttre, įrengė studiją ir tada 
prasidėjo antrasis „Pelkių žibu
rėlio” etapas. Savoj studijoj ga
lėjom ir ant galvos stovėti, ir 

sienas griauti, ir visokiais var
peliais dzinguliuoti. Be to, jau 
šiek tiek prasigyvenom, įsigijom 
įrašams juostelių, į kurias ra
šėme visus atlikėjus. Juosteles 
galėjom karpyti, šalinti klaidas, 
nereikalingus garsus, žodžiu — 
redaguoti. Nevaržė jokios uni
jos, studija visą dieną laisva, 
nesvarbu, kad aparatai ne 
visiškai nauji, bet yra du kam
bariai transliacijoms, vienas — 
inžinieriams, kitas — atlikė
jams, yra ir langas pasimojavi- 
mui. Tiesiog idealu!

1970 metais sutarėm su Dalia 
Juknevičiūte, Algimanto našle, 
atgaivinti „Pelkių žiburėlį”. At
sirado „Marguty” labai šaunus 
studentas Romas Sakadolskis, 
su tikrai geru radijo pranešėjo 
balsu, su gryna lietuvių kalbos 
tartimi. Atrodo, labai greitai 
užkrėtėm jį „Pelkių žiburėlio” 
virusu ir sulaukėm iš jo dar di
desnės pagalbos nei anksčiau iš 
Casey. Greit jis tapo „Mar- 
gučip” inžinierium ir prane
šėju, pradėjo skaityti „Pelkių 
žiburėlio” įvadus apie autorius 
ir keliose didesnių dramų iš
traukose pats dalyvavo. Įtrau- 
kėm įvadiniams žodžiams Dan
utę Bilaišienę ir Leoną Nar- 
butį, sugrįžo ir Petras Jurkštas. 
Keli aktoriai jau buvo mirę, kiti 
išsikėlę į tolimus miestus, dar 
keli pasitraukė iš kultūrinės 
veiklos. Tačiau paaugo jauni
mas, dar visai neblogai lietu
viškai kalbantis. Telkėme juos 
vaikų valandėlėms, kurias 
rengdavo Dalia, jau diplomuota 
aktorė. Sulaužėm ir Algimanto 
įsitikinimą, kad veikalus būti
nai turi skaityti tik aktoriai. 
Pradėjom kviesti pačius auto
rius, b iš tolimesnių vietovių jie 
mums patys atsiųsdavo savo 
įrašus. Žinoma, iš kitur atva
žiavusius gastrolių aktorius 
tempėm į studiją (ne per prie
vartą) ir juos įrašinėjom. Susi- 
siekėm su New York’o „Laisvės 
žiburio” radijo valandėles iš ku
rios gaudavom Vytauto Strolios 
parengtas muzikines valandė
les.

„Pelkių žiburėlio" ratai buvo 
patepti, jau nebegirgždėjo, en
tuziazmas grįžo. „Marguty” 
pradėjo talkinti dar jaunesni už 
Romą vaikinai. Keturiolikmetis 
Audrius Regis taip įsitraukė į 
„Margutį”, kad netrukus pasi
darė ir inžinierius, ir pra
nešėjas, ir archyvų tvarkytojas. 
Žinoma, ir jis tapo „Pelkių 
žiburėlio” entuziastu, dalyvavo 
vaikų ir net kai kuriose suau
gusiųjų valandėlėse. Jo brolis 
Linas Regis ir Vytautas Šums
kis taip pat buvo nuo „Mar
gučio” neatskiriami, tad „Pelkių 
žiburėlis” turėjo jau visą būrį 
jaunų, šviežių jėgų. Nepaisant 
tokio didelio amžiaus skirtumo, 
visi sugyvenom nuostabiai ge
rai, mane jie vadino vardu, 
kaip kokia ponia jiems neegzis
tavau.

Pasikeitė „Margučio” veidas. 
Nebeliko senųjų Vanagaičio 

draugų, rėmėjų, radijo darbuo
tojų. Pamažu išmirė „Margučio” 
ramsčiai. Po Casey, Broniaus 
Dirmeikio, po Lilijos Vanagai- 
tienės ir Algimanto Mackaus, 
nebebuvo linksmojo Prano 
Gudo, mirė Antanas Olis, dr. 
Steponas Biežis, Juozas Ba- 
čiūnas... Advokatas Antanas 
Lapinskas pasitraukė, ir „Mar
gutis” liko Valdo Adamkaus 
rankose, jo atsakomybėje. Tik 
„Pelkių žiburėlis” jau nebebuvo 
„Šviesos” dalis, nes susijungus 
su „Santara”, vadovavimų pe
rėmė jaunesni santariečiai, o jų 
veikla jau buvo kitokia nei 
„Šviesos”.

Vėl pradėjom transliuoti dra
mų ištraukas, vėl pritraukda- 
vom didesnį būrį aktorių ir jau
nimą. Va čia Romo Sakadolskio 
sugebėjimai kurti garsų efektus 
lapote sulapojo. Jau jis mokėjo 
aparatais išgauti aidą, užrašyti 
„garsą ant garso” (aktorius 
iškaitydavo tekstą, o muziką ir 
kitus efektus jau be jo {ra
šydavom vėliau) ir panašiai.

Sugalvojom vėl atnaujinti 
„Apyaušrio dalią”. Vėl reikėjo 
minios balsų. Tik kaip tuos 
žmones surinkti? Senieji talki
ninkai šviesiečiai jau buvo 
išsisklaidę po plačią Čikagą, 
santariečiai, atsidėję mokslams 
ir jaunoms šeimoms, nebesu- 
gužės čia pat telefonu pakvies
ti. Teko mudviem su Dalia 
iškeliauti į 69-ą gatvę, tame 
pačiame Marųuette Park’e, ir iš 
gausybės „tavernų” viliotis 
minią. Pavyko . suburti gerą 
dešimtį dar nekrypuojančių 
vyrų. Tuo tarpu Romas jau 
buvo paruošęs studiją didžiojoje 
„Margučio” raštinėje, kur visi 
galėjo sutilpti. Reikėjo daugelį 
sykių tą mažą epizodėlį kartoti, 
nes mūsų naujieji „aktoriai” tai 
pražiopsodavo sakinį, tai ne lai
ku iššokdavo, o vienas net buvo 
saldžiai užsnūdęs*. (Tokią pat 
minią mudvi su Da-ha įrašėm 
ir per didįjį Balio Sruogos mi
nėjimą jo dramų ištraukoms 
1972 metais rašytojo 25-erių 
metų mirties metinėms).

Jau nebereikėjo senų garsų 
efektų plokštelių. Darėme tuos 
garsus patys: pliu^kenom van
denį, trankėm durimis, varta- 
liojom kėdes, barškinom indus, 
traškinm riešutus... Ko tik ne- 
išsigalvodavom! Ir vėl pasidarė 
smagu Čikagos pelkėse žibu
riuoti.

Prireikus lietuviškų muzikos 
instrumentų, kankliuoti pasik
viesdavom Emiliją Pakštaitę, 
netrukus tapusią Sakadolskie- 
ne, ar jos seserį Rūtą, o Sekmi
nių rageliais paįvairindavo pro
gramas Balys Pakštas ir Vincas 
Vaitkevičius.

Vis daugiau gaudavom knygų 
iš Lietuvos ir vėl įnikom skaity
ti, ieškoti šviežesnių tekstų, 
kurių rasdavom jau nemažai 

Apie 1965 metus — „Margučio” redaktorius Henrikas Žemelis ir „Margučio” teisės patarėjas dr. Algirdas Aglins- 

'las' Henriko Žemelio nuotrauka

New Jersey, 
Los Angeles, 
Spring radijų 
mūsų progra-

įdomesnių, ypač iš jaunųjų 
poetų knygų. Jiems įvadus rašė 
poetė Liūnė Sutema. Pradėjus 
reikštis čionykštėms jaunoms 
poetėms, kvietėme ir jas skaity
ti savo poeziją.

Mūsų programų jau prašė ir 
kitos JAV lietuviškos radijo va
landėlės. Pradėjom bendrauti 
su New York’o, 
Philadelphijos, 
Vancouver, Hot 
vadovais. Kelios 
mos pasiekė net Argentiną ir 
Braziliją. Siuntėm įrašus ir 
„Laisvės radijui”, ir „Amerikos 
balsui”, kuris, beje, dar 1954 
metais buvo gavęs kelias mūsų 
programas. Dienraštis Draugas 
mielai spausdino būsimų „Pel
kių žiburėlio” programų prane
šimus. Visa tai stiprino mūsų 
pasitikėjimą savim ir skatino 
valandėlių meninio lygio nesus- 
mukdyti.

Darbo buvo tikrai nemažai, 
nes kad ir kartą per savaitę 
rengdami valandėlę, turėjom ir 
tekstą surasti, jį perrašyti, pa
dauginti (vis dar rašomąja ma
šinėle, per kalkinį popierių), 
pakviesti skaitovą(us), parinkti 
muziką, parašyti įvadą, repe
tuoti... O juk šalia gyvenom 
savų šeimų gyvenimus, rūpėjo 
ir teatrus, ir geresnius filmus 
pamatyti, ir pasižmonėti, na, ir 
pasilinksminti... Esu ir liksiu 
be galo dėkinga savo motinai, 
kuri labai dažnai perimdavo 
mano vaikų priežiūrą ir suda
rydavo man sąlygas „Pelkių ži
burėlio” neapleisti.

Dalia Juknevičiūtė anksti 
pradėjo sirguliuoti, jau buvo 
ištekėjus už Sauliaus Šimo- 
liūno, dirbančio ir gyvenančio 
Detroit’e. Čikagoj gyveno jos se
nyva ir vieniša našlė motina, 
vis labiau reikalaujanti globos. 
Vargšė mano draugė veik kiek
vieną savaitę dumdavo De- 
troit’an ir atgal Čikagon. Liga 
greit plėtėsi, tačiau ji buvo to
kia pareiginga ir darbšti, kad 
didžiausią dėmesį skyrė savo 
įsipareigojimui „Pelkių žibu
rėliui”. Vis dėlto teko pasiduoti 
sunkiai operacijai, po kurios jos 
jėgos ėmė nykti. Gulėjo ji De- 
troit’o ligoninėj su deguonio 
kauke ir vis dar su manim tele
fonu tarėsi dėl būsimų pro
gramų...

1973 metais į Washington’ą 
išvyko Romas Sakadolskis. Jo 
darbdfc „Margutyje” perėmė Au
drius Regis, ištikimasis mūsų 
draugas. Įsitraukė ir Vytautas 
Šumskis, jau pradėjo skaityti 
lengvesnius įvadinius žodžius.

Tik su ta literatūra prasidėjo 
bėdos. Dalia jau nebegalėjo 
daugiau knygų skaityti, o man 
tiesiog įkyrėjo,nes norėjosi ir su 
arrfgiškąja literatūra plačiau 
susipažinti. Tada pradėjau da
lyti knygas draugams, vykstan
tiems atostogų — skaitykit ir 
jūs, gerbiamieji, ne vien meš
keres mėtykit ar saulėj kaip 
pasliki sliekai tysokit. Skaitykit 
ir ieškokit mums medžiagos!

Jau gaudavom ir kitų vieto
vių lietuviškus radijo įrašus.

„Margučio” darbuotojas Romas Sakadolskis

Kanados Montreal’io lietuvių 
teatras atsiuntė mums Balio 
Sruogos „Milžino paunksmės” 
ir .Aitvaro teisėjo” ištraukas bei 
Birutės Pūkelevičiūtės .Aukso 
žąsį”, kitos radijo valandėlės 
taip pat nemažai prisidėjo. Pra
dėjom naudotis ir plokštelėmis 
iš Lietuvos, gerų aktorių skaito
ma lietuvių literatūra. Rodės, 
„Peikiu žiburėlis” dar ilgai 
galės išsilaikyti. Deja... 1975 
metais mirė Dalia, o laidotuvių 
koplyčioje jos mama, ponia Juk
nevičienė išpranašavo: greit 
mirs dar du aktoriai. Taip turi 
būti, nes visuomet taip bū
davo... Ir tikrai — netrukus* Oželis (m ), Stasė PautieitferiĄ' 
krito Leonas Barauskas, o po jo 
Stasys Pilka. Vis nykiau darėsi 
„Margučio” studijoj. Jau nema
žai žiburėlininkų iškeliavo am
žinybėn.

Po Dalios mirties su Danutės 
Bilaišienės ir Leono Narbučio 
talka bei Audriaus Regio atsi
davimu „ištempėm” „Pelkių ži
burėlį” dar dvejetą metų. Ta
čiau senajai „komandai” negrįž
tamai išėjus, jau nebebuvo tos 
pačios nuotaikos, ėmė slėgti 
nuovargis ir išsisėmimas. 1977 
metais „Pelkių žiburėlis” už
geso. Dabar išlikusias progra
mas juostelėse, o jų yra dau
giau nei 200, restauravo ir į ka
setes perrašė Kazys Šable
vičius. Amžinam poilsiui (?) jos 
prisiglaudė Čikagos muzikolo
gijos archyve. Gal ateityje mū
sų išeivijos tyrinėtojams šis 
mažytis kultūrinis įnašas Čika
gos mieste pasirodys įdomus?

Vis dėlto man atrodo, kad yra 
būtina prisiminti tuos mielus 
aktorius ir bendradarbius, ku
rie gaivino ir skleidė radijo 
bangomis lietuvių literatūrą. 
Štai aktoriai: Karilė Baltru-

šaitytė, Julius Balutis (miręs), 
Donatas Banionis, Leonas Ba
rauskas (miręs), Jurgis Blekai- 
tis, Alfa Brinką (m.), Julija 
Cijūnėlienė, Algimantas Diki- 
nis (m.), Kazys Gandrimas (m.), 
Aleksandra Gustaitienė (m.), 
Vytautas Juodka, Dalia Jukne
vičiūtė (m.), Henrikas Ka
činskas (m.), Jonas Kelečius;”' 
Zita Kevalaitytė-Visockienė, 
Stasė Kielaitė, Algirdas Ku- 
rauskas (m.), Danutė Kuraus- 
kienė, Marija Lemešytė, Regina 
Matulevičiūtė, Nijolė Martinai
tytė, Andrius Mironas, Irena 
Nivinskaitė-Jonynienė, Kazys

Ona Petravičiūtė (m.), Elena 
Petrokaitė, Alfas Petrutis, Sta
sys Petkus (m.), Stasys Pilka 
(m.), Birutė Pūkelevičiūtė, Lai
ma Rastenytė, Juozas Raudo
nis, Antanas Rūkas (m.), Mari
ja Smilgaitė, Viltis Vaičiūnai
tė, Juozas Valentinas (m.), Vy-<. 
tautas Valiukas, Eglė Vilutie- 
nė, Vitalis Žukauskas.

Šalia minėtų pavienių — vi
sas Montrealio lietuvių teatro 
kolektyvas ir New York’o 
„Laisvės žiburio” teatras. Jau
nimas: Juozas Aleksiūnas, Liu
cijus Alenskas, Andrius Ba
rauskas, Vilija Bilaišytė, Živilė 
Bilaišytė, Algis Byla, Aušrinė 
Byla, Ingrida Blekytė, Jurgis 
Bradūnas, Rimantas Genčius, 
Jūratė Jakštytė, Eglė Juod- 
valkė, Vytas Marčiukaitiš, Ed
vardas Momkus, Aldas Naris, 
Emilija Pakštaitė, Algis Regis, 
Audrius Regis, Kristina Ston
kutė, Živilė Sriubaitė, Nijolė 
Stakauskienė, Ina Stravins- 
kytė, Martynas Trakis, Daiva 
Vaitkevičiūtė, Rimvydas Vasiu- 
kevičius, Gaida Visockytė, Vida 
Žvinytė.

Ir dažni šviesiečiai: Julius 
Lintakas ir Liudas Šmulkštys. 
Jei ką netyčiomis praleidau — 
labai atsiprašau. Taigi su pa
čiais skaitančiais autoriais 
„Pelkių žiburėly” dalyvavo apie 
šimtas gyvų balsų.

Dabar, po didelio laiko tarp
snio, stebiuosi ir žaviuosi tais 
visais „Pelkių žiburėlio” žmo
nėmis. Be honoraro, tik iš 
idėjos bei meilės lietuviškai 
knygai ir dailiajam žodžiui, jie 
žibino Čikagai nors ir mažytį 
šviesesnį žiburėlį. Baigiasi ir 
mūsiškės išeivijos epocha, at
važiavo nemažai jaunų, dip
lomuotų specialistų, todėl nori
si tikėti, kad jie įsitrauks į 
čionykščių lietuvių kultūrinį 
gyvenimą, taps nebe kukliais 
žiburėliais, bet plačiai spindu
liuojančiais švyturiais.

(Straipsnių seriją, skirtą 
„Margučio” sukakčiai, baigsime 
ateinančio šeštadienio Draugo 
kultūrinio priedo numeryje.)
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Petras Dirgėla ir 
jo romanai

ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Gerą tradiciją puoselėja Lie
tuvos Rašytojų sąjungos leidyk
la — rašytojų sukaktuvių proga 
pasistengia gražiai išleisti jų 
naują knygą. Prozininko Petro 
Dirgėlos 50 metų sukaktuvinis 
vakaras taip pat vyko su nauju 
jo romanu “Karalystė”. Susirin
kusiems' plunksnos broliams ir 
šiaip skaitytojams autorius 
paaiškino, kad ši knyga — tai 
tik pirmoji iš to paties pavadini
mo romanų ciklo. “Karalystė”, 
pasak Petro Dirgėlos, tai viso 
didelio kūrinio, viso ciklo pava
dinimas, aprėpiantis visas kara
lystės prasmes — Tamsos, 
Šviesos, Kreivų veidrodžių, Blo
gio, Gėrio ir kitokias karalystes.

— Kūrinio žanras — epas, — 
sakė Petras Dirgėla. — Jį 
apibūdinau dar dviem žodžiais 
— “Žemės keleivių”. Taigi 
Žemės keleivių epas. Ne koks 
nors tautinis, auksinis ar sidab
rinis, o tik šiaip — žemės kelei
vių. Galima sakyti ir kitaip — 
ubagų ir ponų, paklydėlių ir tei
suolių, pasileidėlių ir dorov
ingųjų — kieno nori.

“Karalystės” epo pirmąjį tomą 
sudaro du autoriaus pavadinti 
“Benamių knygomis” romanai: 
“Litorina, Litorina!”, vaizduo
jantis pirmąją Lietuvos okupa
ciją ir kitus 1640-1660 metų 
įvykius, ir “Giria” — apie jau 
ciniškai ištobulintą žmogaus 
laisvių ir teisių pamynimą pas
tarosios — sovietinės okupaci
jos laikotarpiu — nuo 1945 iki 
1986 metu. Pasak autoriaus, 
šios “Benamių knygos”, būda
mos greta, sudėtos į vieną dide
lę, 590 puslapių knygą, sudaro 
biromaną (dvinarį, vienas į kitą 
įsiskverbiantį romaną).

Įdomus, nepanašus į kitų 
naujų knygų pristatymus, buvo 
šis sukaktuvinis vakaras, ku
riame pažvelgta ne tik į šią, dar 
spaustuvės dažais kvepiančią, 
bet ir į kitas, dar būsimas “Kar
alystės” knygas. Autorius jas 
pats apibūdino, o aktorius Vy
tautas Rumšas išraiškingai pas
kaitė būdingesnius jų fragmen
tus. Savo žodį ne tik apie šias, 
bet ir apie kitas Petro Dirgėlos 
knygas tarė literatūros ty
rinėtojai Viktorija Daujotytė ir 
A. Kalėda. Apžvelgdama “Kūl
grindą”, “Joldįjos jūrą”, “Ancili- 
jos ežerą”, kitus sukaktuvinin
ko romanus, Daujotytė pažymė
jo, kad autorius sėkmingai 
įveikia sunkų ir juodą darbą — 
rašyti istorinius romanus. Jo 
knygos neleidžia mums už
miršti savo praeities, teigia, jog 
kur tik tave benuneštų likimas, 
vis vien turi grįžti į savo tėvoni
jos erdvę.

A. Kalėda pažymėjo tiek nau
josios, tiek kitų Petro Dirgėlos 
knygų reikšmingą bruožą, tei
giantį, kad visais laikais visų 
žmonių galvojimas panašus. 
“Karalystės" romanuose rašyto
jas, papašiai kaip Antanas Ba
ranauskas savo “Anykščių šile
lyje", džiaugiasi kiekvienu žo
džiu, žaismingai jį traktuoja ir 
naudoja.

Abu literatūrologai pripažino 
dar kitą Petro Dirgėlos romanų 
bruožą — net ir labai tolimos 
praeities sąsąjas su dabartimi. 
Ir pats autorius sakė, kad isto
rijos vyksmo aprašinėjimas — 
tai lyg seniai sustojusio laik
rodžio knebinėjimas. Knebinėji 
tol, kol laikrodis vėl pradeda 
eiti, tačiau jo rodyklės rodo 
nebe buvusį, o esamą — mano 
ir tavo — laiką.

Autoriaus ir literatūrologų di
alogas pakrypo į “Karalystės” 
epo būsimąsias knygas, kurias 
Dirgėla pavadino keturknygė- 
mis (kiekviena iš jų susideda iš 
keturių knygų). Iš viso susida
rys dvylika. Tokio plačios apim-

Petras Dirgėla

ties epo lietuvių literatūroje, 
berods, nebuvo. Antrojo tomo 
— “Ceremonijų knygos” visų ke
turių romanų ("Karnavalas”, 
“Livonijos ėmimas į dangų”, 
“Fleitos garsai” ir “Rex”) leitmo
tyvas, Petro Dirgėlos žodžiais 
tariant, galėtų būti nuostabus 
šūksnis “Leido!” ir jo variacijos. 
Leido nešti kryžių! Leido par
sivežti tremtinių tėvų kaulus iš 
Sibiro! Vilniaus Katedros at
šventinimas ankstyvą rudens 
rytmetį atrodė iš tikrųjų kaip 
ėmimas į dangų. Bet šit — pa
sigirsta kitas šūksnis: “Leido ir 
šaudo!” Drauge su šaudymu 
sielose pasigirsta ir fleitos gar
sai: jau geriau numirti, negu 
pasitraukti...- (Sausio 13-osios 
aliuzija).

Ketvirtoje knygoje “Rex” mū
sų tautos sąvastis drauge su 
Melnos kalvomis ima kilti iš 
kūlgrindų raisto, iš mitologijos. 
Mitologija ryžtingiausiai įsiter
pia į istorijos vyksmą “Vilties 
pilnųjų” knygose.

Apie saviškai brueghel’iškas 
ir čiurlioniškas vizijas, apie is
torinių permainų ir mitologijos 
pokyčių paraleliškumą kitose 
ciklo knygose autorius tą vaka
rą plačiau nekalbėjo, tik pasa
kė: “Pasikalbėsim, kai išeis ‘Ce
remonijų’, ‘Vilties pilnųjų’ ir 
‘Alibi’ knygos. Tebūnie iki to 
laiko ‘Karalystė’ paslaptinges
nė”. [Vis dėlto “Draugo” kultū
riniam priedui Petras Dirgėla 
davė nedidelę ištrauką iš būsi
mos “Ceremonijų knygos”. Ši 
ištrauka spausdinama greta.)

Autorius padėkojo šias kny
gas leidžiančiai Rašytojų sąjun
gos leidyklai, redaktoriams, ko
legoms rašytojams ir visiems, 
kurie jį rėmė, padėjo. Nuošir
džiai padėkojo ir Čikagoje gyve
nančiam savo dėdei Adolfui 
Dirgėlai, kuris vertino jo, kaip 
rašytojo, darbą, rėmė, padėjo 
jam sunkiomis gyvenimo dieno
mis.

Venclovos knyga...
(Atkelta iš 1 psl.)

tiškas pobūdis, jo manymu, at
spindi poeto laikotarpio „kata
strofišką prigimtį” ir „todėl jo 
neužbaigti ir ateičiai atviri kū
riniai labiau provokuoja kaip 
išbaigtieji”.

Kaip Watt’o kūrybą priims 
dabartinė tos ateities apraiška, 
„postmodernistinė” kultūra, 
garbinanti fragmentiškumą, es
tetinį ir moralinį reliatyvizmą? 
Ar ji išgirs Watt’o patirties pa
diktuotą ir Venclovos paties pa
kartotą perspėjimą, kad yra 
„kažkas bendro tarp avangardi
nio menininko ir totalitarinio 
diktatoriaus... savavališkai ku
riančio ir naikinančio reikšmę 
ir prasmę”? Ar tiktai pasiten
kins to žaismo paviršiumi? Taip 
Watt’o kūriniai ne tiktai susi
liečia su mūsų „postmodernis
tine” kultūra, bet, kaip iššūkis 
„postmodernizmui”, žvelgia to
liau, anapusjo.

Pranas Visvydas

PAUPIO VAIKAI

Teka dar teka upė, dar rieda jos akmenėliai 
dugno takais ir kranto gelsvais pakraštėliais. 
Tankūs karklynai atkunta sušildyti saulės. 
Juokias sala prie Kleboniškio miško, bet tyli 
mano draugų nulytėti irklai ir valtys pašiūrėj. 
Tyli baidarės, aplopytos burės ir kamščių plūdės, 
du lėktuvėliai, kadaise įstrigę į žvilgų dumblą. 
Tyli ugniavietė — bulvėm karštom raminusi alkį.

Jonavos gatvės vaikai, atbėgę iš kiemų pasaulio, 
properšoj sielių taškosi, nardo ir krykščia. 
Rąstai alsuoja giriomis. Aitrūs sakai pro žievę 
limpa prie kūnų ir neištirpsta gėlam vandenyje.

O tas vanduo, atskubėjęs nuo Aukštupio pelkių, 
vieną pavasario rytą atneša tankų potvynio ižą, 
kimba į kranto žvyrą, į pylimo grindinį grubų, 
kyla putodamas, verčias be saiko, užlieja slėnį. 
Šitaip Neris, lyg užgauta bočių dievaitė Vandenė, 
savo galybę parodo nepaisantiems josios skaistumo. 
Šitaip pavasaris, kovo ledų šarvais ginkluotas, 
žengia ir kuo plačiausiai aptvindo laukų sodybas.

Bet juk ir permainai laikas: gyvastį mylinti saulė 
ima kardu spinduliuotu ledus pragaištingus kapoti. 
Slūgsta vanduo. Pranyksta ižas. Tik potvynio randai 
lieka visur, skersai išilgai, kaip širdį geliantis 
vaizdas pakrančių bendrijai, nedrįstančiai niekad 
smerkti vagos perdėm geravalės. Ji žino, ką daro.

Vėl atplukdyti sieliai nuo girių pusės sustoja
• atvangai pamiesty. Traška laužai. Išgėfę dainuoja 

vyrai. Prie kranto zuja vaikai, ištraukia valtis, 
glūdina irklus, taiso bures, bando iškelti stiebą. 
Upė, laiminga savo senoj vagoj, lydima paukščių, 
teka ir teka. Dugne dar gurgžda margi akmenėliai.

NERYŽTINGI EILĖRAŠČIAI

1

Pažvelk į kiemo gyvą instaliaciją, 
ir meniškumo tau užteks lig vakaro. 
Palmetė su strėlėtomis vėduoklėmis 
nušvitus glūsta prie gėlėto medžio.

Be ypatingo įsigilinimo į gamtos 
pavidalus, bendrauti galime su jais, 
kaip ir jaunystėje, kai meilė žmogui 
pažadindavo vilgų ilgesį išgirsti 
ne tik paukščius, bet ir artėjančius 
nuo slėnio pusės žingsnius Eleonoros... 
Ir jei dabar išgirsi juos eilėraščio 
takuos, gerai — ir to pilnai pakaks 

žaliuojančiam ir žydinčiam pasaulyje. 
Tie augalai, kad ir nebylūs, su tavimi 
yra, kad liudytų jos tyrą meilę tąsyk, 
kaip ši gyva palmetės instaliacija.

2

Dvejojanti sekmadienio širdis, 
nelyginant siūbavimas pirmyn-atgal 
sūpuoklėje. Sakai: praverk duris, 
be vyrių girgždesio, prašau. O gal 

geriau jas uždaryk. Sakai ir netiki, 
kad galima išeiti ir išnykti taip — 
be jokio ženklo, su nutilusia daina, 
kadaise puošusią užuovėją. Bandau 

dainuot, nes juk ateis alsi minutė, 
ir balso stygos neįstengs įveikti 
lengviausių tenoro oktavos natų, 
kurias išgirsti man tu pažadėjai.

3

Ne sielvarto ragauti ateinu — 
Pasąmonė įėjusi pasakė — Įpilk 
tik vieną džiugesio lašelį

Ar tu meni? Aš artimiausioji 
esu, ne deivė priekaištinga, 
ne furija su įtūžio žaibais, 
bet kaip kadaise Ąžuolyne, 
žaliam šlaite prie Girstupio 
paklydusi kukli minčių mergaitė. 
Ištikimesnės draugės tau nėra 
ir niekada negali būti, štai — 
kai tavo valios judesiai lėtėja, 
ir filosofiškas orumas diržta, 
esu jaunamartė, panūdus tau 
dainuot, kai liūdna, ir liūdėt, 
kada skaidrumo reikia sielai. 
Klausykis mano balso ir suprask 
tikriausio prieraišumo reikšmę.

Įpyliau džiugesio į dvi taures, 
Tik lūpų kraštelius suvilgėm. 
Išnyko ji staiga. Ištikimoji — 
Pasąmonės vardu pakrikštyta.

4

Nebuvo ji man palanki, 
nes niekada neglamonėjau 
nei mintimis, nei žodžiais, 
nei palytėjimų vėsia aistra.

Žiūrėdamas mačiau tik žmogų, 
įkalintą erdvėj, nerandantį 
sau tinkamiausio būdo būti 
saulėtame krašte, kur dienos 
kaip amžinybė žydros, su vis 
daugėjančių pavidalų srove. 
O naktys — nešančios sapnus, 
vaikystėje regėtus — priminė 
tikėjimą ir jėgą nepalūžti. 
O to jai neužteko, žinant, 
kad niekada neglamonėjau 
nei mintimis, nei žodžiais 
ir niekad jai neištariau: 
Man be tavęs sunku Svetur 
(taip vadinau negalią savo). 
Tik ten sugrįžęs vėl galėjau 
ištikimai jos įvaizdį mylėti.

Petras Dirgėla

Arklys nieko nepasakė
Ištrauka iš spaudai paruošto „Karalystės” epo antrojo 

tomo „Karalystė. Ceremonijų knygos”

Ar tai vis nauja proza?
PETRAS MELNIKAS

Du automatais ginkluoti rusų kariai, au
liniais batais laužydami drėgną pelenų 
plutą, brido per iškirtimą. Jo vidury liepsno
jo krūmas. Pirm tų dviejų karių žirgliojo di
deliais žingsniais nebylys Tičkus. Jis stū
gavo bežade burna, mostagavo rankom, rodė 
į dangų, į žemę, paskui staiga nutvėrė vieną 
karį už rankos ir nutempė prie liepsnojančio 
krūmo. Į liepsnas įmetė savo kepurę. Ke
purė, pasikorusi ant liepsnomis apnertų 
šakų, užsidegė. Tičkus raitėsi iš juoko.

Trečias karys — eilinis — stovėjo ant kelio 
ir žiūrėjo į artėjantį Ignaciaus Jablonskio 
vežimą. Cakt pacakt kinkavo Jablonskio ark
lys žingine. Kareivis mostelėjo ranka, liepda
mas sustoti. Ignacius Jablonskis įtempė 
vadžias, ir širmis, senas pavargęs arklys, 
sustojo. Kareivis paklausė;:— Gde granica?1

Ignacius Jablonskis nesuprato, ko jis nori. 
Tylėjo.

— Litva objavila nezavisimostj. Gde grani
ca?2

Kareivis vidury Žemaitijos ieškojo Lietu
vos sienų. Ignacius neišmanė, ką atsakyti. 
Tylėjo.

— Čiort znąjet čto — vse litovcy... Zamat- 
nia! Seržant! — ėmė šaukti draugams, su
stojusiems prie liepsnojančio krūmo, aplink 
kurį šoko Tičkus. Perekresti jevo ogniom! 
Ogniom, govoriu, perevedi, molčanije na 
zvuk! Ded, — atsigręžė vėl į Jablonskį, — 
čto slučilosj? Objavili nezavisimostj i zamolk- 
li. Po kakoi statje zamolkli? Po povodu ispu- 
ga, čto Ii?3 — nusibraukė alkūne nuo kaktos 
prakaitą kareivis. Pajuto, kad į jį žiūri. Pasu
ko galvą: į jį žiūrėjo senas, širmas Jablonskio 
arklys tamsiomis protingomis akimis.

— Čevo smotriš?4 — piktai paklausė karei
vis, ir didelis, sunkus gyvulys dar akyliau į jį 
sužiuro.

— Čevo smotriš? — suriko kareivis.
Arklys paskliaudė ausimis, nusigręžė, 

liūdnai tardamas:
— Nieko aš nesakau.
Kareivis toptelėjo, sugniaužė abiem ran

kom automatą.
— Čto on skazal?5 — išvertė akis.
— Nieko aš nesakiau, — tyliai sukrizeno 

arklys ir nuleido didelę savo galvą.
Kareivis apstulbęs ėmė trauktis atatups

tas. Ginklas jo rankose krūptelėjo. Pasigirdo 
trumpa serija, ir išsigandęs arklys stodama
sis piestu garsingai sužvengė.

— Ničevo ja ne skazala!6
Kareivis apsigręžė ir pasileido bėgti. Iš 

pradžių skuodė keliu, paskui peršoko griovį 
ir įniro į kirtimą, prižėlusį tankių avietojų. 
Vėl sutratėjo automatas. Pradėjo lyti. Rąs
tai, sukrauti kirtime, nuo lietaus greitai 
tamsėjo, ir Ignaciui Jablonskiui pasivaideno, 
kad regi pažaliavusia upe perplaukiančius 
Angaros sielius, prie kurių pririšti trem- 
tinėlių lavonai.

1 Kur siena? (visur — rus.)
2 Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Kur sie

na?
3 Velniaižin, kas dedasi — visi lietuviai kurč

nebyliai... Zamatnia! Seržante! Peržegnok jį ug
nini! Ugnim, sakau, išversk tylą į garsą! Seni, kas 
atsitiko? Paskelbėt nepriklausomybę ir nutilot.

< Pagal kuri straipsnį nutilot? Iš baimės, ar ką?
4 Ko žiūri?
5 Ką jis pasakė?
6 Nieko aš nesakiau!

Ričardas Gavelis 
Arnoldo Baryso nuotrauka•

Visuomet laukiami vis kitaip 
sukirpti Ričardo Gavelio roma
nai. Jie vis kitokie, pilni fanta
zijos ir skiriasi nuo įprastinės 
prozos Lietuvoj. Romanas Pas
kutinioji žemės žmonių karta 
(Vilnius: Vaga, 1995) sudėtas iš 
septynių dalių — avatarų, pa
gal hinduizmo mitologiją — vis 
tos pačios dievybės skirtingais 
įsikūnijimais. Septyni perso
nažai, bet tvirtai susiję.

Romane vyrauja gaveliškas 
nihilizmas. Pasaulis tiek blo
gas, kad geriausia jį savo ran
komis visai sunaikinti. Pavyz
džiui, avatare „Žmogus, kuris 
juokėsi” tapytojas, pagarsėjęs 
po Lietuvos Nepriklausomybės 
savo tapyba, Saulius Kepenis, 
užsikrečia AIDS liga ir nežino 
kur ir kada tai atsitiko. Kai 
miršta šerno sužeista jo žmona 
Daina, jis pabėga į Paryžių, 
kliedi ir tampa tikru niekšu, 
perdavęs 57 žmonėms savo ligą.

Jo tikslas: perduoti ligą 283 
žmonėms, kad „pasauliui atsiv- 
er-tų vidinės akys”. Kai visas 
pasaulis užsikrės AIDS, tik 
tada bus altruizmas pasaulyje, 
kartą yra pasakęs Anthony Per- 
kins.

Romano herojai visame pa
sauly: Vilniuje, Švedijoj, Pary
žiuje, Kaukaze ir Amerikoj ir 
vėl Vilniuje. Jie vis kaip nors 
taikosi atsikeršyti, juokiasi 
kaip pašėlę, būna nugalabyti, 
nusižudo ar mintyse susprogdi
na visą Vilniaus miestą.

Avatarų pabaigose kas nors 
atsitinka tragiško. Šiaip nema
ža filosofinių ekskursų apie 
taršą, terorizmą, smurtą ar mo
ralę. Tai verčia skaitytoją su
simąstyti, bet ar tai nėra ekono
mijos, politikos ar sociologijos 
sritys? Ar proza nenukenčia, 
nors tai ir būtų savotiška nau
jovė? Tai tokios kelios, pastabos, 
perskaičius šį naujovišką ro
maną.

Naujos knygos
• Algirdas Gustaitis. VEL

NIO SALA, AMAZONĖS UPĖ 
IR BRAZILIJA. Klaipėda: AB 
„Klaipėdos rytas”, 1996. 404 
puslapiai, 234 iliustracijos, 29 
žemėlapai, 151 nuotrauka, 54 
atspaudai. Kaina nepažymėta.

Tai nebe pirmoji Algirdo Gus
taičio knyga apie svečias šalis. 
Šioji knyga — tai trečia ir pas
kutinioji daugybės kelionių ap
rašymo dalis. Pirmoji buvo gau
siai iliustruota Karibų jūroje,

(Nukelta į 4 psl.
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Lietuviškos knygos Leipzig’o mugėje
Kovo mėnesio antroje pusėje 

Vokietijos mieste Leipzig’e vyko 
tarptautinė knygų mugė. Jos 
didelį mąstą nusako tokie skai
čiai: mugėje dalyvavo 25 šalių 
leidyklos, pristačiusios daugiau 
kaip 1600 eksponatų — geriau
sių knygų, periodinių leidinių, 
plakatų. Mugę aplankė 40 tūk
stančių lankytojų.

Šiuos ir kitus duomenis Kul
tūros ministerijoje įvykusioje 
spaudos konferencijoje pateikė 
iš Leipzig’o grįžę Lietuvos lei
dyklų Kultūros ministerijos at
stovai. Jie pasakė, kad šių metų 
Leipzig’o mugė nuo kitų skyrė
si tuo, kad joje pirmą kartą bu
vo plačiai pristatyta Baltijos ša
lių — Lietuvos, Latvįjos ir Esti
jos — knygų leidyba, knygų rin
ka, o taip pat šių valstybių kul
tūra. Atsakydami į žurnalistų 
klausimus, kodėl šiemetinės 
Leipzig’o mugės centrinė tema 
buvo Baltijos valstybių knygų 
leidyba ir kultūra, Kultūros mi
nisterijos atstovai paaiškino, 
kad Vokietiją ir Baltijos valsty
bes seniai sieja bendra ir pa
kankamai turtinga šimtmečių 
istorija. Pirmosios Baltijos šalių 
knygos 16 amžiuje buvo išleis
tos vokiečių dvasininkų rūpes
čiu. Vokietijos ir Baltijos šalių 
mokslininkai skleidė švietimo 
idėjas, įnešė svarbų indėlį į Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bės bylą. 1837 metais Rygoje 
apsigyveno kompozitorius Rich- 
ard Wagner, čia jis sukūrė ope
rą “Rienzi". Vokiečių rašytojas 
Thomas Mann, sužavėtas Nidos 
gamtovaizdžiu, čia pasistatydi
no namelį, čia jis rašė savo ro
maną “Juozapas ir jo broliai”. 
Beje, Leipzig’o mugėje buvo ek
sponuotos į lietuvių kalbą iš
verstos Thomas Mann knygos 
“Jokūbo istorijos” ir “Jaunasis 
Juozapas”, kurias išleido Vil
niuje esanti leidykla “Alma Lit- 
tera”.

Mugėje su savo knygomis dal
yvavo 23 lietuviškos leidyklos, 
leidžiančios ne tik grožinę, bet 
ir mokslinę literatūrą, vadovė
lius. Lankytojų ir knygų pre
kiautojų dėmesį atkreipė Rašy
tojų sąjungos leidyklos gražiai 
išleistos knygos, iš kurių pati 
naujausia, išleista prieš pat 
mugės atidarymą, — Alio Bal- 
bieriaus poezija “Sapno pėdsa
kais”. Lenkai domėjosi šios lei
dyklos lenkų kalba pernai iš
leista ir dailininko A. Každailio 
apipavidalinta lietuvių literatū
ros antologija “Litwo, nasza 
matko milą...” Ši knyga vertin
ga ir tuo, kad su mūsų literatū
ra supažindina Vilniaus krašte 
gyvenančius lenkus.

Spaudos konferencįjoje kalbė
jęs ir į žurnalistų klausimus at
sakęs “Baltų lankų” leidyklos 
direktorius Saulius Žukas pa
pasakojo apie turtingą šios lei
dyklos ekspoziciją. Ši leidykla iš 
kitų išsiskiria tuo, kad atsiren
ka tik žymius, pagarsėjusius, 
talentingus Lietuvos ir užsienio 
autorius (tarp jų ir egzodo), 
mūsų kultūrai, istorijai, huma
nitariniams mokslams reikš
mingus, dažnai retus leidinius. 
Saulius Žukas sakė, kad mugėje 
graibstyte graibstė naujausią 
“Baltų lankų” išleistą Sigito Ge
dos eilėraščių knygą, kurioje 
greta lietuviškų, spausdinami ir 
Antano Gailiaus į vokiečių kal
bą išverstų eilėraščių tekstai. 
Šios leidyklos stenduose buvo 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsieny
je dėmesio susilaukęs vadovas 
“Barokas Lietuvoje”, Motiejaus 
Kazimiero Sarbievįjaus “Lem
ties žaidimai”, Jono Meko poe
tinė proza “Laiškai iš Niekur”, 
vieno žymiausio mūsų senųjų 
fotografų Juzefo Czechovičiaus 
“XIX amžiaus Vilniaus vaizdai”, 
kitos neeilinės, reikšmingos 
knygos.

Mugėje buvo nemažai ne tik 
“Baltų lankų”, bet ir “Pradų”, 
“Mokslo ir enciklopedijų”, “Švie
sos”, kitų leidyklų knygos, iš-

Leipzig’o knygų mugės lietuviškų knygų ekspozicijoje: Lietuvos Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos knygų asociacijos vadovas 
Vincas Akelis ir Gražina Ručytė-Landsbergienė.

Lietuvos Rašytojų sąjungos leidyklos ekspozicija Leipzig’o knygų mugėje

leistos Martyno Maž’ydo 450- 
sioms metinėms.

Dar viena gera naujiena iš 
Leipzig’o knygų mugės — greta 
Lietuvos leidyklų stendų, buvo 
eksponuojamos ir JAV lietuvių 
Algimanto Mackaus leidimo 
fondo gražiai išleistos, skonin
gai apipavidalintos knygos, tarp 
kurių buvo jau seniau Ameri
koje išleistos. Tai Algimanto 
Mackaus “Augintinių žemė”, 
Mariaus Katiliškio “Pirmadie
nis Emerald gatvėje”, Liūnės 
Sutemos “Graffiti”, Antano Gus
taičio “Pakelyje į pažadėtąją 
žemę”, Kosto Ostrausko “Eloiza 
ir Abelardas”, Alfonso Nykos- 
Niliūno “Žiemos teologija” ir ki
tos.

Mano paklaustas, kieno pas
tangomis ir rūpesčiu tarp lietu
viškų knygų pagaliau lygia 
teise Leipzig’o mugėje buvo eks

ex libris

Margaritos Onos Čepukienės ekslibriai

Dovilė Pareikaitė Skarelės
(Tapyba ant šilko)

ponuojamos ir Amerikos lietu
vių leidyklos išleistos knygos, 
Lietuvos leidėjų asociaciojos 
(draugijos) vadovas Vincas Ake
lis patvirtino, kad tai padaryta 
“Baltų lankų” leidyklos ir jos di
rektoriaus Sauliaus Žuko dėka. 
Iš tiesų, pagirtina šio veiklaus 
leidėjo ir humanitaro iniciaty
va.

Beje, Saulius Žukas spaudos 
konferencijoje pasakė, kad lie
tuviškos knygos susilaukė kitų 
Europos šalių leidėjų ir pre
kiautojų dėmesio, kad pasi
rašyta ketinimo protokolu, už
megzti nauji ryšiai, tartasi dėl 
reguliaraus lietuviškų knygų 
platinimo Vokietijoje, kad infor
macija apie vokiškai išleistą li
tuanistiką būtų ne atsitiktinė, 
kaip iki šiol, bet sisteminga.

Knygų mugę aplankė ir Balti
jos valstybių knygų stendais do

mėjosi Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis su žmona 
Gražina.

Kultūros ministro pavaduoto
jas Faustas Latėnas pasakė, 
kad knygų mugę lydėjo kultūri
niai renginiai. Buvo rodomi Š. 
Barto, A. Stonio, A. Matelio, ki
tų jaunų lietuvių kinematograf
ininkų filmai, Leipzig’o teatre 
Lindenfelds žiūrovai susidomėjo 
vilniečio režisieriaus O. Koršu
novo spektakliu “Senė”. Pasak 
Fausto Latėno, mugės literatū
rinės programos “Leipzig’as 
skaito” renginiuose savo kūrybą 
skaitė mūsų poetai ir prozinin
kai. Pastebėta, kad publika 
šiltai priėmė tik gerą, išraiš
kingą kauniečio poeto Kęstučio 
Navako skaitymą, o kitų skaity
mas buvo blankokas, publikos 
nesudomino. Čia prisiminiau 
Kalifornijoje gyvenančio mūsų 
tautiečio (dabar dirbančio Vil
niuje, krašto gynybos sistemoje) 
daktaro Algirdo Kanaukos žo
džius, pernai pasakytus Anykš
čiuose, vieno poezijos vakaro 
proga. Algirdas Kanauka atvi
rai išsakė savo nuomonę mūsų 
poetams, kad savo eiles jie įpra
tę skaityti neišraiškingai, mon
otoniškai, dažnai net nepažvelg
dami į salėje sėdinčius klausy
tojus. Dėl šios teisingos pasta
bos kai kurie mūsų poetai liko 
nepatenkinti. O juk vertėjo pri
imti gerą patarimą. Tuomet ir 
Leipzig’o publika galbūt būtų 
palankiai priėmusi ne vien Kęs
tučio Navako poezijos skaitymą.

A. A. Naujokaitis

Naujos knygos
(Atkelta iš 3 psl.) 
antroji, taip pat gausiai ilius
truota, Tobagąp salos paslaptis.

Netgi kas dar ir nebūtų skai
tęs pirmųjų dviejų šių kelionių 
aprašymų, turės nemažą malo
numą, kartu su autoriumi ir jo 
žmona aa. Jutta Jūra Gustai- 
tiene, knygos puslapiuose ke
liauti po Velnio salą, Amazonės 
upę ir Brazilijos plotus. Chro
nologiškai, tiksliai ir smulkiai 
autorius aprašo kiekvieną ke
lionės dieną, todėl skaitantis 
pasijunta, tarsi būtų jo ben
drakeleivis. Gausybė nuotraukų 
dar papildo įspūdžius, o nag
rinėjant kruopščiai sudarytus 
žemėlapius, galima susidaryti 
ir geografinį šios kelionės vaiz
dą.

Rasa Janušaitytė-Skvirblienė Aliejus

Penkių dailininkų paroda
Ateinantį penktadienį, balan

džio 18 dieną, 7:30 v.v. Čiurlio
nio galerijoje, Čikagoje, atidaro
ma penkių dailininkų paroda. 
Dalyvauja Tauras Bublys (fo
tografija), Rasa Janušaitytė- 
Skvirblienė (tapyba), Nomeda 
Grumadaitė (architektūra), Do
vilė Pareikaitė (tapyba ant šil
ko) ir Margarita Ona Čepukie- 
nė (akvarelė).

Tauras Bublys studijavo fo
tografiją Ohio universitete. 
1989 metais įsigijo Bachelor of 
Fine Arts diplomą fotomeninin
ko specialybėje. Dirba fotografu 
Čikagos Ambrosi and Associ- 
ates reklamų firmoje. Dalyvavo 
įvairiose parodose su savo miš
rios technikos darbais.

Rasa Janušaitytė-Skvirb
lienė studijavo meną DePaul 
universitete, Čikagoje. Tęsė me
no mokslus Indiana Statė uni
versitete, Terre Haute, Indiana, 
įsigydama magistro laipsnį. Da
lyvavo įvairiose parodose Čika
goje ir Indianos valstijoje.

Nomeda Grumadaitė gimė 
Kaune, dabar gyvena Čikagoje. 
Apie save šitaip sako:
“Menu susidomėjau, būdama 

trylikos metų. Tada ir įstojau į 
Kauno Stepo Žuko taikomosios 
dailės technikumą, meninio api
pavidalinimo specialybę. Keletą 
metų padirbusi po baigimo, nu
sprendžiau studijuoti menus 
rimčiau. 1987 metais įstojau į 
Vilniaus Dailės akademiją, 
Kauno Dailės institutą (filialą), 
vakarinį kursą. Mokiaus archi
tektūros, interjerų projektavi
mo ir dizaino, tuo pat metu be
dirbdama pagal specialybę Jo
navos savivaldybės architektų 
grupėje.

Savarankiškai projektuoti 
pradėjau 1990 metais. Per ke
letą metų esu suprojektavusi 
kelis kavinių ir parduotuvių in
terjerus, kurie įgyvendinti. Taip 
pat suprojektuoti ir įgyvendinti 
keli gyvenamų namų, namų re
konstrukcijų, visuomeninių pa
statų projektai.

Parodai pristatau kavinės, ki- 
noteatro rekonstrukcijos ir ke
lių kitų projektų nuotraukas.”

Dovilė Pareikaitė, kaunie
tė, dabar gyvena Čikagoje. Savo 
kūrybinį kelią taip apibūdina:

“Kiek tik save pamenu, visą 
laiką piešiau. Pasirinkdavau 
motyvą ir kartodavau, kol mano 
akimis atlikdavau tobulai. Sva
jonė tapti dailininke buvo tokia 
gili ir skausmingai nedrąsi, kad 
baigusi vidurinę net nesiryžau 
pažvelgti Dailės instituto pu

sėn. Tiktai bebaigiant Kauno 
Politechnikos institute tekstilės 
apdailą supratau, kad taip ir 
vegetuosiu visą gyvenimą, jei 
nieko nedarysiu savo didžiosios 
svajonės išsipildymui. Kad no
riu būti tekstilininke, nebuvo 
jokių abejonių. Ši meno šaka 
jungė viską, ką mėgau: ir spal
vą, ir grafiką, ir tekstūrą. Aš 
nežinau kitos tokios meno ša
kos, kuri būtų ir tokia viską ap
imanti, ir tokia šilta. Po Dailės 
akademijos baigimo pasirinkau 
dvi kryptis (bet tikrai nežadu 
tuo apsiriboti): tapybą ant šilko 
ir siuvinėjimą. Siuvinėjimas — 
tai kelių metų ieškojimo pa
sekmė. Mane žavi netikėta gra
fika, faktūra, kai keli siūlo 
sluoksniai susikryžiuoja ant 
permatomos medžiagos. Tai lyg 
žmogaus mintys, rašmenys ar 
laiko tėkmė.

Tapyti ant šilko pradėjau pra
džioje pragyvenimui, tačiu po 
to, kai salono Dovilė, kuriame 
pardavinėjami žymių modeliuo
tuoju • Yves Saint Laurent ir 
Kenzo rūbai, savininkas pa
prašė padaryti kolekciją skarų, 
kurios tiktų prie parduodamų 
rūbų, požiūris pasikeitė. Noriu, 
kad kiekviena skara ar šalikas 

Nomeda Grumdaitė

būtų nebanalus rūbo akcentas 
ir kartu meno kūrinys. Renkuo
si realistinius motyvus, bet neį
prastus skarai: kėdes, natiur
mortus, moterų portretus. No
riu iš labai kasdieniškų daiktų 
per kompoziciją ir spalvą sukur
ti nekasdienišką daiktą.

Parodose dalyvauju nuo 1992 
metų. Iš jų svarbesnės buvo: 
1994 m. prizas konkurse L’Es- 
prit paichivork (Paryžius);, 1994 
-1995 m. Interstoff (Frankfurtas 
prie Maino); 1995 m. paroda sa
lone Dovilė.”

Margarita Ona Čepukienė, 
gyvenanti ir dirbanti Vilniuje, 
taip aptaria savo kūrybą:

“Gimiau ir augau Lietuvoje. 
Mokiausi ir baigiau Vilniaus 
Valstybini dailės institutą (da
bar Akademija), grafikos fakul
tetą. Ilgą laiką dirbau rekla
mos, pramoninės grafikos ir 
plakato srityse. Apie septynetą 
rr^tų projektuoju ir siuvinėju 
bažnytines ir organizacijų vėlia
vas. Esu išdrožusi iš medžio 
skulptūrinius portretus. Laisva
laikiu mėgstu lieti akvareles 
arba tapyti aliejiniais dažais. 
Taip pat esu sukūrus nemažą 
skaičių ekslibrisų bei atvirukų. 
Gyvenu ir dirbu Vilniuje.”
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