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„Knigiales pačias byla Letu- tekste, savo valią, jos veikmę
vinikump ir Žemaičiump" — šie tarsi perkėlė į knygą, spaus
Martyno Mažvydo Katekizmo ei dintą lietuvišką žodį, panašiai
liuotosios prakalbos
žodžiai kaip susiliejama su aukščiau
naujausioje Lietuvos istorijoje siomis dieviškomis galiomis.
buvo pranašiški. Tarsi pati lie
Galima sakyti, jog su Maž
tuviškai kalbanti, mokanti, ba vydo Katekizmu į lietuvių mito
ranti, ugdanti knyga kelis šim logiją įvesdintas naujas kultūri
Yra šalis Europoje, kur klesti das esąs blogesnis — išvedus tus metų buvo ta institucija, nis herojus — knyga, kuri buvo.
\
kultūra, kur vyrai kaip die sovietinę žemės ūkio techniką, kurią kituose kraštuose atstoja garbinama, dedamos jai aukos,
vaičiai, o moterų kojos stebuk pagausėjusi žemdirbių savižu- universitetai, mokyklos, įvairios į ją kreipiamasi sunkiausiomis
lingos. Anot amerikiečių žurna dystė. Tačiau didžiausias iššū įstaigos ir draugijos. Buvo lai valandomis, ieškoma joje paguo
listės Suzan Mazur, šalis ta kis Baltijos šalims yra „vals kai, kai pusiau slapta ar slapta dos, užtarimo, išminties, nuodė
tybės kūrimas" — asmeniškos lietuviškai kalbėjo tik knyga, mių atleidimo, panašiai kaip
Lietuva vadinas...
atsakomybės įdiegimas.
tad ir telkėsi lietuviai ją skaity prie aukurų, šventose giraitėse,
New York'o dienraščio Newsday liepos 6 dieną išspaus
Baltijos šalyse amerikiečių dami, dainuodami, giedodami, prie altorių. Atrodė, kad su ja ir
dintame straipsnyje
Mazur žurnalistė pastebėjo ir suvešė- be galo pasitikėdami raštu, per ją reiškėsi arba turėjo reikš
rašo, kad Lietuva, Latvija ir Es jusį nusikalstamumą bei vis spausdintu žodžiu, neretai jį tis aukštesnė valia, lyg ji būtų
laikydami šventenybe. Turėda šventesnė, doresnė, gražesnė,
tija išgyvena naują invaziją. Tų plintantį, tarptautinių
nusi
šalių vadovams rūpestį tebeke kaltėlių organizacijų įsiskver mas mintyse praėjusio amžiaus amžinesnė negu nuolat prislėg
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lia nepranykusi Rusijos grėsmė, bimą. Buvęs Lietuvos prokuro spaudos draudimą bei tautinį tas vargo žmogus. Tad ir skaity
Martynas Mažvydas, 1978
tačiau žurnalistė kalba apie ki ras Arturas Paulauskas pa atgimimą. Czeslaw Milosz yra mas reiškė šventumą, dvasinį Konstantina* Bogdaną*
Bronza, h 43 • (Vilniaus universitetas)
rašęs,
jog
Lietuva
atsirado
iš
veiksmą.
Skaitymas,
kaip
veik
tokią invaziją — NATO, JAV garsėjęs kovodamas prieš Kau
smas, yra gražus.
Knygose, kurios išsaugojo lie
dalgį, deglą ar šautuvą. Visus spaudinių lūžo bibliotekų ir
Federalinio tyrimų biuro ir no mafiją. Jis tvirtina, jog Lie skaitymo.
tuviško
rašto garbę, šiandien
knygynų
lentynos,
negailima
tautos
slopintojus
labiausiai
Hollywood'o antplūdį. Ji birže tuvą paraližuoja jos vidinė
Tai ir numatė prakalboje
Eiliuotoje prakalboje tarsi pa
buvo laiko ir lėšų visokiais bū daug kas gali atrodyti naivu,
lio mėnesį pabuvojo Lietuvoje ir „penktoji kolona", nuo sovieti ti knyga kreipiasi į savo pir Martynas Mažvydas, skaitymą gąsdino lietuvių skaitymas.
baigia gaminti dokumentinį nių laikų nepasikeitusi biurok muosius skaitytojus: „...imkiet prilygindamas tikėjimui, vie
Suprantama, kodėl lietuvių dais j a s brukant skaityti, moky ypač žvelgiant iš naujo Vakarų
filmą apie Baltijos valstybes.
ratija. Jis norįs reformuoti poli mani ir skaitikiet ir tatai skaiti- natinio Dievo išpažinimui ir knyga patyrė kraupiausią nai tis atmintinai, deklamuoti, šlo kultūros galandamu protu ir
Vilniuje amerikiečių žurnalis ciją ir sutriuškinti Kauno ma dami permanikiet"... Toks balso aukščiausiam bendravimui su kinimą ir persekiojimą, beveik vinti. Bet jas žiauriai nubaudė skoniu, pasitelkiant modernias
kultūringoms laikas: iš jų niekur ir niekada teksto įžvalgas. O juk tokie
suteikimas knygai reiškė fe Jo sukurtu pasauliu: žmogus nesuprantamą
tė susitiko su dabar ten sukamo fiją.
prieš
Dievą
su
knyga
atsiduria
pasaulio
tautoms.
Kai čia kas nebus mokomasi kalbos, rašyti būna kalinių laiškai į laisvę su
nomenalų
perversmą
sąmonėje
amerikiečių
serialo
„Robin
Visa tai į Lietuvą „pačiu lai- bei tautos gyvenime, prilygs vienas.
nors būdavo daroma su žmo ir skaityti, giedoti, tikėti, pamil nutylėjimais, apsimestu naivu
Hood" režisieriumi ir pagrindi
kuT atvedė amerikiečių FBI. Šis tantį valstybės atsiradimui, ka
niais aktoriais. „Kodėl filmuo
Giesmynas,
elementorius, nėm ir žeme, buvo daroma ir su ti, pažinti save ir pasaulį, nes mu, ironija, užslėpta, vingiuota
biuras padeda vietiniams orga raliaus karūnavimui, gyven
jatės Lietuvoje?" paklausė ji.
maldaknygė, įvairūs patarimai knyga, bandant užgniaužti lie jomis kalbėjo, įsakinėjo, draudė, kalba, pasityčiojant iš savo pri
nams kovoti su automobilių va seną pakeitusiems įvykiams bei
Nes čia žmonės „nuostabaus
ir pamokymai ilgai buvo di tuvišką raštą, keisti kalbos ge šmeižė, niekino, gąsdino pri žiūrėtojų. Tas raštas buvo su
gystėm, pinigų „plovimu", nar didiesiems atradimams, pri
sudėjimo", šalis „permirkusi
džiausių vertybių sąraše, kaip netinį kodą, kad tautoje neliktų žiūrėtojas, cenzorius, okupan kūręs savo unikalų stilių, kurį
kotikų prekyba ir panašiais imant naują tikėjimą. Tad Maž
reikia „permanyti".
kultūra", ir lito-dolerio santykis
ir gyvybės tęsimas, žemė, duo tradicinių, jos žmones vienijan tas.
pasaulinio masto nusikaltimais. vydas siūlo „permanyti" visai
Ir vėl galima sakyti, jog skai
Dabar tuos spaudinius istori
labai palankus užsienio filmų
na... Su knyga lietuviai atrado čių saitų.
Maišant žmones ir kalbas, jos patamsiuose palieka knygos, tymas kartais buvo stipresnis
gamintojams — pareiškė serialo
Žurnalistė mano, kad Baltijos naują dalyką — skaitymą, kuris savo amžinybę, eschatologinį
žvaigždė Matthew Porretta. šalių kelias bus nelengvas. Kai iš kiekvieno reikalauja jau ir as bei istorinį, iš praeities į ateitį keičiantis valdžioms ir okupaci kurios dar kartą pačios bylojo už tekstus. O juk tekstus, kny
„Ir", nusijuokė jis, Jautienos ir kurių žmonių nuomone, tų val meninio apsisprendimo, santy tekantį laiką ir traukėsi iš už joms, lietuviška knyga niekur už tuos ir tiems, kurie buvo nu gas, kūrinius gelbsti nuo už
alaus čia iki valios".
daros, savyje grimztančius bū nėra ilgiau išbuvusi toje pačioje tildyti,, pasmerkti, pažeminti. maršties ne vien kūrėjo talen
stybių finansinės sistemos su kio su Dievo kūriniais.
ties.
vietoje, kad prisikėlęs Va Nors ir nuolat žalojamos, brau tas, bet, kaip sakiau, ir skaity
Su
šia
knyga
sakytojas
atsis
Dabartinis Vilnius autorei byrės. Daugelis nori, kad būtų
lančius arba Maironis, ištiesęs komos, aprėkiamos, bet kalbėjo mas, kai jis yra gyvenimas,
priminė „Hollywood'o fantaziją" atstatytas skandinaviško pobū kiria nuo bendruomenės, tiesio
Dėl tokių įsijautimų knyga,
ar „suvešėjusį renesansą". Mies džio „saugumo tinklas" (ūkiškai ginio sakymo. Kreipdamasis į spausdintas žodis beveik iki šio ranką, ją paimtų nuo tos pačios pačios, šnibždėjo užuominom, žmogaus likimas, giminystės
to gatvės spragsi energija. Žur itin pažeidžiamiems piliečiams asmenį, į skaitantįjį, Mažvydas amžiaus pradžios nebuvo lite lentynos, kur ji buvo padėta apylankiais, vingiuota kalba. ryšys. Ir vėl knygų skaitymas
nalistės akys ypač ganėsi praš apsaugoti). Buvęs britų karo aukščiausius įgaliojimus skleis ratūra įprasta šiuolaikine pras prieš šimtą ar daugiau metų. kurią žmonės mokėjo, nuolat Lietuvoje buvo istorinis, o isto
karo ti „šitą mokslą" suteikia spaus me, o kažkas visai kita, nepa Net ir mūsų akyse kelis kartus treniruojami žodžio ir rašto per rija, kaip žinia, turi atmintį, tad
matniuoju, madinguoju Vil atašė Maskvoje šaltojo
nemažai literatūros bus išgel
niaus jaunimu: dievaičių stoto metu David Holiday, dabar nu dintam žodžiui. Tuo tarpu jis kartojama dabar ir galbūt nie žuvo bibliotekos, buvo ištąsytos sekiojimo meistrų.
Savotišku sankalbiu neseniai bėta nuo užmaršties.
kavalieriais, kurie stebeilija į sėdęs Lietuvoje kaip verslinin pats tarsi pasilieka pirmosios kada. Taip reiškėsi skaitymo fe mūsų pačių lentynos. Knyga de
Tokia būtų viena lietuviškos
gė kartu su žmonėmis, sody vėl tapo knyga, tekstas, išsau
trumpais sijonėliais teprideng kas, mato „daug žadančią" at knygos šešėlyje, praleisdamas
nomenas, kuris kartais būdavo
naujausios
istorijos
bomis, bibliotekomis, buvo nuo goti seni leidiniai, ne vienas knygos
eitį — atėjus naujai kartai, Lie ją pirm savęs, o savo žodžių au
tas merginų kojas.
stipresnis ir prasmingesnis už
torystę
užšifruodamas
akrosti
šiuolaikinio
rašytojo
kūrinys,
tuva
ekonomiškai
pralenksianti
atšaka.
Kita
atšaka
—
visa
tai,
lat
kilnojama
iš
vietos
į
vietą,
Pasak autorės, Lietuva yra la
pačius pirmųjų raštininkų ir ei
chu.
Tokiu
badu
simboliškai
daugelį
Vakarų
šalių,
nes
jos
t.y.
kūryba
ir
skaitymas,
kas
kas
buvo
rašyta,
spausdinta,
slapstoma
palėpėse,
kartu
su
bai apsišvietusi — ne visai 4
išsiskaidydamasj liuotojų tekstus, kuriuose šian turtu užkasama žemėje, areš tai suprato, tapo tam tikra lietuviškai skaityta visuose pa
milijonų šalyje 4 tūkstančiai geopolitinė padėtis pavydėtina išnykdamas,
dien užsimušdami ieškome sa
tuojama, uždaroma saugyklų laikysena ir pasisakymu. Iš saulio žemynuose, išskyrus gal
pasipuošė daktaratais. Jie esą — ji,prie durų į Rusiją ir turi
vos literatūros, jos ištakų, pir
vadovauja bankams, tarptauti neužšalantį uostą, kuris žvelgia
* Kalba, pasakyta Lietuvos mųjų daigų, visa tai vadindami kalėjimuose, tremiama, teisia visų gaminių, prekių, daiktų tik Afriką. Štai jau keleri metai,
nių bendrovių skyriams, tar į Skandinaviją ir Europą.
Mokslų akademijos
surengtoje raštija. O juk grožinė lietuvių ma — kaip ir jos skaitytojas. bene didžiausią pasitikėjimą vis kai iš visur kartu su išeiviais,
nauja valdžiai ar dėsto Vil
Martyno Mažvydo dienoje Vilniuje literatūra mūsų pačių atrasta Kažin, kur kitur taip yra susie dėlto išsaugojo knyga, nes ji tremtiniais į Lietuvą renkasi ir
(LER) šių metų gegužes 13 dieną.
ta žmogaus likimo ir knygos is buvo ir istorinė atmintis, ir pa lietuviškos knygos, glaudžiasi
niaus universitete. Kaime vaiz
gal tik prieš šimtą metų. Net
torija, kaip Lietuvoje? Tai jau mokos vaikams, ir tiesos pasiil prie klasikos ir prie savam
ir Kristijono Donelaičio Metai
beveik giminystė, kraujo ryšiai. gimas, ir protestas, ir sankal- krašte neseniai parašytų kū
ne taip seniai perskaityti kaip
Baigėsi puse amžiaus
Pagaliau Siame amžiuje mus bis, ir sunkiai užgniaužiama. rinių.
žymiausias lietuvių literatū
iki galo neįveikta kalbinė erdve, užtrukusi knygų tremtis. Lietu
ištiko
knygų
perteklius,
užgriu
ros kūrinys, iškilus kitokioms,
ir laiškai pažemintiems, slaptos viška knyga išliko, įgydama
meninėms teksto įžvalgoms. vo įvairiausia literatūra, paįvairėjo skaitymas ir skaitymo išpažintys. Nors galbūt nedaug. naujų bruožų ir reikšmių ne
Dėl susiklosčiusių istorinių tikslai. Tačiau netikėtai pirmą bet tokių buvo. Tad tos knygos vien savo žemėje, bet pasaulyje
aplinkybių, nesant beveik jokio kartą mūsų istorijoje nusikalto būriuojasi atokiau nuo tų, ku ir pasauliui, kuriam ji nėra
viešo gyvenimo bei legalios lie lietuviška knyga, t.y. knygos, rias paliko net ir tie, kurias jie svetima, atlaikė dar vieną iš
tuviškos visuomenės, knyga kurios išdavė, įdavė, šmeižė ki buvo pasirašę vardu ir pavarde. bandymą — tremtį, egzilę, dia
tautoje atliko ryšininkės, vieny- tas knygas, melavo, stojo tar nes jose bus ieškoma išdavysčių sporą — kitų kultūrų apsuptį ir
tojos vaidmenį. Tenka tik ste nauti okupantui. Pasirodė kny- ir melo šaknų. Galų gale knygos įtakas.
bėtis, kaip rastas, spausdintas ga-žudikė, persekiotoja, išnie- nieko nepaslepia, net ir tos,
žodis sugebėjo įgyti tokių galių kintoja. Nuo tokių knygų ir kurių išsižadėjo jų autoriai.
'Nukelta į 2 psl.)
be profesorių, universitetų ka
tedrų, mokyklų, be aristokrati
nio bei intelektualinio elito, be
veik be inteligentijos, be kny
gynų, bibliotekų ir net be savo
krašto leidyklų. Knyga plito
mažaraščių knygnešių nešio
Lietuvos įvaizdis Vakaruose • Mūsų tauta ir knyga • Martyno
jama ir tokių pačių mažaraščių
arba
nutaustančių
lietuvių
Mažvydo diena Lietuvos mokslų akademijoje • Los Angeles Dra
skaitoma. Dėl raito, kaip ir gi
mos sambūris Lietuvoje • Ironija ir išpažintis lietuvių poezijoje •
nant savo kraštą, savo žemę ir
laisvę, buvo einama į kalėjimus,
Poezijos pavasario dalyviai: Marius Burokas. Ričardas Šileika, Si
tremtį, neretai rizikuojama vis
gitas Dirgelis, Tom Transtroemer
kuo. Skaitymu, raštu, knyga
priešintasi ilgiau ir pastoviau,
I i N e w York'o „N«wsday": „Nauja invazija i Haltijo* Uli« —NATO, FBI ir Hollywood".
nei imant į rankas sukilėlio

Lietuva — „renesansas
ir sesehai
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Martyno Mažvydo diena Lietuvos mokslų akademijoje
ALGIMANTAS ANTANAS
NAUJOKAITIS
Gegužės viduryje Lietuvos
mokslų akademijoje, Vilniuje,
buvo surengta Martyno Mažvy
do diena, skirta Pirmosios lietu
viškos knygos metams. Pagrin
diniame pranešime
Mokslų
akademijos narys, Pirmosios
lietuviškos knygos minėjimo
valstybinės komisijos sekreto
rius profesorius dr. Domas Kau
nas pažymėjo, kad Mažvydo
Katekizmo sukaktis tapo kur
kas reikšmingesniu įvykiu, ne
gu tikėtasi. Jo mastas ir turinys
peržengė Lietuvos ribas ir malo
niai nustebino, paskatino su
simąstyti Suvokti šio įvykio
esmę dvidešimtojo ir dvidešimt
pirmojo amžiaus sąvartoje aktu
alu ne vien lietuviams, bet ir
Baltijos šalių tautoms, kurių is
torinė patirtis, kultūros tradici
jos ir gyvensena yra daug kuo
panašios.
Profesorius Kaimas, apžvel
gęs jubiliejinius renginius Lie
tuvoje, pažymėjo, kad lietuviš
kos knygos vardas ir žodis girdi
mas bei gerbiamas ir užsienio
šalyse. Pirmosios -lietuviškos
knygos sukaktis įrašyta UNES
CO žymiausių pasaulio tautų
datų kalendoriuje. Lietuviškai
knygai ir kalbai skirtos konfe
rencijos vyko Vokietijoje, Čeki
joje, Lenkijoje, Estijoje, dar šį
pavasarį ir JAV. Kadangi Maž
vydo metai dar tik įpusėjo, dvi
tarptautinės mokslinės konfe
rencijos — baltistų ir knygotyri
ninkų — rudenį vyks Lietuvoje.
Mes vertiname lituanistikai nu
sipelniusius mokslininkus —
gyvenančius čia ir išeivijoje, o
taip pat užsieniečius, pasakė
dr. Kaunas, pridurdamas, kad
kartu su lietuviais mokslinin
kais vyriausybės įsteigtą Marty
no Mažvydo premiją šiemet
laimėjo vokiečių kalbininkas Johen D. Range.
Profesorius Kaunas taip pat
pažymėjo, kad lietuviškos kny-

ningrade, bet grįžęs namo tai
pamiršta ir net reiškia terito
rines pretenzijas Lietuvai. Rusi
jos ambasada Vilniuje bando
švelninti įtampą. Ir taip metų
metus.
Valstybinė komisija vengia
bet kokios konfrontacijos, ta
čiau istorijos perrašyti nereko
menduoja Mes niekada, nei
šiandien, nei ateityje neužmir
šime, kad žemėje tarp Nemuno
ir Prėgliaus šimtmečiais gyveno
ir gyvena nemaža lietuvių tau
tos dalis, kad Karaliaučiaus
universitetas buvo žymiausias
lituanistikos židinys, o jo pir
mieji profesoriai — lietuviai,
kad čia pasirodė ne tik pirmoji
lietuviška knyga, bet ir pirmoji
lietuvių kalbos gramatika, lie
tuvių kalba buvo išspausdinta
pirmoji Biblija, grožinės lite
ratūros kūrinys, laikraštis, ka
lendorius ir daugelis kitų mok
slo ir dvasios augimui svarbių
veikalų. Tikime, sakė profeso
Martyno Maivydo skulptūra jo vardo Lietuvos v a l s t y b i n ė j e bibliotekoje, Vilniuje, ^alia j o * — Lietuvos reforma
rius Kaunas, kad sunkumus ir
cijos istorijos ir kultūros draugijos c h o r a s .
nesutarimus
galima įveikti. Ka
A r n o l d o Baryso n u o t r a u k a
liningrado srities problema tu
rėtų būti sprendžiama bendro
gos sukaktį kūrybingai panau vių bendruomenės, panaudoda- iš kurių svarbiausias — Vokie mis Europos valstybių ir tautų
doja Lietuvos ambasados, pro mos Pirmosios lietuviškos kny tijos Lietuvių kultūros instituto pastangomis.
paguodamos mūsų kultūrą ki gos sukaktį tautiečių telkimui, suvažiavimas ir mokslinė konfe
tose šalyse. Tiesa, Lietuviškos kultūrinių, ekonominių, o kar rencija „Lietuva, Prūsija ir pir
Martyno Mažvydo dienoje
knygos 450 metų sukakties mi- tais ir politinių ryšių su tėvyne moji lietuviška knyga" (šių pranešimą apie Pirmosios lietu
nė-imo valstybinei komisijai stiprinimui. Pasak Kauno tur metų rugsėjo 26 - 28 dienomis). viškos knygos ir jos autoriaus
apie šį įvykį reikėjo ne kartą būt kryptingiausiai ir veržliau
vietą lietuvių kalbotyroje skaitė
priminti Lietuvos Užsienio reik siai dirba JAV Lietuvių Bend
Lietuviškos knygos metus ly profesorius Algirdas Sabaliaus
alų ministerijai, kartais net pri ruomenė, parengusi Lietuvos ir di ir seniai negyjantys skaudu kas. Apie lietuviškos knygos
mygtinai, parūpinti renginiams išeivijos kompleksinę bendra liai, kalbėjo profesorius Kau platinimą,
mūsų
knygnešių
skirtų lėšų, pranešėjų, meni darbiavimo programą „Integrali nas. Pats opiausias — Kara vaidmenį tautinio atgimimo
ninkų, vaizdinės medžiagos. Jei tauta". Jos vykdytojai numatė liaučiaus sritis. Ši kadaise metu (19-ojo amžiaus pabaigoje,
neapsirinku, sakė profesorius Lietuviškos knygos metus JAV Prūsijai, o dabar Rusijai prik 20-ojo pradžioje) — profesorius
Kaunas, ambasadų renginiai lietuvių gyvenvietėse pažymėti lausanti baltų žemė yra lietu Antanas Tyla. O apie knygos
šiandien aprėpia daugiau kaip savo ir iš Lietuvos kviestų mok viškos spaudos ir kultūros lop ateities sampratas kalbėjo Vil
20 užsienio šalių. Jų geografija, slininkų paskaitomis, koncer šys, be to, ir šiandien turintis niaus universiteto Biblioteki
atrodo, dar plėsis, ir tai nėra at tais, parodomis, pirmosios JAV labai gausią ir gana gyvybingą ninkystės katedros vedėja Aud
sitiktinis reiškinys. Šis lietuvių lietuviškos knygos — Mykolo lietuvių bendruomenę. Srityje ronė Glosienė.
kultūros įvykis yra geras pre Tvarausko parengto žodyno apstu nykstančių ir sąmoningai
Žodį apie lietuviškos knygos
tekstas susiburti įvairių in (1875) faksimiliniu leidimu. Be naikinamų istorijos paminklų, praeitį ir ateitį tarė poetas, Vil
teresų užsienio šalių mokslinin to, tikimasi suaktyvinti išeivijos valdžia varžo lietuvių visuome niaus universiteto Lietuvių lite
kams ir menininkams, politi knygų ir archyvų siuntimą į ninį gyvenimą. Lietuvoje besis ratūros katedros docentas Mar
kams ir visuomenininkams bei Lietuvą.
večiuojantis šios srities guber celijus Martinaitis. Šis tekstas
aptarti lietuviškąsias arba bal
natorius L. Gorbenka žada pats spausdinamas ištisai šiame
tiškąsias aktualijas. Jų turinį
Nemaža renginių ruošia Vo padėti pritvirtinti Mažvydui Draugo kultūriniame priedo nu
taip pat įtaigauja užsienio lietu
kietijos lietuvių bendruomenė, skirtą memorialinę lentą Kali meryje.

Los Angeles Dramos sambūris
teatrų festivaliuose Lietuvoje
P E T R A S MAŽELIS
Dar nebuvo girdėta ar regėta,
kad teatro festivalyje visi daly
vaujantys teatrai vaidintų to
paties autoriaus ir tą pačią dra
mą ar komediją. Bet, va, toks
festivalis įvyko 1997 m. gegužės
31 d. ir birželio 1 d. Lietuvoje,
Žemaitijos sostinėje, Teisiuose,
Žemaitės teatre ir Alkos buities
muziejuje. Visi teatrai vaidino
žemaičių taip mylimos klasikės
Julijos
Žymantienės-Žemaitės
komediją „Trys mylimos". Besi
ruošiant šiam tokios rūšies fes
tivaliui spėliota, ar bus pakan
kamai žiūrovų — mat žemaičiai
šią komediją moka mintinai.
Taip, šeši teatrai, bet šeši ir

režisieriai, ir kiekvienas jų ki
taip „blūdija". Čia ir glūdėjo
visa paslaptis — mįslė: kaip at
rodys Žemaitės „Trys mylimos"
skirtingų režisierių supratimu
ar net išdykavimu.
Kadangi šio festivalio pagrin
dinė mintis kilo Amerikoje,
aišku, kad Lietuvos Kultūros
ministerija pakvietė ir Los An
geles Dramos sambūrį šiame
keistokame, bet istoriškai labai
įdomiame festivaly dalyvauti.
Taigi mes, samboriečiai, va
žiuojame į festivalį ir, žinoma, į
svečius. Apsikamšę juodos spal
vos su baltais dažais nudažyta
dailininko V. K Jonyno sukurta
Sambūrio emblema, prisikaišioję, kur tik buvo belikę vietos,

su užrašu gana elegantiški?
plunksnakočių, rinkomės į Vil
niaus oro uostą. Skridome įvai
riais laikais: kas iš Kauno, gi
minių privaišinti, kas iš Londo
no viešnagės, kas lėkė į Vieną,
bet paskutiniai du atskridome
iš Los Angeles gegužės 25
dieną, kada paaiškėjo, kad visi
esame Vilniuje. Galvojome gau
ti vėliausias žinias apie spek
taklius, datas. Rengėjai mūsų
nepasitiko, jokių žinių nepagau
sėjo. „Tik nesirūpinkit, viskas
bus gerai" — mums buvo įkalta
į galvą. Turėjome visi šeši gy
venti Žvėryne, bet visi išbėgiojom pas gimines ar draugus.
Pirmadienis, gegužės 26 die
na Rytą prie Katedros mūsų

Los Angeles Drąsios sambūrio vaidintojai Seinuose prie Katedros ir Semi
narijos rūmu: penktas i i kaires — reiisierius Petras Matelis.

lauke
dramaturgas,
mielas
Sambūrio draugas Kazys Saja.
Jis paruošė mums turistinę pro
gramą. Aišku, pirmiausia ap
lankėme pačią Katedrą viduje,
kai kurie suskubo ir.poterėlį su
mesti prie šv. Kazimiero karsto.
Mus pasitiko Katedros požemio
žinovė ir istorikė, kuri, saujoj
laikydama gausybę raktų, vis
po vieną atsirinkdavo ir, atra
kinusi sunkias duris, mus ve
džiojo po požemį. Dievulėliau,
kokia čia senovė — paskiros
vienutės, perskirtos apvaliomis,
gana žemomis arkomis (aš spė
jau patikrinti savo kaktą), vie
noje celėj" matėme Barboros
Radvilaitės karstą — dievaži,
toks mažiukas karstas, lyg ten
gulėtų mergaitė. Vadovė aiški
no, kad Barbora Radvilaitė bu
vo iš aukštesniųjų moterų, tik
to amžiaus žmonės buvo žema
ūgiai. Kai tiek daug įspūdžių ir
tokia mistiška aplinka, buvo
sunku įsidėmėti, koks vyskupas

ten guli, kokie kiti didikai ten
ilsisi. Atrodo, kad dar negaluti
nai sutvarkyta, nes karstai
sudėlioti įvairiomis kryptimis,
vienoje celėje net kiek sugrūs
tai. Užtrukome ilgokai pože
miuose. Buvo gera išeiti į lauką
ir grožėtis šimtamečiais žydin
čiais kaštonais ir puošniom aly
vom, Gedimino paminklu...
Skubėjome prie didžiulio Že
maitės paminklo, kur turėjome
save įamžinti video ir foto nuo
traukose — juk atvažiavome į
Žemaitės festivalį. Aplankėme
Medininkų ir Sausio 13-osios
žuvusių kapus. Rašytojas Kazys
Saja parūpino leidimus įeiti į
Parlamento rūmus. Pabuvoję
posėdžių salėje, pavaikščioję
erdviais plotais, atsiradome val
gyklos atskirame kambaryje
priešpiečiams kartu su Seimo
pirmininku Vytautu Landsber
giu. Nors tą dieną buvo užsienio
(Nukelta į 4 psl.)

l-o« Ao|(i'lc« IVamos s a m b ū r i o vaidintojai prie .Klojimo teatro" Punske.

Marcelijus Martinaitis
Arnoldo Baryso nuotrauka

Knygos praeitis
ir dabartis
(Atkelta iš 1 psl.)
Trečią kartą istorijoje lietu
viška knyga į savo kraštą grįžo
per svetimas žemes. Pirmą kar
tą Martyno Mažvydo Katekiz
mas, o su juo ir raštas atkeliavo
iš Karaliaučiaus, antrą kartą
spaudos draudimo metais lietu
viški raštai plito iš Mažosios
Lietuvos ir Amerikos, trečią
kartą, sovietmečiu —jau iš visų
keturių pasaulio dalių. Štai dar
viena mūsų knygos mitologema:
panašiai kaip pranašai turi pa
likti savo tėvynę, būti iš jos
ištremti arba išvyti, kad kada
nors sugrįžtų jų darbai ir
ištarmės, taip ir mūsų knyga
grįžta per nusiaubtą tautos
laiką, per svetimas žemes, kar
tais jau be autorių, po jų mir
ties, kaip į gimtąsias vietas kas
kart grįžta mirusiųjųvėlės.
O štai knygos reikšme, vieta,
jos vaizdinys bei šifrai kultūroje
pastaraisiais metais staigiai ir
neatpažįstamai keičiasi. Nėra
eilių prie vos pasirodžiusio kla
siko ar dabartinio poeto kūri
nio, iš vakaro niekas nebudi per
naktį prie knygyno durų, kad
spėtų užsiprenumeruoti raštus.
Knygų yra daug ir beveik tokių,
kokių reikia, tik būk gudrus su
sirasti ir turėk pinigų.
Labai staigiai pasikeitė ir
knygos vaizdas. Ji, pasidažiusi
visais įmanomais dažais, gun
do, vilioja iš knygynų vitrinų ir
nuo prekystalių, savo nugara
neretai užstodama klasiką ir
šiuolaikinių lietuvių rašytoiu
kūrinius. Keli šimtai leidyklų,
ir leidyklėlių išleidžia kalnus
knygų, net neįmanoma suskai
čiuoti, kiek jų pasirodo per
dieną, savaitę, mėnesį, o tuo la
biau jas perskaityti. Tikrai jau
nėra nė vieno, kuris perskaitytų
visas lietuviškai spausdinamas
knygas, jas įstengtų nusipirkti.
Knygos tampa preke, jos ne tiek
-byla", kiek pačios giriasi, rekla
muojasi, apsinuogina, tarsi paneigdamos tą virpulį, kurį jaus
davo mažaraštė tauta, į rankas
imdama giesmyną, elementorių,
Antaną Baranauską, Maironį.
Tokia gašli, savo trūkumus ar
raukšles uždažiusi knyga, kaip
ir bet kuri prekė, greit sensta,
nusibosta, šalinama iš namų ar
išmetama dažnai visiems lai
kams.

garbiai žiūrėti į bet kokią kny
gą, šiandien sunku pripažinti,
jog su atgauta laisve baigėsi ir
romantinė knygos veikmė, ne
tenka reikšmės kaip kultūros,
nekasdieniško jausmų ir proto
nuskaidrėjimo
ženklas,
kai
skaitantis žmogus yra nepa
prastai gražus. Knygos tampa
darbininkėmis, patarėjomis, re
gistratorėmis, žinių saugotojo
mis, tad silpnėja jų paskirtis
reikštis ir išreikšti, telktis ar
gintis, su ja ir per jas bendrauti
su Martynu Mažvydu, Kristijo
nu Donelaičiu, Maironiu, Puti
nu, žmogaus ir Dievo kūriniais.
Tati sutrinkame, pažinoję savo
jo spausdinto žodžio tradiciją
kaip dvasinės bendrystės reiš
kimąsi, tik kultūroje ir per
kultūrą aprėpę jo reikšmių ir
prasmių arimus.
Tuo tarpu raštas, knyga, kaip
ir turi būti, yra integruojama
visame valstybės ir visuomenės
gyvenime, be galo keičiasi pask
lisdama po įvairias kultūros,
mokslo, ugdymo bei valdymo
sritis. Tad vis rečiau tenka dirs
telėti į savo išsaugotą, sunkiai
įsigytą, kartais slapstytą, nusi
rašytą vienintelę knygą. Griūva
hierarchinė rašto sistema; kaip
ir visur kitur, taip ir čia įsigali
demokratija.
Ypač sustiprėjo, ir išryškėjo
rašto, spaudinio, knygos infor
macinė paskirtis. Tapusi ir
technine informavimo
prie
mone, ji greit netenka savo
vertės, nes informacija genda
greičiau negu žuvis. Toks kny
gos vienadieniškumo ir laikinu
mo šešėlis krenta ir ant visų
kitų leidinių. Šiandien bet koks
tekstas, rodos, yra lengvai atku
riamas, dauginamas, platina
mas. Nereikia, kaip būdavo ne
seniai, pirkti knygą ir ją „sau
goti vaikams", nes tai galėjo
būti paskutinis leidinys. Tad
tame triukšme kartais sunku
išgirsti, ką „byla" knyga, o juo
labiau — „permanyti".
Bet pagaliau mūsų knyga turi
savo institucijas: katedras, mo
kyklas, leidyklas, laisvą spau
dą, profesorius, bibliotekas,
akademinę aplinką, kuri pa
prastai apsaugo intelektualinį
rašto orumą. Vienos knygos su
renka būrius skaitytojų per
trumpą laiką ir iši yksta, o ki
tos — per dešimtmečius ir
šimtmečius, nes jos būna susiju
sios su didžiaisiais visatos,
gamtos, tautos gyvenimo cik
lais, alsuoja amžinybe kaip visi
šventi, per kančią, su didelėm
pastangom ir įtikėjimu rašyti
tekstai. Tai ir pradėjo Martynas

Yra ftftjpi ir yra knygos. Isto
rija pateikia pavyzdžių, kad il
giausiai išlieka deginamos kny
gos, tapdamos knyga. Tačiau
šiandien tokių nėra ir gal ne
bus, nes nesirodo degintojai, o
buvusieji — išsislapstė
Nuo mažens auklėtiems pa- Mažvydas
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Poezija tarp ironijos ir

-

MOKSLAS, MENAS,

LITERATŪRA

išpažinties
IŠ POEZIJOS PAVASARIO '97

Šiemetinio Poezijos pavasario
Lietuvoje dienomis lietuvių po
etai kartu su užsienio kolego
mis dalyvavo Lietuvos rašytojų
sąjungos surengtoje konferenci
joje „Amžiaus poezija: tarp poe
zijos ir išpažinties" Poetai dis
kutavo, kaip jie suvokia ironijos
ir išpažinties prieštarą, ką ma
no apie poezijos ypatumus ir
priedermes šiais laikais, kai
žmonių gyvenimas tapo perdėm
ironiškas.

Marius

Burokas

Ričardas

VASAROTOJAI

Konferencijai vadovavo ir to
ną, diskusijų kibirkštį pamė
gino įskelti poetas Kornelijus
Platelis tokiu įžanginiu žo
džiu:
„Įtariu, kad šiandien mums
nepavyks apžvelgti amžiaus po
ezijos, juo labiau, kad mūsų fo
rumas tarptautinis, ir kiekvie
nas svečias ar lietuvių poetas
yra į čionai atsinešęs labai jau
skirtingus įsivaizdavimus apie
amžiaus poeziją. Savo įžangi
nėmis pastabomis jokiu būdu
nesiekiu nubrėžti mūsų pokal
bio gairių, nustatyti diskusijos
rėmų.
Nei ironija, nei išpažintis nė
ra poetinės kategorijos, šios są
vokos žymi poeto nuostatas sa
vęs ir pasaulio atžvilgiu ir todėl
daugiau siejasi su jo kūrybos
intencijomis negu su raiškos
būdais. O kūrybos intencijos —
tai tokia paini ir asmeniška sri
tis, kad leidžiantis į ją esti rizi
kinga pakliūti į saviapgaulės ir
nesusipratimų pinkles.
Ironiškasis poetas žvelgia į
realybe ir save iš tam tikro nuo
tolio, o linkęs į išpažintis nek
vestionuoti savo susikurto rea
lybės vaizdinio ir juo labiau sa
vęs, išpažįstančio tam tikrus
dalykus. Kita vertus, ironija
kartais gali būti tik kaukė, sle
pianti nesugebėjimą suvokti ir
išreikšti esminius išorinės ar
vidinės tikrovės pavidalus, o
išpažintis gali turėti subtilios
ironijos. Tai irgi labai supainio
j a reikalą. Todėl aš pats, kal
bėdamas apie šiuos dalykus,
esu linkęs viską paprastinti ir
mėginti pakišti po labai jau
bendromis sąvokomis.
Ironija daugiau siejasi su po
linkiu kurti tam tikros realybės
vaizdą, išpažintis — su polin
kiu reikšti lyriškus jausmus
apie menamą, tarsi visiems juvokiamą realybę. Tarp kiekvie
nai poetinei stilistikai priski
riamų tekstų rastume tiek iro
niškų, tiek lyrinių kūrinių. Ta
čiau žvelgdami į šio amžiaus
lietuvių poeziją, matome, kad
trečiajame ir ketvirtajame šio
amžiaus dešimtmetyje rimčiau
būdavo traktuojamos išpažin
tys, o ironija kibirkščiavo tuo
metinių modernistų kūryboje
Pirmaisiais sovietinės okupaci. jos dešimtmečiais ironija iŠ viso
buvo išgyvendinta. Cenzūra to
leravo tik „buržuazines" atgyve
nas ir užsienio „buržujus" plie
kiančią satyrą, o išpažinti buvo
leidžiama tik savo meilę So
vietų šaliai ir tikėjimą šviesia
jos ateitimi. Vėliau įsitvirtinęs
pseudolietuviškas
idiliškasis
romantizmas taip pat nemėgo
ironijos. Ir Vėl, kaip ir ketvirta
jame amžiaus dešimtmetyje,
ironija sugrįžo į septmtojoaštuntojo dešimtmečio tekstus
su pro cenzūros kordonus pra
siveržusių modernistų kūryba.
Dabar ironija, ilgai buvusi po
dukros vietoje, tapo net popu
liaresnė už išpažintis. Ją ypač
pamėgo jaunesni autoriai, pas
tebėję, kad rimtai ką nors
išpažįstant nesunku apsijuokti.
Žinoma, ironija visada esti ge
riau už literatūros banalybes
mėgdžiojančio autoriaus pseudoišpažintis. Tačiau nei išpa
žintis, nei ironija negali būti
kūrybos tikslu, nes tuomet kū
rinys eksponuoja tik autoriaus
nuostatą ir yra paprasčiausiai
silpnas.
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Rašytojų klube, Vilniuje, susitiko 'iš kairės) poetas Justinas Marcinkevičius, Kazimiera Bradūnienė, poetas Algimantas Baltakis ir poetas Kazys B r a d ū n a s .
Arnoldo Baryso nuotrauka

Nors ironijos jau esama pa
čiuose seniausiuose žmonijos
tekstuose — sakraliniuose (Rigveda) ir pasaulietiniuose (Egip
to meilės lyrika, Homeras) — ji
dažniausiai buvo suvokiama
kaip marginalinės kultūros da
lis. Manau, su didesnėmis ar
mažesnėmis išlygomis, tai gali
ma pasakyti apie visų tautų
poeziją. Ir tik mūsų amžiuje
ironija tapo pilnateisiu poetinio
teksto komponentu. Daugelyje
gerų kurinių ji susilydė su
išpažintimi į naujos, aukštos
prabos lydinį taip, kad jame
nebeliko jokio „tarp". Anglakalbėje literatūroje tai atsitiko
James Joyce, T. S. Eliot, Ezra
Pound laikais, lietuvių lite
ratūroje — kiek vėliau. Dauge
lyje gerų kūrinių šios dvi nuos
tatos dar tebesilaiko atskirai.
Man regis, didėjant informaci
jos srautui ir mažėjant pasau
liui, autoriui darosi vis sunkiau
rimtai žiūrėti į savo išpažintis
ir net savo ironiją. Lieka toji
pati archaiškoji vertybė — poe
tinio teksto jėga, sukabinanti jo
žodžius, idant jie nepabirtų, kai
yra pajudinti suvokėjo žvilgs
nio, tarytum kortų namelis".

Kad ironija su išpažintimi sie
jasi, susilydo, poetas Algiman
t a s B a l t a k i s įrodinėjo 1977
metais
išleistų
Marcelijaus
Martinaičio Kukučio baladžių
pavyzdžiu. Toks lydinys, pasak
prelegento, priklauso nuo poeto
talento, kurio nestokoja .Kuku
čio" autorius. Stipriausiu lietu-.
vių ironiškos poezijos pavyzdžiu
Baltakis nurodė keleriais me
tais anksčiau išleistą Vlado
Šimkaus eilėraščių rinkinį Bites
pabėgėlės.
Jaunas
poetas
Gintaras
Bleizgys prisipažino, kad mąs
tydamas apie ironiją ir išpažintį
lietuvių poezijoje beveik auto
matiškai prisiminė Antaną Miš
kinį, ypač jo ankstyvąją kūrybą,
kurioje gražiai derinasi kai
miškasis lyrizmas ir miestie
tiška poetinė kultūra. Kaimo ir
gamtos vaikas, patekęs į mies
to kultūrą, persisunkia ja, ta
čiau kartu čia lieka ir svetimas.
Tada ir atsiranda ironija, susi
dvejina Miškinio eilėraščių sub
jektas: vienas gyvena miesto
gatvėse, užeigose, o jo antrinin
kas tarsi stebi šiojo gyvenimą,
prisimindamas tą laiką, kai

„mes augom kaime". Subjektas
šypsosi, kartai 2 tyčiojasi iš pa
ties savęs: sodžiau-; vaikui keis
tas ir juokingas miesčionis, o
miesčioniui — kvailokas ir ne
mažiau keistas sodietis.
Poetas ir literatūros kritikas
Vytautas Rubavičius teigė,
kad mūsų laikais galima egzis
tuoti tik ironiįkai, kadangi su
vokiame save be sąsajų su sak
raline sfera. Praradęs dvasinius
bei dorovinius orientyrus, už
miršęs dešimt Dievo įsakymų,
žmogus negali patirti išpažin
ties būsenos. Išpažintis reika
linga aukštesnės ją įprasmi
nančios galios.
Pasak Rubavičiaus, anais, so
vietiniais laikais lietuvių poetai
išėjo gerą ironijos mokyklą, kuri
padėjo jiems išlikti savimi, ne
įsileisti į sieią arba pašalinti iš
jos ideologini užkratą. Ironija
padėjo susikurti ir saugoti savo
individualią erdvę ir kartu ak
tyviai veikti skaitytojų sąmonę,
nes ironija buvo susijusi su vi
suomeniškai reikšmingais daly
kais. Ji ir dabar padeda prie
šintis naujų ideologijų bei ritu
alų kvaituliui, ir ypač politinės
demagogijos srautui. Juk mūsų
dabartinė lietuviškoji politinė
tikrovė — tai tikras groteskas.
Tačiau ironijos galia labai di
delė, nes toji politinė tikrovė ne
pakenčia, kai rodomas jos men
kumas. Šiuo atžvilgiu ironija
buvo ir bus reikalinga.
* **
Poezijos' pavasario svečias iš
Rusijos poetas Aleksandras
Tankovas -ikė,kad Rusijoje
dabar taip pat populiari iro
niška poezija ronija dažnai net
tampa kūrino tikslu. Antra
vertus, žaidimai žodžiais ir
reikšmėmis ~apaprastina lite
ratūrą, daro j,: infantilia.
Konferencijoje dalyvavo ir
Lietuvoje žinoma literatūros ty
rinėtoja, Vilnaus universiteto
profesorė Viktorija Daujoty
tė. Rašytoju .-.tjungos pirminin
kas Valentina- Sventickas. pra
nešęs, kad pr)fesorė išskubėjo
pas studentu- perdavė dvi Vik
torijos Daujotytės tezes, pasa
kytas konferencijos pertraukos
metu, geriant -cavą: ironija poe
zijoje yra ėi.nas į paviršių,
išpažintis — • imas giliau. Nagrinedama šia- sąvokas Donal
do Kajoko ;• Arno Ališausko
knygose. lyg:t ama jas su Algi
manto Mack.. s poezija, poete
Nijolė Miliauskaitė pripažino:
kadangi lietuvių poezijoje daug
ironijos ir si os atsiskleidimo
momentu, ji ikisi. kad mūsų
poetai ir toliai, šypsosis.

Konferencijos „Amžiaus poezija; tarp ironijos ir išpažinties" dalyviai — Itetuvių »<••»» Kornelijus Platelis ir š v e d ė . Gotland saloje veikiančio Baltijos
salių raiytojų centro atstove, literatūros kritikė Gunilla Forsen Traku rajono Zabarijos kaime A. Alisankos m e d ž i o skulptūrų parodos atidaryme.
Oiojos Barysaitės nuotrauka
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KOnierenciJOje Pateikė ir kiti
tif
* ' ' ( t u v i ų , t iek Užsienio š a l i ų
poetai bei lit. raturos t y r i n ę -

jie juokdavosi
karštais vidurdieniais
stoviniuodami arkų šešėliuose
atrodė visąlaik vėsūs ir guminiai
apsilaupiusiais dažais tose vietose
kur rūbai lietė odą
jie buvo protingi ir bekvapiai
žiaurūs ir raukšlėti
srovendavo lyg smėlis gatve
risdavosi lyg sausa žolė dykvietėmis
niekada neužmiršdavo kas jie
ir kur esą
pasirodydavo vasaromis mažuose
provincijos miestukuose
kur prie jūros
storais pinigų kapšais ir dėžute knygų
nešini
išsirausdavo smėlyje urvus
gyveno kolonijomis
mes nekantriai laukdavome
sezono pradžios
tepėme ginklus taupėme šoviniams
dresavome aptingusius šunis
mokėmės žaibiškai užversti knygas
kad jie liktų tarp lapų
besijuokdami lyg dievai
pajūrio arkų šešėliuose
už storus kapšus įsigydavome margų
užjūrio pašto ženklų
ir pasibaigus sezonui, rūšiuodami juos
atsidėdavome ilgam laukimui

Tom

Šileika

už pusšimčio žingsnių vėl
sodink sunkiai bevaldomą
kūną ant suolo priešais
fontaną apsiramins širdis
klebetavus į šonkaulius
plaučių šniokštimas aptils
pusvalandį dar pasėdėk
gal sulauksi skaidraus
vaizdo iš praeities ar
malonaus pašnekovo

Sigitas

Birgelis

ROMOJE
akmeninė širdis
įsiskverbusi į grindinį
iš tūkstančio metų
akmeninė verona
akmeninė lemtis
via apia antica
šiandien nutilo
paskutiniai
krikščionys
nakty
kaukė šuva
vedamas
pas neroną

Transtroemer

ROMĖNIŠKOS

ARKOS

Didžiulės romėniškos šventovės prieblandoj susispietė į kampą turistai.
Viena po kitos jiems vėrėsi arkos, žvilgsniu neaprėpiamos.
Plaikstėsi žvakių liepsnelės.
Beveidis angelas apkabino mane ir sukuždėjo, visą kūną nusmelkiančiais
žodžiais:
„Nesivaržyk, kad esi žmogus, būk išdidus!
Ir tavo viduje — nesibaigiančios arkos.
Tu niekada nebūsi užbaigtas, yra,taip, kaip turi būti".
Mane apakino ašaros,
buvau išstumtas į saulės įkaitintą piazza
sykiu su Mr. ir Mrs. Jonės, Herr Tanaka ir Signora Sabatini,
ir jų viduje slypėjo arkų arkos.
Vertė Zita Mažeikaitė
CYRIE
Mano gyvenimas kartais imdavo matyt tamsoje.
Būdavo lyg atsidūrus pakeliui sunerimusioje minioje,
aklai traukiančioje į gatvę stebuklą,
kai tuo tarpu likdavau stovėti nematomas.
Panašiai vaikas užmiega su baime,
į širdies sunkius žingsnius įsiklausęs.
Jie dunksi toli toli, kol rytas į užraktą įkiša spindulį,
ir tamsios durys atsidaro į šviesą.
Vertė Marcelijus Martinaitis

tojai. Štai kai kurios jų mintys:
Tom Thoefner (Danija): Po
ezija tarp ironijos ir išpažinties?
O gal virš šios priešpriešos? Gal
dabartis yra didelis eksperi
mentas, susiejantis šias, atro
dytų, nesusiejamas sąvokas?
Neturiu čia galvoje ironiškų
išpažinčių ar išpažintinės ironilos — man svarbu tam tikras
ironiškas žaismingumas, kuris,
kad ir kaip paradoksiškai šitai
atrodytų, yra gana nuoširdus.
Gal čia ir yra tai, kas vadinama
postmodernizmu, kada maišomi
stiliai, citatos, kultūros sferos ir
tarpsniai Tačiau aš šią nuošir
džią ironiją pastebiu tik pasta
raisiais metais.

Katerina Anghelaki-Rooke
(Graikija): Šių dienų poeto gal
voje ironija dažnai užima praei
tyje gyvavusio lyrizmo vietą.
Ironiškai aprašoma didžiuma
to.kas yra ir ko trūksta, ir šitai
reikia daryti vis greičiau, nes
greitis ir sudėtingumas yra
mūsų laiko bruožai. Netgi poe
tas turi arba prisitaikyti prie
šių realijų, arba užsičiaupti. (...)
Išpažintis gali būti suvokiama
kaip beformė, išsiliejanti, pana
ši į vandens tėkmę, siekianti ar
tumo ir ryšio. Tad į ironiją, gali
ma žvelgti kaip į tuščią formą,
susilaikymą, sausumą (nelyg
sausas humoras), priemonę ats
kirti ir nutolinti. Tačiau kas bū
tų viena be kitos?

Šių metų Poezijos
pavasario
dienomis
Lietuvos Rašytojų są
jungos leidykla išleido
švedų poeto Tomas
Transtroemer poezi
jos knygą Patikslini
mai regi mane. Poezi
jos pavasario rengi
niuose dalyvavo ir pats
autorius. Šie du Tomo
Transtroemer'io eilė
raščiai buvo skaityti
Poezijos pavasario pro
gramoje.

R i m v y d a s Šilbajoris (JAV):
Norėčiau paminėti vieną labai
intymų Arno Ališausko eilėraš
tį: „Kvailu laiku ties Nerimi".
Pasiremdami Roland Barthes
sąvokom, galėtume pasakyti,
kad šiame eilėraštyje išpažintis
virsta protestu prieš šiuo Lietu
vai kritišku laiku kraštą val
dančią pasenusią ir išties kvailą
vertybių sistemą. Arno Ališaus
ko eilėraštyje vėluoja ledone
šiai, akliesiems vaidenasi balta
mirties žolė... Minima „į purvy
no tyrą suklupsi neapdairiai" ir
susitepusi mergaitė nejučia vir
sta pačios mūsų žemės simbo
lišku įvaizdžiu, Lietuva, ban(Nukeltaį4psl.)
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Los Angeles Dramos sambūris Lietuvoje
(Atkelta iš 2 psl.)
delegatų, Seimo pirmininkas,
kiek pavėluotai atvykęs, trum
pai prašneko ir, skubotai paval
gęs, mums palinkėjo geros sėk
mės ir šaunios viešnagės Lietu
voje. Po priešpiečių išsiskirs
tėme kas kur, reikėjo ir pail
sėti, nes kitą rytą važiuojame į
Lenkiją pas Punsko ir Seinų lie
tuvius. Ten vaidinsime tikrame
„Klojimo teatre".
Netikėtos gastrolės
P u n s k o ir Seinų
lietuviams
Gal porą savaičių prieš iš
vykstant į festivalius Dramos
sambūrio pirmininkas Aloyzas
Pečiulis manęs atsargiai pak
lausė: „Ar kartais būtų kaip
nors įmanoma Tris mylimas'
parodyti ir Punske?" Jis gimęs,
augęs ir mokslinęsis Punske,
ten turi daug giminių ir draugų, Punsko .Klojimo teatre" Los Angeles Dramos sambūris vaidina Žemaites „Tris mylimas": (ii kaires) Marytė
gerai pažinęs lenkiškas pries- Kašėtaite, Veronika Ragauskiene ir Amanda* Ragauskas.
paudas, panoro, net savomis
lėšomis, parodyti pirmą kartą durys įveda į klojimą, kur sus- dingi Seinų seminarijos rūmai, tis: kai scenoje reikia pakeisti
Punsko lietuviaims išeivijos pa tatyti storų lentų suolai gali su- kuriuose mokėsi daugelis tau- dekoracijas, tai. paspaudus mygarsėjusį teatrą. .Aloyzai", sa sodinti 200 žmonių, visad jau tos šviesuolių — Tatarė, Kudir- gtuką, ta piramidė staiga prakau, „būtinai vaidinsime, o su trių lietuviškam žodžiui nuo ka, Krupavičius, Avižienis, My- deda suktis ir žiūrovai, apsukti
sitikę su Punsko ir Seinų lie širdžių žiūrovų. Ar susirinks kolaitis ir daugybė kitų. Dabar nugara į sceną, išeina pasituviais, ko gero dar ir apsi tiek žiūrovų. Juk antradienio tie rūmai prašosi didelės pagal- vaikščioti į fojė. Veiksmui pra
sidedant, visi žiūrovai vėl atsuašarosime". Ir va, Aloyzas Pe vakaras, ūkininkams brangus bos,
Skubėjom aplankyti statomus kami į sceną. Dramos sambūris
čiulis, tas ištikimas Suvalkų tri laikas. Be to, buvo šalta diena
kampio patriotas, jau tą pačią ir pro klojimo plyšius skverbėsi lietuvių Kultūros rūmus. Labai buvo vienintelis mėgėjų teatras,
nustebome rūmų didumu ir erd- bet savo uždavinį atliko. Pasdieną dūzgė telefonais, siuntė šaltas lenkiškas vėjas.
Kai
„Trijų
mylimų"
vaidintove.
Čia turėtų būti Lietuvos Re- lampinėję kiek po uostamiestį
faksus, su savo seserim Punske
planavo, kaip jos namuose visus jai rengėsi ir grimavosi, sto- spublikos ambasada ir ambasa- grįžom į viešbutį, nes jau kitą
priims, valgydins ir apnakvy- vėjau laukė ir skaičiavau žiū- doriui butas, mažas viešbutis, rytą važiuojame į Telšius, kur
dins. Savo pažįstamiems įsakė rovus. Pradžia nebuvo links- krautuvė, salė su scena ir pa- vyks tikrasis Žemaitės komediparūpinti ungurių, juos išrū ma.. Tik, bematant, skubėjo našiai. Dar daug lėšų reikia, jos „Trys mylimos" festivalis,
kyti, kad sambūriečiai galėtų pėsti, šeimos su vaikais, su- kad rūmai pradėtų gyvuoti, o
Telšiai, Alkos buities
pasmaguriauti. O likimas taip judėjo ir mašinos. Maniau, kad dabar dar ir langų nėra. Atrodo,
muziejus ir Žemaites
jau lėmė, kad atsirado dvi lais aš galėsiu žiūrėti vaidinimą klo kad Lietuvos vyriausybė žada
teatras
vos dienos Vilniuje, nes mūsų jimo erdvėj. Kur tau, uodas sna ateiti į talką. Iš čia skubėjom
atgal
į
Vilnių,
nes
kitą
dieną
tuIš Klaipėdos į Telšius trumpa
vaidinimą Vilniaus Jaunimo po nebegalėjo įkišti — tiek pri
teatras nuo antradienio perkėlė kimštas klojimas stačių, ir dar rime vaidinti Nekrošiaus gar- kelionė. Mus apgyvendino maį ketvirtadienį. Taigi, turėjome ant visokių klojimo rakandų siajame Jaunimo teatre. Prie žame, bet puikiame viešbutyje,
dvi dienas pabuvoti lietuviškoje šalo kantrūs svečiai. Maži vai muitinės negailestingai pras kuris turi tik penkis ar šešis
Lenkijoje. Planavimas vyko vi kučiai stoviniavo parėmę smak tovėję prie skersai kelią pames kambarius. Bet visur marmu
sais įmanomais kanalais: iš relius ant scenos krašto. Nek tos „lazdos" daugiau nei porą ras, puikus baras ir restoranas:
Santa Monica, per Vilnių dėl lauskit, labai sunku apibūdinti valandų, pagaliau jau atsirado Vėl tempėme lagaminus į antrą
aukštą ir jau trečią valandą po
transporto, su Punsko klojimi- tą jausmą, kurį išgyvenome, me Vilniuje.
matydami
vaikučius,
jaunus
ir
pietų laukėme festivalio atida
Vilniaus
Jaunimo
teatre
nio teatro vadovais. Ir kaip
sklandžiai viskas buvo suorga senus, kurie išugdė atsparumą vaikščiojome po sceną ir prisi rymo. Buities muziejus yra tolo
ir kietus pečius pakelti naštą.
mename, kad čia dirba genialu kai nuo miesto, prie gražaus
nizuota.
Vaidinome be jokios pertrau sis režisierius Eimuntas Nekro miško, kur stovi didelis vėjo
Ankstų antradienio rytą iš vi
kos,
nes niekas negalėjo pa- šius, kad Vilnius išlepintas ir malūnas, klojimai, viename jų
sų Vilniaus paviečių mus surin
judėti
ir atgauti savo vietą- Sce- režisieriaus Rimo Tumino, ir įrengta scena. Dešiniame prie
ko jau į Vilnių atlėkęs Aloyzas.
šviesos režisieriaus Jono Vaitkaus ir klojimo kampe stovi trys diKai visi buvo sugaudyti, turisti noje tik dvi lempos
Dekoracijos ir scenos bal- džiulės, labai spalvingos ir stiniu patogiu autobusiuku jau gana. Žiūrovų dėmesys labai d^4*°ai
•* Telšių jau atvežti, ap- lizuotos lėlės — Trys mylimos;
riedėjom Lazdijų muitinės link. didelis, paploja, skaniai nusiNesivežėm lagaminų, tik vienai juokia ir ploja, ploja atsistoję... švietimas parengtas, techniki- vėjuje draikosi jų kaspinai ir sinakčiai reikalingus daiktus, tad Aloyzas nervuojasi, tokiam ma nis personalas labai profesinis jonai. Prie jų festivalio atidarymuitininkams nereikėjo daryti žam užkulisyje trypia ten ir at- ir mandagus. Pas vaidintojus mui buvo sukviesti visi dalykratų. Labai greit pralindom gal. Pasipylė scenon gėlės... jaučiamas nejaukus virpėjimas, vaujantys teatrai, miesto meras
pro muitininkus — Laba diena / „Aloyzai, eik į sceną, čia tavo Uždanga ir spektaklis įsibė- A Lauraitis gražiai visus pasDzien dobry — ir jau laisvai rie- gimtinė, tavo draugai, pasigirk, gėjęs, žiūrovai kartu su scena, veikino ir paskelbė Žemaitės
dame per žalią gamtą, gražiai kad tu ne tik pats parvažiavai, kartkartėm per kai kurias sce- komedijos „Trijų mylimų" fes
išdirbtus laukus, miškus, eže bet dar ir teatrą parsivežei"... nas ne tik juokas, bet net ir plo- tivalio atidarymą.
Svečių pasveikinimui Telšių
rus ir ežerėlius. Apsvaiginti Teisybė, kad jis turi daug gimi- Jimai pasigirsta. Koks šiltas
taip nuostabiai gražios gamtos, nių, nes iš gėlių puokščių tik jausmas perbėga per kūną... Žemaitės teatras vaidino irgi
baigta, žiūrovai labai Žemaitės komediją „Piršlybos".
nei nepąjutom, kai mašina įsu galva tekyšojo. Aišku, ir rėži- mKomedija
ieu
net
sierius,
ir
vaidintojai
buvo
šiltai
""
atsistoję garsiai plo- Prieš klojimą, ant gražiai nuko į didelį Aloyzo
šeimos
a
pamylėti.
Ilgai,
dar
ilgai
ūžė
J
Gėlės..
„Kaip
jūs gražiai kai- šienautos vejos, saulutės natūkiemą. Keli laiptai mus įvedė į
klojimas,
šilti
padėkos
žodžiai,
bate"...
Laimingi,
kad Vilnių raliai apšviestame režisierės L.
didžiulį erdvų dviejų aukštų na
mą. Čia, kaip penkių žvaigždžių kai kur net ir ašarėlės... Dievu- laimėjome. Dabar einame į kitą Pocevičienės pastatyme vaidinviešbutyje, buvome paskirstyti liau, sako senutė motina, kaip salę atsigaivinti. Daug svečių ir tojai buvo vikrus, smagūs ir
nakvynei. Vargšas tas mūsų jūs gražiai kalbate... vis gir- visi nuoširdūs. Taip besilinks- įtikinančiai perteikė piršlybų
pirmininkas — jaudinasi, vis dejom — kaip jūs gražiai kal minant pasigirdo gražūs balsai nuotaikas. Buvo labai smagu
bėga į gatvę, dairosi, o ungurių bate. Amerikos lietuvis susi — tai iš Kauno atvykę keletas žiūrėti, kaip iš už klojimo gravis dar nėra. O juk artistai, jungė su Lenkijos lietuviu. Po etninio ansamblio dainininkų, žus žirgas dailia bričekele atvekaip visada, alkani. Pagaliau su spektaklio susibėgom į kultūros Kokie ramūs ir gražus jų balsai žė piršlį ir jaunikį. Vikrus spekunguriais įriedėjo džiaugsmin namus, kur vaišinami daina ir kokios gražios tos senovinės taklis buvo įvertintas žiūrovų,
sėdinčių ant suolų ir labai daug
gu veidu Aloyzo svainis O jau vome, o,akordeonui ir birbynei dainos.
Po
gražių
kalbų
ir
linkėjimų
ant kvepiančios žolelės, ilgais
grojant
'norintieji
gerai
pasi
vaišes, vaišės... Stalas beveik,
skubėjome
namo,
nes
rytą
jau
plojimais
ir gėlėmis,
šoko.
palinkęs nuo gėrybių, šviežių
Pertraukos metu pasirodo
Kitą rytą jau buome Seinuose. trauksime į Klaipėdą, kur jau
daržovių, jaunų salotėlių, ridi
kėlių ir visai mažiukų agur Buvusiuose vyskupo Antano penktą valandą po pietų turime Telšių Aukštesniosios taikomokėlių Visko prikrauta, bet man- Baranausko apleistuose rūmuo vaidinti tarptautiniame festiva- šios dailės mokyklos šokėjos. Vi
driausiai
laikėsi
unguriai, se įsikūrusi Lietuvos Respubli ryje JŠermukštinis". Festivalyje sos grakščios, beveik vienodo
skleisdami dar šviežią dūmų kos ambasada. Aišku, lauke dalyvauja Vilniaus, Kauno, ūgio ir vienodų drabužių šokėkvapą. Pagaliau, gana vaišintis, plevėsuoja trispalvė, kuri būda- Minsko, Stockholm'o, Kįjevo, jos, lyg prityrusios balerinos,
Dar spėjome pamatyti keletą v o dažnai nuplėšiama ar šiaip Los Angeles ir kiti teatrai, pašoko Kielytę, Priegalvėlį, LePunsko gatvių ir artėjome prie sudraskoma, ar pavogiama. Da- Daug spektaklių vyko mažojoje vandrėlę ir Trapuką. Koks
taip laukto Klojimo teatro. Vėl D a r pastatyta būdelė, kur sėdi salėje, mažiau didžiojoje, kuri žavus vaizdas — Šoka prieš kloriedėjome gegužės mėnesio ža policininkas ir saugo ambasadą nepaprastai puošni. Turiu pa- jimą ant pievelės, kiek tolėliau
lumu ir žydinčiais sodais. Stai ir vėliavą Aplankėm ambasa pasakoti apie šią salę — pirmą stūkso milžiniškas miškas ir
ga, netoli mūsų kelio, pakal dą, lipdami daugelio pėdų nu kartą savo gyvenime tokią ma- vėjinis malūnas. Dar vienas nenėje, išvydome Punsko kultu dėvėtais balto marmuro laip- čiau. Scenoje nėra uždangos, o tikėtumas — ogi pasirodo ir
rinių pasireiškimų rūmą — Klo- *•«•• Trumpai paviešėję pat- scenos šonai ir užpakalinė dan- Masčio (ežero vardas) pagyvejimo teatrą. Pirmą kartą savo ii- raukėme remontuojamos kated- ga uždengta tiesiais audiniais, nusin žmonių ansamblis. Ryšgame teatriniame gyvenime r o s Pu»ėn. Dešinėje altoriaus net be jokių įprastinių parauks- kiai jautėme, kad čia šoka pagykvėpavau visai kitu kūrybiniu P u sėje geležinėmis grotomis ati- Įėjimų. Nejauku. Salės grindyse venusieji. Įdomiausia, vienam
oru. Širdis plaka, lyg ir oro tvertoje koplyčioje yra vyskupo yra didžiulis sukamas ratas, o šokėjui pritrūko šokėjos, bet jis
trūksta, akys gėrisi nuo lubų Antano Baranausko palaikai, ant to rato sustatytos staigiai vis tiek šoko vienas ir dar net
nukarusiomis varpomis, o sce- «^° atminimui šalia įmūryta len- kylančios kėdės, lyg būtų kokia kiek įspūdingiau už kitus vynoje viskas iš medžio. Plačios ta. Prie katedros prisišlieję di- piramidė. Bet, va, kur paslap- rus.

šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 2 d.

Galvoju, kad dabar pats me
tas šiek tiek pasakyti apie „Tris
mylimas". Turtinga nkininlrA
Kyverienė, našlė, turi dvi duk
teris: jaunesniąją Domicėlę ir
vyresniąją Petronę. Ūkyje pade
da jaunas samdinys Liudvikas.
Kaimynas ūkininkas, jau sen
bernis, Kozeris lyg ir bendrauja
su Petrone, bet vis dairosi j jau
nesniąją Domicėlę. „Bjauri ma
da — vyresnioji turi pirma ište
kėti", pyksta Kozeris. O Liudvikelis turi savo mylimą Barbe
lę ir norėtų su ja pabėgti į Kau
kazą, bet neturi pinigų. Ana,
trys moterys — pabandys iš jų
visų išvilioti kiek galima dau
giau rublių. Apsimeta, kad myli
visas tris, prašo pinigų ark
liams išvaduoti. Sužino, kad
motina turi net tris šimtus. Kal
bina Domicėlę, kad ji gautų nuo
skrynios raktą ir pasigautų
tuos mamos rublius, o tada jis
ją ves ir jiedu bus „laimingi ir
laimingi". Skrynioje buvo tik
kvitai nuo mokesčių, pinigai ne
dingo. Liudvikėlis dingsta, o
Kozeris gauna Domicėlę už
pačią, priedo dar ir 200 rublių.
Nesudėtinga ta komedija, bet
labai daug vietelių linksmai pa
sijuokti.

tiškai ir pastatymas buvo labai
arti kaimo nuotaikom.
18 vai. Festivalio pabaigai
„Tris mylimas" atvežė Pane
vėžio Muzikinis teatras. Čia jau
buvo visiškai kitokia Žemaitė.
Scenoje vietoje balkių, gražus
salonas su raudonais lengvais
baldais. Viršuje kabo nemažas
,žirandelis", o moterys apreng
tos beveik moderniai. Petronė
— raudonu Carmen syonu, mo
tina (gana apvali) su rožinė
aplink juosmenį raukta suknele
ir, žinoma, tik iki kelių, Koze
ris nudavė labai jau „gay* tipą.
Abu vyrus vaidino Miltinio tea
tro aktoriai. Liudvikėlį visos
mylimos dainuodamos įveža
vaiko vežimėlyje s u vaikučio ke
puraite, pasodina sofoj ir „ko
jytes" įmerkia į didelį dubenį.
Mamatė plauna kojytes, meiliai
šluosto. Režisierius V. Kupšys
čia labai išradingas, gabus šar
žui ir juokui dėl juoko. Čia ir la
bai jau pažįstama tango, gena
dainos melodija: „Ant melsvo
ežero bangų, laivelis supos be
irklų, o tu sėdėjai prie manęs ir
skynei vandens leUjas". Žiū
rovai ūžė, klykė, net ir man
pačiam skaudėjo šonus. Šį pas
tatymą Kultūros ministerijos
atstovas Jucius pavadino ero
17:30 vai. Klaipėdos universi tine komedija. Tokia tai buvo
teto menų fakulteto studentų Žemaitė Panevėžyje.
spektaklis „Trys mylimos", reži
suojant profesoriui P. Bielskiui.
20 vai. iškilmingas festivalio
Čia jau kitoks spektaklis — uždarymas.
Įžangai
Telšių
Kozeris lyg žioplas, juokingai Aukštesniosios taikomosios dai
įtraukiamas per tvorą, o Liud lės mokyklos dramos studija
vikėlis, iš baimės užlipa ant klo parodė mažą epizodą lyg ir pan
jimo stogo ir išsitiesia kryžiumi. tomimos, lyg ir išraiškos šokio
Įdomu, nauja.
pavidalu. Viskas slinko labai
19 vai. jau persikeliame į klo lėtai, keistesniais rūbais ir šu
jimą, kuriame yra scena. Čia ta kuosenom. Bet čia jau buvo ne
pati režisierė L. Pocevičienė su tik erotika, o i r sekso užuo
Telšių Žemaitės teatro vaidinto minos. Čia vėl kitokia Žemaitė.
jais pavaišina mus spektakliu Scenoje Žemaitės teatro direk
pagal Žemaitę — „Ženatvės torius Kajetonas Šliogeris, me
laimė". Kaimo pletkininkės, ne ras A. Lauraitis, Lietuvos Kul
ištikimybės ir kitkas buvo pris tūros ministerijos atstovas reži
sierius V. Vidus, Jaunimo tea
tatyta gana profesionaliai.
21 vai. laukėme originalaus tro aktorius Ferdinandas Jak
„Trijų mylimų" Kelmės Mažojo šys, Mėgėjų teatrų sąjungos va
teatro kaukių spektaklio. Čia dovė,, visų teatrų) režisieriai ir
režisierius A Armonas įdėjo kiti. Meras įteikė Los Angeles
daug pastangų ir kūrybos. Vai Dramos sambūrio režisieriui
dintojai turėjo užsimovę di Petrui Maželiui didžiule medi
džiules, įmantriai išdažytas nę, su kruopščiai menininko
kaukes, kurias jie kaukės vi išdrožtu Teliių herbu, trofėja.
duje rankomis veidą įvairiai Režisierius Petras Maželis Tel
tampė, sukinėjo lūpas, išda šių Teatro direktoriui įteikė
rinėjo visokias išraiškas. Įdo gražią su įrašu plakėte. Meras
Telšių
mu, bet vėliau tos išraiškos kar apdovanojo sambūrį
tojosi ir dėmesys jau nebebuvo miesto medaliais ir daug kito
toks stiprus. Šis pastatymas kių dovanų bei sveikinimų.
laimėjo Dauguviečio premiją. Tada komisija paskelbė, kad
Tai va, čia buvo vėl kitokia premija už geriausiai atliktą
Žemaitė. Po spektaklio buvo moters vaidmenį paskirta Los
smagios vaišes prieš klojimo Angeles Dramos sambūrio vai
dintojai Marytei Kašėtaitei.
sceną ir jaunimo vakaronė.

Antroji Žemaitės komedijos
festivalio diena jau buvo Telšių
Žemaitės teatre.
11 vai. ryto „Tris mylimas*
vaidino Telšių Žemaites tea
tras, režisuojant R. Dobrovols
kytei. Tai buvo beveik premje
ra, dar viskas' labai šviežia,
netikra ir didesnio įspūdžio ne
padarė.
13 vai. Salė pilna žmonių —
pažiūrėsim, kaip svečiai iš Los
Angeles pasirodys. „Tris myli
mas" vaidina Dramos sambūris.
Režisierius ir scenovaizdžio
kūrėjas — Petras Maželis, šis
spektaklis buvo artimiausias
Žemaitės ano meto nuotaikoms.
Nepaisant kiek įvesto moder
nizmo, šis spektaklis buvo pava
dintas klasikiniu
Žemaitės
komedijos pastatymu. Žiūrovai
atsistoję lojo, apdovanojo gėlė
mis, o miesto meras padėkojo ir
apdovanojo šampanu. Žiūro
vams be paliovos plojant, į sce
ną įėjo Šiaulių dramos aktorė
Dautartaitė, mums pažįstama
iš jos viešnagės Los Angeles ir
dideliu balsu eiliuotai pasveiki
no bei juokingais eilėraščio pos
mais nuotaiką dar labiau su
šildė.
15 vai. „Tris mylimas*, reži
suojant G. Paliulienei, pristatė
Pasvalio rajono Diliauskų kul
tūros namai. Vienintelis spek
taklis, kurio neteko matyti, tik
žinau, kad jie kalbėjo aukštai

Uždarymui visi susirinko į
Kultūros namų milžinišką salę
paūlionei. Vaiiintasi, skanautasi Pasvalio alum i r šokta, šokta.
Kitą rytą vėl tempėm lagami
nus į Panevėžį, kur jiems
atvežėm kitokią Žemaitę. Milti
nio išlepinti žiūrovai buvo
mums šilti, salė buvo pilnutėlė,
o griausmingi stovinčiųjų ploji
mai mums buvo labai miela
išvykos į Lietuvą pabaiga.
Los Angeles Dramos sam
būrio viešnagė Punske ir Sei
nuose, Vilniuje, Klaipėdoje, Pa
nevėžyje ir Teisiuose mums lie
ka gyvu, kupinu prisiminimų is
toriniu įvykiu, apie kurį bus vis
kalbama ir vis norimos vaizda
juostės. Kokia įvairi ta Žemaitė
režisierių „blūdįjimuose*.

Tarp ironijos
ir išpažinties
(Atkelta iš 3 psl.)
dančia, kaip tas ledolaužis, iš
silaisvinti ne tik iš svetimųjų,
bet ir iš savųjų akmenveidžių
moralinės diktatūros sargų, be
siremiančių okupanto suvoki
mu, kas normalu ir nenormalu.
Eilėraščiu nusakoma būsena
primena Algimanto Mackaus
kadaise skausmingai ironiškus
žodžius: „ledu ir akmeniu, vai
kyste, sninga, sninga ir sninga".
Prieidamas prie konferenci
joje pasakytos savo kalbos išva
dų, Šilbajoris pasakė: kadangi
dabartinėje lietuvių poezijoje
tikrai labai daug irorujos ir sie
los atvėrimo apraiškų, tai gali
ma tikėtis, jog ir toliau mūsų
poetai sugebės šypsotis, anot
rusų poeto Vladimiro Mąjakovskio, kęsdami savojo krašto dan
tų skausmą širdyje.
Šilbajorio išvadai pritarė, ne
tik Nijolė Miliauskaitė, bet ir
kai kurie kiti konferencijoje da
lyvavę poetai. Bet buvo ir kitų
nuomonių.
Sigitas Geda, be kita ko, pa
sakė: pradėsiu kiek drastiškai:
jokios ironijos ir jokios išpažin
ties. Kodėl? Netgi apgraibomis
artėjant prie tradicinio išpa
žinties supratimo, verta prisi
minti, kad ją sudaro mažiausiai
keturi sandai: nuodėmė (nuo
dėmės padarymas, nusidėji
mas), nuodėmės, t. y. kaltės pa
jutimas, išpažintis ir — atgaila.
Kur čia būtų vieta poezijai ar
poezijos vieta?
Laimos S r u o g i n y t ė s (JAV)
nuomone, ironija ir išpažintis
poezijoje daugiau stiliaus reika
las.
Nors šia tema diskutuota ir
ginčytasi daug, neprieita konk
rečių išvadų ir apibrėžimų, kaip
ir konferencijos pradžioje pra
našavo Kornelijus Platelis, bet
juk pagaliau per ginčus kada
nors išsirutulios aiškesnė sam
prata. Tik panašias konferenci
jas ir diskusijas, Australijoje
gyvenančios lietuvių poetės Li
dijos Šimkutės nuomone, derėtų
rengti kitaip. Akademinis kai
kurių kalbėtojų tonas, iš anksto
surašytos ir perskaitytos pai
nios kalbos trukdė konferenci
jos dalyvių tikram, tiesiogiam
bendravimui, atviram pasikeiti
mui nuomonėmis. Ateityje, gal
kitų metų Poezijos pavasario
diskusijų modelis turėtų būti
kitoks — laisvesnio, nuošir-desnio pobūdžio. Toks, kurio metu
poetai vienas su kitu galėtų pa
sidalinti tuo, kas juos slegia, ką
jie jaučia.
Algimantas Antanas
Naujokaitis
• JAV Lietuvių Bendruome
nės Mažvydo k a t e k i z m o mi
nėjimo (1997-ieji — lietuviškos
knygos metai) komitetas turi
Inlernet puslapio adresą: http:.
daugenis.mch.mii.It / atspin
džiai / indexh.htm Susidomėju
sieji ir norintys įsijungti į
Mažvydo „Katekizmo" minėjimo
projektą kviečiami šiuo adresu
pasinaudoti.

„DRAUGO" PRIEDO
VASAROS PERTRAUKA
Kaip ir kiekvieneriais metais
Draugo priedas šešias vasaros sa
vaites neišeis. Šis yra paskutinis
Draugo priedo numeris iki šių
metų rugsėjo 20 dienos, kada jis vėl
pradės eiti. Dėkojame visiems ben
dradarbiams ir pagalbininkams,
kurių dėka Draugo priedas ir vėl
visus metus buvo leidžiamas, ir
laukiame jų tolimesnės paramos ir
įnašo iių metų rudenį.

• Apie daugelą menininkų,
ypač tokių, kurie savo gyvena
mu laiku stengėsi pralaužti už
tvaras kūrybai, yra išlikę arba
buvę sukurta nemažai legendų
ir anekdotų. Šiomis karštomis
vasaros dienomis galima prisi
minti vieną pasakojimą apie
Jurgi MafciCną, „Fluxus" sąjū
džio
1950-ųjų
dešimtmečiu
Amerikoje pradininką (jo ir jo tinkąs; pasiūlydavo lėkštę šaltibendrininkų darbų paroda kaip barščių kartu su pora riekių
tik šiuo metu vyksta Vilniaus juodos duonos. Tik jeigu norin
Šiuolaikinio meno centre). Esą tysis būti Auksininku tai ska
jis naudojęs būdą nuspręsti, ar niai suvalgydavo, bodavo jis
norintis į „Flunas" sūkurį pa priimtas į avangardinio sąjū
tekti jaunas menininkas tam džio vidinį ratelį.

