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Visas gyvenimas -
atminimui 

vyro 

Tapybiškai spalvingas, ma
loniai šiltas ruduo Lietuvoje 
atnešė mums be galo bran
džias jubiliejines šventes. 
Viena jų — dailininko Pau
liaus Augiaus-Augustinavi-
čiaus — 90-asis gimtadienis. 
Jo žmona, vaikų rašytoja, 
Maironio dukterėčia, Danutė 
Lipčiūte-Augienė, atvykusi j 
Lietuvą, ir turėjo tikslą — pa
minėti, prikelti iš užmaršties, 
pagerbti savo vyro dailininko 
Pauliaus Augiaus, atminimą. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio namuose kunigas Babo-
nas aukojo Mišias už jo vėlę. 
Čia buvo susirinkusi plati 
abiejų menininkų giminė. 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje parengta ir atidary
ta paroda, skirta dviems meni
ninkams — Danutei ir Pauliui 
Augiams. O taip pat Maironio 
namuose surengtas šventinis 
atminimo vakaras, skirtas 
Pauliui Augiui-Augustinavi-
čiui. Vakare dalyvavo dailinin
kai V. Valius, K. Paškauskas, 
menotyrininkė I. Korsakaitė, 
violončele grojo Saulius Lip-
čius, o klasikine gitara — jo 
sūnus, taip pat Saulius. 

Šio straipsnio autorė vakaro 
metu supažindino su abiejų 
menininkų nueitu gyvenimo 
keliu. 

. Danutė Augienė. 
Abu išeivijos menininkai gi

mė ir augo Lietuvos gražiau
siame kampelyje — Žemai
tijoje. Danutė Lipciūtė gimė 
Bernotuose. Jos mama buvo 
jauniausia Maironio sesuo Ko
tryna. Dėdė Maironis buvo 
dažnas svečias namuose. Se
sers Kotrynos paprašytas, vi
sus vaikaičius leido į mokslus. 
Vieni ilgiau, kiti trumpiau gy
veno jo namuose Kaune. Visus 
jis rėmė materialiai ir mora
liai. Danutė atkeliavo į dėdes 
namus, teturinti aštuonerius 
metus. J i mokėsi ir baigė 
Aušros gimnaziją. Čia parašė 
savo pirmą vaidinimą, kuris 
buvo pastatytas gimnazijoje. 
Vėliau įstojo i VDU universi
tetą, studijavo lietuvių kalbą 
ir literatūrą, šalutinė specia
lybė buvo prancūzų kalba ir 
literatūra. Ji aktyviai dalyva
vo studentų ateitininkų ..Ša
trijos" draugijoje. Baigusi stu
dijas, gavo stipendiją ir išvyko 
studijuoti j Paryžių, į Sorbo-
nos universitetą. 

Paulius gimė Gečaičiuose 
(Plun£,..» raj.). Mokėsi Telšiuo
se. Gražioji Žemaitijos gamta 
padėjo pagrindą jo kūrybai. 
Jis puikiai žinojo savo kraštą 
— dvirafiu buvo išvažinėjęs 
visas apylinkes. Paulius įstojo 
į Kauno Meno mokyklą Tuo
met čia studijavo tokie talen

tingi dailininkai kaip A. Dar-
gis, A. Kučas, V. Jurkūnas, M. 
Katiliūtė, V. Petravičius. L. 
Vilimas ir kiti. Kiekvienas jų 
jau mokykloje turėjo savitą 
braižą ir liko jam ištikimas iki 
gyvenimo pabaigos. P. Augius, 
dar besimokydamas Meno mo
kykloje, dalyvavo grafikos 
darbų parodoje Košicoje, 
Čekoslovakijoje, o nuo 1935 
m. visose Lietuvos dailininkų 
sąjungos rengiamose parodo
se Lietuvoje, Rygoje, Taline. 
1936 metais surengė pirmąją 
personalinę parodą Telšiuose, 
„Alkos" muziejuje. Baigęs stu
dijas, gavo stipendiją ir išvyko 
gilinti žinių į Paryžių. Studija
vo grafikos ir spaudos meną. 
P. Augiaus sukurti Paryžiaus 
laikotarpio kūriniai yra origi
nalūs ir įdomūs — „Bažnyt
kaimis Lietuvoje", „Pava
saris", „Malda"... Reikšmingas 
ir Pauliaus Augiaus diplomi
nis darbas — spalvotieji 
medžio raižiniai „Žemaičių 
vestuvės" pagal Vysk. Motie
jaus Valančiaus kūrinį. Tai 
didžiulis 78 medžio raižinių 
ciklas. 1938 m. šis darbas 
buvo eksponuojamas Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje su
rengtoje parodoje ir pažy
mėtas pirmąja premija. Pa
ryžiuje jis sukūrė ir Žemaitės 
Petro Kurmelio raižinių 
ciklą. P. Augiaus kūryba yra 
individuali, perpinta liau
diškais motyvais, lyrine, ro
mantine nuotaika. 

Danutės ir Pauliaus keliai 
susipynė Paryžiuje. Taip jau 
sutvarkė likimas, kad jaunieji 
ilgus metus vaikščiojo tomis 
pačiomis Kauno senamiesčio 
siauromis gatvelėmis, gro
žėjosi tais pačiais kaštonų 
žiedais, svaigo nuo žydinčių 
liepų Laisvės alėjoje... ir ne
matė vienas kito. O Pary
žiaus didmiesčio triukšmingo
se, spalvingose gatvėse susiti
ko ir krito vienas kitam į akį. 
Liauna, grakšti kaip stirnaitė, 
Danutė ištirpdė užsispyrusio, 
atkaklaus žemaičio širdį. Abu 
menininkai turėjo daug ben
dra — meilę literatūrai, meilę 
Lietuvai. Viena kūrė eilėraš

čius, kitas dovanojo savo dar
bus tėvynei. Paryžiaus laiko
tarpis buvo Pauliui vaisingas, 
galgi Danute buvo toji mūza, 
įkvėpusi dirbti. Grįžę į Lie
tuvą, jaunieji sumainė žiedus. 
Likimas nepašykštėjo jiems 
meilės, švelnumo, abipusio su
pratimo, vienas kito atjauti
mo. Jie buvo laimingi ir 
džiaugėsi savo keturiais vai
kais (penktas vaikas gimė 
Amerikoje). Abu mokytojavo. 
Paulius rašė į spaudą meno 
klausimais — į Vairą, Lietu
vos aidą, Naująją Romuvą, 
Žemaičių žemę. J is iliustravo 
S. Nėries Eglę žalčių karalie
nę, Našlaitę, K. Borutos Saulę 
ant savo pečių parnešti išėjo. 
Kūrė nuostabių „Žemaičių 
simfonijų" ciklą (1939-1948). 

Pauliaus darbai išties fan
tastiški — juose gyva Že
maitija. Norint suvokti jo 
darbų esmę, reikia pažinti 
Žemaitiją — jos žmones, gir
dėti jų tarmę, matyti gamtą. 
kurioje gyvena, stebėti jų reli
ginį gyvenimą. Iš kiekvieno 
Pauliaus darbo spindulioja 
meilė savo krašto žmonėr 
savo gimtai žemei. 

Ramų šeimos gyvenimą su
trukdė rusų okupacija. Tuo
met daugybė lietuvių šeimų 
nukentėjo nuo negailestingų 
gyvenimo smūgių: rusų, vo
kiečių okupacijos, trėmimų. 
Kas neteko vyro ar žmonos, 
kas sūnaus ar dukros. Pau
liaus du broliai, Vacys ir Kos
tas, iš universiteto suolo išėjo 
partizanauti ir paguldė savo 
galvas miškuose, kitas brolis-
Jonas, būdamas ketvirto kur
so studentas, žuvo vokiečių 
okupacijos metais, o kitam 
broliui-Kazimierui su penkiais 
mažais vaikais teko išragauti 
visą tremties kartybių taurę 
Krasnojarsko miškuose. Griu
vo Lietuvos sūnūs, kaip 
ąžuolai. Ne ką geresnis liki
mas buvo ir Danutės ar
timųjų. 1940 metais buvo 
suimtas ir ištremtas Sibiran 
Danutės vyriausias brolis Mi
kalojus, ten ir mirė. 1941 
suimta jos sesers Elenos Ba-
bonienės šeima, o kar tu ir 

BALYS AUGINĄS 

Paulius ir Danute Augiai. 

Maironio sesuo Pranciška, ir 
taip pat ištreaata i Sibirą, į Ust-
Kuloma. -Juodi debesys pakibo 
virš Augių šeinius. Pasirinki
mo nebuvo — arba patiems 
trauktis į nežinią, arba būti 
išvežtiems per prievartą gyvu
liniuose vagonuose Sibiran. 
Jaunos moters, motinos vidi
nis balsas pakuždėjo, kad 
reikia gelbėti vaikus ir gel
bėtis patiems. Visa šeima 
išvyko į Ausrriją, vėliau Vo
kietiją. Visi pasitraukusieji 
galvojo, kad tai tik laikinas 
išvykimas, kad netrukus ir vėl 
sugrįš ramu.- gyvenimas į 
tėviškes namus. Deja. 

Gyvendami tremtyje, abu 
menininkai neprarado pusiau
svyros. Paulius dalyvauja pa
rodose, redaguoja meno žur
nalą Mintis, o Danutė kuria 
eilėraščius vaikams. Rašo į 
Žiburėlį. Štai ką rašo Danutė, 
prisimindama sunkius laikus: 
„Paulius kūrė. nes kitaip ne
galėjo. Žmogų: kuriame gyva 
kūrybos ugnis nekurti — tai 
žūti, save sunaikinti... Paulius 
kūrė visokios*- tremties są
lygose. O jo- dažnai buvo 
žiaurios ir skurdžios — tada 
jis gyveno, pasijusdavo esąs 
žmogus, o ne :svietintas — be 

žemės, be namų..." 
Stovykloje jaunai šeimai 

teko išgyventi ir pirmą skau
dų smūgį — sūnaus netektį. 
Stovykloje nusileido Sauliuko 
gyvenimo saulė. Dar tvirčiau 
abu Augiai ieškojo atramos 
vienas kitame ir kartu kū
ryboje. Tremtyje menininkai, 
dailininkai, rašytojai stengėsi 
išlaikyti savo tautinę kultūrą. 
Be gimtosios žemės, be gimtų 
namų jie stengėsi išsaugoti 
kultūrines vertybes — tai 
buvo geriausias ginklas kovoje 
dėl tautos laisvės. Vokietijoje, 
Memingene, veikė lietuvių 
dailininkų kolektyvas, „For
ma". Jų dėka ir buvo išleista 
P. Augiaus iliustruota S. 
Bačinskaitės Žalčio pasa-
ka.Tai vienas didžiausių Pau
liaus darbų. Knygos įžangoje 
dailininkas įrašė skaudžią de
dikaciją: „Mano brangiems 
tėvams ir neužmirštamiems 
broliams ir seserims, raudono
jo maro aukoms..." Šios kny
gos išleidimas buvo savotiškas 
įrodymas, kad lietuvių tauta 
gyva. Sunki, pilka tremtinio 
buitis neatėmė kūrybinių ga
lių. J is dalyvauja parodose: 
1946 m. Brezenge ir Insbruke 
(Austrija), Getingene ir Ba-
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ATEITIES ŽYDĖJIMUI 

Tauta be ateities — 
Kaip smėlio dykuma, 
Kurioj neauga 
Laiko gėlės — 
Tauta be ateitas — 
Išdžiūvusi 
Epochos upių sekluma, 
Istorijos neartas laukas, 
Tik metų piktžolėm 
Apžėlęs — 

Tauta be ateities — 
Užgesęs židinys, 
Duobė, apaugusi 
Velėna — 
O mes siūbuojam 
Ant trūnijančios vilties 
sūpuoklių 
Į praeities bedugnę 
Krisdami šiandieną, 
Lyg džiūstantys žiedai 
Žibuoklių — 

Ir eina dabartis 
Ir groja liūdną 
Tėviškės noktiurną: 
— Ak, sugrąžinkit kraitį 
protėvių likimo.' — 
Tu ieškai tėvo kapo 
Ir senolių urnos, 
O tundroj svetimoj netyčia 
Randi užgesusią 
Genties grabnyčią — 

Paulius Augius. „Žemaičiu Kalvarijos" Paulius Augius Pavasari 

den-Baden (Vokietijai, Am
sterdame (Olandija). Gyvenda
mas pabėgėlių stovykloje, jis 
tapo literatūros, meno ir mo
kslo žurnalo Mintis dailės sky
riaus redaktorium. Redagavo 
leidinį Lietuvių menas trem
tyje (anglų kalba). 

1949 m. visa šeima išvyko į 
JAV. Gausios šeimos niekas 
nelaukė su pyragais. Reikėjo 
daug ir sunkiai dirbti, kad 
išlaikytų šeimą, išgyventų. 
Paulius dirbo iliustratoriumi 
komercinio meno įstaigoje. 
Laisvalaikiu jis grįždavo prie 
savo numylėtų kūrinių, į savo 
Žemaitijos žemę. Tęsė pra
dėtas „Žemaičių kalvarijas" ir 
„Žemaičių simfonijas". Akty
viai dalyvavo parodose. Ame
rikoje jis buvo vienas pagrin
dinių Lietuvos dailės meni
ninkų. 

Jo paskutinis darbas — 
iliustracijos Vytauto Mačernio 
Poezijos knygai. Sėkmingai 
užbaigė tą darbą, bet pačios 
knygos jam nepavyko išvysti 
— tykojo klastinga mirtis. 
1960 m. gruodžio 7 d. išėjo iš 
šio pasaulio pačiame jėgų 
žydėjime, peržengęs savo pen
kiasdešimt pirmojo gimtadie
nio slenkstį. Taip ir neišvydęs 
savo numylėtosios, išsvajotos 
Žemaitijos žemės, savo jau
nystės miesto Kauno. 

Praėjo 38 m. nuo Pauliaus 
mirties, bet jis gyvas savo dar
buose ir žmonių atmintyje. 
Danutė, jo ištikima gyvenimo 
draugė, bendražygė, rūpinasi, 
kad vyro atminimas nebūtų 
gyvenimo dulkėmis užpu
stytas 1967 m. ji išleido svarų 
leidinį — monografiją, skirtą 
Pauliui Ji rašo „Pajutau di
delę skolą žmogui kūrėjui. Jo 
gausiuose eskizuose ir naujų 
darbų apmatuose išskaičiau 
didelę negimusiu darbų kan
čią. Kančia, kuri mano vyro 
buvo giliai slepiama, laba; 
sąžiningai atliekant šeimos 
tėvo pareinąs 

Visu.- 1* m Dar/.::e iT-'vena 
k.,rtu su Pa jiiumi. Ji vis gal

voja — ką dar galima būtų 
padaryt i ir kaip dar galima 
būtų įamžinti vyro atminimą. 
Reta žmona, reta moteris tur i 
t iek pasiryžimo ir noro gyven
ti vardan savo mylimo vienin
telio vyro. Tai reto pasiaukoji
mo širdis. Užmiršdama save ir 
savo vargus, ji rūpinasi kitais. 
Danutė Lipciūtė Augiene savo 
vyro darbus atvežė į Lietuvą 
ir padovanojo Vilniaus Dailės 
muziejui. 1992 metais Lietu
voje pasirodė jos poezijos kny
gelė va ikams Eilėraščiai su 
Paul iaus iliustracijomis. Ki
ta is metais ji išleido devynias 
jo darbu reprodukcijas. O taip 
pa t jos dėka išleistos Paul iaus 
i l iustruota nuotaikinga spal
vota knygelė vaikams Pupų 
pasaka. Salomėjos Nėries Eglė 
žalčių karalienė. Šiuo metu 
rengiamas išleisti ir kitas 
svarbus jos vyro darbas — 
vysk. Motiejaus Valančiaus 
Žemaičių vestuves. 

Danutė Augienė pašventė 
gyvenimą savo vyro atminimo 
įamžinimui: _Aš supra tau , kad 
žmogus gali būti žmogumi tik 
a t iduodamas save kitiems A< 
s u p r a t a u , kad tikroji meile — 
tai gyvenimas kitiems". Mes 
esame dėkingi Danutei Lip-
čiūtei už dar vieną galimybe 
pabūt i greta tokio žymaus 
menininko, kaip Paulius Au
gius — Augustinavičius. 

Virgini ja Pap lausk ienė 

Salomėja Nėris 

Eglė žalčių karalienė 
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Čikagos „Vaidilutės" tea t ro kolektyvas po P. Vaičiūno „Patr io tų" pastatymo Jaunimo centre . Pir
moje eil. iš kairės: T. Dobrovolskis, G. Griškėnai tė . rež. P. Gaidys, L. Šulai tytė . V. Stankevičius; II 
eiL: E. Šulaitis, S. Gūdis, A. Pankienė, R. Kiudulaitė, A. Šatkus , O. Sulaitienė, V. Dumašius . 

Nuotr. M. Vidzbelio 
v 

Iš Čikagos lietuvių teatrinės 
istorijos 
Edvardas Šulaitis 

Neseniai įvyko naujo Čika
gos lietuvių teatrinio vieneto 
„Žaltvykslės" debiutinis pasi
rodymas. Rugsėjo 19 d. Jauni
mo centro scenoje pamatėme 
jo statomos P. Vaičiūno pjesės 
„Tuščios pastangos" pirmąją 
premjerą. 

Taigi, vietoje daugiau negu 
dešimtmetį gyvavusio Čikagos 
lietuvių teatro mėgėjų sam
būrio „Vaidilutes", dabar atei
na naujas vienetas, kuris, rei
kia manyti, irgi scenos mėgė
jus džiugins kitą dešimtmetį, 
o gal net ir ilgiau. 

numo estafetės lazdelę naujai 
susikūrusiai teatrinei grupei, 
kuri pasivadino kiek neįpras
tu vardu -Žaltvykslė". 

„Vaidi lu tės" u ž u o m a z g a 

„Vaidilute" gimė 1985 m. ru
denį Čikagos pašonėje esan
čiame Cicero mieste gyvenan
čių teatro entuziastų dėka. 
Pradžioje jis buvo pavadintas 
Čikagos lietuvių jaunimo teat
ru „Vaidilute'. nes j ame išim
tinai vaidino tik jauni žmonės. 

Pirmasis jo suruoštas pa-

1987 m. gegužės 3 d. įvyko 
dviejų vienaveiksmių veikalų 
premjeros. Režisuojant muzi
kos srityje daug pasireišku
siam A. Lapinskui, buvo su
vaidinta A. Gustaičio komedi
ja Kaip velnias prisiviliojo 
Fortūnato Klibo sielą ir K. 
Ostrausko drama Čičinskas. 

Šie metai Čikagos lietuvių statymas buvo nelabai ilga L. 
teatrinėje veikloje yra sukak- Ridlio komedija Uošvė į na-
tuviniai. Prieš 50 metų čia 
įsisteigė net du teatrai: iš Vo
kietijos atsikėlęs Atžalynas" 
(rež. Jurgis Blekaitis) ir nau 
jasis Čikagos Lietuvių teatras 
(rež. Stasys Pilka). 

Pirmasis Čikagoje debiutavo 
194&"m. lapkričio 27 d. su 
Adomėno Svetimomis plunks
nomis, o antrasis — gruodžio 
3 d. su Juozo Grušo 4 veiksmų 
drama Tėvas. Šiedu teatrai 
apie metus laiko veikė atski
rai, o 1950-siais susijungė. 

Per tuos 50 metų Čikagos 
lietuvius džiugino nemažai 
teatrinių vienetų, bet daugu
mas jų gyvuodavo neilgai. Čia 
turima galvoje tradicinio teat
ro sambūrius, prie kūnų ne-
priskaitomas humoristinių 
veikaliukų statymu specia
lizavęsis „Antras kaimas", o 
taip pat Čikagos Lietuvių 
opera ir „Dainavos" ansamb
lis, kurį laiką davęs muzikinio 
pobūdžio veikalus. 

Apie kai kuriuos mūsų tra
dicinio teatro vienetus, o taip 
pat ir apie Š. Amerikos lietu
vių teatro festivalius (jie pra
dėti 1968 m.; parašysime ats
kiruose straipsniuose. O šį 
kartą plačiau sustosime, ties 
vėliausiuoju — Čikagos lietu
vių teatru .Vaidilute", kuris 
dabar perduoda veiklos tęsti-

mus — tylos nebebus. Premje
ra įvyko 1986 m. gegužės 18 d. 
Jaunimo centro scenoje. Vei
kalą surežisavo, irgi dar tada 
jauna, teatro entuziastė Mari
ja Smilgaitė. o jame pasirodė; 
K. Brazdžionytė. A. Kižytė. V. 
Olšauskas. L. Šulaitytė-Day, 
E. Šulaitis. Veikalas buvo pa
rodytas ir tų pačių metų vė
lyvą rudenį vykusiame VII 
Lietuvių teatro festivalyje Či
kagoje — jame du vaidintojai 
i A. Kižytė ir V. Olšauskas* ga
vo pažymėjimo ženklus. 

Šio teatro administracijoje 
pagrindiniai žmones buvo: dr. 
P. Kisielius. O. Sulaitienė, E. 
Šulaitis, I. Tiknienė. kurie 
darbavosi visą jo gyvavimo lai
kotarpį. Prieš kai kuriuose 
pastatymus valdyboje atsiras
davo naujos pavardės: K. 
Brazdžionytė. D. Viktorienė. 
A. Užgirienė, K. Šimkuvienė, 
P. Šlutienė ir kt. 

Šis teatras buvo įregistruo
tas Illinois valstijoje kaip kul
tūrinė, pelno nesiekianti gru
pė, angliškai pasivadinusi 
„Chicago Lithuanian Theatre 
Gr<">up Vaidilutė' ~. Inkorpora
vimo įstatus paruošė advoka
tas V. Lietuvninkas. Ji kas
met buvo perregistruojama iki 
1997 metų. kuomet teatras 
oficialiai nustojo gyvuoti. 

K. Ostrausko „Šaltkalvio" vaidintojai, V. Juodka ir L. Šulaitytė-
Day p« spektaklio Kaune. Nuotr. Algimanto Zižiūno 

į s i jungė i r v y r e s n i o 
a m ž i a u s žmonių 

Keletą metų vaidintojų tar
pe reiškėsi išimtinai vien tik 
jaunimas. Kuomet buvo nu
spręsta vaidinti V. Mykolaičio-
Putino 4 veiksmų dramą Dak
tarą Gervydą, reikėjo ir vyres
niųjų talkos. Tad į jų eiles pa
kviestas V. Lapenas ir A. Pan
kienė. Veikalo premjera įvyko 
1988 m. gegužės 21 d. Režisū
roje debiutavo buvusi „Vaidi
lutės" vaidintoja, profesionali 
aktorė amerikiečių tarpe, L. 
Šulaitytė-Day. 

Veikalas dar buvo vaidintas 
(kiek pakeista sudėtimi) tų 
pačių metų lapkričio 12 d., 
režisūroje talkinant į Čikagą 
atvykusiam Vilniaus Jaunimo 
teatro aktoriui P. Steponavi
čiui. 

Akt. P. Steponavičius buvo 
apsiėmęs režisuoti ir Kyman-
taitės-Čiurlionienės Pinigė
lius, tačiau šis veikalas taip ir 
neišvydo scenos. 

Tada buvo imtasi kito pro
jekto, režisieriumi specialiai 
pasikviečiant tos šakos spe
cialistą iš Lietuvos — J. Iva
nauską. Nutarta vaidinti Ke
turakio (A. Vilkutaičio) vei
kalą Amerika pirtyje. Pradžio
je vaidintojus ruošė akt. Z. Ke-
valaitytė-Visockienė, o, atvy
kus iš Klaipėdos J. Ivanaus
kui, šis perėmė darbą. 

Taip pat J. Ivanauskas suti
ko lygiagrečiai režisuoti ir 
kitą trumpesnį kūrinį. K. Ost
rausko Šaltkalvį, kuriam rei
kėjo tik dviejų aktorių. Šiedu 
kūriniai buvo suvaidinti 1990 
m. lapkričio 15-18 d. Čikagoje 
surengtame VIII Š. Amerikos 
lietuvių teatro festivalyje. Ta
čiau festivalio programoje 
Šaltkalvis buvo pažymėtas 
kaip „Čikagos lietuvių vaidin
tojų grupės" pastatymas, ka
dangi „Vaidilutė" festivalyje 
galėjo dalyvauti tik su vienu 
pastatymu. 

Su Amerika pirtyje komedija 
buvo gastroliuota Detroite, o 
Šaltkalvis dar buvo parodytas 
Lemonte, Bostone ir vėl Čika
goje 1991 m. balandžio 8 d. 
Šaltkalvio vaidintojai L. Šu
laitytė-Day ir V. Juodka iš
skrido trijų savaičių gastro
lėms Lietuvon, kur su dideliu 
pasisekimu vaidinta Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pane
vėžyje, Vilniuje. Šis patrioti
nio turinio kūrinys, parašytas 
V. Kudirkos 100-jų gimimo 

metinių proga, Lietuvoje lais
vę atgavusiems žmonėms nu
skambėjo ka: drąsa ir gaivu
mu alsuojantis veikalas. 

1991 metais naujo pastaty
mo nebuvo, tad gruodžio mė
nesį buvo pasikviestas Šiaulių 
miesto dramos vienetas, vaidi
nęs Čikagoje gyvenančio rašy
tojo A. Kairio pjesę Mūsų vai
kai, kurioje vaidino anksčiau 
„Vaidilutėje" trumpai pasiro
džiusi A. Budrytė. Taip pat 
šiauliečiai Čikagon atvežė ir 
parodė vieną veikaliuką vai
kams. 

Režisavo i r g a r s u s i s 
r e ž . P. G a i d y s 

„Vaidilutės" vadovybė nu
sprendė atsikviesti ir vieną 
žymiausiųjų Lietuvos režisie
rių — Povilą Gaidį iš Klai
pėdos dramos teatro. J i s čia 
atvyko 1991 m. žiemą, o 1992 
m. gegužės 17 d. buvo susi
laukta jo surežisuoto P. Vai
čiūno dviejų dalių, 4 paveikslų 
komedijos Patriotų pastatymo. 

Tai buvo viena iš labiau
siai pasisekusių „Vaidilutės" 
premjerų. Joje vaidino: A. Šat-
kus, L. Šulaitytė-Day, R. Kiu
dulaitė, V. Dumašius, A. Pan
kienė, S. Gūdis, V. Stankevi
čius, G. Griškėnaitė-Gillespie. 

Patriotai buvo pakartoti tų 
pačių metų vasarą Lemonte 
Pasaulio lietuvių centre per 
PLB atstovų suvažiavimą. Ka
dangi rež. P . Gaidys jau buvo 
grįžęs į Klaipėdą, spektaklį 
rengė L. Šulaitytė-Day. 

1993 m. buvo iškviesta dar 
viena Lietuvos aktorė, šį kartą 
vilnietė I. Leonavičiūtė-Brat-
kauskaitė, kuri režisavo, irgi 
sėkmingai praėjusį, P. Vaičiū
no kūrinį — 5 v. melodramą 
Nuodėmingą angelą. Premjera 
įvyko 1993 m. spalio 31 d. 
Jaunimo centre. Veikalas dar 
buvo pakartotas 1994 m. kovo 
26 d. Čikagoje, o balandžio 9 
d. nuvežtas į Clevelandą. 

Tada į Čikagą iš Lietuvos 
vėl atvyko rež. J . Ivanauskas 
ir pradžioje norėta suvaidinti 
K. Inčiūros veikalo Vinco Ku
dirkos premjerą. Tačiau 1994 
m. lapkričio 27 d. čia turėjo 
būti pravestas DC Š. Amerikos 
lietuvių teatro festivalis, todėl 
reikėjo greitai persiorganizuo
ti ir paruošti trumpesnį kūri
nį. Tokiu būdu apsistota ties 
A. Čechovo Negeras darbas ir 
gera pabaiga inscenizacijos. 
Jis ir buvo festivalyje parody
tas. 

Reikia pasakyti, kad tai bu
vo paskutinis „Vaidilutės" 
teatro pastatymas. 1995-1996 
m. pradėti režisuoti keli nauji 
veikalai, tačiau jie nesusilau
kė scenos. Kaip atrodė, Čika
gos lietuvių visuomenė tuomet 
nelabai pasigedo savojo scenos 
sambūrio, o taip pat ir tuome
tinė JAV LB Kultūros taryba 
neskatino tokio vieneto egzis
tencijos. 

Daugiau negu dešimtmetį 
„Vaidilutė" egzistavo tik mažo 
būrelio entuziastų dėka. Prie 
jo veiklos savo dideliu įnašu 
prisidėjo ir JAV LB Kultūros 
tarybos pirm. Dalia Kučėnie-
nė, kuriai pasitraukus, gero
kai sumažėjo ir parama. 

Per eilę metų „Vaidilutėje" 
vaidino: K. Bielskutė, K. Braz
džionytė, G. Braslauskaitė, A. 
Budrytė, T. Dobrovolskis, V. 
Dumašius, B. Fabijonas, S. 
Gūdis, G. Griškėnaitė-Gilles
pie. L. Jasaitė, S. Jakštai tė , 
M. A. Jurkutė , A. Kižytė, K. 
Kalikauskas, R. Kiudulaitė, 
V. Olšauskas, V. Lapenas, A. 
Pankienė, D. Rukšytė, V. Rad
vila, J. Šakalienė, A Šatkus, 
V. Stankevičius, L. Šulaitytė, 
E. Šulaitis, V. Šepkus, D. Vik-
toraitė, A Viktorą ir kt. 

Per „Vaidilutės" veiklos de
šimtmetį buvę jos jauni vai
dintojai jau spėjo užbaigti 
jvairių sričių aukštuosius 
mokslus, sukurti savas šei-

Naujas sezonas Vilniaus 
Operos ir Baleto teatre 
Baletu Venecijos karnava

las Lietuvos Nacionalinis op
eros ir baleto tea t ras pradėjo 
naują 1999-2000-ųjų metų 
sezoną. Kas naujo šio sezono 
repertuare, kaip numatoma 
stiprinti teat ro kūrybines 
pajėgas? Su šiais ir kitais 
klausimais kreipiausi į teatro 
direktorių Ju l ių Andrejevą. 

Direktorius atsakė, kad šio 
sezono būdingas bruožas — 
naujos premjeros. J a u spalio 
pabaigoje t ea t r a s pakvies pu
bliką į pirmąją šio sezono 
premjerą — J. Offenbacho 
trijų veiksmų operą Hoff-
mann'o istorijos. Šiai operai, 
sukurtai pagal vokiečių ro
mantiko E. T. Hoffmann pasa
kas, būdingas įdomus, pa
t rauklus st i l ius, kurį, kar tu su 
dirigentais J . Aleksa ir V. 
Viržoniu, sukūrė iš Austrijos 
pakviesta režisierė ir choreo
grafė Monika Wiesler. Sceno
grafijos ir kostiumų dailinin
kas Aleksandras Vasiljevas — 
taip pat iš Vakarų Europos, iš 
Paryžiaus. 

Teatro direktorius J. Andre
jevas pasakė, kad jau prade
dama ruoštis ir kitai premje
rai, numatomai po Naujųjų 
metų. Tai B. Britten nuotai
kinga opera vaikams Staty
kime operą. Spektaklį reži
suoti pakviestas Vilniaus 
„Keistuolių" teatro jaunas re
žisierius Aidas Giniotis. Tai 
neatsi t ikt inis pasirinkimas. A. 
""•iniočio režisuojami spektak
liai „Keistuolių" teatre vai
kams yra patys įdomiausi, jis 
sugeba suras t i gerą kontaktą 
su mažaisiais žiūrovais. Di
rektorius pažymėjo ir kitą šios 
būsimos operos bruožą — cho
ristais bus B. Dvariono. M. K. 
Čiurlionio, kitų sostinės muzi
kos mokyklų moksleiviai. Diri
guos Mar tynas Staškus ir ki
tas j aunas , Helsinkyje dar 

mas, pradėjo auginti vaikus. 
Kadangi visi jaunieji, išskyrus 
jau vėliau įsijungusius, iš Lie
tuvos naujai atvykusiuosius, 
gimusiesiems jau Amerikoje, 
„Vaidilutė" buvo geras litua
nistinių studijų pratęsimas. 
Aš manau , kad daugumas 
veiklą „Vaidilutėje" atsimins 
visą gyvenimą ir ją gal per
duos ir savo atžaloms. 

Smagu matyti , kad dvi iš 
„Vaidilutės" gretų įsijungė ir į 
naujojo vieneto „Žaltvykslės" 
veiklą. Tai Audrė Budrytė, ei
nan t i režisierės pareigas, ir 
Giedrė Griškėnaitė-Gillespie, 
kurią matome aktorių sąraše. 
Jos asmeniškai gali perduoti 
„Vaidilutės" veiklos estafetės 
lazdelę ateinančiai vaidintojų 
kar ta i . 

tebestudijuojantis. talentingas 
dirigentas Vytautas Lukočius. • 

— Pavasariop, kai pagausės 
svečių iš užjūrio, numatome 
pastatyti kitą naują ir reikš
mingą operą — R. Wagnerio 
Lohengriną, — sakė J . Andre
jevas. Naują, įdomų braižą 
žada Jono Vaitkaus režisūra. 
Kai nustebau, jog šis žinomas 
Dramos teatro režisierius ima
si VVagnerio operos, J . Andre
jevas paaiškino, kad pas juos 
su pasisekimu J. Vaitkus jau 
yra pastatęs G. Verdi operą 
Nabukas. 

Teatro direktorius pasakė, 
kad repertuaro planuose nu
matomas dar vienas pastaty
mas — I. Stravinskio baletas 
Šventasis pavasaris. Jį statyti 
iš Amsterdamo kviečiamas ta
lentingas choreografas \V. 
Tapling. 

Artėja Operos ir baleto tea
tro jubiliejus — sueis 80 metų 
kai Kaune buvo pastatyta G. 
Verdi opera Traviata, nuo ku
rios ir prasidėjo Lietuvos oper
os istorija. Direktorius J. An
drejevas pasakė, kad ta proga 
numatoma pastatyti lietu
višką originalią operą — kau
niečio kompozitoriaus Gie
driaus Kuprevičiaus Karalienė 
Bona. Šis pastatymas bus 
reikšmingas ir tuo, kad teatro 
repertuare jau kone 15 metų 
nebuvo naujos originalios lie
tuviškos operos. Šią spragą 
kaip tik užpildys G. Kupre
vičiaus opera Lietuvos istori
jos tema. Ji bus pradėta rengti 
dar šio sezono pabaigoje. 

Direktorius dar pabrėžė, 
kad ir ateityje užsibrėžta re
pertuare nuolat turėti lietu
viškų kūrinių. Tuo tikslu jau 
konkrečiai tariamasi su įdo
miais, naujos, šiuolaikinės 
muzikos kūrėjais kompozito
riais Algirdu Martinaičiu, Vid
mantu Bartuliu. 

Teatro direktorius J . Andre
jevas pridūrė, kad šį sezoną 
spektakliais ir kitokiais ren
giniais bus prisiminti iš 

Teatro direk. J . Andrejevas. 

auklėtinė, žymiausiose pasau
lio scenose, tarp jų ir New 
Yorko Metropolitan operoje 
dainavusi arba kontraktus su
dariusi mūsų tėvynainė Viole
ta Urmanaviciūte-Urmana. 

Iš pokalbio su teatro direk
toriumi J. Andrejevu išryškėjo 
stebėtinas jo bruožas — į Vil
niaus Operos ir baleto sceną 
telkti, susigrąžinti nepriklau
somybę atgavusios Lietuvos 
pirmųjų metų sunkmečiu po 
Europos, kitų žemynų šalis 
pasklidusius talentus. Beje. ir 
pats J . Andrejevas pasielgė 
patriotiškai — nutraukęs ge
rą, pelningą savo specialybes 
veiklą Ispanijoje, prieš metus 
grįžo į tėvynę Lietuvą, tapo 
Operos ir baleto teatro vado
vu, pasiryžo pataisyti, pa
gerinti jame pašlijusius reika
lus. Direktorius išskaičiavo 
jaunus talentus, jo iniciatyva 
iš svetimų šalių grįžtančius 
dainuoti į šio teatro sceną. Tai 
pasaulinio garso scenose dai
navęs įžymus tenoras Serge
jus Larinas, Vokietijoje ir ki
tur dainavęs Liudas Norvai
šas, Zenonas Žemaitis. Debiu
tuoti operoje Hoffmann'o isto
rijos ruošiasi gabi dainininkė 
Asta Kriščiūnaitė, žada grįžti 
žinomas dainininkas Algirdas 
Janutas . 

Paklaustas apie teatro me
ninius ieškojimus šiame se
zone, direktorius J. Andreje-

gyvųjų tarpo pasitraukę lietu- vas atsakė: 
viškos operos meistrai. G. Puc- — Sieksime, kad kiekvienas 
eini opera Tosca bus pažy
mėtos prieš ketverius metus 
mirusio žymaus solisto Kazio 
Gutausko gimimo 90-sios me
tinės. Ch. Gounod opera Faus
tas lapkričio mėnesį pami
nėsime kito operos solisto An
tano Kučingio jubiliejų. Šioje 
operoje jis įsimintinai atlikda
vo Mefistofelio partiją. 

Dar kitą šio teatrinio sezono 
bruožą pažymėjo J. Andreje
vas — kviečiami pasirodyti 
Operos scenoje žymūs, pasau
linio garso atlikėjai. Pakanka 
pasakyti, kad sausio pradžioje 
su savo rečitaliu teatre pasiro
dys Vilniaus konservatorijom 

spektaklis pasižymėtų gera 
menine verte, visi — tiek dai
nininkai, tiek orkestrantai — 
siektų meistriškumo, kad ne
būtų pirmaeilių ir antraeilių 
atlikėjų. 

Direktorius dar pridūrė, kad 
jis tikisi, jog geriems už
mojams įgyvendinti operos ir 
baleto artistams nepritrūks 
ryžto ir užsispyrimo, tik koją 
gali pakišti apkarpomas val
stybės biudžetas, sumažėjęs fi
nansavimas kultūros, teatro 
reikalams. Čia galėtų pagel
bėti mecenatų, teatrinio meno 
mylėtojų parama. 
A lg iman tas A. Naujokai t is 

Scena iš bale to „Venecijos kai nuvaląs". Šoka R. .Jezerskyte ir M Bauiys. Nuotr. M. Raškovskio 
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Žvilgsnis į senosios lietuvių 
kalbos lobyną 

1996-aisiais, rengiantis pa
minėti pirmosios lietuviškos 
knygos, 1547 metais išleisto 
Martyno Mažvydo Katekizmo, 
450-ąsias metines, JAV LB 
Kultūros taryba sudarė spe
cialų komitetą, vadovaujamą 
Nijolės Martinaitytės-Nelson. 
Norėta pažymėti šią mūsų 
tautai svarbią datą ne tik lie
tuviškose, bet ir amerikietiš-
kose kultūrinėse vietose. Lai
mingas atsit iktinumas, o gal 
pats likimas atvedė į Chicago 
Nevvberry biblioteką. Susipa
žinus su joje dirbančiais moks
lininkais, dr. Paul Gehl ir 
Mary Janzen, paaiškėjo, kad 
bibliotekos fonduose saugoma 
lituanistinių ir prūsistinių 
knygų, išleistų 1653-1904 me
tais, kolekcija, priklausiusi 
imperatoriaus Napoleono I sū
nėnui princui Louis-Lucien 
Bonaparte. Įskaitant 8 prū-
sistines, bibliotekose rastos 
net 92 bibliografinės pozicijos 
— tokia senųjų lieti'- ių knibos 
gramatikų ir senųj;. aetuvių 
kalbos žodynų kc>-. ' ;a, ko
kios kitos nėra visa: Zakarų 
pusrutulyje. Štai tada Komite
to nariams ir kilo mintis pa
rengti šių knygų katalogą. 
Komiteto narės Dalios Any-
sicnės pastangų dėka imtis šio 
darbo pavyko įkalbėti Chicago " 
Illinois universitete dėsčiusį 
lituanistikos profesorių iš Lie
tuvos Giedrių Subačių bei jo 
žmoną Giedrą Subačienę. Tie
sa, Nevvberry bibliotekos kata
logo išleidimas jiems buvo tam 
tikra prasme eksperimentinis, 
nes Giedriaus profesija yra 
nagrinėti senąją lietuvių kal
bą, naudojamą raštuose, o 
Giedra — žurnalistė. 

Abu Subačiai studijavo Vil
niaus universitete lituanis
tiką. Pasibaigus mokslams, 
Giedrius buvo pakviestas likti 
jame dėstyti. Vėliau perėjo 
dirbti į Lietuvių kalbos insti
tutą. Chicago Illinois universi
teto lituanistikos katedrai pa
skelbus konkursą laisvai vie
tai užimti, dalyvavo jame, o už 
dviejų mėnesių gavo kvietimą 
atvažiuoti dirbti į JAV. Ir štai 
jau šešti metai prof. G. Suba
čius dėsto Chicago Illinois uni
versitete. Lietuvių kalbos in
stitute Vilniuje šiemet jo ini
ciatyva išleistas lietuvių kul
tūros mokslinio žurnalo, skir
to filologijos istorijai, Archi-
vum Lithuanicum, pirmas to
mas. 

Nuo sumanymo praėjo kele
ri metai ir Neu'berry Lituani
ca katalogas išvydo dienos 
šviesą. Pagrindinis jo autorių 
uždavinys buvo ne suregist
ruoti knygas, o parodyti uni
kalią leidinių būtį. Knygos su
rašytos chronologine tvarka. 
Kiekvienas aprašas prasideda 
autentišku ju pavadinimu, to
liau l ietuvių-ir anglų kalba 
aprašomi leidimo metai, auto
riai, pateikiami trumpi knygų 
apibūdinimai. Ypač vertingi 
oirmosios 5-10 katalogo kny
gų, pavyzdžiui. Johano Hasen-
todterio dvasinė ir pasaulie
tinė istorija eilėmis (1569), 

Danieliaus Kleino pirmoji ir 
antroji gramatika, Šimelpeni
gio giesmynas.' 

Sudarytame kataloge randa
me 8 lietuvių kalbos gramati
kas: nuo Kleino iki Kuršaičio, 
iš kurių ypač reikšminga 
1653-aisiais išleista Kleino 
gramatika.Tai ji nustatė tam 
tikrus lietuvių kalbos grama
tikos modelius — iš šios gra
matikos per daugiau nei 300 
metų iki šių dienų išliko Klei
no sukurta, ir mūsų tebevar
tojama raidė „ė", ir penkios 
linksniuotės. 

Europos tautų kraustymasis 
Lietuvos beveik nepalietė, to
dėl mūsų kalboje yra mažiau
siai per šimtmečius pakitusi 
kai kurių garsų ir galūnių sis
tema, t.y. mažiau nei kitose 
kalbose pakito fonetika ir 
morfologija. Vokiečių moksli
ninkas Augustas Schleicheris, 
pirmosios mokslinės lietuvių 
gramatikos autorius, katalogo 
knygoje Lituanica rašo apie 
senuosius lietuvių kalbos teks
tus. 

Schleicheris buvo specialiai 
atvažiavęs į Prūsiją ir mokėsi 
gyvosios kalbos. Jo gramatika 
parašyta vokiškai ir ja Schlei
cheris supažindino su šia kal
ba Europos indoeuropeistikus. 
Tai jau buvo XIX amžiaus vi
durys. Schleicheris rašė apie 
tą pačią tarmę, kurią vartojo 
Donelaitis, Rėza ar Kleinas, o 
jo gramatika naudojosi ir Kur
šaitis, ir Kudirka, ir Jablons
kis, kuriuos mes laikome mū
sų dabartinės bendrinės kal
bos kūrėjais. Be šių gramatikų 
jiems būtų buvę daug sunkiau 
leisti Aušrą ar Varpą, leidi
nius, kurie, simboliškai, gali
ma sakyti, ir formavo mūsų 
bendrinę kalbą. 

Liuteroniškoje Rytų Prūsijo
je giesmynas buvo viena pa
grindinių bažnytinių knygų, to
dėl jų daugiau buvo išleista 
Prūsijoje, ne Lietuvoje. Mal
daknygės ir giesmynai dažnai 
būdavo knygos, iš kurių moko
masi skaityti, todėl Lietuvoje 
kiekvienuose namuose galėjai 
rasti katalikiškų maldaknygų, 
o Prūsijoje — liuteroniškų 
giesmynų. 

Neu'berry Lituanica randa
me ir 1751 m. kartu įrištus 
Frydricho Schimelpenigio 
giesmyną ir Danieliaus Kleino 
maldaknygę, o iki šiol giesmy
no buvimo galimybė tebuvo 
numanoma, bet jis pats lietu
vių mokslininkams nebuvo ži
nomas. Giesmynus leisdavo 
kas keleri metai, juos reda
guodavo. Kartais pakeitimų 
Dūdavo ypač daug, tad specia
listai leidinio autorystę sąly
ginai skirdavo jos naujajam 
redaktoriui. Šiuo atveju atro
do, kad atrastasis leidinys yra 
pirmas Šimelpenigio giesmy
nas, kurio iki šiol buvo 
žinomos vien vėlesnės redakci
jos. Tai labai svarbus faktas. 

Kataloge randame net šešis 
lietuvių kalbos žodynus. Pri
dėję Konstantino Sirvydo žo
dynus, turėtume vos ne visą 
iki tada išleistų lietuvių kal
bos žodynų kolekciją. 

Prie kiekvienos knygos New-
berry Lituanica autorių pa
teikti ir dr. Jurgio A. Anyso 
kruopščiai į anglų kalbą iš
versti trumpi knygos bei jos 
autoriaus apibudinimai popu
liarina mūsų raštiją ir kultū
rą, daro katalogą prieinamą 
ne vien bibliografams, knygos 
istorikams, bet ir kalbos, kul
tūros istorijos tyrinėtojams bei 
plačiajai visuomenei. Tuose 
paaiškinimuose ir atsispindi 
tokie faktai, kad VVilhelmas 
Haacka.s, lietuviu vokiečiu ir 

vokiečių-lietuvių kalbų žody
nų autorius, dėstė Halės uni
versiteto lietuvių kalbos semi
nare, įsteigtame XVIII am
žiaus pradžioje ir gyvavusia
me daugelį metų. Analogiš
kame Karaliaučiaus seminare 
dėstė ir Ruigys jaunesnysis, ir 
Liudvikas Rėza. O tai išties 
unikalus vokiečių kultūros 
reiškinys, kad net dviejuose 
vokiečių universitetuose — 
Halėje ir Karaliaučiuje — 
buvo dėstoma lietuvių kalba. 
Paaiškinimas paprastas — 
Prūsijoje buvo daug lietuviškų 
parapijų, todėl joms ir buvo 
rengiami kunigai liuteronai. 

Labai vertinga ir kataloge 
paminėta Teodoro Lepnerio 
knyga apie Prūsijos lietuvius 
bei jų papročius, kuri nuo pat 
jos išleidimo buvo plačiai ži
noma Lietuvos kultūros istori
joje. Iki šių dienų ja naudojasi 
ir mitologai, ir kultūrologai ir 
etnografai. 

Čia randame ir Johano Se
verino Vatero 1821 metais 
išleistą su išlikusiais prūsiš
kais tekstais knygą. Faktas 
įdomus ne tik kalbiniu aspek
tu, bet ir istoriniu, nes Vate-
ras buvo labai garsus visoje to 
meto Europoje mokslininkas, 
daugelio mokslinių veikalų 
autorius. 

Karaliaučiaus universiteto 
profesorius Ferdinandas Nes-
selmannas — didžiausio to 
meto lietuvių kalbos žodyno 
autorius, lietuvių liaudies dai
nų skelbėjas, prūsistas. Auto
ritetingas to meto kalbinin
kas, išskirtinė asmenybė, be 
galo daug padariusi lietuvių 
kultūrai. Iki jo, kalbant apie 
lietuvius, prūsus ir latvius, 
buvo vartojamas terminas 
„lietuvių kalbos" arba „latvių 
kalbos", o Nesselmannas pir
mąkart pavartojo dabar žino
mą terminą „baltų kalbos". 
Tik žodyną profesorius parašė 
ne pagal abėcėlę, o pagal gar
sų logiką, kas sudarė labai 
daug sunkumų, juo naudojan
tis. 

Kataloge minimos aštuonios 
prūsistinės knygos. Tai moks
lininkų lingvistų prūsų kalbos 
tyrinėjimai, tarp kurių auto
rių rasime daug vokiečių kal
bininkų garsenybių. Vokiečiai 
asimiliavo prūsus, bet jie ir 
ėmė pirmieji juos rimtai ty
rinėti, kai lietuviai tada dar ir 
neturėjo profesionalių kalbi
ninkų. Mokslininkai iškart pa
matė, kad prūsų kalba yra la
bai sena indoeuropiečių kalbos 
šaka. Kataloge randame ir 
moderniosios indoeuropiečių 
kalbotyros pradininko Franco 
Boppo studiją apie prūsų kal
bos giminystės santykius. 

Žinomas lietuvybės sklei
dėjas žemaičių vyskupas Juo
zapas Arnulfas Giedraitis lai
komas 1816 m. išleisto pirmo
jo katalikiško viso Naujojo 
Testamento vertėju ir leidėju. 
Šis leidinys, taip pat randa
mas kataloge, buvo itin reikš
mingas ne vien katalikybei, 
bet ir lietuvybės išlaikymui 
rusų okupuotoje Lietuvoje. Jį 
padėjo išleisti Sankt Peter
burgo Biblijos draugija, leidu
si ir protestantiškas, ir pra
voslaviškas biblijas. Popiežius 
tuo metu neskatino tokių lei
dinių. Išleista milžinišku tam 
laikui tiražu — 5,000 egzem
pliorių ir buvo dalijama nemo-' 
karnai. Minimi ir vyskupo ver
timai į lietuvių kalbą eilių, 
proza. Šie faktai plačiau 
aiškinami pernai Lietuvoje 
išleistoje Giedriaus Suba^ 
ciaus knygoje Žemaičių 
bendrinės kalbos idėjos (XIX 
a. pradžia). Garantijų, kad jie 

Muzikinė dovana 
klausytojams 

Giedrius ir Giedra Subačiai. 

rašyti Giedraičio, nėra. 
Nevvberry kolekcijoje randa

me ir tuo metu Lauryno Ivins
kio leista periodinį 1862 metų 
kalendorių, kuris okupacines 
Rusijos valdžios lietuviškos 
spaudos draudimo metais iš 
dalies pavadavo periodinę 
spaudą. Tai buvo 100 puslapių 
knygelė, išleidžiama kar tą per 
metus, gana didelio formato. 
Joje galėjai rast i visko: prade
dant patarimais ūkininkams 
ir baigiant kokių nors apysa
kaičių vertimais. Ivinskio ka
lendorius svarbus ir tuo. kad 
j ame buvo pirmąkart išspaus
dinti tokie mūsų kul tūrai 
svarbūs kūriniai kaip Bara
nausko Anykščių šilelis. 

Iki Aušros ir Varpo didžiu
moje leidinių visur randame 
„w", „sc", „sz", ir tik šie leidi
niai, norėdami atsiriboti nuo 
lenkiškos kultūras, geriau jau 
iš čekų perėmė „š", ,,č", lotynų 
kalbos „v". 

Dail. Vinca^ Lukas. 

Tiek trumpai 
sukataloguotą 
Giedriaus Su!' >.čių. 
Nevvberry bibli *ekos 

pie kolekciją. 
Giedros ir 

Iki jų 
darbuo

tojai apie ją težinojo tiek, kad 
didžiuma jų yra garsiosos 
Bonaparte kolekcijos dalis, ta
čiau įvertinti jas įvairiapu
siškai nebuvo pajėgūs. 

Tuo pačiu tai ir pirmoji kny
ga pie Nevvberry biblioteką. 
J e ; ne Lietuvių Bendruomenės 
bei Lietuvių fondo lėšos, apie 
tokį leidinį bibliotekos moksli
ninkai ir toliau tebūtų galėję 
vien pasvajoti. Savo ruožtu jie 
padarė puikias nuotraukas 
katalogui. Be galo vertingos 
buvo ir dr. Paul Gehl konsul
tacijos. J i s konsultavo knygų 
įrišimo. angliškų terminų 
klausimais. Iš Lietuvos savo 
konsultacijomis labai padėjo 
habil. dr. Domas Kaunas ir 
Alma Braziūnienė. 

Katalogas yra kolektyvinis 
darbas , todėl Subačiai nuošir
džiai dėkoja maketą kūrusiam 
ir rengusiam Arvydui Tamu
liui, viršelį ir grafiką kūru
siam Vincui Lukui, i anglų 
kalbą išvertusiems katalogo 
tekstus Laimai Petrauskaitei-
Vanderstoep ir Jurgiui A. 
Anysui, rodykles sudariu
siems Daliai ir Jurgiui Any-
sams. moraliai parėmusioms 
katalogo leidimą Alei Kėželie-
nei, Nijolei Martinaitytei-Nel-
son bei leidybą administravu
siai Daliai Anysienei. Kartu 
su Arvydu Tamulių Jurgis 
Anysas labai reikliai organiza
vo ir visą katalogo spausdi
nimą. Išspausdinto Draugo 
spaustuvėje. Išleidimą finan
savo JAV LB ir Lietuviu fon
das. 

Labai šiltai Neiuberry Litua
nica buvo sutikta Lietuvoje, o 
Čikagoje šios knygos sutik
tuvės rengiamos spalio 23 d., 
11 vai.r., Nevvberry bibliote-

West Walton Street 
ta rp Dearborn 

koje, 60 
(930 N 
Clark). 

T 

Viole ta D r u p a i t ė 

Turbūt viena didžiausių 
žmogiškosios laimes sudėtinių 
dalių yra gebėjimas išreikšti 
save per savo darbą ir pasieki
mus. Tam reikia begalinio 
užsispyrimo bei ryžto, praga
riško darbštumo ir, be abejo, 
sėkmės. Tačiau, be viso to, 
reikalingas mėgstamas ir myli
mas darbas, kaip sakoma, 
reikia ..sedeti savo rogėse". 
Kai norai atitinka sugebė
j imus ir galimybes, tuomet ir 
rezultatas būna kur kas 
ženklesnis. 

Sutuoktinius pianistus So
natą ir Roką Zubovus či-
kagiškiai pažįsta jau beveik 
dešimt metų. Kelis kar tus per 
metus jie pradžiugina sureng
tais klasikinės fortepijono mu
zikos vakarais, be to dažnai 
savo pasirodymais praturt ina 
įvairius renginius ir minė
jimus. Jų koncertai niekuomet 
nėra atsitiktiniai. Vertas pa
sigėrėjimo pianistų sugebė
jimas taip nuosekliai apgalvo
ti ir patiems surežisuoti muzi
kos šventę, kaskart parenkant 
konkrečią tematiką bei visą 
poetišką atliekamos muzikos 
komentarą. 

Spalio 1 d. Lietuvių dailės 
muziejuje Lemonte Rokas Zu
bovas mus pakvietė į dar 
vieną muzikinį įvykį. Tą va
karą kamerinėje salėje susiti
ko Poezija ir Muzika. Dar 
prieš koncertą gaiima buvo 
justi didžiojo Meno dvasią, 
jaukiai pritamsintoje salėje ty
liai šnabždant besirenkan
tiems klausytojams. Po Roko 
nuoširdaus ir išskirtinai pro
fesionalaus įžanginio komen
taro visi pasijutome kaip na
muose prie židinio ir panirome 
į muzikos gelmę, vedini senojo 
ir amžinojoj. S. Bach. Du cho
raliniai preliudai, sukurti reli
ginių tekstų pagrindu, aran
žuoti F. Busoni. panardino į 
rimtį ir susikaupimą. O Lud-
vig van Beethoven Sonata op. 
31, parašyta pagal W. Shake-
speare poemą .Audra", ve
džiojo mus pagrindinio hero
jaus, magiškojo Prospero emo
cijų vingiais, aistru protrū
kiais ir tyliomis abejonėmis, jo 
antgamtiškų jėgų galybė ka
pituliuodavo prieš žmogiškus 
jausmus. Ištrauka iš Sergej 
Prokofjev „Romeo ir Juliet". 
vėlgi pagal W Shakespeare. 
baigėsi pirmoji koncerto dalis. 
Per pertraukėlę, vis dar kvė
puodama šių įstabių kūrinių 
dvasia, bandžiau suvokti, ko
kio reikia talento ir ištvermės, 
pačiam atliekant tokią sudė
tingą programą, kuriai derėtų 
ir didžioji filharmonijos salė. 

sugebėti kiekvieną kūrinį pu
blikai pristatyti, paminint to
kius subtilius faktus, įdomius 
pastebėjimus apie muzikos ir 
ją įkvėpusios poezijos ryšį, — 
ir visa tai dviem kalbom! Vien 
pagalvojus, kad reikėtų būti 
Roko vietoje, norisi ieškotis 
lašų nuo širdies... 

Antroje koncerto dalyje pa
sinėrėme i svajones kartu su 
Franz Liszt ir Petrarkos Sone
tais iš jo „Klajonių metu" cik
lo. Iškart galima buvo pajusti 
ne tik pianisto nuostabų lais
vumą ir natūralumą, pertei
kiant romantinę kūrinio dva
sią, bet kartu ir klausytojai 
alsavo išvien, visiškai atsida
vę Liszt polėkiui. 

Matyt, pertraukėles metu 
paskanautas vynas nu
plovė visus buvusius savaites 
rūpesčius, visi pajutome sa
vaitgalio dvelksmą ir džiau
gėmės puikia muzika bei jos 
vertu atlikimu. Pabaigai ga
vome tikrą „desertą". Klau
sėmės F. Chopin balades 
G-minor, kuriai kompozitorių 
įkvėpė Adomo Mickevičiaus 
poema „Konradas Valenro
das", ir iškart po to — tempe
ramentingojo ispanų kompozi
toriaus E. Granada .Roman
tinių scenų". 

Dail. K;«/yv Vai- 'His pru- p.iM.iln \ i l imijc. kur liuv i f i u ; t 
Kapoč iaus 

irdo muziejus. Nuotr. Viktoro 

Po koncerto publika ilgai ne-
siskirste. Ta puiki, negausi, 
bet ypatinga, tikra kamerinė. 
tikrų muzikos draugų publika. 
Kaip smagu tokio aukšto lygio 
koncertuose kaskart pasijusti 
lyg giminės susiėjime ir pasi
labinti su visais. Kita vertus, 
susimąstai, kur yra tas gausu
sis klausytojų būrys, kurį ma
tai bažnyčioje, minėjimuose0 

Ar nenorėtų mūsų didžiai 
gerbiami vyresnieji tautiečiai 
pakviesti savo vaikus, taip pat 
ir vaikaičius į tokius rengi
nius, kurie prieinami bet kokiai 
amžiaus kategorijai ir kiekvie
no širdyje palieka gėrio krislą, 
nepriklausomai nuo muzikinio 
išsilavinimo? Ar mūsų naujai 
atvažiavę giminiečiai 'jų sa
lėje buvo didesne dalis) ne
iškeistų vieno vakaro po sun
kių darbų į tokią muzikos 
šventę vietoj tradiciško lietu
viško pasisėdėjimo prie stalo 
su draugais? 'Prie stalo gi 
spėsime susėsti ir po gero kon
certo, ar ne?) Ar mūsų nostal
gija tikriesiems namams yra 
kompensuojama tiktai liau
dies muzikos ansamblių bei 
abejotino lygio estrados at
likėju pasirodymu0 Ar būtinai 
kaip koks „prizas" už apsilan
kymą renginyje turėtų būti 
populiarūs bendri pietūs, šo
kiai ir pan ° Galgi reikėtų at
skirti tas renginių kategorijas 
ir dažniau pamaloninti save 
bei savo artimuosius, dovano
jant tikrą atgaivą savo sielai. 

Visi nuoširdžiai linkėjome 
Rokui ir Sonatai tolesnių kon
certų, žavėjomės jų nuostabia 
ištikimybe ir atsidavimu savo 
meilei, savo profesijai — muzi
kai 

(rintė C e p i n s k a i t ė 
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Leidiniai 
Balio Sruogos vertimų 

sąvadas 
Vytautas A. Jonynas 

Ilgą laiką, tiek išeivijoje, 
tiek Lietuvoje, tvėrė tauri t ra
dicija įamžinti nusipelniusių 
kraštui kultūrininkų atmini
mą jų raštų laida. Taip susi
laukėme V. Krėvės, J . Aisčio, 
A. Škėmos. J . Brazaičio. J . 
Kaupo ir kitų pomirtinių rink
tinių. Ne visada, kaip liudija 
J. Kaupo atvejis, tų sąvadų 
ruoša praeidavo be trikdžių ir 
gaišaties. Ne visada taip pat 
sudarytojų tr iūsas susilaukda
vo tinkamo įvertinimo. O jeigu 
ir turėdavo pripažinimą, tai 
neilgam... 

Šių kuriozų akivaizdoje da
ros vien maloniau paminėti 
pozityvius atvejus, kuomet ra
šytojo kūrybinis palikimas su
silaukia dėmesio bei pagarbos. 
Tokią progą pasidžiaugti su
teikia, neseniai išvydęs dienos 
šviesą Vilniuje, Balio Sruogos 
Raštų penktasis tomas. Visu 
kuo — tiek turiniu, tiek išore 
— palankiai atestuojantis jau
niausios literatūros moksli-

ačiū Dievui, nesugniuždė to 
užmojo įgyvendinimo. Per pas
taruosius metus vienas po kito 
pasirodo knygų rinkoj tos seri
jos tomeliai, stebinantys išeivį 
skaitytoją dviem dalykais. Pir
muoju, savaime aišku, yra pa
ties Samulionio polėkio mas
tas , ir ateities poreikių numa
tymas. Jo, kaip literatūrinio 
Sherlock Holmes, apdairumas, 
sumanumas ir susigatRlymas 
„inkriminuojančioj" medžia
goj. Antruoju yra (ir tai ne
mažiau džiugi apraiška) Sa
mulionio projekto tęsėjų ir 
vykdytojų ištvermingumas, 
bendro siekio pajauta. 

Man yra tekę pasigėrėti šio 
dienraščio skiltyse {Draugas, 
1999 m. vas. .27 d.) Donatos 
Linčiuvienės profesiniais su
gebėjimais, redaguojant Sruo
gos Raštų ketvirtąjį tomą. Ne
seniai pasirodęs penktasis to
melis atveria skaitytojui kito 
da rbš t aus ir kritiško redakto
riaus — Rimo Žilinsko — ta-

BALTIJOS TAUTŲ VERTINGA ANALIZĖ 

ninku kartos žvalumą ir profe- lentą pateikiamuose jo „Paaiš-
sionalumą. 

Kaip žinome, pirmoji šio žy
maus mūsų poeto, dramaturgo 
ir kritiko raštų laida pasirodė 
Lietuvoj senokai-, dar 1957 
metais, šešių tomų apimtyje. 
Nors iš pirmojo žvilgsnio atro
danti įspūdingai, j inai toli gra
žu neatskleidė Sruogos talento 
tikroje šviesoje, ir autoriaus 
duktė bei žmona nepagailėjo 
pastangų atitaisyti šią skriau
dą, išleisdamos visą eilę ne
patekusių komplektan veika
lų: Giesmę apie Gediminą, 
Radvilą Perkūną, apysakaitę 
jaunimui Kas bus, kas nebus, 
o žemaitis nepražus, pagaliau 
prieš pat profesoriaus suėmi
mą užbaigtą Sem Benellio 
pjesės Apsiautalo vertimą. 

Sruoga yra išlikęs žmonių 

kinimuose" (apytikriai 82 psl. 
teksto), ypač metasi į akis jo 
nenoras pasiklysti spėlionėse 
ir pas tanga pasitikti atsargiai 
j a m peršamas prielaidas. Taip 
pat ir išlesioti Sruogos kores
pondencijoje visa, kas naudin
ga žinoti, analizuojant jo ver-
t iminę veiklą. 

Nelengva atspėti, kodėl bu
vo a ts isakyta įterpti pirmojon 
Raštų laidon Sruogos verti
mus . Tikriausiai nulėmė tai, 
kad mūsuose ši sritis tradici
niai laikoma antraeile ir ne 
kažin kaip aukšt inama. Pa
kanka vien pasklaidyti mūsų 
l i teratūros istorijos t rak ta tus , 
kad tuo įsitikintumėm. Vien 
tik VI. Kulbokas savo biblio
grafijoj Lietuvių literatūrinė 
kritika tremtyje (Roma, Lietu-

atsiminimuose ftai liudija to- vių katalikų mokslų akademi-
kie kolektyviniai veikalai kaip ja , 1982 m. p. 530-32) nepagai-
Balys Didysis ir Sruoga mūsų Ii skyrelio vertiminei raštijai 
atsiminimuose) kaip reto verž
lumo ir kūrybingumo, savita 
ir kartu kontroversinė, asme
nybe. Tą charakteristiką norė
tųsi papildyti dar viena maž-
mena, būtent, kad tai buvo 
žmogus, tikrai gimęs po lai
minga žvaigžde. Negana, kad 
jo artimieji neleido išeivijoje jo 
kūrybai nugrimzti užmaršt in, 
jam buvo lemta susilaukti ir 

apibūdinti . Šiaip, nei s tam
biojoj Lietuvių egzodo litera
tūroj 1945-1990, nei Vyt. Ku
biliaus XX amžiaus literatū
roj, apie ją neprasi tariama nė 
puse lūpų. Rasit, daugiausia 
duomenų apie pastangas pra
plėsti skaitančiosios visuome
nės dvasinius akiračius ver
stinės raštijos pagalba aptin
kame Vyt. Kubiliaus veikale 

pavergtos tėvynės studentų Lietuvių literatūra ir pasau-
tarpe paslaugaus bei ištikimo lines literatūros procesas (Vil-
gerbėjo: Alg. Samulionio as- nius. „Vaga", 1988 m.). 
menyje. Jisai metų metais pa
žymėtinu uolumu ir sąžinin
gumu narše Sruogos kūrybinį 
palikimą, išpurendamas savo 
studijomis bei bibliografijomis 
dirvą būsimajai antrajai Raš
tų laidai, numatytai aprėpti 
apytikriai aštuoniolika tomų. 

Nelaimei Samulioniui nete
ko pasididžiuoti šio ambicingo 
sumanymo pabaigtuvėmis. 
Tačiau pirmlaikė jo mirt is . 

Kaip bebūtų, atrodytų, kad 
šis bendras nusiteikimas lai
kyti vert imus rašytojiško dar
bo podukra. Sruogos neveikė. 
Kaip patiriame iš leidinio „Pa
aiškinimų", jis pažymėtinai 
ankst i suvokė vertiaYių pras
mingumą ir visokeriopą nau
dą. Ir kaip priemonę įveikti 
depresines nuotaikas, ir kaip 
solfedžio, būt inajam kaip poe
tui , ir kaip papildomų pajamų 

Balio Sruogos biustas, sukurtas skulptoriaus Giedriaus Plechavičiaus . 1997 m. spalio 16 d., minint 
rašytojo 50 metų mirties sukaktį, atidengtas Birštone. Nuotr. ( iedimino Svitojaus 

šaltinį. Ne vien jis ankstokai 
metėsi į jo gimnazistinei šir
džiai artimų rusų lyrikos pos
mų vertimus, nemažiau anks
ti jis tikėjo prasmingumu su
pažindinti rusų šviesuomenę 
su mūsų jaunos poezijos der
lium. Tiems, kurie prisimena
me Sruogą, kaip „Traviatos" 
libreto „išguldytoją ant lietu
viško liežuvio", ar Čechovo 
Trijų seserų ir Sem Benelli 
Apsiautalo vertėją, pirmąja 
staigmena yra praregėti, kad 
jo vertiminis paveldas vos vos 
išsitenka dvejuose apystorėse 
knygose, apimančiose apytik
riai 1,550 puslapių. Ir tai 
atsižadant kai kurių tekstų, 
pvz., autoriaus rašytųjų pra
tarmių. Negana to, šalia lietu
viškųjų tekstų pustomiuose 
(V ir V") sumirga ir slaviš
kuoju šriftu spausdinti ver
timų į rusų kalbą tekstai. 

Jų pasirodymas leidinyje 
galbūt sutrikdys ne vieną 
skaitytoją. Ypatingai nežinan
tį pirmojoj Raštų laidoj spaus
dinto „prisiminimų žiupsne
lio": „Maksimas Gorkis ir lie
tuvių literatūra". Netenka 
abejoti, kad jis bus perspaus
dintas kuriam vėlesniam seri
jos tomelyje, bet, mano kuklia 
nuomone, jį tikrai derėjo 
įterpti aptariamajan, nes vis 
vien jo fragmentais čia nuolat 
operuojama. 

Tai gaivus, šmaikštus teks
tas, kuriame Sruoga prisime
na nešykštėdamas sau savi
šalpos, kaip jis buvo lietuvių 
delegacijos sudėtyje susitikęs 
su Maksimu Gorkiu. Mat Pir
mojo pasaulinio karo pradžioje 
buvo iškilusi idėja supažindin
ti rusų visuomenę su imperijoj 
vargstančių tautinių mažumų 
raštija, ir Gorkis buvo tų su
manymų „spiritus movens". 
Kitu entuziastu buvo poetas J . 
Baltrušaitis, kurio namuose 
vykdavo literatūros vakarai ir 
buvo užsimezgusi savotiška 
tautų draugystė, kultūrinis 
bendravimas. 

Visa tai. žinoma, tolima ir 
mūsų amžiaus žmogui pasi
baisėtinai gūdi praeitis, vien 
pagalvojus, kad, neturėdami 
televizijos, anuomet žmonės 
skaitė knygas, poeziją ir pa
našius dalykus. Bet tokia Gu-
tenbergo galaktikos era tikrai 
buvo ir penktojo Raštų tomo 
redaktorių tenka pagirti už to 
istorinio fono platų ir vaizdų 
atskleidimą. O dėl paties 
Sruogos, tai jo portretas (pa
žįstamas iš Samulionio stu
dijų), dar ryškiau profiliuojasi 
jo vertimų šviesoj. Jo ambici
jos lengvai atspėjamos, vien 
išvardinant stambiuosius lei
dinio poskyrius. 

Pirmąjį penktojo tomo pus
tomi fVl «nHs»rn lvriVn« i ' 

tekstų muzika kūriniams są
vadas. Kaip lengva atspėti, 
stambiąją taip grupuojamų 
tekstų dalį apima rusų poetų 
— Nekrasovi,. Briusovo, Bal-
monto, Sologubo, V. Ivanovo, 
Baltrušaičio, A. Achmatovos ir 
kitų eilės, nors nemaža erdvės 
užima ir H. Heines Šiaurės 
jūros, Novalio Himnų nakčiai 
ir Sakmes apie Igorio žygį ver
timai, būdinga taip pat. kad 
Sruoga atiduoda duoklę to lai
ko madai, supažindindamas 
skaitytoją su Azijos kontinen
to — indų, kiniečių, japonų bei 
persų — poezijos pavyzdžiais. 

Imant skaičiuoti tuos verti
mus vienetais, reikalaujan
čiais redaktorių komentarų, 
paaiškėja, kad Sruoga buvo 
vertęs 32 autorių eiles, jų tar
pe ir vakariečių poetų — Goe-
thės, Milašiaus, P ilero. Ver-
haereno, Verlaine ir kitų. Pri
dėjus prie jų dar dešimtį dra
maturgų, kurių pjesės spaus
dinamos antrajam pustomyje 
(V"), akivaizdu, kad Sruogos 
atranka reprezentuoja itin 
platų anuomet populiarių poe
tų spektrą, nors galbūt šian
dien praradusių savo aureolę. 

Redaktorių darbo pakrova 
nemažiau akivaizdi, nes jiem 
teko nustatinėti kiekvieno 
vertimėlio autorystę, pasitik
rint, ar nesama variantų, nu
statyt datas. O, žinant Sruo
gos pomėgius mistifikuoti ir 
krėsti pokštus, visa tai nebuvo 
taip paprasta. R. Žilinskas ne
sibaimina suminėti vieną kitą 
tų išdykavimų, kaip. sakysim, 
dangstymąsi visuomenėje ži
nomo asmens (S. Kapnio) pa
varde. 

Apskritai leidinio rengėjai 
kaip sekliai užsirekomenduoja 
visai gerai. Juo labiau, kad jie 
sumaniai papildo savo pasta
bas, parinktorn ištraukom iš 
Sruogos korespondencijos, 
šmaikščiai atkuriančiom ver-
timinio darbo kasdienybę: 

„Ir man durną operą versti 
pasiutusiai nuobodu, keikiu, 
net sienos raudonuoja, o vis 
tiek per naktis verčiu, o rytoj 
pabaigsiu. Paskui pasilsėsiu ir 
vėl ką nors tokio durno turė
siu daryti". 

Nei Samulionis, nei jo pro
jekto tęsėjai bei vykdytojai. 
nelinkę prasitarti apie Sruo
gos vertimų kokybę. Pasiten
kinama vien diplomatiška pir 
ruete, kad, „Gana greitai eilė
mis įsigijęs autoritetą, kaip 
vertėjas Balys Sruoga buvo 
vertinamas labai nuosaikiai". 

Nors „Paaiškinimuose" vie
noj vietoj paminima, jog 1920 
metais Liudas Gira kritiškai 
buvo pažvelgęs i viena verti
niu pluošta, ne.-ain.i paMan-
BJM rūpestingiau sugrupuoti 

išlesiojamas nei V. Kubiliaus 
veikalas Lietuvių literatūra ir 
pasaulinės literatūros proce
sas (1988 m.). 

Tokia neutrali leidinio re
daktorių pozicija iš dalies pa
siteisina. Juk pagrindiniu jų 
rūpesčiu buvo pačių tekstų su
kaupimas, jų identifikavimas, 
aprūpinimas svetimžodžių bei 
lotynizmų paaiškinimais, ir, 
kaip minėjau, tą misiją jie at
lieka be priekaišto. 

Antra vertus, skaitytojui ne
reikia padidinamojo stiklo, 
kad pastebėtų, jog Sruogos žo
dynas gerokai atitolęs nuo 
šiandieninės mūsų rašto kal
bos, kad jame apstu mažybi-
nių-maloninių lyčių, tarmy-
bių, naujadarų ir t.t. J a m la
bai lengva įtikėti, kad tai poe
tiški valiukavimai, manieriz
mai, paiki dalykai. Užtat ne 
pro šalį p įs imint i , kad Sruoga 
vertė tais laikais, kai nebuvo 
jokių lietuvių kalbos žodynų, 
juo labiau specifinių sinonimų 
ar etimologinių žodynėlių. 
Taip sakant, jisai, kaip Tu
mas. Žemaitė ir kiti mūsų kla
sikai, pradedant Donelaičiu, 
kalė savo kalbą iš nieko, ser-
gėdamasis jos neužteršti bar
barizmais ir kitomis kalbinė
mis šiukšlėmis. 

Ką reiškė Sruogai gimtasis 
žodis, labai vykusiai pailius
truoja toks „Paaiškinimų" ga
balėlis: 

„Daugelis jaunystės metų B. 
Sruogos mėgstamų ir asme
niškai pažįstamų poetų simbo
listų buvo ir geri vertėjai, ža
vėdamasis J. Baltrušaičio, K 
Balmonto, V. Ivanovo, V. Briu
sovo vertimais, prie Būgos žo
dyno kartotekos triūsiantis B. 
Sruoga net ėmė samprotauti 
apie idealųjį vertimą: Verti
mas yra tvėryba net nė kiek 
nežemesnės vertės už saky
tąją. Gal net aukštesnė. Cia 
be inkvėpimo tur i būti kri
tiškas jausmas. Laikuos Be
linskio geriausias vertimas 
buvo N. Polevoj. Bet šiandien, 
jau turint vertėjus kaip Balt
rušaitis, Ivanovas, Briusovas, 
Balmontas, apie idealį verti
mą šneka leistina. Žinai, kaip 
dabar man prisiėjo susidurti 
arčiau su lietuvių kalba — pa
sirodo, kad tai neišpasakytai 
vaizdi ir turtinga. 

...Iš tikrųjų, aš dabar jau fi
lologiją pamėgau — tai būti
nas elementas, kad abelnai 
žmogaus tverybą numanyti , ir 
itin poeziją. Vaizdų, sąvokų, 

upratimų santara, vieno reiš-
nio vystymasis iš kito. vis

ką.- dėl manės taip nauja ir 
icinmu. kad aš iki kaklo pa
skendęs Ir man dabar verst 
lietuviu kalbon dešimt) kartų 
lengviau negu seninu buvo. 

Niels von R e d e c k e r , The 
Buitie Question and the Bri-
tish Press, 1989-1991 (Ham-
burg: Verlag Dr. Kovač, 1998). 

Nepriklausomybes laikų Es
tijos sostines Talino vyriausio
jo pastoriaus anūkas Niels 
von Redecker savo pirmojoje 
knygoje Baltiški reikalai ir 
britų spauda, 1989-1991, kuri 
sudaro penktąją knygų serijos 
Hamburger Beitrage zur Ge-
schichte des ostlichen Europa 
seriją, pateikia gilų Baltijos 
valstybių bylos atspindį šio 
krašto pagrindiniuose dien
raščiuose: Financial Times, 
The Times, Independent ir 
Guardian. Ypač nuodugniai ir 
kritiškai yra išnagrinėti ketu
ri Baltijos valstybių šiuolai
kinės istorijos laikotarpių at
spindžiai: 1989 m. rugpjūtis 
— „Baltijos kelias", 1990 m. 
pavasaris — Lietuvos nepri
klausomybės deklaracija, 1991 
m. sausis — „Kruvinasis sek
madienis" ir 1991 m. rugpjūtis 
diplomatinis pripažinimas. 
Įdomu pastebėti, kad ši Niels 
analizė atskleidžia, jog, jei iš 
pradžių 1989-aisiais Financial 
Times ir Times atspindėjo 
daugiau sovietinę nuomonę, 
tai 1991-aisiais Times jau su
gebėjo pateikti išsamią „pirmų 
lūpų" medžiagą su aiškia pozi
cija. Tuo tarpu Financial 
Times pasižymėjo ekonominiu 
skeptiškumu, netgi klaidinan
čia informacija ir interpretaci
ja. Guardian įvykių, kaip de
stabilizuojančios grėsmės, ver
tinimai ir prieštaravimų pilni 
straipsniai palengva keitėsi. 
Nors patyręs sukrėtimą dėl 
Gorbačiovo likimo, šis kairysis 
laikraštis palengva užėmė 
Baltijos valstybes remiančią 
laikyseną. Independent per vi
są laikotarpį pateikė gan gerai 
informuojančius ir gilius, iš

balansuotus straipsnius. 
Bendra išvada būtu tokia, kad 
spauda, pateikdama skaityto
jui medžiagą, palengva pati 
mokėsi ir studijavo Baltijos 
valstybes, palengva straips
niai tikroviškiau atspindėjo 
realybę. 

Tai magistro disertacija pa
remta knyga, kurios įžangoje 
Bradford universiteto Baltijos 
kraštų tyrimų centro direkto
rius profesorius John Hiden 
rašo: „Tai nuostabus žvilgsnis 
į britų spaudą. [...] Istoriškai, 
Britanija visada buvo svarbi 
valstybė Baltijos regione. J i 
suvaidino ypatingai konstruk
tyvų vaidmenį, įsikuriant Bal
tijos valstybėms po Pirmojo 
pasaulinio karo. Drauge su 
Vokietija, Britanija buvo pa
grindinis Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos prekybos partneris. 
Tad yra dar įdomiau apžvelgti 
britų-baltų santykius, Baltijos 
valstybėms atkuriant nepri
klausomybę šiais laikais. [...] 
Niels von Redecker pateikia 
vertingą ir savalaikę pagrindi
nę medžiagą bendresnei britų-
baltų santykių studijai, kri-
tisiv.' F»ropos plėtimosi metu 
į Š iaure Rytus". 

Tai unga analizė ne tik 
akaderu.niams visuomenės 
sluoksniams ir baltišku šaknų 
žmonėms Didžiojoje Britani
joje. Ji turėtų būti įdomi taip 
pat ir praktikams: Baltijos 
valstybių ambasadų tarnauto
jams, kurie turėtų dėti gymiai 
didesnes pastangas, kad jų 
krašto vardas dažniau teigia
mai atsispindėtų Britanijos 
spaudoje ir straipsniai būtų 
palankūs bei objektyvūs. 

Knyga gaunama leidykloje 
Verlag Dr. Kovač, Arnoldsras-
se 49, 22763 Hamburg, tel.: 
040-3988800, fax.: 040-
39888055, kaina 92DM. 

Dar ius F u r m o n a v i č i u s 

(laiškas V. Čiurliony- darbo patirtį, ypač verčiant 
lietuviškus rašinius 

čiama 
tei...)". 

Manding Sruogos išpažini
mas savo tikėjimo pasirinktojo 
kelio teisingumu skamba tik
rai autentiškai ir norėtųsi ti
kėti, kad šis penktasis Raštų 
tomas bus įdėmiai išžvalgytas 
Lietuvos literatūrologų bei 
kalbininkų. Dramos kūrinių 
atranka irgi verta komentarų. 
Savo visuma jinai reprezen
tuoja ano meto „bestseller'ių" 
repertuarą, ir, kaip tvirtina
ma, atspindi Sruogos susiža
vėjimą matytais kūrybingais 
spektakliais. Tokio prieraišu
mo pavyzdžiu tektų laikyti, 
sakysim, Sem Benelli Aptiau-
talą, regėtą prieš pusšimtį me
tų, ir tikriausiai senokai nu
imtą netgi nuo italų teatrų 
scenų. To nepaisant, impo
nuoja, kad Sruoga buvo ištvė
ręs versti Aristofano Lyzistra-
ta ir Oscar Wilde Salame, su
silaukusią atnaujinimo viso 
pasaulio scenose „Womens' 
Lib* siautulio metu. (Pastaroji 
susilaukė, kas be ko, nemaru
mo Richard Strauss to paties 
vardo operos dėka.) 

Šiaip aptariamoji knyga 
ypatingai patraukli tomis „Pa
aiškinimų" dalėmis, kuriose 
cituojami kupini sąmojaus au
toriaus pasisakymai apie savo 

l rusų 
kalbą. Beveik išimtinai tai au
toriaus „atsiminimų žiupsne
lio" „Maksimas Gorkis ir lietu
vių literatūra" nuotrupos, bet 
jos tokios žavios, kad sunku 
atsispirti pagundai jų nepaci
tavus to teksto nepažįstan
čiam skaitytojui: 

„Išverčiau tam reikalui vie
ną mūsų prozaiko noveliūkštę 
ir vienuolika eilėrašdų, įvai
rių autorių. Verstinus veika
lus parinko tam tikra Lietuvių 
komiteto Petrograde komisija. 
Mano vertimai buvo, žinoma, 
vienas vargas ir ašaros. Dabar 
juos pasiskaičius, net plaukai 
pakaušyje šiaušias; jie yra 
puikus pavyzdys, kaip nerei
kia, kaip negalima poezijos 
veikalų versti. 

...Ir vis dėlto net ir tokie ver
timai patraukė rusų visuo
menės dėmesį. Kelis eilėraš
čius tuoj persiapaudino vienas 
tuometinio Petrograde laik
raštis — persispausdino net 
tokie tuomet įtakingi dien
raščiai, kaip Maskvos Russ 
koje Slovo ir Maskvos milijo
nieriaus leidžiamasai Vtro 
Ros8iji. 

Balys Sruoga RAŠTAI. Penktasis 
tomasvertimai Vilnius, Alma Lite-
rn, 1998 Tomai V1 ir V". 

Vytau tas A. J o n y n a s 
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