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Poetas Justinas Marcinkevičius.

Justinas Marcinkevičius

Pamėgto poeto 
jubiliejus

Didele mūsų poezijos, visos 
literatūros švente tapo popu
liaraus, Lietuvos žmonių pa
mėgto poeto Justino Marcin
kevičiaus 70 metų paminė
jimas? Sausakimšoje Vilniaus 
Menininkų rūmų salėje ma
čiau ne tik eilinius jubiliato 
poezijos gerbėjus, kolegas ra
šytojus, bet ir svarbiausius 
Lietuvos pareigūnus, tarp jų 
prezidentą V. Adamkų, mi
nistrą pirmininką A. Kubilių. 
Daugelio rankose buvo nau
jausia, leidyklos „Tyto Alba” 
neseniai išleista, J. Marcinke
vičiaus mažųjų eilėraščių poe
ma Carmina minorą. Vakaro 
vedėjas, Rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sven- 
tickas priminė, kad tai 148-oji 
šio poeto knyga. O visų — ir 
lietuviškų, ir į 20 pasaulio 
kalbų išverstų, J. Marcinke
vičiaus knygų bendras tiražas 
pasiekė 4 milijonus egzemplio
rių! Tai, pasak V. Sventicko, 
daugiau negu Lietuvoje yra 
gyventojų. Be to, dar reiktų 
pridėti daugiau kaip 20 pagal 
J. Marcinkevičiaus dramas ir 
kitus kūrinius pastatytų spek
taklių ir inscenizacijų su vi
sais jų žiūrovais ir klausyto
jais.

Bendrais bruožais apžvelg
damas Justino Marcinke
vičiaus kūrybą, V. Sventickas 
pasakė, kad ji išaugusi iš 
žemės darbų ir meilės, prigim- 
tinai ir mirtinai supinta su 
Lietuva, kad J. Marcinke
vičiaus žodžiais kalba mūsų 
tauta. „Lietuva — tai žodis, 
kurį J. Marcinkevičius soviet
mečiu ištarė, godžiai jo lau
kiantiems, ir tolydžio įkalė šį 
žodį net tuomet bijojusiems, 
— kalbėjo V. Sventickas. — 
Ne tik iš tautos dvasios, bet ir 
iš „Mindaugo”, iš „Mažvydo” 
dramų finalinių scenų tas 
žodis atėjo į Sąjūdžio skanda
vimus ir mitingus”.

V. Sventickas susirinku
siems priminė literatūros ty
rinėtojus dr. Viktorijos Daujo
tytės įžangos žodžius iš ne
seniai išleisto J. Marcinke
vičiaus eilėraščių dvitomio, 
kad jo kūryba buvo nelaisvos 
mūsų visuomenės laisvė. „Ši 
slapta dvasinė laisvė (...) buvo 
vieša, ji apėmė nepalyginamai 
daugiau žmonių, negu slapto

sios knygos”, — toje įžangoje 
rašė dr. V. Daujotytė.

Pastarųjų metų J. Marcin
kevičiaus lyrika ir apmąsty
mai kalbina mus „mylėti Lie
tuvą visą, su jos žaizdomis ir 
skauduliais”, sakė V. Sven
tickas. Jubiliato eilėraščiai 
sako: turbūt turiu susitaikyti 
su liūdesiu, susipriešinimais, 
su rudeniu, — reikia apkabin
ti gyvenimą tokį, koks jis yra, 
ir tik tada ginčytis.

Atsakydamas į vakaro 
vedėjo V. Sventicko ir leidyk
los „Tyto Alba” direktorės L. 
Varanavičienės klausimus. J. 
Marcinkevičius kalbėjo apie 
savo kūrybos ištakas — 
gimtąją kalbą, kentėjusią prie
vartinį rusifikavimą, slavišką 
įtaką. Sielojosi, kad dabar 
tuos puolimus tęsia, papildo 
anglicizmai. Poetui nelabai 
jauku eiti Vilniaus gatvėmis, 
mirgančiomis svetimais, nelie
tuviškais parduotuvių, firmų, 
įstaigų pavadinimais. Lietu
voje dabar nėra muzikinės 
jaunimo grupės, pasivadinu
sios lietuviškai...

Atsakydamas į klausimus, 
J. Marcinkevičius atskleidė ir 
kai kuriuos, iki šiol nežinotus 
savo gyvenimo faktus. Pasiro
do, sovietmečiu, besimokyda
mas Prienuose, jis buvo už
darytas į Marijampolės ka
lėjimą, nes buvo įvardintas 
slaptos antisovietinės jaunimo 
organizacijos byloje.

Tarp daugybės jubiliato 
sveikintojų buvo ir Lietuvos 
Mokslų akademijos preziden
tas M. Juodka, pasakęs, kad 
J. Marcinkevičius yra ne tik 
poetas, bet ir akademikas. Šį 
garbingą mokslinį vardą iki 
tol turėjo tik du mūsų ra
šytojai — V. Krėvė ir V. Myko
laitis-Putinas.

Apie J. Marcinkevičiaus poe
zijos ypatumus, apie jo nau
jausią knygą Carmina minorą 
čia pridedamą žodį tarė dr. 
Viktorija Daujotytė. O visą J. 
Marcinkevičiaus poetinės kū
rybos kelią atspindi čia pride
dami ir paties autoriaus pa
rinkti įvairių laikotarpių jo 
eilėraščiai, kuriuos J. Marcin
kevičius adresavo Draugo 
skaitytojams.

Algimantas 
A. Naujokaitis

POEZIJOS VAIKYSTĖ

tėvas parėjo aręs 
užstalėj atsisėdo 
sunėrė rankas 
ir kaip lizdą

padėjo ant stalo

žiūrėjau
į tą pavargusį lizdą 

žiūrėjau
kol pakilo iš jo vyturys 
ir pasaulio palubėje 

sučiulbo

1990

DAINUOJU LIETUVĄ

Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą 
išaugusį iš pelenų, 
kaip savo rūpestį didžiausią, 
kuriuo lyg vieškeliu einu.

Laukų ir pievų žalias šilkas 
nuo durų slenksčio lig dangaus. 
Protingos krosnies kvapas šiltas — 
visai kaip artimo žmogaus.

Atsidaryk man, atsiverk man 
visom širdim — kaip šaltiniu, 
leisk pažiūrėt į šitą versmę 
gyvos kalbos, gyvų žmonių!

Dar viskas gyva, viskas rėkia 
kapais, muziejais, žaizdomis.
Imu į ranką duonos riekę 
ir taip kalbuosi su jumis.

Kalbuos per, vandenį, per duoną, 
per orą, ugnį, per medžius.
Girdžiu iš visko, kas man duota, 
jus — kaip lietuviškus žodžius.

1966

XXX

Parnešu, 1
gimtine mano, parnešu, 
parnešu sapnus apie tave:

pirmas saptias — apie langą, 
antras sapnas — apie slenkstį, 
trečias sapnas — apie kelią.

Tuo keliu aš pareinu, 
ant to slenksčio atsisėdu, 
langu tuo žvaigždes skaitau.

Kai tamsoj užgęsta kelias, 
kai neranda kojos slenksčio, 
akys — lango ir žvaigždžių, —

lieka, sapnas apie meilę: 
apie juodą juodą skarą 
ant žilos galvos.

1978

VAŽATKIEMIS

Panemunių paukšteli žalias,
Čiulbėk senąja išmintim, 
giedok visais vargų kryželiais, 
visais karais, visom mirtim.

Mįslėm, dainom, raudom rypuoki, 
į margą skrynią viską dėk, 
prie linksmo stalo —garsiai juokis, 
prie liūdno — tyliai pasėdėk.

Žodžius kaip vadeles laikyki, 
suspaudęs juos kietais delnais. 
Apjuoski rankšluosčiais senais

kiekvieną marčią ir jaunikį.
O man galvą pabarstyki 
šiltais vaikystės pelenais.

1972

P.S. Važatkiemis — mano gimtasis kaimas.

TOKIA YRA MEILĖ

Vakarinio dangaus šviesoje 
koks gražus tavo veidas, gimtine!

Atsiklaupk ir tylėk — tegul 
ši erdvė prisipildo tavęs, 
nes tokia yra meilė. Per širdį 
eina šaukdamas kraujas: 
..............gimtine, 
likimų lopšy, tavo tikslo 
ieškojau nerasdamas — 
vierversio lizdas 
arimų platybėse — tu!
Taip gera žiūrėti 
į žydinčią obelį, 
miegantį vaiką 
ir į tavo akis ūkanotas. 
Bet ieškau gėlės, 
kuri man primintų tave, 
kurioje visą laiką kvepėtų 
vaikystė ir vakaras — 
šiltas, mieguistas.

Štai: laimė turėti tave, 
visada virš manęs pasilenkusią. 
Iš čia mano žodžiai — 
o, mano žodžiai =kaip tvarsčiai, 
prilipę prie tavo žaizdų.

1975

XXX

Neši mane arčiau savęs, žemele.

Buvau visai užmiršęs, kad esi.
Bet vis labiau tave dabar man skauda.

Atleiski meno neproptingom rankom 
išsiskyrimą su žagre — matai, 
kaip jos dabar tave apsikabino?

Ten stovi baltas baltas mano brolis. 
Rugių baldakimas virš jo galvos. 
Sodink mane jo dešnėje: broleli, 
ir tavo rankom gyvenu, ir tavo.

Taip sėdim ant kalnelio prie namų. 
Lyg jau nudirbę darbus. Lyg jau žemė 
padėjus būtų galvą mums ant kelių. 
Regiu, kaip amžinybė atsiklaupus, 
nuvaikščiotas artojų kojas plauna.

1976
XXX

Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta. 
Pažvelk į gamtos besikeičiantį mostą, 
į pritilusį paukštį, į augalo rimtį, 
į viską, ką galima skint arba rinkti;
o, vargšas pasauli, o, blunkančios spalvos - 
kaip dygo, kaip kilo, žydėjo, sūpavosi 
Kaip žaidė gyvybė, kaip nokdama brendo, 
ieškodama ryšio — visuotinio, bendro! 
Ir kaip ji apstulbo pajutus, supratus, 
kad buvo tiktai įviliota į spąstus — 
į formą, kuri kas akimirką trupa, 
į vasarą (varge!) begėdiškai trumpą.
O, vystantys, gęstantys broliai! Tai kerštas 
už mūsų žydėjimo valandas karštas, 
už beprotišką mūs nužengimą į žemę: 
nužengę — vadinasi, ir nusižengę...

Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta.

1995

MES

Tai ir yra mes.
Čia mes atrasti. 
Žemė čia su mumis 
vis kyla ir kyla į kalną.

Ant kalno rugiai: 
apsikabinam su jais ir laikomės. 
Atrodo, kad jau iš krūtinių 
čia pateka saulė.

Ar paukščių Uždai, 
ar žmonių namai 
tenai, kur ant slenksčio 
sėdi sena kalba?

Atbėga mūsų vaikai, 
sukrinta jai į prijuostę 
ir žiūri į kruvinas lūpas, 
garsiai tariančias: mes. 
1980

XXX

ta žemė

su ašakom 
užsiauginom

iš tikro sakau jums iš tikro 
ėjom su ja duonos 
kryžiaus ir kraujo kelius

žydėjo ai kaip žydėjo 
surūdijus europos rožė 
spygliuota viela 
konclagerių karalienė

galvodavom apie dangų 
dabar jau neatsimenu 
kas ištarė pirmas 
neturėk kitos žemės 
be manęs vienos

1987

1989 M. VASARIO 19-OJ1

Diena atrištom akim. 
Tauta iš kapo pakilus.
Viešpatie, leisk jai atkimt. 
Tebūna jos žodžiai kilnūs.

Pašauk ją, pašauk atsitiest 
ir laisvę išskleist — kaip esmę. 
Štai mes — ir mūsų tik tiek, 
kiek BUVOM ir kiek ESAME. 
Kiek BŪSIM šioje dienoje

sudygę augimui ir brandai, 
ant žemės gyvi ir po ja, 
paženklinti lietuvybės randais.

Prie savo kalbos prikalti, 
prie istorijos prirakinti. 
Žmonės, jūs nekalti. f
Jūs tik labai iškankinti.

Bet jau atrištom akim.
Ir kaip vėliava —jau pakilūs. 
Lietuva, leisk mums atkimt. 
Tebūna mūs polėkiai kilnūs.

1989

XXX

kalnai kuriais lėkiau 
kalnai kuriais bridau 
darbai kuriuos laikiau 
sparnai kuriais skridau

tegu sakau tegu 
ne mano manyje 
rugelis po dalgiu 
ugnis akmenyje

nukritusi šalia 
gyvybės valanda 
žalia žalia žalia 
juoda juoda juoda 
1979

4
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Metai pagal rugį
Dr. Viktorija Daujotytė

Verta susipažinti ir su 
New York opera

Rugio metai prasideda ru
denį. Rugys iškenčia žie
mą — žiemkentys, žiemken- 
tėlis. Kiek kartų rugiui yra 
nusilenkęs Justinas Marcin
kevičius, sukūręs gražiausias 
žiemkenčio poetines metafo
ras.

Rugys yra mažasis lietuvių 
Gyvybės medis. Tik dabar — 
po minoro giesmių — išsi
skleidžia 1978 metų Just. 
Marcinkevičiaus eilėraštis:

Kai įsilipi į rugį,
tai labai toli matyti: 
ligi žodžio, ligi duonos, 
ligi stalo, lig širdies.

Vėjo pučiamas, ant kalno 
Kaip gyvenimas siūbuoji. 
Atlekia drabni paukšteliai, 
atneša dangaus rasos.

Senos, paslaptingos lietuvių 
rugiapjatės dainos: ryto, vi
durdienio, vakaro. Trilaikė ru
gio diena paskutinė. Ru
giapjūtės dainų gražumas — 
geliančio minoro ir šviesos 
skaidriausios — kaip „Bare
liuose”. Trijų metų laikų „pa
sivaikščiojimai” J.Marcinke- 
vičiaus mažųjų eilių poemoje 
Carmina minorą, skamban
čioje ir kaip liūdesio giesmės 
su šviesa ant veido, iš esmės 
atitinkančios rugiapjūtės dai
nų estetinį principą.

Ruduo, žiema, pavasaris. 
Būti pasėtam, kristi į žemę, 
iškęsti žiemą, sulaukti šviesos 
ir šilumos. Rugio vasara yra jo 
rudenyje, įšildytoje žemėje, že
mės įsčiose. Rugio vasara yra 
pavasaryje, želmenį pakelian- 
čiame. Rudens rugys:

žiemkenčių 
želmenys 
žiemon 
žemėja žemė

Pavasario — „pirmagimis 
želmuo”.

Bet neturėtume poemoje 
ieškoti tiesioginių atitikmenų, 
o pasikliauti tik žemdirbių- 
žiemkenčių kultūros kodu, va
lingai į metų ritmą įsukusių 
mūsų Pirmąjį — Kristijoną 
Donelaitį, diktavusį metų- 
mėnesių ciklus V. Myko
laičiui—Putinui, Juditai Vai
čiūnaitei, Vaidotui Dauniui, 
Aidui Marčėnui. Ne tik jiems.

„Gamta gali atverti dvasią 
— dvasia gamtą,” — sako J. 
Marcinkevičius, pristatyda
mas savo minorines giesmes ir 
kartu prisistatydamas kaip 
galingosios romantizmo kultū
ros paveldėtojas ir kartu pa
valdiny^. Romantikas jau be 
svarbiausių atributų: pakylė
tumo, dramatiškų konfliktų, 
liepsningo žodžio. Romantinės 
pasaulėjautos spalvoti met
menys naujojoje J. Marcinke
vičiaus knygoje atausti pilkais 
kasdieniškojo lino siūlais. Iš
didumas, pasipriešinimas, 
„aš” išskyrimas perrašytas į 
nuolankumą būti matant- 
mąstant-jaučiant. Kūryba — 
tarsi žmogaus apsikeitimas 
gyvybine energija su gamta. 
Nuolankumo būsena, kaip eg
zistencinės patirties galimybė 
ir gelmė. Nuolankus yra rugio 
grūdas mirštantis želmens 
prisikėlimui. Nuolanki rude
nio gamta, pasiduodanti tam, 
kas neišvengiama:

šventąja laukai 
nuolankiai priimdami 
ištuštėjimo kančią

Žmogaus nuolankumas gam
tai yra vienintelis būdas, vie
nintelė galimybė ką nors su
prasti joje ir pačiame žmoguje.

Nuolankiai tylėti, kol būsi 
prakalbintas.

Prakalbintas grožio, jo per
veriančio blyksnio:

būna kai matai 
jog tai ką matai 
iš tikrųjų yra gražu 
net saldu iš to skausmo

Prakalbintas šio pasaulio 
paslapties, grąžinančios į mal
dą, į „Pulkim ant kelių” arba į 
„De profundis” situaciją:

dega liejasi kyla 
aušros cunamis 
pralauždamas užtvanką 
manyje
iš gilumos šaukiuosi

Prakalbintas kokio gailaus 
paprastumo, kad jau neapsa
komo, praslystančio pro pačias 
mažiausias kalbos tinklo ake
les:

pastebėjau pavasarį
tiesą sakant 
nieko ypatingo 
tai toks želmenėlis

Teisus, nemąstantis savo 
teisumo. Gamta yra teisi, tad 
negailestinga ir nuolanki.

Rugys neina. Rugys auga — 
gilyn ir aukštyn. Kaip medis, 
kaip pasaulio arba Gyvybės 
medis. Kas yra savo vietoje, 
stabdo einantį-praeinantį.

„O kad būtum, turi eiti”,— 
sako poetas Carmina minorą 
eksplikacijoje. Ir priduria: 
„Apie kiekvieną mūsų galima 
pasakyti: jis yra ten, kur ėjo. 
Gal net neperžengęs slenksčio 
ėjo”. Taip, einame ir mintimis, 
jausmais, vaizduote. Ir grįž
tame ten, kur kada esame 
buvę, buvimą kuriuo nors 
būdu patyrę. Grįžimas keičia 
žvilgsnio kryptį, ypatingą pa
verčia paprastu, paprastą — 
ypatingu.

Trijų metų laikų arba rugio 
ciklas (nuo rudens iki pava
sario), yra vienas iš pamatinių 
Carmina minorą struktūros 
principų. Kitas — būtent ke
lio, ėjimo, suvokiant šios že
mės linįjos archetipiškumą, 
sudėtingumą, daugiaplanę 
skaidą Vakarų ir Rytų kul
tūrose. Iš kur? Kodėl? Kas 
veda einantį? Kas žino Kelias 
namo — bet kas yra namai? 
Kelias į tiesą — vienintelis ar 
daug kelių? O kas pagaliau 
yra tiesa, jei ne amžinas ke
lias? Carmina minorą dar ne
suvoktoje pradžioje — rinki
nyje Žingsniai (1998 —
žinanti yra upė — tekantis ke
lias:

tako nėra
viskas yra takas 
tą žino upė

„nieko nenoriu iš šito...“

Šiame eilėraštyje ryškiau 
negu kituose rodosi nauja poe
tinė programa — atsisakymo 
kalbėti tiesioginėmis reikšmė
mis, vadinasi, atsisakant su
kaupto žinojimo, netgi poe
tinės technikos patirties. Kal
bėt daugiau remiantis elipsė
mis, tarpais, peršokimais, 
Prieš gerą dešimtmetį para
šyta J. Derrida etiudas- 
atsakymas „Kas yra poezįja?” 
prasideda taip: „Norėdamas 
atsakyti į šį klausimą — 
dviem žodžiais, ar ne? — tu 
turi atsisakyti žinojimo". Ži
nojimo, kas tai yra, kaip tai 
yra, teikiamą ne poezijos, o 
poetikų.

Poeto atsisakymas žinoti, 
(teigti, aiškinti, prieštarauti, 
juolab iš kito ko nors reikalau
ti) yra ontologinis principas.

Nuotr. Vaclovo Strauko

Galima patikslinti — ontologi
nio įsipareigojimo neįsiparei- 
gojant principas. Paklusnu
mas būčiai arba Gamtai ir yra 
kūrybos kelias. Ši poeto min
tis išsakyta jau Dienraščiuose 
be datų. Žingsnyje šis paklus
numas arba jau suprantan- 
čiojo skaidrinantis nuolanku
mas pasirodė naujais poetinės 
gamtojautos žingsniais — dviem 
segmentų ciklais — „Pasi
vaikščiojimais”. Pirminė bū
ties pagavos, lyg primenan
čios Rytų, ypač kinų filosofijos 
estetinės būties ir kaip patir
ties galimybę. Poetikos pras
me — miniatiūros, segmentai, 
minimalistinės raiškos būdai. 
Ontologine prasme — išsi
laisvinimo: nėra būtina kur 
nors nueiti, užtenka kelią eiti. 
Ne kur nuėjimas, o pats 
ėjimas, vaikščiojimas, pasi
vaikščiojimas. Natūralus, pir
minis žingsnio ritmas, pir
minės akių ir širdies pagavos, 
pirminiai susitikimai — su 
medžiu, žole, paukščiu, sėkfe, 
mintimi, iš kažkur atsiradu
sia, paliekančia tik lengvą 
pėdsaką, mintis, nei skleidžia
ma, nei vystoma, tik švyste- 
linti:

parūpo
ar dar galiu bėgti 
pamėginčiau tačiau 
kodėl bėgti

Iš tiesų — kodėl bėgti?
Nebėga rugys. Nebėga me

dis. Bet bėga kelias — pagal 
savaiminę lietuvių kalbos poe
ziją. Ir tik žmogus grįžta. 
Grįžtančiojo žvilgsnis jau yra 
matantis. Grįžtantis turi laiko 
todėl, kad ir nežinodamas žino 
jį mąžtant. Grįžimo poetinė fi
losofija, įprasminta R. M. 
Rilkės, M. Heideggerio, J. Bal
trušaičio, V. Mykolaičio-Puti
no, A. Jasmanto... Į grįžtan
čiojo kelią nuo „Žingsnio” yra 
įsukęs ir Just. Marcinkevi
čius. Pasigirsta įdomių są
skambių tarp jo ir A. Jasman
to — A. Maceinos, to paties 
Prienų krašto ir giminiško 
kraujo poeto-mąstytojo. A. 
Jasmanto „Saulėlydžio sone
tas”:

Jau vyturėlis, grumsteliu 
prigludęs,

Nebeskardena gęstančios 
palaukės.

Nusviro varpas. Aukso 
grūdas

Atgal į žemę šaukias.

Atgal ir mes nuo vėstančių 
kalvelių,

Apsunkusius dalgius 
nusisvarinę,

Jau leidžiamės iš ilgo mūsų 
kelio

Į rūką sidabrinį.

Tur būt, į poilsį, į baltapūkį, 
Mes leidžiamės. Laukų 

garsai

Ten rageliu nebesiskųs.
Tik tu, pavargęs mūsų 

žingsni, tu nebūki
Į ten toksai svyruojantis, 

toksai —
Sunkus...

Artimas žodynas (vyturėlis, 
grūdas, žemė, dalgis, kelias, 
rūkas, laukas, žingsnis... Arti
ma nuotaika — raminančio 
liūdesio. Tik eilėraščio būdas 
kitas — sonetas, žingsnis, 
žengtas ir ankstesnio Just. 
Marcinkevičiaus. Carmina mi
norą būdą atitiktų atskiri so
neto segmentai — ypač tri
eiliai.

Sukaupta, sutelkta ir išskai
dyta, fragmentuota struktūra. 
Temperuota, visomis skyrybos 
taisyklėmis ir galimybėmis 
disponuojanti sintaksė. Ir vie
no sulaužyto, eilutėmis su
skirstyto sakinio askezė... Jau 
ne skyrybiška. Kalbėjimas 
kalbai tylint, bet budint. Iš 
jau cituoto „Žingsnio” eilė
raščio „nieko nenoriu iš šito...”

užmigo gerklėj kalba 
aš jos nežadinu 
prieina kartais koks medis ' 
prišoka nuskuręs krūmokšnis \ 
sakytum šuo bet per didelis

Žmogaus-mediumo pozicija. 
Esi būčiai-gamtai tavimi kal
bėti ir tavimi tylėti. Kalba yra 
ir tavo motina, leidžianti, pa
dedanti kalbėtis ir tavo dva
sios kūdikis, saugiai užmie
gantis gerklėj. Busdama kalba 
girdi poezijos klasiką, išsi
liejusią ir gamtoj, — Maironio 
nejudantį lapą, ir pavasario 
balsus, Salomėjos ramunėlę, 
Vaičaičio neviltingą kartojimą 
— „man vis taip pat”.

Ar begali eilėraštis priklau
syti tik tam, kuris apie save 
sako „aš”?

„Aš” niekada nepasirašo 
eilėraščio. Kitas pasirašo. Dar 
viena postmodernybės teore
tiko J. Derrita mintis iš jau 
cituoto etiudo-atsakymo. Ko
kia nekintanti, kokia klasikinė 
tiesa. Kaip negreit, nelengvai 
įžvelgiama.

Eilėraštis yra kelias nuo 
„aš” iki „kito”, eilėraštį pasi
rašančio. Tarp „aš” ir „kitas” 
yra tas, o tiksliau tie, kurie jį 
parašo, sunešta iš trupinių, 
palieka kaip pėdsaką, kaip 
pėdsako pėdsaką, kaip pėdsa
ko pėdsako pėdsaką. Ženklas, 
raidė, parašymas, pagaliau 
pagal poeto rašyseną sukurtas 
knygos šriftas, palimpsestiniai 
puslapiai (rašyta ant prira
šyto) aktualizuoja įdomius da
barties rašto kultūros aspek
tus. Rašytinė „t” turi kryžiaus 
siluetą, kuris itin ryškus pa
kartojant:

balta 
balta 
ir 11

„t” paženklina ir tylą, tyla 
prasideda lyg kryžiaus ženklu:

tyloj kur viskas 
šaukia vienu balsu 
turėčiau tilpti
Eilėraščio kelias — nuo gar

so iki tylos ir atgal: nuo tylos 
iki garso. Per didelius savai
me žmogaus pasaulyje esan
čius prasmės tarpus. Kuo 
mažesnis žodis, tuo didesnis 
tarpas-žingsnis — kaip 62-aja- 
me rudenio segmente: bet / 
juk / tai įtiki taip! bet / tik. 
Teiginys visaapimantis, bet 
prasidedantis prieštara: „bet”, 
Ir persiliejantis į išimties iš 
dėsnio viltį — „bet tik”.

Pritaikykime šitą dėsnio ir 
išimties formulę Carmina mi
norą šriftui, sukurtam pagal 
poeto rašyseną, pagal atskirų 
raidžių kontūrus. Sutiksime, 
kad „tai / tik / taip (atitinka) ir 
tuoj pat pridursime: „bet / tik”: 
bet tik Just. Marcinkevičiaus 
gyvoji rašysena kita — kitokie 
tarpai, rankos spūdžiai, tėk
mė. Įdomu. Svarstytina. Iš 
visko, kas eilėraštyje yra, 
eilėraštis nesusideda.

Drama, be perstojo, be per
trūkio vykstanti žmogaus pa
saulyje tarp tik taip ir bet tik. 
Carmina minorą poemišku- 
mas (kad ir punktyrinė, bet 
vientisa vidinė linija) remiasi 
esančio, būnančio, einančio ty
liu atsivėrimu būčiai, pasiro
dančiai kaip gamta, o vei
kiančiai kaip dvasia. Tarp 
dėsnio ir išimties. Išėjimas iš 
miško (girdinčio, bet užda
rančio) į lauką (matantį, at
veriantį):

užtrenkiau 
už nugaros mišką 
išėjau į lauką 
vėjas

Taip poema prasideda. Ir tę
siasi, keičiantis rugio metų 
laikams, šviesos ir tamsos

Nuotr. Algio Jakšto

Didžiajame New York, mu
zikos ir meno šventovėje, Lin- 
coln Center, vienas šalia kito 
yra du operos teatrai: Metro
politan („MET”) ir New York 
City operos (Iš NYC operos, 
kovo 29 d. per PBS TV buvo 
matoma G. Pucinni „Tosca”). 
Tie abu operos teatrai skiriasi 
savo dydžiu, atlikėjais ir ope
rų pasirinkimu. „MET” operos 
teatre yra 3,800 vietų, o NYC 
operoje kiek mažiau — 2,737. 
„MET” operoje dainuoja (dau
giausia) „žvaigždžių statusą 
pasiekusieji, pasaulyje išgar
sėję dainininkai, kai tuo tarpu 
NYC operoje dainuoja Ameri
koje muzikos mokyklas baigę 
ir profesinius įgūdžius įsigiję, 
jauni, gabūs, gražiais balsais 
dainininkai. „MET” operoje 
(su mažomis išimtimis) yra 
statomos populiarios operos 
(1999-2000 metų sezone stato
ma naujai komp. John Harbi- 
son sukurta opera „The Great 
Gatsby” ir G. F. Handel — 
„Guilio Cesare”). o NYC opera 
visą trečdalį, iš visų sezone 
statomų operų, skiria seniau
siai sukurtoms ir naujosioms 
operoms (1999-2000 m. stato
ma Handel — „Ariodante”, Ra- 
men — „Platee”, Gershwin — 
„Porgy and Bess”, Thomson — 
„The Mother of us all” ir Bea- 
sonZDrattell/Torke — „Centrai 
Park”).

Ypač didelį dėmesį operos 
muzikos direktorius Paul Kel- 
log skiria šiuolaikinėms ope
roms. Jis sako, jog reikia, kad 
publika žinotų, suprastų ir 
išmoktų klausytis ir tokios 
muzikos, nes kaip kitaip klau
sytojai sužinos apie naująją 
muziką, jei jie jos negirdės? 
Jis norįs parodyti, kad „gyve
nimas vyksta” ir greta „La Bo- 
heme”, „Rigoletto”, „Don Gio- 
vanni” bei kitų operų.

Pas mane jau yra NYC ope
ros 2000-2001 metų sezono 
tvarkaraštis. Šio sezono laiko
tarpiu (2000 m. rugsėjo, spa
lio, lapkričio ir 2001 m. kovo, 
balandžio mėn.) bus statoma 

bangoms, džiaugsmo ir liūde
sio vilnims. Ir paskutinis pa
vasario ciklo ir poemos eilė
raštis:

Liūdnos arklio akys 
palydi mane 
nuo žemės 
nueinantį

Daugiaprasmė simbolika: 
išeinantis iš miško į lauką, 
vaikščiojantis atvirose erdvė
se, ir nueinantis nuo žemės, 
lydimas arklio (greta rugio ir 
dalgio svarbiausio žemdirbių 
kultūros veikėjų) liūdnų akių.

Už tokios knygos turėtų būti 
įmanomai teisingas gyveni
mas, kurį kiekvienas mąstan
tis, o juolab kuriantis, gali, o 
gal ir privalo dar ir išteisinti.

14 skirtingais pavadinimais 
operų. Jos bus kartojamos 116 
kartų: dvi operos G. F. Handel 
— „Rinaldo” (6 k.) (skaičius 
skliausteliuose reiškia kiek 
kartų opera bus statoma), 
„Acis and Galatea” (5 k.), dvi 
W.A. Mozart — „La Nozze di 
Figaro” (12 k.), „Don Giovani” 
(6 k.), dvi G. Verdi — „Tra
viata” (11 k.), „Rigoletto” (13
k.), trys G. Puccini — „Tosca” 
(9 k.), „Madama Butterfly” (12
k.), „La Boheme” (13 k.). Po 
vieną: G. Donizetti — „Robert 
Devereux” (7 k.), E. W. Kom- 
gold — „Die Tote Stadt” (5 k.), 
S. Prokofiev — „The Love for 
Three Oranges” (5 k.), B. Brit- 
ten — „Tum of the Screw” (5
k.) ir E. Futral — „The Ballad 
of Baby Doe” (7 k.).

NY City operos muzikos di
rektorius Paul Kellog sako, 
kad ta opera su jos talentin
gais menininkais būdama pa
traukli, iššaukianti, provokuo
janti, atvaizduodama dabar
tinį gyvenamąjį laikotarpį, su 
naujų operų pastatymais sten
giasi sudominti operos ger
bėjus.

Visos operos atliekamos 
originalo kalba, o vertimą į 
anglų kalbą galima skaityti 
scenos viršuje specialiai įreng
toje švieslentėje.

Bilietai į New York City 
operą kainuoja nuo 18 iki 98 
dolerių.

P. Palys

PIRMOSIOS VIETOS — 
LIETUVIAMS

Nantere (Prancūzija), Muzi
kos namuose vykusiame tarp
tautiniame A. Glazunovo 
smuikininkų konkurse 25 mi
nučių ilgio programoje jiirmą 
prizą iškovojo M. K. Čiurlionio 
mokyklos auklėtinis K. Kele
ras (mokytoja G. Vitėnaitė), 
antrąjį — tos pačios mokyklos 
auklėtinė J. Zajančiauskaitė, 
o 30 minučių programoje — 
pirmąjį prizą Lietuvos muzi
kos akademijos auklėtinė K. 
Juknevičiūtė (mokytojas J. 
Dvarionas), — antrąjį M. K. 
Čiurlionio mokyklos auklėtinė 
A. Doveikaitė (mokytoja I. Ar- 
monaitė-Galinienė).

LIETUVOS TAPYBA 
EUROPOS 

PARLAMENTE

Kovo 20 — balandžio 1 d. 
Europos Parlamente Briuse
lyje Lietuvos tapybos parodoje 
buvo eksponuojama 40 ketu
rių Lietuvos menininkių — 
Laimos Drazdauskaitės, Rūtos 
Katiliūtės, Dalios Kasčiūnie- 
nės ir Audronės Petrašiūnai- 
tės — kūrinių. Parodos atida- 
rymo metu koncertavo M. K. 
Čiurlionio kvartetas.
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99Dainavos” vyrų oktetas 
Angelų mieste

okteto 
dviejų 
atlikta

Š.> m. kovo 18 d. Los An
geles, Calif., pilnoje publikos 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, įvyko „Dainavos” Vyrų 
okteto koncertas, kurio čia visi 
labai laukė. Ne kartą spaudoje 
buvo plačiai rašoma apie šio 
okteto didelį pasisekimą, tad 
ir Pacifiko pakrančių lietuviai 
gausiai susirinko pasiklausyti 
jo dainavimo. Koncertą ruošė 
Los Angeles ateitininkai, 
skautai akademikai ir vyrų 
kvartetas. Reikia pripažinti, 
kad ši, entuziastingai vykdo
ma, mūsų visuomenės talka 
buvo labai vertinama.

„Dainavos” Vyrų 
koncertas susidėjo iš 
dalių. Pirmoje dalyje 
trylika kūrinių, daugiausia 
harmonizuotų liaudies dainų. 
Antroje dalyje — vienuolika. 
Jos buvo ir lietuvių kompozi
torių, ir populiariosios ameri
kiečių muzikos kūrinių, at
liktų anglų kalba. Tad dviejų 
kultūrų sąvoka čia buvo ne tik 
gražiai išlaikyta, bet dar pa
krypusi lietuvybės naudai.

Okteto vadovas ir dirigentas 
muz. Darius Polikaitis savo 
dirigavimu stengėsi išvengti 
monotonijos. Taktas po takto, 
palaipsniui jis siekė pagauti 
muzikinę kalbą, nes ir kom
pozitorių įvairovė repertuare 
buvo gan plati (T. Makačinas, 
V. Juozapaitis, J. Žilevičius, 
A. Adomaitis, J. Karosas). Mu
zika, o tuo pačiu — dainavi
mas, yra laiko menas, nuolat 
kintančios prigimties, suvo
kiamas, ne iš karto. Liaudies, 
dainų kūryba — tai kažkada 
buvusių nuotaikų atmintis, 
nors ji ir atspindi tikrovės 
reiškinių dinamiką, bet palie
ka daugiau laisvės klausytojų 
vaizuotei. Okteto koncerte tai 
ir buvo itin ryšku — vyrai 
kiekvieną kūrinį atliko vais
kia intonacija, tiesiog plūdu
riavo kalbos vingiuose, kiek- 

L f-........................ ......
„Dainavos” oktetas ir Los Angeles Vyrų kvartetas Šv. Kazimiero parapijos salės scenoje kovo 18 d. 
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Nuotr. Teresės Landsbergienės

tarytum padėta ant delno. 
„Greitakalbės” (komp. J. Ta- 
mulionis) atlikimo tempas čia 
galėtų būti atmintinas pavyz
dys, o D. Polikaičio dirigavi
mas — kaip geras, išsamus 
akompanimentas — vien stip
rino dainavimą, pabrėžė har
monijos niuansus ir todėl 
lengvo dainavimo sąskambyje 
melodinė linija tiesiog plaz
dėjo.

Pirmoje dalyje dar buvo at
likti šių kompozitorių kūri
niai: A. Lapinsko, F. Strolios, 
K. V. Banaičio, P. Butkaus ir 
A. Gečo. Atidaus muzikalumo 
pianistas-akompaniatorius Vi
das Neverauskas prisidėjo 
prie koncerto pasisekimo.

Antrosios dalies koncerto 
pradžiai okteto vyrai panoro 
pakalbėti apie save: kaip 
įsikūrė jų vienetas, kad dau
gumą okteto narių riša artima 
giminystė ir t.t. Muz. D. Poli
kaitis oktetą lavina, paruošia 
koncertams jau nuo 1995 m. 
Po trumpos apžvalgos buvo tę
siamas koncertas. Girdėjome 
nelietuvių kūrybos, o taip pat 
A. Raudonikio, A. Bražinsko, 
G. Paugos, D. Polikaičio (žo
džiai Bernardo Brazdžionio). 
Kompozicijos pritaikytos okte
to balsų pajėgumui. Čia labai 
natūraliai skambėjo tradicinės 
Amerikos dainos, o koncertas 

-baigtas R. Rogers ir O Ham- 
merstein III miuziklio „South 
Pacific” daina „Nieks neatstos 
mums merginos” (vertė F. 
Strolia). Publikai Ši daina la
bai patiko, tpd ,vyrai turėjo ją 
kartoti. •

Labai šiltai buvo sutiktos ir 
kitos angliškos dainos — 
„Hush! Somebody’s Calling 
My Name” ir „Shenandoah”. 
Tuomet prie okteto vyrų, ku
rio sąstatą sudaro Liudas 
Landsbergis, Darius Polikaitis 
(vadovas), Tadas Stropus, Ma
rius Tijūnėlis, Audrius Poli-

„Dainavos” Vyrų oktetas iš Čikagos kovo 18 d. koncertavęs Los Angeles, Calif. Iš Kairės: Kastytis 
Šoliūnas, prie fortepijono Vidas Neverauskas, Audrius Polikaitis, vadovas Darius Polikaitis, Marius 
Tijūnėlis, Marius Polikaitis, Liudas Landsbergis, Tadas Stropus. Nuotr. Teresės Landsbergienės

„MET” operos sezonas 
su Violeta Urmana

Metropolitan operos teatras 
New Yorke, populiariai vadi
namas „MET”, puikuojantis 
garsiais dainininkais bei diri
gentais, aukštu meniniu operų 
pastatymu ir modernia scena, 
jau paskelbė 2000-2001 sezono 
tvarkaraštį. Jame yra ir į 

tytis Šoliūnas, akompaniato
rius Vidas Neverauskas, prisi
jungė Los Angeles Vyrų kvar
tetas: Rimtautas Dabšys, An
tanas nolikaitis, Bronius Se
liukas, Emanuelis Jarašiū
nas. Raimondai Apeikytei 
akompanuojant, jie visi padai
navo smagią dainą. Poetas 
Bernardas Brazdžionis jaut
riais žodžiais minėjo savo 
eilėraštį „Keleiviai”, sukurtą 
prieš 50 metų, kuriam D. Poli
kaitis parašė muziką ir kūrinį 
oktetas atliko šiame koncerte.

Po koncerto vyko pabend
ravimas, mezgėsi naujos drau
gystės, o vėlyvas šeštadienio 
vakaras, nusitęsęs į naktį, vi
siems, ypač koncerto ruošė
jams, paliko neužmirštamai 
brangus.

„žvaigždžių” vardą užsitarna
vusių operos dainininkių tar
pą įkopusios operos daini
ninkės iš Lietuvos Violetos 
Urmana pavardė (jos tikroji 
pavardė-Urmanavičiūtė).

Violeta gyvena Vokietijoje, o 
dainuoja visos Europos di
džiuosiuose operos teatruose: 
Milane — „La Scala”, Londone
— „Covent Garden”, Berlyne
— „Deutsche Oper” ir kitur. 
Visur susilaukia išskirtinai 
puikių muzikos kritikų atsilie
pimų. Operos solistė Astrid 
Varnay, 1997 m. išleidusi savo 
memuarus rašė: „Vos tik ši 
jauna dama uždainavo — su
stingau it žvakė, suvokdama, 
kad jos tembras, įvaizdis, as
menybės švytėjimas liudija 
didžiulį talentą ir vieną tų pa
laimintųjų balsiu gimstančių 
tik jubiliejiniais metais...”

1998 m. San Francisco ope
roje pastačius Wagner operą 
„Tristan und Izolde”, San 
Francisco Examiner nepagai
lėjo pagyrų: „...lietuvių kilmės 
mezzosoprano Violetos Urma
na debiutas Amerikos scenoje 
ryškiausias epizodas. Savo 
šokoladiniu balsu ir dievišku 
kvėpavimu antrajame veiks
me Urmana sukūrė magiškų 
akimirkų”.

Praėjusiais metais Bayreuth 
(Vokietijoje) Wagner operos 
teatre kelis kartus buvo stato
ma Wagner. opera „Parsifal”. 
Joje nepaprastai sunkų, di
delės ištvermės pareikalau
jantį Kundry vaidmenį atliko 
Violeta, „...didžioji Kundry 
scena antrajame veiksme tapo 
tikra vakaro kulminacija, Vio
leta Urmana praaugo pati 
save: koks šios sunkios parti
jos teksto suvokimas, kokios 
spalvos, kokio dydžio, šiltai 
srovenančio soprano jausmų 
ugnis!”

Andriaus Žlabio 
koncertas Floridoje

Š.m. gegužės 7 d. Lake 
Worth miestelyje Floridoje, 
Hibel meno muziejuje, įvyks 
jauno, tačiau jau žymaus, pia
nisto Andriaus Žlabio koncer
tas, kurį rengia, „Palm Beach 
Invitational International Pia
no Competition” organizacija 
kartu su Lietuvos Respublikos 
garbės konsulatu Palm Beach 
Floridoje. Po koncerto Stepha- 
nie ir Donald Conrad namuose 
bei Lietuvos garbės konsulo 
Stanley Balzeko, Jr., namuose 
įvyks privatūs priėmimai ir 
pietūs.

Andrius Žlabys pradėjo mo
kytis skabinti pianinu, bū
damas šešerių metų gimta
jame Vilniuje. Dvylikmetis 
Andrius laimėjo Tarptautinį 
Balio Dvariono konkursą Vil
niuje. Vėliau jis tapo dar dau
gelio konkursų laureatu, tarp

Violeta Urmana.

Ateinančių metų pavasarį 
„Parsifal” „MET” operoje bus 
statomas tris kartus. Du kar
tus (balandžio 2 ir 10 d.) 
Kundry vaidmenį atliks Viole
ta Urmana. Kituose tos operos 
vaidmenyse: Placido Domingo, 
Ketelsen, Wlaschiha, Tomlin- 
son. Diriguoja —J. Levine.

Iš viso 2000-2001 „MET” 
operos sezone bus statomos 25 
skirtingos operos. Jos bus kar
tojamos 205 kartus. Jų tarpe 3 
premjeros: Ferrucio Busoni — 
„Doktor Faust”, Giuseppe Ver
di — „Nabucco”, Sergei Pro- 
kofiev — „The Gambler” ir du 
nauji pastatymai: Ludwig van 
Beethoven — „Fidelio” ir G. 
Verdi — „II Trovatore”,

Daugiausia kartų bus mato
mos: Giacomo Puccini — 
„Turandot” — 12, ir G. Verdi 
— „Traviata” 11 kartų. Tik 
po du kartus bus matomos: 
Richard Strauss — „Ariadne 
auf Naxos” ir Leoš Janaček — 
„The Makropulos Case”.

Lietuvoje operos ■ mėgėjai 
gali pasidžiaugti „MET” ope
ros pastatymų („Live”) trans
liacijomis radijo bangomis. 
Per paskutinius 2-3 operos 
sezonus buvo girdima 8-10 
pastatymų. Tačiau šį sezoną, 
taupant lėšas, teksią pasiten
kinti tik dviem.

P. Palys

dejų „Vir’tuoso per Musica 
Pianoforte” Čekijos Respubli
koje, Stasio Vainiūno Tarptau
tinio pianistų konkurso Lietu
voje.

Andrius Žlabys yra koncer
tavęs kartu su Valstybiniu 
kameriniu orkestru, Lietuvos 
Valstybiniu simfoniniu orkes
tru ir Lietuvos filharmonijos 
orkestru.

Andrius Žlabys yra baigęs 
Čiurlionio meno mokyklą Vil
niuje, kur jo mokytoja buvo 
Laimutė Jakniūnienė. 
jis metus studijavo 
lochen Arts Academy 
gan valstijoje, JAV, 
dėstytojai buvo Laurence Mor
ton ir Victoria Mushkatkol. 
Andrius du kartus laimėjo 
„Interlochen Concert” kon
kursą.

1995 metais Andrius Žlabys

Vėliau 
Inter- 

Michi- 
kur jo

Kalbantys katinai ir 
kaktusai

Jau antra savaitė Jaunimo 
centre M. K. Čiurlionio galeri
joje viešpatauja „kaktusai 
ir katinai”. Tai dailininkės 
V. Jankevičiūtės-Ragauskie- 
nės pirmoji personalinė bati
kos paroda. Autorė nėra nau
jokė šioje srityje, tačiau tai 
tarsi pirmas žingsnis, paro
dant tam tikro kūrybos tarps
nio rezultatus. Kaip sako pati 
autorė: „esu savamokslė šioje 
srityje, daug eksperimenta
vau, tobulinau, netgi atra- 
dinėjau šios technikos subti
lybes...”

V. Jankevičiūtė-Ragauskie- 
nė atstovauja tradicinei lietu
viškai dailės mokyklai, kuri 
ne be pagrindo gali didžiuotis 
savo originalia tradicija, o jos 
puoselėjimas tik dar kartą 
patvirtina lietuviškojo meno 
progresą. Tačiau tuo pačiu ne
reikia pamiršti, kad visada 
kūrybos procese svarbiausiu 
lieka kuriantis žmogus — au
torius.

buvimas suteikia daugiau san
tūrumo, plastiškumo ir tarsi 
ramina žiūrovą. Darbai spin
duliuoja liūdna ramybe, švel
numu. Šias nuotaikas puikiai 
atskleidžia autorės paširinkta 
batikos technika.

Darbų pavadinimai tampa 
dar vienu, ekspoziciją vieni- 

V. Jankevičiūtė-Ragauskie- jančiu, veiksniu. Autorė itin 
nė šioje parodoje eksponuoja 
kelių paskutinių kūrybos me
tų batikos darbus. Galbūt cik
lu juos pavadinti būtų per 
drąsu, tačiau, be jokių abejo
nių, autorė nuosekliai (tiek te
mos, tiek technikos atžvilgiu) 
žygiuoja pirmyn. Manytume, 
neatsitiktiniš ir koloristikos 
pasirinkimas: ’ spalvos santū
rios — daugelyje darbų vėl 
sugrįžtama prie natūralių 
gamtos (ypač žemės) spalvų, 
kurios atliepia žiūrovui. Šis 
spalvos santūrumas deramai 
apjungtas darbų kompozicijo
mis; Schematinis darbų pla-' egzistencialistines tematikos 
nas išlaikytas tradicinės kom
pozicijos principu. Daugelyje 
darbų („Šlapia”, „Ramus”, 
„Gintaras”, „Sapnas I”, „Sap
nas II”) vyrauja centrinė kom
pozicija ir tik keliuose blykste
li kompozicinis keistumas < 
(„įrėmintas”). Dominuoja ver
tikalės, horizontalės ir jas pa
pildančios plastiškos linijos. 
Ryškių, aiškių diagonalių ne-

i ... ......—

Pianistas Andrius Žlabys. Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

įstojo i Curtis Institute of Mu
sic Philadelphia mieste, kur jo 
mokytoju buvo ir dabar tebėra 
žymus amerikiečių pianistas 
Seymour Lipkin.

Andrius Žlabys taip pat yra 
mokęsis pas Jerome Lowen- 
thal Music Academy of the 
West Santa Barbara mieste, 
kur jis laimėjo „Concerto” kon
kursą, bei pas Sergei Babayan

V. Jankevičiūtė-Ragauskienė. 
„Vienišius”.

taikliai parenka pavadinimus. 
Susidaro įspūdis, kad kaip tik 
tas vienintelis, darbą apibūdi
nantis, žodis („Išdidi”; „Skai
drus”, „Senoji”) yra pats tiks
liausias. . .. ...

Vaizduojami objektai nėra 
vien medžiagiškasis buities 
atspindys. Tai greičiau būties 
temos kodavimas per paprastą 
objektą. „Jei mano pavfeik'šlai 
prabiltų — daug pašakytų. 
Tuomet paaiškėtų, kad ir kati
nas — ne katinas, ir kaktusas 
— ne kaktusas”. Šie autorės 
žodžiai liudija filosofinės- 

vystymą. Kiekvienam žiūrovui 
paliekama nepaprastai daug 
erdvės mąstymui. Vieniši, dy
kumoje stūrksantys kaktusai 
verčia mus nusišypsoti.11 Tai 
lyg prisiminimas iš vaikystės: 
Jie tokie panašūs į D. Sent Eg
ziuperi „Mažojo princo” kaktu
sus.

Rūta Ostrovskaja 
Jolanta Stankutė

Orford Music Center Quebec, 
Kanadoje.

Džiaugiamės, kad šis jaunas 
ir talentingas pianistas savo 
koncertais teikia muzikos 
mylėtojams džiaugsmo, o taip 
pat garsina Lietuvos vardą pa
saulyje.

Stanley Balzekas, Jr. 
LR garbės konsulas Palm 

•' Beach Floridoje

* J
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Vakaro, skirto Broniui Krivickui, metu (2000 m. vasario mėn.) Vilniaus Rotušėje. Kalba poetas Ka
zys Bradūnas. Sėdi iš kairės: V. Zabarskaitė, kun. K. Vasiliauskas, prof. V. Kubilius, V. Gasiliūnas. 
Nuotr. Algimanto Žižiūno

Lietuva atrado „Miško poetą”
Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras 
Vilniuje išleido rašytojo, žu
vusio pasipriešinimo kovose, 
Broniaus Krivicko raštų tomą, 
kuriame išspausdinti lite
ratūros kritikos straipsniai, 
feljetonai, poezijos bei prozos 
kūriniai ir t.t.. Ta proga kny
gos sudarytojas Virginijus Ga
siliūnas sutiko atsakyti į ke
letą Draugo klausimų.

— Kaip Jūs atradote Bro
nių Krivicką? Kaip tapote 
jo raštų sudarytoju?

— Žodis „atradimas” šiuo at
veju tikrai tinka. Iki 1989-ųjų, 
kai į Sietyno rengėjų rankas 
pateko pirmas pluoštas Bro
niaus Krivicko poezįjos ir buvo 
paskelbtas 5-ąjame šio leidi
nio numery, mes, gimę ir augę 
sovietinėj Lietuvoj, visiškai 
nieko nežinojom. Net neži
nojom, kad apskritai toks 
žmogus buvo. Cenzūra parti
zano pavardės (jei kas ir būtų 
išdrįsęs paminėt, nors tuo abe
joju) tikrai nebūtų praleidusi. 
Kiti šaltiniai, kur jis buvo 
minimas, tarkim, bostoniškė 
enciklopedija, tūnojo vadina
muosiuose spec. fonduose, ten 
papulti ir paprasčiausiai ieš
koti informacijos buvo tik sau
jelės „išrinktųjų” privilegija, 
ką jau ten studentas ar. vos 
baigęs universitetą lituanis
tas.

Taigi tas pirmasis perskaity
tas Broniaus Krivicko poezijos 
pluoštas buvo tikras atradi
mas. Apie partizanų dainas šį 
tą žinojom, bet kad miške 
rašyta tokio lygio poezija — 
net sunku buvo patikėt. Nuo 
to ir prasidėjo vaikščiojimai 
Broniaus Krivicko keliais. O 
postūmis — kad tau gali atsi
veri visiškai nežinomų dalykų 
be to, esu kilęs iš to paties 

Bronius Krivickas apie 1950 metus.

krašto kaip ir Bronius Kri
vickas: gimęs dabartiniam 
Pasvalio rajone, vidurinį 
mokslą baigęs Biržuose. Iš 
pradžių susigaudyt, kurlink 
reiktų sukt, padėjo poetas Eu
genijus Matuzevičius ir istori
kas Juozas Tumelis. Kad pa
vyktų rast daugiau Broniaus 
Krivicko „miško” kūrybos — 
sunku buvo tikėtis, bet juk jo, 
kaip literato, kelias prasidėjo 
dar gimnazijoj — feljetonais, 
literatūriniais rašiniais, vė
liau, studijuojant Vytauto 
Didžiojo, o nuo 1940-ųjų Vil
niaus universitete, — recenzi
jos, novelės Naujojoj Romuvoj, 
Studentų dienose, Kūryboj ir 
kt. VU archyve per visą so
vietmetį saugiai išgulėjo jo di
plominis darbas Jono Aleksan- 
driškio-Aisčio idėjų pasaulis, 
kurio vienas skyrius buvo pa
skelbtas 1944 metais minėtam 
Kūrybos žurnale. Jau visa tai, 
kas čia paminėta, sudėjus 
daiktan, išeitų visai svarus 
raštų tomelis. Kaip tik tuo lai
ku, apie 1900-uosius, ėmė ver
tis spec. fondai, tad tereikėjo, 
nugriebus laiko, lapas po lapo 
versti leidinius, kuriuose jis 
bendradarbiavo ar galėjo ben
dradarbiauti, ir rinkti me
džiagą. Tačiau bene didžiau
sia intriga buvo tokia: o gal 
įmanoma rasti daugiau jo par
tizanaujant parašytų kūrinių? 
Be to, norėjosi sužinoti ir kuo 
daugiau jo likimą, ypač apie 
partizanavimo metus. Taigi 
teko kalbėtis su jį įvairiais gy
venimo laikotarpiais pažinoju
siais žmonėmis. Didžiausia 
paslaptis buvo Broniaus Kri
vicko paskutinieji gyvenimo 
metai. Net seserys nežinojo, 
nei kur, nei kada, nei kaip 
žuvo brolis. O nežinia ne
leidžia užgesti paskutinei vil

čiai: gal ir gyvas išliko. Ta
čiau, kai atsirado galimybė su
sipažint su KGB archyvais, 
viskas paaiškėjo (norėčiau pa
dėkoti istorikui Gintarui Vai
čiūnui, padėjusiam rasti tuos 
duomenis). Iš Biržų girios 
Bronius Krivickas iškeliavo 
kartu su Vyčio apygardos par
tizanais 1951-ųjų rudenį. Jie 
buvo atėję padėti įsteigti 
Biržų partizanams Pilėnų 
tėvūnįją ir kartu įsijungt į Lie
tuvos laisvės kovos sąjūdžio 
struktūras (iki tol Biržų kraš
to partizanai veikė savaran
kiškai). Bronius Krivickas, 
kaip tikrai tinkamas žmogus, 
buvo pakviestas imtis visuo
meninės veiklos visos Rytų 
Lietuvos (Karaliaus Mindau
go) srities mastu — pirmiau
sia atgaivinti partizanų spau
dą. Ir Bronius Krivickas tapo 
kapitonu Gintaru-Vilnium, 
dviejų nuo 1951 metų pradžios 
atkurtų leidinių — Laisvės ko
vos ir Aukštaičių kovos — re
daktorium. Deja, neilgam. Žu-, 
vo 1952-ųjų rugsėjo 21-ąją, 
išduotas savo tiesioginio virši
ninko — Rytų Lietuvos srities 
vado Jono Kimšto.

Bet grįžkim prie rankraščių. 
Bendraudamas su pokario me
tais Bronių Krivicką pažino
jusiais žmonėmis, prisiklau
siau nuostabiausių istorijų 
apie jo rankraščius — už
kastus į žemę, paslėptus da
bar jau nugriautų namų pa
lėpėse, sudegintus krosny, 
pasibeldus į duris nepažįsta
miems žmonėms ir t.t. Tačiau 
vis dėlto keli kūrybos pluoštai 
buvo išsaugoti — jie aprašyti 
raštų paaiškinimuose. O pil
niausią jo kūrybos rinkinį, 
perrašytą mašinėle, užtikau 
buvusiam Komunistų partijos 
istorijos archyve (dabar šis ar-
chyvas priklauso Istorijos in
stitutui) — perrašytas 1951- 
ųjų pavasarį ir su dedikacija 
padovanotas LLKS Visuome
ninės dalies viršininkui Juo
zui Šibailai. Spėju, kad tan ar- 
chyvan jis pateko iš KGB 
archyvo, kur atsidūrė po Ši- 
bailos žūties, — gal buvo ma
noma, kad pravers kurpiant 
visokius leidinukus apie „ban
ditus”? Beje, tikriausiai viskas 
būtų buvę paprasčiau, jei tie 
rankraščiai būtų pasirašyti 
pavarde. O dabar — rank
raštiniai kūrybos pluoštai vi
sai nepasirašyti. Bet Broniaus 
Krivicko poezija atpažįstama 
vos iš kelių eilučių, kaip ir jo 
gimnazijoj išlavinta kaligra
fiška rašysena. Tarp kitko, 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
leidykla ketina išleist jo rank
raštinės kūrybos, sonetų, fak
similinį leidimą.

— Kaip susiklostė Bro
niaus Krivicko artimųjų li
kimai?

— Pirmoji nelaimė Krivickų 
šeimą aplankė dar 1940 me
tais — tragiškai žuvo brolis 
Antanas. O po karo... 1945-ųjų 
vasary žuvo, partizano keliu 
pasukęs, vienas geriausių 
draugų — Mamertas Indri- 
liūnas (beje, jo raštai dar lau
kia išleidimo); tų pat metų va
sarą — brolis Juozas, kurio at
minimui skirtas vienas stip
riausių Broniaus Krivicko ei
lėraščių „Niekad, niekados”, 
kai stribai sudegino namus, 
motina prisiglaudė pas duk
terį Veroniką, o kad paša
liniai nesuprastų, kad tai mo
tina, vadindavo tetulyte; tė
vui nuo tardymų sutriko ner
vai, sesuo Ona, jau gyvenusi 
atskirai nuo tėvų, klaidžiojo 
su vaiku per žmones, saugoda
masi Sibiro (jos vyrą ištrėmė 
1941-aisiais); sesuo Stasė 
buvo ištremta 1949-aisiais ir 
labai greit mirė Sibire; iš se
sers Veronikos namų neišei
davo stribai, tykantys pasaloje 
užsuksiančių brolių partizanų 
(vienas jai taip ir pasakęs: 
„Mes neištrėmėm tavęs tik 
todėl, kad tikimės pas tave su
gaut brolius”); žmona (juos 
buvo sutuokęs Uosto klebo
nas) Marytė Ziemelytė — 
„neužmirštuolė, žydinti nakty” 
— su sūnum iš tėviškės buvo 
priversta išsikelt į Biržus ir, 
kad kaip nors atsigintų su 
priekabiavimų, „susimetrikuot” 
su kitu, ji nuskendo Apaščioj, 
ištikta epilepsijos priepuolio, 
kai skalavo baltinius: vyriau
sias brolis Jonas žuvo per 
1953-iųjų Velykas Latvijos 
miške (jo kūno poilsio vieta iki 
šiol nežinoma)... Vienos šei
mos istorįjla, verta literatū
rinės sagos.

v.
— Kiek plačiau apibū

dinkite Broniaus Krivicko 
santykius su savo krašto 
žmonėmis. Ar artimieji, ko
vos draugai tuomet, poka
riu, matė jame poetą, ar su
prato poeto ir kario pa
dėties tragizmą?

— Būtų galima daug pripa- 
sakot, bet gal stabtelėsiu tik 
ties dviem epizodais, kurie 
gan vaizdžiai atskleidžia ir 
Broniaus Krivicko požiūrio 
blaivumą, ir jo autoritetą.

Albertas Dilys savo atsimi
nimuose perpasakoja Kara
gandos lagery sutikto Biržų 
krašto žmogaus gyvenimo epi
zodą: jis 1944-ųjų pabaigoje, 
kaip ir daugelis vyrų, at
sidūręs miške. Tada partiza
nai laikėsi labai didelėmis 
grupėmis, kartais ’ vos ne po 
šimtą. Tokiai galybei žmonių 
ne tik pramisti būdavo labai 
sunku, bet ir grėsė didžiuliai 
pavojai. Ne vieną kartą pra
ėjęs būrys išmina taką, kurį 
pastebėt labai lengva, taigi ir 
užpuolimas vos ne neišven
giamas. Kai buvo paskelbta 
vadinamoji legalizacija, Kri
vickas pataręs gerai pagalvoti 
tiems, kurie be didesnių pa
vojų gali grįžti namo, ar ne
vertėtų taip pasielgti. Beje, 
kad kai kurie vyrai miške, iš 

pradžių net valdžia nežinojo. 
Ir tas žmogus sėkmingai grį
žęs namo. Į lagerį jis pateko 
daug vėliau.

Kalbantis su žmonėmis teko 
išgirsti ne vieną istoriją, kai 
Broniaus Krivicko pastango
mis pavyko išsiaiškinti teisybę 
ir buvo išvengta beprasmių 
aukų. Ne paslaptis, kad kar
tais partizanais būdavo mėgi
nama pasinaudoti siekiant 
savanaudiškų tikslų. Nepatin
ka kaimynas, atėjusiems par
tizanams užsimink, kad pas jį 
lankos įtartini žmonės, ar tik 
jis neparsidavė sovietams ir 
pan. Ir ne vienu atveju Bro
nius Krivickas išsiaiškindavęs 
tikruosius kėslus.

Apie jo kūrybą buvo žinoma. 
Jis net garsiai deklamuodavęs 
sukurtus eilėraščius. Aišku, 
menkesnio išsilavinimo žmo
nės suprantamesnės buvo jo 
satyros, romansinio pobūdžio 
eilėraščiai. Dažniausiai, juos 
perrašęs, ir dovanodavo žmo
nėms. Beje, partizanaudamas 
Krivickas net savotišką mo
kinį turėjo.

Vos keturis skyrius baigęs 
jaunuolis parašė keletą ei
lėraščių sovietine dvasia ir nu
siuntė rajono laikraščiui. Ir 
išspausdino, nurodęs ne tik 
pavardę, bet ir iš kurio kaimo. 
Ir sulaukė žmogus svečių iš 
miško. Atėję pasikalbėjo .apie 
ką priklauso tokiais atvejais, o 
išeidami pasakė: „Jei jau taip 
nori rašyt, tai mes atsiųsim 
tikrą poetą, jis tave pamokys”. 
Ir po kelių dienų jaunuolis su
laukė Broniaus Krivicko, ku
ris į šį reikalą pasižiūrėjo la
bai rimtai: liepė parašyt 
pluoštą eilėraščių kokia nori 
tema, o jis įvertins. Ta recen
zija yra išlikusi ir iš
spausdinta raštuose. Beje, tas 
pats jaunuolis, Jonas Šernas, 
atvežė iš Rygos nupirkęs ru
siškų knygų — Krivickas keti
no rašyti darbą apie rusų lite
ratūros prigimtį...

Dėl tragizmo, man regis, čia 
jau mūsų norai regėti tai, ką 
manom turėjus būti. Broniaus 
Krivicko likimas tragiškas 
tiek pat, kiek ir kitų sąmonin
gų laisvės kovotojų. Ir gal, 
nors tai paradoksaliai galbūt 
nuskambės, mažiau tragiškas, 
nes liko įamžintas kūryboje, o 
nedingo, pasibaigus žmogaus 
fizinei egzistencijai.

— Kartais atrodo, kad 
Bronius Krivickas tarsi 
liko išduotas savųjų plunks
nos brolių, bendramokslių. 
Iki Atgimimo niekas ne
bandė ištraukti jo kūrybos 
į dienos šviesą, ji neplito 
savilaidiniais spaudiniais.

— Čia, Lietuvoje, iki Atgimi
mo vargu ar iš principo būtų 
buvęs įmanomas toks dalykas.

Nuotr. Kazio Ambrozaičio

Tačiau privalu pasakyt, kad 
tą poezijos pluoštą, iš kurio 
buvo parengtas pirmasis su
kančiai laisvės kryptim Lietu
voj Broniaus Krivicko poezijos 
leidinys, išsaugojo Dana Rut- 
kutė (jai buvo siųstas tas 
pluoštas; dabar originalas 
saugomas Lietuvių literatūros 
instituto bibliotekos rankraš
čių skyriuj) ir dabar jau am
žiną atilsį Eugenijus Matuze
vičius, bendramokslis nuo 
gimnazijos laikų, padaręs ke
lis to rankraščio nuorašus ir 
išslapstęs įvairiose vietose. 
Beje, kai atsirado daugiau 
Broniaus Krivicko poezijos, 
kai ėmė aiškėti jo likimo vin
giai, jis daug susirašinėjo su 
Amerikoje gyvenančiais pa
žįstamais, būtent jo dėka 
Drauge, Į laisvę ir kituose lei
diniuose pasirodė žinutės apie 
Bronių Krivicką, jo poezijos 
leidinius.

Išeivijoje Bronius Krivickas 
irgi nebuvo užmirštas. Štai tik 
vienas pavyzdys: minint Jono 
Aisčio pirmąsias mirties me
tines, 1973-aisiais, Kazys Bra
dūnas Draugo kultūriniame 
priede iš Kūrybos perspausdi
no Krivicko diplominio darbo 
ištrauką.

Tarp kitko, kartais ima ir 
iškyla toks klausiipas: ar ne 
per daug mes norim iš praei
ties? Juk ji buvo tokia, kokia 
buvo, ir tiek.

— Draugo skaitytojai 
norėtų daugiau sužinoti ir 
apie Jus, Broniaus Kri
vicko raštų sudarytoją. Pa
pasakokite apie savo gyve
nimą, darbą.

— Gimęs esu 1962 metais. 
1985-aisiais baigiau Vilniaus 
universitete lietuvių kalbą ir 
literatūrą, ir nuo tada pagrin
dinis mano darbas yra knygų 
redagavimas. Pradėjau „Va
gos” leidykloj, paskui dirbau 
„Baltose lankose”, dabar — 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institue. Bet vis tiesiogi
nio darbo kažkodėl neužten
ka...1988-1991 metais kartu 
su kurso draugais (Liudviku 
Jakimavičium, Darium Kuo
liu, Gediminu Mikelaičiu, Val
du Papieviu, pirmuosius du 
numerius rengiant — ir Vy
tautu V. Landsbergiu, po to 
išvykusiu Gruzijon studijuoti 
kino režisiūros) leidom tokį, 
bene paskutinį Lietuvoj, neofi
cialų kultūros leidinį Sietynas, 
kurio išėjo 10 numerių. Esu 
parengęs Metmenų laisvųjų 
svarstymų rinkinį, Algimanto 
Mackaus knygą Ir mirtis ne
bus nugalėta. Na, pagaliau da
bar išėjo visi Broniaus Kri
vicko raštai. Besigilinant į 
Krivicko gyvenimą susikaupė 
nemažas pluoštas atsiminimų 
apie jį ir jo likimo brolį Ma

mertą Indriliūną, kurie, ti
kiuos, kada nors virs knyga. 
Beje, naudodamasis proga; 
norėčiau kreiptis į Draugo 
skaitytojus, tuos, kurių nepa
siekiau laiškais: jeigu Jūs 
pažinojote šiuos žmones, gal 
galėtumėt parašyti atsimi
nimų rengiamai knygai? 
(Mano adresas: Laisvės pr. 81- 
36, LT-2022 Vilnius) Būčiau 
labai dėkingas. Net kartais, 
regis, nereikšmingi bendravi
mo epizodai vienu kitu brūkš< 
niu papildo ir paryškina ben-; 
drą vaizdą.

Čia tarsi tik apie darbą. Bet 
darbas ir yra nemaža dalis gy
venimo. Jei manai, kad tavo 
darbas prasmingas, ir gyventi 
lengviau.

Kalbėjosi
Audronė Viktorija 

Škiudaitė

♦
LIETUVOS 

NACIONALINIAME 
MUZIEJUJE

Kovo 11 d. Lietuvos nacio
naliniame muziejuje atidary
ta paroda, skirta Lietuvos' 
nepriklausomybės atkūrimo'
10-mečiui. Parodoje ekspo
nuojama Nepriklausomybės , 
ak*') pasirašymo, Sausio' 
13-osius ir Medininkų trage-' 
dijų nuotraukos, dokumentai, 
daiktai, įamžinti pirmieji ne- 
pirklausomos Lietuvos di-1 
plomatinių tarnybų žingsniai,' 
aukštų užsienio šalių svečių 
dovanos. Parodoje taip pat 
galima susipažinti su lito pro- ‘ 
jektais, pirmaisiais pašto' 
ženklais, lietuviškos kariuo
menės kūrimo istorija. Pasku
tinis parodos eksponatas —' 
1992 m. lapkričio 6 d. priimta 
Lietuvos Respublikos Konsti
tucija.’ ii i '

Taip pat eksponuojama apie 
50 dailininko Stasio Eidrige- 
vičiaus sukurtų plakatų, vie
nas kurių skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės- atkūrimo
10-mečiui.

-------- ------------------Į..........

NATO BŪSTINĖJE — 
„LIETUVOS BAROKAS”
Minint Lietuvos nepriklau

somybės atgavimo 10-metį, 
NATO būstinėje Briuselyje 
nuo kovo 10 d. iki 27 d. eks
ponuota fotoparoda „Lietuvos 
barokas”. Parodoje pristatytos 
žymių lietuvių fotomenininkų 
Algimanto Kunčiaus, Mečis
lovo Sakalausko, Artūro Bal- 
tėno, Vytauto Blačyčio, Rai
mondo Paknio, Juozo Polio fo
tografijos, kuriose Vilniaus 
XVII-XVIII a. baroko šedevrai 
— bažnyčios, jų interjerai, 
skulptūros, bokštai, miesto 
panoramos.

K.G., 2000 m. kovas
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