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Protėvių pėdomis paskui 
savo žvaigždę

Pokalbis su M. K. Čiurlionio provaikaičiu 
Roku Zubovu ir jo žmona Sonata *

- Ką tik baigėsi Jūsų or
ganizuotas fortepijono mu
zikos ciklas Čikagos prie
miestyje Lemonte. Prašy
tume apibendrinti praėjusį 
savo muzikavimo sezoną.

Rokas: - Šis sezonas mums 
buvo ypatingai dosnus koncer
tais. Sonata lapkričio mėn. 
Čikagoj grojo su orkestru; po 
to kartu su Vilniaus styginių 
'kvartetu penkis koncertus per 
kalėdines atostogas grojome 
Čikagoj ir po to Lietuvoje; 
mano ir Sonatos M. K. Čiur
lionio programa Vašingtone^ 
Ohio, Lemonte; šalia to - viso
kie pripuolami mažesni kon
certai - tai vienur, tai kitur.

- Jūs patenkinti savo se
zonu?

R.: - Labai patenkinti. Dėl 
to, kad susiėmėm ir surengėm 
30-40 rimtesnių koncertų.

Sonata: Ir visa tai yra šalia 
savo tiesioginio - pagrindinio 
darljo, to, kuris duoda duoną. 
Tai vyksta savaitgalių, nor
malaus poilsio sąskaita. Sma
gu, kai sugebi padaryti kažką.

- Ar tai išskirtiniai me
tai?

R.: - Sakyčiau, pastarieji 
treji metai buvo tokie.-Truko 
ilgiau, kol tie ratai įsisuko. 
Vietias iš naujesnių dalykų, 
kuriuos pradėjom: ryšių su 
Lietuva stiprinimas. Štai va
sarą vėl skrisime ten su kon
certais. Gal dar ir rugsėjo 
mėnesį. Mus vis kviečia. Čia, 
žinoma, renginiai, susiję su 
M. K. Čiurlionio metinėmis. 
Su Kultūros ministerija ir 
Kompozitorių sąjunga su
darėme planus, kurie leistų 
Vilniaus kvartetui lapkričio 
mėn. vėl būti Amerikoje: 
Čikagoje, Bostone, Ohio, Cle- 
velande. Per dvi savaites - 8-9 
koncertai. Atrodo, po truputį 
daromės žinomi ir šitoje, ir ki
toje pusėje vandens. Judam.

- Jūsų klausytojai. JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė, šį 
pavasarį viešėdama Lietu
voje, Radvilų rūmuose su
sitiko su Vilniaus meninin
kų bendruomene ir, kalbė
dama apie lietuviškąją 
kultūrą Amerikoje, pasakė, 
kad žubovai dirba lietuvy
bei. Tie koncertai Lemonte 
tikriausiai buvo 
duoklė lietuvybei?

■S.: - Mes lygiai taip pat 
nuoširdžiai grojame ir lietu
viams, ir amerikiečiams - su 
tuo pačiu atsidavimu, nusitei
kimu. Tikriausiai už abu taip 
galiu pasakyti.

R.: - Turime jau ir lietuvių 
klausytojų, kurie ateina pas 
mus ir laukia mūsų koncertų, 
ir amerikiečių. Komercine 
prasme amerikiečių publika 
yra dėkingesnė: ten didesni 
resursai. Lietuvybei specialiai 
savęs nestumiame. Yra vidi
nis nusistatymas: norim tą 
lietuvišką kultūrą ir lietuvius 
prie pasaulinės kultūros pa
traukti, pristatyti ir parodyti. 
Kadangi čia, Amerikoje, lietu
vių bendruomenė turi šiokio 
tokio parapijiškumo, yra kiek 
užsidariusi ir neina į kitas 
sales, o eina tik į tas, kurios 
yra lietuvių centruose, mes
t

Jūsų

norime tas sales ir panaudoti.
- Ar nepalygintumėte 

muzikinio gyvenimo Ame
rikoje ir Lietuvoje? Ar Lie
tuva gali pretenduoti į pa
saulio muzikos gyvenimo 
dalelę? Ar giliai esate 
įbridę į Amerikos muzikinį 
gyvenimą?

R. : - Kai per šiuos Naujuo
sius metus buvome Lietuvoje, 
pirmą kartą į mus žiūrėjo 
kaip į normalius, profesiona
lius, atvažiavusius į Lietuvą 
muzikantus. Ir mes pirmą 
kartą šiek tiek išsamiau susi
pažinome su visa tenykšte 
muzikine erdve,- kaip ji for
muojama. Tai, be abejo, dau
giau asmeninis matymas. Ne
pamatėme visos perspektyvos. 
Bet ką pamatėme, susidarėme 
vaizdą: Lietuvoje ta erdvė yra 
atvira, nėra nusistatymo, kad 
aš eisiu į vieną salę ar klausy
siu tik to muzikanto ar kom
pozitoriaus. Žmonės yra gana 
žingeidūs ir tuos atvažia- 
vėlius iš kitur klauso, lygina. 
Spauda, atrodo, ganėtinai pro
fesionali, gal net profesiona
lesnė už Amerikos. Žurnalas 
Muzikos barai yra tokio lygio, 
kad čia, Amerikoje, tokio nela
bai ir yra. Jis skirtas ir muzi
kantams, ir tuo pačiu - labiau 
išlavintiems muzikos klausy
tojams. Amerikoje tai būtų lei
dinys arba tik profesionalams 
muzikantams, arba jau toks 
praskiestas, kad tikram muzi
kantui nemalonus atsiversti. 
Tai publicistinė pusė. Kas 
mažiausiai, man atrodo, Lie
tuvoje yra išvystyta, nesusty
guota,- arba aš nesugebėjau 
surasti,- tai muzikinė vady
ba, struktūra, kuri leistų mu
zikantams patiems neorga
nizuoti kiekvieno koncerto. 
Filharmonįja dirba labai 
reikšmingą darbą Lietuvoje, 
didžiuosius kolektyvus susie
dama vienus su kitais, atras
dama galimybių Lietuvos sim
foniniams orkestrams, Kauno 
chorui, keliems kitiems dides
niems kolektyvams išvažiuoti 
sū reikšmingomis gastro
lėmis, parodyti pasauliui Lie
tuvą. Ypatingo reikšmingumo 
yra Vilniaus festivalis. Tai 
Filharmonijos ir direktoriaus 
Gintaro Kėvišo nuopelnas, 
kad Lietuva yra jau Europos 
festivalių sąjungos narė, kad 
Lietuva yra žinoma, kad kon
certuoti ten važiuoja didžiau
sios žvaigždės. Antram ešelo
nui jau reikia nauju jėgų, ku
rios tą dirvą išartų, iškeden
tų. Matėm ir tokių daigų, ir 
gal jau energijos atsiranda, 
kuri įsuks ratą. Lietuvoje yra 
puikių muzikantų - bet kurio
je pasaulio šalyje negėda už 
juos, bet jie neturi sąlygų, nes 
nėra tarsi trečios rankos, kuri 
padėtų jiems suorganizuoti 
gastroles. Ir visi tuo skun
džiasi.

- Teko patirti, kad lietu
viai išeiviai tarsi prisibijo 
vaikus leisti į menus: iš 
muzikos duonos nevalgysi. 
Iš ko Jus valgote duoną? 
Ar muzika Jus maitina?

S. : - Rokas dėsto universi
tete, muzikos fakultete. Aš 
dirbu vienuolyno amerikie-

tiškoje gimnazijoje prie muzi
kos programos. Taigi duona - 
iš muzikos. Rokas yra gimęs 
mokytoju: ką jis daro, visada 
laiko vadeles, kurios jam rei
kalingos, savo rankose. Tik 
aš vis kuo nors nepatenkinta, 
kažko ieškau. O koks buvo ke
lias į muziką, tai jau kitas da
lykas.

- Jeigu ne paslaptis, koks 
buvo tas kelias?

R. : - Tam tikra prasme - 
vis tiek susįjęs su muzika: 
mes 3 metus studijavom uni
versitete ir operos teatre dir
bome programų padavinė
tojais - plėšėme, bilietus, nų- 
rodydavom žiūrovams kėdes. 
Užtat kiekvieną vakarą tu
rėjome galimybę klausytis 
operps. Tai buvo gera mokyk
la, tarsi ir muzikinis darbas. 
Nereikėjo groti, bet girdėjoje 
tiek žvaigždžių, pastatymų, 
kiek kitokiu atveju nebūtume 
galėję išgirsti per visą gyve
nimą. Tuo labiau, kad tą pa
čią operą gulėjai išgirsti 8-9 
kartus iš eilės. Klausydamas 
3-4 kartą, jau visai į kitus da
lykus atkreipi dėmesį. Tada 
profesiškai gali svarstyti, ko
dėl vienaip tam tikri dalykai 
operoje veikia, kitaip nevei
kia. Labiausiai mylimas ope
ras ir klausėm 8-9 kartus. Va
saromis dirbom koncertų par
ke, mašinų stovėjimo, aikš
telėje rodėm, kur yra mašinai 
laisva vieta. Ir vėl tas pats: 3 
valandas padedi žmonėms su
eiti į koncertų parką, o po to 
sėdi ir klausai muzikos. Tokia 
buvo mūsų pirmoji pažintis su 
Amerikos muzikos pasauliu.

- Ar teko domėtis muziki
niu auklėjimu Lietuvoje? 
Štai muzikos visuomenė 
yra labai sujaudinta, kad 
norima panaikinti septyn
metes muzikos mokyklas ir 
muzikos pedagogus perkel
ti į eilines mokyklas, kad 
galima būtų sustiprinti 
visų vaikų muzikinį lavini
mą.

S. : - Man atrodo, kad čia la
bai gražus projektas. Jeigu jis 
pasiseks, tai bus didelis šuolis 
lavinant vaikus.

R. : - Sonatos mokykla geras 
to pavyzdys.

- Gal galėtumėte plačiau
papasakoti apie savo mo
kyklą. >

S. : - Tai privati katalikiška 
Marijonų vienuolijos gimnazi
ja, 4 paskutinės klasės. Čia 
stiprūs bendrojo lavinimo mo
kytojai. Yra menų skyrius, 
kur vaikai turi pasirinkti 
vieną iš šakų: čia šalia menų 
yra taip pat literatūra ir teat
ras. Moksleiviai turi surinkti 
tam tikrą skaičių valandų 
(galima ir iš kelių sričių). Vai
kai labai noriai eina į muzi
kos skyrių. Man buvo pirmi 
metai šioje mokykloje. Buvau 
pritrenkta, kiek vaikai pada
ro. čia moksleiviai labai daug 
sportuoja. Vaikas keliasi 
penktą valandą, septintą - pa
mokos; pusę trijų jos baigiasi. 
Tada prasideda treniruotės. 
Namo jie grįžta apie 9 va
landą vakaro.

R.: - Tai Čikagoje garsi mo-

Rokas ir Sonata Zubovai.
•įė ' ■■ ‘ J

kykla. Jos pūifemųjų orkest
ro, vadinarridjd ,:,band” , pro
grama yra žino'ma visoje Ame
rikoje. Amėrikos gimnazijų 
čempionatuose orkestras ne 
kartą buvo nugalėtojas. Chorų 
programa kas metai vežama į 
chorų festivalius: buvo Va
šingtone, Niujorke, šį pava
sarį “ Toronte.

S.: - Vaikus ldbai intriguoja 
tai, kad jie gali pasirinkti da
lyką. Jie jaučiasi apsisprendę.

R.: - Muziką čia yra kaip 
praktiškas dalykas. Tai nėra 
sėdėjimas klasėje dukart per 
savaitę po 45 minutes, kur 
mokytojas pasakoja Haydn 
biografiją. Vaikai renkasi cho
re dainuoti, o teorinius daly
kus rašo savarankiškai, patys 
susirinkę literatūrą.

- Rokai, dabar asmeninis 
klausimas: ar Jums, M. K. 
Čiurlionio proanūkiui ir 
grafų Zubovų palikuoniui, 
giminės šaknys ką nors 
reiškė, reiškia?

R.: - Tai labai daug reiškia. 
Bet tai ne paradinės durys, o 
vidinis pojūtis. Yra tos, kaip 
sakote, senos šeimos su savo 
tradicijomis. Jauti tarsi įpa
reigojimą, kad nesumenkin
tum giminės vardo. Jauti ge
neracijų buvimą, nes ne tu 
pasirinkai šeimą, bet šeima 
tave išleido į gyvenimą. Turi 
tęsti jos liniją.

- Čiurlionio ciklas - tai 
auka protėviams?

R.: - Negalėčiau pasakyti, 
kad auka. Man Čiurlionis ku
ris laikas pasidarė tarsi gyve
nimo būdas - kur buvęs nebu
vęs, vėl grįžtu prie tos temos. 
Tapau kaip koks fanatikas, 
tarsi dievo išpažinėjas. Ir vis 
iš naujo ką nors* atrandu.

- Ar kada nors pats 
kūrėte muziką, ar laikote 
save tik atlikėju?

R.:, - Save laikau tik at
likėju. Bandžiau komponuoti 
vaikystėje, kartais parašau 
pedagoginių dalykėlių, kai no
riu palavinti ką nors savo stu
dentuose. Niekada neturėjau 
tokios drąsos savyje, todėl len
kiu galvą prieš kompozitorius, 
kurie turi dievišką didybę: pa
tikėti, kad jų užrašytos gaidos

vertos ateities kartų.
- Ar turite įdomių kom

pozitorių Lietuvoje?
R.: - Taip: labai skirtingai, 

savitai ir įdomiai rašančių. B. 
Kutavičiaus, V. Bartulio kūri
nius grojom ir amerikiečiams, 
ir lietuviams. Šiek tiek mums 
skatinant, yra rengiamas nau
jų kūrinių konkursas, skirtas 
Čiurlionio 125-mečiui. Vasarą 
skrisime naujausius karinius 
groti Lietuvoje, o rudenį tris 
kūrinius laureatus atsive- 
šime į Ameriką ir čia grosime 
universitetų salėse. Bus ir 
muzikologas iš Lietuvos, jis 
pristatys ne tik kūrinius, bet 
ir apžvelgs dabartinę Lietuvos 
kultūrą, kad Amerikoje mes 
nebūtume kažkokia, ką tik iš 
miško išlindusi tautelė, kad 
akademinė publika pamatytų, 
jog lietuviai turi savitą kul
tūrą, kurią verta puoselėti ir 
su kuria verta palaikyti 
ryšius. Tikimės, kad tai iš
augs į ilgalaikius planus.

Dėkoju už įdomų pokalbį.

Audronė V. Škiudaitė

RAMYBĖ

M. K. Čiurlioniui

V

Daiva Karužaitė

Mane ramini.
Aš draskaus nerami. 
Skęstu tavo jūroj.

Laikau tavę mažą, 
liūliuoju savo rankose.

Bučiuoju tavo mirštančias akis 
Draskau nagais žemę į kurią tave laidojo.

Nerami.

Tu mane ramini 
o aš nerimstu.

Tavo draugsytės rankos neaiškios, 
laiko stebuklingus miestus ir pilis. 
Tu man jas dovanoji,
O aš noriu aiškių, specifinių draugystės rankų, 
nenoriu paklysti tavo pilyje.

Man kažko neužtenka.

Tu mane ramini 
o aš nerimstu, draskaus. 
Draskau žemę nešvariais pirštais, 
Nagai pajuodę; tavo pilies žemę.

Tau neatsiduodu.
Tu man neduodi susikaupti. 
Matau tave pusbrolio lūpose 
Sesers sūnaus akyse.

Ji plaudavo tavo teptukus 
O aš maudaus tam vandeny 
Skęstu tavo jūroj.

Tu man žaibuoji.

Tu mane ramini. 
Aš vis nerimstu.

Iš nuovargio nukrisiu: 
Aš atsiduosiu 
kad ir mane įkastų 
į mūsų žemę.

Tu mane ramini 
ir nenurimstu.

Draskau medžių žieves.
Bandydama suprasti: kas tai 
ir kas pasaulis 
ir kas gyvenimas 
ir kas kūryba.
Ir randu tavo žodį 
tą tavo „tebūnie” 
ir Dievo rankas, tą pačią jūrą

Skęstu visai rami.

M. K. Čiurlionis. „Žinia”.
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Vytautas Mačernis.

Henrikas Nagys
ANT POETO KAPO

Kazio Ambrozaičio nuotrauka.

MEDŽIŲ ELEGIJA

Jonas Dėdinas
PRABYLA MAČERNIS

Nepasiėmei nieko kartu: tavo rankose miega 
paskutiniojo vasaros vakaro kvapas ir vėsuma. 
Tavo galvą padėjo ant kieto drožlinio priegalvio, 
ir giliai akyse tebegyvą dangų užžėrė žeme.

Staiga atėjo vakaras... 
Tik dangūs nežvaigžjėja 
Užgriuvo kalneliai, 
Užlinko medeliai, 
Užrietė dobilėliai.

-Tavo antkapio raidėmis teka pavasario vandenys.
Vaiko akys mato, pro tirpstančias ledo gėles, už stiklų: — 
Tavo upės pabunda, atmerkia akis ežerai, ir į dangų 
kelias debesys paukščių iš klegančių tavo miškų...

Einu kaip Dorothy 
su palydovais geltonu plytų keliu 
pas burtininką iš Oz.

Tavo mėlynos upės sustingusios tįso smėlynuose — 
kaip ilgi kalavijai rūdija ant žemės širdies;
į apakusius ežerus krenta sudegę žvaigždynai, 
ir į tavo miškus numylėtas šaltos nebūties

tuštuma. Tavo knygose pasakų saulė užgeso, 
ir už atdaro lango sudužo ant kelio akmens 
nebaigta svajoti svajonė. Tiktai vystančios vasaros 
vakaro vėju kvepėjo tavo rankų atšalę delnai.

O plytos žiba geltonu-baltu auksu, 
akį rėžia šviesa.
Apsvaigęs sustoju Šarnelės žemėj.

Šįmet birželio 6 d. poetas 
Vytautas Mačernis būtų 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Jo gyvybės ir kūrybos siū
lą mylimos tėvynės lau
kuose karo metu, 1944 m. 
spalio 7 d., nutraukė tra
giška mirtis.

Liko neišdainuotos jauno 
poeto godos, liko nesukurti 
posmai, o tėvynė neteko 
daug žadančio, talentingo 
savo vaiko •••

Jo gimtadienio proga Vy
tautą Mačernį prisimena
me bendraamžininkų poe
tų eilėmis.

Dar man saulė netekėjo, 
Lapęliai mirgėjo. 
Dieną lopšiui šešėliavo 
Kiemo obelėlė.
Ir vėjai pūtė,
Ir sodai ūžė,
Ir beržynai siūbavo.

Po mano raudonais batais — 
balta knyga. Matau, kad jau einu 
ne auksu, o sonetais grįstu keliu.

Ir aš nespėjau pasakyt
Už daug ką medžiams ačiū — 
Už gyvenimą ačiū...
Nei vėjai pučia,
Nei sodai ūžia,
Nei beržynai siūbuoja.

Prabyla Mačernis 
kaip burtininkas iš Oz, 
savo sonetais. Alfonsas Nyka-Niliūnas

2000 m. MARCHE FUNEBRE

UŽRAŠAS
Juozas Kėkštas

Nature! Berce-le chaudement: ii a froid! 
Arthur Rimbaud

Lydėjo jį kančios ir skausmo dienos vėsios, 
todėl dainų nerūpestingų nedainavo ir nerašė 
poemų saule žydinčių. Į dangų pro širdies griuvėsius 
juodieji kiparisai augo, raudulingos našlės.

Šiandien laimėjo išdidus Toreador, ir Tu, sudėjęs ginklus, 
Eini į amžinos tamsos nelaisvę po beprasmiškos kovos. 
Nes puldamas jis Tau nebesuriko „Ginkis!” 
Ir užmetė rūščios tamsybės tinklą ant galvos.

Pakalnėn plaukė jo rauda, o vėjas, 
praūžęs su audra, tyliuos arimuos dingo.
Taip sunku be audros, nes krist audroj norėjo, 
o čia — šiurpios nakties tyla krūtinėn sminga.

Bet netiesa, Herojams amžina šviesa ir paslaptys! 
Kalėjimas baisus jiems amžinybė! Nebūtis — troškulį 

vergams!
Todėl ir taip sunku atplėšti kojas nuo gimtosios aslos 
Ir troškulį palikti žemėje tebekovojantiems draugams.

Suprato liūdesio ir skausmo būtinumą, 
skausme ir liūdesy pamatė prasmę gilią, 
kančioj ir liūdesy — sakydavo — širdis nežūna, 
ji myli dar tvirčiau, nors meilėj tyli.

Stovėdama prieš nemirtingą Dievą, liepusį išvest į naktį,
Tavo dvasia su pagieža nuplėš ir mindžios žemės skausmo 

vainikus
Ir eis į nebūtį galingu kūno troškuliu per amžius degti, 
Ir amžinybę griaus kūrybos šauksmas neramiai nykus!

O nežinojo, liūdnas, kad, audras palikęs, 
nužengs į tylą nykią ir beviltę.
Pamiršo, liūdnas, kad, tylon nuvykęs, 
dienon jau nebegrįš, sugriuvus paskutiniam tiltui.

Paskendo sodų glūdumoj ir alpo 
po tamsos našta. Po svoriu jos parkritęs, 
jautė tylos kiekvieną dūžį šaltą 
ir nykią prarają aplink:
sudužusių dienų šešėliai jam po kojų sviro, 
o kelrodžiai ir kryžiai nyko pakely.

Bet kūną žemė paskandins savy, pasupusi ant rankų; 
Pavasarį parpuolęs žemėn vėjas, senas valkata, dar šauks

> Tave, 
O rudenį klausysi, kaip varnai laukų platybėj krankia, 
Ir vėjas neša mus, kaip krintančius lapus, gatve.

Bet neilgai mus vėjas neš! Ir lapui purvinam Dievai pavydūs! 
Išves iš miesto žiburių naktis, atėjusi užpūsti mus.
Ir mes užgesime. Užgesime, kaip žiburiai išdidūs,
Ir milijonai grumsis su tamsa, praradę mus!

Taip naktyje ir dingo jis, alėjų numylėtas, 
svajonių ir sapnų nerealių meilužis. 
Praėjo liūdnas ir žvaigždžių nepastebėtas, 
ir vėtroms, ir audroms tylon nuūžus.

O Tu ištrykši spinduliuot šalia galingųjų šviesos fontanų — 
Arthur Rimbaud, Lautreamont, John Keats!
Ir sups Tave ironiškos būties lopšinėmis gimtoji žemė, 
Neramiai amžių valandai paguldžiusi akis.

Rašyt. Algis Budrys ir 
Lietuvos fantastai

Š. m. gegužės pradžioje Vil
niuje vyko tris dienas trukęs 
fantastų konventas — su
važiavimas „Lituanicon 2000”. 
Gausų jaunimo būrį sutrauku
siame, vienuoliktus metus iš 
eilės vykstančiame, renginyje 
dalyvavo ir žymus fantastas iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
— Algis Budrys, Lietuvą pali
kęs, būdamas penkerių metų 
ir joje vėl apsilankęs po 64 
metų pertraukos.

Šiemetinis Lietuvos fan
tastų suvažiavimas intrigavo 
keletu dalykų. Kaip ir kiekvie
nais metais, fantastai jame 
galėjo žiūrėti videofilmus, 
žaisti kompiuterinius bei vaid
menų žaidimus, lankyti pas
kaitas, dalyvauti diskusijose. 
Tačiau suvažiavimas nustebi
no ir naujovėmis — buvo pris
tatytas naujas 80 puslapių 
fantastikos žurnalas Imperija, 
renginyje dalyvavo vienas žy
miausių Amerikos rašytojų 
fantastų išeivis iš Lietuvos A. 
Budrys.

„Lituanicon 2000” buvo pa
minėti du jubiliejai — pirmojo 
Lietuvoje fantastų klubo „Do- 
rado” dvidešimtmetis bei Vil
niaus fantastų klubo „Le
gionas” vienų metų sukaktis.

Ypač fantastus domino ra
šytojo iš JAV A. Budrio kal
ba. Jis yra konkurso Ateities 
rašytojai, nuo 1983 metų ren
giamo JAV, komisijos narys. O 
A. Budrys negalėjo atsistebėti 
ne tik fantastikos, bet ir rea
lybės pokyčiais Lietuvoje. Ke
liolikos fantastinių romanų ir 
daugybės apsakymų autorius 
s,Lituanicon 2000” dalyviams 
pasakojo apie savo draugystę 
su žymiais fantastais, buvo 
pristatytas rinkinys Ateities 
rašytojai, kurio vienas sudary
tojų yra A. Budrys.

„Aš išmėginau beveik visas 
literatūrinės veiklos sritis, ko
kios fik gali būti, sėdint prie 
klaviatūros, tvarkant sąskai
tas ar gadinant spausdinimo 
įrenginius. Tačiau* labiausiai 
man prie širdies — rašytojo 
darbas”, — teigia Algis Bud
rys, vienas žymiausių 6-ojo 
dešimtmečio JAV rašytojų fan
tastų.

Algis Budrys (Algirdas Jo
nas Budrys) gimė Kara
liaučiuje 1931 m. 1936 m. Bu
drių šeima emigravo į JAV. 
Tėvas atstovavo nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybei 
tremtyje, o būsimasis rašy
tojas kurį laiką dirbo tėvo 
padėjėju. Šis faktas, galbūt 
„kaltas”, kad sovietmečiu Lie
tuva negalėjo susipažinti su 
Budrio kūryba, nors jis Vaka
ruose buvo laikomas šio žanro 
apsakymo meistru.

A. Budrys studijavo Miami 
ir Columbia universitetuose, 
dirbo įvairų darbą. Pirmąjį

rašytojo apsakymą ,Aukštas 
tikslas” („The High Purpose”) 
išspausdino žurnale Astoun- 
ding Science Fiction 1952 m., 
ir labai greitai Budrys prasi
mušė į šio žanro kūrėjų 
pirmąsias eiles.

Per pirmąjį savo karjeros de
šimtmetį A. Budrys turėjo 
daugybę pseudonimų: David 
C. Hodgkins, Ivan Janvier, 
Paul Janvier, Robert Marner, 
William Scarll, John Sentry, 
Albert Stroud ir (bendradar
biaujant su Jerome Bixby) Al- 
ger Rome.

A. Budrio pirmojo romano 
istorija ilga. 1954 m. pasirodė 
sutrumpinta romano versija, 
pavadinta Netikra naktis 
(„Falše Night”). Papildytas 
naujais epizodais, romanas 
Kažkas nemirs („Some Will 
Not Die”) išspausdintas 1961 
m. Romane vaizduojama maro 
nusiaubta Amerika.

Kitas rašytojo romanas Kasi 
(„Who?”), pasirodęs 1958 m., 
buvo ekranizuotas 1974 m. 
(režisierius Jack Gold), bet fil
mas nebuvo vykęs. Pagrindi
nis kūrinio herojus mokslinin- 
kas-kiborgas, kurį, įtariama, 
po avarijos pakeitė Tarybų 
Sąjungos specialistai. Detek
tyvinis siužetas sėkmingai su
sipina su autoriaus filosofi
niais apmąstymais apie žmo
gaus identitetą. Šis romanas 
buvo nominuotas Hugo premi
jai gauti.

Romane Nukritęs fakelas 
(„The Falling Torch”) vaizduo
jamas žmonių pogrindis atei
vių okupuotoje Žemėje.

Šlovę rašytojui atnešė 1960 
m. pasirodęs romanas Šelmis 
Mėnulis („Rogue Moon”). Jis 
laikomas mokslinės fantasti
kos klasika. Kūrinio pavir
šiuje nuotykiai ateivių sukur
tame labirinte, kurį žmonės 
aptiko Mėnulyje, o giliau dau
gybė simbolinių ir mitologinių 
motyvų.

1961 m. Šelmis Mėnulis

buvo tarp kandidatų gauti 
Hugo premiją romanų kate
gorijoje, tačiau premija buvo 
skirta Walter M. Miller roma
nui Kantata Leibovičiui. „Bu
vau nepaprastai įpykęs, — 
prisimena A. Budrys, — nes į 
Šelmį Mėnulį įdėjau daug pa
stangų ir maniau, kad mano 
knyga kur kas geresnė už 
Kantatą Leibovičiui kaip ro
maną. Apsakymas — puikus, 
bet romanas — ne. Buvau pik
tas ir kai kuriuose sluoks
niuose prasitariau apie savo 
pyktį. Tai leido žmonėms ma
nyti, kad aš dėl to išsižadėjau 
fantastikos. Iš tiesų mes lau
kėmės ketvirtojo vaiko ir tu
rėjau susirasti pastovų darbą. 
Kai jį radau, buvau linkęs 
jame tiesiog pasilayloti. Nuo 
tada, iki 1974 m. visuomet in
tensyviai dirbau kažką kitką, 
ne mokslinę fantastiką rašiau.

I fantastikos kūrėjų gretas 
A. Budrys grįžo 1977 m. su ro
manu Michaelmas, kuriame 
vaizduojama netolima ateitis. 
Televizijos apžvalgininkas Mi
chaelmas, patobulinto kom
piuterio dėka, ne tik stebi įvy
kius pasaulyje, bet ir kuria 
juos.

Nauja rašytojo knyga Sun
kus nusileidimas („Hard Lan- 
ding”) pasirodė 1993 m. Joje 
pasakojama apie įvairiais pa
vidalais žmonių visuomenėje 
užsimaskavusius ateivius.

Nuo 1965 m. A. Budrys re
guliariai rašo aštrias knygų 
recenzijas Galaxy bei Maga
zine of Fantasy and.rSciance 
Fiction žurnalams.

Daug energijos A. Budrys 
atidavė L. Ron Hubbard pro
jektui Ateities rašytojai: buvo 
skelbiamo konkurso vertinimo 
komisijos narys, sudarinėjo 
rinkinius, redagavo kūrinius.

Šiuo metu rašytojas su 
žmona gyvena Evanston, II. 
valstijoje.

Pagal Lituanicon 2000 medžiagą

Fantastinių romanų ir apysakų kūrėjas Algis Budrys Vilniuje.

PRAEIVI,
HVUHK GAIVA

tMŪarntwt
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Rašytojas Algis Budrys lankosi Klaipėdoje prie paminklo žuvusiems Klaipėdos sukilime 1923 m. Jo 
tėvas Jonas Budrys, vadovavo Klaipėdos sukilimui (vėliau jis buvo Lietuvos konsulu New York 
mieste, kur mirė 1964 m.). Su A. Budriu (iš kairės): jo pusseserė Aldona Echaniz ir žmona Edna.
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Susižavėjęs Baltijos 
šalių menu

Dr. Norton Dodge, žymus ekonomistas ir meno 
rinkėjas, atvyksta i Baltijos šalių meno parodą.

Kartais svetimom akim mū
sų tautos grožis geriau matyti. 
Tokia išvada peršasi, susi
pažinus su dr. Norton Dodge 
ir jo gyvenimo aistra — rinkti 
meną iš Lietuvos bei kitų bu
vusių sovietų okupuotų šalių. 
Kad žmogus, kuris turėjo fi
nansiškas galimybes bet ką 
rinkti, paskyrė savo meilę ir 
entuziazmą šiam siekiui, rei
kalauja vėl susipažinti ir gilin
tis į šio meno reikšmę este
tinėje ir istorinėje perspekty
voje.

Dr. Norton Dodge ir jo 
žmona Nancy, kurie kartu yra 
surinkę ir padovanoję arti 
20,000 meno darbų — pasau
lyje pačtą didžiausią kolekciją 
iš buvusių sovietų respublikų 
— Rutgers universiteto Zim- 
merli Meno muziejui, kalbės 
Baltijos šalių meno parodos ir 
vidurvasario pobūvyje.

Nors svajojo būti tapytoju, 
Harvard un-te įsigijęs moks
lus ekonomijos srityje dr. 
Dodge tapo Maryland ir St. 
Mary’s College of Maryland 
universitetų profesorius bei 
žinovas lyginamojoje ekonomi
joje su sovietų, Japonijos, ir 
Kinijos sistemų specialybe.

Įsigilinęs į sovietų sistemą, 
dr. Dodge suprato, jog žmonės 
už geležinės uždangos pasiekė 
pasaulinio masto lygį ir net 
pirmenybę įvairiose srityse: 
matematikoje, fizikoje, muzi
koje, ir priėjo išvados, kad ir 
menas turėtų būti palygina
mai išvystytas, nors sovietų 
pritartas estetinis judėjimas, 
socialistinis realizmas,-jo visai 
nevilioji ir dr. Dodge jį laikė 
tuščia propaganda.

Po truputį dr. Dodge pradėjo 
atrasti savarankiškus daili
ninkus, kurie subtiliais būdais 
sugebėjo išreikšti savo meniš

Dail. Pauls Jaunzems (Latvija). „Dangus”.

Juri Arrak (Estija). „Mitologinė kompozicija”.

ką viziją, nepaisant oficialios 
kritikos ar net bausmės. 
Dodge stebėjosi ir įvertino šių 
dailininkų drąsą bei darbus, o 
jų menas Vakarų menotyroje 
buvo pavadintas „Nonconfor- 
mist Art”. (Neprisitaikėlišku 
menu).

Nors pirmą kartą Rusiją 
aplankė 1955 metais, savo 
meno kolekciją pradėjo 1962 
m. Nukeliavo ir į Latviją, Es
tiją, bet dėl įvairių priežasčių 
neteko aplankyti Lietuvos, 
nors turėjo ten kontaktų, ku
rie padėjo jam meną rinkti ir 
išsivežti į Vakarus.

Zimmerli meno muziejus 
buvo įkurtas 1955 m. ir ati
darys naują skyrių 2001 metų 
rudenį. Kolekcija apima laiko
tarpį po Stalino mirties iki 
Gorbačiovo laikų, bet neįskai- 
to sovietų imperijos sugriuvi
mo ir nepriklausomybės. Dr. 
Dodge aprašė rašytojas John 
McPhee New Yorker žurnale ir 
vėliau knygoje The Ransom of 
Russian Art, išleistoje 1994 
metais.

Dalyvavęs Baltijos Meno pa
rodos atidarymuose New Yor
ke ir Washington DC, Dr. 
Dodge sakė, jog paroda apima 
pačius stipriausius šiuolai
kinius tapytojus ir skulptorius 
Baltijos šalyse. Kai kurie jų 
yra Zimmerli kolekcijoje, o 
jaunesnių dailininkų darbuose 
randamas toks pat techniškas 
gabumas ir originali saviraiš
ka, kuriais pasižymėjo jų 
pirmtakiai.

Dr. Dodge kalbės maždaug 
6:30 v.v. Baltijos šalių meno 
parodoje ir vidurvasario po
būvyje, birželio 23 d., Čikagos 
Simfonijos centre — Buntrock 
Hali, Symphony Center, 220 
South Michigan Avė, Chicago.

Sigita Balzekienė

Dail. Nomeda Saukienė (Lietuva). „Žaidimas su kiškiais”. Nuo
trauka iš Baltic Art katalogo.

Lietuva gyvena liesosios 
karvės metus. Šiuo metu vie
na populiariausių ginčų temų 
— kam jie liesiausi. Gausiame 
pretendentų sąraše yra ir 
knygų leidėjai. Jų kelių pa
skutiniųjų metų vargus vaini
kavo 30 procentų kritęs knygų 
pardavimas praeitais metais, 
o ir šie kol kas nežada švie
sesnių dienų.

Ir vis tik egzistuoja viena 
leidybos sritis, kurią, palygi
nus su kitomis, dar drąsiai 
galima vadinti aukso gysla, 
kuri dirbantiems leidėjams 
kiti leidėjai gali pavydėti ir 
pelno, ir tiražų gausos. Tai — 
katalogų leidyba.

Jos pradžia — dešimto de
šimtmečio pirmieji metai, kai 
1993 m. pasirodė, niekuo savo 
išvaizda bei turiniu nuo vaka
rietiškų įmonių katalogų ne
siskiriantis, Lietuvos įmonių 
katalogas — 93, kurį drauge 
išleido lietuviai ir suomiai. Jie 
buvo sudarę penkerių metų 
bendradarbiavimo sutartį, ta
čiau, matyt, jos patvarumas 
buvo per menkas, palyginus 
su gaunamu pelnu. Po poros 
darbo metų tarp partnerių ki
lusio konflikto pasekme tapo 
dar vieno įmonių katalogo at
siradimas. Be to, šalia šių ka
talogų kokybiškai pasitempė 
nuo 1990 m. Lietuvos informa
cijos instituto leistas katalo
gas Lietuvos įmonės ir orga
nizacijos. Taip pat savo įmo
nių katalogus pradėjo leisti ir 
užsienio bendrovės, pavyz
džiui, „Kompass” ir „Langen 
Langen”.

Užsieniečiai, konkrečiai — 

skandinavai, pasinaudoję vie
tinių leidėjų vangumu, su
spėjo visiškai užvaldyti tele
fonų katalogų rinką. Šiuo 
metu joje dirba dvi leidyklos
— „TeleMedia” ir „Lintel”, abi 
jos priklauso vienam šei
mininkui — skandinavų ben
drijai „Telia” ir leidžia tiek vi
sos Lietuvos, tiek atskirų jos 
regionų telefonų katalogus. 
Vienintelis šių leidinių skirtu
mas — „Lintel” kataloguose 
yra pateikiami ne tik įmonių 
bei organizacijų, bet ir gyven
tojų telefonai. Abi šios leidyk
los nesunkiai atrėmė didelės 
katalogų leidėjos „Heisė” ban
dymą prasiskverbti į jų val
das.

Be įmonių ir telefonų, Lietu
voje kasmet daugėja speciali
zuotų katalogų skaičius, ku
riuos rengia ne tik jau minėti 
leidėjai, bet ir kiti šiuokart — 
lietuviai — leidėjai. „Atidavę” 
užsieniečiams riebiausius kąs
nelius, jie skuba nugriebti 
likučius, leisdami specializuo
tus statybos, automobilių, 
medicinos paslaugų ir kito
kius katalogus. Bendras Lie
tuvoje leidžiamų katalogų 
skaičius jau seniai peržengė 
dviženklį skaičių (vien „Tele
Media” leidžia apie 10 pa
vadinimų katalogus).

Per šiuos metus pakito kata
logų leidėjų siūlomos paslau
gos. Dabar vis dažniau šalia 
knygų yra leidžiamos ir jų 
elektroninės CD-ROM versi
jos, be to, kataloguose sukaup
ta informacija talpinama ir 
leidyklų puslapiuose „Inter
nete”.

Katalogų leidybos pagrindas
— reklaminio ploto pardavi
mas klientui. . Deja, Lietuva 
per ankšta tokiai katalogų 
gausai, tad leidėjams tenka 
griebtis įvairiausių gudrybių, 
kad tik prisiviliotų klientus. 
Vieni giriasi savo leidinių pra
našumu prieš konkurentus, o 
kiti — mažina kainas. Pa
vyzdžiui, prieš porą metų 
klientui malonumas pasigar
sinti Lietuvos įmonių katalogo 
geltonuosiuose puslapiuose 
kainavo nuo 153 iki 1,000 litų, 
o „TeleMedia” kataloge Visa 
Lietuva 99 — nuo 200 iki
2,500 litų, tuo tarpu „Langen 
Langen” garsinosi, jog jų kai
nos 3-5 kartus mažesnės, kad 
jų katalogai skirti Lietuvos re
gionams ir platinami nemoka
mai vietos laikraščių prenu
meratoriams.

Savo ruožtu, „brangininkai” 
vilioja klientus galimybe už 
papildomą mokestį reklamuo

tis Baltarusijos, Latvijos, Esti
jos ir Suomijos kataloguose, 
kaip kad daro „TeleMedia”. Ji 
taip pat atstovauja ir katalo
gui „Euro pages”, kurio 
600,000 egz. tiražas šešiomis 
kalbomis platinamas trisde
šimtyje kraštų. Kitų užsie
ninių katalogų atstovai, pri
pažindami, kad reklama už
sienyje platinamuose katalo
guose yra nepigus malonu
mas, sykiu tvirtina, jog 
klientų išlaidos su kaupu atsi
perka dėl leidinių kokybės.

Vis tik dėl jau minėto rinkos 
ankštumo katalogų leidėjai 
karts nuo karto skaudžiai'at
sitrenkia vieni į kitus, o, ban
dant išsikovoti daugiau er
dvės, kitąsyk griebiamasi ir 
nešvarios konkurencinės ko
vos būdų, pavyzdžiui, leidėjai 
savo kataloguose nenurodo 
konkurentų adresų arba juos 
pateikia klaidingai.

Ši kova katalogų leidėjus, 
skirtingai nuo kitų profesijos 
brolių, skatina skirti daug 
jėgų ir lėšų reklamai. Didžiųjų 
katalogų leidėjams neužtenka 
skelbimų periodiniuose leidi
niuose, jie pasitelkia pagalbon 
radiją ir televiziją. Tiesa, pasi
taiko atvejų, kada reklama pa
naudojama konkurentų men
kinimui, kaip tai darė „Te
leMedia”, kuri, remdamasi 
savo atlikto rinkos tyrimo re
zultatais, plačiai skelbė, kad 
net 76 procentai atsakiusiųjų 
naudojasi jos telefonų katalo
gu Visa Lietuva, kol konku
rentai buvo priversti pagrasin
ti paduosiu „TeleMedia” į 
teismą.

Kitąsyk leidėjams neigiamą 
reklamą padaro patys jų leidi
niai, kaip nutiko tai pačiai 
„TeleMedia”, kai viename jos 
Visos Lietuvos leidinių įdė
tame žemėlapių keli Baltaru
sijos pasienio rąjonai su gra
žiais lietuviškais vietovar
džiais buvo priskirti Latvijai 
(visa laimė, kad ne Lietuvai, 
dar butų kilęs diplomatinis in
cidentas). Be to, kataloguose 
pasitaiko klaidingų miestų že
mėlapių, tačiau tai per smul
kūs akmenėliai, kad užtvenk
tų galingos upės veržimąsi į 
priekį. Kiekvieno, kasmet pa
kartotinai išleidžiamo, katalo
go tiražas svyruoja nuo kelių 
iki keliasdešimties tūkstan
čių egzempliorių (pavyzdžiui 
Visa Lietuva tiražas 1999 m. 
buvo 55,000), tad, kai pa
aiškėjo, jog Lietuvos įmonių ir 
organizacijų katalogas lieka 
be šeimininko (valstybė užda
rė jį leidusį Lietuvos informa
cijos institutą) ir bus rengia
mos jo pardavimo varžytinės, 
kaipmat atsirado norinčių jį 
pirkti ir varžytuvės buvo 
įnirtingos.

Tokia katalogų gausybė turi 
dar vieną neigiamą pusę — 
tarp jų pasimeta daugelio 
įmonių ir organizacįjų vado
vai, nesusigaudo, į kuriuos ka
talogus dėti savo reklamą, o į 
kuriuos neverta. Juoba, įmo
nė, norėdama pamatyti savo 
vardą kataloguose, kiekvieną 
kartą privalo mokėti tiek pat. 
Teigiama, kad užtektų rekla
muotis dviejuose — trijuose 
kataloguose, tačiau įmonių 
vadovams būna nelengva pasi
rinkti, ypač tais atvejais, kai 
per dieną juos aplanko kelių 
katalogų atstovai. Ir juo to
liau, tuo, kai kurių specialistų 
nuomone, tai darosi vis labiau 
panašu į civilizuotą versli
ninkų apiplėšinėjimą, sten
giantis išpešti iš jų kuo dau
giau pinigų už reklamą.

Apie katalogus pareiškiama 
nemažai įvairiausių nuomo
nių, tačiau niekas neužsimena 
vienos jų ypatybės, kurią jie 
įgaus po keliolikos ar kelias
dešimties metų, kai jie taps 
puikiu šaltiniu ateities istori
kams.
Matyt, ateis toks laikas, kai

Pianistė Guoda Gedvilaitė ir smuikininkas Vilhelmas Čepinskis 
birželio 18 d., sekmadienį, 1 vai. popiet, koncertuos Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Šį kartą jų programa itin romantiška —
skambės kompozitorių Brahms, Elgar, Rachmaninov, Ponce, Men- 
delssohn, Ra vėl, Saint-Saens ir kitų kūriniai. Koncertą organizuo
ja PLC renginių komitetas. Iškilieji menininkai birželio 27 d. at
liks koncertą garsiojoje Carnegie Hali salėje, New York mieste.

Dail. Algirdas Griškevičius (Lietuva). „Gyvenimas užmirštame vi
duje”. Ši reprodukcija išspausdinta Baltic Art kataloge.

Laimonis Blumbergs (Latvija). „Devynios akmeninės moterys”. Iš 
Baltic Art katalogo.

Lietuvoje nusistovės čia lei
džiamų katalogų sistema, 
tačiau kol kas vyksta kova, 
stengiantis užgrobti kuo di
desnę šios leidybinės aukso 
gyslos dalį.

POEZIJOS ŠVENTĖ 
VIŠAKIO RŪDOJE

Literatų ir menininkų klu
bas „Girių versmė” surengė 
jau septintąją „Pirmojo žiedo” 
poezijos ir pavasario gėlių

puokščių šventę. Motinos die
nos išvakarėse poezijos mėgė
jai ir literatai iš Kaišiadorių, 
Šakių, Vilkaviškio, Kalvarijos 
ir Kazlų Rūdos susirinko Vi
šakio Rūdoje, kur prie Dievo 
Motinos statulėlės meldėsi, 
giedojo, uždegė žvakę, skaitė 
jai skirtas eiles ir padėjo pa
vasarinių gėlių. Prie koply
tėlės susirinkusieji pagerbė 
žemiškąsias motinas. Šventės 
dalyvius pasveikino Kazlų Ru
dos parapijos klebonas kun. 
Tadas Vallianas.
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Leidiniai
Dokumentų rinkinys 
apie 1941 m. sukilimą

Iškiliausias išeivijos
tenoras

Draugo 05.24 laidoje Liūda 
Rugienienė pranešė apie š.m. 
kovo 8 d. Vilniuje įvykusį po
kalbį su istoriku Valentinu 
Brandišausku, kurio doku
mentų rinkinys apie 1941 m. 
Sukilimą tuo metu buvo 
spausdinamas.

Jau esu gavęs minėtą lei
dinį, pavadintą 1941 m. 
Birželio sukilimas. Tai 380 
psl. knyga, susidedanti iš au
toriaus įžangos 13 puslapių ir 
perspaudintų, įvairiose Lietu
vos archyvuose saugomų, 155 
dokumentų. Savo įžanginiame 
žodyje autorius klausia „...ką 
naujo ras skaitytojas šiame 
rinkinyje, kuo jis skirsis nuo 
kitų?” ir pateikia savo atsa
kymą, kuris iš dalies byloja 
apie leidinio tikslus.

Į klausimą, ką šiame rinki
nyje rasime, autorius sako: iki 
šiol skelbtoj spaudoj ištisų do
kumentų beveik nematėme, o 
ką skaitėme vėlesniuose raši
niuose — daugiausia neat
spindėjo įvykių meto dvasios. 
Rašiniuose taip pat buvo fak
tinių klaidų, anų laikų nuotai
kos^ buvo atskiestos vėlesnių 
dienų spalvomis, kai kur jau
tėsi asmeniniai sureikšmi
nimai. Visa tai trukdė 1941 m. 
įvykių suvokimui. Dabar leidi
nyje pateikiami sukilimo laikų 
atsiminimai bei dokumentai, 
kurie, skaitytojas skatinamas 
tikėtis, atitaisys klaidingas 
nuomones ir sucementuos 
anais laikais įmintus pėdsa
kus.

Autorius dokumentus su
grupavo penkiuose skyriuose. 
Pirmąjame yra 1941 m. nuro
dymai ir raginimai rinkti 
duomenis apie — čia apiben
drinsiu vienu žodžiu — suki
limą. Tokių dokumentų pa
skelbta keturi. Antrajame sky
riuje paskelbtas 81 dokumen
tas apie sukilimą bei jo eigą. 
Tai iš įvairių vietovių, 
įvairaus lygio bei reikšmės, 
daugiausia sukilimo dalyvių 
aprašymai apie atliktus veiks
mus, kuriuos kartais ir žygiais 
(be kabučių) galima vadinti. 
Čia pateko daugiau ar mažiau 
sukilėlių dalykiški praneši
mai. Toliau yra vietinės val
džios institucįjų steigimas ir 
veikla pirmosiomis karo sa
vaitėmis — 43 dokumentai. 
Ketvirtasis skyrius nustebina
— tai arkiv. J. Skvirecko 1941 
m. vasaros laikotarpio dieno
raštis, tarytum Kauno me
tropolitas būtų sukilime daly
vavęs. Nemažiau stebina ir 
penktas skyrius, kuriame iš
spausdinti 26 „buvusių tarybi
nių aktyvistų” traukimosi iš 
Lietuvos atsiminimai. Iš tolo 
žiūrint, tai tokia knygos apim
tis.

Su tokiomis gairėmis į lei
dinį atidžiau gilinantis, iškyla 
dokumentacijai esminių ele
mentų • reikalas. Pvz, II sky
riuje pirmasis dokumentas 
Nr. 5 yra anoniminis, nepasi
rašytas, be įteikimo datos... Ar 
su tokiu „dokumentu” galima 
eiti į, kad ir istorijos, teismą 
ir, net pas istorikus, tikėtis 
laimėti bylą? Neaišku, kokiu 
pagrindu jis pateko į rinkinį
— argi dėl to, kad 1. jis išliko 
archyve ir 2. knygos sudaryto
jui gal patiko? Panašių, — 
Lietuvoje sakytų — „neade
kvačių” — dokumentų rinki
nyje yra ir daugiau. Jie isto
rinės tiesos ar tikslumo nece
mentuoja, savo esme jie yra ne 
dokumentai. Dokumentui yra 
privalomi tam tikri duomenys, 

kurių vienodumas leidinyje 
įvairuoja.

Ir knygos pavadinimas, ir 
jos tikslai kalba apie sukilimą. 
Tačiau leidinyje nėra nė vieno 
dokumento, tuoj po sukilimo 
pradžios skelbusio Nepriklau
somybės atstatymą, Laikino
sios vyriausybės darbo bent 
pradžią ir t.t. Tai istorinio 
priežastingumo nepaisymas 
svarbiam, iš sukilimo iš
plaukusiam įvykiui. Leidinio 
dokumentai pradedami su tik 
ministro J. Šepečio (knygos 
psl. 29, turbūt, korektūros 
klaida: turėtų būti „Šlepetys”) 
išsiųsta, 1941 liepos 14 d. Du- 
setuose gauta bibliografinio 
pobūdžio instrukcija apie su- 
kiliminės medžiagos rinkimą. 
Argi archyvuose nebuvo nė 
vieno reikšmingesnio doku
mento apie 1941 birželio 22 — 
liepos 14 laikotarpį, susietą su 
Nepriklausomybės bei val
džios atstatymu bei kitais 
panašiais reikalais? Kad tokia 
medžiaga buvo ir yra, atsakyti 
lengva: pvz., su leidiniu tam 
pačiam siuntinėlyje gautame 
to paties leidėjo Genocido ir 
rezistencijos Nr. 7 žurnale yra 
paskelbtas 1941 birželio 23 d. 
(sic!) Kauno karo komendanto 
pik. J. Boblelio Įsakymas Nr. 
1, saugomas Lietuvos cen
triniam valstybės archyve 
(LCVA). Visiškai nesupranta
ma, kodėl, pvz., net toks doku
mentas nepateko į rinkinį.

Vienas, rinkinyje bene daly
kiškiausias, dokumentas yra 
Nr. 76, 1941 liepos pirmosio
mis dienomis pąruoštas Ute
nos apskr, partizanų sąrašas. 
Autorius jį net mini įžangoje 
(psl. 15) ir jo duomenis naudo
ja partizanų bendro skaičiaus 
patikslinimui Lietuvoje. Jis 
teisingai išskaičiuoja, kad vi
dutiniškai Utenos būrį sudarė 
22 vyrai, tačiau tą vidurkį 
klaidingai taiko Utenos apskr. 
valsčiams. (Utenos apskrityje 
buvo 13 valsčių — Br. Kviklio 
Mūsų Lietuva II t., psl. 8) Iš 
tikrųjų, naudojantis uteniškių 
sąrašais, valsčiui vidutiniškai 
atitenka 37-43 vyrai, todėl V. 
Brandišausko tikslinami suki
limo dalyvių skaičiai beveik 
perpus per maži... Gaila, to
kioj knygoj, tokiu reikalu, to
kia klaida.

Paskelbtuose dokumentuose 
kai kur ieškojau teigimus tvir
tinančių palyginimų. Pvz., do
kumente Nr. 27 yra birželio 
25 d. Kauno komendantūroje 
užsiregistravusių būrių sudė
ties skaičiai. Jie nepaprastai 
dideli, iš viso net 42 vienetai 
su 3,396 partizanais. Tai 
įtartina, nes daugiausia skai
čiai labai apvalūs — lygiomis 
dešimtimis. Lyginimas su pa
skelbtais atskirų vietovių par
tizanų sąrašais nepadėjo, ta
čiau dokumente Nr; 28 yra 
išspausdintas atskirų postų 
maitinimo sąrašas, kuris lyg 
ir patvirtina, kad duomenys 
sutinka. Tad kitokios išvados 
turbūt daryti negalima: reikia 
su dokumentu sutikti ir nesi
stebėti, kad Kaune veikė net 
3,400 partizanų! Abejoju, ar 
nepriklausomybės laikais lai
kinojoj sostinėj stovėjusi ka
riuomenės įgula tiek vyrų tu
rėjo.

Arkiv. Skvirecko dienoraštis 
yra to meto dokumentas, ta
čiau apie sukilimą konkrečių 
duomenų jame mažai. Arki
vyskupą karas užklupo Lin- 
kuvėlėje, kur jokioj sukili- 
minės veiklos nebuvo. Yra

„Rūko baladė”. Algio Jakšto nuotrauka

aišku, kad arkivyskupas buvo 
toli nuo įvykių, ir jo žinios — 
iš antrų ar trečių lūpų, bei
įspūdžiai iš pradėto leisti 
dienraščio Į Laisvę (kurio do
kumentinę reikšmę V. Bran- 
dišauskas savo įvado psl. 6 
menkina). Dienoraštyje daug 
kur užsimenamas žydų reika
las. Šio dienoraščio įtrauki
mas į leidinį sunkiai supran
tamas. Pirma, rinkinio auto
riui juk rūpėjo nauja me
džiaga, o šis dienoraštis jau 
buvo ir anksčiau skelbtas. An
tra, rinkiniui svarbūs dięno- 
raštyje Sužymėti duomenys 
nėra iš pirmųjų šaltinių. Todėl 
dienoraščio dokumentinė ver
tė neatitinka leidinyje V. 
Brandišausko pasistatytų tiks
lų. Tai greičiau buvo pastanga 
mesti šiais laikais . madingą 
šešėlį Lietuvos Bažnyčios va; 
dovui.

Penktame skyriuje į Sovietų 
Sąjungą bėgusiųjų pareigū- 
nėlių visi „dokumentai” sura
šyti 1942 metais, taigi po 
metų laiko nuo karo pradžios. 
Tad, jie vargiai atitinka rinki
nio tikslą naudoti tik maž
daug vienalaikius įvykių ra
šinius. Tai, ką žinome apie Pa
nevėžio, Praveniškių ar Rai
nių žudynes, V skyriaus ap
rašymai dar sustiprina indi
vidualiais besitraukiančiųjų 
epizodais. Panašiai, ką žinome 
apie žydų naikinimą, II ir III 
skyriaus dokumentai patvir
tina individualiais praneši
mais. Autorius teigia: „...tary-, 
binis ‘teisėtumas’ mažai kuo 
skyrėsi nuo ‘lietuviškos’ savi
valės...” (psl.’17).

Įvade autorius ypač iškelia 
žydų naikinimą. Įvade iš 13 
puslapių žydų reikalui skirti 
penki. Skaitytojui peršasi 
išvada, kad šio rinkinio suda
rymą motyvavo žydų naikini
mo Lietuvoje tragiką, bet ne 
sukilimo pastangos atstatyti 
nepriklausomybę. Dažname 
„mūsų pusės” (ne V skyriaus 
raudonųjų „aktyvistų”!) doku
mente yra vienaip ar kitaip 
pažymėtas žydų naikinimas. 
Tačiau čia irgi keista, kad au
torius nepanaudojo daug bai
sesnės ir konkretesnės me
džiagos apie Tautinio darbo 
bataliono dvi kuopas, S. Kne: 
zio paskelbtus sąrašus bei len
teles (Genocide ir rezistencijoje 
Nr. 7, p.p. 122-168. Argi S. 
Knezio straipsnyje cituoti do
kumentai neatitiko V. Bran
dišausko dokumentacijos stan
dartams?

Susidūrus su pavyzdžiais, 
kurie, tiesa, nemažina „gerų” 
ar tinkamai atrinktų doku
mentų reikšmės, iškyli reika
las žinoti, ar tai, ką matėme 
leidinyje, yra tai archyvuose 
išlikusios sukiliminės medžia
gos kokybiniai bei apimties 
pavyzdžiai? Atsakymas būtų 
svarbokas, ypač imant dė
mesin, kad autorius savo 
įvade dokumentų stokai bei jų 
kokybei dėmesio nerodė. Visai

Knyga apie
A. Nyką-Niliūną

Alfonsas Nyka-Niliūnas.

GNESEOLOGIJA

Nežinau, kas esu.
Neradęs
Atsakymo į baisų 
Klausimą, kas aš esu, 
Nematąs ir nematomas 
Bandau išspręsti
Lygtis, kuriose 
Vienintelis nežinomasis — 
Aš: ' '

Mirti gimimu,
Gimti ir gyventi
Mirtim, nežinant savo 
ir Dievo Vardo,
Nes žodif
Yra daugiau
Negu būtis.

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Leidyklą „Baltos lankos” 
pradėjo leisti knygų seriją At
spindžiai. Tai į mokyklų pro
gramas įtrauktų lietuvių ra
šytojų kūrybos studijos ir in-

suprantamai autorius kėlė 
dokumentų svarbą, tačiau iš 
to, ką leidinyje matėme, istori
ja dar vis tiek nenušviečiama. . 
Net įvado didelė dalis buvo 
rašyta su daug platesniu, skel
biamus dpkumentus toli pra
šokusiu, akiračiu. Ne veltui 
Liūtas .Mockūnas savo Pavar
gusiame herojuje teigia, kad 
istorinis objektyvumas yra 
tikslas, kurio neįmanoma ab
soliučiai pasiekti. Su knyga 
susipažinus, pasilieka klausi
mas: kaip, besidomintieji 1941 
m. Sukilimu, galėtų, 380 psl. 
leidinyje parodytais dokumen
tais efektingai, praktiškai pa
sinaudoti? Prisipažinsiu, kad 
atsakymo nežinau.

V. Brandišauskas, 1941 m.^ 
Birželio sukilimas, dokumen-' 
tų rinkinys, Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos* 
tyrimo centras, Vilnius 2000, 
380 psl., kaina sutartinė.

Antanas Dundzila 

terpretacijos. Vilniuje, Rašy
tojų klube, pristatant pirmą
sias šios serijos knygas, leidyk
los direktorius Saulius Žukas 
pasakė, kad imtis šio darbo 
paskatino siekis padėti moky
tojams geriau dėstyti lietuvių 
literatūrą mokyklose, kuriose 
labai trūksta šiuolaikinių ra
šytojų kūrinių nagrinėjimo pa
vyzdžių. Juk vien vadovėlių 
nepakanka, norint vaikus iš
mokyti interpretuoti rašytojų 
kūrinius, savarankiškai juos 
apmąstyti. Pristatyme kalbė
jusio poeto, Vilniaus universi
teto docento Marcelijaus Mar
tinaičio nuomone, ši serįja bus 
tinkama ne tik mokykloms, 
bet ir studentams bei visiems, 
besidomintiems, literatūra. 
Labai patogu, kai visi straips
niai ar studijos apie vieną ar 
kitą rašytoją surinkti vienon 
krūvon, vienon knygon.

Viena pirmųjų serįjos At
spindžiai knygų — Alfonsas 
Nyka-Niliūnas. Šios knygos 
sudarytojas Saulius Žukas ap
tarime pripažino, kad medžia
gos apie šį žymų egzodo 
rašytoją buvo daug, ir jam 
teko rinktis, kas tinkamiau
sia. Sudarytojas knygos turinį 
derino su pačiu A. Nyka- 
Niliūnu, tad susidarė gana 
tikslus, visapusiškas žvilgsnis 
į šio poeto kūrybą.

Knygoje atkreipia dėmesį du 
literatūros tyrinėtojos Viktori
jos Skrupskelytės straipsniai, 
nagrinėjantys A. Nykos-Niliū
no poeziją, jo pasaulėjautą. 
Viename straipsnyje V. 
Skrupskelytė, be kita ko, rašo: 
„Žvelgiant iš istorinės per
spektyvos, ryšku, kad ypačįai 
per Nyką-Niliūną eina lietu
vių lyrikos evoliucįjos srovė į 
moderniai poezijai būdingus 
dainos ir refleksijos jungi
nius, į sąmoningumą, į for
mas, disonuojančias lyrinei 
pilnatvei, į kultūrvaizdžiu pa
remtą poetiką, į poeziją, kuri 
prasmingai santykiauja su 
plačiu Europos kultūrų kon
tekstu ir vis dėlto išlieka sa
vita, nepakartojama”.

A. Nykos-Niliūno knygas 
Praradimo simfonijos, Orfe- 
jaus medis,.Balandžio vigilija 
straipsnyje „Kelionė į Eldo
radą” nagrinėja Rimvydas 
Šilbajoris. Taip pat sudėti Jur
gio Blekaičio, Viktoruos Dau
jotytės, Dalios Satkauskytės, 
Onės Baliukonytės studijos ir 
kritikos straipsniai apie A. 
Nyką-Niliūną ir jo kūrybą bei 
įvairiuose leidiniuose publi
kuotos-Henriko Nagio, Juliaus 
Kaupo, Henriko Radausko, 
Tomo Venclovas, Sigito Gedos, 
kitų autorių recenzijos apie A. 
Nykos-Niliūno išleistus eilė
raščių rinkinius. Jo eilėraščių 
pluoštelį, prasidedantį eilė
raščiu Autobiografija 1986 
išsamiai ir įdomiai interpre-

Tokiais žodžiais muzikologė 
Ona Narbutienė apibūdino žy
mųjį dainininką ir lietuvių 
visuomenės veikėją Stasį Ba
rą savo naujausioje knygoje 
Stasys Baras. Neseniai šią 
knygą išleido viena populia
riausių Vilniaus leidyklų 
„Baltos lankos”. Pratarmėje 
autorė rašo, kad šios knygos 
tikslas — žymų dainininką ir 
kultūrininką Stasį Barą pri
statyti platesnei visuomenei, 
per jo gyvenimą ir veiklą paro
dyti į Vakarus pasitraukusio 
mūsų tautos dalies likimą, ne
lengvą kelią į pripažinimą. 
Knygoje rašoma, kaip S. Barui 
pavyko įsiveržti ir į Amerikos 
muzikinio gyvenimo orbitą, 
dalyvauti reikšminguose kon
certuose su žymiais partne
riais iš Metropolitan operos. 
Kaip ilgametis Lietuvių fondo 
pirmininkas S. Baras prisidėjo 
ir prie JAV Lietuvių Bendruo
menės veiklos, prie Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
ir palaikymo.

Knygą sudaro trys skyriai. 
Pačios autorės apibūdinimu, 
pirmasis skyrius — tai tarsi 
dialogas tarp knygos herojaus 
ir autorės. Pats S. Baras pasa
koja apie savo gyvenimo ir 
veiklos kelią, nuo gimimo Su
valkijoje, Mierčių dvare, nuo 
DP stovyklų Vokietijoje iki 
Fausto vaidmens atlikimo Či
kagos Lietuvių operoje, iki 
medžioklės nuotykių ir golfo 
pomėgio. Autentišką S. Baro 
pasakojimą faktine medžiaga 
papildo knygos autorė. Antra
jame skyriuje „Muzįkos ir vi
suomeninės veiklos baruose” 
apžvelgiama turininga daini
ninko koncertinė veikla, jo at

Sveikiname! Lietuvos ambasadorius (dabar Ispanijai) dr. Vytau
tas Antanas Dambrava š.m. birželio 10 d. švenčia 80 metu amžiaus 
sukaktį. Kiekviena jo gyvenimo diena, kiekviena minutė buvo — 
ir tebėra — skirta lietuviu tautos tarnybai bei gynybai! Šioje 1958 
m. nuotraukoje iš Ženevoje vykusios tarptautinės konferencijos 
pabėgėliu reikalams, dr. V. Dambrava įrašo BALFg direktoriaus 
kan. Juozo Končiaus žodį Lietuvai.

tuoja Saulius Žukas. Spausdi
nami taip pat A. Nykos- 
Niliūno kūrybą liečiantys 
fragmentai iš Juozo Girniaus, 
Rimvydo Šilbajorio, Vytauto 
Kavolio, Viktorijos Skrupske
lytės, Vytauto Kubiliaus, To
mo Venclovos studijų. Dalia 
Satkauskytė trumpai supa
žindina su A. Nykos-Niliū
no gyvenimu ir literatūrine 
veikla.

Kone visi straipsniai paimti 
iš knygų Egzodo literatūros 
atšvaistai, Lietuvių egzodo

likti vaidmenys Čikagos Lie
tuvių operoje, kiti sėkmingi 
pasirodymai. Cituojami muzi
kos kritiko žodžiai ir Daily 
News po Beethoveno operos 
„Fidelio” premjeros: „Fenome
nalus Florestano paveikslas, 
sukurtas Stasio Baro, pakėlė 
Chicago lietuvių operos ‘Fide
lio’ tatymą į lygį, kurio 
galėt’ avydėti bet kuris pir
mos ei s operos teatras”.

Trečiame knygos skyriuje 
pateikiamos svarbiausios S. 
Baro gyvenimo ir veiklos da
tos-, jo sukurti vaidmenys, 
koncertų repertuaras, lite
ratūros apie S. Barą bibliogra
fija. Knygos reziume pateikia
ma anglų kalba.

Knyga gausiai iliustruota 
nuotraukomis.

Knygą galima įsigyti leidyk
loje „Baltos lankos”, 2001 
Vilnius, Mėsinių g.~4.

Algimantas 
A. Naujokaitis

literatūra 1945-1990, o taip 
pat iš Literatūros lankų, Met
menų, Aidų, Pergalės, Metų, 
kitų leidinių, bet literatūros 
tyrinėtojo Kęstučio Nastapkos 
straipsnis „Mito prieglobstyje” 
spausdinamas iš rankraščio 
pirmą kartą. Jame autorius 
nagrinėja, interpretuoja ei
lėraštį Orfėjaus medis.

Šias knygas galima įsigyti 
leidykloje „Baltos lankos”, 
2001 Vilnius, Mėsinių g. 4.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis
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