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PENKTASIS POEZIJOS
VAKARAS ČIKAGOJE
VIOLETA DRUPATIĖ-COLE
Poezija veda žmoniją į nežinomąjį tolimo dangaus
pasaulį, kur nurimsta visi sielvartai ir kančios — H. Heine
2002-ųjų gegužės ll-osios
šeštadienį, Motinos dienos iš
vakarėse, nuo pat ryto Čika

gos priemiesčiuose lijo lietus,
o vakare miestą užgriuvo
ištisa liūtis. Tačiau renginį or
ganizavusių JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros tary
bos narių džiaugsmui dargana
pasirodė bejėgė prieš poeziją. Į
Penktąją poezijos dieną prisi
rinko pilnutėlė Jaunimo Čent-
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Tikrovės, net blogio H
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Žiniasklaidos informacija, rodos, tiksliausia (bent kai kada). Ji pateikia reportažus
— faktus ir viską... Neseniai viename amerikiečių akademiniame žurnale buvo teigia
ma, kad poezija pasako daugiau tiesos apie tikrovę negu žiniasklaidos reportažai. Buvo
pateiktas pavyzdys: anglų poeto Gerard Manley Hopkins The Wreck of the Deutschland,
poema apie šiurpią laivo tragediją, keleivių žūtį, bet ir apie kai kurių žmonių nuostabią
drąsą ir didvyriškumą. Tik tokioje poemoje galima visa tai pavaizduoti. Tikrai, poezija
gali perduoti gilesnę tiesą — pačių žmonių patirtį, lydimą jausmų ir vaizdų. Ir ta tiesa
išlieka. Dingsta visi „reportažai”, o vis dar skaitome įvairių tautų epus, kuriais atku
riame žmonių išgyvenimus. Jie tampa ir mūsų išgyvenimu, net po daugel metų.
*

*

*

Poezija yra viena iš meno sričių. Kaipo menas, ja siekiama parodyti tikrovę, ... na,
bent tikrovės atplaišas. O kiekviena tikrovės atplaiša gali turėti ar net būti pilna blo
gio... Kad ir žmonių gyvenimas. Kiek jame skausmo ir tragedijos. Prisimename ką tik
Čikagoje įvykusį Penktąjį poezijos vakarą. Apie skausmą, liūdesį, netektį, praradimus
byloja Vitalijos Bogutaitės, Eglės Juodvalkės, Liūnės Sutemos lyrika. Julija Švabaitė
vaikšto po Vilnių ir vis randa gatvėje klaidžiojančių apleistų vaikų. Ir klausia: „Kur šią
naktį nakvosi?”. O Sigitas Geda prisipažino, kad kartais rašo, nes pyktis verčia jį... Ir
pyktis, ir liūdesys, ir susirūpinimas dėl tikrovėje esamo blogio... Argi menas neturi at
skleisti grožį? Kur Grožis?
Rūpesčiu pasigendama gėrio. Liūdesiu pasigendama gėrio. Pykčiu pasigendama
gėrio. Pa-čiame žmoguje yra gėrio pąjutimas, kuriuo reaguojama į tikrovės atlaužą, kuri
užkrėsta blogiu. Tai — protestas prieš blogį. Žmoguje... ir jo poezijoje vis suskamba gėrio
gaida. Tikrovę vaizduojant... Blogio akivaizdoje protestuojant...

Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...
Penktasis poezįjos vakaras Čikagoje, šeštadienį, 2002 m. gegužės 11 d. Svečias iš Lie
tuvos, laureatas Sigitas Geda ir keturios poetės iš JAV: Vitalija Bogutaitė, Eglė Juodvalkė, Liūnė Sutema ir Julija Švabaitė (1 psl.; viršuj vakaro poezijos programos viršelis
— dail. Ados Sutku>vienės).

Avangardo meistro Jono Meko naujas filmas: „Kai aš taip stumiuosi toliau, ret
karčiais grožio akimirkos krito per mano akis” (2 psl.).

Laureato Sigito Gedos naujoji poezija: „Ir aš vaikštau čionai...” (3 psl.)
Rašytojo Vytauto Bubnio naujas romanas Balandžio plastėjime — apie karą vals
tybėje ir širdyje (žr. Leidiniai, 4 psl.).
Vyresnioji karta bręsta ne automatiškai, bet ryšiais su kitais, sugyvendami santuo
koje, kaupdami išmintį, dvasingumą ir kt. (žr. Švystelėjimai, 4 psl.)

ro kavinė!
JAV LB Kultūros Tarybos
pirmininkė Marija Remienė
pradėjo vakarą išvesdama paralėlę tarp Motinos dienos, pa
vasario ir poezijos. Kas gi juos
vienija? — Gimimas. Motina
gimdo kūdikį, su pavasariu at
gimsta gamta, o poezįja atgai
vina sielą. Neparašysi eilių
šalta širdimi. Turi ištirpti šir
dies ledai, kad ji taptų atvira
poetiniam žodžiui, — tiek juos
sakant, tiek ir jų klausantis.
Penktąjame poezįjos vakare
dalyvavo keturios išeivijoje ge
rai žinomos poetės ir svečias
iš tėvynės, Lietuvos Rašytojų
sąjungos premijos laureatas
Sigitas Geda.
Pirmoji vakaro viešnia —
penkių eilėraščių rinkinių au
torė VITALIJA BOGUTAITĖ
pradėjo poezijos dienas eilė
raščiu „Rytietiška džiaugsmo
detalė”. Vyraujanti poetės ei
lėraščių tema — žmogaus ir
lyg smiltelės iš rankų byran
čio laiko priešpastatymas,
skausmas dėl žmonių susve
timėjimo šaltame technikos
amžiuje. Net ir pirmojo eilė
raščio pavadinime švystelėjęs
žodis „džiaugsmas” kontekste
tenuskamba pašaipiai: „nie
kas nemato džiaugsmo...” To
liau eilėraštis Silvijai: „išro
viau žiedus su šaknim, dau
giau nejaus...”, „išroviau lietų
su šaknim, sausrai paruošiau
save...” ...Ir pluoštelis eilėraš
čių iš 2000-aisiais išleistos
knygos Apmąstymai, arba po
kalbis su savimi (beje, knygą
buvo galima įsigyti poezįjos
vakaro metu). Visur jaučia
mas gilus pesimizmas. Toks
įspūdis, kad skausmas ir pasi
metimas gyvenimo vingiuose
yra visų poetės eilėraščių motto:

Kai po žiemos, po gruodo,
kalasi pirmas daigas,...
many užsidega tokia keista
nostalgijos ugnis,
toks skausmas,
egzistenciškai kankinantis
iki pat gyvybės pamatų.
Antroji vakaro viešnia —
EGLĖ JUODVALKĖ, kurios
poezijos rinkinys tapo pirmąja
mano Čikagoje įsigyta knyga.
Nuo tada ir seku poetės kū
rybinį kelią. Jau išleisti trys
poezijos rinkiniai, o 2000-ais
Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla atspausdino autobio
grafinę E. Juodvalkės knygą
Cukraus kalnas. Poetė pasi
žymi lakia vaizduote ir įtai
gumu perteikiant savąjį žodį,
ką ji padaro tiek rašydama,

tiek ir skaitydama eiles. Eglė
visada ryški ir įdomi, drąsiai
išsakanti savo jausmus, kuom
ir patraukia, nes visi jos iš
gyvenimai randa atgarsį, ma
nau, kiekvieno iš mūsų šir
dyje. Jei Vitalija Bogutaitė, ro
dos, visa gūžiasi nuo gyveni
mo smūgių ir pasineria į
skausmą užsidarydama savyje:

Užsidariau savo erdvėj ir
dūstu.
Aplink žaliuoja laukai. Pas
mane — dykuma...,
tai Eglę Juodvalkę išbandy
mai vien subrandina. Pirma
sis vakare skaitytas eilėraštis:

Laikyti save ant delno —
Boružę plazdančiais spar
nais ir degančia širdimi.
Na, o paskutinis tam vaka
rui parinktas eilėraštis —
prieš dvejus metus parašytas
mamos atminimui. Eilės kupi
nos begalinio švelnumo ir skli
dinos meilės:

Mama, motule, mamulyte,...
...Pavargau klajodama,
Be Tavęs ilgu ir liūdna...
...Tau būsiu gera, tik
manęs neapleisk, tik su
grįžk, mamulėle,
Man sunku be tavęs...
Klausantis šio eilėraščio, tur
būt, ne vienam nuriedėjo aša
ra... Ramus, aiškus, gerai įval
dytas Eglės balsas, įdomūs
eilėraščiai. Net rinkdama šu
kes jos herojė tikisi sugrįžti:

...Praeitis sudužo ant plakto
molio grindų...
...Ji tikisi spindinčiom akim
sugrįžti į namus...

atspausdintas pirmasis poetės
rinkinys „Tebūnie tartum pa
sakoje”. Poezija brandi ir ku
pina gilių išgyvenimų bei filos
ofinių pamąstymų, joje gausu
simbolių ir netikėčiausių me
taforų:

Žemės dievai paliko mus
visus —
ir tuos, kurie jais tikėjo,
ir anuos, kurie kalbėjo
juos esančius tik svajonėje...
Tvirtas, kiek rūstus poetės
balsas akcentuoja kiekvieną
žodį. L. Sutema neduoda atsa
kymų. Ji klausia, verčia mąs
tyti ir jausti:

...Migla aptraukiau akis,
kad nematyčiau liūdnų veidų,
neskaityčiau liūdnų eilėraš
čių.
Perkūnu užtrenkiau ausis,
kad negirdėčiau...
...Matau migla aptrauktom
akim,
Girdžiu perkūno užtrenktom
ausim...
...Ar man ramu, nežinau,
Ar gyvenu, nežinau.
Kiekvienas poetas — tai sa
vitas ir nepakartojamas pa
saulis. Ketvirtoji vakaro vieš
nia JULIJA ŠVABAITĖ vėlgi
kitokia. Poetės eilės tai nuo
seklūs pasakojimai, gimę iš
kasdienybės bei prisiminimų.
Juose nerasi nei rafinuotumo,
nei mistikos. Eilės, kaip, beje,
ir pačios poetės balsas, tylios,
švelnios ir raminančios. Visa
da giedra ir rami ji kiekvienu
savo eilėraščiu išlieka išti
kima pasirinktai misijai, kad
žemėje neliktų abejingumo
skausmui, kentėjimams ir
praradimams. Jau prieš dau

daugelio metų...
... Žiba žiedas dabar ant
mano piršto.
Skauda skauda man jį, kaip
ir visą gyvenimą...
Kas ji mūvės po manęs...
Vakaro svečią iš tėvynės,
poetą Sigitą Gedą pristatė
literatūrologas
ALGIRDAS
TITUS ANTANAITIS. Šįkart
jam duotą laiką paskaitinin
kas išnaudojo vien vardinda
mas poeto nuveiktus darbus
bei nuopelnus. Nenuostabu, —
juk išleista net dešimt eilė
raščių knygų vaikams, penkio
lika rimtosios poezijos rinki
nių, parašyti scenarijai popu
liariems kino filmams „Velnio
nuotaka”, ir „Komunarų gat
vė”, žodžiai miuziklams „Pa
skutinės pagonių apeigos”
(muz. Kutavičiaus), „Meilė ir
mirtis Veronoje” (muz. An
tanėlio), daugybė recenzijų,
dvidešimt penkiomis knygo
mis išleisti vertimai, o ir pa
ties poeto eilėraščių knygos
išverstos į vokiečių, anglų,
švedų, norvegų bei rusų kal
bas. Nepriklausomybės atkū
rimo dienomis poeto prakalbos
skambėjo ne vien Vingio par
ke, bet su jomis S. Geda ap
važiavo ir visą Lietuvą. Poetas
yra pelnęs dvi valstybines,
Jotvingių, Poezijos pavasario,
Baltijos ansamblėjos ir kitas
literatūrines premijas.
Po Antanaičio įvado vieną
svečio eilėraščių labai švel
niai, lyriškai ir profesionaliai
perskaitė šiuo metu gyvenanti
Čikagoje aktorė iš Lietuvos
ZITA DAKNIENĖ.
Ir pagaliau prie mikrofono
— SIGITAS GEDA. Jo šiame
vakare skaityta poezija gero
kai skiriasi nuo iki tol skam

Penktajame poezįjos vakare savo kūrybą skaičiusieji: Vitalija Bogutaitė, Liūnė Sutema, Julija
Švabaitė, svečias iš Lietuvos, laureatas Sigitas Geda ir Eglė Juodvalkė, ir poezijos deklamuotoja
aktorė Zita Daknienė.
Jono Kuprio nuotrauka

Poetai rašo savo širdies
krauju, kitaip tai ne poezija, o
vienu gražių žodžių skambe
sys. Vidinė vakaro įtampa su
kiekvienu eilėraščiu palaips
niui kyla ir pasiekia kulmina
ciją, kai prie mikrofono pasiro
do šešių poezijos rinkinių au
torė, viena ryškiausių lietuvių
išeivijos poečių — LIŪNĖ SU
TEMA. Daug vandens nu
tekėjo nuo 1955-ųjų, kai buvo

gelį metų Julijos Švabaitės
kūryboje išryškėjo amžina gė
la ir nostalgija savo vaikystės
ir jaunystės pasauliui. Gegu
žės 11-ąją skaitytas „Motinos
žiedo” ciklas — taipogi duoklė
praeičiai:

nuvalyti, iš
prausti,
Kad neliktų jokios dėmės sie
loje, pernykščių ar

...Kaip

save

bėjusių poečių eilių, ji daugiau
tiesmukiška ir šiurkšti. Taik
lūs ir negailestingi epitetai
kai kur užrašyti „tarptautine
kalba”, suprantama gal ir ne
visiems išeivijos lietuviams.
Tarp eilučių prasiveržia nepa
kantumas kasdienei neteisy
bei, o viena knyga, poeto žo
džiais tariant, tiesiog visa

Nukelta į 2 psl.
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Avangardo meistru mūsų
tautietį filmininką ir poetą
Joną Meką pavadino The New
York Times apžvalgininkas
Amy Taubin savo straipsnyje
„An Avant — Garde Master”.
Tomis praėjusių metų gruo
džio dienomis apie J. Meką ir
jo filmus nemažai rašė ir kiti
New Yorko laikraščiai bei
žurnalai. Mat New York tuo
met laukė, o paskui žiūrėjo
paskutiniojo J. Meko filmo
premjerą.
Savo naujausią filmą J. Me
kas pavadino neįprastai ilgu
pavadinimu „Kai aš taip stūmiausi,toliau, retkarčiais gro
žio akimirkos krito per mano
akis”. Tai jo paties į lietuvių
kalbą išverstas pavadinimas,
o angliškuose užrašuose šio
filmo pavadinimas skamba
taip: „As I Was Moving
Ahėėtt ' Occasionally I Saw
Brief Glimpses of Beauty”.
Dar užpernai, vos baigęs ir
dar niekur nerodęs, man rašy

Naujas avangardo
meistro filmas
nufilmuoti subtilius, beveik
nepastebimus daiktus, patyri
mus, jausmus ir juos suprie
šinti su atgrasiais veiksmais
bei politiniais įvykiais su mū
sų dienų politine sistema. Pa
sak autoriaus, šis filmas —
romantikams, ekstazę ar ro
jaus gabaliukus randantiems
akimirkoje, kai pro atvirą lan
gą plūsteli švelnus vasaros
vėjas, kai pražysta obels ar
vyšnios žiedas, o žiemą ore
pradeda skraidyti snaigės...

The New York Times
ap
žvalgininkas pripažįsta, kad
filmas beveik penkių valandų,
bet čia pat subtiliai pašmaikš
tauja, jog gali būti vadinamas
ir trumpu, palyginus su 79eriais autoriaus gyvenimo me

Jorras Mekas.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

tame laiške J. Mekas taip api
būdino šį savo paskutiniausiąjį filmą: „Matysite mano
gyvenimo dvidešimt penkius
metus. Nieko šitam filme ne
atsitinka... Viskas eina labai
kasdieniškai...
Kasdieniški
džiaugsmai... draugai... susiti
kimai... kelionės... Vakaro
nės.... Vaikai gimsta, auga,
viskas labai normalu, be tra
gedijų, be holivudinių įtam
pų, be siurprizų...”
Filmo anotacijoje J. Mekas
taip pat aiškina, kad norėjęs

tais. Laikraštyje taip pat pa
žymima, kad šis ilgas filmas
žiūrovų neatbaidęs. Priešin
gai. Filmas buvo puikiai įver
tintas praėjusių metų Berlyno
tarptautiniame kino festiva
lyje, gerai sutiktas Paryžiuje,
Šveicarijoje, Austrijoje, kitose
Europos šalyse. NY Times pa
žymi, kad šis J. Meko filmas
taip pat bus matomas „Whitney Museum”.
Filmą taip pat gerai įverti
nęs, The Neto York Times ap
žvalgininkas A. Taubin rašo,
kad J. Mekas naudoja kamerą
lyg jautrus, bet patyręs, įgu
dęs filmininkas. Štai, pavyz
džiui, filmuoja kaimynų gyve
nimą — vyrą, rodantį šeimos

POEZIJOS VAKARAS (iš 1 psl.)

parašyta vien iš piktumo. Žo
dis veržlus ir pašaipus, todėl
visi susirinkusieji iškart pa
bunda iš lyrinio susikaupimo
ir pratrunka juokais. Dar
prieš prasidedant vakaro pro
gramai graibstyte išgraibstę
poeto knygą Sokratas kalbasi
su vėju, už kurią Sigitui Gedai
ir paskirta Lietuvos Rašytojų
sąjungos premija, bei kitus at
sivežtus leidinius, susirinku
sieji nebuvo nusiteikę greitai
paleisti’sve-čią, todėl po paskųtiniuiu. iš anksto skaityti
Atpustytų eilių, turėjome mal'ipinno dar kartą išgirsti Z.
deklamaciją, o po
jdi”*S. Geda visus plačiau
supažindino su premijai pelniusio rinkinio Sokratas kal
basi su vėju eilėmis. Beje, pat
ies autoriaus žodžiais, tai
pirmoji poeto knyga, kai jis
galėjo laisvai ir nevaržomai
parinkti jai eilės. Eilės ir poe
mos — iš įvairių laikotarpių,
visumoje sukurtos per ketu
riasdešimt metų.
„Man pačiam poezija prasi
deda ten, kur baigiasi tai, kas
išmokta. Tradicija yra atmin
tis. tradicija yra ritualas, bet
aš nenorėjau dalyvauti juose

Literatūrologas Algirdas Titus
Antanaitis supažindina poezi
jos vakaro klausytojus su Sigito
Gedos kūryba.

kaip anoniminis asmuo. Troš
kau būti išgirstas... Poezija,
kaip ir muzika, laikas ir at
mintis gyvena tarpuose, pau
zėse, dermėse, jungtyse, pati
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nariams pirmojo uždarbio če
kį, parke iškylaujančių drau
gų grupę. Pasak apžvalginin
ko, rankinės kino kameros ju
desiai tolygūs, scenos rodomos
po 15 sekundžių. Filmo pabai
goje jos rodomos labai trum
pai, jų skaičius daugėja. Grei
ta kadrų kaita kuria vaizdų
momentiškumo,
laikinumo
(lyg atminties) įvaizdį. Vaiz
dai prabėga pro akis dar ne
spėjus jų užfiksuoti. Atmin
tyje lieka tik įvairių objektų
judesiai. J. Mekas nori pagau
ti judesio esmę. Jam tai yra
dabarties
transformacija į
praeitį.
Filme užfiksuota daug švie
sių akimirkų, vaikų šypsenų,
pirmųjų žingsnių, žodžių, ma
lonių susitikimų su draugais,
artimais meno pasaulio žmo
nėmis, su gamtos stebuklais.
Kitas to paties laikraščio au
torius, J. Meko naująjį filmą
pavadino vienu iš epiškiausių
eksperimentinių filmų, tvirti
na, kad jį galima laikyti tė
vystės jausmų meditacija, kad
darydamas šį filmą archyvi
nių juostų fragmentus auto
rius sujungė į jausmų doku
mentiką. Atkreipiamas dėme
sys į ekrane šmėkščiojančius
užrašus: „Gyvenimas eina to
liau!”, „Mėgaukis mažais mo
mentais, akimirkomis”. Tie
užrašai, esą tarsi filmo api
bendrinimai. O filmo pavadi
nimas ir turinys sako, kad ja
me, kaip ir kituose Jono Meko
dienoraštiniuose filmuose, jis
nori
parodyti
gyvenimo
džiaugsmo,
šviesos, gėrio
kruopeles, rojaus gabaliukus.
„Taip. Aš vis galvoju apie ro
jaus gabalėlius, stovėdamas
ant ‘Informacijos plento’ ir
klausydamasis
kompiuterių
armyderio.
Šitais „Globai Village” ir

„Informacijos plento” laikais
žmonija giliai giliai ir despe
ratiškai verkia, išsiilgusi ty
lių, ramių salų, vietų prie ty
lių upelių, kur tik vabzdžiai
dūzgia, ir tiek gėlių, tiek gė
lių, ir tu sėdi ten, vienas tik
su savimi, ir tu negalvoji nei
planuoji ir esi toli užu min
čių, ir tu tik sėdi ir tu jauties,
tu žinai, kad tu esi Rojuje...
Rojaus šviesa ant Piero della
Francesco angelo veido yra
daug svarbiau negu visas
technologinis ir kompiuterių
industrįjų triukšmas...” —
taip kalbėjo J. Mekas garbės

„aukščiausioji” — netgi ne
kaip virpesiai ir vibracijos, o
kaip šitų suma, mišios. Tiesa,
kartais guosdavo ir labai pa
prasti, užmiršti lietuviški, len
kiški, gudiški, jotvingių, dzū
kų, žemaičių, lotynų, sanskri
to kalbų žodžiai. Nuotrupos ir
santrupos. Iš pasaulio poezijos
„pasiimčiau”: Giesmių giesmę,
Psalmes, senąją graikų lyriką,
Dante Alighieri, Villona, Baudelaire’a... (iš autoriaus žo
džio).
Perskaityta „Giesmė apie
gimtąją pirkią”, dar keletas
eilėraščių, o pabaigai eilės
skirtos poetės Juditos Vaičiū
naitės atminimui.
Savo
nuožiūra
norėčiau
iliustruoti šias eiles ištrauka
iš „Giesmės apie šventąją Lie
tuvos upę", kurioje labai bū
dingu poetui stiliumi išreikšti
S. Gedos pergyvenimai, rūpes
čiai ir svajos:
...Kitos gentys užeis, o lietu
vio neliks čia nė kvapo,
Gudijoj šitaip buvo — o rūpi
pasauly kam nors?

daktaro regalijų jam įteikimo
iškilmėse Kaune, Vytauto Di
džiojo universiteto senato po
sėdyje, 1997 metais. O tas
naujasis J. Meko filmas kaip
tik ir siekia tų tylių, ramių
salų, tylių upelių, kur tik
vabzdžiai dūzgia, gėlės kve
pia, o ne asbestas ar benzinas.
The New York Times apžval
gininkas A. Taubin rašo, kad
J. Meko filmas „As I Was
Moving Ahead Occasional
ly...” buvo matomas New York
„Filmų Antologijos archyve”
(Anthology Film Archives”).
Rašoma, kad ta J. Meko įs
teigta Antologįja nėra tiktai
New York avangardinių filmų
premjerų vieta. Tai vieninte
lis Kino teatras, rengiantis
nekomercinių filmų ilgalai
kes peržiūras. Ką šiuo metu
veikia Filmų antologijos ar
chyvas, J. Mekas nusakė, at
sakydamas į kito avangardi
nio kino tyrinėtojo Jerome
Sans klausimą: „Antologija
tebėra aktyviausia nepriklau
somo avangardinio kino pro
paguotoja Jungtinėse Valsti
jose. Kita vertus, turiu pasa
kyti, kad nepriklausomo kino
laukas per pastaruosius tris
dešimt metų tiek išsiplėtė,
kad jo nebegali aprėpti jokia
pavienė institucija. Nuo visų
kitų panašių institucijų, mu
ziejų ir archyvų Amerikoje
mes skiriamės tuo, kad esame
vieninteliai, kurie dar ir rūpi
nasi avangardinio kino išsau
gojimu, be to, mes esam su
kaupę didžiausią pasaulyje
dokumentinės medžiagos, in
formacijos apie avangardą
biblioteką. Antologijoje yra
per 12,000 filmų, daugiausia
nepriklausomų kūrėjų. Turim
labai nedaug pinigų filmams
saugoti, bet nesiliaujam pini
gų ieškoję”,
sakė J. Mekas.
— Europoje mane žino kaip
filmininką, Lietuvoje — aš
poetas. Bet čia, New Yorke, aš
esu „Anthology Film Archi
ves” kuratorius, archyvistas,
finansininkas ir valdytojas”,
— The New York Times cituo
ja J. Meko žodžius. M. Taubin
dar priduria, kad beveik 50
metų mūsų garsusis tautietis
filmininkas J. Mekas ir palai
ko avangardinį kiną Ameriko
je. Jis sukūrė beveik du tuzi
nus šio žanro filmų, kurie
pelnė visuotinį pripažinimą.

Algimantas Antanas
Naujokaitis
Gražina Mareckaitė, straipsnio „Dra
ma baltame fone* autorė, yra dramaturgė ir teatrologė. Svarbiausi jos kūri
niai: Berniukas su balandžiu (1981),
Sutemų sakmės (1982), Eglės namai
(1987), Salve (1987), Cecilijos kelionė,
Raganos, Gyvenimo teatras (2001).

Scena iš pjesės Malyš. Kairėje — Tėvas (aktorius Arvydas Dapšys) ir Silvija (aktorė Gabrielia
Kuodytė).
Dimitrij Matvejev nuotrauka

Drama baltame fone
(Dramaturgo debiutas režisūroje)
Naujas Oskaro Koršunovo
teatro Vilniuje pastatymas —
jauno lietuvių dramaturgo
Mariaus Ivaškevičiaus pjesė
„Malyš”. („Malyš” rašomas su
rusiška raide. „Y” reiškia
„Mažylis”). Su šiuo spektakliu
šis skandalingos šlovės teat
ras pagaliau atsigręžė į Lietu
vos gyvenimo realijas. Ar tai
veikalas apie gyvenimą, ar
apie mirtį — tesprendžia
žiūrovai, nes keistai besivadi
nantis scenos veikalas pasako
ja apie tremtį, apie karo me
tus, apie pokarį. Iš tiesų tai
nėra pasakojimas, bet ori
ginaliai sukomponuoti drami
niai fragmentai, laike ir erd
vėje prasilenkiantys dialogai,
ekspresyvūs sąmonės ir pasą
monės proveržiai, autoriaus
vaikystėje
girdėtų
istorįjų
nuotrupos, įprasmintos scenos
vaizdais ir veiksmais.
Šį veikalą režisavo pats au
torius Marius Ivaškevičius,
Lietuvos teatro praktikoje tai
išskirtinis atvejis — autorius
savo idėjas parodo scenoje
taip, kaip jis pats jaučia ir
mato. Lietuviškų raidžių jun
ginys veikalo pavadinime,
kaip ir rusiški intarpai pa
čiame vaidinime, išreiškia
spektaklio mintį ir nuotaiką:
tai mažytė Lietuva, jėga ir
prievarta sukryžminta su Si
biro platybėmis, tai pasakoji
mas apie žmones, kurių ligi
tol be galo tolimi gyvenimai
absurdiškai susilieja ir užsiveržia likimo mazgais. Juos
atmazgyti gali vien tik tra

giška baigtis, nors autorius
perspėja: „visų tragiškų to lai
kotarpio įvykių, kurie šmėsteli
pjesėje, ir to, kas atsitinka
pjesės personažams, pernelyg
nedramatinti”.
Jauni spektaklio kūrėjai,
priešingai nei baisiuosius įvy
kius išgyvenę tremtiniai savo
prisiminimų knygose, taip ir
elgiasi — jie įvykių ir likimų
nedramatina, neretai netgi
pasišaipo iš jų. Tačiau tai, kas
vyksta scenoje, visvien yra
drama ir net tragedija: B.
Sruogos Dievų miško intonaci
jos, girdimos M. Ivaškevičiaus
pjesėje, yra juokas pro ašaras.
Keturis personažus — lietu
vius tėvą ir dukrą bei rususmotiną ir sūnų vaidina akto
riai Arvydas Dapšys, Gabrie
lia Kuodytė, Tatjana Liutajeva,
Algirdas
Dainavičius.
Pjesės turinį paaiškina auto
riaus prierašai prie veikėjų
vardų: „Silvįjos tėvas, kaimo
inteligentas, vėliau tremtin
ys”, „Silvįja, jauna lietuvaitė
kaimietė”. „Nastia, aukštas
pareigas Rusijos Sibiro gyven
vietėje užimanti pusamžė mo
teris”, „Lionia, Nastios sūnus”
(jis ir yra „malyš”, t.y. „ma
žylis”). Lietuvis tremtyje su
tinka pusamžę rusę ir ją įsi
myli, o „mažylis” Lionia, grįž
damas iš Vakarų fronto „ant
tanko”, užsuka pas patėvio
dukrą ir pasilieka Lietuvoje.
Dramaturgas
žaidžia
lite
ratūrinį žaidimą, pateikdamas
prie savo veikėjų jų trumpas
neva dokumentiškas biografi

jas, „kad gyenamasis metas,
geografija ir kalba neužgožtų
žmonių, nepadarytų jų tik lai
ko ar geografijos įkaitais”.
Baltame, kaip snieguotos Si
biro platybės fone (dugne)
(scenografe Jūratė Paulėkaitė)
keturi personažai vaidina sa
vo gyvenimo dramą su grotes
ko ir absurdo teatrui bū
dingais posūkiais, su lyrikos,
poetinio teatro intarpais ir dar
kažinkuo nenusakomu, ką at
nešė į scenos meną režisūroje
debiutuojantis
dramaturgas
M. Ivaškevičius. Paradoksų
kupinas vaidinimo stilius suprantamas
jaunesniesiems
žiūrovams, kaip
ir „sūrūs”
žodeliai, kurių nevengiama
scenoje. Pastaruoju metu lie
tuvių teatras buvo visiškai nu
sigręžęs nuo Lietuvos reikalų
ir maitinosi vien rusų, vo
kiečių, anglų teatro ne visados
geriausiais „patiekalais”. O
štai pasirodė net dvi lietu
viškos premjeros — be šios
dar ir „Barboros Radvilaitės
testamentas” pagal Sigito Pa
miškio tekstą Jaunimo teatre.
Gaila, kad Barboros Radvi
laitės testamentas tėra pasi
tyčiojimas (ir labai nešvan
kus) iš mūsų istorijos ir jos
veikėjų. Laimei, Mariaus Ivaš
kevičiaus scenos kūrinys bent
jau nesityčioja iš skausmo, tik
neįprastais ir gana rizikingais
būdais kalba iš scenos apie
tragiškus praeities gyvenimo
puslapius.

Gražina Mareckaitė

Kad nė vieno žmogaus, kad
trobos nė vienos, anei
kryžiaus nei kapo, —
Negi manot, nabagai, kad
svetimas dievas užtars?
Aš vemiu tulžimi, aš ir pats
čia gyventi nenoriu,
Tebūnie šitas kraštas pra
keiktas sykiu su manim, —
Jeigu būtų tauta! Atsirastų
ir duonos, ir oro,
Atsigautų ir Nemunas, gaus
tų putota vilnim!
Mūsų žuvys sugrįžtų, o mo
terys imtų gimdyti
Šviesiaplaukius ir juodbru
vius aiščių sapnuotus vaikus,
Apsiriščiau kaip šventas
Pranciškus gelsva
kviečio grįžte
Ir galėčiau juos krikštyt, ir
laimintų aukštas dangus...
Vakaras praėjo labai greitai,
ir tikrai ne vienas būtų dar ir
dar likę pasiklausyti poetų.
Tačiau viskam ateina pabaiga,
tad ir mums teko skirstytis.
Iki Šeštųjų poezijos dienų Či
kagoje!

Penktajame poezijos vakare po programos apie poeziją pokalbi veda (kairėje) poetė Liūnė Sutema
su literatūrologe Virginija Paplauskiene ir poetė Eglė Juodvalkė (dešinėje) su Draugo kultūrinio
priedo redaktoriumi Kęstučiu Trimaku. Klausosi (kairėj virsiu) Aldona Markelienė ir dr. Daiva
Markelytė.
Jono Kuprio nuotrauka
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„ Ir aš
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čionai...
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Vieno lenko nebaigtas eilėraštis

Lietingas pavasaris Justiniškėse
Sliekai ant visų šaligatvių. Seniausioji žemės,
mėsa jau išėjo iš žemės.

kuomet bombos pradėjo krist ant bažnyčių...

Žmonės eina visur, traiško juos nušleivintais batais,
tačiau nerenka niekas. Nevalgo.
O yra juk tautų, labai daug tautų žemėj ir po žeme,
valgančių sliekus.

Ten, kur važiuodavo labai ilgi traukiniai,
Buvo kraštas,
siūbavo laukai,
Pilni žalio javo, —
Čirendavo vieversėliai... Čirendavo vieversėliai...

O toliau neatsimenu, susimaišiau,
neatsimenu nieko...

Ir aš vaikštau čionai, ieškodamas laikraščio. Toksai
dabar mano gyvenimas.

Atsiprašymas trumpas, staigus,
Kaip kur nors pastalėj
užrakinti žaibai,
pavyzdžiui, melsvo aksomo dėžutėse.

2000

Sukeistos galvos
Petrui Repšiui

Jozefas Cechowiczius 1939, dar Vilniuj, Dominikonų
gatvėje iš kiemo pusės, kur yra sodas ir obelų.

Kartą ėjo Kristus su Petru,
skelbdami Evangeliją,
o iš paskos juos visur
vaikėsi Boba su Velniu,
juokėsi, kaišiojo liežuvius...

Į
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Slankos netoli nuo Zujūnų
diegia beveik po mentikauliais

Kristus ir sako Petrui:

Sigitas
Geda

Gimęs 1943 m., Sigitas Geda eilėraščius pradėjo rašyt prieš
daugiau nei 40 metų ir pirmąjį rinkinį Pėdos išleido 1966 me
tais. Po metų išėjo ir antroji knygelė — poema Strazdas, pagal
kurią vėliau muzikas Bronius Kutavičius sukūrė operą.
Išleidęs dar trejetą rinkinių (26 rudens ir vasaros giesmės
(1972), Mėnulio žiedai (1977), Žydinti slyva Snaigyno ežere
(1981) Sigitas Geda už rinktinę Varnėnas po mėnuliu laimėjo
1985-tų metų Valstybinę literatūros premiją.
Iki šių metų išėjo dar penketas rinkinių: Mamutų tėvynė
(1985), Žalio gintaro vėriniai (1988); Babilono atstatymas
(1994); “Jotvingių mišios (1997) Skrynelė dvasioms pagauti
(1998), o pagaliau ir šiųmetinis Sokratas kalbasi su vėju, už
kurį Sigitas laimėjo šių metų Lietuvos Rašytojų Sąjungos pre
miją.
Sigitas Geda rašo ne vien poeziją, bet ir dramos kūrinius:
scenarijus filmui Velnio nuotaka (1974), pjesės: Komunarų
gatvė (1974), Paskutinės pagonių apeigos (1978), Meilė ir mir
tis Veronoj, Kaulo senis ant geležinio kalno (1976), Panteistinė
oratorija (1980), Pasaulio medis (1987), Magiškasis Sanskrito
ratas (1998), Inteligentiškas beprotnamis (pagal A. Vienuolio

Inteligentų palata)
S. Geda rašo ir eilėraščius vaikams, kurių išleista beveik tiek
pat knygų: Užmigę žirgeliai (1970), Baltojo nieko dainelės
(1977), Mėlynas autobusiukas (1980), Vasara su peliuku Miku
(1984), Dainuojantis ir šokantis mergaitės vieversėlis (1981),
Karalaitė ant svarstyklių (1984), Pranukas pramaniūgas
(1984), Močiutės dainos (1991), Valkataujantis katinas (1998).
S. Geda yra ir geras vertėjas, išvertęs eilę J. Bobrowskio, J.
Brodskio, P. Celano, G. Traklio, M. Cvetajevos, F. Garcia Lorcos, J. Kaplinskio, A. Mickevičius, Cz. Miloszo, Novalio, R. M.
Rilkės kūrinių. Atskiromis knygomis išėjo Giesmių giesmė
(1983), Psalmių knygos (1997), Dante Aligieri, Naujas gyveni
mas (1998), Francois Villono Rinktinė poezija, Gregoro Nerekacio Sielvartingų giedojimų knygos (1999) ir kt. vertimai.
S. Geda yra kritikas ir eseistas, parašęs daug recenzijų ir
išleidęs straipsnių knygas: Ežys ir Grigo ratai (1989), Man
gražiausias klebonas —varnėnas (1998), Žydintys lubinai pilia
kalnių fone (1999).
Jo poezijos knygos yra išleistos vokiečių, švedų, rusų, anglų,
norvegų kalbomis.
Daugelis, manau, prisimins Sigito Gedos prakalbas Vingio
Parke nepriklausomybes atkūrimo dienomis, su kuriomis buvo
važinėta ir kitur po Lietuvą.
Algirdas Titus Antanaitis

Sigito Gedos, debiutavusio Poezijos pavasaryje 1965 keliais
eilėraščiais iš ciklo Pėdos, kūrybą V. Šimkus taip aptarė:
„eilėraščiai nelygūs, jų turinyje ir formoje daug chaotiško
valiūkavimo. Gal kas nors panašiai iš paviršiaus apibūdintų jo
kūrybą ir dabar. O tačiau jo poetinė veikla yra panaši ir dabar
— „Į žmones, į knygas lendu — / Apuostinėju tūkstančius
pėdų”. Štai dar ir dabar, sliekams lendant iš po žemių,
„vaikščioju čionai, ieškodamas laikraščio. Toksai dabar mano
gyvenimas”. Po „Poezijos vakaro” programos Čikagoje, kai jis
apsuptas besikalbančių su juo — pats blogiausias laikas
užmegzti rimtesnį pasikalbėjimą. Vieton gyvo pokalbio jis tuoj
pasiūlė savo vėlyviausią viešą, pasikalbėjimą Dienovydyje
(2001 gruodis), leisdama suprasti, kad šiuo metu tie atsakymai
pavaduoja jį ir šį kartą. Tikrai, juose jis dalinosi savo mintimis,
kurios ir mūsų skaitytojus geriausiai supažindins su juo pačiu,
jo kūryba — gal bent kai kam bent šiek tiek bus aiškiau ar pas
laptingiau...
Kęstutis A. Trimakas

Apie savo poeziją
„Aš esu girdėjęs pačių keisčiausių savo poezijos apibūdinimų.
Man pačiam nedera charakterizuoti save patį. Nuo Homero
laikų ‘idealus poetas’ turi būti aklas, t.y., privalo regėti vidumi.
Graibytis akloj tamsoj. Kartais sakau (kai paklausia), kad ‘ma
tau nematydamas’. Deja, nematau taip gerai, kad regėčiau, kas
bus”.

— Eik, sutvarkyk anuodu!
Petras nulėkė, žybt žybt
nurėžė galvas Bobai su Velniu...
Kristus jį klausia:

— Ką tu ten padarei?
— Sutvarkiau Bobą su Velniu, — sako Petras.
— Argi aš taip liepiau! — pasidyvijo Kristus, —
— Eik ir atstatyk viską kaip buvo!
Petras vėl nulėkė, paėmė Bobos ir Velnio galvas,
pritaisė jas ant pečių, tačiau beskubėdamas sukeitė...

Taip ir vaikšto dabar, kur tiktai nepažvelgsi:
Bobos su Velnio, o Velnias su bobų
galvom...

Lietuvių kavalerija
apleidžia Vilnių
rekonstrukcija 1655

Dėl to dabar velniai niekam tikę, o moteriškės viską
išmano!
1999
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Esu prisiekęs andai
ir dabar prisižadu

P.S. Mažas ir girtas žmogus, krivuliuojantis per geltoną ru
denio lietų... Štai apie ką pagalvojau! O tada, spaudžiama mas
kolių bei švedų, lietuvių įgula pasitraukė iš Vilniaus. Skiriama
a. a. Juditos Vaičiūnaitės atminimui.

Sonatina
Kas beprikeltų mirusiųjų naktį? —
patrankos buvo apdrėbtos sniegu,
Dominikonuos nepaliovė plakti
dar kelios vėliavos... Tegu
kas nors išraižo tavo veidą,
šnekas pažadins, gudiškas. Paskum
dar tamsėlesnės miglos nusileido,
bažnyčiose šiek tiek žolėm, vašku
padvelkdavo.
Visi mes bitės, avilį praradę,
kam guolis brolis šaltas grindinys,
ir aš, ranka apglėbus jaučio sprandą,
vagis, maskvėnas, gudas, samdinys, —
iš viso to, ką lūpos tarti bando
išeina vienas ilgas sakinys.
Visi senieji miestai — girių landos,
svarbiausia, žinoma, šiek tiek ugnies
ir moters; perlyti vežimai,
perluotės, perlai
ir vedliai užkimę,
ir dar kažkas iš kūno įžūlaus.

Tokia tavoji Šiaurė, atminimai,
neramūs pirštai, liečiantys portalą,
bazilijonai, blezdingos, skandalas, —
varlė neužkukuos mums gegute,
paskui Spengla ir galas,
galas, galas...
Kad išsigelbėtum! Kad aš tave išgelbėčiau!
Bėgte!
2000-2001

Tilvikinės, rudraibės, ilgasnapės bei
trumpakojės vištelės su nematomom
tarpvietėm, slapūs girių
paukšteliai, lotyniškai
Scolax rusticola — gegužraibių
blykstėse, o ir vakar
mačiau: bent 6,
buvo apsikuodavusios,
ėjo pasistaipydamos, slankiojo,
tarsi slėptų sau po skvernais
„Ledos“ arba kokio kito
atskiesto svaigalo,
saldžiai kvepėdamos bent jau
mano šunėkui, kitos dar vylėsi
padraugauti, ypač tos, kur su strazdanom
pauodegiuos, flirtuotojos, koketės,
kvatotojos ir kortaujančios naktimis
po žvaigždynais... Yra dauggūžtaviečių,
kur įmanoma būtų poruotis, bet — sakau,
pabandyk jas išdulkinti,
kol nesutemo.

Marcijonas Aleksandras Oginskis
(1632-1696)
Matė visą šitą gėdingą Sapiehų pralaimėjimą,
netoli Trakų. Paskui jį nupaišė Rembrandtas,
Cosaąue a cheval, raitelis, lietuvių
lenkų kazokas, kepurė ir kelnės
su skeltuku, žinoma, dar neužsegiotos,
iš ryto, smulkutis, pablyškusio
veido, batai buivolo odos,
leopardo kailis po balnu,
daug paauksuotų sagelių...
Dar kartą: šleikščiai klasicistinių rūmų fone
raitelis, kuriam nieks nepriklauso,
jojėjas ant baltų alkoholio arklių,
jokių ūsų, beveik moteriškė...

Tada, kai kojos bus įšalusios į standų, rausvą priemolį,
o ant pečių užaugęs visas kalnas su žydinčiom gudobelėm,
su atvertom trobelšėm, —
tada tikrai, tikrai pareisiu, grįšiu čia maurodamas,
įniršęs, senas griausmavaldis jautis
(su kažin kokiais kūdikiais, su dar šlapiais
moliuskais ant pečių...)
Pasižadu, tai pionieriaus garbės žodis, dievaži.

Netrukus jau studijuos Olandijoj.

2001

Laiškas iš Serbijos
Blaže Koneski

Ir taip jau lemta: kad trumpai mylėtume,
O atsisveikindami, graudžiai patylėtume,
Ir vienąkart ištartume „Atmink mane!",
Ir niekad, niekad vienas kito neregėtume.
Išlėkę tiltai mus ilgam atskirs,
Suzmekę miestai pelenu pavirs,
kulka į kaktą lemtį man paskirs.

2002.1.17

Džiaugsmas balandžio popietę,
kai išėjau po lietaus bei sniego,
buvo beveik atšilę,
karklų žirginiai, gudobelė.
Ėmiau galvot —
reikia labai ilgai gyventi,
kad pamatytum kokie yra gražūs
akmenys mūsų šiauriniuos laukuos!

Ypač tie, žalio granito,
su nuoskilom, dulkėm,
smėliu...
Turiu padėkot Dievui,
leidusiam man gyvent šitiek metų, —
užgyvenau kaip žmogus
atspalvį, daug atspalvių,
o ne spalvą...
(Visi akmenys tėra vieno Dievo kūno likučiai,
kraujas, kaulai, mėsa susigėrė į šitas išnaras...)

Ir vis dėlto.

2002. IV.4-5

Tai atsisveikinkime, graudžiai patylėkime
Ir viens kitam ištarkim —, „Neužmiršk manęs!",
Ir niekad, niekad vienas kito neregėkime.

Apie visuomenę

tabu zona, draudimai. Norėčiau, kad ‘anas* gyvenimas būtų,
kolei kas — vieni skaudūs nusivylimai”.

„Protinga visuomenė vertina tai, kas margališka, keista, fan
tastiška. Tikras mokslas ir tikra poezija užsiima pažinimu.
Pats žodis visuomenė mano ausyse skambteli kaip ‘žmonės, tu
rintys visko’, bent jau proto ir širdies”.

Ar galvoja apie mirtį, Dievą, anapusinį gyvenimą
„Man kartais atrodo, kad daugiau nieko ir neveikiu, — visais
būdais, net pačiais bjauriausiais, mane persekioja šios mintys.
Tai, kad bandau užrašyti, esu įvardijęs kaip ‘poezija’, vengiu
vartoti žodžius ‘poezįja’ ir ‘poetas’. Man čia prasideda kažkokia

Apie kūrybą
„Kūryboje mane visada domindavo ‘nesąmoninga zona’. Už to,
kas suprantama, suvokiama, nujaučiama, plyti dar viena, di
delė ir skaidri, arba tamsi ir juoda, tarkim, tamsraudone,
erdvė. Numoju ranką į eilėraščius, kurie neturi šitos erdvės,
kartu ir — traukos lauko. Jeigu norite, tai man atskaitos
taškas, kriterįjus. Užmetu akį ir matau. Arba paklausau ir
girdžiu”.
Ar suprantate?.. Ar nujaučiate?.. Ar dar kaip kitaip?..
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švystelėjimai
fj&T
ASTRONOMIJA
Energija pulsuojančioje erdvėje gimsta žvaigždės
Hobble erdvės teleskopu pagaunami vaizdai liudija tai, kas
atsitiko ten erdvėje prieš tūkstančius šviesmečių — laikotar
pyje, kurio metu šviesa keliavo iš ten iki mūsų ar teleskopo.
Apskaičiuojama, kad ir mus apšviečianti ir šildanti žvaigždė,
Saulė, iš erdvės dujų ir dulkių masės gimė maždaug tuo pačiu
metu, maždaug prieš 5 bilijonų metų. Kvapą užimanti drama
visatoje.

GIMSTANTI ISTORIJA
Vienas įtakingiausių visų laikų popiežių
Popiežiui Jonui Pauliui II gegužės 18 d. sukanka 82 metai.
Nors susilpnėjęs kūnu (ypač po atentato 1981 05 13), lieka ne
palaužtas ištverminga dvasia. Ne vien dėl savo kelionių, bet
ypač dėl savo tvirtų sprendimų ir nuolatinės evangelizacijos jis
yra tapęs vienas įtakingiausių visų laikų popiežių. Biografai,
intelektualai ir istorikai vis labiau gilinasi tiek į jo pa
saulėžiūros pagrindus, tiek į jo įtakos galią. Kaip pavyzdį pa
minime politikos, ekonomijos ir socialinės etikos profesorių,
italą Rocco Buttiglione, kuris neseniai parašė 384 psl. knygą

Karol Wojtyla: The Thought of the Man Who Became Pope John
Paul II. Sis autorius pabrėžia dvi pagrindines šio Ganytojo
sąvokas: žmogiškąją meilę ir veikiantįjį asmenį, o taip pat —
artimą pokalbį su šiuolaikine žmogiškąja patirtimi per poetinę
kūrybą.

TYRIMAI
Kaip noksta ir bręsta vyresnioji karta
Psichologas George E. Vaillant išspausdino savo ilgalaikių
tyrimų rezultatus knygoje Aging well (Little, Brown, 373 psl.)
apie sėkmingą ir nesėkmingą senėjimą, t.y., apie veiksnius, ku
rie turi teigiamą įtaką psichinei ir fizinei sveikatai.
Rasta, kad sugyvenimas santuokoje yra kur kas tikresnis psi
chinės ir fizinės sveikatos indikatorius už žemą cholesterolio
ly0ij Panašiai pastebėta, kad humoras, palaikąs teigiamą ryšį
tarp susituokusiųjų, prisideda prie santuokinio bei asmeninio
psichologinio sveikatingumo.
Vyresnieji, kurie nokdami sugeba sudaryti naujas draugystes
— ir ne tik su bendraamžiais, bet ir jaunesniais — rodo didesnį
asmeninį sveikatingumą, negu tie, kurie to nesugeba. Labiau
sų^ęn^ųsiai noksta tie, kurie sugeba pastebėti ir įvertinti
savo vaikų savarankiškai įsigytas gerąsias savybes, negu tie
tėvai, kurie temato tik savo įtaką vaikuose, pasisekusią ar ne
pasisekusią.
Nerasta, kad senatvėje žmonės darosi išmintingesni automatii&ąj- laikas nesuteikia išminties. Tik tie, kurie jau ir
anksčiau, viduramžyje ar net jaunystėje, sėmėsi išminties ar
net dvasingumo, palaipsniui tapo išmintingesni bei dvasinges
ni ir senatvėje. Ne fizinė sveikata ar nesveikata vienaip ar ki
taip lėmė laimingą ar nelaimingą nuotaiką: net kai kurie sun
kiai sergantieji sugebėjo išlaikyti giedrią nuotaiką ir jautėsi
laimingesni už tuos, kurie buvo fiziškai už juos sveikesni.
Visa tai rodo, kad bręstama ne automatiškai, bet atvirai ir
teigiamai atsiskleidžiant tekančio gyvenimo prabėgančiai pa
tirčiai.

LEIDINIAI
Vytauto Bubnio romanas

Balandžio plastėjime
Šių metų vasario pradžioje
pasirodė naujas (jau 14-asis)
žymaus lietuvių rašytojo Vy
tauto Bubnio romanas Ba
landžio plastėjime” (leidykla
„Alma littera”). Skaitytojai,
kritikai romanu susidomėjo,
vienur kitur vyksta jo prista
tymai. Balandžio 4 dieną Vil
niaus Adomo Mickevičiaus
viešojoje bibliotekoje taip pat
įvyko susitikimas su V. Bub
niu jo naujos knygos pasirody
mo, proga.
Apie romano sumanymą, jo
tikslus kalbėjo pats autorius.
Jo žmona, žurnalistė Elena
Kurklietytė pateikė keletą
įdomių rašytojo kūrybinės
„virtuvės” faktų, papasakojo
apie jo reiklumą žodžiui, taip
pat priminė, kad romanas
pradėtas rašyti Indijoje, suti
kus būsimą knygos prototipą.
V. Bubnio kraštietis, poetas,
dramaturgas Justinas Marcin
kevičius (abu kilę iš Prienų ra
jono gretimų kaimų — Čiudiškių ir Važatkiemio) pa
sidžiaugė nauja kolegos kny
ga, pažymėjo jos aukštą hu
manistinį patosą, novatoriš
kas idėjas. Apie ai, kaip kny
ga pateko į „Alma littera” lei

dyklos planus, kokį įspūdį
sukėlė, perskaičius ją, kalbėjo
romano redaktorė Bronė Balčienė. Aktorė Gražina Urbo
naitė paskaitė romano ištrau
kų.
Literatūros kritikas, šių ei
lučių autorius, apžvelgė lig
šiolinę V. Bubnio kūrybą ir de
taliau panagrinėjo naująjį ro
maną, pavadinęs jį didele me
nine sėkme. Pirmą kartą gro
žinėje kūryboje V. Bubnys iš
ėjo už Lietuvos ribų, vaizduoja
„svetimą” medžiagą ir tipažą
— 1996 metų Bosniją, nu
alintą pilietinio karo ir su
maišties. Romano tema bendražmogiška bei amžina: žmo
gaus nusikaltimas, atpildas už
jį ir atgaila. Kaip jau būdinga
V„ Bubniui, šią temą jis spren
džia, remdamasis religine-filosofine koncepcija. Egonas Rubajus (pagrindinis veikėjas)
įsivelia į pilietinio karo su
maištį, nusikalsta, susitepa
krauju, tačiau jis moraliai
nedegraduoja, pabėga iš fron
to, pergyvena dėl savo veiks
mų, atgailauja ir dvasiškai
keliasi. Gili ir puikiai meniš
kai įrodyta pagrindinė romano
idėja — žmogus į nuodėmę

DRAUGAS

Literatūra • menas • mokslas
įklimpsta tada, kai nutolsta
nuo Dievo, ir iš jos pakyla, kai
vėl prie Jo artėja. Egonas
ruošėsi užsivilkti vienuolio
abitą, bet apsirengė kario uni
formą, į rankas paėmė ne
kryžių ar maldaknygę, bet au
tomatą „Uzi”.
Toks meninis sprendimas
atvėrė autoriui plačias gali
mybes kelti aktualias poli
tines ir religines problemas.
Didžioji romano veiksmo dalis
vyksta vienuolyne, į kurį Ego
nas vėl sugrįžta ir priimamas
dirbti senovinių freskų restau
ratorium. Čia, šventoje vie

toje, ir vyksta pagrindinis
mūšis už Egono dvasinį pri
sikėlimą; jam ranką tetiesia
tik gvardijonas, tėvas Severi
nas, o kiti du vienuoliai broliai
elgiasi visai nebroliškai, įta
rinėja jį dėl jo praeities,
kerštauja už jam suteiktą per
nelyg laisvą regulą, už jo ne
standartiškas pažiūras į fres
ką „Judo pabučiavimas”, kurią
jis restauruoja.
Tėvas Severinas savo atjau
ta, meile lengvina Egono
kančią, ramina jį, suteikia
išrišimą ir išsiunčia pasitobu
linti į Italiją. Čia jis susi
pažįsta su kunigu, kuris pa
taria jam sielą gydyti Indijoje.
Egonas svamio ašrame pati
ria dvasios palaimą, sutinka
žavią moterį Amritą, kurią
įsimyli platoniška meile. To
kiu būdu tėvo Severino prieš
išpažintį jam išsakyta mintis,
kad teisiaisiais ir išganytai
siais išliks tie, kurie „atsities
meilėje”, čia, Indijoje, įsikū
nija konkrečia Egono dvasine
patirtimi. Šitokiu pavyzdžiu
V.
Bubnys
pasako,
kad
kirkščionybė ir induizmas pa
pildo vienas kitą, o už viską
aukščiau yra meilės religija,
kunbs apraiškų esama daž
noje religijoje. Žmones ir net
tautas supriešina ne pačios re
ligijos, bet nesugebėjimas pa
siimti iš jų kvintesenciją —
gerumą, taikingumą ir meilę.
Vadovaudamasis tokia idėjine
samprata, V. Bubnys daro
įdomius eksperimentus
ro
mane: leidžia savo persona
žui, restauruojančiam freskas
„Judo pabučiavimas” ir „Pie
ta”, atitolti nuo originalo tie
sos ir interpretuoti jas, re
miantis sava menine intuicįja
ir rytietiškai prašviesintos
kančios papildyta krikščiony
bės doktrina.
Taigi, dangiškasis teismas
(teologine prasme) Egonui bai
giasi sėkmingai — jo siela ap
valyta, dvasia prisikėlusi. Ta
čiau žemiškasis teismas tik
prasideda, jį pradeda tampyti
policija, ieškoti būtų ir nebūtų
kalčių. Jam kyla reali grėsmė
ir tėvas
Severinas
siūlo
išvykti į užsienį, kad jis ten
galėtų išsaugoti atgijusią dva
sią ir prabudusį menininko
talentą. Egonas ir pradžių su
pasiūlymu nesutinka, nes no
rėtų užbaigti „Pietą”, bet svy
ruoja, svarsto. Romanas ir
baigiamas nerimo, baimės gai
dele.
Įdomi romano forma: pasa
kotojas Valentinas Indijoje su
tinka
paslaptingą
vyriškį
Egoną, su juo gal dešimt
dienų ašrame pabendrauja ir
išsiskiria. Grįžus į Lietuvą,
paštininkė atneša Valentinui
storą banderolę — joje, pasiro
do, sudėti Egono dienoraščiai,
apmąstymai apie savo drama
tišką likimą. Tų dienoraščių
kūrybinis perdirbimas ir suda
ro romano siužetą. Supranta
ma, tai tik graži literatūrinė
išmonė, nes jokių užrašų iš jo
kio Egono autorius negavo.
Egono paveikslas — V. Bubnio
vaizduotės rezultatas, liudi
jantis išaugusį autoriaus in
telektualumą, stiliaus meis
triškumą...
Romaną leidykla žada vežti
į pasaulinę knygų mugę ir

Lietuvių egzodo vaikų ir
jaunimo literatūra

Gana dažnai dideli ir svar
būs darbai atliekami vieno pa
siryžėlio su keliais entuzias
tingais pagalbininkais, be di
delių komitetų, be garsių pra
nešimų. Taip įvyko šįmet, kai
tartum netikėtai, pasirodė vie
na svarbi knyga — Lietuvių

egzodo vaikų ir jaunimo lite
ratūra, I tomas — prof. Vinco
Aurylos, pedagogo literatū
rologo, penkerių metų kruopš
taus darbo vaisius.
Tai įspūdinga, 638 psl. an
tologija, egzodo rašytojų proza
skirta vaikams. Viršeliui pa
traukliai panaudotos dail. Ni
jolės Palubinskienės ir dail.
Alfonso Žviliaus iliustracijos
(iš N. Jankutės ir Ant. Vai
čaičio knygų).
„Sudarytojo žodyje” prof. V.
Auryla rašo, kad „lietuvių eg
zodo vaikų literatūrą, gimusią
iš XX a. tragįško tautos liki
mo, jau ima dengti laiko dul
kių klodai... ir šis unikalus
tautos kultūros turtas dabar
tinės Lietuvos skaitytojui ne
žinomas,... todėl šiuos lite
ratūros lobius reikia grąžinti į
rašytojų išsvajotą tėvynę Lie
tuvą”.
Prof. Auryla egzodo vaikų ir
jaunimo literatūrą pradėjo ty
rinėti prieš 25 metus, anot jo,
sunkiomis sovietinio varžymo
aplinkybėmis. Tik Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, jis
galėjęs surengti pastovų semi
narą šia tema ir sulaukęs di
delio studentų susidomėjimo.
Netrukus buvę parašyta net
diplominių darbų bei magistro
studijų, parengta šios litera
tūros šakos programa, ir jau
1996 m. išleistas jos konspek
tas. Visa tai akivaizdžiai siūlė,
kad būtų parengta ir išleista
lietuvių egzodo vaikų litera
tūros antologija. Ir taip prof.
Aurylos
pastangomis
su
išeivijos rašytojų talka (LRDjos pirm. St. Petersonienė ir
rašyt. St. Džiugas) bei Lietu
vių fondo lėšomis gimė šios
antologijos I tomas. Antraja
me tome bus surinkta egzodo
poetų ir dramaturgų kūryba
vaikams; tretysis tomas —
studija apie šios literatūros
užuomazgas bei raidą.
Antologijai atrinkti kūriniai,
kurie buvo skirti skaitytojui
iki 18 m. Pagrindinis kriteri
jus — meniškumas ir sugebė
jimas paveikti atitinkamo am
žiaus skaitytojo dvasinį pa
saulį, vaizduojant bendražmogiškas vertybes ir išgyveni
mus.
Taip šioje knygoje susitelkė
gausi ir įdomi egzodo rašytojų
draugija nuo pačių vyriausių
mūsų
literatūros
korifėjų,
kaip J. Švaistas (g. 1891), A.
pristatyti kaip vieną įdomiau
sių šiuolaikinės lietuvių pro
zos reiškinių.

Alfredas Guščius
Paaiškinimai: ašramas — nuošali
buveinė arba vienuolynas; svainis
— induistų religinio ordino narys,
dvasinis mokytojas.

Giedrius (g. 1892), J. Jankus
(g. 1906), A. Vaičiulaitis (g.
1906), St. Zobarskas (g. 1911),
iki „viduramžių”, kaip J. Kau
pas (g. 1920), N. Jankutė (g.
1929), K. Almenas
(g. 1932),
D. Bindokienė (g. 1932), na ir
pačių jauniausių, jau svetur
gimusių, svetur mokyklas bai
gusių, kaip O. Mikailaitė (g.
1944), A. Kubiliūtė (g. 1960),
D. Užubalytė (g. 1960).
Tarp tų dailių viršelių mar
guoja net 57 vaikams rašiusių
autorių kūrybinis derlius. La
bai puiku, kad čia galima pa
sidžiaugti ir jų knygų iliustra
cijomis bei sužinoti iliustratorių vardus, ir tų, kurie prieš
gerą pusšimtį metų puošė Lie
tuvos vaikų knygas (P. Osmolskis, V. Stančikaitė), ir tų,
meno mokyklas išeivijoje bai
gusių (N. Palubinskienė, Rita
Kupcikevičiūtė) arba net pa
čių autorių (jaunųjų) pavykę
piešiniai (M. Pakalniškytė, O.
Mikailaitė).
Antologijos įvade — išsamus
dr. G. Anysaitės-Slavėnienės
straipsnis „Lietuvių egzodo
vaikų literatūros bruožai”.
Jame ši humanitarinių moks
lų daktarė ir kultūros istorikė
nagrinėja išeivijoje sukurtos
literatūros vaikams užuomaz
gas ir poveikį į to ypatingo
meto dailiojo žodžio poreikius.
Čia ji apžvelgia tikrai spal
vingą išvietintųjų asmenų sto
vyklose susitelkusį rašytojų
būrį ir jų kūrybą vaikams nuo

Prof. Vincas Auryla
pačių geriausių anos nepri
klausomos Lietuvos vaikų lite
ratūros specialistų iki sveti
mame krašte subrendusių „eg
zodo augintinių” ir pačių jau
niausių, jau svetur gimusių.
Dr. Slavėnienė šią literatūrą
skirsto į tris skirtingus perio
dus: 1945-1950 m. rašyta Va
karų Vokietijoje, išvietintųjų
asmenų stovyklose, 1950-1970
m. rašyta įsikūrimo metu už
jūryje, ir naujų, svetur už
augusių, rašytojų atėjimą į
vaikų literatūrą.
Pokario pabėgėlių stovyk
lose, nepaisant varganos bui
ties, virė kultūrinis gyveni
mas: steigėsi leidyklos, lei
džiami laikraščiai, nemažai
knygų. Vien tik vaikams buvo
išleista 50! Įsikūrimo užjū
riuose laikotarpis — dėmesys
pedagoginiams leidiniams, lie
tuviškų mokyklų steigimas,
pastangos nesutirpti svetimų
jų jūrose. Vaikiškų knygų lei
dyba buvo nuostolinga. Ne
gausios
knygelės
kartojo
prieškario Lietuvos temas be
ryšio su nauja aplinka. Senieji
Lietuvos kaimo ir gamtos mo
deliai nebetiko didmiesčiuose
gyvenantiems lietuviukams,
kur viskas drastiškai skyrėsi
nuo rašytojų vaizduojamų.
Naujais tonais nuskambėjo
Sonės Pipiraitės Tomarienės
liaudies pasakų knygos („Sau-

lės vestuvės”, „Ugnies žirgas”)
ir ypač patrauklus nuotykių
romanas paaugliams, R. Spa
lio „Gatvės berniuko nuoty

kiai”.

Bet svetur gimusių vaikų
literatūrinius poreikius, kaip
dr. Slavėnienė rašo, geriausiai
suprato ir patenkino dvi, tuo
met dar jaunos, naujos au
torės: Nijolė Jankutė Užubalienė ir Danutė Brazytė
Bindokienė. Jos įvedė naują
tematiką ir sukūrė sėkmingus
naujus modelius iš vaikams
pažįstamos aplinkos. Šios au
torės davė vaikų literatūrai
naują impulsą, prailginusį lie
tuviškos vaikų knygos sėk
mingą gyvavimą dar keliolika
metų.
Visi 57 šioje antologijoje
suburti rašytojai ir jų knygų
iliustratoriai sudaro margą,
įdomią ir reikalingą įvairovę.
Kiekvienas rašytojas pristato
mas su trumpa, įžvalgia bio
grafija, gale pažymint jo/jos
knygų vaikams vardus ir iliustratorių pavardes. Tai ne tik
svarbus dokumentas, iš už
maršties dulkių ištraukęs pa
mirštąją ir dažnai tik podukra
laikomą kūrybą vaikams, bet
ir puiki medžiaga literatūros
tyrinėtojams, studentams. Ta

Žurnalo

čiau gal — labiausiai ši anto
logija reikalinga lietuviškųjų
mokyklų mokytojams išeivi
joje, ir nemažiau, Lietuvoje.
Su ja rankose, mokytojas gali
pravesti labai įdomias, kūry
bingas dailiojo lietuviško žo
džio pamokas.
Didelė padėka prof. Aurylai
ir jo talkininkams įmūryjusiems ilgai nuošaly gulėjusią
egzodo vaikų literatūros plytą
į Lietuvos kultūros siena.
Todėl su pirmąjame antologi
jos puslapyje Petro Rimkūno
eilėraščiu „Našlaitėlė” galime
pasakyti, kad

...Ir išėjo Našlaitė
Į gimtinį savo kraštą...
Prof. Vincas Auryla. Lietu
vių egzodo vaikų ir jaunimo
literatūra. 1945-1990.1 tomas/

Proza. Parėmė Lietuvių fon
das. Talkino rašyt. Stasys
Džiugas ir Lietuvių rašytojų
draugijos pirm. Stasė Vana
gaitė Petersonienė. Spausdino
AB spaustuvė „Aušra”, 2002
m.

Nijolė Jankutė

Soter 6 (34) numeris

Žengiant į 2002 metus
spaudoje pasirodė Soter 6 (34)
numeris. Numerio temos gana
įvairios: teologijos (kun. dr. A.
Genutis „Asmeninės prelatūros Vatikano II susirinkimo
dokumentuose”, kun. dokto
rantas K. Rugevičius „Šven
tybės sąvokos sąsajos su
krikščionybe”, doktorantas St.
Poniškaitis „Požiūrio į kančią
raida Senajame Testamente”,
doktorantas Ž. Paulauskas
„Ligonių patepimas. Biblinės
ištakos ir ankstyvosios Baž
nyčios praktika”), lingvistikos
(doktorantas
B.
Ulevičius
„Lotynų kalba kaip lotyniškojo
rito esmėkalbė”), mariologijos
(kun. V. Aliulis, MIC, „Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo garbini
mas nuo Tėvo Stanislovo iki
arkivyskupo Jurgio”,
kun.
prof. dr. K. Trimakas „Pasi
šventimo Marijai vaidmuo re
liginei ir asmenybinei žmo
gaus brandai”, kun. doktoran
tas Powel Chudzic, MIC,
„Marijoniškoji
Marija” bei
kun. dr. K Pek, MIC, „Didieji
pamaldumo Marįjai pavyz
džiai”), viduramžių civilizaci
jos (vyr. lektorius R. Kazlaus
kas „Figūra ir fonas socia
linėje viduramžių architekto
nikoje”. Kai kurie autoriai
savo straipsnius paskyrė per
sonalijoms (kun. dr. K. Že
maitis „Pirmojo Vilkaviškio
vyskupo Antano Karoso asme
nybės bruožai” bei kun. dr. R.
Dulskis „Doctor Angelicus —
angeliškasis mokytojas”), žmo
gaus sampratos bei socialinio
gyvenimo problemoms (kun.
dr. K. Meilus „Dualistinė žmo
gaus ir pasaulio samprata” bei
kun. doktorantas S. Kasmauskas „Žmonių socialinio gyveni
mo vystymosi opcionalumo
išsaugoji-mas”) bei katecheti
kos (doktorantė V. Vainilavičiūtė
„Tikybos
mokytojų
identitetas — kelias į profe
sinį rengimą”).
Šiame numeryje išskirtini

recenzentų darbai. Dr. Juozas
Banionis straipsnyje „Biogra
finė apybraiža apie teologuos
daktarą monsinjorą Joną Juo
delį” recenzuoja Aldonos Va
siliauskienės
bibliografinę
apybraižą „Monsinjoras Jonas
Juodelis”. Akademikas Algir
das Gaižutis pateikia recen
ziją „Apie Aldonos Vasiliaus
kienės sudarytą straipsnių
rinkinį”, skirtą Aldonos Vasi
liauskienės sudarytai knygai
„Filosofuos daktaras kunigas
Juozapas Čepėnas”. Prof. ha
bil, dr. Vacio Miliaus recenzįja
„Leidinys apie Baltarusįjos
kryžius”, skirta Baltarusįjos
Respublikos tyrinėtojui M. Ramaniuk’o monogramai „Bal
tarusijos liaudies kryžiai”. Ha
bil. dr. M. Barkauskaitė pris
tato recenziją „Dr. O. Tįjūnėlienės monografįja ‘Mokytojo
autoriteto samprata Lietuvoje
(1918-1940) — reikšmingas
indėlis į edukologijos moksle”.
Žurnalo pabaigoje, skyriuje
Konferencijos kun. dr. Vytau
tas Brilius MIC pristato 2001
m. balandžio 28-29 d. Kaune
įvykusią tarptautinę teologinę
konferenciją „Marįja — Moti
na ir Mokytoja”.
Apžvelgę Soter šeštąjį nume
rį, galime konstatuoti, kad
įvertinus žurnalo komunika
cines informacines priemones
(elektroninis, paštas ir Inter
netas), redakcinės kolegijos
sudėtį, mokslo darbų, verti
mų, recenzijų bei konferencįjų
apžvalgų temas, jis yra moks
linis. Pastebėtina, kad žurnalo
mokslo straipsniai yra susįję
ne tik su teologijos, bet ir su
filosofijos, istorijos, kultūros,
švietimo, ugdymo problemo
mis. Straipsnių autoriai yra
tiek kunigai, tiek ir pasau
liečiai, įgiję magistrų, licen
ciatų, daktarų, habilituotų
daktarų mokslo laipsnius bei
docento ir profesorių pedago
ginius vardus.

Hab. dr. Alfonsas Motuzas

Lietuvių rašytojų dėmesiui:
Lietuvių rašytojų draugija praneša,
kad 2001 m. Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinės
premijos komisiją sudaro rašytoja
Nįjolė Jankutė-Užubalienė, poetė Irena Gelažienė
ir rašytoja Laimutė Tornau.
Lietuviai rašytojai, nuolat gyveną užsienyje,
savo knygas, išleistas 2001 metais, prašomi siųsti komisijos
pirmininkei šiuo adresu: Nįjolė Užubalienė,
4730 W. 83rd St., Chicago, IL 60652

