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Prieš 80 metų gimė poetė 
Diana Glemžaitė
Dideliam talentui 
bręstant, ji žuvo 
partizaniniam 
bunkeryje

ALFONSAS NAKAS

Mano rankose svari, 234 pus
lapių knyga, kietais virše
liais, stipriai įrišta. Pirmą
jį geltonos spalvos viršelį dengia po

etės ranka rašyto eilėraščio teks
tas, o per jo vidurį, maždaug 30 
laipsnių kampu, uždėta plati 
juoda juosta su įrašais: „Diana 
Glemžaitė” (ryškiai baltomis rai
dėmis)^ Mes mokėsim numirt” 
(raudonom raidėm). Knygą 1994 
metais išleido Mokslo ir enciklope
dijų leidykla Vilniuje. Knygą suda
rė Vytautas Ambrazas ir Vid
mantas Jankauskas. Įvadinį 16,5 
puslapių, apie 5,000 žodžių teks
tą knygos pradžioje bei 25 pus
lapių „paaiškinimus” knygos 
gale parašė V. Ambrazas. Kny
gos centre - 14 psl. nuotrau
kų. Visa kita - apie 150 psl. 
- Dianos Glemžaitės poezija.

Grįždamas lėktuve iš Vil
niaus į Floridą su tik ką išleista 
knyga vėl ir vėl ją godžiai skaiti- 
nėjau. Žavėjo ne tik Dianos mergai
tiška švelni lyrika, bet ir kovingi par
tizanės posmai, su pakartotina priesai
ka „mes mokėsim numirt!” Kartu liūdino 
ją, jos vyrą bei kitus bendražygius ištiku
si tragedija.

Vyliausi, kad išeivijos spauda apie Dianą ir 
jos poeziją ims kalbėti. Deja, tai neįvyko. Bet ar 
galima šią tragišką poetę pamiršti? Laukęs — ne
sulaukęs, kad Diana sugrįžtų iš nežinomo kapo, 
ryžtuosi ją priminti 80-ojo gimtadienio proga.

Šiam rašiniui Dianos biografinių žinių se
miuosi iš Mes mokėsim numirt knygos įžanginio 
rašinio, pavadinto „Iš užmaršties išnyrantis vei
das”, kurį pasirašė du autoriai: Vytautas Am
brazas ir Vidmantas Jankauskas (toliau: auto
riai).

Diana Glemžaitė gimė 1926 m. gruodžio mė
nesį Degučiuose, Zarasų apskr. (tikslios gruo
džio dienos autoriams nustatyti nepavyko, nors 
jiems teko kalbėtis su iš Sibiro grįžusia Dianos 
motina ir kitais artimaisiais). Jos tėvai - Myko
las Glemžą (1900-1975) ir Ona Marcinkevičiūtė- 
Glemžienė (1898-1993). Mykolas buvo baigęs gim
naziją ir atlikęs tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 

Buvo romantikas, rašė eilėraščius. Žemės ūkio 
darbų nemėgo, jautėsi esąs silpnos sveikatos, ža
dėjo tapti buhalteriu. Jam pasisekė gauti girininko 
padėjėjo darbą Obeliuose, Rokiškio apskrityje.

Turėtą 
ūkį Palė- 

venėlėje par
davęs, M. Glemžą išsikėlė į 

Obelius ir netrukus ten vedė. Darbu jis buvo pa
tenkintas, o juo - samdytojai, tad greitai buvo pa
aukštintas ir perkeltas girininko darbui į Degu
čius. Tenai netrukus susilaukė pirmagimės, ku
rią pavadino miškų ir medžioklės deivės Dianos 
vardu. Eigulys Rakštelė su žmona Dianą krikš
tyti nuvežė į Baltriškių bažnytėlę. Bet Rūkštelė 
į krikšto dokumentus nebuvo įrašytas: krikšto
tėvu „in absentia” sutiko būti Mykolo brolis Jo
nas Glemžą, jau tada išgarsėjęs kooperatinin
kas, dėl įsipareigojimų Kaune negalėjęs krikšty
nose asmeniškai dalyvauti. Metrikų knygose J. 
Glemžą įrašytas kaip Dianos krikšto tėvas.

Netrukus Mykolas Glemžą pareigose vėl pa
aukštinamas ir skiriamas į Vebriūnų girininkiją 
netoli Šiaulių. Palivarkėlyje, gražios gamtos 
prieglobstyje, praeina Dianos kūdikystė.

Vebriūnuose Glemžos planavo įsikurti ilges
niam laikui. Prisipirko žemės, užsiveisė sodą ir 
bityną. Pradžios mokslui Dianą nuvežė į Šiau
lius ir apgyvendino Venclauskų bendrabutyje. 
Bet 1935 m. Šiaulių apskritį turėjo palikti, nes 
Mykolą Glemžą perkėlė į Pandėlį, kur Diana 
užbaigė pradinę mokyklą, o dar po metų ji įstojo 
į Rokiškio gimnaziją. Pirmiems sovietiniams 

metams baigiantis, taigi 1941 m. pavasarį, 
Glemžoms grėsė išvežimas į tremtį, tad iki 

vokiečių atėjimo šeima turėjo slapstytis. 
Veikiausiai tomis dienomis ir ėmė for

muotis Dianos rezistentės sąmonė.

Besimokant Rokiškio Tumo — 
Vaižganto vardo gimnazijoje, ly
giagrečiai ėmė ryškėti Dianos 
du talentai: literatūrinis (rašė eilėraš

čius) ir dailės (piešimas, tapyba).
Autoriai nepasako kodėl, bet Dia

na persikėlė į Kupiškį ir paskutines 
dvi gimnazijos klases baigė iki 1944 

m. pavasario. Kupiškyje ji įsisupo į 
literatų sūkurį, ėmė kurti vis bran
desnius eilėraščius, juos skaityti li
teratų būrelio pobūviuose bei pla

tesnei publikai, spausdintis Ateities 
žurnale. Jos eilėraščių pasiklausęs po
etas Antanas Miškinis sakęs: „Tu turi di

delį talentą, būtinai rašyk, rašyk!” Drau
gės Kupiškio gimnazijoje Dianą prisimena 
kaip „svajingą, egzaltuotą, į eilėraščius ir 
knygas pasinėrusią, nuolat ką nors įsi
mylėjusią mergaitę, kuriai matematika 

sekėsi taip sunkiai, kaip lengvai - pieši
mas, muzika, literatūra, kalbos”. Dažnai ji 

buvo vadinama „gimnazijos poete”.
Kai po abitūros 1944 m. pavasarį trampam 

nuvykusi į Kauną paviešėti pas dėdę - krikšta
tėvį Joną Glemžą, jis jau skubotai rengęsis su 
šeima išvykti Vokietijon, ir vadinęs Dianą išvyk
ti kartu, ji atsisakiusi.

Jau rusams - bolševikams Lietuvą nusiau
bus, Diana įstojo į Kauno universiteto filologijos 
fakultetą literatūros studijoms. Nenorėdama
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nuslopinti ir meilės menui, šalia literatūros 
studijų ji lankė Kauno taikomosios dailės ins
titutą, daug tapė ir piešė. Tuo tarpu suima
mas, kalinamas, į Sibirą išvežamas tėvas, vė
liau ir motina su visais vaikais (beje, apie šei
mos sudėtį autoriai nuosekliai nepasakoja, tik 
iš atsitiktinių užuominų ryškėja, kad be Dia
nos šeimoje augo dar keturi Glemžų vaikai).

Studijų nebaigusi, 1947 m. Diana Kauną 
palieka, nes ten gyventi jai darosi pavojinga.

Grįžusi į tėviškę Diana savo likimą suriša 
su partizanais, veikiančiais Alizavos, Kupre- 
liškio, Pandėlio apylinkėse. Būriams vadovauja 
Jonas Šidlauskas ir Jonas Baltušis. Su jais 
nuo 1944 m. partizanauja ir trys broliai Bulo
vai iš Žiobiškio. Jų tėvą Praną Bulovą (g. 1888 

Diana Glemžaitė

m.) enkavedistai 1944 m. suėmė ir Rokiškyje 
nukankino, tad sūnums liko tik partizanaujant 
gyventi ar mirti. Tai buvo: Juozas Bulonas, 
slapyvardžiu Iksas, g. 1922 m.; Jonas - Vėjas, 
g. 1926 m.; ir Antanas - Audrys, g. 1928 m.

Čia reikalingos šio rašinio autoriaus pa
stabos. Aš nepažinojau minimų jaunesnių brolių 
Bulovų, bet su Juozu, už kurį buvau tik viene- 
riais metais vyresnis, Rokiškio gimnazijoje te
ko kartu mokytis. Mano sesuo Birutė, viene- 
riais metais ir viena klase už Dianą vyresnė, 
ją ir Juozą gerai pažinojo. Niekam ne paslap
tis, kad Dianos meilės jausmų Juozui neatvė
sino nė dveji Kupiškio metai. Tad galima su
prasti, kodėl dėdei - krikštatėviui kviečiant 
bėgti į Vokietiją, Diana pasakė „ne!"... Biogra
finės apybraižos autoriai aplinkybių nemini, 
bet aprašo jų partizaniškas vedybas.

Tikslios Dianos vedybų su Juozu Bulovu 
datos autoriai nenurodo, tik aiškina, kad 1948 
m. pradžioje į Sibirą išvežama Glemžų šeima 
ir kad ji, nuolat besislapstanti, nusprendžia 
savo gyvenimą surišti su Juozu. Juos turėjo 
sutuokti Laukminiškiuose Kupiškio altarista 
Matas Nakas. Bet į ten keliaujantiems Dianai 
su Juozu kelią pastojo Pandėlio bei Kupre- 
liškio stribai. Nuo jų laimingai pasitraukę, vė

liau buvo sutuokti Alizavoje, ūkio klo
jime. Sutuokė klebonas Jonas Merkys. 
Diržo su pistoletu Juozas nenusise
gęs nė per sutuoktuves.

Laukdama kūdikio, 1948 m. gale 
Diana slapčia nuvyksta į Kauną. 

Jautriame laiške vyrui rašo, kad kūdikį no
rėtų pavadinti Kęstučiu Jonu. Kūdikio lau
kiasi pas giminaitę Elvyrą Glemžaitę - Du
laitienę Aleksote. Gydytoja Birutė Vosylienė 
ją paguldo į Kauno klinikų gimdymo skyrių. 
Partizaninio gyvenimo poveiky, kūdikis - 
mergytė gimsta negyva. Ją pakrikštija Jone, 
prisiminimui neseniai žuvusio svainio, parti
zano Jono Bulovo.

Artėjo 1949-1950 metų žiema ir su ja su
rišti partizanų gyvybėms pavojai. Maža grupe
lė, vadovaujama Juozo Bulovo, pasirengė žie
mą praleisti gerai įrengtoje slėptuvėje - bun
kery, Plunksnočių miške, Juodupės apylinkė
je, netoli Latvijos pasienio. Juozas prašė Dia
ną, kad ji į bunkerį ilgai, rūsčiai žiemai neitų, 

kad kur nors prisiglaudusi, 
lauktų jo pavasarį sugrįž
tant. Bet ji skirtis nesutiko, 
ryžosi bunkery žiemoti su juo 
kartu.

risigaminę žiemojimui 
maisto ir apsirūpinę vi
sokiais reikmenimis, 

šešių asmenų grupelė į bun
kerį keliavo keletą dienų, pa
kely atsisveikindami su gimi
nėmis bei draugais. Žiemoti 
buvo pakviestas septintas (jo 
pavardės kažkodėl autoriai 
neskelbia). Juozą Bulovą par
tizanų vadai įspėjo, kad tas, 
septintasis, jau buvęs suim
tas, kalėjęs, tad galėjęs būti 
užverbuotas. Juozas žadėjo jį 
stebėti, vieno niekur neiš
leisti. Diana pakely į bunkerį 
artimiesiems parašė atsisvei
kinimo laišką, kuriame domi
navo tragiškos mirties nuo
jauta (laišką, per rankas ad
resatės - pusseserės gavo; jis 
išliko ir perspausdinamas 
Mes mokėsim numirt knygo
je)-

Dianos nuojauta pasi
tvirtino. Kai 1949 m. lapkri
čio 14-tos naktį šešių būrelis 
suėjo į bunkerį, greit pasipy
lė vietovę supusių garnizono 
kareivių granatos ir visi šeši 
žuvo: Juozas Bulovas (Bud
rys), (Iksas, Nežinomasis) g. 
1922 m.; Antanas Bulovas 
(Budrys), g. 1928 m.; Petras 
Indriuškevičius (Dainius), g. 
1912 m.; Jonas Katelė (Pū

kas), g. 1925 ar 1926 m.; Kazys Kirstukas 
(Mukas), g. 1919 m. ir Diana Glemžaitė - Bu- 
lovienė. Kai rytojaus rytą kūnai buvo numesti 
Juodupės miestelyje, gyventojai baisėjęsi, 
matydami tarp penkių vyrų paguldytą ir mo
ters kūną. Bet jos veidas buvęs taip sprogme
nų sužalotas, kad likęs neatpažįstamas. Tik 
vėliau, kai apie grupelės žūtį žinia pasiekė to
limas apylinkes, visiems paaiškėjo, kad žuvu
sioji yra garsėjanti poetė, bebaigianti 23-sius 
amžiaus metus. Atgimimo laikotarpiu, 1990 
metais net ir spaudoje ėmė sklisti žinia, jog 
apsupimo metu Diana išėjo iš bunkerio ir vie
šai su granata susisprogdino. Nei iš Sibiro su
grįžę jos artimieji, nei apylinkės partizanų va
das Albinas Šidlauskas tokia legenda nepa
tikėję, žinią paneigė.

Pagaliau trumpai grįžkime prie Dianos 
Glemžaitės poezijos. J knygą Mes mokėsim nu
mirt sudėti 154 eilėraščiai, tarp kurių „Neži
nomajam”, „Vienai mergaitei” ir „Mes mokė
sim numirt” - po dvi versijas. Knygos sudary
tojai (leidinio autoriai) tvirtina, kad tai tik maža 
dalis Dianos Glemžaitės kūrybos. Būdama 
moksleivė Rokiškio ir Kupiškio gimnazijose, ji

Nukelta j 8 psl.

DIANA 
GLEMŽAITĖ

AK, TAVE MYLĖJAU!

Ak, Tave mylėjau, kaip mylėti gali 

Tik linksma mergiotė rudenio laukų. 

O jei laimė švilpė, nušvilpė pro šalį, 

Ką gi padarysi - verkti negaliu.

Man ištaršė plaukus linksmas vėjas, 

Nubučiavo veidą vėtra ir lietus.

Kas mane stabdytų vienąkart išėjus 

Ir atgal užkėlus grįžt namo vartus? -

Ak, Tave mylėjau! Tu buvai man gyvas 

Ir nakty, ir saulėj, ir dainoj sesers...

Kas iš to! Kai vėl čia pražydės alyvos 

jau ne mano juoku vėjai pasigers.

Neatmink išėjęs, neatmink palikęs 

Iš laukų mergiotę, rudenio laukų...

Supas ir linguoja medžių šakos plikos 

Ir dangus aptemęs skausmu debesų.

Akmenyje ugnį skelia 

Nenurimstantys žirgai. 

Mūsų kelias - vėtrų kelias.

Mūsų laimė - amžinai!

Kam altoriai, pažadai tie, 

Melagingi ir tušti.

Mūsų jausmui nepraeiti 

įgyvendintam širdy.

Mūsų meilei neužgesti, 

Saule degs ji visada, 

Mes pajėgsim nesuprasti, 

Kas pagieža, kas klasta.

Linksta vėjyje medeliai, 

Krato žiedlapiai rasas... 

Mano kelias - tavo kelias 

Pro žvaigždynus ir aušras!..____
Vyliausi, kad išeivijos 

spauda apie Dianą ir jos 
poeziją ims kalbėti. Deja, 
tai neįvyko. Bet ar galima 

šią tragišką poetę pamiršti?
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Pažymėta Balio Buračo 110 metų sukaktis
LIBERTAS KLIMKA

Prieš 110 metų Sidarių kaime Šiaulėnų 
apylinkėse (Radviliškio r.) gimė įžymus 
kraštotyrininkas, savamokslis etnogra
fas ir fotografas Balys Buračas (1897.01.18 - 

1972.07.28 Kaune). Iš vaikystės turėjo polinkį 
dailiesiems darbams, mėgo drožinėti, ornamen
tais marginti skryneles, prieverpstes, kitus 
daiktelius. Jo ir brolio dirbiniai pateko net į 
pirmąją lietuvių dailės parodą, 1907 m. su
rengtą Vilniuje. Fotografuoti pramoko, kai Pir
mojo pasaulinio karo metu iš vokiečių kari
ninko už gražiai išdrožtą lazdą gavo mainais 
paprastutį fotoaparatą. Nuo 1918 m. pradėjo 
rinkti tautodailės dirbinius Kauno ir Vilniaus 
muziejams. Pasimokęs seminarijoje, dirbo pra
dinių klasių mokytoju, vėliau Šiaulių „Aušros” 
muziejuje konservuotoju, laikraščių korespon
dentu. Save vadindavo kraštotyrininku, - taip 
ir užrašė ant savo buto durų Kaune.

1929-1941 m. ir 1954-1965 metų tarps
niais B. Buračas pėsčiomis ar dviračiu du kar
tus apkeliavo visą Lietuvą, kaip pats rašė: „Nėra 
tokio miesto, miestelio ar bažnytkaimio, kurio 
neaplankiau”. Rinko liaudies meno ekspona
tus, užrašinėjo tautosaką ir papročius, o svar
biausia - fotografavo pakelių kryžius, koplytė
les ir stogastulpius, senoviškesnes sodybas, jų 
statinių puošybą, kaimo darbų ir švenčių sce
nas, turgus ir atlaidus, kaimo amatininkus, 
dievdirbius, muzikantus ir tautosakos patei
kėjus. Balio Buračo nuotraukose (negatyvų 
net per visokias karų ir sumaiščių negandas iš
liko per 11,000), — Lietuva, kurios nebėra. Sku
bėjo nors fotografijose išsaugoti mūsų krašto 
praeitį; parodyti, kas joje būta gražaus, ver
tingo. Ir ką negailestingo laiko tėkmė jau spar
čiai nešė į nebūtį... Tarsi tame kupiname dra
matizmo vaizde, kur fotografas užfiksavo de
gančią dūminę pirkelę. Naujo gyvenimo ap
raiškoms fiksuoti B. Buračas tiesiog neturėjo 
laiko, suprasdamas kad jo misija - etnografinė 
Lietuva ir jos prabėgančio laiko metraštis. Ir 
dar, - kad niekas kitas šio darbo neatliks...

1937 m. B. Buračas už etnografines nuo
traukas Paryžiaus pasaulinėje parodoje buvo 
apdovanotas aukso medaliu. Tai rodo, kad fo
tografas ir meniniu lygiu buvo pasiekęs aukš
tumas. Gaila, kad pinigų - 50 Lt neišteko su
mokėti medalio muito mokesčiui. Mat honora
rus ir uždarbį išleisdavo brangioms tuo metu 
fotomedžiagoms įsigyti.

Nepailstantis krašto tyrinėtojas kelionėse

Balys Buračas, 1929 m.

„Nėra tokio miesto, miestelio 
ar bažnytkaimio, kurio

neaplankiau” 

dar surinko didelį meniškai drožinėtų prie- 
verpsčių rinkinį, 3,650 velykinių margučių 
kolekciją, užrašė per 3,500 liaudies dainų ir 
papročių, Tautosakos darbuose paskelbė etno
grafinį aprašą „Kupiškėnų vestuvės”. O kiek 
jo parašyta straipsnių ir straipsnelių į perio
diką, iškeliant mūsų tautinių papročių vertę, 
įdomybę ir grožį! Bibliografai priskaičiuoja jų 
apie 630. Išties B. Buračas - pirmasis tokio 
masto mūsų etninės kultūros propaguotojas. 
Savo rašiniais stengėsi sudominti jaunąją kar
tą, kad šimtametės tradicijos nebūtų sunie
kintos, užmirštos, o tęsiamos. Skaityti B. Bu
račo straipsnius lengva ir malonu: autoriaus 
rašyta su meile ir įsijautimu. Mokslininkams 
atrodo, kad kartais čia pritrūksta tikslumo, 
nuorodų, tekstai gerokai beletrizuoti. Tačiau 
šitai su kaupu atsveria B. Buračo nuotraukų 
dokumentiškumas. Fotografas tikrai turėjo ty
rinėtojo nuovoką: kompozicijose išryškinta 
tai, kas yra svarbiausia etnografiniame reiš
kinyje ar vyksme, o kartu parodoma ir aplin
ka, terpė.

Savo nuotraukų bei negatyvų rinkinį B. 
Buračas testamentu paliko Vytauto Di
džiojo karo muziejui. Su sąlyga, kad me
džiaga būtų prieinama visiems besidomin

tiems. Tame pat muziejuje saugomos keturios 
rinkinio inventorinės knygos su kontroliniais 
atspaudais. Jose, beje, yra ir vertingų tyrinė
tojams B.Buračo pastabų; pavyzdžiui, čia ra
sime medžiagos dievdirbių biografijoms.

Unikalus Balio Buračo palikimas dar ne
pakankamai tėra ištyrinėtas. Juolab nepilnai 
pristatytas visuomenei. Sovietmečiu buvo iš
leistas piliakalnių atvirukų komplektas, ta
čiau nuotraukų autoriaus pavardė - nenuro
dyta. Pagaliau 1971 metais iš spaudos išėjo 
nedidelis jo fotografijų albumėlis. Kažkokiais 
keliais jo nuotraukos pasiekdavo užsienio lie
tuvių spaudą: jos iliustruoja Lietuvių enci
klopediją, Broniaus Kviklio keturtomę Mūsų 
Lietuvą, taip pat kitus leidinius, atskirus 
straipsnius. Puiku, kad dabar turime B. Bura
čo rašinių - etnologijos (1993 m.) ir tautosakos 
(1996 m.) - rinktines. 1998 m. Lietuvos 
nacionalinis muziejus išleido jo gražiausių 
darbų rinkinį. Ruošiantis paminėti B. Buračo 
šimtametę sukaktį, jo tėviškės apylinkėse 
1995 m. buvo surengta Lietuvos kraštotyros 
draugijos ekspedicija. Jos metu surinkta me
džiaga sudarė lokalinės monografijos Šiau
lėnai (2005 m.) pagrindą. Palyginimui su

Kaimo piemenėliai, 1936 m.

Nukelta į 5 psl.

Kanklininkas Jonas Staniulis, 1938 m.



„Mildos" teatro vidus žvelgiant iš balkono, 1991 m. Eugenijaus Butėno nuotr.

„Mildos" teatras — 
nuo operečių iki vodevilių

GEDIMINAS INDREIKA

I QQQm vasario 1 d. Drauge išspausdin- 
-L c/t/Ztame straipsnyje „‘Mildos’ teatro liki
mas” buvau aprašęs šio užmiršto pastato istoriją. 
Atradus pluoštą senų laikraščių archyvuose, pa
aiškėjo, kad kai kurios datos ir įvykių eiga netiks
liai buvo pateikta. Lietuvių išeivijos istorijos rašy
tojai Aleksas Ambrose ir prof. David Fainhauz sa
vo knygose pateikė daug statistikos, bet jose yra 
netikslumų. Prof. D. Fainhauz knygoje Lithua- 
nians in Multi-Ethnic Chicago Until World War
II teigimas, kad Olšauskas pastatė „cinema” arba 
kino teatrą „Mildą”, yra netikslus. Iš tiesų „Mil

„Mildos" teatro ir svetainės pastatas, Chicago, Illinois, apie 1974 m. Haargis nuotr.

t

da” buvo operos teatras su didele scena, puikiais 
scenarijais, niša orkestrui ir ložėmis, talpinęs 
1,000 žiūrovų. Be to, trijų aukštų „Mildos” pasta
te dar buvo dvi svetainės susirinkimams ir poky
liams, lietuviškas restoranas ir kėgliavimo salė. 
Kadaise čia virė lietuviška veikla, kol dar nebuvo 
pastatyta Lietuvių auditorija kitoje pusėje gatvės.

Čikagoje jau 19-ame amžiuje lietuviai būrėsi į 
chorus ir dramos ratelius. 1900 m. buvo įsteigta 
„Dr. V Kudirkos Dainininkų draugystė”, vėliau 
persiorganizavusi į „Birutės” chorą. Ilgametis „Bi
rutės” chorvedys Mikas Petrauskas pasiūlė iškil
mingai paminėti pirmojo lietuvių teatro Ameriko
je 25 m. sukaktuves. Šventė buvo surengta Čikagos 
centre „Garrick” teatre 1910 m. sausio 2 d., pas

tatant Petrausko operetę „Šienapjū
tė” su orkestru. Tuomet „Šienapjūtė” 
birutiečių buvo laikoma opera. Šis ge
rai pasisekęs koncertas buvo užuomaz
ga didesniems planams, tą vasarą per 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sei
mą „Šienapjūtė” buvo pakartota. Buvo 
iškelta mintis, kad plačiašakei lietuvių 
kultūrinei veiklai Čikagoje reikalin
gas ir nuosavas teatro pastatas.

Projektas statyti lietuvių 
namus su teatru Čikagoje, 
1912 m. miesto dokumen
tuose vadinamas „Lithuanian Hali”, 

buvo įgyvendintas Antano Olševskio 
(Olšausko) pastangomis. Jis įsigijo 
žemės plotą 3138-3142 S. Halsted St., 
ir pasamdė norvegų kilmės architek
tą Harold M. Hansen, kuris geriau ži
nomas dėl University of Illinois, Urba- 
na IL, architektūros fakulteto steigi
mo. A. Olševskis valdė privatų banką 
3252 S. Halsted ir taip pat kontroliavo 
daugelio verslo pastatų Halsted gatvės 
ruože statybą. Beje, Olševskiui taip pat 
rūpėjo lietuvybės išlaikymas Ameri
koje, jis leido laikraštį Lietuva ir kny
gas.

„A. Olševskio teatras”, kaip bai
giant statybą šis lietuvių centras bu
vo vadinamas, iškilmingai pakėlė už
dangą „subatos vakare”, 1914 metais 
gruodžio 19 d., „Birutės” chorui pas
tatant Miko Petrausko operetę „Už
burtas kunigaikštis”. Solistų vaidme
nis atliko P Stogis ir Marijona Rakaus
kaitė, režisavo Bronius Vargšas. Iš
kilmės tęsėsi gruodžio 20 d., pastatyti 
dar du vaidinimai: 2 vai. p.p. Kazio 
Puidos drama „Gairės”, ir 8 vai. v. 
Slovackio penkių veiksmų melodra-
ma „Mindaugas”. Režisavo Kleopas 

Jurgelionis. Visas šio teatro festivalio spektaklių 
pelnas buvo paskirtas nuo karo kenčiantiems lie
tuviams tėvynėje šelpti. Pastatymus rengė „Lietu
vių Dramos Draugijų Susivienijimas”. Tai buvo 
visas Čikagos lietuvių muzikos ir teatro pajėgas 
jungianti organizacija. Deja, to meto lietuvių spaudo
je neradau šių vaidinimų aprašymų, lyg nebūtų 
suvokta šio įvykio svarba. Aleksas Ambrose 
(Ambrozevičius) rašo, kad 500 dol. pelnas buvo 
pasiųstas Lietuvių Mokslo draugijai Vilniuje.

Po savaitės Olševskio teatrui buvo duotas var
das „Milda”, pagal lietuvių mitologijoje meilės die
vaitę. Nuo gruodžio 26 d. teatras veikė septynias 
dienas per savaitę, gastroliuojant amerikiečių vo
devilio grupėms. Skelbime laikraštyje Lietuva gi

riamasi „Mildos” teatro naujovėmis:
„tai yra didžiausias, gražiausias ir 
brangiausias budinkas visoje šioje 
miesto dalyje. Jis yra statytas pagal 
naujausias Chicagos miesto reguliaci
jas iš nedegančios medegos, plieno ir 
cemento, su geriausia ventiliacija, di
dele scena, gražiai išrėdytas, taip, 
kaip didieji vidurmiesčio teatrai ir 
kaštuoja nemažiaus... Už 5 centus čia 
matysite geresnį Teatra negu vidur- 
■miestyje už 50 centų”. Apsisaugoti nuo 
gaisro, „Mildos” scenoj buvo įrengta 
hidrauliniu varikliu pakeliama plieno 
uždanga.

Aleksas Ambrose knygoje Chica- 
go's Lietuvių istorija klaidingai teigė, 
kad 1915 m. įkurta „Lietuvių Teatra
lė” bendrovė iš profesionalių vaidin
tojų „Mildos” scenoje kasdien statė lie
tuvišką vodevilį. Minėta bendrovė ren
gė vodevilį ne „Mildoje”, bet už kelioli
kos'namų į pietus esančiame „Lithua
nia” teatre, talpinusiame 300 žiūro
vų. „Lietuvių Teatralei” bendrovei va
dovavo B. Vaitiekūnas ir P Sarpa- 
lius.

JAV vodevilio pavidalas skyrėsi 
nuo europietiškojo - pastarasis buvo 
satyriniai vaidinimai. Amerikietišką 
vodevilį sudarė dainos, kupletai, šo
kiai ir akrobatiniai pasirodymai, kas



Europoje buvo žinoma kaip „variety theatre”. 
Taigi „Milda” tapo amerikietiško vodevilio teatru, 
o 1915 m. buvo įvesti ir „krutamieji paveikslai”. 
Nebyliai filmai ir vodevilis buvo palydimi orkest
ro, kurio muzikantai priklausė unijai. Lietuviškos 
programos „Mildos” teatre buvo rengiamos tik 
retkarčiais, vadinasi, nebuvo lemta įgyvendinti 
tikros operos teatro paskirties. Tačiau „Mildos” 
svetainės kambariuose kasdien vykdavo lietuvių 
susirinkimai, savišalpos renginiai ir pokyliai.

1916-1917 m. keletą kartų „Mildoje” buvo su
rengtos rašytojos Julijos Žymantienės-Žemaitės 
paskaitos, siekiant rinkti aukas nuo karo nuken- 
tėjusiems lietuviams. Būdama kairiųjų laikraščio 
Naujienų bendradarbė, Žemaitė susilaukdavo ne
palankios kritikos katalikiškoj spaudoj ir Draugo 
puslapiuose. Iš laiko perspektyvos žiūrint, to meto 
lietuviška spauda buvo vyrų dominuojama, many
čiau, todėl Žemaitės proveržis daug kam sukėlė 
pavydą. Gal teisingiausiai ir nuosekliausiai Že
maitės darbus ir pasiaukojimą vertino Dalia No- 
reikaitė-Kučėnienė, savo 1994 m. mokslinėj studi
joj, iš kurios cituoju:

„Žemaitė kovojo už lygias teises, kovojo už 
teisybę, už nuskriaustuosius, už humanizmą. Kai 
reikėjo, turėjo karžygiškos drąsos tarti teisybės 
žodį, kuriam priešinosi ir vyskupai, ir prezidentai, 
ir valstybės patriarchai, ir komunistai, kitaip jie 
nebūtų prieš ją kovoję, nebūtų iškreipę jos minčių, 
iškupiūravę sakinių bei nuslėpę kai kuriuos jos 
laiškus”. (Žemaitė Amerikoje, p. 71, 
Copyright: Dalia Noreikaitė - Kučė- 
nas).

1918 m. Olševskio bankas nebe
galėjo padengti skolų ir bankrutavo. 
Likviduojant banką, indėlininkai 
1918 m. įsteigė „Mildos teatro ben
drovę”, per kurią Olševskis taupyto- 
jams grąžino pusę indėlių sumos pini
gais, o kitą pusę jiems išmokėjo nau
jai sudarytomis „Mildos” teatro akci
jomis. Tokiu būdu indėlininkai neprarado savo 
santaupų ir tapo „Mildos” teatro dalininkais. Bend
rovės pirmininku buvo išrinktas Antanas Tuma- 
vičius, pats Olševskis nebeturėjo balso teatro rei
kaluose.

Lietuvos nepriklausomybės atgavimas išeivi
joje įkvėpė tautinę savigarbą, tačiau įvairių 
politinių srovių lietuviai tebebuvo susiskal
dę. Pasaulinio karo įkarštyje daug jaunimo buvo 

pašaukta į JAV kariuomenę, tad „Birutės” choras 
buvo susilpnėjęs, į repeticijas susirinkdavo vos ke
li nariai. Choro sekretorė Lilija Žilvičiūtė (Va- 
nagaitienė) 1918 m. pakvietė iškilųjį komp. S. Šim
kų vadovauti „Birutei”, ir jis maloniai sutiko. Šim

kus ištiesė ranką 
visiems, norintiems 
prisirašyti prie „Bi
rutės” choro: „Visi 
laukiami, bet tik' 
vieno prašysime: 
eidami pas mus, pa
sidėkite į šalį gink
lus, nesudrumski- 
te mums šaltinio... 
Vien dailės ūpas 
mus turės sujung
ti, vien dailės troš
kimas mums jėgą 
priduos”. Taip rašė 
Lilija Vanagaitienė, 
viename „Birutės” 
choro programos 
leidinyje.

Per kitus dve
jus metus „Biru
tės” choro veikla su
klestėjo, buvo pas
tatytos Šimkaus 
operetės „Čigonai” 
ir „Išeivis”. 1919 m. spalio 1 ir 2 d. „Mildos” tea
tre Šimkus dirigavo simfoniniam orkestrui, akom
panuojant J. Bagdžiūno išleistą filmą apie Ame
rikos lietuvių seimą ir Lietuvai padovanotą Lais
vės varpą. 1920 m. gegužės mėn. susirinko pilna

„Birutės” choras.

Lietuvos nepriklausomybės atgavimas 
išeivijoje įkvėpė tautinę savigarbą, 

tačiau įvairių politinių srovių lietuviai 
tebebuvo susiskaldę.

„Mildos” svetainė Stasio Šimkaus išleistuvėms. 
Šimkus pasiilgo Lietuvos, jos gamtos, ir atsiku
riančiai valstybei jis buvo reikalingesnis kaip Ame
rikoje. Atsisveikinimo koncertas buvo surengtas Či
kagos miesto centre.

Įvedus garsinių filmų įrangą „Mildoje” 1929 
m., retėjo ir vodevilio pasirodymai. Pagaliau ir tie 
nutrūko. Iki 1952 metų „Milda” vertėsi kaip eilinis 
komercinis kino teatras. Pastato savininkas tuo 
tarpsniu buvo Pranas Šatkauskas. Maždaug tuo 
laiku daugelyje kino teatrų vyko permainos, įve
dant plačiametražinius „Cinemascope” ekranus. 
Šatkauskas nutarė „Mildos” pastatą parduoti ir 
1953 m. jį nupirko lietuviai komunistai.

Naujieji savininkai nebeleido „Mildos” teatru 

pasinaudoti plačiajai lietuvių visuomenei. Pirmąjį 
persiorganizavusios „Mildos” koncertą 1954 m. 
balandžio 25 d. atliko senųjų ateivių socialistų Lie
tuvos Kanklių choras, pastatant miuziklą „Rio 
Rita”. Apskritai „Mildos” teatras jau buvo pas

merktas merdėti, tapęs komunistų „būs
tine”. Koks paradoksas — rytinėj Halsted 
gatvės pusėj Lietuvių auditorija, kur kles
tėjo antrosios bangos išeivių veikla, o prie
šais, vakarinėj pusėj stovėjo „Milda”, už- 
gesintom šviesom, paslaptinga, pro kurią 
net baugu buvo praeiti! 1961 m. „Mildo
je” susirinko senieji komunistai, Vilnies 
redaktoriaus Leono Prūseikos laidotu
vėms. Maždaug tokie renginiai ir oficialių 
svečių iš okupuotos Lietuvos priėmimai 

dabar užpildydavo „Mildos” teatrą.
Apie 1982 m. „Mildos” pastatą nupirko archi

tektas R. Vari, kuris iš pagrindų perdirbo klubo 
kambarius įstaigoms, išgriovė teatro prieangį ir 
sumodernino išorės fasadą. 1991 m. rudenį „Mil
dos” teatras tebestovėjo, jau ant išnykimo ribos. 
Tuo laiku su fotografu Eugenijum Butėnu aplan
kėm „Mildą”, paskutinį kartą nufotografuoti šį 
pirmąjį lietuvių operos teatrą Amerikoje. Vidų 
buvo sunku matyti, tamsu, tik per kiauras lubas 
saulės spindulys apšvietė lopinėlį scenoje, lyg 
kviečiant dar kartą pasižiūrėt vaidinimo.

„Mildos” pastatas buvo nugriautas 2002 me
tais.

(Copyright — Gediminas Indreika)

Buračas
Atkelta iš 3 psl.

šiandienos etnokultūra ten sudėti ir B. Buračo 
straipsniai, iliustruoti gimtųjų apylinkių nuotrau
komis. Didelėmis brolio sūnaus akademiko An
tano Buračo pastangomis 1998 m. buvo išleistas 
nuotraukų albumas Kryždirbystė Lietuvoje. Ta
čiau visa tai - tik nedidelė dalis kraštotyrininko 
sukauptos tautos vaizdinės atminties lobyno, 
atspindinčio jos dvasią. O retrospektyvinis žvilgs
nis į mūsų fotografijos istoriją atskleidžia B. Bu
račo įtaką daugeliui Lietuvos fotomenininkų, - 
lietuviškajai mokyklai išties būdinga organiška 
dokumentinės ir meninės fotografijos principų bei 
galimybių jungtis.

Iškilios mūsų kultūros asmenybės 110 metų 
jubiliejus paminėtas jo gimimo dieną, sausio 18 d. 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Iniciatyvos 
tam ėmėsi Mokslininkų rūmai. Atminimo vakare 
kalbėjo akademikas Antanas Buračas, fotomeni
ninkas Stanislovas Žvirgždas, kraštotyrininkai 
Aleksandras Šidlauskas ir Libertas Klimka, Kar
mėlavos B. Buračo pagrindinės mokyklos moky
tojai. O svarbiausia - dideliame ekrane viena po 
kitos pasirodydavo įdomiausios Balio Buračo 
nuotraukos. Tokie gražūs renginiai gaivina is
torinę atmintį, dar ir dar kartą primena būtinybę

Puodininke Rupšienė pardavinėja puodus, 1930 m.

tiesti tiltus tarp praeities ir ateities. Balio Buračo 
asmenybė imponuoja absoliučiu savo misijos su
vokimu, tvirtu tikėjimu pasirinkto kelio reikalin

gumu. Jo autoportreto nerimastingas ir kiek prie
kaištingas žvilgsnis mus įpareigoja visokeriopai 
tęsti tautinės tapatybės stiprinimo darbus. □
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Naujas Vytauto Volerto romanas
ANATOLIJUS KAIRYS

Vytautas Volertas, Pranyko, ir tiek, romanas 
vietai ir laikui, išleido Į Laisvę fondas, tira
žas 400 egz. Redaktorius Jonas Vabuolas, 
dailininkas Gediminas Pampė, Kaunas, 2006.

Romanas dedikuojamas „Tiems, kuriems 
anos laikų atkarpėlės neteko pažinti, gal būtų ver
ta suvokti, kaip yra buvę tėvų žemėje, kaip žmo
nės rytais sutikdavo saulę, o vakarais rasdavo po
ilsį. Ir kodėl džiaugdavosi, kodėl kentėdavo” (Įva
das).

Veikalas suskirstytas į 4 dalis: Tėvas, Motina, 
Žentas, Marti. Bet šis suskirstymas tik simbolinis, 
jis neatspindi turinio paskirties. Pvz., tėvas mirš
ta vos 5-ame puslapy. Didelį ūkį, per 30 ha ir 9 gal
vų šeimą perima tvarkyti žmona. Motinai skirta
me skyriuje ji taip pat miršta 5-ame puslapy. Visą 
„gaspadorystę” ima tvarkyti vyriausioji duktė 
Ona su vyru Julium, kuris yra kelių kaimų seniū
nas, gaunąs 12 litų per mėnesį atlyginimo ir na
muose retai būna. „Žentas” miršta prieš tapda
mas žentu, o „Marti” „nespėjusi tapti Dilbų mar
čia, neša savo sielvartą”.

Romano vieta — Dzūkija, Alytaus apskritis, 
netoli seno ir jau apgriuvusio Raskaučiznos dvaro, 
Ronciškių ir Savanorių kaimuose, Krikštonių 
parapijoje, Seirijų valsčiuje. Veiksmo centras — 
turtinga Dilbų sodyba.

Visi Ronciškių ūkiai stambūs, mažažemių 
beveik nėra. Tik Savanorių kaimas, atsiradęs iš 
dvaro, skirstant žemes Lietuvos laisvės kovų sa
vanoriams (iš čia ir vardas). Čia ūkeliai smulkūs ir 
neturtingi, bet žmonės geri.

Viskas prasideda ir baigiasi iš Dilbų ir nuo 
Dilbų. Čia gyvena seniūnas Julius ir pienininkas 
Vladas Dilba. O ir Dilbų ūkis arti dvaro. Vladas 
dirba ir namuose, ir pieninėje, pėsčias nueina ir 
pareina.

Romano veiksmo trukmė — maždaug 11-12 
m. Prasideda prieš Vytauto Didžiojo metus — 
1930 m. ir baigiasi prasidėjus rusų - vokiečių ka
rui 1941 m. vasarą. Karo tragedija užbaigia Ron
ciškių ūkininkų gyvenimus, vargus, sklandumus 
ir nesklandumus, sumaišo su krauju vestuves, 
gimdymus, varžybas dėl įtakos, garbės ir ypač tur
to.

Romanas parašytas talentingai, kalba graži, 
literatūrinė, sakinys sklandus, malonu skaityti. 
Stilius realistinis. Turinys pakankamai moralus. 
Autorius mėgsta filosofuoti, kas neretai užgožia 
veiksmą, bet tokių atvejų nedaug. Filosofija pade
da skaitytojui suprasti, kodėl taip, o ne kitaip bu
vo padaryta. Viskas buvo vietoje ir su saiku.

Pirmuoju smuiku groja Dilbų šeima. Tvar
kinga, darni, darbšti, gražiai sugyvenanti su kai
mynais. Reikėtų pažymėti, kad visas Ronciškių so
džius — kone idealus: žmonės draugiški, taikūs, 
nepavydus, padeda vieni kitiems, čia einančias į 

Romanas parašytas talentingai, kalba 
graži, literatūrinė, sakinys sklandus, 
malonu skaityti.

mokyklą mergaites perneša per balutes, brastas, 
čia vienas piemenėlis pasaugo kito piemenėlio 
bandą, vieno rūpesčiai yra visų rūpesčiai. Gyvena 
kaip broliai ir seserys, kaip artimi giminės. Reta 
lietuviško kaimo idilija. Tokius kaimus tik roma
nuose galima sukurti, realybėje jų nėra. Susipyks
ta, kas be ko, bet tai smulkūs erzeliai, nesusipra
timai. Pasikeičia kietesniais žodžiais, bet niekam 
nekenkia, neskundžia, nėra nei peštynių, nei muš
tynių, nei sunkesnio nusikaltimo.

Vyriausias romano veikėjas yra Vladas Dilba, 
rimtas ir gražus vyras, baigęs Žemės ūkio mokyk
lą Alytuje, apsišvietęs, labiausiai išsilavinęs. Sei
rijų agronomas jį paskyrė pienininku naujai dvare 
įsteigtoje pieninėje. Visa apylinkė kasryt suvežą 

pieną, jį giria ir gerbia, perduoda visas naujienas, 
juo pasitiki.

Vladas turėjo vieną ydą — buvo lėtas, nesivar
žė dėl merginų. Jo jaunesni broliai vedė, seserys 
ištekėjo, o jis dar neturėjo merginos. Nėra laiko. 
Darbai namuose, darbai pieninėje. Tik peržengęs 
25 pradėjo galvoti apie vedybas. Netikėtai per ge
gužines pamaldas pastebėjo Češkų Katriutę ir ją 
pamilo. Pamilo ir Katriutė Vladą. Bet apie vedy
bas galėjo tik svajoti. Češkus buvo turtingiausias 
ūkininkas kaime, turėjo naują kuliamąją mašiną, 
ieškojo savo vaikams turtingų partnerių. Jis išva
rė savo sūnų Juozą, pamilusį neturtingą mergaitę, 
aišku, būtų išvaręs ir Vladą Dilbą, jei šis būtų drį
sęs pasipiršti jo dukrai. Vlado ir Katriutės meilės 
istorija, vedybų uždelsimas pasibaigė labai tragiš
kai.

Geras ūkis gali būti palygintas su maža val
stybėle. Čia viskas turi suktis kaip šveicariškas 
laikrodis. Paukščiai palesinti, karvės laiku pa
melžtos, arkliai pašerti. Jei vasara — į lauką, jei 
žiema — tvartuose prižiūrėti. Žemė suarta ir su
akėta, grūdai išbarstyti, javai nupjauti ir suvežti, 
iškulti ir į malūną nuvažiuota. Duona minta ne 
vien kaimas. Ponai irgi miega ant žemdirbio ran
kų. Viena galva, viena tvarka, vienas laikas. Tas 
ūkininkų dieninis ar sezoninis ritualas, tai lyg pa
maldos bažnyčioje — žodį seka muzika, darbą veja 
kitas darbas. Labai artimas žmogaus prigimčiai 
gyvenimas, tartum kraujo ritmas ar širdies pul
sas.

Dideliais žygiais Ronciškių ir Savanorių 
kaimai nepasižymėjo, tačiau buitiniai dar
bai bei rūpesčiai ir buvo jų gyvenimo drus
ka, kuri užkonservavo jų svajonių ir ilgesio tuštu

mas. Ši ritualinė druska taip susūdė visus žmones 
į vieną šeimą, kad jie gyveno vienu ir tuo pačiu 
gyvenimu: kai skauda vienam, skauda visiems, 
nepaprastas vieningumas, nuostabus sutarimas, 
užuojauta negirdėta.

Štai trys pavyzdžiai.
„Jėzau, Jėzau! — suaimanavo iš nuogąsčio 

Jurkšienė” (43 p.). Mat, į šulinį įkrito jos ėriukas. 
Nuėjo vandens pasisemti, o ten ėriukas kapstosi. 
„Jėzaumarija, prigers šėtoniukas”. Rėkė, šaukė 
vyrus, o vyrų nėra, visi laukuose bulves krauna į 
maišus, moterims padeda. Jos laimei keliu važia
vo seniūnas Julius. Išgirdęs Jurkšienės šauksmą, 
Julius padėjo dviratį ir pašaukė iš laukų vyrus ir 
moteris. Subėgo, sužiuro, šen ir ten, ėriukas kap
stosi, bet neišsikapsto. Daug žmonių, visi susirū
pinę, bet išeities neranda, sukasi apie šulinį, už
jaučia Jurkšienę, žiūri žemyn kaip į stebuklą. Tik 
kai atbėgo pusbernis Pranas Stučka, jis tuoj pasi
siūlė leistis žemyn, tik kad vyrai aprištų jį vade
lėms, jį su ėriuku ištrauks, kas ir buvo padaryta. 
Ėriukas išgelbėtas, visi laimingi.

O štai, Šalnų karvė išpumpo. Prisiėdė šviežių 
dobilų su rasa ir nuvirto. Visas kaimas subėgo, su

sirinko. Karvė - svar
bus gyvulys, visiems 
reikia pieno, gali nu
gaišti. Dejavo, pata
rinėjo, užjautė, bet ką 
daryti, nežinojo. Kaž
kas patarė karvei 
pradurti šoną arčiau 
šlaunies ir išleisti 
orą. Vienas atnešė 
virbą, kitas atnešė 

kirvį, trečias dar kažką. Ir pradūrė, ir išleido orą, 
ir karvutę išgelbėjo. Laimingi išsiskirstė.

Vieną naktį gudri lapė įsibrovė į Šalnų vištidę, 
nukando 5 vištas ir gaidį. Buvo gaila vištų, bet 
mergaitės labiausiai gailėjo gaidžio — nebus viš
čiukų. Kaimo vaikai žino, kad be gaidžio vištos 
nieko neišperės. Vėl sujudo visas kaimas, o kartu 
ir nusigando — jai taip atsitiko vienam, gali atsi
tikti ir kitiems — lapės naktimis nemiega. Verkė 
mergaitės. Dilbų vyriausioji davė Šalnai gaidį. 
Buvo daug džiaugsmo, mergaitės parsinešė gaidį 
namo kaip didžiausią brangenybę — dabar bus 
viščiukų.

Vladas nuėjo į giraitę, ten surado lapės olą ir 
pačią lapę pasislėpusią oloje — jos uodega buvo

Vytautas Volertas

matyti virš sniego. Vladas čiupo už uodegos, iš
traukė iš olos ir trenkė į medį. Užmušė ir atsinešė. 
Lapės kailis gražus, dvaro nuomininko sūnus nu
pirko už 200 litų.

Visa tai maži darbeliai, atrodo, jokie žygdar
biai, tiesa? Bet šiuose mažuose kasdienybės įvy
kiuose kaip tik ir pasireiškia pilkųjų kaimo herojų 
didybė: padėti, kada reikia, būti, kur reikia. Tai 
nėra paprasta.

Žmonėms taip pat rūpėjo jaunimas — visų 
ateitis. Kas vedasi, kas teka, kas su kuo vaikšto, 
kas kam peršasi. Pranas Stučka vis lenda ir lenda 
prie Dilbų Marytės, jau subrendusios gražuolės, o 
ši nuo jo bėga, jį asilu vadina, nors nei ji, nei kiti 
asilo nėra matę. Neapsikentusi Stučkos Marytė iš
vyko į Alytų, gavo darbą pas kažkokį poną ir po 
metų ištekėjo, net savo namiškiams nepranešusi, 
už girininko ar už miškų sargo, sako, gero žmo
gaus, niekas tikrai nežino.

Pranas Stučka buvo gerokai paraudęs. Kai 
atėjo komunistai, jis prisidėjo prie jų, pasidarė Sei
rijuose svarbiu pareigūnu, pradėjo visą kaimą šok
dinti, įsakinėti, organizavo grūdų gurguoles di
džiųjų švenčių metu, visiems labai įkyrėjo. Kai 
prasidėjo rusų - vokiečių karas, Stučką su keliais 
kitais vokiečiais sušaudė.

Ronciškių centru buvo laikoma Dilbos namai, 
bet iš tiesų visas kaimas veikė kaip centras. Be 
vieno neapsiėjo kitas, ir Češkaus kuliamoji mašina 
kūlimo metu keliavo nuo vieno prie kito, žmonės 
pyko, kad Češkus per daug ima, bet ja naudojosi,

Nukelta į 8 psl.
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Saul Bellow:
„Rašydamas turiu omenyje 
mane suprantantį žmogų"

m. garsus kultūrinis žurnalas The 
tUvT1 Paris Review savo 37-ajame nume
ryje paskelbė prieš beveik keturis dešimtmečius 
įvykusį pokalbį su žymiu dvidešimtojo amžiaus ro
manistu, Nobelio literatūros premijos laureatu, 
Saul Bellovv, mirusiu 2005 m. balandžio 5 dieną 
savo namuose, prie Bostono. Kuo gi ypatingas bu
vo šis žmogus?

Jis gimė 1915 m. liepos 10 d. Kanadoje, Que- 
beck provincijoje, žydo verslininko iš Peterburgo 
šeimoje. Rašytojo tėvai iš Rusijos į Kanadą emig
ravo 1913 m. Tikroji rašytojo pavardė - Saliamon 
Belous. 1924 m. Bellovv šeima įsikūrė Čikagoje. 
Saul Bellovv šio didmiesčio Rytų Europos žydų 
bendruomenėje užaugo, baigė Čikagos ir 1937 m. 
Nortvvestern universitetą, gaudamas antropolo
gijos ir sociologijos magistro laipsnį. Baigęs moks
lus, Bellovv dirbo redaktoriumi įvairiose leidyklose, 
užsiėmė žurnalistine veikla. 1944-1945 m. tarna
vo prekybiniame JAV laivyne. Dirbo antropologu 
Meksikoje, gyveno Nevada indėnų rezervate.

Bellovv kūryba — dešimt romanų, trumpi pa
sakojimai, veikalai scenai, esė rinkiniai - akivaiz
džiai buvo paveikta tiek žydiškos patirties, tiek 
kultūrinio Europos palikimo. Pasak vieno vokiečių 
kritiko, šis rašytojas jungė senojo žemyno tradici
jas su amerikiečių dvasinio gyvenimo vaisiais. Skep
ticizmo ir melancholijos paženklintuose roma
nuose jis vaizdavo — „ir intelektualo priešinimąsi 
žmogiškosios egzistencijos pažeminimams, ir švie
saus žmogaus žinojimą apie dvasines oazes, ku
riose įmanoma pasilsėti”. Dienraščio New York Ti- 
mes nekrologe tos oazės įvardijamos, kaip kny
gos, knygos, knygos... Bellovv vaizdavo modernų
jį, technokratinį pasaulį, negailėdamas ironijos ku
pino humoro, stebėdamas, kaip griūva didžiosios 
socialinės ar religinės architektūros, etika tampa 
antraeiliu dalyku.

Draugo skaitytojams siūlome ištrauką iš mi
nėtojo The Paris Review.

— Kai kurie kritikai priskiria amerikietiško na
tūralizmo mokyklai, galbūt dėl to, ką esate sakęs apie 
Dreizerį. Įdomu, ar Jūs pats priskirtumėte save šiai 
literatūrinei tradicijai?

— Aš manau, jog realizmo eiga devyniolik
tame amžiuje vis dar tebėra vienas didžiausių mo
dernios literatūros įvykių. Dreizeris, žinoma, buvo 
realistas, tačiau su tam tikrom genijaus savybėm. 
Jo kūriniai buvo nerangūs, gremėzdiški, o mąsty
tojas iš Dreizerio - gana vidutiniškas, tačiau jis tu
ri pojūtį, kurį kiekvienas žmogus suvokia kaip pir
minį ir kurio nebeturi daug šiuolaikinių rašytojų. 
Dreizeris valdo tą pojūtį žymiai tobuliau nei bet 
kuris dvidešimtojo amžiaus Amerikos rašytojas. 
Tai, kad Dreizerio emocijos neįsikūnijo tobuliau 
išvystytoje literatūrinėje formoje, daugumą žmo
nių priverčia jaustis nejaukiai. Teisybė, kad jo 
menas galbūt yra perdėm „natūralus”. Kartais jis 
naudoja masę žodžių, ne itin tiksliai nusakydamas 
tai, ką reikia nusakyti. Jis eina apgraibomis link 
tiesos. Ir galiausiai mes sekame jo neapgalvotais 
tiek personažų, tiek gyvenimo vingiais, ir tuomet 
sakome, kad Dreizerio romanai vienpusiškai iš
plėšti iš gyvenimo ir kaip tik todėl jie nėra roma
nai. Bet mes negalime jų išvengti - mes juos skai
tome. Kartais Dreizeris parodo, ir beveik nesi
stengdamas, tą pojūčio gelmę, kuri paprastai 
mums asocijuojasi su Balzaku arba Šekspyru.

— Ar šiuolaikinė amerikiečių proza uoliai sekė 
šia kryptimi?

— Tarp Dreizerio pasekėjų būta tokių, kurie 
manė, jog nerangumas ir gyvenimiškasis įtikėti- 

numas eina koja kojon. Tačiau 
gremėzdiškumąs nebūtinai yra 
susijęs su nuoširdumu. Daugu
ma „dreizeriečių” paprasčiausiai 
stokoja talento. Kita vertus, tie, 
kurie numoja į Dreizerį ranka, 
laikydami romano standartu 
vien „aukštojo meno” kūrinius, 
irgi prašauna pro šalį.

— Be Dreizerio, kokiais ame
rikiečių rašytojais Jūs dar domi
tės?

— Aš mėgstu Hemingvvay, 
Faulkner ir Fitzgerald. Man He
mingvvay yra žmogus, sukūręs 
itin reikšmingą meninę manierą 
bei gyvenimo būdą. Hemingvvay 
kalba sukūrė gyvenimo būdą jo 
kartos žmonėms, tokį gyvenimo 
būdą, kuris buvo prie širdies net 
ir seniems patetiškiems džentel
menams. Nemanau, kad He
mingvvay buvo didis romanistas. Fitzgerald roma
nai man patinka labiau.

— Jeigu paliktume šone amerikiečių literatūrą ir 
pakalbėtume apie devynioliktojo amžiaus rusų litera
tūrą, kuria, kaip Jūs sakėte, rimtai domitės. Kas bū
tent Jus ten žavi?

— Rusai turi tiesioginę charizmatinę jėgą, at
leiskite man už šį Max Weber žargoną. Jų tradicija 
leidžia jiems laisvai išreikšti savo jausmus, skirtus 
gamtai ir žmonėms. Mes gi paveldėjome gerokai 
apribotą ir sukaustytą požiūrį į emocijas, todėl 
privalome dirbti, atsižvelgdami į puritoniškus ir 
stoiškus suvaržymus. Mums trūksta rusiško atvi
rumo. Mūsų takas siauresnis.

— Kurie dar rašytojai Jums yra įdomūs?

— Aš ypatingai domiuosi Joyce ir Lavvrence. 
Kai kuriuos poetus skaitau be paliovos. Net nega
lėčiau pasakyti, kokią vietą jie užima mano teori
nėje schemoje, tik žinau, kad esu labai prie jų pri
sirišęs. Jeitsas yra vienas jų, Hart Crane - dar vie
nas. Pridėkim dar Hardyį ir Walter de la Mare. 
Nežinau, ką jie turi bendra, turbūt nieko. Teži
nau, kad negaliu nuo jų atsiplėšti.

— Sakoma, jog negalima mėgti ir Lawrence, ir 
Joyce, būtina rinktis vieną iš jų. Ar sutiktumėte su 
tokiu požiūriu?

— Nesutikčiau. Į Lavvrence seksualines teori
jas aš nežiūriu labai rimtai. Jo meną aš traktuoju 
rimtai, bet ne jo doktriną. Jis ne kartą įspėjo mus 
nepasitikėti menininku, bet tikėti kūriniu.

— Prieš šį pokalbį esate minėjęs, kad nenorė
tumėte kalbėtis apie ankstyvuosius savo romanus ir 
tai, kad Jūs dabar jaučiatės visai kitu žmogumi nei 
buvote tuomet. Norėčiau išgirsti bent kelis žodžius 
apie tai, kaip Jūs pasikeitėte.

— Manau, kad tuomet, kai rašiau savo pirmą
sias knygas, dar buvau baikštus. Kaip rašytojas ir 
menininkas aš jutau neįveikiamą baimę prisista
tant pasauliui. Aš turėjau parodyti savo sugebėji
mus, pagarbą formaliems reikalavimams. Trum
piau tariant, aš nedrįsau parodyti, kas esu iš tiesų. 
Kuomet pradėjau rašyti romaną Augte March, aš 
atsisakiau visų šių apribojimų. Manau, kad atsisa
kiau per daug ir nuėjau per toli, tačiau tuo metu 
jutau stiprų atradimo jaudulį. Aš buvau išplėtęs 
savo laisvės ribas ir kaip emancipuotas plebėjas 
tuo papiktnaudžiavau.

Rašyt. Saul Beilow

— Jūsų romano Hercogas populiarumas ne
galėjo nepakeisti Jūsų gyvenimo. Kodėl, Jūsų nuo
mone, jis iki šiol lieka populiariausiųjų viršuje?

— Nesutinku su paplitusia nuomone, jog jeigu 
jau tu rašai populiariausįjį, tai reiškia, kad tu iš
davei savo pricipus arba pardavei savo sielą. Ži
nau, jog dalis žmonių tuo šventai tiki. Galvoju, jog 
tokia nesuprantama knyga kaip Hercogas, pasi
rodžiusi 8,000 egz. tiražu, turėjo tokią didelę pa
klausą dėl to, jog nesąmoningai sukėlė daugelio 
žmonių simpatijas. Iš tų aibės laiškų, kuriuos ga
vau, supratau, kad knyga aprašė daugeliui pažįs
tamą nemalonią situaciją. Hercogas patraukė žy
dų kilmės skaitytojus, tuos, kurie buvo išsiskyrę, 
universitetų absolventus, pigių leidimų skaityto
jus, tuos, kurie dar tikisi pagyventi, ir t.t.

— Kiek Jūs žinote apie skaitytoją, kuriam ra
šote? Kokia būtų Jūsų ideali auditorija?

— Rašydamas turiu omenyje mane supran
tantį žmogų. Viliuosi to, anaiptol ne tobulo, dekar- 
tiškojo supratimo, bet bent apytikslio, žydiško. Ir 
taip pat noriu pajusti pritarimą, kas yra žmogiška. 
Tačiau neturiu omeny jokio idealaus skaitytojo, 
tikrai ne. Aš suvokiu save kaip ekscentriką, kuris 
negali sutikti, kad jo ekscentriškumai ne visai 
suprantami.

— Norėčiau, kad ką nors pasakytumėte apie 
vietas, kuriuose vyksta Jūsų kūrinių veiksmas. 
Bendram kontekstui, kuriam vyksta veiksmas, tas 
suteikia ypatingos reikšmės. Jūsų romanų veiksmas 
vyksta Čikagoje, New York ir netgi Afrikoje. Kiek 
veiksmo aplinka yra svarbi kūriniui?

— Jūs man pateikėte klausimą, į kurį, ma
nau, nė vienas neatsakytų. Žmonės rašo realistiš
kai, tačiau tuo pat metu jie nori sukurti veiksmui 
tokią aplinką, kurioje žmogaus elgsena taps kaž
kuo ypatinga, o tai atskleidžia gyvenimo žavesį. 
Ką reiškia literatūra be šių dalykų? Dickens Lon
donas niūrus, bet taip pat ir prabangus. Būtent 
realizmas nori sunaikinti šias ypatybes. Pasaky
čiau taip: jeigu nori būti iki galo realistiškas, tu 
patalpini savo meninę erdvę į grėsmės zoną. Dic
kens kūriniuose anapus rūko nėra jokios tuštu
mos. Jo veiksmo aplinka visada yra žmogiška.

Vertė ir parengė Julius Keleras 
Vertimas skelbiamas sutrumpintas
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Romanas
Atkelta iš 6 psl.

nes su talka perdien baigdavo kūlimą.
Autorius veikalo pabaigoje rašo: „Ronciškių 

seniai nėra... Niekas nežino, kad čia buvo apgriu
vęs dvaras, niekas negirdėjo apie jame pilstytą pie
ną. Negirdėjo Nedzinskų, Stučkų, Dilbų, Ceškų. 
Dingo jie. Kur ir kaip dingo, nei kas žino, nei rūpi
nasi. Pranyko ir tiek. Gal net miškuose, kur nors 
tarp šaknų susislėpė, kad išlikusiems pro samanas 
palaimą-gerintų”. Aš vis dėlto manau, ne kaip re
cenzentas, o eilinis skaitytojas —jie nedingo ir ne
dings. Kas parašyta — parašyta. Tautos istorija. 
Nei kaimai, nei žmonės, nei jų darbai ar aukos. 
Vienus, kurie aktyviai pasireiškė, pats autorius 
rašo, atėję vokiečiai sušaudė, kitus rusai išvežė į 
Sibirą, dar kiti išsislapstė... O dauguma, pvz., Sa
vanorių kaimas, išėjo j mišką partizanauti po 3 ar 
4 metų, tapo laisvės kovotojais, gynė savo žemę, 

namus, buvusį laimingą gyvenimą. Taip atsirado 
tautos legendiniai milžinai. Jie niekada nedings iš 
mūsų sąmonės, iš mūsų širdies, iš mūsų tautos 
istorijos. Tą žinome mes, tą žino ir mūsų vaikai.

Romanas parašytas sumaniai, gero rašytojo 
ranka, tačiau, kaip sako rašto žymūnai, visiškai 
tobulo veikalo nėra. Gal todėl, kad nėra visiškai 
tobulo rašytojo ar apskritai tobulo žmogaus. Todėl 
ir šiam V Volerto romanui Pranyko, ir tiek turiu 
priminti vieną riktą, iš anksto autorių atsiprašy
damas. Tai — svarbiausio veikėjo Vlado Dilbos at
sitiktinė mirtis. Kodėl reikėjo jam mirti? Jis netu
rėjo nei vieno priešo. Jo mirtis nėra išriedėjusi iš 
turinio sąrangos, veiksmo atomazgai jo mirtis irgi 
nereikalinga. Norom nenorom turiu pasakyti, kad 
Vlado Dilbos mirtis yra dirbtinė.

Be to, Vlado mirtimi buvo nekaltai nubausta 
jo sužadėtinė, gražiausias ir taikingiausias roma
no personažas — Ceškų Katriutė, su kuria vestu
vės turėjo įvykti už dviejų savaičių. Ji taip Vladą 
mylėjo, kad liko netekėjusi, dirbo kolūkyje karvių 
melžėja ir visą gyvenimą verkė. Kam to reikėjo, 
kuo pateisinti?

Visi esame skaitę romanuose ar matę drami
niuose veikaluose skaudžių, fatališkų tragedijų, 
bet daugelyje jų yra paliktas „vilties žiburėlis”. Jis 
spingsi ilgai, kartais labai ilgai — dešimtmečius 
(taip yra atsitikę Lietuvai), šimtmečius (taip yra 
atsitikę Airijai), kartais tūkstančius metų (taip 
yra atsitikę žydų tautai), bet kai tas „vilties žibu
rėlis” pabunda, užsiliepsnoja, jis duoda mirusiai 
tautos praeičiai naują gyvenimą, tauta tartum fe
niksas pakyla iš pelenų ir ima dainuoti. Tokio „vil
ties žiburėlio” šiame romane nėra. Vladas Dilba ir 
Češkų Katriutė galėjo būti šiuo „vilties žiburėliu”, 
tam buvo ruošiami, bent taip man atrodė iš turi
nio eigos.

Nepaisant šios pastabėlės, mes turime būti 
dėkingi rašytojui Vytautui Volertui už romaną, 
praturtinusį mūsų grožinės literatūros lobyną.

★ * ★

Išleido ) Laisvę fondo Lietuvos filialas. Spaustuvė „Mor
kūnas ir Ko”, Draugystės g. 17, LT - 51229 Kaunas. Už
sakymo nr. 6-469.

Diana Glemžaitė
Atkelta iš 2 psl.

daug eilėraščių ar tik paskirų posmų išdalijo 
draugėms. Jau studentė Kaune ir aktyvi rezis
tente prieš okupantus paliko ištisus bloknotėlius 
giminėms bei draugams, kad išsaugotų. Dėl bai

sių okupacijos sąlygų, dėl eilėraščių saugotojų 
trėmimų ir žūčių, dėl pavydo poetės kūrybingu
mui ir dar dėl daugelio kitų priežasčių, didelė da
lis jos kūrybos nebeišvydo dienos šviesos. Knygos 
sudarytojai kviečia nespausdintų Dianos eilė
raščių turinčius, ar ką nors apie poetę žinančius, 
jiems pranešti adresu: Kražių g. 7—3, 2001 Vil
nius. Bet tai buvo prieš 12 metų, kai iš spaudos 
išėjo 1,500 egzempliorių Mes mokėsim numirt. 

Įdomu, ar kas atsiliepė?
Su pasibaisėjimu tenka stebėtis, kad po Atgi

mimo niekas nesurado žuvusiųjų kaulų ir jų pa
garbiai neperlaidojo. Toje vietoje vykdę komerci
nes statybas, darbininkai tvirtinę žuvusiųjų kau
lų neradę. Nežinia, kas tarp knygos Mes mokė
sim numirt išleidimo ir šio Dianos 80-mečio pri
siminimo padaryta? Vilkimės, kad Lietuvoje kas 
nors, kur nors atsilieps. □

DIANA
GLEMŽAITĖ

MES GRĮŠIME Į NAMUS

Ateis diena, kai audros bus nurimę, 

Šviesia viltim blaivysis vėl dangus, 

Ir atsikvėps laukai, miškai, arimai 

Nauja ryžtim ir laisvės didumu.

Ateis diena, kai soti jau bus žemė

Mūs ašarų ir kraujo, ir kančios.

Nuslinks ūkai čia rūstimi grumenę 

Negrįžtamai, o ne - jau niekados.

Vėl drąsiai kals maži daigai velėną 

Pavasario ir saulės trokšdami

Šypsosis mums, praeinantiems, purienos, 

Čiurlens upeliai dainą nešdami.

Ir grįšim taip mes vieną kartą, drauge,

Į tolumoj palikusius namus.

Vėl grįšim ten, kur gimėme, kur augome, 

Kur brendo laisvės jausmas nemarus.

VEIDRODIS SUDUŽO

Veidrodis sudužo... Kam nelaimę neša? - 

Sutrupėjo stiklas gabalais mažais.

Į širdies gilybę vienas kartus lašas

Krito ir įkrito taip giliai giliai...

Tu ar aš nuliūsim? - Gal liūdėt neverta - 

Rudeninėj saulėj gal dar nusijuokt? - 

Kaip visad prieš naktį užsivers čia vartai, 

Kris pageltę lapai... Bus toks pat ruduo.

Atsargiai tą stiklą dužusi ir trapų 

Surinksiu dar kartą, sudėsiu atgal...

Pilkos mūsų dienos, skubančios į kapą, 

Nepražys šalnoje spindinčiais žiedais.

Ne, nebus ten veido tam stikle šaltajam.

Bus ten pilka, tuščia... nieko ten nebus. 

Ten nepamatysiu ašen šypsnio Tavo.

Sutrupa, sudūžta viskas pamažu...

O tačiau šįvakar veidrodis kam dužo? - 

Nežinau, gal niekad nežinosiu aš - 

Ir kuris mes vėtroj rudenio nuliūsim, 

Ir kuriam nelaimę nežinia atneš.

* * *

Ateina naktys, nemigu dainuojančios ir gilios. 

Už lango - žvaigždės žėrinčios, žiedų kvapai. 

Naktin be žvilgsnių žiūri akys. Akys mirusios. 

Ir veidas dega ant palangės mėlynai.

O už pečių - ištempta drobė blankiai šviečia 

O už pečių - didysis sielvartas baisus... 

Nuvytę gėlės, ilgesys ir - daugiau nieko.

Ir ant teptukų džiūsta liekanos dažų.

Paliečia drobę pirštai virpantys ir tylūs

- Ir ten juk juokiasi dangus, mieli veidai. 

Be žvilgsnio šypsos akys. Akys mirusios. 

Bežodė ašara blakstienom nusileis.

Dvasia pritvinkus nerimo ir pakilimo. - 

ji žvilgsnį genijaus gūdžioj tyloj išgirs.

Ir - kruvina tiesa - mintis negimusi 

jau pasmerkta tamsos šešėliuos mirt.

Ir juodumoj - subėga spalvos šviesios, ryškios 

Ir kužda, nebūtis baisi, pikta.

- Tai kyla prieš raupsuotą elgetą pavydas - 

Jam rytas saulę atneša, o tau - tamsa.

O taip! Tamsa! Ir neviltis, įspaudus spyglį 

Sielon - taip amžinai, ją amžinai lydės.

Nakty be žvilgsnio skęsta akys. Akys mirusios 

Kaip tolumoj užgesusi žvaigždė.

* * *

Ir bus pavasaris, žydės alyvos,

Ir birs žiedai nuo vyšnios ant takų, - 

Pakils tyliai, kaip žvarbios vėtros kyla, 

Toks atminimas, toks tolus tolus...

Vai nepaklaus gegužė, ko nuliūdus 

jauna galva su sielvartu nulinks — 

Vai, nepaklaus, kas sieloje bedūksta, 

Kas su pavasariu niekada nebesugrįš...

Ir bus meilė, meilė kaip miražas

Gamtos vaikų, išaugusių žieduos,

Ir buvo mintys, ir svajonės gražios, 

Bet... jau paliko toliuos mėlynuos.

Ir nesugrįš ta pasaka kaip aidas,

Ir nesugrįš ta meilė žieduose, - 

Nuėjo ji, kaip daugelis nueina 

Pilkų dienų, pilkam sapne viena.

Ir bus pavasaris, žydės alyvos,

Ir birs žiedai nuo vyšnios ant takų.

Nebus tik meilės, meilės, kuri mirė,

Ir dar kažko su meile nebebus.
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