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Pastabos pačiam sau 

Pertekliaus vaikai 
T "ie pradeda nuo pertekliaus dar vaikystėje. Kiekvieno 

tėvelio ar mamytės pasididžiavimą prieš gimines ir kai
mynus kutena žaislų krūva, per kurią nematyti mažylio. 

Tuos žaislus jis maigo, lamdo, drasko, kol sulaužo arba nusibos
ta, ir tada juos numeta j kampą. Rūpestingi tėvai atneša naujų 
žaislų. 

Vėliau ateina mokyklos metas. Mokyklinė uniforma - šalin, 
nes tai negražu ir nemadinga. Suolo draugė turi tokią gražią suk
nutę, geriausiosios draugės batukai su blizgančiomis sagtelėmis ir 
dar paaukštinti. Berniukams labai svarbu džinsų firma (juo gar
sesnė, tuo geriau) ir jų išvaizda: juo labiau apiplyšę, tuo madingesni. 
Vyresnieji gimnazistai, žiūrėk, jau važinėja automobiliais, o pradinukai 
užsiklykia, reikalaudami mobiliojo ir kompiuterio. Taip į jų smegenines 
tiesiog Įauginamas Jo didenybė Daiktas, kurį - jie tai jau gerai žino - su
teikia Jo didenybė Pinigas. 

Motinos dienos proga penkiametis anūkėlis atėjęs sveikinti močiutės 
įspraudžia jai j delną dovaną - penkių litų monetą. „Ką nors nusipirksi 
paaiškina. Šito nebuvo prieš dvidešimt ar penkiolika metų. Vadinasi prog-
resuojam, vejamės Ameriką ir Europą, nes atsilikom beviltiškai. Tik neži
nom, kad tos vertybės, kurios ten buvo svarbios prieš dvidešimt metų, dabar 
jau pasenusios, žmonės atsigosta, jog ne Daiktas yra svarbiausias jų gyve
nimo tikslas. Europoje, o ypač Amerikoje, svarbiau už dolerį tampa 
gailestingumo akcijos, labdaros vajai, meilės artimui institutai. Per mūsų 
Nepriklausomybės kone dvidešimtmetį užaugo nauja - pinigų - karta. Per
tekliaus karta, kuri nemoka džiaugtis mažais dalykais. Ji, kaip tie maži vai
kai, meta dar gerą daiktą (žaislą) laukan ir trokšta naujo, nes senasis nema
dingas. Drabužis, telefonas, televizorius, automobilis, butas ir 1.1, tampa ne
mielas, nes nemadingas. Pertekliaus karta nesuvokia, kad daiktai irgi turi 
savo „sielą" ir kalba su mumis tėvų ir protėvių meilės kalba. Pertek
liaus karta tapo kelių siaubūnais, potencialiais žudikais, kurių ne
suvaldo nei liberalūs įstatymai, nei mažus atlyginimus ir pavojingą 
darbą turintys policininkai. Karas Lietuvos keliuose vis dar pra
laimimas, o tauta žudosi tokia „įdomia" susinaikinimo forma. 

Mykolas arkangelas 
Lietuvoje 

Si 

Pi ,ertekliaus karta tvinsta tabako ir „žolės" dūmuose, nes taip pa
prasta už mokyklos kampo surūkyti cigaretę, nuryti ekstazi 
tabletę, o paskui apdujusią galva ir užgesusiom akim spok

soti į klasės rašomąją lentą ir nieko nematyti. Ir negirdėti, ką 
aiškina mokytojai. Ir nieko negalvoti, nebent kaip bus smagu 
diskotekoje arba po jų - sekso pratybose. Iš viso to atsiranda 
dideli reikalavimai valstybei, kad per mažai pinigų stipendi
joms, per didelės įmokos už mokslą, ir jokių reikalavimų sau. 
Atsiranda draugų ir draugių, gyvenančių kartu jau nuo pirmo 
kurso, kuriuos paprasčiau būtų vadinti sugyventiniais. 

Sugyventinių karta gimsta iš pertekliaus/pinigų kartos, 
nes pinigas įpareigoja ne meilei ar šeimos pareigai, o kūno 
malonumui ir naujo pinigo gamybai. Kurioje vietoje 
atsiduria sąžinė, moralė, pareiga, atsakomybė? O, tai 
atgyvenę dalykai! Dabar viešpatauja tik teisė. Vaiko teisė 
prieš tėvus, kad jie nedrįstų nei subarti, nei juo labiau 
nubausti. Mokinio teisė prieš mokytoją, ir mokytojas, ją 
pažeidęs, gali prarasti darbą. Vienoje Panevėžio mokykloje 
motina su dviem sūnumis sužalojo direktorių jo paties 
kabinete, subraižė veidą, sudaužė akinius, trenkė jo mobilųjį 
telefoną į sieną, kai šis norėjo iškviesti policiją, apspardė 
duris ir išėjo. Ir ką gi mūsų teisėsaugos sargai, mokyklos 
bendruomenė, žiniasklaida ir visuomenė? Ogi nieko. Sis 
faktas buvo praleistas negirdomis. Kaip kasdienis reiškinys? 
Šis faktas liudija, kad pertekliaus vaikai gali labai smarkiai 
pakeisti ne tik visuomenę, bet ir pagrindines vertybes, kurias 
ta visuomenė kūrė per šimtmečius. Dekalogo moralę gali 
pakeisti Satanos imperijos įstatymų rinkinys... 

ekmadienį, rugsėjo 30 dieną, 
daugelyje Lietuvos bažnyčių 
vyksta Mykolo arkangelo atlai

dai: Kauno Įgulos bažnyčioje, Mari
jampolės katedroje-mažojoje bazili
koje, kur ilsisi palaimintojo Jurgio 
Matulaičio palaikai, abiejų Varėnų 
(senosios ir naujosios) bažnyčiose, 
Širvintose ir Musninkuose, kur 
prie bažnyčios stovi dailininko An
tano Kmieliausko sukurta įspū
dinga skulptūra - Mykolas ark
angelas, nugalintis blogį. Šią 
skulptūrą, Musninkams sutei-

fl kiančia tam tikrą sakralumo au-
rą, mecenavo dvi seserys Barei-

m kaitės - Marija ir Irena, kilusios 
iš Musninkų. Irena - seselė Mar-

I garita iš Putnamo, Marija Reinie
nė - Draugo fondo pirmininkė, 
nenuilstanti Draugo globėja, rė

mėja, įvairių iniciatyvų autorė. 
Angelų kunigaikštis Mykolas, 

kaip mes žinome iš Senojo Testa
mento, numalšino pirmąjį maištą, 

kuris kilo Danguje, antgamtinėje tik
rovėje, kada šviesos nešėjas Liucife

rio, pats gražiausias ir Dievo myli
miausias, iš puikybės atsisakė paklusti 

Dievui. „Tikėjimo mokyme pati pirmoji iš didžiųjų 
nuodėmių yra puikybė, - sako Sv. Mykolo arkan-

i ^ gėlo bažnyčios Senojoje Varėnoje klebonas 
Pranciškus Civylis. - J i iškelia žmogų į kvai
lumo aukštumas, sustabdo bet kokį progre

są, nes žmogus ima galvoti, kad jis gra
žiausias, protingiausias ir gali niekinti 

kitus". 
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Manto Paulausko skulptūra Senosios Varėnos bažnyčioje. 

Mar ius Simaniškis 

Šio šeštadienio Kultūros turinys 

1 psl. Marius Simaniškis. Pertekliaus vaikai. 
Mykolas arkangelas Lietuvoje. 

2 psl. Aldona Žemaitytė. Scenografijos primadona. 

4 psl. Daiva Litvinskaitė, Aurelija Tamošiūnaitė. 

Etniškumas, tautų dialogas ir rasistinė netolerancija. 

6 psl. Virginija Paplauskienė. Sugrįžimas j pažadėtąją žemę. 

7 psl. Birutė Pūkelevičiūtė. Eilėraščiai. 

8 psl. Aldona Žemaitytė. In memoham Birutė Pūkelevičiūtė. 

ngelai sukilo prieš Dievą, 
nes šis labiau už juos pa-

ilo žmones, žemesnius 
už angelus savo kūrinius. Ange
lų kunigaikštis Mykolas mini
mas pranašo Danieliaus knygo

je ir Sv. Jono apaštalo Apokalip
sėje. Čia jis vaizduojamas kaip 

žmonijos gynėjas Paskutiniame Teis
me, sakydamas: „Viešpatie, nežinok". 
Tai reiškia - atleisk, dovanok jų kaltes 
ir nuodėmes. 

„Kova tarp Mykolo arkangelo ir 
blogio jėgų, arba Piktosios dvasios, tę
siasi. Bet laimi gėris. Neveltui palai
mintasis Jurgis Matulaitis pasirinko 
devizą: blogį nugalėti gerumu", - mąs
to kun. P Civylis. O pranašo Danie
liaus knygoje skaitome: „Užvirė Dan
guje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo 
su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo an
gelai, bet jie pralaimėjo ir nebeliko 
jiems vietos danguje. Taip buvo iš
mestas didysis slibinas, senoji gyvatė, 
vadinamas velniu ir šėtonu, kuris su
vedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo iš
mestas žemėn ir kartu su juo buvo iš
mesti visi jo angelai." Q 
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Scenografijos primadona 

R. Wagneris, „Lohengrinas", du kostiumų projektai, 1989 

ALDONA ŽEMAITYTĖ 

Primadona, jei teisingai išsiaiškinau, yra pir
moji dama. Nebūtinai dainininkė. Pirmoji 
dama - tai galima sutikti kiekvienoje profe

sijoje. Dailininkė Dalia Mataitienė yra Lietuvos 
scenografijos primadona. Teatro kostiumų kara
lienė. Po Liudo Truikio, kurį laikome Lietuvos 
scenografijos grandu, suvedusiu draminį kūrinį, 
dailę ir muziką į harmoningą sintezę, ji yra pir
moji tarp scenografijos didžiųjų. L. Truikys turėjo 
tiek daug dvasios didybės ir stiprybės, kad pajėgė 
atsispirti socialistinio realizmo padiktuotiems ka
nonams ir kurti savitus scenovaizdžius, kurie tapo 
mūsų scenografijos klasika. Dalios Mataitienės 
kūryboje regime tuos pačius aukšto lygio reikala
vimus scenos menui ir dailei, tą atkaklią kovą už 

Dalia Mataitienė 

meno kokybę, nepaprastą kantrybę, kurią ji pa
rodo kurdama kiekvieną naują scenovaizdį ar kos
tiumus, didelę atsakomybę už savo darbą, o šalia 
to - žaižaruojančią kūrybinę fantaziją, išradingu
mą, nuolatinį meninį atsinaujinimą, kurį pavadin
čiau nuolatiniu vadavimusi iš kūrybos šablonų, 
kurie gresia kiekvienam menininkui, linkusiam 
kartoti save patį. 

Tai paliudija D. Mataitienės paroda „Teatras 
47. Retrospektyva", surengta Lietuvos teatro, mu
zikos ir kino muziejuje Vilniuje. Ekspozicija aprė
pia 47 kūrybinio darbo metus. Ekspozicine išmone 
ji man primena teatrą (dailininkė pati režisavo 
savo parodą, per kūrinių komponavimą, jų apšvie
timą pasiekdama teatrališkumo, kuris kelia žiū
rovų susižavėjimą, kai iš salės į salę jie keliauja, 
apžvelgdami vis naujus dailininkės meninius pa
saulius, stebinančius netikėtais rakursais). Tai ir 
tam tikras žaidimas, įtraukiantis žiūrovą į atradi

mo džiaugsmą, ir stulbinantis įspūdis, 
kurį sukelia Dalios Mataitienės kūry
binė energija ir išmonė. 

Paroda prasideda atvirkštine tvar
ka: pirmosiose salėse eksponuojami 
vėlyvieji, brandžiausi jos kūriniai, po 
to - ankstyvieji, kurie rodo įdomios 
menininkės gimimą ir vadavimąsi iš 
aukštosios meno mokyklos įdiegtų ka
nonų, paskutinėse salėse - improvi
zacijos, kurias D. Mataitienė sau lei
džia lyg svaiginantį skrydį į kūrybos 
laisvę. Štai R. Wagnerio „Lohengrino" 
scenografijos ir kostiumų projektai, 
atlikti popieriuje guašu ir mišria tech
nika. 1989-ieji. Prie darbų pažymėta, 
kad tai buvo Nacionalinio operos ir 
baleto teatro užsakymas, atidėtas kei
čiantis administracijai. Tai reiškia, 
kad menininkė patyrė moralinį ir ma
terialinį nuostolį, nes vargu ar kada 
nors prireiks jos puikių scenovaizdžių 
ir kostiumų projektų, pasižyminčių 
ekspresyvumu, atliepiančių R. Wagne-
rio muzikos dramatizmą. Figūros -
plastiškame judesyje, jos atskleidžia 
kostiumų grožį, tarsi skrenda, žvilgė-

damos auksu ir bronza. 
Įspūdingi W. Shakespeare'o „Ričardo II" 

scenografijos ir kostiumų projektai (1985, spek
taklis Kauno dramos teatre, rež. Jonas Vaitkus), 
kaip ir Lietuvos kino studijai rengtas G. Verdi 
„Don Juanas" (1988). Scenografija piešinyje su
komponuota kaip scenos dėžutės erdvėse išdėstyti 
scenovaizdžiai, su plastiškom figūrom, sutelktom 
pokalbiui, šokiui. Rytietiški motyvai, puošni orna
mentika, veidų, kostiumų judesio plastika jautriai 
išreikšta šešių dalių „Giesmių giesmės" improvi
zacijoje Senojo Testamento tema (1993). O štai ir 
vėl G. Verdi. Tai „Nabuco" scenografijos ir kostiu
mų projektai (spektaklis Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre, 1992). Švyti bronza piramidinis Ba
bilono architektūros statinys, griežtos, statiškos 
didingų valdovų ir karių simboliškos pozos, liudi
jančios dailininkės įsigilinimą į senovės Babiloni
jos papročius, architektūrą, aprangą. 

Eduardo Balsio „Eglė žalčių karalienė" 
(NOBT) - kinetiniai vandens, dangaus ir žemės 
motyvai scenografijoje, o kostiumuose - liaudies 
audinių grafikiniai, modifikuoti atspindžiai. Pieši
nys artėja tradicinio link, o D. Mataitienė visa gal
va panyra į mūsų protėvių etnografiją, sakytinį ir 
vaizdinį lietuvių liaudies meną, kai su savo vyru, 
režisierium Povilu Mataičiu dirbdama Lietuvių 
folkloro teatre Rumšiškėse (1976 -1982) impro
vizavo „Lietuvių gaidas", pirmą kartą iškeldami į 
viešumą mūsų liaudies sutartinių grožį, autentiš
kų apdarų vertę. Dailininkė sako, kad Folkloro 
teatrui atidavė didžiausią kūrybinės energijos 
dalį, bet tas kūrybos laikotarpis ją pastūmėjo va
duotis iš lietuvių scenografams būdingų stere
otipų, kurių pasitaikė ir jos kūryboje, kai baigusi 
studijas pradėjo dirbti Kauno muzikiniame teatre. 
Gilindamasi į savo tautos istoriją ir meną, Dalia 
Mataitienė įsitikino, kad tautos šaknų, jos dvasios 
suvokimas yra didžiausia jos gyvenimo prasmė, 
kad tai, ką ji darė Folkloro teatrui, kas vėliau 
perėjo į V Mykolaičio-Putino „Valdovo" scenogra
fiją (Šiaulių dramos teatras, rež. A. Ragauskaitė, 

. 1974), kas ypač ryškiai atsispindėjo B. Kutavi
čiaus ir S. Gedos „Strazde, žaliame paukštyje" 
(Kauno dramos teatras, 1984), išaugino ją kara
liškiems „Nabuco", „Lohengrino", „Ričardo II", 
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G. Verdi, Nabuco. Kostiumas ir scenovaizdžio fragmentas. 

Marijos Stiuart" spektaklių scenografijos vaizdi
niams. 

Jau Atgimimo metais (1989) Dalia ir Povilas 
Mataičiai parodė spektaklį „Apraudosime Prūsijos 
žūtį (gedulo mišios baltų karžygiams atminti)", 
tai buvo duoklė savo tautai, tiksliau - protautei, 
gėrio ir istorinės atminties žadinimas tada, kai vi
suomenė to buvo labiausiai ištroškusi. „Tikėjimas 
yra vienintelis žmogaus ginklas, suteikiantis min
čiai gyvybę ir galią", - toks Dalios Mataitienės credo, 
kuriuo ji grindžia savo kūrybos prasmę, lyg ar
cheologė atkasdama tikro liaudiško silueto, spalvų ir 
raštų moterų ir vyrų drabužių bei nešiosenos lo
bius. Žiūrovus jaudino tos spektakliuose judančios 
damos su puošniomis prijuostėmis, kepurėlėmis, 
čepčiukais, apsisiautusios kutuotomis skaromis, 
avinčios kulnėtais suvarstomais bateliais, o vyrai 
su milo čerkasėliais, sermėgėlėm, baltų marškinių 
apykakles pasirišę spalvotomis skarytėmis. 

Paskutinės parodos „Teatras 47. Retrospekty
va" salės - tai kaukėmis, personažais iš Folkloro 
teatro laikų knibždantis dailininkės fantazijos 
arealas. Apžiūrėjęs visą parodą geriau supranti ir 
pajunti Lietuvos valdovų ir karių apdarų kilnią 

eleganciją, istorinių asmenybių, kaip karalienės 
Elzbieta ir Marija Stiuart, išdidų aristokratizmą ir 
menininkės santykį su laiku, jo problematika, siu
žetų dramatizmu bei amžinais žmogaus likimi-
niais ženklais - kančia, susitaikymu, atgaila. 

Ir vis dėlto, iš kur ateina ta kūrybinė galia, kur 
slypi paslaptis, kad trapi tamsiaakė moteris 
turi tokį galingą užtaisą ieškoti tobulos formos 

ir rasti ją per simbolį, per ženklą erdvėje, per dva
sinę patirtį, kurią išdrįsta atskleisti ir reflektuoti 
taip, kaip liepia jos kūrybinė sąžinė. Dalia Matai-
tienė turbūt drąsi, darbšti ir valinga iš prigimties. 
Įsitikinusi, kad socialistinis realizmas ne jai, ne
dvejodama metė tapybos studijas ir Dailės insti
tute (dabar Akademija) perėjo į scenografijos sky
rių, kur būsimasis dailininkas buvo šiek tiek lais
vesnis nuo ideologinių varžtų (Liudo Truikio pa
tirtis). Jau „Valdovo" scenografija atkreipė tarp
tautinių vertintojų dėmesį originaliomis ir mo
numentaliomis lino „skulptūromis". Abstraktusis 
menas leido žaisti formomis, faktūromis, sim
boliais, muzikiniais sąskambiais, kurie susišaukė 
su liaudies audinių ornamentų simbolika ir muzi

kalumu. Taip jos scenografijos projektuose ir lais
vojoje kūryboje, kurią galima pavadinti ir tapyba, 
ir grafika, atsiranda linijų, spalvų, ritmikos sąs
kambiai, išreikšti ornamentų, sujungtų į vieną vi
sumą, kalba, skambančia lyg simfonija. Tos ženk
lų sistemos žymi ir spektaklių kostiumus, kurie 
daiktų pasaulį pakylėja į aukštesnę, nei žemiškoji 
sfera, kančios arba džiaugsmo sritį. „Kančios 
patirtis, - sako teatro dailininkė Dalia Mataitienė, 
- yra didžiausias mums duotas turtas, kurį pri
valome išnaudoti, norėdami būti šio to verti šiame 
dideliame, neaprėpiamame pasaulyje". Per kos
tiumų aukso, sidabro ir bronzos blizgesį vienoje 
parodos salėje apie kančią kalba dvi Anglijos ka
ralienės Elzbieta ir Marija iš neseniai Vilniaus 
dramos teatre pastatyto režisieriaus J. Vaitkaus 
spektaklio (F. Schillerio „Marija Stiuart"). 

„Tas mūsų gyvenimas - ir trumpas, ir am
žinas, pilnas nuostabos ir begalinio žavesio aki
mirkų", - tai karališki teatro kostiumų karalienės 
D. Mataitienės žodžiai, paliudijantys, kad visa tai 
mums, savo kūriniams, numatė, suteikė, padova
nojo Kūrėjas, kurio dėka talentas pavirsta apva
lančia kūrybos liepsna. 3 

S. Gedos ir B. Kutavičiaus „Strazdas, žalias paukštis", 1984. Scenovaizdžio projektai. 
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Rimvydas Valatka 
J. Kuprio nuotr. 

Aurelija Tamošiūnaitė 
D. Litvinskaitės nuotr. 

Laimonas Briedis 
D. Litvinskaitės nuotr. 

Etniškumas, tautu dialogas ir rasistinė netolerancija 
54-asis Santaros-Šviesos suvažiavimas 

DAIVA LITVINSKAITE 

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Rugsėjo 7-9 dienomis Lemont vėl sukvietė 
JAV gyvenančius santariečius į kasmetinę 
konferenciją. Jau tapo tradicija konferenci

ją rengti tris dienas (penktadienį, šeštadieni, sek
madienį) Lemonte esančio Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. Šiais metais vėl netrūko įdomių 
pranešimų, naujų veidų ir gausiai apsilankiusių 
klausytojų. 

Penktadienį, po Algio Mickūno atidarymo žo
džio bei LR generalinio konsulo Čikagoje Arvydo 
Daunoravičiaus pasveikinimo, rytinę konferen
cijos dalį pradėjo PLB Lituanistikos katedros dok
torantė Aurelija Tamošiūnaitė savo pranešimu 
„Robinzonas Kruzas pagal Daukantą". Prelegentė 
lygino XIX amžiaus pradžioje išverstą Daukanto 
kūrini Rubinaitis Peliūzė su vokiečių rašytojo Jo
achimo Heinricho Kampės romanu Robinzonas 
Jaunesnysis, kuriuo remdamasis Daukantas ver
tė. Pranešėjos teigimu, Daukantas, siekdamas pri
taikyti prie savo skaitytojo gyvenamosios kultū
rinės aplinkos, nuosekliai adaptavo daugelį tikri
nių daiktavardžių, lietuvino personažų vardus, 
vietas, upes, jūras ir kt. Taip, pavyzdžiui, Ham

burgas tapo Palanga, Gotlybas - Pilė ir kt. Dau
kantas lietuvino ne tik vardus, geografinių vietų 
pavadinimus, bet ir kalbą, religiją, kai kuriuos is
torijos įvykius, tam tikras buities realijas. Pasak 
Tamošiūnaitės, Daukantas vertė laisvai, vengė pa-
žodiškumų. Nevengė savaip aiškinti žodžių kil
mės, taip pat vartojo ne tik lietuviškus, žemai
tiškus, bet ir latviškus, prūsiškus žodžius. Daug 
kur versdamas išvertė daug vaizdingiau nei origi
nale, pasitelkė savo tarmės žodžius, rašė vaizdin
ga, gryna kalba. 

Antroji penktadienio prelegentė, PLB Litua
nistikos katedros doktorantė Daiva Litvinskaitė 
skaitė pranešimą apie postkolonijinio subjekto 
problematiką Vytauto Martinkaus romane Ne
gęsta žvaigždė paukščio pėdoje. Pasak pranešėjos, 
Martinkaus romaną galima perskaityti kaip 
nacionalinę alegoriją, kuriai būdingas ezopinis 
kalbėjimo būdas, užkoduojantis politinę, istorinę 
asmens ar tautos situaciją. Rašytojas romane su
kuria du iš pirmo žvilgsnio savarankiškus naraty-
vus, kuriuos skiria ne tik forma, stilius, bet ir 
skirtingi veikėjai bei istorinis laikas. Skaitant kū
rinį kaip alegoriją, paaiškėja, jog rašytojui šie du 
naratyvai reikalingi tam, kad galėtų perkelti so
vietinės realybės iškamuoto individo istoriją į kitą, 
saugesnį istorini momentą ir taip atskleisti su
bjekto traumą bei jo požiūrį į gyvenamąjį laiko
tarpį. 

Iš Kanados atvykęs British Columbia-Van-
couver universiteto dėstytojas Laimonas Briedis 
pasakojo apie Vilnių Pirmojo pasaulinio karo me
tu. Remdamasis vokiečių kareivių atsiminimais, 
Briedis teigė, jog vokiečių požiūris į Vilniaus mies
tą buvo neigiamas. Vilnių jie traktavo kaip Rusijos 
miestą, šokiruojantį urbanizacijos ir gamtos vie
nove, kuri buvo laikoma urbanizacijos atsilikimu. 
Tačiau kareivių atsiminimuose Lietuvos sostinė 
vaizduojama ne vien tik neigiamai: Vilnius taip 
pat vadinamas šventyklų miestu, užburiančiu ne
paprastai įpūdinga panorama, atsiveriančia nuo 
Pilies kalno. Supažindinęs klausytojus su vokiečių 
požiūriu į Vilnių, Briedis pakvietė suvažiavimo 
klausytojus paklaidžioti Vilniaus gatvėmis, kaip 
kelionių gidą pasirinkdamas Paul Monty 1916 

Martynas Švėgžda von Bekker 
G. Šulniaus nuotr. 

Kęstutis N a na s 
G. Šulniaus nuotr. 
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metais išleistą kelionių knygelę Wan-
derstunden in Wilnia, aprašytąsias vie
tas iliustruodamas nuotraukomis iš tuo
metinio Vilniaus. 

Popietinę penktadienio programą 
pradėjo Brandeis University antropolo
gijos doktorantė Ieva Jusionytė. Prele
gentė savo paskaitoje „Babelis šiandien: 
apie tautų dialogą ir jų ribas" kėlė klau
simus: ar įmanomas tautų dialogas 
šiandieninėje visuomenėje? Ar Įmanoma 
diskutuoti apie tapatybę, neįžeidžiant 
kitos tautos? Ar galios santykių neiš
kraipyta viešoji erdvė gali būti be prieš
priešų? Jusionytė pristatė vieną tautų 
dialogo pavyzdį - armėnų ir turkų san
tykius JAV Pasak prelegentės, abiejų 
tautų santykiai yra persmelkti genocido 
šešėlio, tačiau analizuojant dialogą tarp 
šių etninių grupių svarbu skirti ben
druomeninę ir istorinę atmintį. Istorija, 
pasak pranešėjos, tik praeitis, tuo tarpu 
bendruomeninė atmintis - dažnai per
kuriama iš naujo, kintanti. Viešojoje sfe
roje dialogas gali vykti tik tarp lygių 
partnerių, bet tokios idealios viešosios 
erdvės, Jusionytės teigimu, nėra. Pagrindinės 
kliūtys dia-logui užsimegzti - istorinės jėgos bei 
politinės ma-nipuliacijos. 

„Ar prarandame savo istoriją?" - Santaros-
Šviesos dalyvių klausė Ina Navazelskis, dirbanti 
Holokausto memorialiniame muziejuje projektų 
vadove, į Lemontą atvykusi iš Washington DC. 
Prelegentė teigė, jog turime daug sukauptos isto
rinės medžiagos, tačiau beveik visa ji rašytinė. Gy
voji žmogaus patirtis, t. y, istorija, kuri dar turi 
liudininkų, prasidėjusi 1939 metais su Molotovo-
Ribentropo paktu, nėra deramai užfiksuota: neiš
klausyta, nenufilmuota, neįrašyta. Kaip pavyzdį 
pranešėja parodė keletą ištraukų iš jos apklaustų 
ir nufilmuotų pašnekovų bei paragino visus susi
rūpinti gyvosios patirties išsaugojimu. 

Paskutinioji penktadienio pranešėja Živilė 
Gimbutaitė kalbėjo apie mįsles poezijoje. Jos tei
gimu, mįslės dažnai yra sudarytos metaforų pa
grindu, senosios anglų mįslės dažnai gali būti 
interpretuotinos kaip kondensuoti mitai. Kalbant 
apie mįsles, svarbi metafora. Anot Gimbutaitės, 
metafora savaime yra enigmatiška, mįslinga, dvi
prasmiška, tuo pačiu išreiškia ir panašumą, ir 
skirtingumą. Todėl metaforos esą ir karaliauja po
ezijoje. Analizuojant poeziją svarbu ištirti enig-
matines metaforų savybes. Z. Gimbutaitė pateikė 
keletą tokių analizės pavyzdžių, plačiau aptarda
ma Wallace Stevens eilėraščius „Žalioji karalie
nė", „Milžinas". 

Po vakarienės penktadienio vakarą suvažia
vimo dalyviai buvo pakviesti pasiklausyti Violetos 
Kelertienės bei Giedriaus Subačiaus įspūdžių iš 
Turino knygų mugės, kurioje garbės viešnia šiais 
metais buvo Lietuva, bei Algio Mickūno ir Antano 
Šileikos pasakojimų apie Lietuvoje šią vasarą įvy
kusią Santaros-Šviesos konferenciją. Pokalbį mo-
deravo Ramoną Lukauskaitė. Kaip pasakojo Vio
leta Kelertienė, Lietuvai knygų mugėje buvo skir
tas didelis dėmesys, lietuvių stendui buvo parink
ta labai gera vieta, pristatyti savo knygų atvyko 
nemažai lietuvių rašytojų, vyko džiazo vakarai. 
Buvo įrengtas šaunus vaikų stendas, kuris, pasak 
Ramonos Lukauskaitės, nuolat traukė mažuosius 
mugės lankytojus. 

Antano Šileikos įspūdžiai iš Santaros Lietuvo
je turbūt kitais metais privilios ne vieną JAV san-
tarietj apsilankyti Alantoje ir patirti tai, apie ką 
taip išraiškingai, šmaikščiai bei gyvybingai papa
sakojo Šileika. Jis teigė buvęs sužavėtas Alanta, 
dvaru, kur buvo surengtas Santaros-Šviesos suva
žiavimas, Įspūdi padarė daugybė jaunų žmonių. 
Lietuviškoji Santara Šileikai priminė Tabor Farm 
rengtus suvažiavimus. Tiek jis. tiek Mickūnas pa
sidžiaugė, jog Santara-Šviesa subūrė tiek žmonių 
ir taip puikiai įsitvirtino Lietuvoje. 

Antrąją konferencijos dieną rytinę programą 
pradėjo Rimas Žilinskas, Washington universiteto 
Seattle doktorantas, pranešimu „Egzilis, lietuvio 
identitetas Amerikoje ir jo reikšmė Amerikos mul-
tikultūrinėse diskusijose". Prelegentas kalbėjo 
apie etniškumo svarbą Amerikoje, ypač tarp tre-

su mažai kam žinomu, nors labai ambicin
gu lietuvių tautinės minties religiniu vei
kėju tarpukario Lietuvoje Domu Šidlaus-
ku-Visuomiu. 1926 m. įsteigęs visuomybės 
religiją Šidlauskas įsivaizdavo ją tapsiant 
ne tik Lietuvos valstybine, bet ir viso pa
saulio religija. Visuomybė buvo savotiškas 
senosios lietuvių religijos atgaivinimas, 
pasižymėjusi kaip intelektuali ir filosofinė 
religija, ilgainiui Įgavusi stiprius naciona
listinius bruožus. Nors pats Visuomis tei
gė, kad jo religiją priėmė ir praktikavo 
apie šeši tūkstančiai žmonių, tačiau mano
ma, jog jų galėjo vos du šimtai. Dėl paties 
pradininko nuomonės nepastovumo, nuos
tatų prieštaringumo sunku buvo pritrauk
ti daugiau pasekėjų. 

I 
Giedrius Subačius 

J. Kuprio nuotr. 

čiosios kartos žmonių, kurie atsigręžia į savo kul
tūrą. Žilinsko teigimu, tipiškas emigrantas XX 
amžiaus pradžioje rašė tekstus apie amerikietiš
kos svajonės įgyvendinimą. Prelegentas skyrė eg-
zilio kartą nuo ekonominių emigrantų kartos. Asi
miliuojanti Amerika, Žilinsko teigimu, ištrina lie
tuvio tapatybę, negali teigti, jog esi ir lietuvis, ir 
amerikietis: esi arba vienas, arba kitas. 

Paskaitą „Artists of Vilnius; Encounters with 
Lithuanian Theatre People" pristatė dramatur
gas, aktorius ir režisierius Kęstutis Nakas. Kurį 
laiką viešėjęs Lietuvoje prelegentas pakalbino gar
siuosius Lietuvos teatro režisierius - R. Tuminą, 
E. Nekrošių bei J. Vaitkų. Konferencijos klausyto
jai turėjo progą pamatyti Nako nufilmuotus pokal
bius, kur režisieriai svarstė, koks būdavo teatras 
Lietuvoje anksčiau ir ką reiškia kurti teatrą dabar. 
Pasak pašnekovų, anksčiau į teatrą žmonės eidavo 
kaip į šventovę, ieškodami dvasinės rezistencijos. 
Nors buvo labai sunku dirbti, bet padaryta daug 
stiprių brandžių darbų. Pasak Nekrošiaus, pats 
darbo procesas nepasikeitė: keitėsi technika, ap
linka, bet teatro prasmė, jausmai ir emocijos liko 
tos pačios. Galbūt pasikeitė pati visuomenė. Be
veik visi kalbinti režisieriai sutarė, jog dabartinis 
teatras yra komercializuotas, besitaikantis prie 
vartotojo skonio, besistengiantis suderinti atrak
ciją su rimtais dalykais. 

Prof. Vilius Dundzila supažindino auditoriją 

llinois universiteto Čikagoje profeso
rius Giedrius Subačius tarsi pratęsė 
pernai metais skaitytą pranešimą apie 

Upton Sinclair „lietuviškas džiungles" bei 
kalbėjo apie Sinclair aprašytą vestuvinin
kų poros likimą. Subačiaus teigimu, ves
tuvės, kurias matė Sinclair ir vėliau apra
šė savo garsiajame romane, buvo Vladis

lovo Kiškūno bei Karolinos Kazlauskaitės. Suba
čiui pavyko rasti šios poros palikuonis Čikagoje. 
Tai vaikaitė Eleonor Casey, gyvenanti Cicero 
miestelyje netoli Čikagos. Prelegentas ieškojo Kiš
kūno bei Kazlauskaitės šaknų ir Lietuvoje. Visus 
konferencijos dalyvius sužavėjo su tikra detekty
vo gyslele atsekta žmonių likimų istorija. 

Iš Lietuvos į Santaros-Šviesos suvažiavimą at
vykęs vyriausiasis Lietuvos ryto internetinio por
talo redaktorius Rimvydas Valatka skaitė paskai
tą apie žurnalistiką ir žurnalistų pareigas. Anot 
prelegento, į žinias šiais laikais mažai kas nori in
vestuoti, žmonės nepasitiki spauda ir jos pertei
kiamomis žiniomis, todėl laikraštis turi surasti ki
tų būdų, kaip pritraukti skaitytoją ir gauti pelną. 
Todėl žurnalistikai, Valatkos teigimu, galima būti 
neobjektyviai. Nors žurnalisto pareiga yra infor
muoti visuomenę, tačiau tai yra gana senamadiš
ka, ypač laikraščiui, kadangi jis yra pasenęs infor
macijos šaltinis. Savo darbdavių žurnalistai ska
tinami būti kūrybingi, nenuobodūs, o tai reiškia, 
kad ne visuomet jie turi būti objektyvūs. Antra 
vertus, Valatkos nuomone, t ikra žurnalistika turi 
bijoti dviejų dalykų - Dievo ir visuomenės teismo. 
Visuomenės pasitikėjimas, Valatkos nuomone, yra 
svarbiausias veiksnys žiniasklaidai, pelnas - ant
raeilis dalykas, tačiau ne mažiau svarbus. 

Nukelta į 8 psl. 

Pranešimai sukėlė nemažai diskusijų. Klausimą užduoda Julius Šmulkštys. 
J. Kuprio nuotr. 
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Sugrįžimas į pažadėtąja žemę 
VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ 

Birželio 12 dieną, Petrašiūnų panteone, Kau
ne, šalia savo draugų poetų Stasio Santvaro 
ir Bernardo Brazdžionio amžinam poilsiui 

atgulė rašytojas Antanas Gustaitis (1907-1990). 
Sūnus Algimantas Gustaitis su savo žmona Mary 
pasirūpino, kad ne tik tėvo palaikai rastų ramybę 
pažadėtoje žemėje - gimtojoje Lietuvoje, bet ir jo 
atminimas būtų deramai įamžintas. Persiuntė vi
są kultūrinj bei literatūrinį palikimą į Lietuvą, į 
Maironio lietuvių literatūros muziejų. Archyvinis 
palikimas tvarkomas, tyrinėjamas, publikuoja-

Antanas Gustaitis 

mas, eksponuojamas. Švenčiant kūrėjo gimimo 
100-ąsias metines, Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje parengta paroda „Sugrįžimas į Pažadė
tąją žemę", išleistas leidinys, kurį finansavo sūnus 
Algimantas. Pirmą kartą pristatytas šio iškilaus 
rašytojo, neprilygstamo satyriko Antano Gustai
čio gyvenimas ir kūryba. 

Parodoje apžvelgiamas A. Gustaičio gyvenimo 
ir kūrybos kelias, kuris iš gimtosios Suvalkijos drie
kėsi per Kauną, Klaipėdą, Vilnių (1907-1944 m.), 
Vokietiją (1944-1949 m.) į Ameriką (1949-1990 m.). 
Būsimasis rašytojas gimė 1907 m. kovo 12 d. ra
mumu dvelkiančiame Gustaičių vardu pavadinta
me Suvalkijos kaime, Marijampolės rajono Kvie-
tiškio valsčiuje, Vinco ir Magdalenos Gustaičių šei
moje. Parodoje eksponuojami originalūs A. Gustai
čio dokumentai - gimimo metrika, Marijampolės 
pedagoginės mokyklos atestatas, Valstybės teatro di
rektoriaus pažymėjimas. Unikalūs dokumentai, iš
duoti A. Gustaičiui Vokietijoje - identifikavimo 
kortelė, Ravensburgo stovyklos prancūzų valdžios 
leidimas išvykti į kitas stovyklas su teatro gast
rolėmis, iškvietimas į Ameriką, žmonos Alek
sandros dokumentai ir kt. 

Eksponuojamos retos meninės portretinės V 
Maželio ir K. Daugėlos nuotraukos, kuriose už
fiksuotas A. Gustaitis įvairiais gyvenimo laikotar
piais - Vokietijoje, Amerikoje. Rašytojas žvelgia į mus 
susimąsčiusiu ir nežinios kupinu žvilgsniu Vokie
tijoje, išraiškingi portretai poilsio akimirkomis bei 
valiūkiškas veidas renginio metu Amerikoje. Uni
kaliose nuotraukose DP Vokietijos stovyklose ma
tome A. ir A. Gustaičių įsteigtą Ravensburgo Dra
mos sambūrį, įkurtos Lietuvių rašytojų draugijos 
tremtyje narių grupę, į kurią buvo priimtas ir 
A. Gustaitis. Neįprastu kultūriniu reiškiniu Vo
kietijoje tapo gastroliuojančių poetų - „keliaujan
čios ketveriukės" - gimimas. Ją sudarė B. Braz
džionis su A. Gustaičiu iš Ravensburgo ir S. Sant
varas su P Andriušiu iš Tiubingeno. „Ketveriu
kės" kelionių maršrutas driekėsi per visą sąjungi
ninkų užimtą Vakarų Vokietiją, išskyrus britų zo
ną, kuri buvo per toli prancūzų zonoje gyvenan-
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tiems rašytojams. „Ketveriukės" nariai turėjo pra
vardes: A. Gustaitis - Peklininkas, P Andriušis -
Popiežininkas, S. Santvaras - Bajoras, B. Braz
džionis - Pranašas. 

Fotonuotraukose užfiksuotos akimirkos iš A. 
Gustaičio įvairios visuomeninės, kultūrinės veik
los Amerikoje: darbas Bostono lituanistinėje mo
kykloje, cukraus fabrike, prie linotipo „Keleivio" 
redakcijoje, su Bostono Lietuvių rašytojų klubo 
svečiais subatvakarių metu, pirmosios Lietuvių 
rašytojų draugijos Amerikoje valdyboje. 

Literatūriniame pasaulyje A. Gustaitis debiu
tuoja Amerikoje 1956 m. satyrinės poezijos knyga 
Anapus teisybės. Vėliau parengė antrą, didelio po
puliarumo sulaukusią knygą Ir atskrido juodas 
varnas (1966 m., antroji laida - 1968 m.). Už ją au
toriui paskirta Lietuvių rašytojų draugijos pre
mija. 1973 m. išėjo Saulės šermenys; 1982 m. -Ko 
liūdi, putinėli? 1987-aisiais pasirodo dvi knygos: 
Pakelėje į pažadėtąją žemę, išleista Amerikoje ir 
pelniusi JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros ta
rybos literatūros premiją, ir rinktinė Pasiglostymo 
palaima, išleista Vilniuje. A. Gustaitis sukūrė ne
mažai vaidinimų, pjesių, satyrinių vaizdelių, kurie 
sudarytų atskirą knygą, deja, jie nebuvo išleisti. 
Parodoje eksponuojami įvairių jo kūrinių rankraš
čiai. Ne mažesnę svarbą rašytojo paveikslui at
kurti turi jo atviri, humoru trykštantys rankraš
tiniai atsiminimai apie gyvenimą Lietuvoje, nuo
širdūs atsakymai į įvairių korespondentų klausi
mus, straipsniai apie draugus, teatrą, literatūrą, 
įvairiomis progomis pasakytos kalbos. 

Rinkinyje yra turtinga memorialinė bibliote
ka - apie 1,000 vnt. A. Gustaitis kaupdamas kny
gas didžiausią dėmesį skyrė lietuvių literatūrai: 
nuo prieškarinės Lietuvos rašytojų Maironio, V 
Kudirkos, Vaižganto, V Krėvės, K. Binkio, B. 
Sruogos, V Mykolaičio-Putino, K. Borutos, J. Bi
liūno, J. Savickio iki A. Baltakio, J. Degutytės, B. 
Baltrušaitytės, V Bložės, V Bubnio, J. Ivanaus
kaitės, V Žilinskaitės, J. Erlicko, M. Karčiausko, 

R. Kluso, A. Dabulskio ir kt. Saugomos beveik vi
sų išeivijoje rašiusių autorių knygos. Daugelyje jų 
yra gražių dedikacijų. Salia išeivių rašytojų knygų 
bibliotekoje buvo saugomos ir A. Solženicino Gu
lago archipelagas, M. Gorkio Dugne, N. Gogolio 
Mirusios sielos. Yra reprodukcijos albumų, meno 
knygų, įvairių žodynų. 

Neįkainojamą vertę turi poeto epistolinis 
palikimas. Saugomi vertingi A. Gustaičio 
laiškai rašyti draugams, kolegoms: S. 

Santvarui, B. Brazdžioniui, R Andriušiui bei gau
sybė laiškų, rašytų jam. Iš respondentų galima iš
skirti S. Santvaro (nuo 1947 iki 1988 m.), S. Pilkos 
(nuo 1947 iki 1947 m.), B. Railos (nuo 1956 iki 
1990 m.), Pulgio Andriušio (nuo 1947 iki 1970 m.); 
B. Brazdžionio (nuo 1949 iki 1988 m.); yra J. Ais
čio, F. Kiršos, V Krėvės, J. Tysliavos, M. Vaitkaus, 
H. Nagio, A. Mackaus, L. Andriekaus, E. Cinzo, M. 
Katiliškio, R Jurkaus ir kt. laiškų. Juose atsispin
di rūpestis dėl lietuvių nutautėjimo, dėl redaguoja
mų leidinių; kalbama apie teatrą, kiną, muziką, 
dailę ir dailininkus, literatūrą. Kai kur laiškuose 
išnyra ir pilkos gyvenimo tremties detalės, niūri 
kasdienybė svečioje šalyje. Algimantas Gustaitis per
davė muziejui ir asmeninius tėvo daiktus - rašo
mąją mašinėlę, parkerį, skulptūrėlę, albumą ir kt. 

Išsipildė A.Gustaičio svajonė - jo archyvas, 
fotonuotraukos, dokumentai, rankraščiai, laiškai, 
memorialiniai daiktai, spaudiniai, meno kūriniai, 
memorialinė biblioteka perkelta į Maironio mu
ziejų. Parodoje eksponuojama įdomiausia rinkinio 
medžiaga, iliustruojanti kūrėjo veiklos ir kūrybos 
svarbiausius momentus. 

Spalio pradžioje Čikagoje bus minimas satyri
ko A. Gustaičio 100-mečio jubiliejus. Klausyto
jams pateiktoje paskaitoje per archyvalijas (laiš
kus, atsiminimus, dienoraščius) bus siekta atskleisti 
iki šiol mažai žinomus A. Gustaičio biografijos 
faktus, atspindėti autentišką gyvenimą, santykį 
su aplinka, kurioje gyveno ir kūrė. • 
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Birutė 
Pūkelevičiūtė 

Rarotai 

Kiekvienas gyvenimas turi būti atrastas. Kaip nežinoma žemė. 
Todėl mes visi ruošiamės i didelę ekspediciją: 
džiovinam briedieną, lakinam baltaplaukius šunis, 
vakarais studijuojam žemėlapius. 
Labai ilgimės kalnų, kurių atsivers mūsų ekspedicijos tikslas. 
(Tik nežinom: kas yra mūsų tikslas?) 

Kiekvienam gyvenimui - turi būti atrasta mirtis. Kaip 
kelrodė žvaigždė. 
Todėl mes kasnakt nukreipiam i dangų milžiniškus lęšius 
ir pro šviesmečių ūkus ieškom savo žvaigždės: mėiynai 
spindinčios. 
Ieškom, nors ir bijom ją aptikti. 
Tos valandos bauginamės. 
Ji sustos, lyg ore pakibusi strėlė, kuri skrenda 
neskrisdama. 
Ji nutils, lyg nutrūkusi daina, kuri skamba 
neskambėdama. 
Laiką vadinam budeliu, turbūt lengvai jo atsižadėsim. 
Bet buvimas nebūty yra dieviška būsena, o mus gąsdina viskas, 
kas dieviška. 

* * * 

Štai mano brolis, Dieve. 
Jis nepamiršo Tavo veido. Mes abu kadaise lesėm 
iš Tavo rankų juodą rupią duoną, kaip jaunučiai vanagai. 
Jis tave atseks ir atpažins: iš degančio erškėčių krūmo. 
(O aš - Tave ar atpažinsiu?) 

Kur man Tavęs ieškoti, kai toks vėlyvas metas: per kalnus 
jau seniai nuėjo piligrimų minios. 
Seniai jų lazdos išsprogo pumpurais, pražydo ir nuvyto. 
Esu lyg inkaras, nutrūkęs nuo grandinės ir įstrigęs jūros smėlin. 
Ir nežinau, j kokią šalį nuplaukė mane palikęs laivas - jis vežė 
saulę neregiams. 

Aš šiąnakt taiką sudariau su savo kūnu (prijaukintu, bet 
vis dar atšiauriu): jis tapo mano sielos broliu ir pašlovino Tave. 
Dar nedienoja, bet jau tirpsta rudenio mėnulis, lyg plonytis ledas. 
Šviesa, kaip milžiniškas rausvas sparnas, atsidalina nuo tamsos. 
Ir aš girdžiu, kaip Tu visais miškų upeliais groji. Jie tyliai skamba 
Tau tarp pirštų lyg sidabro stygos. 

Turėčiau keltis ir Tavęs ieškoti! 
Nes jeigu sielos neturiu, ką gi man skauda? 
Ką taip geliančiai man skauda? 
Esu lyg lankas, ištemptas į vėją, kuris virpa 
laukdamas strėlės. 

Bet kur Tave surasiu? 
Gal Tu dabar eini pajūriu ir pakeli sutraiškytą kriauklelę -
švelniai lyg mirusį pasaulį. 
O gal sustoji nykioj dulkėto miesto aikštėj, kur ant kiekvieno suolo 
sėdi baisiai vienišas žmogus. 
Esu kaip jie: mažutė planeta, erdvių tolybėj pasiklydus, 
kurią kasdien drebėjimais supurto dar neataušusi ugnis. 

* * * 

Lopšinė 
Sutemo. Labanakčio angelas užpučia žvakę. Netrukus pakils 
pilnatis. 
Miegok, mano meile, miegok. 
(Aš liksiu budėti viena.) 
Vakaras giedras, vėjas švelnus; sodai dar kvepia šiandien 
nuskintais obuoliais. 
Supasi mėlynas sambrėškio varpas. Sunkus, lyg didžiulė širdis. 
Krūpteli tamsiai raudonas vijoklis. Jo lapai nužvanga žemėn, lyg 
variniai skatikai. 

Staiga nušvinta visas miško takas! 
Per čežančius lapus atsirita geltonas mėnuo. Ir blykčioja, ir 
dunda, atsimušdamas į beržus, lyg milžiniškas aukso būgnas. 
Auksinė jo briauna palieka provėžą per visą mišką. 
Tada ir vėl tamsu. 
Amą užima man - gyvenimas! Amą užima didžiulis mėnuo... 
Šermukšnio uogos žybčioja pro miglą lyg žarijos. 
(Šiltas, labai šiltas buvo šįmet ruduo. Bet jau ateina didžioji šalna.) 

* * * 

Aš savo mirtį nokinu, lyg vaisius savo branduolį. Ir 
sirpstu drauge su ja. 
Mano duona kasdien vis saldesnė. Mano delnai sužeidžiami: aš juos 
atvėriau ašmenims ir balzamui. 
Rytais pirmieji spinduliai susminga į mane lyg ietys. 
Aš nubundu iš skausmo ir vėl pagarbinu saulėtekį. 
O kai sutemsta - girdžiu tą patį tolimą dundėjimą. 
Traška kibirkštys, ir aš užuodžiu smalkių kvapą. 
Aukštai, tirštam rūke, sukasi ir skrieja žvaigždės: raudonai 
įkaitę kamuoliai. 
Jų ašys dyla, jų takai trumpėja, ir aš kasdien arčiau linkstu prie žemės. 
Lyg kviečio varpa, kai pjūties mėnuo arti. 

Gal Tu esi visai arti? 
Gal mano sielos tyrlaukiuos 
vilties daigelį sodini? 

Iš knygos Atradimo ruduo 

Aš savo mirtį - nešioju po širdim kaip kūdikį. 
Mintu medum, lepia žuvim ir riešutais. Saugojuosi šiaurės vėjo; 
vaikštau tyliai, tarsi atnašaudama. 
Keičiasi jauni mėnuliai; krinta vienas paskui kitą ir 
skambėdami subyra mano saujoj. 
Kol vieną vakarą iš tolo pasigirsta didelis giedojimas. Artėja... 
Ten gieda mano giminė: tėvai ir motinos, vienturčiai broliai, 
dvynės seserys ir jaunikaičiai, kuriems aš pažadėta. 
(Amą man užima - tas giedojimas!) 

Tada aš užsklendžiu duris, smilkau sakus ir kartų kadugį: 
kad valanda mane aplenktų. 
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/n memoriam 

Birutė Pūkelevičiūtė 
1923 rugpjūčio 12 - 2007 rugsėjo 21 

Prieš keletą metų vieną gražų sekmadienio 
rytmetį Birutė Pūkelevičiūtė man paskam
bino telefonu ir kietu, neleidžiančiu prieš

tarauti balsu pasakė: „Noriu su tavimi atsisvei
kinti, manęs jau nebėra". Buvo nejauku ir visai 
nejuokinga. Iš tikrųjų ji dar gyveno materialiąja 
prasme, dar bendravo su kai kuriais žmonėmis, 
kuriuos pati pasirinkdavo (o bendravo mažai), dar 
šmaikštaudavo prie vyno taurės savo jaukiame, 
paveikslais ir teatro afišomis bei nuotraukomis 
nukabinėtame, muziejų primenančiame bute Di
džiojoje gatvėje, Vilniuje. Bet jos kūrybinė ugnis 
jau buvo užgesusi. Kūrėjas miršta anksčiau negu 
jo fizinis kūnas, - kai tik nustoja kurti. Bet jo kū
rybos dvasinės kibirkštys be laiko ir vietos ribų 
skrieja per mūsų planetą, kiekvienoje jautresnėje 
gėriui prigimtyje įžiebdamos mažus kūrybos ži
dinius. Toks yra kūrėjo pašaukimas, turintis tra-
giškąji motyvą jo fizinio būvio prasme, įtvirtinan
tis kūrėjo vardą nematerialiose sferose. Galima 
sakyti, kad psichofizinių galių nusilpimas supo
nuoja kūrėjo pasitraukimą iš kūrybos lauko. Tą 
reiškinį galima suvokti ir atvirkščiai. 

Ji sustojo kūrybos zenite - ties knyga Atra
dimo ruduo, kuri Lietuvoje mažai kam žinoma 
(gėda mūsų leidėjams). Atradimo ruduo sukon
centravo visa, kuo stipri poetė, prozininkė ir dra
maturge Birutė Pūkelevičiūtė. Savo poezija ji dar 
jaunystėje metė iššūkį kolegoms vyrams, išleisda
ma savo turiniu ir forma drąsią knygą Metūgės. 
Jos proza buvo sodri, stilinga, kupina poetizmų, 
epinių pasakojimų, savotiško teatrališkumo (ge
rąja prasme), humoro ir kančios, nes Birutė, kaip 
ir kiti jos bendraamžiai, išgyveno traukimosi į Va
karus per fronto linijas pragarą. Jautrios prigim
ties jaunuoliams bėgimas iš Tėvynės, artėjant ant
rajai sovietų okupacijai, uždėjo antspaudą visam 
gyvenimui. 

Daug žadėjusi aktorė, pradėjusi savo karjerą 
Kauno jaunimo teatre (H. Ibseno „Hanelėje"), ne
galėjo pamiršti teatro visą gyvenimą, kur begy
ventų ir ką beveiktų. Jos laisvalaikis Kanadoje 
buvo skirtas teatrinės grupės subūrimui, iš to 
gimė poetiškas spektaklis „Baltaragio malūnas" -
pagal K. Borutą. Jos santaupos sudilo kaip mė
nulis įgyvendinant beprotišką idėją - sukurti lie
tuvišką spalvotą filmą pagal savo pačios eiliuotą 
pasaką „Aukso žąsis". Jos romanai Aštuoni lapai, 
Devintas lapas, laimėję Draugo premiją, gimė 
traukiniuose, važiuojant į darbą ir iš darbo. 

Birutė Pūkelevičiūtė rašė pjeses, romanus, 
žaismingas knygeles vaikams, apysakas ir apsaky
mus {Marco Polo Lietuvoje), ji buvo universali ra
šytoja, bet visur ir visada teigė, kad didžioji jos meilė 
yra teatras. Ir jos kūriniai persmelkti teatrališ-
kumu - veikėjų dialogai, drabužiai, aplinka su sa
vo sceniškai ryškiais elementais, charakteriai su 
išryškintais, gal net išdidintais bruožais pasakoja 
apie tikrą gyvenimo teatrą: tragišką ir komišką, 
visada palydimą romantiškų sielos suvirpėjimų. 

Jau nebėra mūsų Birutės, išėjusios Anapus 
prasidedant rudeniui, kai blyškiu auksu den
giasi beržų lapai, o žolė po kojomis tampa pa

klusni kaip šilkas. Atradimo ruduo stūkso lyg kal
nas, kupinas filosofinių apmąstymų, žėrinčių po
etinių įvaizdžių, žodžio muzikos, minties gelmės. 
Sudiev, Birute, savo talentu pralenkusi daugeli tų, 
kurie turi diplomus, vardus, padėtį visuomenėje... 
Bet juk mes žinome, kad tie atributai tėra tik 
skambantis varis. Linkiu, kad Tavo sielai būtų 
lengva ir gera skrieti žvaigždėtais kosmoso ke
liais, jaučiant Aukščiausiojo žvilgsnį ir globą. 

Vilniaus fotografija 
nuotraukose ir 
pranešimuose 

Vilniaus paveikslų galerijoje veikia retros
pektyvinė žymiausio XX a. pirmosios pusės 
Vilniaus fotografo Jano Bulhako (1876-

1950) paroda „Janas Bulhakas - fotografikas". Fo
tografijos, kurios atspindi įvairius J. Bulhako kū
rybos etapus ir motyvus, yra atvežtos iš Lenkijos 
muziejų (Varšuvos, Krokuvos, Lodzės ir kt.), iškel
tos į viešumą iš Lietuvos muziejų fondų (Lietuvos 
dailės muziejaus, M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus, Bulhakų ir Ruščicų šeimų archyvo). 

Si paroda yra nelyginant introdukcija į rugsėjo 
27 d. toje pačioje Vilniaus paveikslų galerijoje su
rengtą tarptautinę mokslinę konferenciją „Vil
niaus fotografijos mokykla. Tęstinumo ir naujų 
strategijų problemos". (Galerija užima išskirtinę 
vietą kultūriniame Vilniaus gyvenime renginių 
gausa, įvairove ir prasmingumu.) Konferencijos 
rengėjai - Lietuvos dailės muziejus, Lenkų institu
tas Vilniuje ir Vilniauss dailės akademija. 

Pranešėjai joje išryškino tris pagrindines te
mas: aptarė Jano Bulhako kūrybos paveldą (S. Va
liulis, S. Žvirgždas, M. Plater-Zyberk, D. Jackie-
wicz ir kt.), nagrinėjo Lietuvos fotografiją iki 1915 
metų, taip pat tarpukario Vilniuje (1920 -1940), 
vilnietiškos fotografijos sklaidą ir šiuolaikinės lie
tuvių fotografijos kryptis, arba, anot konferencijos 
rengėjų, strategiją. Pastarąją temą pristatė Vil
niaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos me
no katedros dėstytojai, apie senąją vilnietišką foto
grafiją kalbėjo lietuvių, lenkų, baltarusių (gudų) 
fotografijos tyrinėtojai. Tai pirma tokio pobūdžio 
tarptautinė konferencija, kurioje išsamiau buvo 
apžvelgti ir analizuoti pas mus mažai tyrinėti Vil
niaus fotografijos laikotarpiai. 

R. V. 

Aldona Žemaitytė Tyla (1935) Jan Bulhak 

Santaros-Šviesos s u v a ž i a v i m a s 
Atkelta iš 5 psl. 

Monika Bončkutė, Amerikoje leidžiamo lie
tuviško savaitraščio Vakarai vyr. redaktorė, prista
tė nemažai diskusijų sukėlusį pranešimą „Naujai į 
JAV atvažiavusių lietuvių rasistiniai stereotipai ir 
kultūrinės fobijos". Prelegentė, remdamasi 36 į 
JAV atvykusių lietuvių apklausos duomenimis, as
meninėmis pastabomis, analizavo rasistinius ste
reotipus, kėlė klausimą, ar rasizmas ir kitų tautų 
engimas yra pavojus tautiškumui. Pranešėja teigė, 
jog rasizmas yra labai paplitęs reiškinys tarp nau
jųjų lietuvių emigrantų. „Trečiabangis" lietuvis, 
pasak Bončkutės, jaučiasi daugiau marginalizuo-
tas. Toks lietuvis atmeta daugiakultūrinę visuo
menę, nori kurti tokią, kuri pagrįsta tautiniu pag
rindu. Šiems žmonėms nesvetimos ir kultūrinės 
fobijos: baimė kitoms kultūroms tokia svarbi, kad 
ji gali nulemti ir asmenybės sutrikimus. Pranešė

jos teigimu, emigrantas, nesugebėdamas pritapti, 
mato vis daugiau pavojų savo tapatybei. Amerikie
tis yra nuolat stereotipizuojamas. 

Šeštadienio popietės pranešimus užbaigė 
Martynas Švėgžda von Bekker. Jis ne tik papasakojo 
apie lietuvių liaudies dainos svarbą lietuvių kom
pozitorių kūryboje, dainą, kaip pasipriešinimo oku
pantui priemonę, bet ir čia pat visa, apie ką kalbėjo, 
pademonstravo: smuiku pagriežė ištraukas (rau
dų motyvus) iš Eduardo Balsio koncerto smuikui 
solo bei Vytauto Barkausko Partitos smuikui solo. 

Po vakarienės surengtame literatūros vakare 
dalyvavo ir savo kūrybą skaitė Liūne Sutema, Li
nas Umbrasas bei Silvija Foti. Vakarą moderavo 
Violeta Kelertienė. 

Sekmadienį, paskutinę konferencijos dieną, san-
tariečiai turėjo progą dar kartą padiskutuoti su sve
čiu iš Lietuvos Rimvydu Valatka bei Juliumi Šmul
kščiu. Po diskusijos atsisveikinta iki kitų metų. • 


