
ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1998 m. gegužės mėn. 2 d. / May 2,1998 Nr- 86(18)

V

Kalbos alkis

Giedrius Subačius ir „Gyvųjų turtų” paroda Čikagoje

Po to, kai prakiuro ilgamečio 
varinio puodo dugnas, supra
tau, jog virtuvės dalykuose esu 
kiauras naivuolis. Nesugebu 
tinkamai pavadinti daugelio 
valgių. Net ir veiksmažodį „vir
ti” supainioju su „virinti”. Žino
ma, svogūną atskiriu nuo čes
nako, salotas nuo kopūsto. Bul
vės, morkos, burokai, salierai 
nesukelia jokių galvosūkių. Ta
čiau į egzotiškesnių daržovių 
lysves, kad ir į kalafijorus, ne- 
kišu nosies. Palieku kulina
rams.

Virėjiški veiksmažodžiai, į ku
riuos anksčiau žiūrėjau pro 
pirštus, dabar matau, taikliai 
parodo įvairius priešdėliais val
domus veiksmus. Pabandysiu 
čia jų bent dalį pažerti. Būtent: 
nuplauti, išdarinėti, nusausinti, 
įtrinti druska, pavolioti mil- 

> tuose, apkepti svieste, sudėti į 
troškintuvą, susmulkinti pries
konines daržoves, įpilti sultinio, 
palaistyti tirpytu sviestu, pas
kaninti, praskiesti, užpilti grie
tine, apvirint! baravykus, api
pilti perkoštu padažu, pabars
tyti petražolių lapeliais, paber
ti, įberti. Arba vėl: išmirkoma, 
išverdama, paverdama, atskie- 
džiama, paragaunama, patie
kiama.

Šiuos žodžius rašydamas jau
čiuosi lyriškai pakylėtas. Su
prantama, jaučiu ir nemažą 
apetitą. Ar išeis iš to karališkas 
patiekalas? Abejoju. Tačiau pir
miausia nurodysiu mūsuose 
dažnai painiojamų „patiekti” ir 
„pateikti” skirtumą. Patiekalai 
yra patiekiami, tuo tarpu Lietu
vių valgių knygoje kai kurie pa

Robert SestokSkulptūra

Skulptoriaus H Detroito Robert Sestok personalinė paroda bus atidaryta Balzeko Lietuviu kultūros muzie
juje, Čikagoje, ateinanti penktadieni, gegužės 8 diena, 7-9 v.v.

teikti padažai tinka ir užkan- 
džiams. Reiškia, knyga pateikia 
arba nurodo dalykus, o šeimi
ninkė valgius prie stalo patie
kia.

Skaitydamas sužinojau, jog 
valgį galima pakaitinti ant silp
nos ugnies. Koks skirtumas 
tarp mažos ir silpnos ugnies? 
Turbūt jokio. Čia suradau net ir 
tokį kepimo faktą: „Seniau ša
kotis buvo kepamas prieždos 
prieškaktyje sukūrus ugnį prieš 
duonkepę krosnį”. O kugelis, 
pasirodo, kalbininkų pavadin
tas plokštainiu.

Prie ko gi nepriveda kalbos 
apetitas — it pamišęs ėmiau 
rašyti įvairiausius virtuvinius 
žodžius; marinatas, kardamo- 
nas, peletrūno kmynai, svogū
nai, supjaustyti skridinėliais, 
dažinys, džiūvėsėliai, kiaušinie
nė su gelteklėmis, krekenos, du
benėlis, kežas, virtinukai su ža
lios mėsos įdaru (koldūnai), 
skryliai, paliepsniai, grikainiai, 
nukošti, šutinti, kopūsto gūžė, 
sultinys, tarkiniai, nugarinė, 
mėsa turi subręsti...

Šitaip besibrandinant į mano 
alkaną smegeninę įstrigo ir keli 
grybų vardai: šalia baravykų, 
ūmėdės, kazlėkai, rudmėsės, 
pievagrybiai, voveruškos. Suži
nojau, kad grybas turi kepurėlę 
ir kotą. Bet savo kepurės praei
nantiems žiopliams niekad ne
nusiima.

♦ ♦ ♦

Gana su valgiais. Pasisotinę 
ženkime prie automobilio, kurio 
lietuviškas žodynas daug kam

Šių metų gegužės 9 dieną, 11
v.v., Čikagos Newberry bibliote
ka rengia „Living Treasures" 
parodą. Biblioteka šia paroda 
nori pagerbti kelis tyrinėtojus, 
kurie ypač domėjosi garsių ir 
vertingų bibliotekos kolekcijų 
knygomis. Vienas iš parodoje 
pristatomų mokslininkų yra 
University of Illinois at Chicago 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Lituanistikos katedros pro
fesorius Giedrius Subačius.

Su kalbininku Giedriu Suba
čiumi kalbasi Dalia S. Anysienė 
ir Laima Petrauskaitė-Vander- 
Stoep, JAV LB Kultūros Tary
bos komiteto, sudaryto pirmąjai 
lietuviškai knygai paminėti, na
rės.

Giedriau, gal galėtum pla
čiau papasakoti, kokia pro
ga Newberry biblioteka ren
gia tą parodą ir kodėl pats 
esi ten kviečiamas?

Buvau to kvietimo maloniai ir 
netikėtai nustebintas. Iš Nevv
berry bibliotekos paskambino 
Mary Janzen ir pasakė, kad esu 
bibliotekos išrinktas būti pa
gerbtas kaip vienas iš penkių 
mokslininkų, dirbančių su re
tais ir vertingais jų knygų rin
kiniais. Ta paroda, kaip paaiš
kėjo vėliau, vadinsis „Living 
Treasures Exhibition”. Labai 
toks pavadinimas keistas. Bet 
man buvo paaiškinta, kad pava
dinimas turi dvigubą turinį. Se
nos knygos, kurios yra kažkieno 
naudojamos, gyvena ir yra tur
tai, antra vertus, tam tikri tur
tai yra ir žmonės, kurie su to- 

yra atokus kaip Grenlandijos 
sala.

Iš kaimynų gavęs, su malonu
mu pavartau Lietuvoje leidžia
mą dailų mėnesinį žurnalą Ke
turi ratai. Yra ko paskaityti ir 
pasimokyti, nes automobilizmas 
juk yra šiuolaikinė būtinybė. 
Gerai, jei, šalia radiatoriaus ir 
bagažinės, galime pavadinti ir 
kitas pagrindines automobilio 

mis knygomis dirba ir jas pri
kelia iš lentynų. Norėdami pa
daryti reklamą ir bibliotekai, 
atkreipti visuomenės dėmesį, 
biblioteka nutarė per abi savo 
parodų sales surengti parodą 
apie knygų rinkinius ir apie 
tuos, kurie tais rinkiniais nau
dojasi. Vienoje salėje turbūt bus 
pristatyti trys amerikiečių kul
tūros temomis besidomintys 
mokslininkai, o aš ir dar viena 
moteris būsime pristatomi kaip 
labiau tyrinėjantys Europos 
kultūrą.

Pirmą kartą apie Newberry 
biblioteką sužinojau ir ten nu
ėjau, pakviestas Alės Kėželie- 
nės. Tuo metu buvau įtrauktas 
į Amerikos lietuvių (JAV Lietu
vių Bendruomenės) sukurtą ko
mitetą paminėti pirmosios lietu
viškos knygos 450 metų jubilie
jui. Komitetas organizavo daug 
renginių ir vienas iš jų buvo lie
tuviškos senosios knygos pris
tatymas amerikietiškai publi
kai. Komitetas pasirinko New- 
berry biblioteką, kaip garsėjan
čią moksliškumu, savo senais 
knygų rinkiniais, tarp jų ir lie
tuviškais. Kai pirmą kartą su 
Ale Kėželiene nuėjau į biblio
teką, Mary Janzen ir dr. Paul 
Gehl, su kuriais susipažinome, 
mums parodė senų knygų rin
kinius. Tiesiog buvau apstulbin
tas turtų, kuriuos jie saugo ir 
kurių gal neturi jokia kita Ame
rikos biblioteka. Vienas tos bib
liotekos tyrinėtojų, Eric Hamp, 
yra pasakęs, kad kitų tokių se
nosios kalbotyros rinkinių apsk
ritai nėra visame Vakarų pus

dalis bei sistemas. Ir nereikia 
patriotiškai rūstauti, jei tų žo
džių didesnė dalis yra tarptauti
nio pobūdžio, mūsų paguodai, 
su gražiomis lietuviškomis ga
lūnėmis.

Kad variklis turi cilindrus, 
žvakes, vožtuvus — kai kas ži
nome. Yra ir transmisįja, kar
tais net su penkiomis pavaro
mis. Variklio tūris matuojamas 
litrais. Kuo talpesnis, tuo galin
gesnis. Net sakoma, jog išsekęs, 
neveiklus vyras yra mažalitra- 
žinis. Galiai išvystyti naudoja
mi degalai. Virš ratų yra auto
mobilio kėbulas su patogiu salo
nu ir skoningu interjeru. Atsi
sėdęs apsįjuosk ir važiuok.

Iš žurnalo tekstų išnyra: kom
presorius, rotorius, degalų są
nauda, išmetamos dujos, duslin
tuvas, žibintai, stipinai, stū
mokliai, vairo kolonėlė, durų 
skydai, prietaisų skydelis, šoni
niai saugos strypai, buferiai, 
ratų pakabos su balansyrais, 
važiuoklė, oro pagalvės, saugos 
diržai, degalų purkštukai, ba
kas...

Manau, pakaks šio labo. Da
bar itin madingi visureigiai, 
džipai. Šiaip važinėjama seda
nais, hečbekais, kupė... Nupirk
ti automobilį grynais ne visi 
pąjėgūs. Todėl padažnėjo išper
kamoji nuoma — lizingas.

Gamintojų svąjonė — aplin
kos neteršiantys automobiliai. 
Rašoma: „Jei energijos šalti
niais taps saulė ir vėjas, ateities 
automobiliai aplinkai kels ma
žiau pavojaus negu tie, kuriuos 
šiandien matome keliuose”. O 
mano svąjonė — kuo daugiau 
grynai lietuviškų žodžių.

Pranas Visvydas

Giedrius Subačius
Mildos Juknevičiūtės nuotrauka

rutulyje, nėra ir kito tokio ling
vistinių senųjų lietuviškų kny
gų rinkinio.

Vienas iš Mažvydo minėjimo 
komiteto sumanymų buvo pa
rengti spausdinti Newberry bib
liotekos senųjų lietuviškų ir li
tuanistinių bei prūsistinių kny
gų katalogą. Nevvberry bibliote
ka, nusipirkusi princo Bona
parte knygų kolekciją beveik 
prieš šimtą metų, iki šiol neturi 
parengto rimto katalogo. Yra 
tiktai pardavimo aukcionui bu
vęs Victor Collins parengtas 
katalogas, ir iki šiol juo naudo
jamasi. Jis svarbus, bet labai 
apytikslis. Ir Mažvydo komite
tui kilo mintis, kad vis dėlto 
kažkaip reikia įamžinti Ameri
kos lietuviškas knygas, parody
ti, kad tų knygų čia irgi yra, 
kad jos vertinamos, kad jos gy
vena. Sumanymas buvo įvykdy
tas. Iš pradžių tas projektas 
buvo tik idėjų lygio. Pagaliau 
Jūs, Dalia, įkalbėjote mano 
žmoną Giedrą imtis šito darbo. 
Po to prisidėjau ir aš. Dabar 
išeina, kad mes jau bebaigiu ka
talogą rengti. Žodžiu, jis jau 
padarytas, bet kadangi bus lei
džiamas dviem kalbomis, dar 
verčiamas į anglų kalbą. Norė
tume, kad katalogas būtų priei
namas ir tarptautinei publikai, 
nes tos kolekcijos vertė svarbi 
ne tik lietuviams. Dabar Jūs, 
Laima bei dr. Jurgis Anysas į 

Šiame numeryje
Trokštam, kad kalba pasotintų • Senos lietuviškos knygos 
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rašomo romano fragmentas • Balio Augino aštuoniasdešimtmečiu! 
• Skulptoriaus Robert Sestok paroda Čikagoje

anglų kalbą verčiate knygos 
pratarmę ir bibliografinius ap
rašus. Kai katalogas bus išvers
tas, reikės konsultuotis su dr. 
Paul Gehl, kuris yra senų kny
gų specialistas, suderinti kai 
kuriuos angliškus terminus, 
smulkmenas, tada knygą ma
ketuoti ir leisti į spaudą.

Dabar lieka tikėtis, kad šio 
darbo sumanytojas parems Lie
tuvių Fondas, gal skirs jam 
lėšų, ir, visų pastangoms susi
dėjus, katalogas išvys dienos 
šviesą.

Katalogas, atrodė, bus ne toks 
jau didelis. Tačiau jame aprašy
ta 91 knyga, tiksliau, bibliogra
finė pozicija, aprašai gana 
smulkūs, dviem kalbomis, todėl 
tekstas išsiplečia ir pasidaro ne 
tokia jau plona brošiūra, o tikra 
knyga. Ir norėtųsi ją išleisti 
padoriai, su iliustracijomis, kad 
katalogas gražiai parodytų se
nąją lietuvišką knygą pasauliui. 
Manau, kad visi universitetai, 
kurie domisi lingvistika ir se
nąja lingvistika, turi bibliote
kas, ir jiems tas katalogas tu
rėtų būti svarbus. Turbūt yra 
daug žmonių, kurie domisi to
kiomis knygomis, bet nelabai 
žino apie Newberry biblioteką, 
bent apie lietuviškąjį jos rin
kinį.

Kai dirbi su knygomis, ku
rią daug metą nelietė litua
nistai, bibliografai, kurias 

galbūt vartė tik atsitiktiniai 
skaitytojai, gali įvykti kokią 
atradimą, netikėtumą. Ar 
Tau ją pasitaikė?

Man pati kolekcija jau yra 
didelis atradimas. Taip toli nuo 
Lietuvos, — tiek daug senų lie
tuviškų knygų. Ir šiokių tokių 
atradimų yra. Kai pirmąkart 
atėjau į biblioteką, atsimenu, 
dr. Paul Gehl pasižiūrėjo į ma
ne ir šypsodamasis pasakė: 
„Galbūt tu šitas knygas pirmas 
per šimtą metų skaitysi”. Iš 
tiesų, ne tiek daug skaitytojų 
jas matė. Dalis tų knygų yra 
dar nesukarpytais lapais. Tai 
reiškia, kad jos niekieno ištisai 
neskaitytos. Knygos laikytos la
bai saugiai. To paties tiražo to 
laiko knygos Lietuvoje išsilai
kiusios daug prasčiau. Ten jos 
daug skaitomos ir buvo skaito
mos per amžius, dažnai pasitai
ko tų knygų be kai kurių pusla
pių, pabraukytų, suteptų. O čia 
dalis to paties tiražo knygų yra 
tiesiog visiškai naujos. Knygas 
surinko kolekcionierius Bona
parte, kuris buvo, pavadinkime, 
didelis šio pomėgio aistruolis. 
Devynioliktojo amžiaus pabai
goje jis, manoma, turėjo pačią 
turtingiausią lingvistinių knygų 
kolekciją, bent jau knygų apie 
Europos kalbas. Jis rinko ling
vistines knygas apie visas- kal
bas, o knygas tomis kalbomis 
pirko, norėdamas turėti įvairių 
kalbų pavyzdžių. Taigi kolekci
joje yra gramatikų, žodynų, bib- 
lįjų, kitų religinių leidinių.

Pereisiu prie to, kas mane 
nustebino, ir nustebino' ihalo- 
niai. Bonaparte rinkinyje yra 
beveik išsami, pilna senųjų lie
tuvių kalbos gramatikų ir se
nųjų lietuvių kalbos žodynų ko
lekcija. Gramatikų surinkta, 
pradedant Klein’o 
1653-ųjų ir antrąja 1654-ųjų, 
paskui Hak’o, Ruigio, Osterme- 
jer’io, Milkaus, Kuršaičio, Šlei- 
cher’io. Jeigu dar būtų ir Sapū- 
no-Šulco 17-ojo amžiaus spaus
dinta gramatikėlė, tai būtų gali
ma sakyti, kad sukauptos visos 
Mažosios Lietuvos lietuviškos 
gramatikos. O ten juk ir buvo 
spausdinamos pagrindinės lie
tuvių kalbos gramatikos. Di
džiojoje Lietuvoje gramatikų be
veik nespausdinta. Vienintelė 
iki devynioliktojo amžiaus pas
kelbta gramatika Didžiojoje Lie
tuvoje buvo 1737-ųjų metų ano
niminė Universitas Lingvarum 
Litvaniae. Jeigu rinkinyje būtų 
šita ir minėtoji Šapūno-Šulco 
gramatikos, Newberry turėtų 
visą senųjų spausdintų lietuviš
kų gramatikų kolekciją. Žinant, 
kad Bonaparte didžiąją dalį to 
laiko, kai rinko kolekciją, gyve
no Londone, reikia tik stebėtis, 
kokių ryšių jis turėjo, kad su
gebėjo kaupti tokias retas, net 
jo laikais, lietuvių kalbos (ku
rios jis pats ir nemokėjo) kny-

(Nukelta į 2 psl.)

pirmąja
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gas. Tai reiškia, kad knygų ko
lekcijos ir kitomis kalbomis yra 
panašios vertės, tik šiuo atveju 
mes vertiname lietuviškąsias.

Na ir senieji spausdinti lietu
vių kalbos žodynai, parašyti 
Mažosios Lietuvos lietuvių tar
mių pagrindu, ko gero, Bona- 
partės yra surinkti visai visi. 
Jeigu dar būtų Didžiojoje Lietu
voje išleistas Konstantino Sir
vydo žodynas (penki leidimai), 
būtų galima sakyti, kad biblio
tekoje tikrai yra visi senieji 
spausdinti lietuvių kalbos žody
nai. Tai yra fantastiškas rinki
nys. Galima tiesiai pasakyti, — 
niekur Amerikoje apie kitą pa
našų rinkinį aš nesu girdėjęs ir 
man labai įtikėtini Hamp’o žo
džiai, kad biblioteka šiuo po
žiūriu unikali.

Žvelgiant iš Lietuvos, atradi
mu galima laikyti tai,kad turi
ma antroji 1654-ųjų metų Klei- 
n’o gramatika. Ji įrišta kartu su 
pirmąja. Lietuvoje antrosios 
gramatikos egzemplioriaus ne
turi jokia biblioteka, o štai Či
kagoje — turi. Tiesa, ta grama
tika Lietuvoje gerai žinoma, 
dažnai naudojamasi fotografuo- 
tiniu jos leidimu. Taip pat abie
jų gramatikų egzemplioriai yra 
Poznanės universiteto (Lenkų a) 
bibliotekoje, Sankt Peterburge. 
Bet ne Lietuvoje.

Dar vienas bibliografinis atra
dimas būtų 1751-ųjų metų gies
mynas, išleistas Karaliaučiuje. 
Pagrindiniu jo sudarytoju Lietu
vos Bibliografijos laikomas Ado
mas Šimelpenigis. Ši Bonaparte 
kolekcijoje esanti knyga, ko ge
ro, vienintelis žinomas pasau
lyje šito leidimo egzempliorius. 
Žinoma, mes negalime pasaky
ti, ar tos knygos neturi pasislė
pęs koks kolekcionierius, bet 
oficialiai tai nėra žinoma. Bib
liografijoje net diskutuojama, ar 
leidimas buvo 1750-ųjų, ar 
1751-ųjų metų. Ten prieinama 
prie išvados, kad leidimas tur
būt buvo išėjęs 1750-aisiais. Da
bar štai šitas atradimas rodytų,

Giedrius ir Giedra Subačiai savo kukliame bute Brighton Park, vienoje senųjų lietuvių ateivių kolonijoje 
Čikagoje.

kad tą hipotezę, kuri buvo su
kurta nemačius knygos, iš ant
rinių šaltinių, reikia paneigti. 
Leidimas buvo 1751-aisiais, tai 
liudija data, įrašyta po Jokūbo 
Quandt’o pratarme. Labai pui
ku, kad tos knygos lapai visi 
sveiki, nesudėvėti, netaukini, 
kaip dažnai būna su Lietuvos 
bibliotekų knygomis, giesmy
nais, kurie kažkada žmonių bu
vo naudojami bažnyčiose. Šitas 
buvo kolekcionieriaus gautas ir 
niekada nenaudotas, visą laiką 
gulėjo saugiose bibliotekose. 
Tiesa, tik knygos viršelis nup
lyšęs.

Kartu su 1751 metų giesmy
nu ta knyga yra įrištas, matyt, 
kartu išleistas seniai Klein’o pa
rengtas didelis maldynas. Lietu
vos Bibliografija taip pat nefik
suoja, kad jis būtų buvęs kur 
nors matytas. Vadinasi, vienoje 
knygoje yra bent dvi bibliogra
finės pozicijos, kitaip sakant, 
dvi knygos, nematytos Lietuvos 
bibliografų ir apskritai niekieno 

šiame amžiuje neidentifikuotos. 
Nors kitų to giesmyno redak
cijų, leidimų yra pažįstama, bet 
šitas iki šiol nežinotas, nematy
tas — be abejo, yra labai didelė 
vertybė ir, išleidus katalogą, 
daug kas pasaulyje galės suži
noti apie tai.

Daugelį tų knygų, su ku
riomis dirbai bibliotekoje, 
esi turbūt laikęs rankose ir 
Lietuvoje. Ar skiriasi čio
nykščių egzempliorių ko
kybė?

Kaip jau esu minėjęs, kokybė 
skiriasi tuo, kad Newberry kny
gos dažnai yra nenaudotos, ne
sudėvėtos, gerai saugomos. 
Knygoms netrūksta puslapių. 
Yra tituliniai puslapiai, kurie 
leidžia identifikuoti knygą. Pa
vartę Lietuvos bibliografiją pa
matytume, kad prie daug knygų 
egzempliorių prirašyta san
trumpa def., vadinasi defektuo
ta. Dažniausiai taip pažymima, 

kai trūksta antraštinio puslapio 
arba gale knygos yra nuplyšę 
puslapių. Taip atsitinka inten
syviai per amžius naudojant 
knygą, kol ji pagaliau atsiduria 
bibliotekoje. Ir Lietuvoje daug 
nedėvėtų knygų, bet Bonapar- 
tės kolekcijoje visos tokios.

Mes dar norėjome paklaus
ti: į biblioteką buvai nusive
dęs Domą Kauną ir dar ke
letą tokių Lietuvos žmonių, 
kurie tikrai domisi ir išma
no apie senąsias knygas. Ką 
jie sakė?

Dabar man priminėte, kad 
biblioteka formulavo, jog mane 
parinko rengiamai parodai dar 
ir todėl, kad mes į biblioteką at- 
vedėme daug žmonių, supažin
dinome juos su bibliotekos rin
kiniais, dovanojome bibliotekai 
knygų. Žodžiu, populiarinome 
Newberry biblioteką. Bet tai jau 
ne mano vieno nuopelnas, visas 
Mažvydo minėjimo komitetas 
prie to prisidėjo.

Kai Domui Kaunui, habilituo

tam daktarui, senų knygų spe
cialistui, pasakiau, kad čia yra 
abi Klein’o gramatikos, atsakė 
— netikiu, to negali būti. Lietu
voje nėra antros gramatikos, o 
čia bus... Tą 1751-ųjų giesmyną 
jis vartinėjo su tuo metu čia bu
vusia senų lietuviškų giesmynų 
tyrinėtoja, dr. Dainora Pociūte. 
Jie abudu sklaidė klnygą ir ne
galėjo atsiminti, kaip knyga 
aprašyta bibliografijose, bet sa
kė, kad tai galėtų būti unikalus 
egzempliorius, nors tiksliau to 
dar negalėjo pasakyti. Bet tai, 
kad giesmynas labai gerai išsi
laikęs, juos abu labai mielai nu
stebino.

Kokių taisyklių, principų 
laikėtės su Giedra sudaryda
mi katalogą? Maždaug kaip 
jis atrodys, kam jis bus skir
tas ir kam labiausiai bus rei
kalingas?

Labiausiai jis bus reikalingas 
mokslininkams, .mokslinėms 
bibliotekoms, apskritai senų 
knygų mėgėjams. Apie tai kal
bėjau ir su dr. Paul Gehl. Jo 
nuomone, visos Amerikos uni
versitetų bibliotekos, kurios tu
ri lingvistikos kursus, galėtų 
norėti įsigyti šią knygą savo 
bibliotekoms. Jis mano, kad ka
talogas galėtų būti įdomus ir 
įvairioms Europos bibliotekoms, 
kur istorinės lingvistikos studi
jos yra dar svarbesnės nei Ame
rikoje. Antra vertus, norėtume, 
kad knyga būtų gražiai išleista 
reprezentuoti tam tikrą Ameri
kos lietuvių kultūrą. Juk tikrai 
galime didžiuotis, turėdami to
kių knygų taip toli nuo Lietu
vos.

Sudarydami katalogą, ilgai 
galvojome, kokių principų rei
kėtų laikytis. Iš pradžių atrodo 
labai lengva. Šėdai, surašei 
knygas iš eilės, ir viskas. Bet 
kai imi daryti, pamatai, kad rei
kia sukurti koncepciją — kas 
yra svarbu pateikti kataloge, 
kas ne taip svarbu, ko gal iš 
viso neverta net minėti. Be Do
mo Kauno, Paul Gehl, dar kon- 
sultavomės su Vilniaus univer
siteto mokslinės bibliotekos se
nųjų spausdinių skyriaus vedė
ja Alma Braziūniene. Kadangi 
iš viso yra 91 knyga, ne koks 
milžiniškas katalogas, nutarė

me knygas pateikti chronolo
gine tvarka — nuo seniausios 
1569-ųjų iki vėliausios 1882 
metų. Ir vėliausiai knygai, kaip 
matyti, yra daugiau kaip 100 
metų.

Kiekviena knyga aprašoma 
keliais aspektais. Yra tam tikri 
pogrupiai, pagal kuriuos ji ap
rašoma. Visų pirma bus išlaiko
mas tikslus pavadinimas, visos 
senosios raidės, rašmenys, kad 
būtų kuo tiksliau moksliškai 
pažįstama pati knygos antraštė. 
Tada kėliomis eilutėmis bus 
pristatomas autorius ir pati 
knyga. Šitas aprašymas bus 
verčiamas į anglų kalbą, kad

Giedriaus ir Giedros Subačių maža dukrelė Daukantė — uoli lietuvaitė, 
bet taip pat mielai Įsijungianti į Amerikos vaikučių metinę pramoga 
„Halloween”. Čia ji matoma su savo mamyte Giedra Subačiene 1997 m. 
spalio 31 d.

apie lietuvišką knygą galėtų pa
siskaityti ir anglakalbiai žmo
nės, t.y. bent sužinoti, apie ką ji 
yra. Taip pat nurodomi įvairūs 
knygos įrašai, senos signatūros, 
ekslibrisai, įrišimas (kur kolek-
cionieriaus įrišimas, o kur jau 
vėlesnis, Nevvberry bibliotekos). 
Žodžiu, knyga yra parodoma 
bibliografiškai. Kas mums at
rodė svarbu sudarant šitą kata
logą, tai dažniausiai ne tiek 
parodyti knygą kaip tam tikrą 
leidimą, bet pristatyti konkretų 
to leidimo egzempliorių. Be ke
lių mano minėtų išimčių, dau
gelis knygų yra gerai žinomos 
Lietuvos bibliografams ir yra 

(Nukeltai 4psl.)

Vytautas Girdzijauskas

Išėjusiam negrįžti
(Fragmentas iš rašomo romano „Nepatikrinta versija”)

Yra toks užsiėmimas — žuvavimas ranko
mis. Ir nė kiek jis ne blogesnis už kitus žu
vininkystės būdus. Dar pranašesnis. Nes čia 
mažiausiai gali pakenkti ir sau, ir žuvelei, ir 
jos buveinei, o malonumą pasidarai didelį. 
Meškerė arba spiningas man niekada nekėlė 
pasitikėjimo. Pamauti vargšę žuvelę ant kab
liuko niekada neatrodė garbinga ir padoru. 
Tai vienašališkas intelektualinės jėgos pa
naudojimas prieš silpnesnįjį, mažiau nutuo
kiantį. Tai paprastų paprasčiausia apgavys
tė, arba, kitaip tarus, kiaulystė, kai gerai ži
noma, jog tau nebus įmanoma atsilyginti tuo 
pačiu. Tinklas irgi ne geresnis daiktas. Nors 
čia apgavystės mažiau, bet kur kas didesnę 
reikšmę turi užspeitimo ir bauginimo taktika 
ir strategija,, o finalas — grubios prievartos 
aktas. Apgavystė čia taip pat vaidina ne pas
kutinį vaidmenį.

Visai kas kita — žuvavimas rankomis. Čia 
ir žuvis, ir žuvininkas turi lygias teises ir ga
limybes. Žuvininkas intelektą, sumanumą, 
didelį norą laimėti, o žuvelė vikrumą, vande
nų platybes, išlavintą savisaugos instinktą. 
Šiuo atveju žuvis turi kur kas didesnę laisvę, 
platesnes veiklos galimybes nei žuvininkas. 
Tenka parodyti visą išmintį, apsukrumą, jau
trumą, kantrybę, kol pavyksta prie kokios 
gudruolės prieiti. Kartais valandų valandas 
tenka kiurksoti iki bambos vandenyje, kol 
įstengi kokią aukšlikę, ešeriuką ar raudžikę 
apgalėti, nekalbant apie vėgėles, lydekas ir 
upėtakius. Sietuvoje rankomis nė nemėgink. 
Čia žuvelė ne tik pasišaipys, bet ir pasityčios 
iš tavęs. Užtat melduose ir po kerais gali 
kiek tinkamas pasismaginti, parodyti ko ver-

* Fragmento pavadinimas — sąmoninga aliuzija 
į Mariaus Katiliškio romaną Išėjusiems negrįžti. 

tas tavo pirštų miklumas, valios kietumas. 
Jau pats braidymas po upelio ar ežerėlio van
denis, žuvų gyvenimo stebėjimas teikia ne
mažą malonumą ir šio to išmoko. Kokių jų 
nebūna! Aš nekalbu apie formas, dydžius, 
spalvas ir atspalvius, nardymo meną. Turiu 
galvoje charakterius: apsimetėlės, tinginės, 
bailės, išdykėlės, pagyrūnės, drąsuolės ir taip 
toliau.

Pastarosios gali daugiausia sugadinti ner
vų žuvininkui, jei jis yra praradęs humoro 
jausmą, nėra įsigijęs pakankamai patyrimo, 
išsiugdęs valios. Pąjutęs ar pamatęs ramiai 
gulinčią žuvelę, pradedi žaidimą — kuris 
kurį: žuvis tave apmulkins ar tu žuvį. Atsi

randa tokių, kurios akiplėšiškai tave erzina, 
vedžiote vedžioja už nosies. Sukasi apie ran
kas, baksnote pabaksnoja snukiu pirštus, o 
nutverti jos negali. Žiūrėk, įsibėgęs iš tolo ir 
tiesiu taikymu smogs tau į delnus. Pamėgink 
nuspėti arba apskaičiuoti tą momentą, kada 
ji atsidurs tavo saujoje. O pajutęs švelnų ir 
slidų prisilietimą lyg kokį bučinį, sugebėk 
sučiupti ir išlaikyti! Gali būti tikras — nepa
vyks, bet nusileisti vis dėlto nenori, prisipa
žinti pralaimėjęs neketini, dar kartą mėgini, 
o ji ir vėl čiuožte iščiuožia tau iš tarpupirščių 
ir dar paniekinamai uodegą vigzteli. Turėjai 
ir vėl neturi — nors ėmęs į ausį įsikąsk, taip 
pikta. O jei dėl nekantrumo per greit suspau- 
si delnus, ji slystels pro šalį ir dar šoną į tavo 
riešą pasikasys. Buvo ir vėl nėra. O ji su
kinėjasi aplinkui, šelmiškai merkia akį lyg 
Sakytų: nesiimk darbo, kurio neišmanai. O 
kai pagaliau šiaip taip prisėlinęs ir prisitai
kęs, ją meiliai apglėbi, tai irgi neskubėk 
džiaugtis, kol neturi į terbelę įsidėjęs. Tik 
vigztels uodegą, suspurdės ir purptels kaip 

kregždukas — tiek ją ir matysi. Jei aptikai 
stambią lydeką, saugok pirštus, kad tie nepa
tektų jai į nasrus, nes gali tikros bėdos ap
turėti.

Žuvis nėra bailus sutvėrimas, tai gudrus ir 
labai atsargus padaras, sugebantis išmintin
gai ginti savo laisvę. Būtina pažinti jų įpro
čius, suvokti interesus, jei nori šį tą laimėti. 
Gražiai pašnekindamas, pasigerindamas žu
vį gali kaip veršiuką arba avinuką išsivaryti 
į krantą. Atsargiai atsargiai stumi, stumi ją, 
o paskui staiga — ūžt, ir užguli. Kilogrami
nių lydekų kartą kitą šitaip esu sužvejojęs.

Žuvininkui reikia ne tik sumanumo ir šal
takraujiškumo, bet ir pasišventimo, pasaky
čiau daugiau — aukos, jei nenori apsijuokti 
prieš kitų profesijų virtuozus. Tenka dienų 
dienas braidyti po vandenį, taikytis, gudrau
ti, kol užkiši pirštus už žiaunų ir išsiverti ant 
žolės šamą lyg kokį rąstigalį. Aš nekalbu apie 
smuklę, kurios tekdavo kadais pasigraibyti 
kirminui numarinti, tikras žuvininkas visada 
ieško tikros žuvies, siekia tikro žuvavimo. 
Smagus ir naudingas užsiėmimas žuvavimas 
rankomis, tik ne kiekvienam prieinamas. 
Matyt, ir šioje srityje reikia turėti pašauki
mą, tam tikrą talentą.

Esu išnaršęs Bebirvos, Šaltuonos, Mituvos, 
Šešuvies kerus, išmatavęs jų sietuvas, išlan- 
dęs pakrūmes ir užutėkius. Ne kartą ir ne du 
žuvavimu gyniausi nuo alkio ir nuo tikro ba
do. Kokių įmantrių vingių, kokių jaukių lan
kučių nesu aptikęs! Tikrojo rojaus kampe
liuose puikesnių grožybių nerasi. Jokiose 
šveicarijose, jokiuose kaukazuose nepatirsi 
tokio gamtos švelnumo ir gerumo. O kartu 
nepasijusi niekur toks vienišas ir niekam ne
reikalingas kaip čia, kur viskas suderinta, 
sustyguota, užbaigta, kur žmogaus atėjimas 
viską sugriauna, išardo, sunaikinta. Baugu 
kartais būdavo įkelti koją į tokias atkampias 
Dievo buveines, bet kitos išeities aš netu
rėjau. Šiaip ar taip versi, bet ir aš buvau tos 
pačios Gamtos dalis. Ne protu, o instinktu tai 
atspėdamas, žalos jai daug nepadarydavau, 
pasiimdamas tik tai, kas būtiniausiai reika
linga.

Išėjės iš Kepalių, pasukau prie upės ir pa

traukiau pakrantėmis pagal tėkmę. Ėjau nes
kubėdamas, be jokio tikslo, niekuo nesido
mėdamas, stengdamasis niekam neužkliūti. 
Krūtinėje ir galvoje buvo visai tuščia, nejau
čiau ir kūno svorio, todėl eiti buvo lengva. 
Kai priešpiečiais apsunko kojos ir įkaito nu
gara, griuvau į žolę, išsitiesiau ir įsmeigiau 
akis į viršų. Tik tada pamačiau ir išgirdau, 
kad aplinkui viskas skamba, ulba, žėri. Čire
na vieversiai, čiauška kėkštai, švilpauja vo
lungės, lyg žaislinės raketos šaudo pro nosį 
kregždės. Zyzia, zirzia, ir byzgia ir plazdena 
vabzdžiai ir vabalai, čia pat virvena upė, o už 
jos vilnija vėjo šukuojami rugių varpų akuo
tai.

Žalzganai melsvi, ką tik išnirę iš lukšto. 
Sušnara ir vėl prityla, sušnara ir vėl... Liepų 
ir skroblų lapai jam antrina. Tarpais viskas 
susilieja į tylų gausmą, paskui vėl išsiskiria, 
išsidalina, pasklinda. Verda, kunkuliuoja di
dysis katilas, džiaugiasi vasaros šiluma nuos
tabusis Dievo pasaulis. Ar tikrai nuostabu
sis? Ar tikrai pasaulis? Aš aprėpiu tik menką 
menką jo dalelę. Nei mano klausa, nei rega, 
nei kitos juslės nepajėgia apglėbti visų gar
sų, visų spalvų, visų kvapų. Virš manęs erd
vių erdvės, po manimi — gelmių gelmės, 
aplinkui — platybių platybės, apie kurias be
veik nieko nežinau, prieš kurias esu bejėgis, 
negaliu jų paveikti.

O rasi ir nereikia paveikti, rasi nereikia 
stengtis, tik taip būti. Kaip medžiai būna, 
kaip žolė, kaip akmenys... Žiūrėjau, kol ap
raibo akys, klausiausi, kol prigeso garsai, lie- 
čiau, kol atbuko jutimai, mąsčiau, kol prite
mo sąmonė. Tada panirau į jaukią nežinią 
lyg į švelnų švelnų pūką, su kuriuo kartu pa
kilau ir nuskridau. Buvo lengva, erdvu ir 
nepaprastai šviesu. Nardžiau po žydras ban
gas, nejausdamas kūno svorio, o nematomi 
orkestrai grojo ir grojo sonatas, fugas, kano
nus. Kilau, leidausi, sklandžiau, lyg būčiau 
tik iš oro ir miglos. Ir buvo taip neapsakomai 
malonu, kad stengiausi kuo ilgiau tą būseną 
pratęsti.

Kai atvėriau akis, pamačiau, kad saulė jau 
krypsta į vakarus. Bet buvo dar šilta ir erd
vu, o danguje jokio debesėlio, jokio šešėlio. 

Ne iš karto susivokiau, kur esu ir ką veikiu, 
bet tai manęs visai neišgąsdino, tik visiškai 
nenorėjau judintis iš vietos, magėjo pratęsti 
smagų skrydį. Dar kartą užvėriau akis, bet 
buvęs lengvumas kažkur pradingo, išsisklai
dė. Saulė sparčiai ritosi žemyn, reikėjo ką 
nors veikti, kur nors eiti. Regis, buvau kai ką 
nusprendęs... Palikti Kepalius? Išeiti? O rasi 
dar įmanoma sugrįžti ir ničnieko nekeisti? 
Tegu viskas būna, kaip buvę. Nedera ardyti 
tai, kas nuveikta, sukurta...

Bet jau žinojau, kad taip nebus: išėjusiems 
negrįžti. Atgal kelio nėra. Nėra, nėra, nėra! 
Neatšauksi nei vienos valandos, nei vienos 
minutės, nei vienos sekundės. Reikia eiti, bū
tina judėti: pirmyn, pirmyn, pirmyn. Einu! 
Riktelėjau, einu! Pašokau ant kojų, pridėjau 
rankas prie lūpų ir dar garsiau ūktelėjau: 
einu! Einu! Ir man atsiliepė: ūū! Ūūū! Ū! Iš 
už miškų, iš už vandenį: ūūū! Ūū!

Nusimetęs drabužius, murktelėjau į sie
tuvą. Šiek tiek panardęs ir paplaukiojęs, pa
naršiau po kerais ir išsitraukiau keletą ša
palų ir nemažą lydį. Žuvelės šį kartą beveik 
pačios siūlėsi į rankas — traukiau jas be jo
kio vargo. Buvo kažkokios aptingusios, ne
rangios, todėl neilg trukus pasigaminau so
čius pietus ir pasileidau tolyn.

Praeitis su kiekvienu žingsniu tolo ir tolo. 
Nenorėjau apie ją galvoti, nes prieš akis vė
rėsi nauji akiračiai. Iš naujo, iš naujo, iš nau
jo... Kalbėti, mąstyti, dirbti. O jei ir ne visai 
iš naujo, ne visiškai iš pradžių, tai vis dėlto 
ne taip, kaip iki šioliai: atkakliau, nuodug
niau, sistemingiau. Dabar jau nesu niekas: 
galiu laisvai tarti žodžius, nuosekliai reikšti 
mintis, turiu pakankamai greitas kojas, stip
rias rankas. Turiu, turiu, turiu!

Priėjęs dviejų upių santaką, sustojau nak
vynei. Ant kranto susikūriau laužą, išsike
piau nuo pietų likusias žuvis ir iki paryčių 
išsėdėjau, iš dangaus žvaigždžių spėdamas 
ateitį. Man jos mirksėjo palankiai, nors kai 
kurie ženklai buvo mįslingi — jos vis krito ir 
krito žemyn. Sunku buvo numanyti, ką tai 
reiškia. Paryčiais dar šiek tiek nusnūdau, o 
saulei vos patekėjus, patraukiau tolyn.

Išėjusiam negrįžti!
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Laisvės šauklys iš 
Kauno radiofono

Giedrius Subačius ir „Gyvieji turtai"

(Atkelta iš 3 psl.)
Kareivis saugumietis pasižiūrė
jo tik į antspaudą ir leido kopti 
viršun. Pagaliau pasiekiau pra
nešėjų kambarį. Bet... ir čia rė
žia akį neįprastos enkavedistų 
"statulos*. Vėl ta pati ceremoni
ja, — kruopštus dokumentų pa
tikrinimas.

— Ar partietis?
Papurtau galvą.
— Tai kaip čia patekai? — 

stebisi.
— Laimėjau pranešėjų kon

kursą. Iš dviejų šimtų kandi
datų išrinko vieną...

"Sargui* įspūdžio nepadariau.
..Atsinešu iš žinių redakcijos 

vakar vakare paruoštas naujau
sias žinias. Pavartau... Bet 
žvilgsnis prieš mano norą vis 
lenda pro stiklinį langą pas 
technikus. Pagaliau neiškenčiu 
ir neva su reikalais einu pas 
technikus. Klausiu Surošą ar 
paruoštas "Internacionalas*. 
Bogulauskui liepiu įjungti sto
ties signalą ir, nutaikęs progą, 
kai saugumietis užgula telefoną, 
Surošo klausiu — kas, kokia 
šventė, kad mus taip saugo. 
"Karas — šnibžda Surošas kone 
į ausį, — Kauno aerodromą 
bombardavo, ar negirdėjai?* Bo- 
gūslauskas įspėja, kad artėja 
programos laikas.

Einu į savo kambarį, uždarau 
paskui save duris. Sėdu kėdėn. 
Esu pasiruošęs. Duodu ranka 
ženklą technikui. įjungia mikro
foną. Vos prasižioju tarti pirmą 
žodį, kai staiga iš technikų kam
bario triukšmingai įsiveržia 
saugumietis. Pačiupęs iš kertės 
kėdę ir vilkdamas ją kilimu iš
sitraukia pistoletą ir atsisėda 
užpakaly manęs. Juntu į šon
kaulius įremtą vamzdį. Techni
kas vėl įjungia mikrofoną. Už
sidega raudona šviesa. O šaltas 
pistoleto vamzdis įremtas į šoną 
ir aš, pagautas pykčio, pašoku 
nuo kėdės ir abiem rankom imu 
mojuoti technikui, kad išjungtų 
mikrofoną. O laikrodis jau rodo 
7 valandą ir 1 minutę.

— Aš neskaitysiu, — sakau, 
— jei manim nepasitikima! Ne
galiu skaityti, kai pistoletas 
man gręžia šoną. Tarp kitko, 
pagal radiofono taisykles toj pat 
patalpoj su pranešėju būti 
transliacijos metu draudžiama. 
Jūs galite pas technikus pa
spausti mygtuką ir mane iš
jungti...

Jo sumišimo padrąsintas pri
dedu:

— Nesu, kaip tamsta, partie
tis, bet nesu ir visiškai kvailas! 
Žinau, ką skaitau, galvoju, ką 
darau.

O laikrodis jau rodo 7 va
landą ir 2 minutes. Pirštu baks
teliu į laikrodį.

— Aš įrašysiu į programos 
dienyną, kad vėluojam. Jūs 
turėsite pasiaiškinti radiofono 
direktoriui, kodėl trukdote pra
dėti progrmą.

"Egzekutorius* išspūdina į 
technikų kambarį.

Baigęs skaityti žinias, užsa
kau rytinį koncertą. Skambant 
muzikai, į programos dienyną 
įrašau, kad programa prasidėjo 
7 vai. 3 minutės. Pridedu dar ir 
pastabą, ją pabraukdamas: 
"Programą pradėjome pavėluo
tai, nes pranešėjui buvo grasi
nama ginklu*.

Saugumiečiai seka kiekvieną 
judesį. Turbūt ne veltui, nes 
prieš savaitę buvo atneštas ra
diofono direktoriaus J. Banaičio 
pasirašytas raštas, kuriame sa
koma, kad nuo liepos 10 dienos 
visi nepartiniai atleidžiami. 
Bus naujas pranešėjų konkur
sas ir kandidatai — tik komu
nistų partijos nariai.

...O įvykiai ritas kaip bangos, 
atsikvėpt neduodami. Pranešė
jas J. Miliušis Balio Augino pa
keisti neatvyksta. Dirbti tenka 
iki programos pabaigos. Val
džios nervingai kraunasi mantą 
į sunkvežimius. Išnyksta sargy

biniai ir saugumo darbuotojai.
— Nuotaika įtempta, — tęsia 

pasakojimą Balys Auginąs. — 
Jaučiame, kad mieste kažkas 
vyksta, o mes čia sėdime kaip 
palikti vienuoliai už mūro. 
Technikų kambary pasirodo ra
diofono direktorius J. Banaitis 
su pistoletu rankoje ir įsako: 
"Daužykit lempas! Stiprintuvo 
lempas! Viską naikinkit! Vis
ką...*, man, skubėdamas laip
tais žemyn, pamoja pistoletu: 
“Nutrauk programą! Sakau, 
daužykit lempas..." Abiejų tech
nikų viltis dabar buvau aš. "Ką 
daryt? — klausė. — Tu vedi pro
gramą, tu atsakai..." Taip, taip, 
aš ir pats žinau, kad esu atsa
kingas už programą. Pasirašau 
dienyne, bet už lempas aš neat
sakingas. Ir staiga šovė galvon: 
“Jei valdžia panikoj bėga, duo
dama tokius įsakymus, vadina
si, dangus griūva, o mums atei
na išsigelbėjimas..." Atbėgęs pas 
technikus, uždarau duris: “Kuo 
greičiau išsukite stiprintuvo 
lempas ir gerai paslėpkite. Kas 
žino — kada jų gali prireikti..." 
Kartoti nereikėjo.

Išskubėjęs dar sykį sutikau 
jau išeinantį iš savo kabineto su 
lagaminu rankoje J. Banaitį. 
Išvydęs mane, paklausė, ar 
įsakymas įvykdytas. Akimirką 
per nugarą perbėgo šiurpas, — 
o jei patikrins, — bet skubiai 
pasakiau: "Taip!"

Susisiekiau su radijo stotim, 
paprašiau stoties viršininką, 
kad leistų technikams likti per 
naktį patalpose budėti, nes ne
žinai žmogus, kas tokioj suirutėj 
gali nutikti. Leidimas gautas. 
Pagaliau galėsiu namuose kiek 
pailsėti. Tik įrašau dienyne: 
"Birželio 22 d., sekmadienį, 
Kauno radijo stotis nutilo (tik
sliau — prievarta nutildyta) 21 
vai. 50 min. vakaro..."

...Ir Balį, ir jo kartu gyvenantį 
draugą, irgi radiofono darbuo
toją, prikėlė kulkosvaidžio ka
lenimas... Kipro Petrausko gat
ve skubiai traukė sovietinė ka
riuomenė. Išlėkusiems į gatvę 
vyrams buto šeimininkė prane
šė: skambinę, kad Balys turi 
kuo skubiau vykti į radiofoną. 
Gatvėse susišaudymai. Šiaip ne 
taip pasiekus radiofoną, admi
nistracijos darbuotojas, o dabar 
ir pogrindžio įgaliotinis Balys 
Gražulis pasakė: Balys reikalin
gas kaip pranešėjas, kuris per
skaitytų atsišaukimą į tautą ir 
pravestų visą programą. Ar su
tinkąs padėti?

— Jeigu pogrindis mus globo
ja, manau ir mums būtų laikas 
prisidėt prie sukilimo. Duokit 
šautuvą, — sakė Balys Auginąs, 
— ir eisiu sargybon prie vartų.

Tačiau Baliui Auginui svar
biausia buvo paruošti programą 
transliacijai, ją surežisuoti. La
bai svarbu turėti gerą, užde
gantį Manifesto tekstą, jį pa
skelbti ne tik lietuvių, bet ir 
prancūzų, vokiečių, anglų kal
bomis. Balys pats apsiėmė iš
versti tekstą į prancūzų kalbą, 
prašė paieškoti kitų vertėjų, su
rasti lietuviškų karo dainų, 
gražių maršų, kurie sovietų bu
vo išbraukti iš muzikinių įrašų 
sąrašo. Ir svarbiausia: reikalin
gas Lietuvos himnas, nes jis lyg 
antspaudas ant Laisvės mani
festo! “O! Juk reikalingas Kau
no radijo signalas!” Darbuotojai 
puola ieškoti. Pagaliau!.. Bet, 
deja, jis sugadintas, subadytas. 
Pats Balys išlekia į muzikos re
dakciją ieškoti lietuviškų maršų 
ir dainų. Vis tos, iš naujos pla
čiosios “tėvynės”... Ir tik vienin
telė užsilikusi lietuviška Karo 
mokyklos vyrų choro įdainuota 
plokštelė “Kur lygūs laukai...” 
Programos rengėjas ir kartu 
diktorius Balys Auginas-Au- 
gustinavičius nutarė, kad ji ir 
bus puikiausias Kauno radiofo
no signalas. Bet himno nėra, 
nors visus kampus išgriozdė. 
Staiga Baliui toptelėjo mintis,

Skulptoriaus Robert Sestok iš Detroit’o personalinė paroda bus atidaryta. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje, ateinantį penktadienį, gegužės 8 dieną, 7-9 v.v. Dailininko kūryba buvo 
įvertinta JAV federalinės valdžios ir Michigan valstybės meno stipendijomis bei parodomis garsiose 
galerijose ir muziejuose. Čikagos ir apylinkių lietuviai kviečiami pirmą kartą susitikti su menininku 
ir pamatyti jo kūrinius. Paroda tęsis iki šių metų rugpjūčio j24 dienos. Muziejus atdaras kasdien nuo 
10 v.r. iki 4 v. p.p.

kad jis gali būti radiofono direk
toriaus rašomojo stalo stalčiu
je. Stalčius užrakintas. Išlau
žus spyną, atsivėrė popierių 
kalnai. Tarp jų Balys rado voką 
su plokštele, ant kurios užra
šyta Lietuvos himnas.

— Laikas pradėti, — pasakoja 
Balys. — Prašau, kad įjungtų 
siųstuvą ir visus radijo taškus 
(taip tada buvo vadinami gar
sintuvai, įmontuoti ir išbarstyti 
po visą miestą), kad gatvėse 
žmonės išgirstų mūsų translia
ciją. O mano pašnekovas pasi
šiaušia:

— Ar pasiutai, — dar gink
luoti rusų kariai su sunkveži

Apie Balio Augino „Giesmės žydėjimo metą”
ALFONSAS TYRUOLIS

Kai kurie jaunesni užsienio 
lietuvių poezijos kūrėjai jau bu
vo pradėję reikštis nepriklauso
moj Lietuvoj. Prie jų priklauso 
ir Balys Auginąs (Augustinavi- 
čius, gimęs 1917 metais). 1940 
metais dar prieš sovietinę oku
paciją, buvo išleistas jo poezijos 
rinkinys Pamažu vis degu. Po to 
prasidėjo lemtingi laikai, daug 
kam teko palikti Lietuvą ir kur
tis svetimuose kraštuose. Kitas 
Balio Augino poezijos rinkinys 
Paparčio vėduoklė pasirodė 
1956 metais Čikagoj. Jame, 
kaip ir dabar aptariamame rin
kinyje, šalia lyrinės išraiškos 
yra nemaža epiškumo. Gal dėl 
to daugiausia ir kurta idilinė
mis temomis. Ir pati ta poezija, 
kaip ir dabar, buvo ne tiek jaus
minė, kiek vaizdinė.

Rinkinyje Giesmės žydėjimo 
metas randame keturis skyrius: 
„Pumpurų varpai”, Burtažo
džiai pirmagimiui”, „Bešaknė 
giria”, „Amžinybės vynuogynai”. 
Visais tais skyriais, pradedant 
gamta ir baigiant apmąstymais, 
išreikštas autoriaus poetinis ir 
pasaulėžiūrinis credo. Pradeda 
jis gan įvairiopai išgyventais 
gamtos vaizdais, neilgam persi
meta į astrologinę sritį su užuo

miais zuja po miestą, o jūs no
rite mieste įjungti garsintuvus!

Bet pagaliau leidimas trans
liuoti yra. Liepiu technikams 
paruošti naują Kauno signalą, 
— “Kur lygūs laukai*, ir einu į 
pranešėjų studiją. Uždarau du
ris. Pasiruošiu. Pagaliau už
girstu garsintuvo traškėjimą, — 
siųstuvas veikia.- Nuo krūtinės 
nusirita milžiniškas laukimo 
akmuo. Pasigirsta Karo mokyk
los kariūnų dainuojama “Kur 
lygūs laukai*. Išsipildo mūsų 
troškimas — prabylam laisvės 
žodžiu. Susikaupiu lyg šventi
kas prieš apeigą ir pradedu:

— Dėmesio! Dėmesio! Kalba 

minom apie genties išlikimo rei
kalą, lyg ir laukdamas jai išga
ningojo Pirmagimio (pagal Kris
taus įvaizdį), po to pereina į eg
zodo ir tautos likimo rūpesčius 
ir rinkinį baigia kiek atsietom 
filosofinėm įžvalgom.

Gamtos lyrika čia artima ani- 
mistinei sampratai. Poetas ku
ria taip, kad viskas daros gyva, 
ima reikštis ir veikti žmogiškai. 
Pasinaudojant gan įmantriais 
įvardžiais, sukuriama vaizdų, 
kuri vietomis artėja į siurrealis
tinę išraišką:

Naktis pakabina dalgį,
Ant sidabrinės 
Telefono vielos. 
Kaimynystėje 
Paklydęs katinas, 
Užuodęs mėnesieną, 
Pavirsta 
Tarzaniška serenada.

(„Pusiaunaktis senamiesty”, 
p. 22)

Siame knygos skyriuje yra ir 
gan subtilių, švelnių vaizdų iš 
gamtos gyvenimo, pradžioj lyg 
ir iš nežinomo pasaulio, vėliau 
jau su lietuviškais vietovar
džiais. Jei Jurgis Baltrušaitis 
pagerbė ramunėlę, tai Balys 
Auginąs neužmiršta ir pienės: 

Laisvosios Lietuvos radijas. 
Kaunas. Lietuva yra laisva!

Po kreipinio pradedu skaityti 
Manifestą. Lietuvos himnas nu
skambėjo kaip mūsų translia
cijos Laisvės siela.

• • •
Baigdama pasakojimą apie 

dėl įvairių aplinkybių Lietuvai 
dar nepažįstamą poetą ir Lais
vės šauklį Balį Auginą (Augus- 
tinavičių), rodos, girdžiu malo
naus tembro jo baritoną su 
užslėpta širdgėla tariant: “Jau 
niekados nebepamatysiu Lietu
vos, — gydytojai kelionių nebe
leidžia...”

Pienės subrendo
Į žalsvą okeaną
Ir, pindamos 
Gelsvas kasas, 
Gundo 
Šilkinį vėją.

(„Pabudimo pasažas”, p. 11)

Lietuvos gamta tolydžio vis 
labiau išaiškėja, kai prisimena
ma šv. Jono naktis, Krėvės 
skerdžiaus Lapino vėlė ir Dai
navos smiltynai. (Beje, ne visai 
aišku, kodėl vienur rašoma 
Skardžius, kitur skerdžius, dar 
kitur kerdžius). Šalia gan įvai
rių įvaizdžių — kaip: žydinti 
daina, geltonkasė pienė, šilkinis 
vėjas, basas vėjas, basakojis 
sapnas ir daugybės kitų pasitai
ko ir koks groteskinio pobūdžio 
vaizdas („medžiai čiaudo žie
dais”).

Be pasinėrimo į gamtą ir jos 
suasmeninimo, Balio Augino 
poezijoj žymią vietą užima gen
ties (tautos) išlikimo problema, 
prisimenant jos praeitį ir da
bartį.

Kai pasitraukiama svetur, 
virstama lyg skiedra, atitruku
sia nuo kamieno, lyg atvaja, 
nutrūkus nytims. Kyla rūpestis 
dėl naujosios kartos svetur, kai 
„geroji žemė likus už marių”, 
šiaurėj. Čia į poetinę išraišką 

(Atkelta iš 2 psl.) 
bibliografijose gana smulkiai 
aprašytos. Mes negalime taip 
išsiplėsti, kaip daro bibliografi
jos, ir taip plačiai aprašinėti. 
Nutarėme, kad reikia parodyti 
knygų ryšį su Lietuvos biblio
grafija. Prie kiekvienos knygos 
nurodomas bibliografijos tomas, 
puslapis, kur jos ieškoti, jei kas 
norėtų sužinoti apie leidinį dau
giau. Žinoma, aprašas ten jau 
bus lietuvių kalba, bet specialis
tui gali tekti mokėti lietuviškai.

Tu čia iki šiol kalbėjai 
apie garsius žmones, kurie 
lankėsi bibliotekoje ir ap
žiūrinėjo tas knygas, apie 
pačios bibliotekos darbuoto
jus, komentavusius tą kolek
ciją. O kuo tas katalogas bus 
įdomus paprastam skaityto
jui, tarkim, kuris jį nusi
pirks, turės ar pamatys?

įsiterpia daugiau šūkių ir ragi
nimų:

Sūnau,
Genties volungėle,
Giedok generacijos medyje,
Gyvenk gyvosios giesmės 

žodyje —
Sapnuok sentėvių darbus.

(„Žydinčiai sėklai”, p. 92)

Apie to neklausančius nedel
siama atsiliepti ir šaržiškai: 
„Egzilės šile” tokie pavadinti 
„pliauskomis, likimo kirviu su
kapotomis — šilimai svetimo ži
dinio” (p. 94). Kalėdų naktį pris
imenama Tėvynė, kurioj „Pa
vergtas brolis/ Ir pasalūnas bu
delis/ Sėdi Erodo soste” (p. 95) 
Bet Lietuva atbus, nes ji „Tik 
mieganti/Žiemos žolė” (p. 100).

Poeto pavadinimas „žodžių 
žaidėjui” daugiau tinka pirma
jai knygos daliai, o paskutinia
jai — „mąstytojas”. Čia kalba
ma apie laiką, amžinybę, žmo
gų, poeziją ir kita. Pro žmogaus 
kilmę praslenka lyg ir darvi-

ĮKURTAS DAR VIENAS 
KINO TEATRAS SU 

STEREO GARSU
Klaipėdos Herkaus Manto 

gatvėje esančiame „Kapitoli
jaus” kino teatre sumontuota 
„Dolby Stereo Surround” garso

Katalogas turėtų sudaryti 
tam tikrą senų lietuviškų, litua
nistinių bei prūsistinių knygų 
vaizdą, jis reprezentuos senąją 
lietuvių (baltų) kultūrą, kurios 
yra ir čia, Čikagoje. Ta kultūra 
neprasidėjo tik su knygomis, 
kurias pirmieji devynioliktojo 
amžiaus emigrantai atsivežė j 
Ameriką. Katalogas bus skirtas 
ir apskritai kiekvienam, kuris 
tiesiog domisi knygomis, knygų 
istorįja. Ir nemokslininkui tai 
turėtų būti įdomu. Manau, kad 
kiekvienam Amerikos lietuviui 
tokia knyga bus tam tikras pa
sididžiavimo dalykas, iš jo daug 
kas sužinos, kad yra toks rin
kinys, svarbus ir lietuviams, ir 
nelietuviams.

Ačiū Tau už pokalbi ir 
sėkmės Tau Tavo darbuose.

Ačiū ir Jums.

niškas šešėlis, o jo likimas — 
virsti „garu debesyse”. Bet kū
ryba žada nemarumą:

O, dainos —
Širdies paklydę dukros —
Jūs mano žemiškas 
Paminklas:
Kaip nuostabiai
Jūs giedate
Mano svajonių
Nemarumą.

(„Paminklas”, p. 135)

Kinkinys parašytas laisvais 
ritmais („verlibrais”), vietom 
perpintas rimuotais intarpais. 
Vienintelis tradicine forma pa
rašytas eilėraštis „Neištikimy
bė” (p. 48). Bet ir „verlibras” 
kurtas su tam tikrais apmatais 
ir ataudais. rmiasv

Knygą išleido „Tėvynės gar
sai” Cleveland’e, Ohio, 1979 me
tais.

(Iš Alfonso Tyruolio knygos 
Pažintis su rašytojais ir knygomis 
(Antroji knyga, pp. 61-63). Kaunas: 
Spindulys, 1997).

sistema.
„Dolby Stereo Surround” 

sistema, kai žiūrovą iš visų 
pusių apgaubia natūralūs gar
sai ir jis pasijunta ekrane 
vykstančių įvykių centre, se
niai naudojama visame pasau
lyje.
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