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Švento Kazimiero jubiliejinius metus pradedant

Operos apie šventuosius — 
Budapeštas, Torontas, Vilnius

Šiame numeryje:
Operos apie šventuosius — Budapeštas, 
Torontas, Vilnius.
Pokalbis su operos „Dux Magnus“ libreto 
autorium poetu Kaziu Bradūnu.
Bookeriu pernai apdovanotas John M. Coet- 
zee.
Vieneri metai be Juliaus Gaidelio.
Eglės Juodvalkės eilėraščiai.
Muzikos ir žodžio pilnatis — pasikalbėjimas 
su Bruno Markaičiu.
Lietuviškų plakatų paroda Chicagoje.
Rūtos Pakštaitės rečitalis.
Pastabos dėl pastabų.
Konkursas jaunimui apie šv. Kazimierą.

Šv. Kazimiero jubiliejaus iš
vakarėse oficialieji Lietuvos 
sluoksniai Lietuvos globėją ir 
jos jaunimo patroną tepami
nėjo dviem piktais pseudois- 
toriniais Btraipsniais. Visai 
kitaip savo šventuosius trak
tuoja Vengrija. Praėjusią va
sarą Budapešte nepaprasto 
pasisekimo susilaukė nauja 
“rock" stiliaus vengrų opera 
apie Vengrijos patroną šv. 
Steponą, kuris 1001 metais 
įkūrė Vengrijos karaliją.

Iki 1947-jų metų rugpjūčio 
20 diena Vengrijoje buvo 
švenčiama kaip šv. Stepono 
diena. Komunistinis režimas 
paskelbė ją “Konstitucijos die
na”, mėgindamas ištrinti iš 
vengrų taitos atminties svar
bią jų istorijos dalį. Nepap
rastas operos pasisekimas ro
do, kad tai nepavyko. Anot 
dienraščio Odmagyarorszag, 
“kiekvienas spektaklis praėjo 
kaip tikra šventė; opera (kiek
vieną vakarą) tiesiog užhip
notizuoja 10,000 žiūrovų ir pa

gilina jų istorinę sąmonę”. Po 
^atviru dangumi tūkstančiai 
•faktorių, raitelių, estrados dai- 
S ininkų atkūrė vienuoliktojo 

imtmečio istorinę atmosferą. 
•-Jau baigiamas sukti ir filmas 
■'•šios operos motyvais.
••“ Prieš apsikrikštydamas, bū
rimasis Vengrijos globėjas, 
l^Arpadų dinastijos narys, va
dinosi Vajku. Karaliaus titu
lą jam suteikė popiežius Sil
vestras II-sis, ir vadinamoji 
Sfetepono karūna tapo Vengri
jos valstybės simboliu. Stepo- 
—nas siekė sustiprinti santy
kius su Vakarais ir vedė 
■kokietijos imperatoriaus Hen- 
-<iko II-jo dukterį. Kaip ir Lie- 
- tuvoje, Vengrijoje susikirto se
kiojo tikėjimo šalininkai, 
••■norėję jį išlaikyti ir toliau ko
voti prieš svetimuosius už- 
•Spuolėjus, ū pasiryžusieji įsi
jungti į krikščioniškąją 
r-Luropą. Nuo šio konflikto 
^sprendimo priklausė Vengri- 
iVjos ateitis. Šį prieštaravimų 
•Utupiną laikmetį vaizduoja 
•Vengrų opera apie šv. Stepo-

Iš kur toks negirdėtas ope- 
“ros populiarumas? Kai kurie 
"vengrų laikraščiai mano, kad 
> publiką ypač paveikė operos 
* tema — mažos tautos kova už

savo laisvę ir nepriklausomy
bę. Kiti tvirtina, kad tai isto
rinė nostalgija; pasirodo, kad 
vengrų tauta, kaip ir lietuvių, 
yra ištroškusi informacijos 
apie savo istoriją. Paklaus
tas, ar moderni “rock” muzi
ka derinasi su istorija, operos 
režisierius Gabor Koltaj atsa
kė, jog jo ir autoriaus tikslas 
buvo paskatinti publiką pa
galvoti apie operoje vaizduo
jamus įvykius. Jo žodžiais, 
“toksai konfliktas nepraran
da reikšmės laikui bėgant... 
Klausimas, kaip maža tauta 
sugeba išsilaikyti, yra visad 
aktualus”.

Viename straipsnyje apie 
operą išvardinami svarbieji 
politiniai sprendimai, kuriuos 
savo istorijos eigoje turėjo da
ryti vengrų tauta. Tie klausi
mai aktualūs ir Lietuvai:

“Lojalumas Habsburgams 
ar kova už laisvę, siekiant ne
priklausomybės; prievartinis 
kompromisas ar pasyvi rezis
tencija; galimybė spręsti gy
vybinius klausimus, ar visiš
kas bejėgiškumas? Racionalus 
apsigalvojimas, atsižvelgiant 
į geopolitines aplinkybes ar 
aklas magjarizmas? Kuris 
sprendimas veda į akligatvį, 
ir kuris tiksliai įvertina padė
tį bei užtikrina tautos išliki
mą?”

Operai baigiantis, apvaini
kuotojo karaliaus iškilmių 
muzika palaipsniui pereina į 
vengrų tautos himną, ir virš 
kalvos, scenos fone, iškyla di
džiulė Vengrijos vėliava. Vie
nas vengrų laikraštis rašo, 
kad tą akimirką išsiveržę plo
jimai užsitęsė 45 minutes, ir 
klausia: “Kas taip paveikia 
mūsų vaizduotę? Kokios gi
liai glūdėjusios emocijos išsi
veržia tuo metu? Mūsų tapi
mas tauta, valstybės 
įkūrimas, magjarizmas, rau- 
dona-balta-žalia vėliava, ka
rūna, gimtoji kalba...?”.

Tie giliai glūdintys jausmai 
išsiveržia ir Lietuvoje. Pana
šiai reaguojama į Krėvės ar 
Sruogos istorinių veikalų pa
statymus, ar tokius ypatin
gus spektaklius kaip Jurašo 
režisuota Grušo “Barbor. 
Radvilaitė”. Skirtumas ta 
kad Vengrijoje ir scena, ir 
spauda apie tautinius jaus-

Pokalbis su operos „Dux Magnus“ libreto autorium poetu Kaziu Bradūnu

Šiais metais švęsime šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktį. Išsisklaidę po pasau
lį lietuviai ją ruošiasi minėti 
įvairiais būdais — Romoje 
vyks bažnytinės iškilmės, 
atskirose lietuvių gyvenvietė
se didesnio ir mažesnio masto 
minėjimai; jau leidžiama 
grožinės kūrybos apie šv. 
Kazimierą antologija; jauni
mas savo šventąjį globėją 
prisimins šventėse ir stovyklo
se, dalyvaus rašinių ir kūry
bos šv. Kazimiero tema 
konkurse, kurį pavesta organi
zuoti Ateities žurnalui; spauda 
skirs nemažai dėmesio šios 
sukakties reikšmei dabartinė
se mūsų tautos sąlygose iškel
ti, ją gvildenti, prie jos 
susimąstyti. Kiek šv. Kazimie
ro metai palies mūsų įjpme- 
ninį ir viešąjį gyvenimą, 
kokius pėdsakus jame paliks, 
dar per anksti pasakyti — tai 
priklausys daug ir nuo to, 
kokių galimybių sugebėsime 
sutartinai juose įžvelgti ir jas 
išnaudoti.

Bet yra ir išskirtinių kūry
binių užmojų jubiliejui 
įprasminti, kurie gera dalimi 
jt-u realizuoti. Vienas iš jų tai 
religinė opera „Dux Magnus“. 
Taip ji dabar trumpai pavadin
ta. O bus pastatyta šių metų 
rugsėjo mėn. 1 ir 2 d. Toronte 
religinio kongreso metu. Ji 
žada būti išliekančiu indėliu į 
lietuvišką muziką ir kartu reli- 
ginę-muzikinę , literatūrą. 
Operai libretą sukūrė poetas 
Kazys Bradūnas, o jai muziką 
sukomponavo kompozitorius 
Darius Lapinskas. Kreipia
mės pirmiausia į Kazį Bradū- 
ną, prašydami skaitytojus 
supažindinti su operos libretu. 
Vėliau, tikimės, kompozi
torius Darius Lapinskas 
sutiks aptarti jos muzikinį 
charakterį.

— Pirmiausia įdomu būtų 
patirti, kaip kilo mintis sukur
ti ir pastatyti jubiliejiniais 
metais operą apie šventąjį? Ar 
Jūs pats buvote vienas iš to 
užmojo organizatorių, ar jau 
kitiems užsibrėžus jį įvykdyti, 
buvote paprašytas sukurti ope
rai libretą?

— Pirminė muzikinio 
užmanymo mintis turbūt kilo 
visą kazimierinių metų 
struktūrą planuojančio komi
teto posėdžiuose. Pirmininkas 
Vytautas Volertas po to jau 
užkalbino libretistą ir kompo
zitorių visu anuo reikalu. 
Sąlygos buvo tokios: reikia 
naujo muzikinio veikalo 
normaliam vakaro koncertui, 
o veikalo žanrą, pagal mūsiš
kes galimybes, pasirinkite 
patys; tik veikalo tema turi 
būti kazimierinė. Tad mudu su 
Darium Lapinsku ir pradėjom 
svarstyti veikalo pobūdį. Ką 
rašyti? Kantatą? Oratoriją? 
Operą? Apsistojom prie ope
ros, turėdami minty giliai 

mus kalba daug atviriau ir 
drąsiau. Operos apie šv. Ste
poną nepaprastas pasiseki
mas Vengrijoje yra vienas iš 
begalės pavyzdžių, kad “tary
binės” pjesės ar bet kokie so
cialistinio realizmo gaminiai 
Vengrijoje, kaip ir Lietuvoje, 
nesugeba patenkinti gilumi
nių tautos psichologinių ir vi- 
nomeninių poreikių, kurie ne-

Ada Koraakaitė-Sutkuvienė Sv. Kazimieras (mozaika) Marijonų vienuolyno koplyčia Chicagoje 
Nuotrauka Jono Kuprio

įsišaknijusią mūsuose operinę 
tradiciją ir mūsų publikos 
muzikinius įgūdžius.

— Libretas parašytas anks
čiau, negu sukomponuota ope
ra. Todėl įdomiausia būtų 
sužinoti jo turinį, susidaryti 
pirminį vaizdą, koks jo poe
tinis pavidalas? Tad gal galė
tumėte „atpasakoti" operos 
fabulą? Keli veiksmai? Kokie 
pagrindiniai ir šalutiniai 
veikėjai? Kokia įvykių eiga? 
Ar choras turi daug vaidme
nų? Ir, žinoma, kokia vedamo
ji kūrinio mintis — meninė jo 
koncepcija?

— Kazimierinės operos fabu
lą planuojant, buvo susidurta 
su tam tikrais keblumais. Juk 
čia nėra kokia nors trafare
tinė, šimtus kartų įprasta ir 
nukartota tema. Operos 
pagrindinis personažas yra 
šventasis ir jos vyraujanti te
ma yra šventumas. Čia nega
li lengvai švaistytis ir pub- 

turi nieko bendra su primesta 
oficialiąja ideologija.

Šiais metais Toronte jau 
pakils uždanga virš La
pinsko ir Bradūno operos apie 
Šv. Kazimierą, kuriam Lietu
voje užtvertas kelias į sceną 
ir oficialiąją spaudą. Tačiau 
lietuviai, kaip ir vengrai, ne
pamirš savo istorijos ir savo 
šventųjų. ' K. 2.

liką patraukti operose jau ko
ne būtinais dalykais: erotine 
meile, neištikimybe, pavydu, 
kerštu, savi? dybe, durklais, 
nuodais, krauju. Tad reikėjo 
ieškoti ko kito, nemažiau akį ir 
ausį patraukiančio. Įtampa su
kuriama, kai jaunam Ka
zimierui asmeniškai reikia ap
sispręsti tarp dangaus ir 
žemės ir tarp Lenkijos ii; Lie
tuvos.

Šiaip jau „Dux Magnus“ 
operos struktūra gana klasiki
nė: trys veiksmai, kuriuose 
telpa septyni paveikslai. Pir
mame veiksme yra du paveiks
lai, antrame veiksme — trys 
paveikslai ir trečiame veiksme 
— du paveikslai. Viso veiksmo 
slinktis tokia.

Pirmo veiksmo pirmas 
paveikslas yra lyg ir įvadas į 
istorinę ano meto situaciją 
Vilniuje ir į operos pagrindinį 
akcentą — šventumo ilgesį. 
1474 metais Sekminių dieną 
katedros aikštėje Vilniaus 
vyskupo vedami tikintieji susi
kerta su pagoniškų tradicijų 
dar neatsisakiusia minia. O 
paveikslo finalinė Mergaitės 
(Lietuvos Dvasios) arija kone 
susišaukia su analogiška 
dabartim:
Sumynė, ištrempė gėles, 
Išlaužė diemedžius 
Ir išsityčiojo brolis iš brolio, 
Sesuo iš sesuvos.

O klaidžioja ir kenčia Lietuva.
Antras pirmojo veiksmo pa

veikslas Vavelio karališkoj 
pily, Krokuvoje. Karalius yra 
nugalėjęs savo priešus ir 
sutvarkęs visus Lenkijos 
reikalus. Karalaitis Kazimie- 

I ras grįžęs iš Vengrijos. Pilyje 
. vieši ir Imperatoriaus dukra, 
i Motina Karalienė norėtų, kad 
karalaitis Kazimieras nebūtų 

' viešniai abejingas. Rytuos 
Maskva jau graso Lietuvai. 
Karalius praneša, jog vyksta 
Lietuvon. Lietuvos Dvasia 
(anoji Mergaitė) maldauja 
karalaitį Kazimierą šventos 
pagalbos dar pusiau pagoniš
kai Lietuvai, ir Karalaitis 
pasiryžta keliauti Lietuvon 
drauge su tėvu.

Antro veiksmo pirmas 
paveikslas yra medžioklės 
scena Druskininkų ir Merki
nės giriose pakeliui iš 
Krokuvos į Vilnių. Medžioklė
je karalaitis Kazimieras 
sužeidžiamas meškos, bet 
pagydomas Lietuvos šaltinio 
vandeniu. Jis čia pirmąkart 
išgirsta lietuviškas rugiapjū
tės dainas ir Merkinės bažny
čios vakarinius varpus, ku
riems atsišaukia šimtai 
Marijos bažnyčių dabarties 
Lietuvoje.

Antrasis antro veiksmo 
paveikslas klostosi prie Vil
niaus katedros, kurioje gieda

mi Marijos gimimo šventės 
išvakarių mišparai. Karalai
tis Kazimieras užimtas pilyje: 
priima Lietuvos rytinių 
pakraščių atstovus, kuriems 
daug skriaudų daro Maskva. 
Mišparams pasibaigus, 
spalvingos minios ir elgetų 
scena Katedros aikštėje. 
Miniai išsiskirsčius ir vakarui 
sutemus, Kazimieras ateina 
katedron pasimelsti. Radęs 
duris užrakintas, meldžiasi 
prie jų lauke ir pavargęs 
užmiega. O šių laikų parti
zano Motina, ieškodama nužu
dyto sūnaus, miegantį 
karalaitį palaiko savo sūnumi. 
(Operoje praeitis ir dabartis ne 
kartą panašiai susisiekia, 
susipina misteriškon vienu- 
mon.)

Trečiasis antro veiksmo 
paveikslas regimas Gardino 
pilyje. Sergantis Kazimieras 
čia apsistojęs su Karaliene 
Motina. Atvykę Lenkijos didi
kai ir Karalius nori Kazimie
rą parsivežti į Krokuvą. 
Karalaitis atsisako vykti 
Lenkijon ir prašo gyvą ar 
mirusį grąžinti į Vilnių. Pro 
pilies langą žvelgdamas į 
ištvinusį Nemuną, karalaitis 
ir miršta. Vilniaus Vaivada 
taria:
Taurusis Karalaiti, 
Aš vykdau Tavo valią — 
Balnokit ir kinkykit žirgus: 
Karalaitis Kazimieras
Vėl grįžta Vilniun 
Ten pasilikti amžinai.

Pirmajame trečio veiksmo 
paveiksle matome Lietuvos 
karių stovyklą pramatomo 
mūšio su maskoliais išvaka
rėse. Karia* prie vakaro laužų 
kalbasi ir dainuoja. Karo 
vadas — Vilniaus Vaivada 
juo.; ragina pasitikėti savo 
galia ir savo ginklais. Bet 
rusai staiga puola, nelaukę 
ryto. Kyla panika. Lietuviai 
traukiasi. Tada mūšio fone 
pasirodo karalaitis Kazimie
ras, jo vedami lietuviai nugali 
rusus.

Trečio veiksmo antrasis 
paveikslas yra visos operos 
finalinis. Veiksmas vyksta 
kada nors ateityje. Prie ateis
tų išniekintos Vilniaus kated
ros simbolinių griuvėsių 
renkasi visi operos personažai 
ir visa tauta. Durininkas turi 
atrakinti Laikui katedros 
duris, bet jų neranda. Staiga 
durys randamos ir atrakina
mos, Laikas žengia pro jas, 
operos personažai ir visa tauta 
atstato Vilniaus katedrą ir Šv. 
Kazimiero karstas iš Antakal
nio triumfališkai pernešamas 
į Vilniaus katedrą ir užke
liamas vėl ant Šv. Kazimiero 
karališkos koplyčios alto
riaus.

Bet kas čia mano nupasako
ta, tai yra mažiau negu 
grobiai. Tuo tarpu operos 
veiksmo detalėse vystosi 
istorinių situacijų painiavos, 
šventumo ir žemiškumo įtam
pa reiškiama arijų, duetų, 
kvartetų formomis, masinė
mis scenomis, chorų daina
vimu bei giedojimu, maldod 
ekstazėmis ir juokdario bei 
elgetų kone kuplesnėmis 
šmaikštybėmis.

Suprantama, pagrindinis 
operos personažas yra karalai
tis Kazimieras. Pusiau sim
bolinis, pusiau realus persona- 

(Nukelta į 2 psl.)
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reiškiasi ir 
Kazimiero 
Karalienė, 
Krokuvos

kalboj, bet jo apsisprendime 
vienaip, o ne kitaip pasielgti, 
nusikreipiant nuo Vengrijos 
karūnos, atsisakant jam 
neabejingos imperatoriaus 
dukters, paliekant jau labai 
vakarietišką ir katalikišką 
Krokuvą, vykstant į pusiau 
pagonišką ir kažkur ano mėto 
Europos pakrašty gulinčią 
Lietuvą. Tai vis ne dangiškos, 
bet žemiškos situacijos, kurias 
Kazimieras priėmė ir pakylėjo 
dangop, o jų poveikį jaučia
me ir šiandien.

■
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(Atkelta iš 1 psl.)
žas yra Mergaitė, tai visoje 
operoje besireiškianti 

*, nesunaikinama Lietuvos
Dvasia. Kitas, tamsusis mote
riškasis personažas yra 
įsikūnijęs Burtininkės, 
Laumės-Raganos ir imperato
riaus dukros Brunhildos 
vaidmenyje, kurį atlieka visur 
ta pati solistė. Labai reikšmin
gos yra Vilniaus Vaivados ir 
Vilniaus Vyskupo rolės. Bet 
operoje nemažai 
kiti personažai: 
tėvas Karalius, 
lietuvė Motina,
Vaivada, Karaliaus Juokdarys, 
Vilniaus elgetos Bekojis ir 
Berankis, Katedros Durinin
kas. Masinėse operos scenose 
gieda ir dainuoja tikinčiųjų 
vilniečių ir pagonių vilniečių 
chorai, karaliaus dvariškių, ir 
karalienės palydovių mergai
čių chorai, medžiotojų, karių 
chorai ir finalo didysis — 
bendrasis choraB.

Vedamoji kūrinio mintis: 
tam tikru laiku ir tam tikrose 
aplinkybėse tiek pavieniam 

•ižmogui, tiek visai tautai 
neužtenka vien tik žemiško
sios realybės, bet reikia ir 

• šventumo, tiesiog reikia 
šventojo, reikia to Dux 
Magnus, kuris rodytų kelią ir 
kuriuo būtų gailina pasitikėti 
dvasinio ir istorinio lūžio 
sutemose.

Libreto meninei koncep
cijai turbūt nemažai lėmė tai, 
kad šv. Kazimierą stengiausi 
kaip nors labiau sužmoginti. 
Man jau seniai atrodė, kad jis 
vis vaizduojamas daugiau 
kaip angelas, o ne žmogus. O 
iš tikrųjų jis buvo ir nuo žemės 
neatitrūkęs karalaitis, mokąs 
puikiai sutvarkyti pairusius 
valstybės finansus, šauniai 
medžioti Lietuvos giriose ir 
ginti Lietuvos interesus prieš 
anuometinius, o gal ir 
šiandieninius Maskvos kėslus. 
Tad toji šventumo ir žmogiš
kumo Bintezė Kazimiero 
asmenyje turbūt man ir lėmė 

i bendrąją libreto koncepciją. 
! Norėčiau, kad ji būtų ir meniš

ka.

— Kokių poetinių strategijų 
pagalba: veikėjų sudėties ir 
tarpusaviu santykių, įvaiz
džių, paralelių, gal net 
reikšmingų atskirų žodžių 
naudojimu išplečiama šv. 
Kazimiero reikšmė taip, kad 
jis tampa svarbus mūsų laikui 
religine ir, be abejo, tautine 
prasme?

— Didelių poetinių stra
tegijų librete vystyti beveik ne
įmanoma. Negalima žodžio 
čia, kaip eilėrašty, apkaišyti 
per daug vaizdingomis meta
foromis ar kitokiais poetiza
vimais. Žodis librete turi būti 
nuogas ir tiesioginis, kad jis 
būtų publikos iš karto sugrieb
tas. Žodžio taupumas irgi 
būtina libretisto dorybė. O su 
tiktai minimumu žodžių 
išsakyti visas religines ir tau
tines Šios kazimierinės operos 
jubiliejines aspiracijas 
nepasakyčiau, kad buvo 
lengvas darbas.

— Ar istorinis moriientas 
svarbus kalbinei kūrinio 
išraiškai? Kalbos pavyzdžių iš 
šv. Kazimiero laikų turbūt 
nėra, bet ar veikėjai savo 
galvosena ir žodžiais įdedami 
į tų laikų rėmus? O gal 
atvirkščiai, verčiau siekta į jų 
galvoseną ir žodžius perkelti 
dvidešimtojo amžiaus lietuvių 
savimonę ir kalbinės išraiškos 
būdus, kaip pavyzdžiui T. S. 
Eliot daro savo religinėse 
dramose? Ar tokiu būdu 
Kazimieras irgi sudabartina
mas?

••

— Ar aukščiausiam plane 
yra religinis matmuo? O gal 
įvedama ir anų laikų politinis 
momentas?

. — Sunku batų įsivaizduoti 
operą, kurioje pagrindinis 
personažas yra šventasis, o 
opera be religinio matmens. 
Tad ir šio libreto fonas ir bran
duolys yra iš esmės religiniai. 
Tik į kokias sofistikuotas 
metafizikas nenorėjau čia 
leistis. Švento Kazimiero 
gyvenimo auka ir jo apsi
sprendimas prieš ir po mirties 
už Lietuvą konkrečiose jos 
istorinėse aplinkybėse ir isto
riniai politinį momentą opero
je savotiškai pašvenčia.

— Labiausiai skaitytojus 
turbūt domintų, kaip 
suprantamas kūriny pats šv. 
Kazimieras? Ar jis prista
tomas daugiau kaip istorinis 
asmuo, nors ir šventasis, bet 
visoj savo individualybėj, su 
vidiniais motyvais, konflik
tais ir siekimais? Ar labiau 
pabrėžiama jo kaip simbolio 
reikšmė, peržengianti jo 
gyvenamą metą ir siekianti 
visus ateinančius šimtme
čius? Ar abu momentai jungia
mi į vieną?

— Mano libreto Kazimieras 
yra istorinis asmuo. Su juo 
surišti įvykiai ir vietos taipgi 
istorinės. Grynai literatūrinė 
realybė prisidėjo tik ta, kuri 
būtina kaip teksto apdaila ir 
kaip struktūrinė atranka, kad 
šimtmečių matmenys išsi
tektų vieno vakaro spektaklio 
rėmuose. Tačiau gyvenimiš- 

, kai realybei vietomis susi- 
J siekiant ir su misterija, reikėjo 
5 pateikti žiūrovui įtikimą 
! balansą tarp vienos ir kitos, 
i Šventumo librete ne kartą 
I reikia ieškoti ne Kazimiero 
I

•i

•
I4J

.1

•• 
,i

Nuotrauka Jono KuprioPoetas Kazys Bradūnas

mėnesius kiekvieną pirma
dienį susitikdavome su 
Darium Lapinsku žvilgterėti į 
tai, kas jau pasirašė, ir įsi
vaizduoti, kaip visa tai gali 
realizuotis muzikinėje plotmė
je. Suprantama, kad visoje 
darbo eigoje reikėjo ir įvai
riausių perplanavimų, situa
cijų pakeitimų, net kruopš
taus ir netrumpo ieškojimo 
tam tikrų balsių būtino skam
besio. Tačiau darbas buvo įdo
mus ir naudingas, 
kantis, kaip reikia 
žodį ir apsieiti be 
žodžiavimo. j

— Religinė opera,
tokia, lietuviams naujiena — 
tokio veikalo dar nesame turė
ję, net ir pats terminas naujas. 
Bet aplamai muzikinėje kūry
boje jau turbūt yra daug tokio

reiškia kurti libretą? Kaip 
tokioj kūryboj suprantamas 
muzikos santykis su žodžiais?

I Iš ankstesnių Jūsų kūrinių, 
kuriems buvo parašyta muzi
ka, kaip opera „Maras“, 
kantatos „Vilniaus varpai“ ir 
„Karalius Mindaugas“, poe
tiniai tekstai juk egzistavo 
anksčiau negu jų muzikinės 
kompozicijos. Sį kartą ėmėtės 
kurti libretą iš anksto 
suplanuotai operai. Ar buvo 
išankstinių reikalavimų, į 
kuriuos turėjote atsižvelgti? 
Ar su kompozitorium Darium 
Lapinsku turėjote abu gana 
detaliai aptarti . visą veikalo 
pavidalą, dar prieš Jums 
pradedant rašyti libretą? 
Kokia buvo pati darbo eiga? 
Kokias kliūtis reikėjo nugalė
ti, keblumus išspręsti? Ar 
pabaigęs ir žvelgdamas atgal, ! —---- — „
sakytumėte, kad darbas buvo, pobūdžio veikalų? 
s magus ?

— Kalbos archajinti, kaip J. 
Kralikauskas 
romane, savo 
stengiau. O 
bartinti Kazimiero irgi nerei
kėjo. Pačios istorinės 
situacijos savaime kažkaip 
susidabartino, sugretinant 
ano meto ir šios dienos dva
sinę Lietuvos būklę ir tas 
pačias Maskvos religines bei 
politines aspiracijas Lietuvos 
atžvilgiu tada ir dabar.

istoriniam 
librete nesi- 

kitaip suda-

— Gal sutiktumėte api
būdinti kūrinio poetinę kalbą? 
Ar ji yra daugiau ar mažiau 
vientisa su Jūsų vėliausios 
poetinės kūrybos kalba? O gal 
sąmoningai stengėtės išrasti 
vien šitam kūriniui atitin
kamą ir būdingą kalbinę 
išraišką? Ar yra sąskambių su 
Jūsų ligšioline poetine kūry
ba? Ir jeigu taip, kokie jie 
būtų?

— Librete, kaip niekur 
kitur, reikia skaitytis su žodžio 
skambesiu: vengti duslių ir 
šnypščiančių priebalsių ir 
visur nepagailėti balsių. Tik 
tada nepyks nei kompozi
torius, nei dainininkai.

Taip, operos „Maro“ 
minėtų kantatų libretus ruo
šiant, reikėjo tik sugalvotai 
struktūrai atrinkti tekstus iš 
jau atspausdintų knygų ir juos 
atitinkamai sujungti. Da
bartinės „Dux Magnus“ kazi
mierinės operos atveju buvo 
tik baltas lapas, ir viską 
reikėjo pradėti be jokių pavyz
džių. Tokiu atveju nuolatinis 
libretisto ir kompozitoriaus 
kontaktas 
būtinybė.

yra beveik 
Tad keturis

Bookeriu pernai apdovanotas John M. Coetzee
Mūsiškėj spaudoj, matau, tau

tiečiai pradeda jau skųstis, kad 
per daug pristeigta visokių litera- | 
rūrinių premijų. Ar kur nors ki
tur panašūs skundai prasiveržia
— nežinau, bet man šiek tiek iš 
arčiau pažįstama Britanija, ku
rioje, deja, niekad nesu užtikęs 
siūlymo mažinti premijų skaičių. 
Skiria jas leidyklos, laikraščiai, 
atitinkamos institucijos ar kieno 
nors testamentu palikti fondai, ir 
niekas nė žodžio, kad liaukitės, 
įganai Skiria už poeziją, už pir
mąją iš kitų išsiskiriančią prozos 
knygą ir taip toliau ir toliau, ir, 
mažų mažiausia, spauda papras
tai nors patį faktą pamini.

Dabar jau šešiolikti metai, kai 
Britanijoje kiekvieną rudenį rim
tųjų laikraščių dėmesio susilau
kia pati didžiausia — Booker — 
premija, kuri skiriama už komisi
jos atrinktą tais metais išleistą 
geriausią romaną. Susidomėji
mas kyla gal dėl to, kad premija 
yra pati didžiausia Britanijoje — 
dabar jau kelinti metai 10,000 
svarų (iš pradžių buvo 5,000). Ka
dangi skaitytojai geriausiai pa
žįsta dolerį, tai galima pasakyti, 
kad amerikine valiuta būtų 15,- 
000 dol.

Domėjimasis prasideda apie 
rugsėjo pabaigą, kai komisija iš 
didžiulės krūvos atrenka keletą. 
Tada apie tuos kelis (šiemet buvo 
atrinkti 6) jau pradeda rašyti 
laikraščiai — apie pačias knygas 
ir jų autorius. Pernai komisijos 
nariai turėjo perskaityti apie šim
tą romanų ( ne už dyką — už tą 
sunkų darbą gavo po 1,000 svarų
— 1*00 dol.).

O tas premiją laimėjęs laimin- | 
gasis buvo paskelbtas tik spalio 
26 d. Matyt, komisija dar pasilie
ka sau apsčiai laiko pasvarstyti 
ir pasiginčyti, kas iš tų šešių tu
rėtų būti pats verčiausias. Šįkart 
premija paskirta Pietų Afrikos pi
liečiui, universiteto profesoriui 
John M. Coetzee už romaną Life 
and Times of Michael K. Šįkart 
pasirinktas kūrinys, kuriame 
vaizduojama ateitis — Pietų Af
rika, apimta pilietinio karo. Visi 
žiaurumai perteikiami per sąmo
nę kiškialūpio daržininko, primi
tyvaus spalvotojo, kuris, įsisodi
nęs į ratus motiną bėga iš Cape 
Town nuo prasidedančios aud
ros, kurios prasmės jis net nesu
pranta. Kai miršta motina, vie
nas vegetuoja, užsiaugindamas 
moliuskų, valgydamas žiogus ir 
driežus. Audra pasiekia jį ir dy
kumos pakraštyje, ir jis tyliu at
kaklumu iškenčia nelaisvę, grasi
nimus ir gundymus.

pamo- 
atrinkti 
daugia-

kaipo

— Religinė opera mūsuose 
yra tikrai naujiena. Dėl operos 
termino religiniam dalykui net 
kai kieno buvo rimtai su
abejota. Tačiau šiandien jau 
galime būti visai ramūs. 
Pataikėm į tikrą religinių 
operų avangardinį pra
siveržimą. Ir „Dux Magnus“ 

ir turėtų būti gražus liudijimas, 
kad išeivijoje čia neatsiti
kome, ėjome koja į koją su da
barties pasauline apraiška. 
Štai prieš kelerius metus 
Chicagos Lyne Opera užsakė 
žymiausiam lenkų kompozi
toriui Krzysztofui Penderec- 
kiui parašyti religinės temos 
operą pagal anglų literatūros 
milžino J. Miltono epinę 
poemą „Paradise Lošt“. Gi
gantiška religinė operos 
premjera įvyko Chicagoje. Po

— Poetinės kalbos galbūt 
reikėjo čia vienoj kitoj ilgesnėj 
arijoj. Tik vargu ar tai kokie 
sąskambiai su pastarąja 
mano „Prierašų“ knyga. Tai 
jau visai kas kita. Ko nors 
specialiai išrasti neieškojau. 
Nors tekstas visur parašytas 
ritmine kalba, bet vis tiek tai 

- nėra eilėraščiai, tik tam tikras 
palengvinimas kompozitoriui 
bei dainininkui. O kai Gar
dino pily Karalienė paprašė 
merginų padainuoti apie 
Nemuną, tai tą „liaudies 
dainą“ pačiam teko išgalvoti:
Vai teka, plaukia 
Platusai Nemunas 
Pro mano tėviškėlę.

Vai leidžia, duoda
Mane motulė
Anapus Nemunėlio ir t.t. ir t.t.

— Būtų įdomu paklausti: ką

Švarūs ar 
nešvarūs pinigai?

Bookerio pinigai, sako, tokie 
pat nešvarūs, kaip ir Nobelio. 
Booker McConell verčiasi viso
kiais bizniais. Vienas jų — cukri
nių nendrių plantacijos Vakarų 
Indijos kraštuose, kur jie, sako, 
išnaudoja vietinius juodus darbi
ninkus. Užtat 1972 m. už romaną 
B premiją laimėjęs John Berger 
pusę pinigų (2,500 svarų, nes pre
mija tada buvo tik 5,000) pasky
rė Black Panthers organizacijai. 
Tada buvo spėliota, kad dėl to iš
sišokimo premija gal daugiau jau 
nebebus skiriama, bet taip neat
sitiko.

Kai kurie laikraščiai primena, 
kad Bookeris yra savininkas ne
mažo skaičiaus rašytojų autori
nių teisių (Ian Fleming, Agatha 
Christie, Harold Pinter, John 
Mortimer ir kt.), ir gal, sako, ateis 
tokia diena, kai premija bus pa
skirta tokiam autoriui, kuris yra 
jų nuosavybė.

Ką reiškia 
gauti premiją?

Prekybinė knygos apyvarta 
smunka ne tik siaurame užsienio 
lietuvių pasaulėlyje, bet ir tokia
me, rodos, nemažame krašte kaip 
Britanija. Didelis procentas iki 
šiol knygas rašiusiųjų yra jau pri
verstas ieškotis kitokių pragyve
nimo šaltinių. Tai premijos tru
putį pajudina knygų rinką, nes 
pakyla tiražai nors tų rašytojų 
darbų, kurie susilaukia premijos 
ar varžosi dėl jos, kaip tas per
nykštis šešetukas. Štai užpernai 
Bookerį gavęs Thomas Kenneally, 
sako, būtų laimingas buvęs, jei 
premijos susilaukusio Shindler’s 
Ark romano būtų buvę išparduo
ta 7,000-8,000 egzempliorių. Ligi 
tol jis buvo išleisdinęs apie 15 
knygų, ir nieko ypatinga. O pre
mijuotosios knygos per metus kie
tais viršeliais parduota 66,000, 
per knygų klubus 35,000, minkš
tais viršeliais 248,000, ir atrodo, 
kad dar ir Rimas bus sukamas 
pagal premijuotąją knygą.. Lai
mėjimas ir autoriui,ir leidyklai.

Iš pradžių Salman Rushdie 
romano Midnight’s Children lei
dykla surizikavo išspausdinti 
2,500. O kai knyga gavo Booke
rio premiją, tai kietais viršeliais 
per knygynus parduota 30,000, 
per knygų klubus 11,000, minkš
tais viršeliais 200,000.

B. Kazimieraitis

Coetzee varžovų 
kūriniai

Kuris tų J. M. Coetzee varžovų 
yra pats geriausias, tai ir komisi
jos nariai gal nepasakytų, nes 
vargu ar turėtų vienodą nuomo
nę.

Malcolm Bradbury romano Ra- 
tęs of Ezchange herojus iš Angli
jos nuvažiuoja į Rytų Europą, ten 
jį beveik užliūliuoja propaganda, 
bet vis dėlto jis pasiryžta grįžti 
namo, į saugius savo namus. 
John Fuller trumpučiam romą- 
niūkė Flying to Nouihere poetiš
kai vaizduojami viduramžiai sa
loje prie Valijos. Vienuolyno 
viršininkas tyrinėja mirusius ir 
domisi salos gyventojais, jų mei
lėmis ir mirtim. Kritikai tvirtina, 
kad romaną skaitai kaip sapną 
ar košmarą. Anita Mason savo 
Illusionist vaizduoja pirmąjį am
žių po Kristaus Viduriniuosiuose 
Rytuose ir Romoje. Pristatomi 
šventieji Petras, Jonas ir Pau
lius, bet svarbiausias veikėjas 
yra Simonas Magus, kuris bando 
pasinaudoti krikščionybės magi- 
ka. Salman Rushdie (jis 1981 m. 
laimėjo Bookerio premiją už ro
maną Midnight’s Children) fan
tazija šįkart operuoja Pakistane. 
Jo romano pavadinimas — 
Shame. Penktojo varžovo, Gra- 
ham Swift, romaną Waterland 
vienas kritikas yra šitaip vaiz
dingai aptaręs: įsivaizduokite, 
kad Forsyte Saga parašė ne John 
Galsworthy, bet Guenter Grass, ir 
bus maždaug aišku, kas per sko
nis tų angliškų fenų, kurie yra 
Swifto tema, kas yra jų laimės ir 
dažniau nusitęsiančios nelaimės.

, Tiek ši, tiek ir visos kitos kny
gos — puikios.

Bookerio vertė
Jeigu iki šiol Bookerio premijų 

komisijose daugumą dažniausiai 
sudarydavo vyrai (prieš tai komi
sijoj dukart daugumą sudarė mo
terys), tai šįkart buvo trys mote
rys ir tik du vyrai. Pirmininkė 
taip pat moteris — romanistė Fay 
Weldon, kuri, iki iškilo kaip rašy
toja, dirbo skelbimų srityje ir yra 
autorė Britanijoje populiaraus šū
kio “Go to Work on an Egg”.

Palyginimais tokia proga pa- 
svarstoma, ko verta ta Bookerio 
premija. Su Nobelio tūkstančiais 
ji, žinoma, negali susilyginti. Di
desnė už ją Kanados Seal Books 
First Novel premija — 50,000 ka- 
nadiškų dolerių. Bet Pulitzerį lai
mėjęs gauna tik 1,000 dol. O ta 
garsioji prancūziška Goncourt tė
ra tik 30 frankų (apie 6 dol.), ir ją 
laimėjusieji, sako, čekį ne į ban
ką neša, bet pasikabina sienoje, 
kaip savo pelnytos garbės liudiji
mą.

i

to čikaginis operos pastaty
mas buvo nuvežtas Italijon, 
kur jo žiūrėjo pats popiežius. 
Praėjusių metų vasarą Vengri
joje — Budapešte su didžiau
siu pasisekimu sutikta nauja 
religinė opera, vaizduojanti 
Vengrijos globėjo šventojo 
Stepono gyvenimą. (Apie tai 
plačiau šios dienos Kertinėje 
paraštėje. Red.). O 
vėliausiomis savaitėmis 
pasaulinė spauda (Amerikoje 
„Time“ ir „Newsweek“ gruo
džio 12 d., Chicago
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Tribūne“ savo kultūrinio 
priedo puslapiuos gruodžio 25 
d.) plačiausiai ir su nuotrau
komis aprašo žymaus Šių 
dienų prancūzų kompozito
riaus Messiaeno religinės ope
ros, pavadintos „Šv. Pranciš
kus Asyžietis“, triumfališką 
premjerą ir tebesitęsiantį jos 
spektaktių nuostabų patrauk
lumą Paryžiaus operoje. Ir 
koks malonus sutapimas: į tą 
religinių operų šiandieninį 
pluoštą įsiterpsim dabar ir 
mes su lietuviškąja šv. Kazi
miero opera.

Tegu tik Dievulis ir šv. Kazi
mieras stiprina visais organi
zaciniais operos pastatymo 
rūpesčiais apsikrovusį toron
tiškį dr. Juozą Sungailą. Tiki
me, kad jis, kaip ištvermingas 
ir nepalaužiamas žemaitis, šį 
sunkų darbą atliks puikiau
siai.

♦ ♦ *

Dainuojančių 
čikagiečių dėmesiui

Kazimierinės „Dux Mag
nus“ lietuviškosios operos, sta
tomos š.m. rugsėjo mėn. 1 ir 2 
d. Toronte, Kanadoje, papil
domam čikagiečių chorui dar 
reikalingi visų balsų choris
tai. Norintieji dainuoti šiuose 
jubiliejiniuose operos spektak
liuose prašomi paskambinti 
šiais telefonais: Darius La
pinskas 233-4110 arba New 
Opera Company of Chicago 
786-9157, paliekant savo pa
vardę ir telefono numerį.

Konkursas 
jaunimui apie 
šv. Kazimierą

Šv. Kazimiero 500 metų mirties 
minėjimo komitetas pavedė Atei
ties žurnalo redakcijai skelbti 
konkursą jaunimui apie šv. 
Kazimierą.

Konkurse gali dalyvauti jauni
mas nuo 15 iki 30 metų amžiaus.

Tema: Rašinių tema turi būti 
apie šv. Kazimierą bei jo reikšmę 
mums šiandien.

Žanrai: Rašinių žanrai gali 
būti įvairūs: proza, poezija, 
straipsnis ir kt.

Mecenatas: Kun. dr. Juozas 
Prunskis skiria 1000 dolerių sumą 
premijoms.

Premijos: Konkurso kūrinių 
vertinimo komisija turi visišką 
teisę padalinti 1000 dol. sumą savo 
nuožiūra premijoms pagal daly
vių amžių, žanrus ir kt.

Rašinys pasirašomas slapy
vardžiu, nurodant ir autoriaus,-ės 
amžių. Autoriaus,-ės slapyvardis, 
tikroji pavardė ir vardas bei adre
sas ir telefonas užrašomi ant 
atskiro lapelio, kuris įdedamas į 
mažą voką. Mažas vokas užklijuo
jamas ir kartu su rašiniu, įdėjus į 
didesnį voką, siunčiamas adresu: 
Jaunimo konkursui, 7430 
South Maplewood Avė., 
Chicago, IL 60629, USA.

Terminas: Visi rašiniai 
vertinimo komisiją turi pasiekti 
iki 1984 m. liepos 10 d. vidurnak
čio.

Premijų laimėtojai bus 
paskelbti Lietuvių Katalikų 
Kongrese 1984 m. rugsėjo 1-2 d. 
Toronte.

Premijuoti rašiniai tampa 
Šv. Kazimiero 500 metų mirties 
minėjimo komiteto nuosavybe ir 
bus atspausdinti „Ateities“ žur
nale. Nepremijuoti rašiniai auto
riams negrąžinami, bet gali būti 
spausdinami susitarus su jais.

Konkurso vertinimo komisijos 
narių pavardės bus paskelbtos 
vėliau.

Ateities redakcija



b Šeštadienis, 1984 m. sausio mėn. 7 d. DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 5(1) - psl. 3

Vieneri metai be Juliaus Gaidelio
STASYS LIEPAS

Šių metų sausio m. 6 d. su
kako vieneri metai, kai šaltas 
mirties gūsis užpūtė komp. Ju- 
liaus Gaidelio gyvybės žiburį. 

( Panačiai, kaip anais laikais 
mirus karaliui, mes dabar tu- 

p rėtumėm sušukti: “Kompozi-
■t torius mirė- — tegyvuoja kom

pozitorius!” ir jj prikelti jo 
paliktojoje kūryboje.

Jeigu mūsų kultūrinė sąran
ga būtų buvusi didesniems 

u muzikiniams užmojams finan
siškai pajėgesnė ir supratin- 
gesnė, prasmingiausia, žino
ma, liūtų buvę tas liūdnas 
metines pažymėti, jgrojant į 
plokšteles ir paskum radijo 

f kanalais paskleidžiant po pa-
t šaulį Gaidelio jau “prasi

mušusią” 4-ją Simfoniją, o gal 
• ir kurį kitą jo deimančiukų. 

Arba bent vėl didesniame kon
certe prikeliant jo muzikinį 
palikimą. Tačiau kolei visi to- 

f. kie didingi projektai tebetūno 
o gal dar tik vieno kito žmo- 
-i gaus ružavų svajų gemaluose,
q tai nors rimtesniu įvertinimo
i- žodžiu čia pazonduokim tam 

bent ateičiai potencialią dir
vą.

Metus žvilgsnį atgal į a.a. J. 
“ Gaidelio nueitą gyvenimo ke- 
‘ lią, stebėtojo sąmonę pribloš

kia jo stačiai klasikinis tragiš- 
n kūmas. Per slogią našlaitišką 
\ vaikystę, per sunkių mokslo 
t metų vienišumo tyrus, per 
t vedybinių nesėkmių ir išeiviš- 

kųjų vargų gruodą verždama- 
' sis į savo muzikinio pašauki

mo aukštumas, velionis, 
atrodo, be atvangos buvo per
sekiojamas kažkokios piktybi
nės Moiros, į jo buities audinį 
vis įaudžiančios tragiškųjų gi
jų. O vienok bent tą vieną pa
laimintą kartą (galgi tuo me
tu jo Moira pasigėrusi ar 
įmigusi buvo!) vis dėlto ir jam 
buvo leista pasigėrėti savo 
garbės ir laimės zenitiniu nu
švitimu! Tai buvo 1980 me
tais, kai jis buvo pažymėtas 
aukšto prestižo nominavimu 
muzikinei Pulitzerio premijai. 
Tačiau toji džiaugsmo egzal
tacija buvo, aiman, trapi ir 
trumpalaikė: už ją jo piktoji 
likimo deivė ir vėl atsikeršijo 
dar baisesniu nuožmumu. Greit 
po to Gaidelio išgyventas gy
venimo likutis buvo, kaip žino
me, siaubingas dvasinių ir fi
zinių konvulsijų, ligų ir 
pagaliau žmonos Felicijos bei 
jo mirčių siautulys! Abiejų 
Gaidelių mirtys, viena paskui 
kitą per nepilnus du mėne
sius, jų palaikai, išvežti iš 
“gimtojo” Bostono ir palaido
ti svečioje Chicagoje, visiems 
lietuviams tebebyloja apie mū
sų kūrėjo tragiškojo finalo 
klaikumą... Mirties demonams 
išdraskius jo namų židinį, keli 
didžiuliai krūviai gaidų rank
raščiuose išgabenti tolimojon 
Australijon pas vienintelį da
bar jo šeimos palikuonį — sū
nų Garsą, gyvenantį Chelsea 
mieste. Nejaugi jo kūrybinio 
palikimo taip pat laukia tokia 
pat nedalia, kokia žymėjosi jo 
gyvenimas? Ir nejaugi mes lie
tuviai leisim tam įvykti?

Su a.a. Julium mane siejo il
gametė muzikinė ir asmeninė 
bičiulystė. Džiaugiausi jo vi
sais pasisekimais, sielojaus jo 
šakojusiais vargų vargeliais. 
Tad iškeldamas čia keletą fak
tų iš visuomeninio bei kultūri
nio mūsų podirvio keliais pa
skutiniais jo gyvenimo metais, 
jaučiuosi vykdąs jo valios tes
tamentą. Kadangi tame glūdi 
dar ir platesnis aspektas, susi
liečiąs su mūsų kultūrinės 
politikos strateginėm gairėm, 
gal neapsiriksiu manydamas, 
jog šia gedulinga proga visa 
tai paskelbti bus svarbu, ir pa
garbu, ir tikslinga.

Kas iš Chicagos lietuvių dar 
įsimena datą: 1979 m. kovo 
mėn. 31 d.?

Gal tik vienas kitas, o ši da
ta reikšminga ne vien komp. 
Gaidelio biografui, bet svarbi 
taipogi ir mūsų muzikinės kul-

Kompozitoriue Julius Gaidelis (1909-1983) 
Nuotrauka Vytauto Maželio

tūros kronikininkui. Juk ta da
ta pasidabino pirmasis dides
nio masto lietuvių 
kompozitorių simfoninės mu
zikos reprezentacinis skrydis 
pasaulio viešumon! Tą dieną 
savo oficialioj buveinėj įvyko 
Chicagos Simfonijos orkestro, 
diriguojamo Henry Mazerio, 
viešas koncertas, ištisai pa
skirtas lietuvių kompozitorių 
simfoninei kūrybai iliustruoti: 
M.K. Čiurlionio “Jūra”, VI. 
Jakubėno “Miško siuita”, J. 
Gaidelio 4-ji Simfonija, sesers 
Bemardos “Lietuviškoji rap
sodija”, pačiam. dirigentui pa
darius arbitrišką atranką iš 
visų jam prisiųstų partitūrų.

Vienas iš pasaulio “viršū- 
ninių“ simfoninių orkestrų su 
pirmaeiliu dirigentu, garsi mu
zikos šventovė — Orchestra 
Hali, solidi rinktinius lietu
vius simfonistus reprezentuo
janti programa viešame kon
certe “urbi et orbi” — visa tai 
teikė šiam neeiliniam įvykiui 
mūsų muzikos panoramoje 
unikalų koloritą. Ir taip jau 
atsitiko mūsų kultūros kroni
kininkams, kurie net mikro
bus savo kultūros dirvožemyj 
rūpestingai su lupa iššifruoja, 
suregistruoja bei išrūšiuoja, 
kad jie šitos dramblio didumo 
kultūrinės stambmenos visai 
net neįžiūrėjo, nė žodeliu nepa
minėjo!

Mat, vien fatališkai niauri 
aplinkybė, kaip Damoklo kar
das, kabojo virš šito renginio, 
neleisdama jam vainikuotis, 
kaip pagrįstai reikėjo tikėtis, 
jeigu jau ne triumfu, tai bent 
žymesniu pasisekimu. Kon
certą rengė ne kuri mūsų “es- 
tablišmento” didžiųjų organi
zacijų, bet būrelis margo 
derinio aktyvistų, dominuoja
mų keleto “reorgų”. Pri
simenant tuo laiku vykusį 
prieš tuos atskilėlius nuo Ben
druomenės tarpusavio kovos 
įnirtį, buvo pasielgta grynai 
pagal jausmų logiką, grie
biantis griežčiausios “kovin
gos” linijos. Mūsų didžioji 
spauda nespausdino apie šį 
koncertą jokių pranešimų, ne
dėjo net už gerą kainą jokių 
reklaminių skelbimų, praves
ta tyli kampanija jį ignoruoti 
ir boikotuoti. Kažkaip nejau
kiai keista buvo matyti taip 
boikotuojamą koncertą, dedi
kuotą mūsų Vytauto Didžiojo 
garbei, kurio programos kny
gutėj, kaip garbės patronai, fi

gūravo vysk. V. Brizgys, Vil
ko pirm. dr. K. Bobelis, 
Antanas ir Marija Rudžiai, 
mūsų muzikos veteranas prof.
J. Žilevičius ir daugelis kitų 
garbingų pavardžių... Taigi 
persikarščiuojant ir nebai
giant galvoti buvo padaryta 
taktinė klaida. Vieniems kon
certą statant, o kitiems griau
nant, buvo žiauriai pakenkta 
geram lietuvių vardui, ypač 
amerikiečių muzikalų sluoks
niuose. Tai su karčiu pasipik
tinimu Draugo kultūrinio prie
do skiltyse anuo metu 
konstatavo toks rimtas ir 
objektyvus liudininkas, kaip 
Bol. Arnoldas Vokietaitis, rūpi
nęsis parama šiam koncertui, 
kaip tuometinis amerikiečių 
Illinois Arta Council narys.

Nežiūrint to, kad šis istori
nis koncertas vyko mūsų vi
suomenės didžiumos užkulisi
nio sabotavimo ženkle, vis tik 
iš jo programos meninio įver
tinimo iš amerikiečių muzikų 
pusės susilaukėme tokiomis 
aplinkybėmis visai netikėto 
stebuklo. Chicagos Simfonijos 
orkestro nutarimu, šiame kon
certe pirmą kartą atlikta Ju
liaus Gaidelio 4-ji Simfonija 
buvo oficialiai nominuota kaip 
kandidatė 1980 m. Pulitzerio 
muzikinei premijai gauti. 
Komp. Gaideliui reikėjo tik 
įvykdyti kai kurias sąlygas, 
tarp jų — sprendėjų komisijai 
gana trumpu terminu prista
tyti simfonijos įrašą magneto
fono juostoje. Gaidelio pap
rašytoji iš Lietuvių Fondo 
piniginė subsidija šiam reika
lui nebuvo duota, atmetimą 
motyvuojant laiko trūkumu to
kiam įrašymui padaryti. Ta
čiau Gaideliui visos šios kom
plikacijos atrodė tik kaip 
antrasis, šį kartą jau jo asme
niui taikomas, boikotas.

Kad ir nesėdant į teisėjo kė
dę šios bylos spręsti kurios 
nors vienos šalies naudai, vis 
dėlto nenutylėtina viena svar
bi aplinkybė, kuri matomai ne
buvo rimtai įvertinta. Jeigu 
Lietuvių Fondo duotoji subsi
dija dėl pavėluoto simfonijos 
įrašymo, sakykime, ir nebūtų 
galėjusi pasiekti savo pirmi
nio tikslo (būtent, simfonijos 
svarstymo Pulitzerio sprendė
jų komisijoje), vistiek ji būtų 
save visiškai pateisinusi, kito- 

>kiu būdu įsirašydama į mūsų 
didžiųjų kultūrinių žygių 
parėmimą. Meniškai kokybiš

kas (su kuriuo nors “viršū
nių” simfoniniu orkestru!) sim
fonijos įrašymas į juostą būtų 
galėjęs būti pirmu pagrindi
niu, brangiausiai atseinančiu 
žingsniu lietuvių simfoninės 
muzikos reprezentacinei plokš
telei išleisti, kuri, paskleista 
po šio krašto radiofonus, galė
tų efektingai pasitarnauti mū
sų kultūros propagavimui.

Bet, leiskite paklausti, ar to
kia idėja mūsų visuomenėje, 
net elitiniuose jos kloduose, iš 
viso egzistuoja? Suvirpėčiau iš 
laimės, jei atsakytumėte: taip! 
Užtai ir šioji, ir kitos giminin
gos jai idėjos ilgesingu kentė
jimu paženklintos Velionio so
pulių knygoje...

Paleistas skristi į garbės vir
šūnę lyg kokiai patyčiai, kad 
nepriskristų, pačioje baigmėje 
išplėšus jam sparnus, žeisda- 
masis sudužusių lūkesčių šu
kėmis, Velionis tą savo nesėk
mių odisėją labai skaudžiai 
išgyveno, panirdamas į juodą 
nuotaikų srautą, kuriame kun
kuliavo apmaudas, kartėlis ir 
nusiminimo variantai. Na, ir 
vėl reikėjo laukti stebuklo, kad 
tokioj nenormaliai perveržtoj 
nervinėj įtampoj jautrusis mū
sų kūrėjas savęs neperdegintų 
ir neįpultų ligų pabaisos glė
bin. Aiman, šį kartą tokio 
sveikatos stebuklo jo gyvybei 
išgelbėti neįvyko...

Kaip prieš metus per jo šer
menis, taip ir dabar vis nega
liu atsikratyti vienos apsėdu- 
sio8 minties: nejau reikės dar 
daugiau tokių, kaip Gaidelio, 
aukų, kol sulauksime dar vie
no mum taip reikalingo ste
buklo — mūsų visuomeninės 
galvosenos lūžio?

Kokio lūžio? Jo prasmė te
gul jum čia dabar atsiskleis 
šiuo mažu neramios Velionio 
dvasios prasiveržimu...

Gūdžioje jo metinių tylumo
je aš, rodosi, ir vėl girdžiu a.a. 
Julių, sujaudintu balsu iš Chi
cagos Šv. Kazimiero kapinių 
visiem mum šaukiantį:

— “Tarpusavy politiškai, 
partiškai, ideologiškai kovo
dami, neperkelkite tos kovos 
tvaiko į savo bendrų kultūri
nių siekimų plotmę! Atsimin
kite tautinės etikos gairių gai
rę: nevalia ne tik griauti, bet 
privalu dar stiprinti kiekvie
ną, net savitarpio “priešo” ini
ciatyva vykdomą, tautinių 
mastu reikšmingą kultūrinį 
žygį- Tad palaiminta bus ta 
tauta, kuri tokioj kovoj iš
moks paskelbt tarpukares sa
vo bendriems kultūriniams lai
mėjimams pasiekti.

Per aspera ad astra! Perėję 
erškėčiuotos praeities klaidų 
kelią, kilkite į kultūrinių per
galių žvaigždynus! Tai mano 
valios testamentas jums, my
limi lietuviai!” —

Pastabos dėl pastabų
Emilijos Sakadolskienės 

rūstaus pavadinimo — „Roman
tiku gimęs, romantiku ir karš“ 
(Draugas 1983.XI.19) — pastabos 
galų gale pasirodė ne tiek 
kaltinančios mūsų visuomenę dėl 
romantiškų polinkių, kiek dėl 
stokos muzikinio išprusimo, 
išsilavinimo ir nesidomėjimo 
naująja kūryba.

Kažin ar derėtų, pagalvojus, 
priekaištauti vyresniajai mūsų 
kartai, neturėjusiai juk nei sąly
gų (Lietuvoje ir išeivijoje), nei 
atliekamo laiko puoselėti savo 
muzikinį skonį. Jaunesnioji kar
ta?.. Randu čia šiek tiek analo
gijos dabar Lietuvoje vykstan
čioms diskusijoms dėl modernios 
poezijos suprantamumo. Pasi
skaičius Literatūros ir meno 
skaitytojų pasisakymus, akivaiz
du, kad ne išsilavinimas ir net ne 
domėjimasis poezija, bet veikiau 
dvasioje slypinti ypatinga nuovo
ka nulemia šiuolaikinio meno, be 
abejo, imtinai ir muzikos, suvo
kimą.

Atmenu kadaise skaitęs tokį 
incidentą: vienas pilietis paklausė 
įžymaus literatūros kritiko ir poe
to Randall Jarell, ką reikėtų dary
ti, kad supratus moderniąją poe
ziją? Jam buvo atsakyta labai 
trumpai: „Gimk iš naujo“.

A. Kučiūnas

Eglė Juodvalkė
Iš ciklo “Marelės pasaulis”

Kukuti,
imk mano Širdį į žmonas, — 
jau pilnameti mano iiniul

Marcelijus Martinaitis

*
Tikėjo Marelė teisybe.
Suėmė jos pusbrolį.
Neklausė ji už ką,
tik nešė kalėjiman duonos, skilandžio, sūrio.

Suėmė Marelės dėdienę, 
tardė pusdienį, 
paleido.
Neklausė Marelė už ką, . 
nešė dėdienei braškių, grietinės 
ir vis už vieną, už kitą, 
pusbalsiu karoliukais maldeles skaičiavo.

Iškvietė Marelę į Vilnių.
Atėmė maldaknygę.
Atėmė rožančių.
Neklausė ji už ką, 
bet teisybės jau nebeieškojo.

Kartoja ir kartoja Marelei, 
kaip čia gera, smagu ir malonu, 
tik gyvenk ir norėk!
O Marelė klusni —
ir gyvena,
ir nori,
ir nori,
ir nori...

Reikėdavo Matelei skatikėlius daugeliui 
dalyti. 

Nešdavo, skarelėn įsuktus, į kalvę 
žaizdre pakaitinti, 
ant priekalo kūju padaužyti, 
idant didesni būtų, 
lengviau į daleles dalytųsi. 
Atiduodavo Marelė Dievui, kas Dievo, 
ponui, kas pono, 
ir savęs nenuskriausdavo, 
dalelytę pasilaikydama.

Dabar gyvena Marelė be rūpestėlio. 
Nereikia galvelės kvaršinti — 
visi skatikėliai, kaip vienas, 
"didžiojo brolio” kišenėje žvanga.

Eina Marelė gatve 
skaičiuoja "angelus sargus” 
ir džiaugiasi:
prie pono Dievo, 
žmogus tik vieną angeliuką 
teturėdavo, 
o dabar,
ant kiekvieno kampo, 
tautinius kaklaryšius pasirišę, 
sergi...

Laidoja Marelė brolius, 
lopo pagrabui marškinius, 
skaičiuoja kulkų išdrėkstas skyles. 
Dvi — broliui, išėjusiam kariauti.
Nė vienos — broliui, neišėjusiam kariauti. 
Ir nesuvokia Marelė, 
kaip kartais du lygu dviem, 
o kartais — nė vienam...

•
Tik kartą per metus 
išsiruošia Marelė kelionėn: 
ji veža sakvojažą 
pilną plunksnų 
Ikarams 
besiruošiantiems skrydžiui 
šaltos salyno saulės 
apdegintais sparnais.

Sunkiais laikais augino dukterį Marelės
dėdė, 

širdies kamputy mintį slėpdamas — 
užaugęs vaikas bus senam paguoda, 
sulauks gal šviesesnių laikų...

Užtat nelepino jaunos, 
prie darbo pratino.
Mokė būt sąžininga, tik ne viską sakyt... 
Mokė Dievą tikėt, bet viešai jo neišpažint... 
Nei vieniem, nei kitiem neužkliūt, 
tik, dantis sukandus, tylėt 
ir, kai reikia, o daugsyk reikėjo, kentėt.

Taip, kaip kiti, 
taip, kaip visi, 
augino dukterį Marelės dėdė.

PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI

O toji, visados rami ir paklusni, 
neišgiedotas giesmes daugel metų 

kaupusi savy, 
vieną birželio baltą popietę 
lakštingala pragydo.

Ir tik Marelė drįsta laiškus siųst į lagerį, 
ir guodžia dėdę, nesuvokiantį dukters 

likimo, 
ir tik Marelė laukia jos, Nijolės, grįžtant.

* >
Per gerus žmones išsiprašė Marelė 
vienai nakčiai 
tomą užsieny leistos enciklopedijos.

Užsitemdė langus, 
išsivirė kavos, 
ir pradės jau skaityti. 
Tik tų puslapių daug, 
raidelės mažos, 
laikas bėga, 
o visko neaprėpsi — 
reikia pelus išsijoti, 
grūdus išsirankioti. 
Vargas...

O laikrodžio švytuoklė švyst 
ir nebėr minutėlės, 
ir nebėr valandėlės, 
ir naktelės nebėr...

Tik auštant Marelė suprato — 
reikia išmokti skaityti knygas, 
kur prasmė ne tarp eilių slypi 
o, kaip ant delno, aiškiai išklota.

Buvo laikai...
Tėvelis skerdžia nupenėtą meitėlį, 
prisikviečia kaimynų, 
ir vėdarais pavaišina, 
ir kumpiu,
ir skilandžiais, ir dešrom, 
tik valgyk, kimšk, laižykis...

Dabar laikai nauji...
Kaune gyvenanti Marelė, 
eilutėj visą pusdienį išlaukusi 
ir durų rankeną tepabučiavusi, 
į liaudies ūkio pasiekimų

parodą kulniuoja 
pasižiūrėt, akis išplėtus, 
į po stiklu beveik ranka pasiekiamus 
tarybinės gamybos skilandžius ir dešras.

•

Marelė gyvena panašiai, 
kaip aklas senis akordeonu groja.

Kartais pataiko, 
užgauna pirštais baltus klavišus, 
ir atsiliepia džergždami 
akordeono surūdiję plaučiai.

Kitąkart nepataiko, 
užgauna nebylę akordeono šerdį 
ir... nieko...

Tik visada linksmai.

Toksai aklo senio grojimas, 
toks ir Marelės gyvenimas.

Kaip užsiropštė Marelė taip aukštai, 
kaip užsikabarojo, 
ji ir pati negalėtų pasakyti.

Nebemato ji cirko žiūrovų akių, 
nebegirdi plojimo ir juoko, 
tik sukaupus jėgas 
atsargiai 
ant virvės 
stato pavargusias kojas 
mirties ar gyvybės šokiui.

(Iš Ateities leidyklos tik ką išleisto Eglės Juodvai
kės poezijos rinkinio Pas ką žiedas žydi.)
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Muzikos ir žodžio pilnatis
^Pasikalbėjimas su kompozitoriumi Bruno 

Markaičiu jo naujos plokštelės “Pilnatis” 
pasirodymo proga

_ Skelbiama., kad Lietuvių 
Bendruomenė 1984 m. sausio 
mėn. 15 d. Los Angeles mies
te organizuoja Jūsų naujos 
muzikos plokštelės “Pilnatis” 
sutiktuves. Ką klausytojas iš
girs, grodamas šią plokštelę?

— Išgirs mano kūrinį siui
tos formoje, parašytą vokalis
tų ir instrumentalistų an
sambliui. Seniau siuita buvo 
instrumentinė kompozicija, 
jungianti šokių seriją. Šio 
šimtmečio muzikinėje raidoje 

^siuitos forma vartojama gana 
laisvai; joje figūruoja instru
mentiniai ir vokaliniai ele
mentai įvairiuose sugrupavi
muose. “Pilnatis”, susidedanti 
iš Šešių dalių, parašyta pen- 
Juęms solistams ir instrumen
tiniam ansambliui. Be voka
listų ir instrumentalistų, 
ypatingas vaidmuo ansamb
lyje skiriamas fortepijonui. Ži
noma, forma yra tik tam tik
ras kompozicinis planas,

# savos rūšies muzikinis žemė
lapis, be kurio organinė kūri
nio jungtis vargiai įmanoma. 
Gi ta organinė jungtis yra la
bai svarbi ir daugialypiam 
muzikinės minties vystymui, 
ir muzikinei kūrinio, gyvy bei.

— Jūsų siuitai pasirinktas 
pavadinimas “Pilnatis” pri
mena poeto Bernardo Braz
džionio “Poezijos pilnatį”. Ar 
čia yra kokia nors giminystė 
su jo poezija?

— Manau, kad yra, nes jos 
siekia i. Pagaliau, ir poetinį 
vaizdt. bei žodį muzika su
stiprina, išryškina, gal net pa
pildo. Tą ypač gerai matome 
operoje. Be to, visą žodinį tu
rinį ėmiau iš Brazdžionio poe- 

DaįjDs tiruodo. Kiekviena siui-
* tffk calis remiasi poeto 

eilėraščiu. Pirmoji dalis: “Aš 
čia — gyva” (moterų trio); 
antroji : “Mozaika” (piano); 
trečioji: “Nemuno tėvynėje” 
(ansamblis); ketvirtoji: “Tu 
inan buvai, tu man esi” (an-

“dhiriblis); penktoji: 
įISRserera” 
? “Lopšinė”, 
“fiystė y *a ne tik kūrybinė, ne 
tik tematinė. Kas svarbiau, aš 
ją matau panašiose nuotaiko
se ir emocijose. 

Vbd_ Kodėl, kurdamas šią siui
tą, dėmesį nukreipėte į Braz- 

'‘’džionio poeziją? 
, — Poeto Brazdžionio eilės

pulsuoja gilia savo žemės mei
le ir, vietomis tiesiog mesia- 
liiška mistika, kuri — para
dokso rėmuose ir pranašo 
balsu — “šaukia tautą” kurti 

shei statyti savo ateitį kančia 
ir viltimi. Gal todėl poeto emo
ciniai pasažai yra tokie stip
rūs, kad jie dažnai pažadina 
turtingą įkvėpimą, iš kurio iš
plaukia muzikinė mintis bei 
melodija, nuotaikos ir jaus
mai. Be to, dažnai jo eilės pil
nos tyros lyrikos. Panašaus 
tyrumo lyrikos esu radęs ir ją 
panaudojęs savo muzikos kū

“Valsas
(piano); šeštoji: 
Vadinasi, gimi-

riniams ir kitų poetų kūrybo
je, pvz., Jono Aisčio (“Ne
dvelk, vėjeli”, “Pastoralė”, 
“Šilainė”), Kazio Bradūno 
(“Vilniaus varpai”, “Sonatos 
ir fugos”), Henriko Nagio 
(“Lopšinė”, “Vėjų šventė”), 
Vinco Joniko (“Ar tu man at
leidi”), ir t. t.

— Muzikos kritikai dažnai 
Jus laiko naujoviškų kompo
zicijų kūrėju. Ar poeto Braz
džionio patriotikai nėra lemta 
sueiti į konfliktą su taip vadi
nama moderniąja muzika?

— Tiesa, “Pilnatis” siuitos 
harmoninėse priemonėse, 
ypač instrumentinėse įtarpo- 
se, yra tam tikro naujovišku
mo. Ieškojau naujai skam
bančių akordų ir 
originalesnių akordų slink
čių. Tačiau išeivijos sąlygose, 
atseit, susiduriant su ribotu 
biudžetu, su reliatyviu voka
listų pajėgumu, kompozito- 
riui-dirigentui uždedami tam 
tikri pančiai. Pridėk dar repe
ticijų stoką su apmokamais 
muzikantais, ir matai, ir gir? 
di, kad kūrinio atlikimo koky
bė sumenkėjo. Tai yra mūsų 
muzikinė vargo mokykla, prie 
kurios kompozitorius turi pri
sitaikyti, neretai pažaboda
mas ne tik savo vaizduotę, bet 
ir išradingumą. Paliečiant ta
riamo konflikr.o galimybę tarp 
patriotikos ir muzikos, tenka 
pasakyti štai kas: nors melo
dinė linija yra tradicinė, daž
nokai atspindinti liaudies dai
nos dvasią, bet savotiškas 
naujoviškumas kompozicinė
se priemonėse' melodiją šiek 
tiek atnaujina ir praturtina. 
Mano nuomone, konflikto nė
ra. Priešingai, poezija duoda 
muzikai sparnus.

— Kas sudaro Jūsų minėtą 
ansamblį, kuris atlieka “Pil
natį”?

— Visi ansamblio dalyviai 
kalifomiečiai, tiksliau pasa
kius, losangeliečiai: Birutė 
Dabšienė ir Stasė Pautienie- 
nė — sopranai; Janina Ceka- 
nauskienė — mezzo-sopranas; 
Antanas , Pavasaris — teno
ras ir Rimtautas Dabšys — 
bosas; pianistė — Raimonda 
Apeikytė. Instrumentinį an
samblį sudaro profesionalai 
instrumentalistai. Diriguoju 
aš pats.

—- Kur padarytas plokštelės 
įrašymas ?

— “Pilnatis” buvo įrašyta į 
juostą premjeros metu. Nuo 
koncerto iki paskatos plokšte
lę išleisti praėjo šiek tiek lai
ko. Tuo laikotarpiu man gimė 
naujų idėjų, ir jos buvo įjung
tos į naująją siuitos redakci
ją-

— O iš kur atėjo paskata 
plokštelei leisti?

— Iš Lietuvių Bendruome
nės ir iš žmonių, kurie mėgs
ta mano muziką. Pamažu su
sidarė komitetas plokštelei 
leisti.

1983 m. gruodžio mėn. 16 d. Vilniuje mirė žymusis Nepriklausomybės 
laikotarpio ir vėliau okupacinio meto poetas Antanas Miškinis (g. 
1906.1.29). Palaidotas Antakalnio kapinėse, Vilniuje.

Rūtos Pakštaitės 
rečitalis

Jaunos mūsų solistės Rūtos 
Pakštaitės diplominis rečitalis 
įvyks šių metų sausio mėnesio 14 
dieną, 8 v.v. De Paul universiteto 
Muzikos mokyklos koncertų salė
je, 804 West Belden, Chicago, III. 
Rūta Pakštaitė praeitais metais 
keletą kartų koncertavo Chicagos 
lietuviams — tai daug žadanti 
jauna dainininkė. Savo diplomi
niam rečitaliui yra pasirinkusi 
Debussy, De Falla, Delio Joio, 
Giannini, Mozarto, Rorem, Schu- 
berto ir Westerbergo kūrinius. Jai 
akompanuos pianistas Kurt Wes- 
terberg. Į rečitalį, į kurį įėjimas 
nemokamas, kviečiama visuo
menė. Rūta Pakfttaitė

NAUJI LEIDINIAI
• Istoriko kun. Vinco Val- 

kavičiaus straipsnį „Toward a 
Historiography of Lithuanian 
Immigrants to the United Statės“ 
išspausdino The Immigration 
History Neivsletter, leidžiamas 
Imigracijos istorijos draugijos 
JAV, 1983 m. lapkričio mėnesio 
numeryje (vol. XV, no. 2). Auto
rius apžvelgia ligšiolinius šalti
nius anglų kalba lietuvių imigra
cijos į Jungtines Amerikos 
Valstybes istorijai sudaryti ir 
nurodo žymesnes spragas.

Bibliografija pradedama bendro 
pobūdžio veikalais (nuo Šliūpo iki 
Gimbutienės) apie lietuvių kilmę 
ir Lietuvos istoriją, toliau nuro
doma, kur ligi šiol yra paskelbti 
įvairūs duomenys apie lietdvių 
imigraciją, sociologinės Ameri
kos lietuvių analizės, memuarinė 
literatūra, lietuvių įnašo atski-

Chicagos teatruose
Operetė 

“Iolanthe”
Pirmą kartą Chicagoje, o gal ir 

visame pasaulyje, susiorganizavo 
teatro grupė, kuri pasiryžo per vie
ną sezoną pastatyti visas — ketu
riolika Gilbert-Sullivan ope
rečių. Trupės vardas: The Chicago 
Gilbert and Sullivan Series, o jų 
teatras Deafborn Theatre, 720 S. 
Dearbom, Chicagos pietuose, tik 
šį sezoną pradėjęs veikti. Organi
zatorė — Karen Blank, steigėja 
Du Page Mid-America operos, 
koncertavusi JAV ir Europoje, bei 
televizijoje. Šio teatro vedėjas — ' 
George Pendill, dainavęs įvai
riuose pastatymuose Europoje, 
JAV, Kanadoje. Daug išradingu
mo, kiekvieną sceną rūpestingai 
suplanuodamas, parodo režisie
rius Michael Hildebrand, lavinę
sis Southern California universi
tete, režisavęs University of 
Chicago Court teatro pastaty
mus.

Šio teatro septintoji operetė — 
“Iolanthe”, scenoje nuo gruodžio 
29 iki sausio 8 d. imtinai. Jos turi
nys mitologinis, iš fėjų meilės su 
žmonėmis. Veikalas labai spal
vingas, palydimas1 orkestro, susi- 

.dedančip įš styginių,,pučiamųjų 
bei mušamųjų instrumentų, įjun
gus ir fortepioną. Gausu baleto, 
solo, duetų bei vyrų ir moterų cho
rų dainų. Vyrauja profesionalai 
aktoriai, įgudę ne vien vaįdyboje, 
bet stiprių balsų solistai bei dau
gelis baleto šokėjų, lolanthės 
vaidmeriy Barbara Landis — da
lyvavusi Floridos operoje.1 Akto-

Diek Carter — iš Drake universi
teto. Barbara Perillo Daniels teat
ro mene išlavinta De Paul univer
siteto.

Taigi teatras įdomus, kaip ak
torių sąstatu, taip ir muzikos 
skambumu, rūpestingu pasiruoši
mu bei ryžtu. Gal ne viskas aukš
tumų viršūnėse, bet žiūrovui daug 
pasigėrėjimo. }
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— Kartu su plokštele bus iš
leistas tam tikras kiekis ir 
“Pilnaties” kasečių. Tai be
veik naujovė mūsų muziki
niame gyvenime. Ar atsiras 
joms rinka'?

— Toks buvo plokštelei leis
ti komiteto nusistatymas. Bet 
iš tikro ir kasetėms mūsuose 
jau yra pareikalavimas. Daug 
kas turi modernią aparatūrą 
ir plokštelėms, ir kasetėms 
groti. Nemaža mūsų žmonių 
kasetėms groti gerą garso sis
temą turi ir savo automobi
liuose. Visa tai duoda pagrįs
tų vilčių, kad ir išlepinto 
klausytojo ausis bus paten
kinta, — pokalbi baigė mūsų 
kūrybingas kompozitorius 
Bruno Markaitis. j

roms valstijoms ir miestams 
dokumentacija, monografijos apie 
lietuvių kilmės asmenis ir lietu
viškos tematikos grožiniai kūri
niai. Paminima kontroversiniai 
lietuvių imigracijos istorijos 
klausimai; pažymima, kad labai 
mažai dėmesio yra susilaukusi 
lietuvių spaudos Amerikoje isto
rija.

Straipsnio pradžioje aiškiai 
išdėstomos ankstyvosios lietuvių 
imigracijos, nuo 1868 metų, 
priežastys, befc-tieužsimenama, 
kad po Antrojo pasaulinio karo 
priežastys buvo ne tos pačios — 
atvirkščiai, autorius aiškina šalti
nių apie JAV lietuvių imigraciją 
tebesitęsiantį trūkumą tik anksty
vajai imigracijai tinkamais argu
mentais. Tuo tarpu pasikeitusią 
lietuvių imigrantų padėtį, atrodo, 
yra pastebėję khi kurie kiti JAV 
imigracijos istorikai (žr. Eileen rių pasiruošimas Bcenai — ne eili- 
Mackevich pastabas Draugo 
priedo 1982 m. gruodžio mėn. 18 d. 
numeryje). Šis Vinco Valka- 
vičiaus istoriografinis straipsnis 
su išsamia ir anotuota bibliogra
fija bus būtinas įvadas toli
mesniems JAV lietuvių imigra
cijos tyrinėtojams.

viftis nr. 
kultūros

Lietuvių 
korporacijos 

ir Amerikos Lietuvių
sąjungos. Redakcinė 
Aleksas Laikūnas, 
Nemickas, Mečys

1579-1979

Lietuviškų plakatų 
paroda Čiurlionio 

galerijoje
Amerikos pasaulyje labai; daug 

gabių meno jėgų dirba komėreinį 
darbą. Į komercinį meną dįažnai 
žiūrime, kaip į meną be sielos, 

.meną grynai pagal užsakymą. Iš 
tikrųjų ši meno šaka yra labai 
sunki, daug talento reikalau
janti. Komercinis menininkas tu
ri sugebėti labai ribotuose rėmuo
se išlieti savo sielą, parodyti savo 
kūrybingumą, patenkinti savo 
viršininką, pasiekti įvairių lygių 
žmones ir parduoti- produktą?'

Nors plakatai paprastai turi 
gilesnį pagrindą negu dauguma 
komercinio meno , gaminių, juos 
vistiek galimė laikyti1 šio meno 
dalimi. Lietuvių pasaulyje jie 
tikrai yra mūsų kultūrinio 
gyvenimo veidrodis. Dėl to su 
dideliu įdomumu laukiame plaka
tų parodos, kuri įvyks Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chica
goje, nuo penktadienio, sausio 13 
d. iki sekmadienįo sausio 29 d.

Parodos apimtis platj. Bus 
daug stiprių menininkų plakatų, 
sukurtų Amerikoje, Lietuvoje. 
Bus ir istorinis plakatų skyrius. 

. Parodos atidarymas įvyks penkta
dienį, sausio 13 ,d. 7:30 v.v.-.^er 
parodos atidarymą su plakatų me
nu supažindins dail. A. Kurauskas, 
mūsų pasižymėjęs grafikas, 
iliustratorius, o Amerikos pasauly
je stiprus komercinis dailininkas. 
Tai pirmoji tokio pobūdžio ir Apim
ties paroda Amerikoje — tikimasi, 
kad ji sužadins visų susidomėjimą, 

rvk
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Bruno Markaitis, jėzuitas ir kompozitorius, Wilshire-Ebell teatre, Los Angeles, diriguoja savo 
kūrini „Sonatos ir fugos“ (Kazio Bradūno žodžiai).
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• Naujoji 
Politikos ir 
leidžiamas 
Tautininkų 
Lithuania 
Tautinės 
kolegija: 
Bronius 
Valiukėnas. Redakcijos adresas: 
935 Beverly Road, Cleveland Hts., 
Ohio 44121. Administracija: 
Bronius Kasakaitis, 7150 S. 
Spaulding Avė., Chicago, IL 
60629. Šio numerio kaina — 5 dol.

Šio numerio straipsniai: Vytau
tas Alantas, „Lietuviškojo 
nacionalizmo paversmiai“, Algir
das Budreckis „Aušra pradėjo 
naują epochą“, Antanas Diržys 
„Tumas Juozapas-Kazimieras 
Vaižgantas“, Bronius Nemickas 
„Europos parlamento vaidmuo 
Europos bendruomenėje, Marty
nas Gelžinis „Klaipėdos krašto 
politinė istorija“, Jurgis Gliaudą 
„Amerikinės Lietuvos knygyną 
1909 metais atlankius“, Leonar
das Dargis „Okupuotoji Lietuva 
daugiau engiama“, Eglė Juodval- 
kė „Lietuva bus laisva ir sava
rankiška“, Bronius Nemickas, 
„Jaltos konferencijos dokumenta
cija“. Išskirtinai įdomus ir svar
bus istoriko Juozo Jakšto straips
nis „Įrodinėjama, kas 
neįrodoma“, aptariantis 1978 
metais išleistą sovietinių pabaltie- 
čių istorikų veikalą Socialistinės, 
revoliucijos 1940 metais Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. 
Spausdinamas Eglės Juodvalkės 
eilėraštis. Knygų skyriuje recen
zuojami romanai: Kazimiero 
Barėno Beragio ožio metaii 
(Chicaga: Ateitis, 1982) ir Anatoli
jaus Kairio Kelionė į Vilnių\ 
(Chicaga: Lietuviškos knygos 
klubas. 1983).

16 (1983). 
žurnalas, 
Studentų 

Neo-

nis. Jil Diedra Goodman su 
magistro laipsnių iš Chicagos uni- 
yersiteto (įdomu, kad dienomis ji 
dirba investavimų vadovybėje 
American National banke). Ęllie 
Placenza — baigusi Barat kolegi
ją, atėjusi iš American konserva
torijos. Cathi Rogers baigusi teat
ro studijas ir prancūzų kalbą 
Loyola universitete. Sharon Smith 
su laipsniu iš teatro srities, gautu 
Bradley universitete. Mary Lou 
Gibson turi filosofijos doktoratą.

Ii ruošiamos lietuvišku plakatų 
parodos — Vinco Luko plakatas.

• Aidai nr. 5 (1983 
lis). Kultūros žurnalas, leidžia
mas kas du mėnesiai .Tėvų 
pranciškonų, 361 Highland Blyd., 
Brooklyn, NY 11207. Redakcija: 
dr. Leonardas Andriekus, OFM, 
kun. dr. Kęstutis ’ Trintukas, 
Vytautas Volertas. Pagalba dailei 
— Viktoras Vizgirda. Administ
ruoja T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM. Metinė prenumeratą— 
15 dol., atskiras numeris 2.50 
dol.

Numeryje istorikas J. Jakštas 
svarsto Antano Maceinos veikalo 
Asmuo ir istorija tezes apie isto
riškumo sąmonę ir išeivio statusą 
ryšium su savąja tauta, priei
damas kiek skirtingų išvadų. 
Leonardas Dargis aiškina 
pasiūlos ūkio teoriją ir dabartinę 
jai taikomą kritiką. Stasys 
Santvaras prisimena šiais metais 
mirusį Nepriklausomos Lietuvos 
kultūrininką Juozą Keįiuotį. Alf. 
Šešplaukis žvelgia į šio šimtme
čio vokiečius, austrus ir šveicarus 
rašytojus — krikščioniškbąįos 
Vakarų literatūros atstovus.

Kūrybos puslapiuose 
spausdinami Jono Juškaičio eilė
raščiai ir antroji dalis Aušros 
Sluckaitės-Jurašienės pjesės 
„Didysis dykvietės žaidimas“.

1979m. Spalio 21d. 4va!

Jaunimo Centre Chicagoje

Progtamoje: K. Bradūnas M. Katiliškis O. Milašius V. Žilinskaitė

JONO KELECI AUS
REČITALIS

Ii ruošiamos lietuviškų plakatų parodos Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje — Vinco ' 
Luko plakatas.
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