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iaatuvca Taryba 41 •nmtal* liatuvių tautoa atstovybė, raadaeoa 
pripa«vnt»ja tautu apaiaprandiBo taiae ir httuvm Vilniaus kor.ftrenci jos 
nutariau ru<a»jo a»n. 18-23 d. 1917 Bataia.tkelbia atstatanti nepriklau-
•oaą daankratimaia paaaUla sutvarkytą Lieturos valstybę su sostine 
fil&iaja i r tą *alatyb» ataairlanti nuo visų »alstybir.:u ryšių,kurie 
yra bmf «u kitoaia tautoaia. 

Drauda LiatuToi Taryba p* re i iki a. kas Liatuvcs valstybes paaa-
taa i r joa aanlyklua au kltoais »»istybėais F"»alo galutinai sustatyti 
kiak gailaa jraičiau ausauktaa aUigiaaasu «»isaa.daxokratiniu bado 
»ia» joa er»«ntoju įsrlaltaa. 

Lietuvos Taryba pranesdaa* apie lai 
*7*la*ay»el,pra«o pripažinti nepriklausąs* Littavos valstybe. 
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Ar taut inė kul tūra reikalinga 
nepriklausomos valstybės? 

I šį klausimą, prisipažinkime, 
ne tur ime nei dabar tėvynėje gy
venantieji , nei išeivijos lietuviai 
vieningo nei teigiamo, nei nei
giamo, tuo labiau specifiškai api
brėžto atsakymo. Vieniems iš 
mūsų t a i yra tikėjimo dalykas — 
mes neįsivaizduojame Lietuvai 
ateities, jeigu išsižadamas valsty
binės nepriklausomybės reika
lavimas; kiti, ne mažiau savo tau
tą mylėdami ir ja rūpindamiesi, 
bū tų labiau linkę vadovautis 
,,Realpolitik", išvedamos iš da
bar t inės mūsų krašto padėties, 
dėsniais , nurodydami, kad lie
tuviškosios kultūros šaknys sie
kia anksčiau negu t rumpas šios 
šimtmečio pradžios Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpis ir kad ji 
gyvuoja ir nerodo nykimo ženklų 
net i r po pusės šimto metų po ne
priklausomybės užgniaužimo, ir 
todėl siūlydami, kad t ikrasis 
mūsų rūpestis turėtų būt i tos kul
tūros tolimesnė gyvastis. Ir vieni, 
ir k i t i iš dalies teisingai interpre
tuoja mūsų tautos išlikimo sąly
gas — bet taip pat reikia, kad šios 

interpretacijos ir savyje susisiek
tų. Visiškai panašiai šis klausi
mas atsistojo ir tautinio atgi
mimo laikotarpio mūsų žmonėms 
— jie taip pat nesutarė dėl savo 
norimos Lietuvos vizijos: kai ku
riems politinės nepriklausomybės 
reikalavimas atrodė mažai tautai 
tiktai per daug pavojingas, jie 
troško ir reikalavo kultūrinės au
tonomijos, kurią tikėjo esant įma
nomą ir kurios nors kaimyninės 
pasaulinės galybės prieglobstyje. 
Kitų vaizduotė siekė toliau ir ra
do galutinę išraišką Lietuvos Ta
rybos, „kaip vienintelės lietuvių 
tautos atstovybės", 1918 m. vasa
rio 16 dienos nutarime. Be abejo. 
jis tegalėjo būt i padarytas todėl, 
kad 19-tame amžiuje tautinis at
gimimas sukūrė lietuvių tautą 
kultūrine prasme, o 18-to ir 19-to 
amžių išvystytos ekonominės ir 
politinės pasaulyje sąlygos su
darė tuo metu tam tikrą konste
liaciją, leidusią įvykti šiam lem
tingam posūkiui — naujos Lie
tuvos valstybės sukūrimui. Is
torikų požiūriu, tai tėra vienas iš 

Henriką Kačinską 
minint 
J U R G I S BLEKAITIS 

Didelio, daugiaspalvio talento 
ir aukštos meninės kultūros ak
torius Henrikas Kačinskas buvo 
drauge ir nuostabus žmogus — 
taurus, humaniškas, reiklus sau 
ir pakantus kitiems. J i s įkūnijo 
savy visa, kas buvo geriausia ir 
gražiausia Nepriklausomos Lie
tuvos dramos teatre. Savo aukš
tu menu jis sudarė to teatro pa
siekimų viršūnę. Žiūrint į jį bu
vusio žiūrovo, auklėtinio, trum
palaikio bendradarbio ir il
galaikio bičiulio akimis, jis buvo 
tyras teatro riteris. 

Jis buvo gimęs teatrui ir jo as
mens ir meno vystymasis vyko 
stebinančiu nuoseklumu — lyg 
kažkas būtų paėmęs jį už rankos 
dar vaiką ir vedęs ji pakopomis 
vis aukščiau ir aukščiau, be nu-
smukimų ar sutrikimų, į jo pilnu
tinį žmogiškąjį ir kūrybinį su
brendimą. Suprantama, jo kelio 
pradžia buvo kukli. 

Gimnazisto ir jaunuolio — pro
vincijos mokytojo mėgėjiški vai
dinimai gimtojoj Žemaitijoj. Lie
tuvos teatro pradininkui Juozui 
Vaičkui kviečiant, tėvams nepri
tariant — drąsus šuolis į Kauną. 
Pirmas į takingas mokytojas, 
įkvėpęs pagarba menui ir davęs 
rimtus vaidybos pagrindus — 
Antanas Sutkus. Pirmoji patirtis 
Tautos teatre ir improvizaci
niame Vilkolakio satyros bū
relyje. Nauja pakopa: valstybės 

teatras. Jaunas aktorius mokos iš 
visų. Vėliau juokdamasis pasako
ja, kad šiuo laikotarpiu jo idealas 
— taip pasikeisti ir užsigrimuoti, 
kad nė giminės nepažintų! Pik
tina Kastantą Glinskį, kopijuo
damas jo elegantišką laikyseną, 
salioninio drabužio vilkėjimą. 
Gilina techniką, lavina skonį. 

Atvyksta pats žymiausias Lie
tuvos scenos reformatorius, 
pakėlęs ją į aukštą meno lygį, 
Andrius 01eka-Z;';inskas. Jo už
degančioje, piln.,je vaizduotės 
režisūroje Kačins.Kas atkreipia į 
save rimtą kritiku, tarp jų ir 
Balio Sruogos, dėmesį. Štai juo
dai vilkinti, išbalus, bedantę žmo
gysta Dickens'o ..Varpuos". Sėdi 
šalia namų ant statinės, nekalba, 
barbena pirštais. Pakelia akis į 
viršų: — Jau? Mirė? — ir ramiai, 
atlikus darbą, nueina. 

Kitame Žilinsko spektaklyje, 
Žulavskio , ,Sabbatai Cevi" , 
Kačinskas —jaunas sultonas. Jo 
nuotaikos be priežasties ūmai 
kaitaliojasi: pyktis, l inksmas 
džiūgavimas, nusiminimas... Ne 
visi žino, kad šiam vaidmeniui 
aktorius panaudoja gyvenimo 
patirtį: jam teko iš arti stebėti 
psichinį ligonį. 

Kai Oleka-Žilinskas ryžtasi 
savo didžiausiam užmojui — Vin
co Krėvės „Šarūnui", jis paklau
sia Kačinsko: — „Visokius juok
darius vaidinai. Nori suvaidinti 

tų atsitiktinumų, kurių pilna 
pasaulio istorija, ir kurio nedera 
laikyti kokiu nors amžinos tiesos 
įkūnijimu. Tačiau kuris iš mūsų 
— dabar gyvenančių to įvykio ato
švaistėje, sakytų, kad šio šimt
mečio pradžioje mūsų tėvai ir se
neliai padarė klaidą, kad jie 
nepasitarnavo mūsų tautinei kul
tūrai, kad, savo viziją realizuo
dami, neatstovavo savo žmonių, 
tuometinių žaliojo kaimo gy
ventojų, troškimams? Turbūt nie
kas. Nepriklausomybės idėja ir 
dvidešimt dvejų metų nepriklau
somo valstybinio < venimo re
alybe buvo ir yra vienas bran
giausių lietuviškos sąmonės tur
tų. Kodėl? Šį klausimą mes tu
rėtumėm ir toliau svarstyti. Jis 
nėra savaime aiškus, kaip patrio
tiškai nusiteikusiems jis iškart 
pasirodo, ir todėl atmestinas į 
šalį, tačiau nėra ir ignoruotinas, 
kaip „dabartinės tikrovės" šali
ninkai kartais norėtų įtaigauti. 

Mūsų šimtmetyje — 1918 metų 
vasario 16 dieną įvykęs Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimas, 
jį lydėjusios mūsų žmonių įvairio
pos pastangos, kad žodis taptų 
kūnu: jaunų vyrų savanoriškas 
ėjimas į fizinę kovą ..Lietuvai 

Siame numeryje: 

Tautinė kultūra ir nepriklausoma valstybė • Henrikas 
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• Jono Jurašo spektaklis • Chicagos teatruose • Vasario 
16 paroda Čiurlionio galerijoje • „Margučio" dainos 
konkursas 

laisvės parnešt", išeivijos viso
keriopa talka, ypač ekonominė 
parama vargingam, neišsivysčiu
siam kraštui, Lietuvos gyventojų 
ryžtingas įsijungimas į visiškai 
jiems naują politinį procesą, ku
riuo turėjo būti atstatyta „nepri
klausoma demokratiniais pama
tais sutvarkyta Lietuvos valsty
bė", neprityrusių, jaunų politikų 
ir diplomatų sieiūs pasaulio poli
tinėje arenoje atskirti tą valsty
bę „nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tau
tomis" (nežiūrint, kad nuo 19-to 
šimtmečio tautu apsisprendimo 
teisė buvo įgavusi priimtų pasau
lyje idėjų statusą, niekas nebuvo 
pasiruošęs lengvai leisti konkre
čioms tautoms apsispręsti, kaip 
jos nori tvarkytis. — būdinga, kad 
Lietuvos Taryba savo posėdy 
1918 m. vasario mėn. 16 d. krei
piasi „į Rusijos. Vokietijos ir ki
tų valstybių vyriausybes", išvar
dindama tik dvi - tas , kurios la
biausiai priešintųsi lietuvių tau
tos apsisprendimui), pagaliau — 
dvidešimt dvejus metus trukęs, 
audringas ir ne visiškai laimin
gas, nei ištisai demokratinis, 
tačiau nepriklausomas Lietuvos 
gyvenimas — visa tai dabar isto
rinis įvykis, faktas. 

Koks yra fa fakto vaidmuo 
mūsų sąmonei' ° Visaip mes į jį 
žvelgiame — nuoiat pergyvename 
troškulį tiek tėvynėje, tiek čia 
daugiau apie jj žinoti, pageidau 
jame istoriniu -tudijų, rašytojų 
vaizdžios ir įsi-kverbiančios šios 
mūsų tautos p;.*;rties interpreta
cijos. Bodimės daugelio išeivijos 
kūrybiniu pastangų teįstengiamu 
nekritišku šio ! nkotarpio ideali
zavimu, o tuo pačiu metu pikti
namės dabart:;. - Lietuvos litera
tūros praktika 'mu „blackout" 

(Nukeli., i 4 psU 

Henriko Kačinsko pagerbimo, jam švenčiant 80 metų 
sukaktį 1983 metais, programos dalyviai kartu su jubilia
tu: sėdi (iš kaires) solistes akompaniatore. Henrikas 
Kačinskas, Sofija Kačinskienė. Stovi: Jurgis Blekaitis, 

soliste Prudencija Bičkiene. smuikininkas Julius V'eblai-
tis. aktore Irena Veblaitienė, rašytojas Paulius Jurkus. 
Gimęs 1903 metais. Henrikas Kačinskas mirė 1986 m. 
rugsėjo 28 d. Sunny Hills. Floridoje. 

gražų žmogų?" Ir paveda jam vai
dilą Rainį, kuris traktuojamas, 
kaip Dainavos valdovo dvasios ro
mantinė dalis, nerimstanti, svajo
janti didžius žygius. Patį Šarūną 
dideliu temperamentu vaidina 
patyręs aktorius Petras Kuber-
tavičius, savo herojiškų vaid
menų virtinėje sukurdamas patį 
ryškiausią. Dainiaus, skatintojo 
vaidmeny Kačinskas po daugelio 
, juokdarių" pirmą kartą pakyla 
į naują, poetinio teatro lygį. Jo 
kalba tarsi herojinė daina: ritmiš
ka, pakilusi virš buitiškumo. 
Ypač suartėja su muzika Rainio 
rauda prie žuvusio Šarūno laužo. 
Muzikalumas yra Kačinsko šei
moje: tėvas vargonininkas, brolis 
kompozitorius, jis pats trejus 
metus lankė konservatoriją, 
turėjo puikią klausą, vėliau ne 
kartą muzikinės struktūros pa
vyzdžiu išieškodavo stambesnių 
monologų dinamiką — tokių, kaip 
Sruogos veikalų Jogailos ir Kazi
miero Sapiegos. 

Pats spektaklis buvo Lietuvos 
teatro nepralenkta viršūnė ir me
nine forma, ir vidine minties bei 

emocijos pakrova, ir grandioziniu 
užmoju. Salia režisieriaus ir akto
rių, čia buvo sutelktos talentin
giausios jėgos: Adomas Galdi
kas sukūrė legendinį scenovaizdį 
ir kostiumus, profesorius Juozas 
Gruodis parašė muziką, ją atliko 
simfoninis orkestras. Žilinsko 
kūrybingumo dėka t e a t r a s 
pasiekė savo žydėjimą, ir ..Šarū
no" spektaklis buvo jo gražiau
sias žiedas. 

Tuo pat me tu p i lna i išsi
skleidė Henriko Kačinsko daugia-
briaunis talentas. J a u pirmojo 
savo dešimtmečio tea t re jis buvo 
pasisavinęs išorinę raiškaus vaid
mens piešinio, žodžio, judesio, 
gesto techniką ir dabar žengė 
naujon aukštumon, sąmoningiau 
ir giliau ugdydamas savy vidinę, 
emocinę, psichologinę techniką, 
leidžiančią įtikinamai vaizduoti 
žmogaus „sielos gyvenimą" sce
noje, naudojant vaidybos metodo 
kūrėjo S tan is lavsk io posaki. 
Lemtis ir vėl suteikia Kačinskui 
kelio vadovą: tai Žilinsko atkvies
tasis vienas nuostabiausių akto
rių ir novatoriškas režisierius Mi-

Mnntn/as. Jurgio Blekaičio įteikt.i- Henrikai Kačinskui jo 80 metų amžiaus 
sukakties proga 1983 m. kovo mėnesį Sunny Hills. Floridoje. Jubiliato portretą 
supa jo gyvenimo ir scenos vaidmenų nuotraukos. 

chailas Čechovas. Kaune jis pa
stato keturis reikšmingus spek
taklius ir drauge dėsto aktoriams 
savo idėjas apie vidinės būklės 
ugdymą, t am tikrais atžvilgiais 
nue idamas toliau už Stanis-
lavskį. Jo paskaitas uoliai užra
šinėja ir etiuduose dalyvauja 
Henrikas Kačinskas. Jis mokosi 
vidinio atsivėrimo vaidmeniui 
kelio, kuriuo siekiama psichologi
nė pergyvenimų scenoje tiesa, ku
ri t ik viena leidžia prabilti žmo
guje glūdinčias pasąmonės jėgas 
— tikros kūrybos pagrindą. Akto
rius, stengdamasis pilniau su
tapatinti save su vaizduojamuoju 
personažu. įtikinamai perduoti jo 
stiprius pergyvenimus — tokius, 
ka ip meilė, siaubas, skausmas 
mirt ies akivaizdoje, įjungia savo 
pat ies vadinamą ..emocinę at
mint i" . Išmokęs atgaivinti savy 
pat i r tus — ar bent art imai ste
bėtus — aštrius išgyvenimus ir jų 
iš ra išką pr i ta ikydamas vaid
meniui, toks pergyvenimo akto
r ius gali žymiai tikroviškiau, la
b iau įtikinamai pavaizduoti ati
t inkamus veikėjo pergyvenimus. 
negu pajėgia tik pasikliaunantis 
išorine technika. Apie pastarąjį 
žiūrovas sako. kad jis geriau ar 
blogiau vaidina. Apie pirmąj) 
tačiau su nuostaba sako. kad jis 
gyvena scenoje. Pergyvenimo 
aktorius mažiau rūpinasi forma, 
ji gimsta jam organiškai, bet jis 
pasiekia daug gilesnio, kartais 
sukrečiančio poveikio žiūrovams. 
Apie tokius retus momentus Hen
riko Kačinsko vaidyboje vėliau 
da r pakalbėsime kiek detaliau. 
Dabar tačiau reikia pabrėžti kelis 
dalykus: kad ir kaip sutapatinęs 
save su vaizduojamu personažu, 
kad ir kaip persiėmęs jo mintimis 
ir jausmais, aktorius niekad ne
pameta pi lnut inės vaidmens 
kontrolės. Tad išorine prasme jis 
nesiskiria nuo grynai techniško 
aktoriaus. Didysis skirtumas yra 
jo vidinis prisodrinimas, jo t ikra 
mintis ir intensyvios emocijos. 

Kitas dalykas kuri reikia pa
brėžti: pergyvenimas yra vietoje 
tada. kai rimtame dramos veika
le paliečiamos gilios, žmogiško
sios problemos. Bet lengvai ko
medijai, farsui, aštriam satyriš
kam groteskui, vodeviliui tikro
viškumo nereikia — jis kartais 
galėtų būti stačiai juokingas. Ten 
reikia žaisti — sąmojingai, leng
vai, ne tik neslepiant, bet pabrė
žiant, jog tai tik smagus žaidi
mas Kartais toks žaismas pasie 
kia šampaniškai kibirkščiuojant) 

(Nukelta i 2 psl.> 
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Henriką Kačinską minint 
(Atkelta iš 1 psl.) 

aukštą meniškumą. Vienas nuo
stabiausių spektaklių, kokį šiuos 
žodžius rašančiajam teko matyti, 
buvo sukurtas pagal visišką 
Moljero farsą. Tai buvo Louis 
Jouvet pastatymas su Jean-Louis 
Barrault Skapeno vaidmeny. 

Mokėjo žaisti ir mūsų Henrikas 
Kačinskas, ir visoje virtinėje 
lengvų vaidinimų, kaip „Žmogus 
po t i l tu", „Buridano asilas" ar 
„Pirmas skambutis", jis mokėjo 
būti grakštus ir pilnas sceninio 
žavesio. 

Tokių vaidmenų tarpe išsiskyrė 
klasiškos, labai rusiškos, Čecho
vo režisuotos, Gogolio komedijos 
„Revizoriaus" pseudo-herojus 
Chlestakovas. Tai jaunas plevėsa, 
kurio galvoje — pūko lengvumo 
mintys, o kišenėje ir visai tuščia, 
kažkokiu vėju užneštas iš did
miesčio į provincinį užkampį. 
Vietos diduomenė palaiko jį val
džios atsiųstu slaptu inspekto
rium, galinčiu atskleisti jų ne
dorus darbelius. Jis lepinamas ir 
vaišinamas, į jį kreipiamasi su 
prašymais. J is maloniai teikiasi 
priimti kyšius. Chlestakovas — 
lyg laimingam sapne — naudojasi 
visom gėrybėm, žavi moteris, 
pasakoja nebūtas istorijas. Gar
bintojų supamas, vynu vaiši
namas jis vis auga ir darosi reikš
mingesniu savo paties akyse. Sos
tinėje jis neseniai užsukęs pas 
Puškiną, patapšnojęs poetą per 
petį — ..rašykit, rašykit". Kačins
kas šiame vaidmeny nardo, kaip 
žuvis vandeny, žaidžia kažkokiu 
vaikišku naivumu ir žavumu. To
kio apgaviko mes jokiu būdu ne-
siųstume į kalėjimą: jis nekaltas, 
kad jam visas gyvenimas — 
žaidimas ir kad Dievas jam proto 
neįpūtė! 

Kačinską- pasakojo, kad jam 
sunkiau sekėsi Čechovo pasta
tytoje Šekspyro ..Dvyliktoje nak
tyje"" Malvolio vaidmuo, kuriam 
jis kankindamasis ieškojęs vaid
mens ..grūdo" iki kone pat prem
jeros. O kai Čechovas statė 
„Hamletą", kiekvieno rimto ak
toriaus svajojamą vaidmenį. Ka
činskui jis neteko — jį pasiėmė 
pats teatro vadovas Oleka-Žilins
kas ir suvaidino jį labai tauriai ir 
įspūdingai. Vėliaajis Kačinskui 
pasakęs: „Žinoma, tau reikėjo 
vaidinti Hamletą". Tačiau Žilins
kas jautęs, jog jam tai buvusi pa 
skutinė proga, o jaunasis Kačins
kas dar susilauks'ąs savo eilės. 
Spektaklyje Kačinskui teko Pir
mojo aktoriaus rolė: ironiškas 
simbolizmas — vieton pagrindinio 
vaidmens pirmaeiliu) t rupės 
artistui... 

Olekos-Žilinsko talentingose 

rankose, su jo „Šarūnu", su 
Čechovo „Hamletu", Lietuvos te
atras pasiekė savo aukščiausią 
lygį. Drauge ir Henrikas Kačins
kas įkopė į savo vispusiško meno 
viršūne. Jei teatro mene būtų ga
lima išvesti paralelę su akade
miniais laipsniais, Henr ikas 
Kačinskas vaidmenimis magna 
cum laude apgynė savo daktara
tą, o jam tame laimėjime padėjo 
du didieji „profesoriai" — An
drius Oleka-Žilinskas ir Mykolas 
Čechovas. Nuo šiol jis nebebuvo 
reikalingas vedančios rankos. 
Aniedviem išvykus, teatras bent 
keleriems metams prarado kū
rybinį polėkį, grįžo dauguvietiška 
rutina, bet Kačinskas jau gebėjo 
ir dramatiniu požiūriu silpnes-
niuose veikaluose, ir be 
originalios režisūros, pats sukur
ti įsimenamus vaidmenis. Taip 
gimė jo Antanas Strazdelis ir 
Vincas Kudirka, du nepamirš
tami įkūnijimai, kuriais jis atgai
vino masių sąmonei ir liaudiškąjį 
skurdų dainių-kunigą, ir didįjį 
Lietuvos atgimimo žadintoją. Ieš
kodamas kelio į personažo vidų, 
jis sakė daug pasisėmęs iš Meno 
galerijoje Kaune kabojusio Rome-
rio darbo Strazdelio portreto. Ak
torius pareikalavo prastos, senos 
sutanos, nudėvėtų, išklibusių ba
tų — per skurdžią išorę jis rado 
gruboką kalbėseną, kaimiečio lai
kyseną, ir toji buitinė tiesa pa
gelbėjo siekti ir vidaus, nors dra 
maturgo Petrulio duotoji medžia
ga nebuvo dėkinga. 

Vinco Kudirkos atveju drama
turgas taip pat nedavė stipresnės 
medžiagos: Inčiūrai reljefiškiau 
pavyko Bevardis ir knygnešys. 
Nepadėjo aktoriui nei esamoji 
vaizdinė medžiaga. Ir vis dėlto, 
kokiu būdu — jis neaiškino, Ka
činskas ne suvaidino, bet pasi
darė tūkstančiams žiūrovų tik
ruoju Vincu Kudirka. Net į teatrą 
pakviesta senutė, jauniausioji 
Kudirkos sesuo pasakiusi: „Tas 
ponas gali vaidinti Vincą". Ak
torius tarsi dingo, ištirpo vaid 
meny. Mes tikėjome, kad matome 
prisikėlusį patį Lietuvos himno 
autorių, didįjį sąmoningumo ža
dintoją — kuris, pasirodo, esąs 
toks švelnus, miela šypsena, 
savas žmogus! Ir toks trapus, kai 
liga palaužia jo kūną, bet ne jo 
dvasią. Nesvarbu, ar tikrai toks 
buvo Vincas Kudirka — svarbu, 
kad juo tikėjome ir neabejojome. 
O „persikūnijimo" paslapties 
aktorius neatskleidė. Tai jo ma
gijos reikalas. 

Gal svarbiausias Olekos-Zilins-
ko palikimas Lietuvos teatrui bu
vojo naujais pagrindais išugdytas 
ištisas būrys jaunų scenos meni
ninkų, kurie užėmė vyraujančią 
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Sofija ir Henrikas Kačinskai suvo namuose S« Hills, Florida. 1983 metų kovo mėnesį. 
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padėtį paskutiniaisiais Lietuvos 
Nepriklausomybės metais. Vie
nas talentingiausiųjų buvo Ro
mualdas Juknevičius, puikus ak
torius, tačiau reikšmingiausiai 
pasireiškęs, kaip šios epochos pir
maujantis režisierius, Vilniaus 
valstybės teatro vadovas. J a m 
grįžus iš dvejų metų vaidybos bei 
režisūros studijų Maskvoje ir 
1936 metais pradėjus dirbti Klai
pėdos teatre, Henrikas Kačinskas 
savo noru palieka Kauną ir vyks
t a į Klaipėdą. Tolimesnis jo dar
bas tampriai susietas su Jukne
vičium — iki pat Kačinsko pasi
traukimo išeivijon 1944 metais. 
Tas Kačinsko pasirinkimas Klai
pėdos nebuvo atsitiktinis. Nors 
būdamas kiek vyresnis, — jis 
buvo jau iškiliu aktorium, kai 
Žilinskas formavo savo jaunimą, 
— bet visu savo požiūriu į teatro 
meną, į sceninės tiesos ieškojimą, 
jis laikė save tos pat ..psicholo
ginės šeimos" nariu. Kačinskas. 
— kuris, beje, pats niekuomet ne
turėjo polinkio režisuoti, lik
damas aktorium par excellence, 
— rado Juknevičiaus asmeny sa
vęs vertą režisierių, jautrų psi
chologą, subtilų tiek veikalų, tiek 
atskirų vaidmenų esmės atsklei-
dėją. Kaip Kačinskas. Juknevi
čius užvis labiau brangino pilnu
tinį, tikrovišką ..sielos gyve
nimą" scenoje, ir kai kada jam 
pavykdavo pagelbėti aktoriams 
išgauti pilnutinį įsigyvenimą. 
Prisimintinas Palubinskas „Vil
tyje" ir „Noroje", Mečys Chada-
ravičius ir jauna Bronė Kurmytė 
Hauptmanno dramoje „Prieš sau
lėleidį", Monika Mironaitė — No
ra. Nors mažame vaidmeny, prie 
šių viršūnių priklauso ir Kačins
kas seno žvejo Kobiaus portretu. 

Kad ir koks t ikras, intensyvus 
ir paveikus yra toksai retai pasie
kiamas pilnutinis išgyvenimas 
scenoje, jis skiriasi nuo tikroviš
kojo pačia esme: jis yra estetinės 
plotmės reiškinys, atkeltas nuo 
realybės, susintetintas ir sąmo
ningai įformintas. Aktorius į jį 
sudeda visas vidines jėgas ir 
išorinę techniką. Pasiekęs aukš
tą išgyvenimo tiesos lygį, jis 
jaučia visu savimi žiūrovų at
liepimą, dvasinį jungimąsi su juo. 
ir tas jausmas dar labiau pakelia 
jo paties išgyvenimo intensy
vumą. Tas sielų susilietimas yra 
b r a n g i a u s i a s a tp i ldas , kokį 
a k t o r i u s ga l i p a t i r t i . Bet 
neužmirština, kad toks aktoriaus 
meno laimėjimas yra vaisius ilgo 
įsiskaitymo, repetavimo darbo, 
kar ta is ilgų ir skaudžių klai
džiojimų ir neradimų; kad pake
liui į įsigyvenimo pilnatvę jis 
jau seniai pavertė aktoriaus duo
tą tekstą savu, kad jis laisvai, na
tūral iai vykdo kiekvieną savo 
rastą ar režisieriaus pasiūlytą pa
dėtį scenoje, gestą, net intonaciją 
ir pauzę, — ir visa tai savo suski
lusios psichikos dėka jis pilnai 
kontroliuoja, drauge prisodrintas 
išgyvenimo emocijos. Tad toks 
įformintas, atkeltas išgyvenimas 
yra jo, aktoriaus, meno kūrinys, 
— pats aukščiausias, kokį jis gali 
pasiekti. Prisiminsime tik kelis 
Henriko Kačinsko to pobūdžio 
pasiektus laimėjimus. 

Olandu dramaturgo Hejer-
manso „Viltis" vaizduoja sunkią, 
dažnai tragišką žvejų kovą 
su jūra. 1937-tais metais į Kauną 
atvežta* Klaipėdos teatro spek
taklis yra pirmasis Romualdo 
Juknevičiaus šedevras. Atmintin 
įsirėžusi, liko gyva tokia scena: 
naktis, žvejų tūbelėje — t ik mo
terys ir seniai. Visi jauni vyrai jū
roje, o siaučia audra. Rodos, tai 
nerimas ir baimė saukia vėtroje. 
Susigūžęs prie stalo, po silpna 
žibinto šviesa, senasis Kobiu>. 
kimšdamas pypkę, prisimena se
niai praėjusias savo žuvavimo 
dienas. Jo balsas tylus ir kimus, 
kai iš lėto jis lyg atvynioja pri
mirštą žūklę, žiūrėdamas į tam 
są priešais save beveik neregin
čiomis akimis. Jis pasakoja, kaip 
pagautos žuvys būdavo žiūri, žiū
ri.. . ir kai jo įžiebto degtuko at
švaitai žaidžia }o akyse, rodos, 
kad jos pačios virsta tomis žuvų 
akimis. Balsas nuščiūva, scenoje 
ir salėje tyla Ir paskum pra
pliumpa karšti aplodismentai, jie 
užauga iki ovacijų, prie kokių 
dramos aktoriai nėra įpratę... Plo
j imai netyla — žiūrovai neleidžia 
tęsti spektaklio... Ir štai vienin
telis bent mūsų teatro istorijoj 
toks atvejis: Kobius-Kačinskas 
priverstas pakartoti monologą, 
lyg Kipras Petrauskas Pajacų ar 
Toscos arija! 

Apie žuvų akis? Iškaršusio 
senelio pasakos? — Taip. tiesa, tai 
ne kupini poezijos ir išminties 
Hamleto žodžiai. O vis dėlto — 
netylančios ovacijos! Jos liudija, 
kokį magiška momentą gali su
kurt i aktoriaus menas, kai jis 
prisodrintas emocijos ir vidinio 
išgyvenimo tiesos. Be abejonės: 
Kačinsko monologas skambėjo n<; 
tuštumoje, bet talentingai sukur
to spektaklio scenoje, žiūrovus 
paruošusioje jautr ioje atmo
sferoje. Be t-i. žiūrovai sveikino 
tikrą spektaklį, meno šventę po 
keleto metu vidutinybės ar sta

čiai mizerijos. 
Bet eikime prie dar vienos jo 

stebuklingos akimirkos scenoje, 
metams praėjus po „Vilties" 
spektaklio: debiutuoja kaip reži
sierius ki tas Žilinsko auklėtinis, 
Algirdas Jakševičius, pasirinkęs 
ambicingą, drąsų užsimojimą: pa
statyti Lietuvoje tada dar neži
nomo amerikiečių dramaturgo 
Eugene O'Neillo veikalą „Marko 
milijonai". Jame simboliškai 
vaizduojamas dvasinio prado 
tragiškas konfliktas su šiurkščiu, 
bedvasiu materializmu. Suteik
damas ati tolinančią, t a r s i 
istorinę perspektyvą, fabuloje 
O'Neillas vaizduoja Venecijos 
pirklių, Marko Polo ir jo tėvo su 
dėde, keiionę į Azijos gelmes ligi 
pat galingojo Kubląiaus chano 
Katajaus. Satyriškai autoriaus 
vaizduojami pirkliški Vakarai , 
kuriems terūpi pasipelnymas, 
„milijonai", o tauri išmintis ir 
grožis pavestas Rytams — Kub-
ląjri ir jo dukraitei, poetiškai 
princesei Kukačin — „Mažajai 
gėlei". 

Jakševičiaus sukurtas spek
taklis buvo nuo Žilinsko laikų 
nematyta teatro, poezijos, formos, 
ryškių mizanscenų šventė, visa 
savo teatriškumo esme skirtinga 
nuo Juknevičiaus „Vilties" re
alizmo. Stipriau buvo išryškintas 
dvasinis pradas, kurį nepaprastu 
paveikumu įkūnijo Kačinskas, 
kaip taurus valdovas, ieškantis 
kelio į tiesą ir Dievą, i r Monika 
Mironaitė, pirmą kartą turėjusi 
progą pilnai parodyti savo gilų 
talentą, vaizduodama Kukačin, 
kaip tyrą poetinį grožį ir meilę 
Scena veikalo pabaigon vaizduoja 
Katajaus rūmų salę, kurioje 
pašarvota Kukačin. Nusivylusi 
naivia meilei nevertam Markui, 
siunčiama ištekėti už persų prin
co, ji mirė laivo kelionės metu. 
Oriento religiją dvasininkai prie 
jos kūno samprotauja apie gyve
nimo ir rp'rt" -. prasme, o soste jų 

klausosi lyg suakmenėjęs didysis 
valdovas. Staigiu rankos mostu 
jis liepia visiems pasišalinti ir 
lieka vienas su mirusia dukraite. 
Jis pakyla ir leidžiasi nuo sosto, 
artėdamas prie Kukačin, — ir 
mes staiga matom nebe „Pasau
lio valdovą", o seną, nelaimės su
gniuždytą, bemaž išprotėjusi žmo
gų. Jo akys įbestos į mirusią, o 
veide pasirodo nelaukta, žais
minga šypsena. Jis kalba dukrai
tei, kaip mylintis senelis, jis žino, 
kad j i tik apsimeta mirusia, kaip 
kadaise, vaikystėj, žaisdama su 
juo. J i s prašo ją l iaut is tyčia bau
ginus senelį, nusišypsoti. Bet ji 
neatsiliepia, jo šypsena užgęsta, 
veide pasirodo siaubas — ir rau
dodamas sukniumba prie vie
nintelio artimo, b rangaus žmo
gaus skausmo palaužtas senas 
galiūnas. Šioje scenoje aktoriaus 
išgyvenimas toks sukrečiančiai 
t ikras, toks intensyvus, toks 
bendražmogiškas, jog praradimo 
skausmas, estetinio išraiškos 
tobulumo sublimuojamas, tampa 
visuotiniu Skausmu didžiąja rai
de, mūsų pačių panašius jausmus 
taurinančiu katarsiu. 

Tokios visuotinio poveikio akto
riaus meno viršūnės yra retos net 
ir didiesiems. Per jas, matyt, pra
kalba aktoriaus vidinė kultūra, 
leidžianti jam atjausti ir pilnu
tinai suprasti žmogiškąsias situa
cijas. Henriko Kačinsko vaidybi 

merio teisybę. Jo žodžiai žiba 
salta racijos liepsnele. Kačinskas 
nei smerkia, nei teisina Helmerį 
— tik rodo, kad pačiam sau, pagal 
jo nustatytus gyvenimo dėsnius, 
— jis teisus, vertai pasipiktinęs 
Nora ir nesuprastas. Spektaklio 
žiūrovai tampa lyg prisiekusiųjų 
teismo nariais, ir jų nuomonės, 
t i k r i a u s i a i , š iame konflikte 
pasidalija. 

Patsai spektaklis yra vienas iš 
Juknevičiaus ir Lietuvos teatro 
stipriausiųjų, ir visi trys pagrin
diniai aktoriai, šalia Kačinsko — 
Mironaitė kaip Nora ir Palu
binskas kaip daktaras Rankas, 
s u k ū r ė ne išdylanč ius iš at
minties, gyvus žmones. Juknevi
čiaus drąsa — pavesti šiltam, tole
rantiškam Kačinskui pavaizduoti 
sausą racionalistą — visiškai 
pasiteisino: Kačinskas ir jį suge
bėjo suprasti ir parodė tikru, 
gyvenimišku žmogum. Suprato
me Helmerį ir mes, nors ne
galėjome jo pamilti. O Norą pami
lome, nors gal ne visai 
supratome. 

Žmogui, kuris buvo gimęs sce
nai ir jos iliuzijoje kūrė naują, 
meninę tikrovę, teko skaudžiai 
dužti į kietąją gyvenimo realybę: 
savo gyvenimo vidury, 1944 metų 
vasarą, Kačinskas paliko Lietuvą 
ir teatrą, priverstas pasirinkti 
karčią išeivio dalią. O jis buvo 
tuomet pačiam savo kūrybinių 

nio talento pačiame pagrinde jėgų subrendime! Tai buvo tragi 
buvo jo turtinga, mąstanti, huma
niška asmenybė. Iš kokių savo 
gyvenimiškos įprasmintos patir
ties bei emocinės atminties klodų 
jis sėmėsi tokio plataus atjautimo 
ir supratimo, gal ir jam pačiam 
nebūtų lengva nurodyti. Bet tas 
didelis humaniškumas leido jam 
įtikinamai sukurti stebinantį sce
ninių portretų įvairumą, suteikti 
kiekvienam iš jų, didžiam ar 
menkam, žmogiškąją dimensiją ir 
reljefiškumą. J i s juos visus nu
šviesdavo kažkokia savo vidine 
šviesa. Žinodami jo saulėtą 
dvasią, režisieriai dažniausiai 
skirdavo jam vaidinti teigiamus, 
patrauklius personažus. Tačiau ir 
satyrose, kur ryškinamos ydos 
bei silpnybės, j is tarsi sakė, jog 
tai mūsų pačių, žmogiškosios 
s i lpnybės , ir v ie ton p ik tos 
pašaipos rasdavo pagrindo atlai
džiai šypsenai — kaip minėta 
Chlestakovo atveju. Arba štai 
vaidmuo, kurio jis bijojo, nes jis 
toks priešingas jo prigimčiai: Ib
seno „Noros" Helmeris. Tai šalto
kas ir egoistiškas miesčionis, be
sivadovaująs ne tiek žmonišku
mu, kiek padoraus, tvarkingo 
gyvenimo taisyklėmis, mylįs savo 
kupiną gyvybės, atsidavusią 
žmoną, kaip vieną, gal net ir 
svarb iaus ią to „ p a d o r a u s 
gyvenimo" atr ibutą bei puoš
meną. Veikalo gale, aštrioje 
konfrontacijoje su nusivylusia 
Nora, j is logiškai dėsto savo įsi
tikinimus. Aktorius iškalbingai, 
ryškiai, su dideliu intensyvumu, 
kaip geras advokatas, parodo Hel-

kas praradimas ir jam, ir pačiam 
teatrui, netekusiam savo žymiau
siojo kūrėjo. 

Išeivijoje, skurdžiose jo menui 
sąlygose, jis nepalūžo. Jis vaidino 
Vokietijos tremtinių telkiniuose 
Augsburge ir Detmolde, vaidino 
daugely lagerių suimprovizuotose 
scenelėse (vien su Rūko „Bubuliu 
ir Dunduliu" buvo apvažiuotos 
anglų ir amerikiečių zonos), o nuo 
1949 metų Amerikoje jis vaidino 
New Yorke, Bostone ir Chicagoj. 
Bet didžiausias jo įnašas į kul
tūrinį išeivijos gyvenimą buvo jo 
nepr i lygstamas savosios lite
ratūros žymiųjų veikalų interpre
tavimas. J is masėms lietuvių pa
darė savais Donelaitį, Baranaus
ką ir Krėvę, Balio Sruogos herojų 
poetinius žodžius, o šalia Mairo
nio ir Putino skaitė ir šiuolai
kinius autorius. 

Tasai mielas ir draugiškas, 
kuklus žmogus tikriausiai būtų 
t ik juokęsis ir numojęs ranka, jei 
būčiau kada jam pasakęs, kokį 
vaizduojuos paminklą, kurį jam 
re ikė tų pasta tyt į : jis turėtų 
stovėti Kaune, Miesto sode, netoli 
teatro, kurio scenoje jis buvo dau
giausia i vaidinęs. Bronziniu 
virtęs, jis turėtų būti gyvas, dina
miškas. Žvaliu žvilgsniu, su 
lengva šypsena, jis stebėtų apa
čioj, po kojomis vykstančią 
žmogiškąją komediją — lygiai 
toks. kokį dar gimnazisto akimis 
buvau matęs, lakiu žingsniu pra
einantį Laisvės alėjos viduriu. Jo 
veide visada turėtų žaisti saulės 
atspindžiai, nes juk jo menas ir 
asmenybė skleidė šviesą. Pa
minklo pjedestalą suptų bareljefi
nis frizas su minia jo sukurtų per
sonažų. O įrašą reiktų pavesti 
poetui, kuris rinktiniais žodžiais 
pasakytų, jog Henriko Kačinsko 
paminklu reiškiama pagarba 
visam Nepriklausomos Lietuvos 
teatrui , sugebėjusiam išugdyti 
tokį nuostabų aktorių ir tokią 
taurią asmenybę, savo pavyzdžiu 
šviečiančią ateičiai. Tai būtų 
mūsų visų ačiū už Henriką Ka
činską. 

Žihuntas Mik*ys 
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• Bičiulis. EILĖRAŠČIAI IŠ 
„DIEVAS IR TĖVYNĖ". Lietuvos 
pogrindžio spauda Nr. 15. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės leidinių se
rija, pateikianti autentiškus okupuo
toje Lietuvoje leidžiamos pogrindžio 
patriotinės spaudos tekstus. Chicaca. 
1987. 88 psl. Prenumerata: 6 leidiniai 
— 25 dol. Šio leidinio kaina - 6 dol. 
Gaunama iš PLB būstinės, 5620 
South Claremont Avenue, Ohicago, 
IL 60636. 

Siame leidinyje perspausdinami 
Bičiulio vardu pasirašyti eilėraščiai 
iš pogrindžio žurnalo Dievas ir Tėvy
ne 9. 11, 12 ir 13 numerių bei Dievas 
ir Tėvynė redakcijos įvadinis žodis. 
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Dailininką Bronių Muriną prisimenant Kazys Bradunas 
ALGIMANTAS KEZYS 

,.Jis buvo Kauno meno mokyk
los mokytojo Adomo Galdiko pa
vadintas spalvinistu ' ' , pasakė 
Praur ima Murinienė, pasako
dama prisiminimus apie savo 
vyrą, velionį Bronių Muriną, 
kurio mirimo metinės sueina š.m. 
vasario 18 d. Nuo studentavimo 
l a ikų d a i l i n i n k a s M u r i n a s 
pasižymėjo savo kūryboje ka ip 
spalvos meistras ir toks jis liko 
iki amžiaus pabaigos. Jo peizažai, 
portretai , miestų vaizdai bei 
negyvos gamtos kampeliai dega, 
vieno kri t iko žodžiais tar iant , 
„spalvų nupliskint i" . Siužetas 
Murino kūryboje pasidaro antra
eilės svarbos prieš spalvų žaismą. 
Pe r visą amžių i š t i k i m a i 
tarnavęs š iam teptuko menui . 
Murinas nepavargo ir neišsisėmė 
iki paskutinio atodūsio. Mirtis 
pasitiko jį besiruošiantį naujai 
parodai Čiurl ionio galerijoje, 
Chicagoje, bet jos įgyvendinimą 
turėjo palikt i kitiems. 

Murinas gimė 1906 m. rugpjū
čio 31 d. Rygoje, Latvijoje. Pir
mam Didžiajam karui siaučiant, 
su tėvais persikėlė į Petrapilį ir 
po pusmečio į Maskvą. 1918 m. 
grįžo į Lietuvą, kur Linkuvoje 
lankė gimnaziją. Nuo vaikystės 
laikų pasižymėjo meniniais gabu
mais. Tai pastebėjo gimnazijos 
mokytojai, kurie skatino jį stoti į 
K a u r o meno mokyklą. Reikia 
galvoti, kad menišką gyslelę jis 
paveldėjo ir iš savo motinėlės, 
kur i atkreipdavo kitų dėmesj 
savo švelnumu ir grožio pa
j a u t i m u , ir , b ū d a m a k a i m o 
moterėlė, dukrai laiškus diktuo
davo eilėraščiais. 

Išvažiavęs į Kauną, 1923-'' m. 
Murinas įstojo į Kauno meno mo
kyklą, kurią baigė per šešerius 
metus, įsigydamas tapybos spe
cialybę Kaune gyvenimo sąlygos 
nebuvo lengvos. Tėvai ne ką 
galėjo padėti. Dar visai jaunuolis 
būdamas, kietai mokėsi ir siekė 
pa ts praskinti kelią į gyvenimą. 
Ka i pabaigė meno mokyklą, 
sąlygos pas idarė daug leng
vesnės, nes mokytojavo keliose 
mokyklose, dėstydamas paišybą. 
O laisvą laiką skyrė tapybai. 

1932 metais, gavęs Švietimo 
ministerijos stipendiją, išvyko į 
Paryžių tęsti toliau dailės studijų. 
Ecole Boulle kolegijoje, Paryžiuje, 
įsigijo diplomą ir kitoj mokykloj 
Paryžiaus miesto vidaus dekorą 
to r iaus pažymėjmą. Sugrįžęs 
Lietuvon, tuojau buvo pakviestas 
dirbti Klaipėdos Pedagoginiame 
insti tute vyresniojo lektoriaus 
etatu. Nuo 1941 m. buvo Vilniaus 
Dailės akademijoje dailės meto
dikos lektorium. 

1944 metais su šeima pasi
t r aukė iš Lietuvos į Vokietiją ir 
apsigyveno Rottweil auf Neckar 
apylinkėje, kur buvo paskirtas 
d i rbt i varž tų fabrike. Karu i 
pasibaigus liko gyventi tame 
p a č i a m e mieste lyje . Dės tė 
pa i šybą v ie t inė je l i e tuv ių 
mokykloje ir rūpinosi šeima, 
bandydamas ją gelbėti iš įvairių 
nepriteklių. Laisvu laiku tapy
davo ir surengė net dvi paroda? 
— Rottweil a/N individualią ir 
Tuebingene su keliais ki tais 
menininkais . 

1949 metų rudeni atvyko į 
Chicagą. apsistojo Melrose Parko 
priemiestyje. Tuojau išėjo ieškoti 
darbo pragyvenimui užsitikrinti 
Po trijų dienų gavo darbą Chica 
gos gelžkelio bendrovėje dažy
toju. Po dvejų metų, viršinin
kams pastebėjus jo sugebėji 
mus, buvo pakeltas dirbti tos 
pačios bendrovės tiltų departa 
mente braižytoju. Kadangi be 
lietuvių kalbos dar galėjo vartoti 
prancūzų, vokiečių, rusų ir lenkų. 
tai kar ta is ir vertėju tekdavo 
pabūti. Šioje darbovietėje darbo 
sąlygos buvo geros. Grįžęs iš dar
bo ir savaitgaliais pasišvęsdavo 
ne tik šeimai, bet ir savo myli 
mai tapybai. 

Pradėjęs kruopščiai ir atidžiai 
tapyti jaunu studentu būdamas 

Lietuvoje h Paryžiuje. Murinas 
rasdavo laiko kūrybiniam darbi . 
ir dėstydamas mokyklose ir n* 
akademijose. Laimingai pra 
sprukęs pro karoaudras, ne karia 
pastačiusias jį ir jo šeimą į mir
ties pavojų, praleido penketą 
metų pabėgėlių stovykloje Roti-
\%eil a/N miestelyje, kur salia 
į s ipare igoj imų l ie tuv iška i 
mokyklai ir visuomenei Murinas -

sugebėjo sus ikur t i nuotaika 
akvarelėms kurti. Vandeniniai 
dažai tada buvo lengviau pri 
einami negu aliejiniai. Tapč 
vokiškų miestelių siužetus, tada 
gana egzotiškai atrodžiusius nau 
jam atvykėliui. Išstatė savo dar
bus vietinėse parodose, kurias 
lankė ne tik lietuviai, bet ir 
vokiečiai bei prancūzai. 

Kai darbas ir naujakurio rūpes
č ia i Melrose Pa rke , netoli 
Chicagos, atsistojo jo dėmesio cen 
t re , Murinas pasišventė šeimos, 
auginančios du sūneliu, išlai
kymui ir gerovei. Susitaupė. Už
sipirko namą. Įsitaisė. Palengvėjo 
darbas, kai netyčia i iršininkai 
sužinojo, kad Murinas moka 
piešti. Tame darbe jis paten 
kintas išbuvo iki pensijos laikų. 
Po tokio darbo, grįžus namo dar 
likdavo jėgų sėstis prie molberto 
ir tapyti, tapyti, tapyti. Viena 
paroda sekė kitą — čikagiškėje 
Čiurlionio galerijoje, vietinėse 
a m e r i k i e č i ų parodose, New 
Yorke, Los Angeles, Clevelande, 

Nuotrauka Algimanto Kezio 

Bostone. Spalvas liejosi gamto-
vaizduose, portretuose, natiur
mortuose. Neatsispyrė ir visuo
menės veikios įtaigavimams. 
Dalyvauja valdi bose, komisijose, 
rengėjų vienetuose. Rašo parodų 
recenzijas, leidžia katalogus, sako 
kalbas. Švelnaus būdo asmenybei 
sunku atsisakyti prašančiam 
pagalbos — ar tai iškabinti 
parodą, ar dalyvauti posėdyje, ar 
atsilankyti renginy. Barniai? 
Tokių jo žmona Praurima per 
visą gyvenimą neatsimena nė 
vieno. Dvasios giedra iš būdo ir 
kasdienos pereina į giedrą ta»p 
spalvų ant drobės. -Juk tai ir yra 
tikro kūrėjo sąranga — nemeluo
tai meno darbuose parodyta save, 
l>e perdėto patoso, šūkavimo ar 
kitokio nenuoširdumo. Tokiam 
nereikia sielotis dėl plagiavimo 
ar pigių imitacijų pinklių. Menas 
turi išsakyti pati kūrėją, toki. 
koks jis yra. Man norisi įžiūrėti 
Murino džiaugsmingų spalvų 
žydėjime jo paties dvasios grožį, 
kurį jo spalvos perduoda ir kuriuo 
jis uždegdavo savo žiūrovus. 

Apie jo ankstyvąsias akvareles 
kritikai yra palikę frazių rinkinį, 
kuris kaip tik pabrėžia Murino 
neeilinius sugebėjimus švytėti 
spalvomis.,,Murinas yra peizažo 
ir natiurmortų puikus akvarelis-
tas. Savo akvarelės tapyba per
teikia sultingą šviežtimą piešia
mo iš gamtos daikto" 'Mikas Ši
leikis, 1955). „Jo spalvose vyrau-

APEIGOS TAUTOS ŠVENTĖJE 

Kai istorija, įžiebus melsvą ugnį, 
Šlaksto žeme žuvusių krauju 
Ir per amžių juodąją bedugne 
Mostelia su želmeniu nauju, 

Aš klaupiuos į pašvęstąjį smėlį 
Su didžiu stebuklo laukimu 
Ir kiekvieną kritusio šešėlį 
Kaip kautynių vėliavą imu. 

O rautos dvasia sparnus ištiesia, 
Lyg ošimą tolimų dainų, 
Ir. giedodama herojiškąją giesmę, 
Kyla iš liepsnos ir pelenų. 

TARP VANDENS IR ŽIDINIO 

Liepsna mano tėvui nekando, 
O senelė miegojo su ugnele — 
Tiktai krikšto paliktojo rando 
Niekad nelietė su žarija 
Sū los baugioj gelmėje. 

Ir užaugau tarp vandens ir židinio. 
Milžinės aslos kietuos delnuos, 
Kur nukalta jau iš pamirštojo lydinio 
Prie akmens (dabar nugriauto) židinio 
Spin<li amžinybė pelenuos. 

SUKILIMAS 

Pradėjo važiuoti bajorai 
Baltais žirgais, 
Juodom karietom, 
Raudonais rūbais... 
Lekia, net žemė dreba... 

Poetui Kaziui Hradunui šių metų vasario 11 diena sukako 70 metų. Nauja Kazio 
Braduno poezijos knyga ..Krikšto vanduo .Joninių naktį" šiuo metu baigta 
spausd-nti ..Draugo"' spaustuvėje ir išvežta risyklon. Kaip is rinkinio pava
dinimo galima numatyti, tai bus. Lietuvos krikšto sukakties proga, mūsų 
krikščioniškų ir prieškrikščioniškų dvasios klodų poetino išraiška. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

O baudžiauninkai 
Su dalgiais ir su kirviais 
Išėjo ant kelio 
Ir iškratė raudonųjų kišenes. 

Bet vietoj aukso ir sidabro — 
Puodų šukelės, 
O vietoj popierinių — 
Beržo tošis, 
Kad sukilėlių gromata 
Būtų rašyta 
Krauju ant beržo tošies. 

TĖVYNĖ 

Susėdome prie Nemuno į smiltį 
Ir valgome varganas atnašas: 
Duoną ir žuvį. 

Gali netikėti, 
Kad vieškeliu praėjęs elgeta 
Buvo Senelis Dievas. 

Bet mūsų varganos atnašos 
(Žuvys ir duonai 
Jau stebuklingai padaugintos. 
Ir kelionėje pamuštos kojos 
Nelauktai gyja. 

ja šviesūs tonai . . . Bronius 
Murinas gieda kaip paukštelis, ir 
iš jo rankų išėjės paprasto užkam
pio vaizdas nė kiek neblogiau 
skamba už puikius rūmus ar 
Kolorado k a l n u s " ("Petras 
Glemža, 1955). ,.Jo spalvų gama 
yra stipriai dramatiška ir kartu 
taip suderinta, kad teikia malonu 
pasigėrėjimą*'(V. Bgd.,1955). ,.Jo 
kūrinių parodoje rvškiai metasi į 

akis turneriškos mokyklos pali
kimas, kur lengvumas ir piešinio 
formų suliejimas eina ranka 
r a n k o n " (Antanas Rūkštelė, 
1955>. „Jo kūryba paremta gam
tos grožio sužadintais įspūdžiais. 
Br. Murinas gamtą traktuoja ne 
akademinėmis šios rūšies prie
monėmis, bet joje ieško meninio 
grožio akimirkų, nes jis gamtos 
nefotografuoja, o panašiai kaip 
impresionistai... stengiasi drobėje 
įamžinti to įspūdžio pagautas 
harmoningas miražines spalvų 
gamas" (mg, 1960). 

Pa t ies Murino vestame jo 
parodu sąraše Amerikoje pirmoji 
paroda, kurioje jis dalyvavo su 10 
darbų, buvo grupinė, kartu su 
Šlapeliu, Pautieniumi, Kairiu. 
Stančikaite ir latviu Purvins. Ji 
vyko Lie tuviu auditorijoje 
Chicagoje 1952 metais. Po to 
kasmet dalyvaudavo bent keliose 
parodose kiekvieneriais metais 
iki 1977 (1974 neužregistruota nė 
vienos, o 1975-6 kolektyvinė 
lietuvių dailininkų kilnojama pa 
roda>. Pirmoji individuali paroda 
(iš tikro kar tu su dail. J: Paukš
tiene) įvyko 1955 m. gruodžio 
3-11 d. Marijos aukštesniojoje 
mokykloje, Chicagoje. Šioje 
parodoje Murinas parodė 30 
darbų. Po to ėjo individualios 
parodos: 1957 m. Čiurlionio 
galerijoje. Chicagoje, su 45 dar 
bais; 1960 m. Tarptautiniame 
institute. Detroite, su 36 darbais; 
1962 m. Čiurlionio galerijoje. 
Chicagoje, su 60 darbų; 1964 m 
Čiurlionio ansamblio namuose, 
Clevelande. su 35 darbais; 1965 
m. Čiurlionio galerijoje. rhioa<ro-

nio galerijoje. Chicagoje, su 56 
darbais: 1968 m. Tautininku na
muose. Bostone, su 30 darbu: 
1971 m. Čiurlionio galerijoje. Chi
cagoje. su 52 darbais; 1972 m. 
Kultūros židiny. Brooklvne, su 40 
darbų: 1976 m. Čiurlionio galeri 
joje. Chicagoje, su 56 darbais. 

Turint prieš akis tokį parodu 
krūvi, galima kelti klausima apie 
Murino kūrybinio kelio ten
dencijas. Ar jų buvo, ir kokios jos? 
Sprendžiant iš Broniaus Murino 
parodų recenzentų pasisakymų, 
išryškėja viena iš jų — Murino 
kūrybos abstraktėjimas. Aprašy 
dama< 1960 m. parodą, Mikas Ši 
leikis jaučia pareigą ap tar t i 
Murino naujuosius darbus kaip 
pažanga meno sintezės kryptimi: 
„Meninė tikrovė jam išplaukia ne 
iš pseudorealistinio natūralizmo, 
bet ieškant naujos estet inės 
esmės.. Murinas realizmo neat 
sisako... Savo kūryboje jis siekia 
grožio kone abstrakčia forma, 
ski r t ingu būdu. k a r t a i s be 
ypatingos temos — pakanka 
spalvinio ritmo niuansu - švie 
sos ir tamsos santykių žaismo 
išsakymo". 1964 m. Murino 
parodos kataloge tas pats Mikas 
Šileikis dar aiškiau išsireiškia; 
„Realistiniuose kūriniuose Br. 
Murinas yra labiau flegmatiškas, 
bet nuoširdus ir tuo pačiu ma 
lonu^ bei suprantamas žiūrovui. 
Sugretinus jo anksčiau sukurtus 
paveikslus su vėlesniaisiais, skir 
tumas labai didelis. Pirmieji tary 
tum per daug aiškiai pavaizduoja 
gamta, nepalieka vietos pačiam 

aišku. Tatai čia ir noriu pabrėžti, 
kad Murinas akvarel iniu dažu 
tapyboje gerokai pasukęs į nauja. 
bet jam charakter ingą fazę — ; 
abs t rakč ias formas - išgau
damas išraiškingesnę formą ir 
kultūringa koloritą". 

A n t a n a s Rūkas straipsnyje 
„Šviesus kūrybinis pasaul is" 
'Draugas. 1965 1.16 >. r anda 
reikalo spausdinti ilgoka įžanga 
ap ie r ea lybės ir a b s t r a k t o 
santyki, kur jis tvir t ina, kad 
meno tendencija i abstraktumą 
ar bedaiktiškuma yra kūrinio 
idėjos susintet inimas. artėjimas 
prie jos esmės. Turėjęs progos ste
bėti Murino kūrybos eigą apie 
penkiolika metų Rūkas konsta
tuoja, kad Murinas ankstyves 
n i a i s i a i s savo l a imė j ima i s 
niekada nebuvo pa tenk in tas . 
Kaip koks ais t r ingas ieškotojas 
jis nuo realybės niekad nebėgo. 
bet ieškojo keliu tą realybe pa
jungti savo išraiškai. ..Iš jo pa
veikslų pamažu ėmė dingti rea 
lieji objektai, užleisdami vieta 
tik ju užuominoms, jų kvintesen
cijai". Sis kelias, sako Kukas, yra 
sintetinis, vedantis i realybes 
sinteze. „Šioje Murino parodoje". 
jis taria. ..kaip tik dominuoja tie 
susintetintos realybės paveiks 
lai". 

Panašiai kalbėjo ir Liaugminas 
per 1965 m. Murino parodos 
atidarymą: ..Murinas kai kuriais 
paveikslais nueina iki abstrak 
tizmo. Ir tai yra bene patys 
geriausi šios parodos darbai" 
Okupuotoje Lietuvoje leidžiamoje 

ilėje{l97] lapkritis)Šepetys 
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Vokiečių kritikai apie Jurašo spektaklį Chicagos teatruose 
Muencheno k r i t i ka i , pasi

žymintys savo reiklumu ir prie
kabumu tri juose šio miesto 
dienraščiuose palankiai atsiliepė 
apie režisieriaus Jono Jurašo 
naują spektaklį — 1986 m. gruo
džio men. 16-21 d. kultūros cen
tro „Gasteig" teatro „Black Box" 
scenoje jo inscenizuotus Čechovo 
ir Nabokovo apsakymus, ..Choris
tė" ir „Perėjūnas". 

Sueddeutsche Zeitung 
11986.XII. 19) kritikas Jan Bielic-
ki pavadino savo komentarą 
..Tramvajus — Tėvynės ilgesys" 
i aliuzija j Tennessee Williams 
pjese ..Tramvajus vardu Geis
mas" ' . Jis pabrėžia ypatingą 
traukinio simbolizmą rusų kul
tūroje ir visuomenėje: kalinių nu
tiesti geležinkeliai liudija ne tik 
pažangą, bet ir priespaudą. 
..Black Bcx" scenoje pabėgiai 
veda į niekur: ..sunkūs, archaiš
ki skersiniai, aprūdijusios stam
bios vinys — kelias iš Rusijos į 
Vakarus ir atgal". 

Kas sieja tuodu apsakymus? — 
klausia Bielicki. Abiejuose mote
ris (Tanja Lukin ..su žaviu 
slavišku akcentu") tampa vyro 
auka: jų didžiadvasiškumas, nai
vumas ir meilės ilgesys iš
naudojamas trumpam nuotykiui. 
..Choriste" ir „Perėjūnas" rodo 
dvi visai skirtingas perspektyvas 
— skirtingus benamiškumo bū
dus. Lietuviui išeiviui Jurašui 
išeivis Nabokovas kur kas arti
mesnis už rusą Čechovą. ..Perė
jūną" režisierius vaizdavo preci-
ziškiau. stilizuotom mizansce
nom. Aktorius Winfried Huebner 
vaizduoja visą tėvynės ne
tekusiųjų nepasitenkinimą. Če
chovo „Choristėje" sielos pjūvis 
daugiau plakatiškas. Egzotiška, 
folklorinė ir giliai graudi muzika 
dviem gitarom ir balsui išreiškė 
Čechovo. Nabokovo ir Jurašo 
keliones bendrumą. 

Dienraščio Abendzeitung 

Režisierių* Jonas Jurašas 

11986.XII.20) recenzente 
Gabriella Loreaz rašo, kad lie
tuvis išeivis režisierius Jurašas 
savo pirmuoju spektakliu Vokie
tijoje sukūrė žavų Čechovo ir 
Nabokovo apsakymų junginį, 
įspūdingas Reiner Wiesemer sce
novaizdis. Stilizuotai vaidinamus 
epizodus lydi skundo kupinos 
dainos, žadinančios jausmus ir 
drauge nutolinančios: jos suteikia 
spektakliui ritmą ir epinę tėkme 
Jonui Jurašui, jau dešimt metų 
daugiaus ia Amerikoje dir
bančiam režisieriui, pavyko su
kurti ..kupiną jausmo, bet toli 
gražu ne sen t imenta lu 

spektaklį". 
Anot dienraščio Muenchner 

Merkur Q986.XII.23) recenzentės 
Ute Fischbach, J u r a š a s sėk
mingai, be jokios siūlės, sulydė 
Čechovo ir Nabokovo apsakymus. 
Atrodo, lyg žiūrovas būtų patekęs 
} nebylų filmą; l aba i efektyviai 
naudojamas filmiška: sulėt intas 
vyksmas. Išryškėja gyvenimas 
„visu savo beviltiškumu ir bru
ta lumu". Ju ra ša s pataiko žiūro
vams į širdį, ir nors tos istorijos 
gali atrodyti tolimos, jose glūdi 
visuotinis žmogiškumo branduo-
lys. T > 

Dailininką Bronių Muriną prisimenant 
i Atkelta iš 3 pslj 
Tačiau dailininkas Jurgis Juodis, 
rašydamas Laisvojoje Lietuvoje 
1972 m. Murino parodos proga, 
išeina g in t i šio dai l in inko 
realizmą: ,,Dail. Murino 
paveikslai iš pirmo žvilgsnio, 
nors giminingi abstraktams, bet 
kartu ir labai toli nuo jų. Veik 
visuose paveiksluose vyrauja pa
grindinis kūrybos elementas — 
daiktas, jei ir ne .kūnai", tai bent 
.siela", kurios neaiški apybraiža 
pereina i artimą simbolikai fazę. 
Visa tai abstraktui svetima ir 
nepriimtina" 'Laisvoji Lietuva, 
1972.10.20). 

Kita Murino darbų kryptis, 
dažnai cituojama recenzentu, 
sukasi apie impresionizmo-eks-
presionizmo ašį. Anot jų. Murino 
kelias buvęs iš ankstyvojo impre
sionizmo per suabstraktėjimą iki 
brandaus ekspresionizmo. Mikas 
Šileikis: „Murino akvarelinė 
tapyba reiškiasi dviem būdais: 
ankstyvesnėje tapyboje stipriau 
pabrėžiamas realistinis elemen
tas drąsiais teptuko pabrauki
mais, sodnu impresionistiniu ko
loritu. Antrame etape Murinas 
l inksta į ekspresionizmą ir 
dekoratyvinę formą" (Naujienos. 
i960.9.17). Šias dvi sąvokas Šilei
kis štai kaip aptaria: „Ekspresio
nizmas skiriasi nuo impre
sionizmo tuo, kad dailininkas 
kuria, ką jaučia, ką intelektua
linis pašaukimas labiau vertina. 
O impresionizmas yra išviršinė 
daiktu tikrovė — šviesos ir spal
vų ritmas bei tam tikras grožis" 
'Naujienos, 1967.9.30). Juozas 
Mieliulis panašiai išsireiškia. 
..Bronius Murinas yra impresio
nistines mokyklos auklėtinis. Jo 
visa aliejine tapyba yra atlikta 
tame stiliuje. Bet taip pat 
paraleliai matome besireiškian
čią ir ekspresionistinę tenden
ciją". Toliau tame pačiame 
straipsnyje Juozas Mieliulis rašo: 
„Br. Murino akvarelinė tapyba 
yra perdėm dinamiška. . Stilius, 
ypat ingai ka; kuriuose dar

buose... beveik pilnai susifor
mavęs eksp res ion izmas" 
I Draugas, 1962.3.24*. 

Technikos atžvilgiu Murino 
kūryba skirstoma į dvi ar tris 
epochas — akvarelinė, aliejinė, 
vėl akvarelinė bei maišyta. Apie 
tai Kazys Bradūnas vaizdžiai 
rašo, aptardamas Murino apžval
gine, dai l ininko 70 metu 
sukaktuvinę parodą Čiurlionio 
galerijoje. Chicagoje: „Papras
tai mūsuose buvo įsišaknijus 
nuomonė, k a d daii. Bronius 
Murinas yra vien grynakraujis 
akvarelistas.... Šklėrio mokinys, 
bet ir jo kelio tęsėjas lietuvių 
dailėje. Dabartinėje parodoje 
matome visai ką kita. Dominuo
ja ne akvarelė, bet akriliai ir alie
jai. Šia technika atlikti natiur
mortai ir peizažai tokie puikūs, 
kad parodos lankytoją tiesiog 
užgula gailestis: kodėl tiek praei
t i e s dešimtmečių Mur inas 
tenkinosi beveik vien (tegu ir 

gerai a t l i k t a ) akvare le? Bet 
gailestį ir vėl staiga pakeičia 
džiaugsmas, kai akys nukrypsta 
i g i l i a s a k r i l i n e s s p a l v a s " 
(Draugas, 1976.10.30. Tokiu 
a t radimu Bradūnas nuoširdžiai 
pasidžiaugia: „Žodžiu, tur ime 
jaunatvišką Muriną, ne melan
choliškai džiovinantį savo anks
tesniuosius akvarelisto laurus, 
bet drąsiai iššokusį iš jau įmin
tųjų savo pėdų į naują, akri l iais 
ir a l i e j a i s nužymėtą k e l i ą " 
(Draugas, 1976.10.30). 

Apžvalginėje parodoje, kaip 
ir jo ankstyvesniosiose, vyravo 
m u r i n i š k o s spa lvos , savo 
nevystančiu žėrėjimu nepalio
vusios žavėti žiūrovo aki. Spalvi-
nistu gimė, spalvinistu ir mirė. 
Dai l in inkas Bronius Mur inas 
nebuvo kovotojas, jokių filosofijų 
savo m e n e neske lbė . J i s ir 
akivaizdaus taut iškumo elemen
to savo kūryboje nepabrėžė. J is 
kūrė meną dėl meno. kur i s jo 

Avangardinis absurdo 
spektaklis 

Kaip moderniajame mene vy
rauja žaismas spalvomis ir lini
jomis, taip į naujumų ieškojimą 
p a l i n k u s i a m e eksper imen
tiniame teatre imama reikštis at
skirais žodžiais, šauksmais, mi
mika, gestais. į draminį veiksmą 
mažiau surištomis frazėmis. Į 
šitokį avangardin io absurdo 
spektakl į Chicagoje pal inko 
Stage Left teatras, 3244 North 
Clark, pastatydamas „Chroma-
man". Tai tokia mišrainė, mo
zaika teatro dalių su video, 
muz ika , suda ry ta d ramin ių 
veikalų kūrėjo Jerry Haislmaier 
ir Lillian Spma. Haislmaier yra 
premiją laimėjęs filmų-video 
kūrėjas bei režisierius Simon and 
Schuster bendrovėje, o Spina — 
poezijos, žurnalinių straipsnių bei 
skriptų švietimo ir verslo fil
mams kūrėja, dirbanti taip pat su 
minėta Simon and Schuster 
bendrove. 

Salėje yra bent 12 televizijos 
aparatų, per kuriuos leidžiama 
specia l ia i paruoš ta video 
medžiaga per visą vaidinimo 
laiką. Pačiame spektaklyje aiš
kios fabulos nėra. Vaizduojama 
televiziją stebintys tėvai su 
sūnumi ir dukra. Jie beveik nieko 
nekalba. Pasirodo porelė, širdies 
smūgį gauna vyras, atskuba 
gailestingoji sesuo ir gydytojas. 
Abidvi porelės reiškiasi ro
mantiškai. Įvedamas žmogaus 
pasikalbėjimas su Tvėrėju. Iš nar
vo išsibrauna ir grupe aktorių, 
beždžionių ir kitų gyvulių uni
formomis, keistai šokinėdami ir 
ūkaudami. Taip viskas be aiš
kaus ryšio, nebent siekiant pa
vaizduoti, kaip ištisomis valan
domis įbedę akis i televiziją 
žmonės save suskurdina. persi
mesdami i blūdijimo pasaulį. 

alfabete susidėjo iš nuostabaus 
kolorito ir jautrumo spalvos 
niuansuotam grožiui. 

1985 metų pradžioje Murinas 
pradėjo j aus t i s blogai, buvo 
paguldytas ligoninėn, kur opera
cijos metu paaiškėjo, kad jo 
gyvenimo dienos jau suskaičiuo
tos. Sirgdamas labai skubėjo 
tvarkyti paveikslus jo rengiamai 
parodai Čiurlionio galerijoje. 
Galvojo, gal pajėgs. Deja, sveika
tai pablogėjus, parodos atsisakė. 
Prieš mirti šeimos prašė pasirū
pinti jo darbais — dalį paveikslų 
skirti tėvynei Lietuvai, kitus 
meno institucijoms, jeigu pa
geidautu. O taip pat suruošti jo 
pasku t in ių jų darbų parodą, 
kuriai velionio žmona Praurima 
dabar rengiasi. Taip pat prašė, 
kad jo laidotuvės būtų kuklios, be 
jokių atsisveikinimo kalbų prie 
kars to . Dai l ininkas Bronius 
Murinas mirė 1986 m. vasario 18 
d., sulaukęs 79 metų amžiaus. 
Buvo palaidotas vasario 21d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chicagoje. 

Bronius Murinas Suktinis (aliejui) 

Aktoriai daugiausia jauni, bet 
turėję progos gausiau reikštis 
scenoje. Jų yra net 21. Ann Cor-
coran su bakalauro laipsniu iš 
Loyola universiteto. John-Lau-
rence Forliano — poetas, akto
r i u s , režisierius. Chr i s t i an 
Hewelt studijavo vaidybą Good
man dramos mokykloje. David 
Patterson baigęs Meno institutą, 
kur jis studijavo vaidybą, tapybą 
ir video. Režisierius Steven Iv-
cich, turėjęs sudėtingą uždavinį 
suformuoti visą spektaklį, dabar 
dėsto vaidybą Victory Gardens 
teatre. 

Trijų kartų moterys 

Vienas iš geresniųjų Chicagos 
teatrų-Victory Gardens (2257 
North Lincoln) stengiasi į sceną 
išvesti visų pirma Chicagos ir ar
timųjų vietų dramaturgų veika
lus. Šis teatras drauge su Body 
Politic teatru buvo paskelbę nau
jų dramų parodą šiemet ir susi
laukė daugiau kaip 300 Chica
gos autorių kūriniu. Dabar iki 
kovo 8 d. stato Lee Blessing lyri
nę komediją „Eleemosynary". 
Pavadinimas paimtas iš lotyniš
ko žodžio, reiškiančio išmaldą, 
meilės dovaną. Šiuo atveju — vie
nos moterų kartos perteikimą jų 
charakterio savybių kitai kartai. 

Dramoje ir vaizduojamos trijų 
kar tų moterys; ekscentr iška 
močiutė — našlė, siekianti skrai
dyti žmogaus pagamintu bemoto-
riniu lėktuvu, jos duktė — talen
tinga mokslininkė, ir dukraitė — 
pamėgusi žodžių skaidymą, pasie
kusi šioj srity čempionatą. Jos 
visos nepriklausomos, myli viena 
kitą, bet ir susikerta. Pavaizduo
tas trijų moteriškų generacijų po
būdis, ir tai padaryta švariai, be 
vulgarumo. Drama tęsiasi ma
žiau negu pusantros valandos, 
praslenka pro žiūrovo akis gyvai, 
kiekviena aktorė į savo vaidmenį 
įsijautusi, gerai pasirengusi. Mo
čiutės vaidmenį atliekanti Mary 
Ann Thebus yra televizijos ak
torė. Ją bus galima matyti netru
kus pasirodančiame filme 
,,Rent-a-Cop". 

Režisierė Sandy Shinner taik
liai pasidarbavusi. Ji yra dalyva
vusi Šekspyro festivaly Dalias 
mieste, režisavo Meksikos uni
versiteto pastatymus, WMAQ 
televizijos filmą. Dramos autorius 
Lee Blessing turi magistrą iš po
ezijos studijų ir kitą magistrą iš 
dramų kūrybos, abudu laipsniai 
pasiekti Iowa universitete. Už sa
vo veikalą „Independence'" jis 
1984 m. laimėjo „Great American 
Playwrite" žymenį. 

Juoz. Pr. 

VASARIO 16 PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJE 

Ji atidaroma ateinantį penkta
dienį, vasario 20 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre ir vyks iki kovo 
8 d. Parodoje dalyvauja 28 lietu
viai dailininkai iš JAV, Kanados 
ir Europos — Austė (Pečiūraitė), 
Jurgis Daugvila, Aleksandra Vi
lija Eivaitė. Marija Gaižutienė, 
Vytautas Ignas, Ivona Kaz-
Japsen. Elena Kepalaitė, Vida 
Krištolaitytė, Eleonora Marčiu
lionienė, Aleksandras Marčiulio
nis, Janina Marks, Žibuntas Mik
šys, Nijolė Palubinskienė, Jadvy
ga Paukštienė, Rolandas Poška, 
Zita Sodeikienė, Magdalena Biru
tė Stankūnienė, Marija Strasevi-
čiūtė-McBride, Veronika Šva-
bienė, Anastazija Tamošaitienė, 
Antanas Tamošaitis, Elena Ur
ba itytė, Vytautas Virkau, Yone 
Kvietytė-Young. Parodoje bus 
prisiminti ir keturi neseniai mirę 
dailininkai, Rimvydas Cinką, Al
girdas Kurauskas, Bronius Muri
nas ir Romas Viesulas. Iš Chica
gos ši paroda keliaus į lietuvių 
kolonijas Washingtone (kovo 22 
d.), Brooklyne (kovo 28 d.). Toron
te (gegužės 30-31 dd). Ją suorga
nizavo čikagiškė „Galerija" 

Veronika Švabiene „Suk. suk ratelį" 
ftnoraižinys. ranka nuspalvinusi 

Iš Vasario 16 parodos Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre. Chicagoje. 

Kertinė paraštė 
i Atkelta iŠ 1 psl. ' 

— teisingai, nes argi tinka bet ku
rios tautos kūrėjams bandyti 
ape i t i jos bendros pa t i r t ies 
esminę dalį. tuo pačiu metu pre
tenduojant j jos kultūros saugo
tojus, palaikytojus ir tautinės 
sąmonės žadintojus? Ir ne vien 
literatūroje, bet ir aplamai tauti
nės kultūros studijose — pa
varčius dabar Lietuvoje leidžia
mą Lietuvos istorijos metraštį nor
mal ia i randame vieną k i tą 
straipsnį apie archeologiją ar 
Didžiąją Lietuvos Kunigaikštiją, 
o toliau — tiktai pokario Lietuvos 
istorijos temos. Maža to, eko
nominio požiūrio prieiga, aiški
nant istorinius reiškinius, nuve
da prie to, kad lietuviškos spau
dos leidimo Tilžėje pagrindine 
priežastim teigiama buvęs iš to 
kylantis pelnas... Taigi ir mūsų 
istorikams, ir kultūros antropolo
gams, ir poetams bei rašytojams 
dar plati dirva tautinį atgimimą 
su jo kulminacija — Nepriklau
somybe tyrinėti. Tikėkimės, kad 
dabartinės padvelkusios gorba
čiovinės nuotaikos Sovietų Sąjun
goje reikš, kad ir lietuviu rašyto
jams ateis laisve žvelgti ir į neto
limą savo tautos praeitį ir ją in
terpretuoti pagal savo jauseną, 
sverti jos paveldėjimą, nors ta i ir 
skirtųsi nuo visasąjunginės poli
tikos siekių. Ką kita turėtų reikš
ti „kultūrinė autonomija", jeigu, 
kaip viliamės, ja turėtų būti įma
noma praktikuoti nors ir sovieti
nėje imperijoje? 

Viena tačiau yra aišku — Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mas ir jos vykdymas nuo 1918 ik; 
1940 metų mums nėra sausas is
torinis faktas. Į jį mes reaguo
jame pasaulėžiūriškai. emociškai, 
visa savo, kaipo dabartinių lie
tuvių, pasaulio gyventojų, gelme. 
Ir visai pagrįstai. Gal mes to ne
juntame, bet mes tik pakartojame 
19-to šimtmečio mūsų tautinio at
gimimo veikėjų ir ju klausytoju 
būkle —jie irgi žvelgė į savo tau 
tos tuometinę padėtį ir bandė spė
ti jos ateitį —jie nežinojo, kas jai 
būtų geriausia — bet nebuvo tiek 
izoliuoti nuo tuometinių pasaulio 
nuotaikų ir politinių bei kultu 
rinių sąlygų, kad nebūtu bandė 
jas išnaudoti, nebuvo paraiižuoti. 
kad nebūtu galėję imtis labai drą
saus ir, kaip dabar matome, savo 
tautai lemtingo žygio — valstybi
nės nepriklausomybės paskelbi
mo. 

Mums, kaip ir jiems, tenka nuo
lat laikyti prieš akis klausimą: ar 
ir kokia kultūrinė autonomija 
įmanoma be nepriklausomybės? 
Ypač kai svarstome visas dabar 
tinęs Lietuvos gyvenimo kultūri

nes apraiškas, kai skaitome lite
ratūrinius kūrinius, kuriuose tik 
pirštų galiukais vaikščiojama pro 
visos vienos lietuvių kartos, dar 
neišmirusios. istorija ir dvasinį 
pasaulį. Ir taip pat privalu savęs 
klausti: ar gali maža tauta ilges
nį laiką gyvuoti be savos vals
tybės? Tautos nėra atsietos nuo 
politiniu vienetų rėmų. kuriuose 
joms lemta egzistuoti. Kaip 
amerikiečių t au ta susikūrė 18-to 
šimtmečio JAV steigėjų sumany
tuose ir įgyvendintuose politi
niuose rėmuose, tapdama šiuo 
metu vienu iš gyvastingiausių 
kultūriniu telkinių pasaulyje, 
taip ir sovietines imperijos rė
muose su laiku gali susikurti 
viena tauta, kurios kaip tik yra 
siekiama ir jos neatsisakoma net 
ir dabar t in ia is gorbačiovinės 
atvirybės laikais. Priversti tapti 
tos tautos dalimi, kokią būsime 
išsaugoję kultūrinę autonomiją? 
Ir kiek ji patenkins žmones, vieną 
syki pažinusius laisvę, galbūt 
kaip tik tos laisves idiegtu savo 
kultūros vertės pajutimu gyve
nusius dar daugelį dešimtmečių? 
O tai ir yra klausimas — kokios 
bus tolimesnės mūsų tautos aspi
racijos: grįžimas i ankstyvesnę, 
19-to šimtmečio kai kurių mūsų 
tautos sluoksnių rezignaciją, ar 
..neįmanomo"" siekimas — kaip jį 
vykdė nepriklausomos Lietuvos 
valstybes kūrėjai prieš beveik 70 
metų? Jie neįstengė mums vi
siems amžiams užtikrinti nepri
klausomo? Lietuvos valstybės 
realybę, bet jie paliko mums jos 
viziją, o tuo pačiu klausimą: ko 
mes sau norime. 

f p. \r.) 

„MARGUTIS" SKELBIA 
DAINOS KONKURSĄ 

Margutis, minint radijo laidos 
55 metų sukaktį, skelbia konkur
są solo dainai parašyti, panau
dojant lietuvių poetu kūrinius. 

Konkursui skiriamas dainas 
'skaičius nevaržomas), pasira
šytas slapyvardžiu, siųsti iki 
1987 m. rugpjūčio 15 d. šiuo ad
resu: Margutis, 2615 West 71st 
Street. Chicago. IL 60629. Prašo
ma drauge (uždarame voke, vir
šuje užrašant slapyvardi) pri
siųsti savo vardą, pavardę, adre
są ir telefono numerį. Konkurso 
vertinimo komisiją sudaro: Pet
ras Armonas. Danutė Liaugmi-
nienė. Algis Šimkus. 

Pirmajai premijai skiriama 400 
dol.. antrajai - 300 dol.. trečiajai 
— 200 dol. Premijų įteikimas ir 
premijuotų dainų atlikimas nu
matomas 1987 m. spalio 24 d., per 
Margučio radijo 55 metų sukak 
tuvini pokyli. Jaunimo centre. 
Chicagoje. 
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