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Knygos „600 Lietuvos krikšto jubiliejus” atgarsiai
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Dievas save mums
apreiškia žemėje

Neturėdami kur nors netoliese 
tikros senoviškos pirties, pa
gaminome iš didžiulės popierinės 
dėžės, padailinome lietuvišku 
kaminu ir langeliu, pro kurį 
merginos kišo rankas sužinoti, 
už kokio vyro ištekės. Jeigu ran
ka gauruota, tai yra, apmauta 
kalėdine kojine, suras turtingą, 
o jei užčiuops pliką ranką — 
pasipirš jai neturtingas. Ša
lia padėtos keturios apverstos 
lėkštutės, po kuriomis dar kiti 
burtai ankstyvesniems patvirtin
ti ar išlyginti: jeigu parinks 
auksinį žiedą — greit ištekės, jei 
rūtos šakelių — dar teks palaukti, 
jei juodos duonos (ir tikrai — 
atvežtos iš ĮJetuvos) — teks 
sunkiai dirbti, o jei rožinį — 
neištekės. Jaunimui tiek rūpėjo 
ateitį ištirti, kad pusantros valan
dos spėliojome visokiais mūsų 
sąlygomis įmanomais lietuviš
kais papročiais. Ir gan uoliai, nes 
praėjusių metų pranašystės, kiek 
atsimename, išsipildė.

Ilgiausios metų nakties ir pra
dėsiančių ilgėti nauju gyvybės 
dienų laikotarpio papročiai, ne
išskiriant pačių Kūčių, atspindi 
žmogaus ir žmonių bendruome
nės giliausią troškimą darniai 
sugyventi su kitais žmonėmis ir 
su visa gamta, su kurios gyvybe 
žmogus iš esmės sutapęs. Tiesda
mi ranką su paplotėliu, imamės 
ir žygio ne ateitį spėti, o ateitį 
teigiamai bei palankiai kurti.

Pastaraisiais metais dėmesys 
buvo nukrypęs į vilties teologiją, 
kuri giliausiu krikščionišku bruo
žu iškelia viltį, kad Viešpats 
Dievas žmogaus ranka bei širdim 
pats kuria geresnį pasaulį. Ilgą 
laiką religiniame švietime vyra
vo išganymo istorijos teologinė 
srovė, kaip į rožinį supindama 
Dievo nuveiktus darbus ligi mū
sų ir jo pažadus žmogaus ateičiai, 
priklausančiai istorijos Vieš
pačiui Kristui. Daugiau kaip de
šimtmetį visi rašė ir kalbėjo apie 
išlaisvinimo teologiją, kuri, kaip 
ir ankstyvesnės, žūt būt laikėsi 
dėsnio, kad Dievas veikia ir 
dalyvauja istorijoje ir dabartyje, 
vesdamas savo žmones ir kiek
vieną laisva širdimi su kitais jį 
garbinti. Ar mes sielotumėmės 
dėl didžiojo uždavinio — visiškos 
laisvės Lietuvai, ar mokytumė
mės apie kasdieninį, žemišką 
dalyką, kaip žemės tarša, at
mosferos kitimą, ar stengiamės 
savo vaikus šviesiai bei dorai 
auklėti (o šiems užaugus —

nekantriu žvilgsniu sekti), visi 
išpažįstame tą patį esminį 
krikščionio supratimą, kad že
mėje ir žmogui Dievas save ap
reiškia.

Net prie visų dovanų po eglute, 
gal šiais metais dėl sąlygų 
kuklesnių ar taupesnių, kiek
vienam, žvelgiančiam į vaikučių 
akis, aišku, kad didžiausioji 
dovana iš visų yra pati gyvybė. 
Ne atsieta gyvybės sąvoka, bet 
žmogiška ir žmoniška gyvybė, 
kuri buvo Dievo Tėvo didžiausia 
dovana jo Sūnui. Kas tikrai, gi
liai, tąuriai ir švelniai žmogiška, 
tas arčiausia tokio Dievo, kuris 
trokšta žmogui save apreikšti. Ta 
pati priešistorinių papročių pras
mė išsipildo Kristaus žmogišku
me, siekiančiame darnos savyje, 
tarp žmonių ir su visų Kūrėju.

Nuo susimąsčiusių prie prakar
tėlės ar prie kryžiaus nepabėga 
mintis, kad tokią žmonijai istori
nę reikšme turėjo ne valdovų ar 
seimų nuosprendžiai, o tylus ir 
niekam kitam nežinomas nuo
sprendis jaunos moters širdyje 
prieš 2,000 metų.

Kai Vakaruose ir apskritai 
sekuliarizuotame pasaulyje 
įsitvirtina individualizmas, o 
kolektyvinėje visuomenėje (val
stybėje ar, pvz., fundamentalis
tų būrelyje) asmuo netenka vaid
mens arba kuo labiau numenki- 
namas, Šventraščio veikėjų, o 
Kalėdų naktį — Marijos, jai ar
timo Juozapo ir visą jo gyvenimą 
paties Jėzaus, asmeniniai nuo
sprendžiai tiesiai į bendruomeni
nę istoriją įsilieja. Kai atrodo 
neverta balsuoti, pasisakyti, 
apsispręsti lietuvių visuomenės 
reikalais, įnešti savo laiką bei 
dėmesį parapijoje, prieš akis 
stovi šių asmenų maloningas 
pavyzdys.

Naujai išėjusi Gallup ap
skaičiuotųjų studija apie religiją 
JAV teigia, kad giliai tikintys, 
įsitikinę asmenys keliskart dau
giau remia šalpą, padeda kaimy
nams, savanoriškai dalyvauja 
sąjūdžiuose bei organizacijose. 
Šventųjų Kalėdų įvykio pavyzdys 
ir iš jo į žmogaus sąmonę be
siskverbianti galia randa savo 
atgarsį žmoguje šiandieną, kuris 
į Naujuosius metus su veiklia 
viltimi žiūri, nemažiau, kaip 
senovės lietuvis savo sodyboje 
ilgiausią naktį ar modernių laikų 
lietuvaitė prie senolių papročių.

dinta de facto, tikriausiai teks dar 
daug išlieti prakaito, o gal net ir 
kraujo.

Istorikai kurio nors miesto įkū
rimo pradžia laiko tuos metus, 
kuriais pirmą kartą tas miestas 
buvo paminėtas išlikusiuose do
kumentuose. Vilniaus įkūrimo 
data laikomi 1323-ieji metai, kai 
Gediminas Vilniaus vardą pami
nėjo savo laiškuose Vokietijos 
miestams ir vienuolynams, nors 
archeologiniai tyrimai rodo, jog 
Vilniaus vietoje gyvenvietė yra 
buvusi tūkstančiu metų anks
čiau.

Kitaip aiškinami visuomeni
niai reiškiniai. Klysta, kurie 
Mindaugo ir jo dvaro artimų 
žmonių krikštą sutapatina su 
Lietuvos krikštu. Taigi Vytauto 
ir Jogailos prieš 600 metų pra
vesta plati Lietuvos gyventojų 
pakrikštijimo veikla ir buvo tas 
ypatingai svarbus istorinis ir 
bažnytinis aktas, kurio atgarsis 
prieš dvejus metus plačiai 
nuskambėjo pasaulyje. To atgar
sio labai svarbus istorinis doku
mentas yra naujas apžvalginis 
išeivijos leidinys 600 Lietu
vos krikšto jubiliejus. Toji kny
ga yra labai reikšminga ir Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios isto
rijai, nes ji fiksuoja visiškai naują

Antanas Saulaitis, SJ

Pastarųjų dviejų dešimtmečių 
laikotarpiu Lietuvos istorijos 
eigoje galima išskirti tris svar
bius reiškinius: 1) Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikos 
pasirodymas ir jos leidimas; 2) 
Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejus ir jo paminėjimai Lietuvoje 
bei pasaulyje ir 3) Bažnyčios bei 
tikėjimo laisvės atgavimas nau
jojo lietuvių tautos atgimimo 
sąlygomis. Šie trys reiškiniai 
labai svarbūs ir Bažnyčios isto
rijai. Tarp jų nesunku įžiūrėti 
glaudžius tarpusavio priežas
tingumo ryšius, kuriems išnarp
lioti ateities istorikai, politolo
gai ir sociologai paskirs daug 
veikalų.

LKB kronika labai sustiprino 
Lietuvos pogrindį, suaktyvino ti
kinčiųjų pasipriešinimą prievar
tai ir išgarsino Lietuvos ir lie
tuvių vardą pasaulyje. Labai 
daug LKB kronikai padėjo išei
vijos spauda, Religinės šalpos or
ganizacija, vadovaujama kunigo 
Kazimiero Pugevičiaus, ir LKB 
kronikos sąjunga, vadovaujama 
kunjgo Kazimiero Kuzminsko, 
kurios dar neužbaigtus darbus ir 
dabar būtinai reikia remti.

Kai 1987 metais daugelyje pa
saulio vietų buvo iškilmingai 
minimas Lietuvos krikšto 600
metų jubiliejus, dėka tos Kro-, Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
nikos pasaulis jau žinojo Ka
talikų Bažnyčios ir tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje ir jų kovą už 
tikėjimo teises ir laisvę. Kad 
nebūčiau tuščiakalbiu, pacituosiu 
lygiai prieš metus tiesiogiai gir
dėtus Venecuelos Atstovų rūmų 
pirmininko dr. Jose Rodriguez 
Iturbe žodžius, kiuriais jis išreiškė 
padėką už Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kroniką, išsamiausią ir 
vertingiausią dokumentą apie 
nuožmų tikėjimo persekiojimą ir 
apie didvyrišką Lietuvos katali
kų laikyseną. Pokalbyje jis pasa
kė: „Žinokite, jog šiandieną Va
karai semiasi dvasinės stiprybės 
ne iš savo pačių religinių tradicijų, 
o iš lietuvių, kurie savo gilų tikė
jimą išlaiko' dabartinio amžiaus 
katakombose [...] Venecuela ir 
laisvasis Vakarų pasaulis pasi
liks jums amžinai dėkingi už 
LKB kroniką, stipraus ir ne
palaužiamo tikėjimo liudininkę”. 
Taip kalbėjo dr. Rodriguez Iturbe, 
paskaitęs tiktai du ispanų kalba 
išleistus LKB kronikos tomus. 
Kitiems parengtiems tomams 
išleisti LKB Kronikos sąjunga 
nebeturi lėšų!...

Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejaus minėjimai Lietuvoje ir 
pasaulyje daug prisidėjo prie nau
jo tautinio atgimimo pakilimo ir 
Sąjūdžio, kaip pagrindinės varo
mosios jėgos, atsiradimo, pasta
ruoju metu atvedusio tautą į Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo paskelbimo išvakares, nors, 
kol nepriklausomybė bus įgyven-

istorijos etapą, kurio pradžią 
žymi labai reikšmingi pasikeiti
mai Lietuvos tikinčiųjų, Bažny
čios ir visos mūsų tautos gyveni
me.
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Man teko tiesiogiai dalyvauti 
daugelyje Lietuvos krikšto 
jubiliejaus iškilmių Amerikoje ir 
Kanadoje. Tačiau, prieš at
vykdamas į Ameriką, dalyvavau 
ir centriniame to jubiliejaus pa
minėjime Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Vilniuje. Deja, tos iš
kilmingos pamaldos turėjo ryškų 
politinės propagandos pobūdį, su 
akcentu, kad Lietuvoje tikėjimas 
nevaržomas, o Bažnyčia neperse
kiojama. Tai patvirtina tokių 
„garbingų” svečių buvimas prie 
altoriaus, kaip didžiausio Baž
nyčios smaugiko — Sovietų Są
jungos ministrų tarybos įga
liotinio Lietuvai kulto reikalams 
Petro Anilionio, jo „boso” 
Maskvoje Kurojiedovo ir ortodok
sų Bažnyčios, klusniai tarnaujan
čios ateistinei valdžiai, atstovo 
metropolito Filareto. Pastarajam 
buvo suteikta garbė užbaigti 
visas pamaldas ir apeigas pasku
tiniuoju žodžiu, kuriame jis už
tikrino amžiną lietuvių ir rusų 
tautų draugystę bei vienybę pra
eityje ir ateityje.

Iškalbingas ir toks faktas: 
gausiai susirinkusioje minioje, 
nesutilpusioje bažnyčioje, pirmas 
mane bažnyčios šventoriuje pasi
tikęs pažįstamas buvo Vilniuje 
daugeliui gerai žinomas KGB 
seklys, visada pasirišęs tautinį 
kaklaraištį ir dalyvaująs visuose 
renginiuose, kuriuose būna 
„pavojus” pasireikšti tautinėms 
emocijoms, t.y. „buržuaziniam 
nacionalizmui”. Iš tikrųjų tuo 
metu tikėjimo ir Bažnyčios per
sekiojimai tebesitęsė ir LKB 
kronika tebebuvo pagrindinis 
tikėjimo ir Bažnyčios gynimo 
ginklas.

Minėtam metropolitui Filareto, 
žinomam katalikybės priešui, 
prie pašventinto kryžiaus baigus 
kalbėti, staiga visą iškilmingų

pamaldų laiką lijęs lietus liovėsi 
ir tą pačią minutę pro tamsių ir 
niūrių debesų plyšį trumpam pa
sirodžiusi saulė savo spinduliais 
paglostė šventoriuje susitelkusią 
ir sulytą minią. Nustebę, ne vie
nas šūktelėjome: tai Dievo ženk
las, kad greitai pasibaigs Lie
tuvos tikinčiųjų ir Bažnyčios 
kančios ir vargai!

Ir štai nuo to pranašingo ženk
lo praėjo tiktai dveji su puse 
metų. Iš Lietuvos sugrįžęs JAV 
Kongreso narys Miller patvirtino, 
kad kardinolas Vincentas Sladke
vičius labai teigiamai vertina 

. dabartinę Lietuvos tikinčiųjų 
padėtį. Iš pokalbio su kardinolu 
Miller’iui susidarė įspūdis, jog 
Lietuvoje dabar yra religinė lais
vė.
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Mišios per Lietuvos radiją ir tele
viziją visai Lietuvai.
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Tai, apie ką iki šiol kalbėjau, 

yra mano mintys, kurios iškilo 
sklaidant aptariamo leidinio 600 
Lietuvos krikšto jubiliejus pusla
pius. Tai tik keli pavyzdžiai 
asociacijų, kurias kelia beveik 
kiekvienas šios knygos lapas.

Neatpasakosiu smulkmeniškai 
knygos sąrangos, struktūros, jos 
turinio*, nes esu įsitikinęs, jog 
daugelis tą knygą jau turi arba ją 
dar įsigis. Ir įsigis ne tik sau, bet 
ir savo giminėms ir pažįstamiems 
siųsti į Lietuvą arba atvykstan
tiems padovanoti.

Šią knygą reikia pradėti skai
tyti nuo galo. Turiu omenyje 
pp. 300-307 įdėtą jubiliejinių iš
kilmių vykdomojo komiteto pir
mininko Jono Kavaliūno straips
nį, pavadintą „Jubiliejui praėjus”. 
Tas apibendrinantis, turiningas 
straipsnis būtų labai tikęs šios 
knygos įvadui ir jis galėjo būti 
įdėtas knygos pradžioje, po re
daktoriaus žodžio. Jono Kavaliū
no straipsnis organiškai jungia 
visus knygoje esančiuš tėkštus ir 
gausią iliustracinę medžiagą, 
kurią sudaro apie 400 fotografijų.

Jeigu nepaminėčiau knygos 
trūkumų, galėtų susidaryti įspū
dis, jog ją tiktai pasklaidžiau. Be 
akademinio lygio straipsnių, spe
cialiai paruoštų šiam leidiniui, 
kurių autoriais yra dr. Adolfas 
Damušis, kun. dr. Antanas Paš
kus ir Alfredas Vėlius, be panau
dotų dr. Vytauto Vardžio ir Anta
no Maceinos straipsnių, Popie
žiaus Jono Pauliaus II apaštalinio 
laiško Lietuvos vyskupams, Lie
tuvos vyskupų penkių laiškų Lie
tuvos tikintiesiems ir kitos įvai
rios ir įdomios bei vertingos 
medžiagos, 39 puslapiai yra skir
ti jubiliejaus iškilmėms Romoje, 
kurias pravedė Popiežius, 150 
puslapių yra skirti jubiliejinių 
iškilmių aprašymui įvairiose 
pasaulio lietuvių gyvenvietėse ir 
tiktai 20 puslapių sudaro skyrius 
„Jubiliejaus minėjimai Lietuvo
je”. Jeigu iš tų 20 puslapių atmes
tume gausias fotografijas tiktai iš 
kelių Lietuvos vietovių, Telšių 
vyskupo velykinį žodį tos vysku
pijos tikintiesiems ir dar vieną 
Lietuvos vyskupų laišką, tai 
pačių iškilmių Lietuvoje aprašy
mas sudarytų ne daugiau kaip 
vieną puslapį. O ir tas vienas pus
lapis apsiriboja aukščiau mano 
minėtomis iškilmėmis Vilniaus 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Tiesa, p. 104 pasakyta, jog ju
biliejinės Lietuvos krikšto 
iškilmės įvyko Kaune ir kitose 
Lietuvos vietovėse, tačiau nepa-

rinti lietuvių dvasines pajėgas”. 
Ne kas kita, o tiktai tos dvasinės 
jėgos šiandien sukėlė naują, 
galingą mūsų tautos atgimimo 
bangą pavergtoje mūsų tėvynėje. 
Poetas Justinas Marcinkevičius 
rašė Lietuvos spaudoje: „Sąjūdis 
ateina iš toli, jo turbūt ne
įmanoma tiksliai datuoti [..s] 
Tačiau man artima Sąjūdžio kaip 
nepalaužiamos tautos dvasios 
samprata”. O tąją nepalaužiamą 
tautos dvasią stiprino tautos 
praeitis ir tikėjimas. Mano paties 
įsitikinimu, Sąjūdis yra ne Krem
liaus, t.y. šėtono įrankis, kaip tai 
nuolatos spaudoje tvirtina vienas 
slapyvardžiu prisidengęs kunigas 
išeivis, o paties Dievo įrankis, nes 
Sąjūdis daugiausia pasidarbavo, 
kad Lietuvos tikintieji ir Bažny
čia pagaliau tiktai dabar galėjo 
laisvai atsikvėpti.

Trečias Lietuvos krikšto jubi
liejinių iškilmių rengimo tikslas 
buvo: „Puoselėti glaudesnę jungtį 
su Lietuvos tikinčiaisiais, kovo
jančiais už savo krikščioniškąjį 
tikėjimą bei laisvę, atkreipti 
pasaulio dėmesį į jų būklę, di
desne moraline pagalba stiprin
ti Lietuvos Bažnyčios ir lietuvių 
tautos viltį.” Šiandien matome, sisekė gauti jų aprašymų, 
kad su Dievo pagalba ir šis tiks
las jau iš dalies pasiektas.

Jubiliejinių iškilmių metu buvo 
pradėta ir sėkmingai pravesta 
akcija dėl Vilniaus Katedros su
grąžinimo tikintiesiems. Šios ak
cijos iniciatorium buvo Phila- 
delphijos vyskupas kardinolas 
John J. Krol. Tada po jo pirmojo 
parašu antruoju pasirašė’ mūsų 
vyskupas Paulius Baltakis, Phi- 
ladelphijos vyskupas augziliaras

* * *

Kas jau įsigijo šį leidinį, at
skleiskite tos knygos 11-ą pusla
pį. Jame išvardyti trys pagrin
diniai tikslai, kuriais išeivijos 
centrinis ir vykdomasis minėji
mo komitetai ir vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM vadovavosi Lietu
vos krikšto jubiliejaus iškilmėse.

Pirmasis uždavinys: „iškelti 
krikščionybę kaip didžiausiąją 
dvasinę vertybę, jos lemiamą 
vaidmenį lietuvių tautos istori
joje, jos įtaką tautos kultūrai, 
mokslui, dvasiniam gyvenimui 
bei jos tapimą didžiąja tautos 
atrama sutemų laikotarpiais”. 
Neseniai Lietuvos spaudoje 
rašytojas Vytautas Martinkus 
rašė: „Nepasisekė per dešimt
mečius numarinti Dievą, numa
rinti jį .visiems laikams ir ga
lutinai’. Šiandien ne į Dievo, o į 
.karingojo ateizmo’ laidotuves
patys kviečiame, t.y. sugrįžome Louis De Simone. Aš buvau tre- 
prie normalių santykių su šiąja 
viena seniausių mūsų dvasin
gumo versmių”.

Antrasis visų jubiliejinių iškil
mių tikslas buvo „žadinti dvasi
nį atsinaujinimą, pagilinti savo 
krikščioniškąjį tikėjimą, sustip-

čiuoju, tačiau pasirašiau kaip 
„neviernas Tamošius”, nes neti
kėjau, kad ši peticija, kad ir su 
milijonu parašų, duos mums pa
lankų rezultatą. Tačiau tą neti
kėjimą slėpiau savyje. Tai buvo 
1987 metų rudenį. O dabar iš tos

Manau, jog šiam nepakartoja
mam leidiniui tiesiog reikėjo 
užsakyti specialų straipsnį Lie
tuvoje arba paprašyti, kad tokį 
apibendrinantį straipsnį para
šytų užsienyje besilankantys 
Lietuvos kunigai. Šį tą buvo 
galima atrasti ir LKB kronikoje. 
Dabar gi be tokio apžvalginio 
straipsnio nematyti, kad tos jubi
liejinės iškilmės visoje Lietuvoje 
praėjo plačiai ir su labai dideliu 
dvasiniu pakilimu.

Vilniuje pačios įspūdingiausios 
savo kuklumu, nuoširdumu ir 

(Nukelta į 4 psl.)

* Knygos 600 Lietuvos krikšto jubiliejus 
recenzija, paruošta Anatolijaus Kairio, 
bus spausdinama ateinančios savaitės 
Draugo kultūrinio priedo laidoje.
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„ Visuomet galima atrasti grožio, gerumo, šviesos apraiškų... ”
Pokalbis su režisierium Juozu Ivanausku, jam grįžtant į Lietuvą

— Mūsų skaitytojus su Jūsų 
išeitu mokslu ir teatriniu darbu 
Lietuvoje šiuose puslapiuose 
supažindino Jurgis Blekaitis šių 
metų pradžioje, o šį rudenį Dalia 
Sruogaitė. Tad dabar prašy
tumėm jūsų papasakoti apie Jūsų 
patirtį Amerikoje. Su kokiais 
užmojais ir viltimis čia atvykote? 
Ar jos pasiteisino?

— Amerika, Amerika! Atskri
dęs į Washington’ą šių metų sau
sio mėnesio pabaigoje, klausiau 
savęs: ką reiškia man ši kelionė? 
Ko ieškau tame kelyje? Ką 
tikiuosi atrasti, ką prarasti?... 
Buvo aišku tik viena — aš esu čia. 
Ir tik dabar, pragyvenęs Ame
rikoje vienuolika mėnesių, gan 
daug keliavęs, matęs ir savaip ją 
atradęs, surinkęs tarytum įvai
riaspalvę mozaiką iš tūkstančio 
akmenukų, galėčiau tarti, jog 
įvyko tai, kas privalėjo įvykti. 
Žinoma, norėjosi pažinti, bet ne 
tiek geografiškai ar turistiškai, 
o kitaip, iš vidaus, tai yra, drau
ge su jumis dirbant ir mąstant, 
užmegzti dialogą su išeivijos 
kūrybine inteligentija. Ieškojau 
žmonių, potencialiai kūrybingų, 
nuoširdžių, geranoriškai nusi
teikusių darbui. Ir atradau. Šia 
prasme mano viltys ne tik pasi
teisino, bet gerokai pranoko lū
kesčius, nors ir nebuvo lengva.

— Dėstėte University of Illinois 
at Chicago Lituanistikos kated
roje teatro kursą. Koks buvo jo 
turinys ir metodika? Ką norėjote 
studentams perteikti?

— Illinois universitete Li
tuanistikos katedroje teko va
dovauti dešimties savaičių teatro 
seminarui. Tai savotiškas ekspe
rimentas, kuriame dalyvavo ne 
tik universiteto studentai, bet ir 
laisvi lankytojai, besidomintys

Iš Aštuntojo teatro festivalio Chicago'je — Algimanto Kezio dvigubas 
fotografinis atspaudas. Matyti: (viršuje) aktoriai Vytautas Juodka ir Laima 
Šulaitytė-Day, (apačioje) Dalia Kučėnienė, Dalia Sruogaitė, režisierius Juozas 
Ivanauskas.

teatru. Remiantis teatrinio meno 
istorinėmis žiniomis bei minties 
raida, bandėme pažvelgti ir 
kritiškai įvertinti šiuolaikinį 
teatrą, jo paskirtį ir reikšmę 
bendrame kultūrinio gyvenimo 
kontekste. Perteikdamas teorines 
ir praktines žinias, siekiau ak
tyvaus dialogo su kiekvienu 
seminaro dalyviu. Man pačiam 

buvo be galo įdomu įsiklausyti į 
auditoriją, patirti lankytojų ap
riorinį supratimą apie teatrą ir 
gal kiek jį praplėsti, pagilinti. 
Malonu konstatuoti, jog šis ban
dymas buvo sėkmingas. Many
čiau, kad išlieka perspektyva 
tolesniam bendradarbiavimui.

Visų teatro seminaro dalyvių ir 
asmeniškai savo vardu nuošir

džiai dėkoju Lituanistikos kated
ros vedėjui profesoriui Broniui 
Vaškeliui, o taip pat Lituanis
tikos katedros fondo direktoriui 
Vytautui Kamantui. Be jų 
idėjinės, organizacinės ir finansi
nės paramos teatro seminaras ne
būtų įvykęs.

— Šiais metais vykusiam Aš
tuntajam teatro festivaliui Chica
goje pasirinkote statyti Kosto Ost
rausko vienaveiksmę dramą 
„Šaltkalvis”. Kokie motyvai pa
skatino Jus ją pasirinkti?

— Vienas pagrindinių motyvų 
buvo tai, jog, perskaitęs šią 
trumputę vieno veiksmo dramą, 
pajutau, kiek daug galėtų tilpti ir 
būti išsakyta toje erdvėje ir tylo
je tarp žodžių. Kitus motyvus, 
moralinio-etinio pobūdžio, iš
reiškiančius viso spektaklio idėją, 
esu nurodęs programėlėje: „Kos
to Ostrausko .Šaltkalvis’ — tai 
bundančios sąžinės drama, kada 
kenčiantis žmogus visu aštrumu 
pradeda suvokti atsakomybę 
už savo atliktą nedorą darbą. Tas 
atsakomybės jausmas prieš 
Dievą, prieš aukštesnį būties 
Įstatymą, akmeniu užgula širdį ir 
.galva plyšta, nors pasiusk’, ban
dant prisiminti tuos šventus žo
džius, kurie mūsų gyvenimo 
naktyje apgrubusiais pirštais iš
trinami ne tik iš paminklinio 
akmens, bet ir iš sielos, užguitos 
gyvenimo kasdienybės rūpes
čiais, vienadienių reikmių tenki
nimu, iš sielos, įkalintos giliai 
Užslopintame, bet vis dar gyvame 
troškime patirti apsivalymo 
katarsį”.

— Papasakokite apie Jūsų ir 
dviejų artistų darbo procesą, repe
tuojant „Šaltkalvį”.

— Repetuojant veikalą, būtina 
visiems drauge gerai įsiskaityti, 

„pasverti” kiekvieną frazę, 
kiekvieną žodį, būtina „apčiuop
ti” pjesės veiksminę liniją, per 
kurią išreiškiamas pagrindinis 
konfliktas ir t.t. Bet tai, kas visų 
svarbiausia teatro mene, sunku 
nusakyti žodžiais. Matyt, yra tam 
tikra jutiminė, intuicijos sritis, 
kurios neįmanoma paveikti vien 
intelekto pastangomis. Repeticijų 
darbo procesas tai yra ilgas 
kelias į žmogaus širdį. Ir mes 
drauge turime kantriai, nuosek
liai juo praeiti, kad galų gale žiū
rovas, atėjęs į spektaklį, patirtų 
bendromis pastangomis sukon
centruotą atmosferą, kurioje per
duodama iš širdies į širdį ir iš 
sielos į sielą ta kūrybinė, mus 
jungianti ir gaivinanti dvasinė 
energija.

— Kokia Jūsų nuomonė apie iš
eivijos dramaturgų veikalus? Ku
riuos labiausiai vertinate?

— Artimiau esu susipažinęs 
ir didžiai vertinu Antano 
Škėmos, Algirdo Landsbergio ir 
Kosto Ostrausko kūrybą. Kitų 
išeivijos dramaturgų, dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių, 
kol kas dar nesu sau atradęs.

— „Vaidilutės” teatro kolek
tyvui padėjote pastatyti ir 
režisavote Keturakio „Amerika 
pirtyje”. Šis veikalas nebuvo Jūsų 
pasirinktas statyti, nes „Vai
dilutė” jau seniai jį ruošė. Su 
kokiais sunkumais susidūrėte, 
imdamasis šio darbo?

— Atvykus į Chicagą šių metų 
rugsėjo mėnesio pradžioje, man 
pasiūlė režisuoti Keturakio 
komediją „Amerika pirtyje”. Bu
vau numatęs Teatro festivaliui 
paruošti tik vieną vaidinimą, t.y. 
Kosto Ostrausko dramą „Šalt
kalvis”, todėl imtis antrojo buvo 
kiek rizikinga. Juk, objektyviai 
vertinant, laiko atkarpa išliko ta 
pati, o krūvis padvigubėjo. Apsi
sprendimą iš pagrindų nulėmė 

vienas paprastas argumentas: aš 
supratau, jog duotoje situacijoje 
„Vaidilutės” teatro kolektyvas 
neturi alternatyvos. Turėjau tuo
jau pat imtis šio darbo arba Ketu
rakio „Amerika pirtyje” premje
ra būtų nukelta iš rudens į pava
sarį. Man tada atrodė, jog daly
vauti Teatro festivalyje kiek
vienam kolektyvui yra tikrai gar
bingas uždavinys. Dabar, patyręs 
mūsų „šaunių” organizatorių 
užkulisines intrigas, kiek pakei
čiau nuomonę.

— Dauguma Teatro festivalio 
lankytojų iš „Amerikos pirtyje” ko 
nors labai daug nesitikėjo, tačiau 
juos itin traukė proga pamatyti 
vaidinimą, kurio savo gyvenime 
dar nebuvo matę, bet kuris yra 
esminė dalis lietuvių teatro isto
rijos. Tačiau jie buvo maloniai 
nustebinti Jūsų išradinga režisū

Algimanto Kezio dvigubas fotografinis atspaudas. Matyti: Vytautas Juodka, 
Dalia Kučėnienė, Dalia Sruogaitė, Laima Šulaitytė-Day, režisierius Juozas 
Ivanauskas.

ra ir ypač antrojo veiksmo 
įforminimu. Kaip gimė Jums ši
tokia veikalo teatrinio pavidalo 
idėja?

— Visi spektaklio komponen
tai, tiek garsiniai, tiek vizu
aliniai, gimsta darbo eigoje. Jeigu 
iš tiesų pavyksta susigyventi, pa
milti repetuojamą veikalą, tada 
visai laisvai, — kažkur iš pa
sąmonės gelmių, išnyra vaiz
dinys, kurį telieka materializuo
ti scenoje, pasitelkiant priei
namas teatrinio meno išraiškos 
galimybes. Taip įvyko ir su 
spektakliu „Amerika pirtyje”.

— Kokie Jūsų įspūdžiai iš nese
niai pasibaigusio Šiaurės Ameri
kos lietuvių teatro festivalio 
Chicagoje? Ar buvo jis proga 
Jums įžvelgti, kokie būtų išeivijos 
teatro pasiekimai ir kokios spręs-

Jurgis Jankus

Liuduko Kūčios
Liudukas šį vakarą nenorėjo anksti gulti. 

Jis niekada nenorėjo, bet šį vakarą ypatingai. 
Pas brolį atvažiavo draugas iš Kauno. Brolis 
irgi mokosi Kaune. Jis grįžo jau prieš kelias 
dienas, bet šiandien po pietų atvažiavo ir jo 
draugas. Pasitikti prie autobuso nuvažiavo abu 
su broliu. Tėvas iš karto nenorėjo leisti, sakė, 
kad šaltis kyla, bet labai prašomas išleido, tik 
kepurę ant ausų užmaukšlino. Tas draugas, 
gimęs ir augęs Kaune, panorėjo pamatyti, kaip 
atrodo Kalėdos kaime. Ir jo vardas Liudukui 
kitoks — Romas Bazilaitis. Gal Kaune kitaip 
žmones vadina, negu kaime. Praėjusį pavasarį 
Ragė atsivedė tris ėriukus. Vieną sesuo paėmė 
į trobą, iš buteliuko žindė, tai jis labiau pripra
to prie žmonių, negu prie avių. Vis sekiodavo 
seserį ar net ir jį patį. Tėvas Baziliu pravadino, 
o dabar atvažiuoja Bazilaitis. Kai rengėsi pasi
tikti, vis norėjo paklausti, ar Bazilis ir Bazilai
tis yra giminės, bet nedrįso, žinojo, kad broliui 
gali nepatikti. O gal ir tėvui. Iš autobuso išlipo 
aukštas smagus vyras, be kepurės, bet su švie
siu paltu, kurio aukštą kailinę apykaklę tuoj 
pasistatė, ir prieš Liuduką pritūpęs labai juo
kingai uždainavo: „Uti-ti-ti šalta, rugeliai 
nemalta, turgun nevažiuota, ožka neparduota, 
o aš matai ir kepurę namie palikau. Ar pasko
linsi man savo?”

Liudukas nesumetė, ką į tokį netikėtą 
pasveikinimą pasakyti, bet Bazilaitis jam pa
tiko, ir nusprendė vadinti jį tik Romu. Kai su
sėdo į rogutes, o Bazilaitis, įspraudęs Liuduką 
tarp savęs ir brolio, viena ranka apkabino per 
pečius, apsidžiaugė, kad atvažiuodamas 
nesugiminiavo jo su Baziliu. Dabar, kai po 
vakarienės susėdę šnekučiavo, o Liudukas 
gaudė kiekvieną Romo žodį, tėvas liepė jam eiti 
pažiūrėti, kas darosi Miegėnuose. Sakė, rytoj 
reikės kelti su visais. Sakė, reikės vyrams 
padėti Kūčių laukti. Liudukas dažnai 
nepaklausydavo sesers, kartais nepa
klausydavo net motinos, bet tėvo nepa
klausyti negalėjo, nors tas niekada nei bar
davo, nei kietesni žodį numesdavo. Ir dabar, 
nors ir labai didelis noras ėmė nepaklausyti, 
pakilo ir nuėjo į savo kambarį, tik duris paliko 
atviras, su viltim, kad gulėdamas gal nugirs, 
ką troboje pasilikusieji kalbės. Ypač ką 
pasakos Romas.

Tiesiai prieš atviras duris ant sienos kabo 
laikrodis.

— Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, — jis 
šneka ir šneka ir trukdo pagauti iš trobos atei
nančius žodžius.

— Tik-tak, tik-tak, tik-tak, — su kiekvienu 
tiktelėjimu ir taktelėjimu meta ir meta į šonus 
švytuoklę. Į vieną šoną — tik, į kitą — tak.

Liudukas pasikiša rankas po galva, žiūri į lu
bas ir klauso pro laikrodžio tiksėjimą ateinan
čių kalbų dundėjimo. Kartais tėvo storas, kar
tais sesers plonas. Kai ji susijuokia, jis ateina 
labai aiškus ir Liudukui nepatinka, kai ji juo
kiasi ir žiūri Romui tiesiai į akis. Nepatinka 
ir kai Romas daugiau šneka su ja, o ne su juo. 
Bet ir vėl paguoda: nakčiai atsisveikindamas 
pasakė: „Žiūrėk, gerai išsimiegok. Rytoj bus 
darbo: visą dieną gaudysim Kūčias po laukus”. 
Sesuo su motina per dieną bus viduje, ruoš 
Kūčių vakarienę, o jis, brolis, Romas ir tėvas 
turės darbo lauke. Visą dieną bus su Romu. Ir 
net motina nesakys, kad per daug nelakstytų 
po lauką. Ji bus smagi, kad Liudukas nesi- 
maišo troboje po kojų, o jis irgi bus smagus, kad 
su broliu ir Romu gali per dieną gaudyti 
Kūčias.

Pradeda imti tingus priešmiegio saldumas, 
trobos šneka nubėga tolyn ir staiga vėl grįžta 
atgal, tik laikrodis nepavargsta, ir snaudulys 
jo neima. Jis visą laiką tik-tak, tik-tak, tik-tak.

Trobos šnekos pakyla, nurieda per kluoną 
ir dingsta už kalnelio, o Liudukas išgirsta kaip 
tik-tak, tik-tak, tik-tak tiesiai nuo miško 
atžengia, atitiksi didelės Baltos Kūčios. Jos 
didelės, didelės, galva debesis remia, visos 
baltai apsirengusios, tik batai dideli ir juodi, 
bet sniegais taip aplipę, kad norėdamas 
juodumą pamatyti, turi po sniegu palįsti. Tai 
jie su kiekvienu žingsniu tiksi ir taksi: tik-tak, 
tik-tak, tik-tak. Liudukui kažin kas šnibžda, 
kad ten eina ne Kūčios, kad ten eina kažin kas 
kita, bet vaikas šnibždėjimą nustumia į šalį, 
nes žino, kad ten ateina ne dėdė Kazimieras 

. ir ne teta Darata. Jie ateis tik per Kalėdas, kai 
suvažiuos ir daugiau svečių, bet dabar teateina 
tik Kūčios. Berniukas jas mato labai aiškiai. 
Savo paties akimis mato per kalnelį persiver- 
čiančias ir žingsnis į žingsnį švento Jono 
upeliu atitiksiančias. Tikrų tikriausiai mato, 

bet negali pasakyti, į ką jos panašios. Jos ne 
kaip tėtis. Visiškai ne kaip tėtis. Ir ne kaip 
mama. Mama visiškai kitokia. Jeigu būtų kaip 
mama, būtų su marga skara, ta su storais 
kutais, kuriuos bažnyčioje už nugaros 
pasislėpus galima išvyti ir vėl dailion virvutėn 
susukti. Ne, ne, Kūčios visiškai be skaros, 
visiškai baltos, kvepia kūčiukais ir obuoliais 
su medum. Jos kvepia ir lydeka, ir grybais, ir 
baltu plonučiu Dievo pyragu. Jos ir ne kaip 
sesuo. Jos labai geros, o sesuo dažnai pyksta. 
Kai per daug maišaisi po kojom, net ir niuksą 
nugaron gauni. Ne, ne! Kūčios visiškai ki
tokios. Kitoniškesnės už visus, kuriuos Liu
dukas pažįsta. Jis taip panori pamatyti Kūčias 
iš arčiau, kad meta viską ir bėga pro darželio 
kampą tiesiai per sodą į dobilieną. Iš tenai 
visas švento Jono upelis ir visas jo slėnis ma
tyti kaip ant delno, bet ten prieš akis nebe snie
gas ir nebe Kūčios, tik Rudis stovi ligi pilvo įsi
bridęs į dobilus ir garsiai lekuoja, nes saulė, 
didelė ir karšta, iš pačios dangaus viršūnės 
kepina. Kūčių niekur nebematyti, nors ir kaip 
dairytumeis, tik jų žingsniai vis tebesigirdi.

— Kur padėjai Kūčias? — sušunka 
Liudukas ir puola šunį.

Jis taip supykęs, kad tuoj nori kibti šuniui 
į kailį. Tegul pamato, kad ne vien sesuo, bet 
ir Liudukas moka supykti. Tik Rudis vikresnis. 
Jis pašoka toliau į dobilus ir juokiasi, visiškai 
taip, lyg būtų žmogus.

— Kur padėjai Kūčias?! — dar kartą 
sušunka ir girdi, kad Kūčių žingsniai girdėti 
čia pat už nugaros. Jis greitai apsisuka, o prie
šais stovi Romas, smagiai šypsosi ir šnekina.

— Liuduk, Liuduk! Na, kad ir miegi, net 
prikelti negalima. Greitai renkis, apsiprausk. 
Barščiai jau kada ant stalo. Juk žinai, kaip 
šiandien yra. Skubėk. Užmesim ką nors už 
lūpos ir lėksim Kūčių ieškoti. O radę, gal ir 
pagausim.

— Kūčių?! — jau visiškai praveria akis Liu
dukas, bet aiškiai tebegirdi Kūčių žingsnius. 
Visiškai čia pat ir taip aiškiai: tik-tak, tik-tak.

Kilstelėjęs galvą pro pasilenkusio Romo 
pažastį pamato ir patį laikrodį, ir jo švytuoklę, 
iš jos einantį garsą, tokį panašų į Kūčių 
žingsnius, ir iš karto viskas paaiškėja: greitai 
šoka iš lovos, nubėgęs virtuvėn apsiprausia, 
Romo padedamas apsirengia, ir abu sėda 
valgyti. Brolis su tėvu jau pavalgę ir kažin ką 
veikia lauke. Sesuo šnekina Romą. Ji juokiasi 
ir žada jį pristatyti prie darbo virtuvėje. Jis irgi 
juokiasi ir sakosi nieko nemokąs, viską suga
dinsiąs ir Kūčių reikėsią prašytis kur pas 
kaimyną ar net važiuoti miestelin į restoraną. 

Sesuo juokiasi ir klausia, ar tikrai Kaune 
Kūčias restoranuose valgo.

Liudukui darosi nesmagu, kad sesuo vėl iš 
jo Romą pasigavo, net pradeda imti baimė, kad 
tas užsimanęs nepasiliktų su ja virtuvėje. 
Paskubina valgyti, pašoka nuo stalo, pasigrie
bia švarkelį, paima Romą už rankos ir sako;

— Einam!
— Kur? — įsiterpia sesuo.
— Kur? — Kur visi vyrai, — tvirtai atker

ta vaikas. — Kur tėtė ir Edis. Einam.
Edis tai brolis. Iš tikrųjų jis Edmundas. 

Tėvas jį Edmundu ir tevadina. Tik krikšto 
mama, tėvo jaunesnioji sesuo, dantų gydytoja, 
miestietė, dar mažiuką ėmė vadinti Edžiu, 
Edžiuku, nuo jos pasigavo motina su Stase, o 
iš jų ir Liudukas.

Romas irgi ėmė dairytis palto, bet tuo tar
pu iš virtuvės galvą iškišo motina.

— Tik, vaikai, jau ne taip, — pasakė. — 
. Pažiūrėkite, kas lauke darosi. Taip apsirengę, 
kaip mat sustingsit į ragažę. Ar jau norit Kalė
das lovoj prašvęsti? Stasele, — pasuko galvą į 
dukterį — atnešk svečiui kailinius. Ir kepurę. 
Tą tėvo ausinę, — o pati griebė rengti Liuduką.

Kojas apmovė veltiniais, kaklą apsuko 
šaliku, apvilko kailiniukais, užmaukšlino zui
kio kailio ausinę kepurę, padavė šiltas 
avikailio pirštines, kurias rudenį krikšto 
mama atsiuntė.

Sesuo kailiniais aptūlojo Romą. Net savo 
pačios angoriniu šaliku kaklą apsuko, kojas 
tėvo naujais veltiniais apavė.

Liudukas matė, kaip ji visaip jam padėjo ir 
nė sykio nesubarė. Visiškai ne taip, kaip jį patį 
rengdama.

— Dabar tai ir po žiemos vartais galėsi 
gulėti, — pasakė, pakaklėje rišdama tėvo 
šventadieninę ausinę.

— Aš irgi galėsiu, — pasigyrė motinos 
aptūlotas Liudukas, bet sesuo jo pasigyrimo 
visiškai net neišgirdo.

— Galėsi, galėsi, — kaip aidu patvirtino 
motina, bet Liudukui buvo ne tas pats, ir jis 
išėjo nebe su tokia nuotaika, su kokia buvo 
pašokęs nuo stalo.

Vos išėjus pro duris, vėjas griebė už kvapo, 
šaltu delnu čiaupė burnas ir sniegą saujomis 
žėrė į akis. Lauke buvo pūga. Ne tokia, kur 
dangus visiškai su žeme maišosi, bet takas į 
tvartus, kurį Edmundas su tėvu buvo prakasę, 
vietomis buvo jau pusiau užlygintas.

— Ir miegaliai jau čia, — juokėsi tėvas, pasi
tikęs abu patvartėje, ir, atsisukęs į tvartą, 
pridėjo:

— Edmundai, gali kinkyti. Įsikišk Sartį.

Kelutis daugely vietų jau bus visiškai už
pustytas.

— Bėriukas eiklesnis, — atsiliepė Edmun
das.

— Bėriuką galėsi paimti, kai kelius pra
brauks. Sartis geriau per sniegą brenda.

— Važiuosim žuvies, — Liudukas paaiškino 
Romui. — Prie ežero pas Jovarą. Žadėjo 
Kūčioms gerų sugauti.

Jovarą Liudukas gerai pažino. Jis praėjusį 
rudenį Liuduką net žuvauti į ežerą buvo 
išsivežęs. Pats Liudukas nepagavo nieko, bet 
Jovaras ištraukė dvi gražias lydekas ir vieną 
karšį. Lydekas atidavė Liudukui, o stamboką 
karšį nunešė į miestelį daktarui Goldbergui. 
Jie labai mėgo-karšius, o Jovaras žinojo ežero 
kampą, kur visada būdavo gerų karšių, ir 
mokėjo kaip juos pagauti. Kol Edis su tėvu 
kinkė ,į važelį Sartį, Liudukas apie viską 
pasakojo Romui. Pasakojo pagražindamas, kai 
ką nuo savęs pridėdamas, ir ėmė rodytis, kad 
jo šneka Romui geriau pradeda patikti, ne
gu sesers tuščias plepėjimas.

Kai tik susėdo į važelį, Romas su Edžiu tuoj 
rado savo kalbą. Edis rodė vietas ir daiktus, 
apie kuriuos turėjo ką pasakyti, o Liudukas vis 
stengėsi prie kiekvienos ir savo pridėti. Brolis 
netrukdė, ir taip atsirado visų trijų šneka, ku
rioje į galą jau daugiau vietos teko Liuduko 
skardžiam balsui.

Kur kelias buvo nupūstas, Sartis bėgo sma
gia risčia, net paprunkšdamas, o kur užlėkė 
vėpūtinį, susilaikė ir ėjo kojas aukštai kel
damas. Čia Liudukui buvo proga pasakyti, kad 
per sniegus taip eiti tik jis vienas temoka, ir 
visoj apylinkėje niekas kitas tokio arklio 
neturi. Vienoje vietoje, kai Sartis smagiai bėgo, 
Edmundas tyčia pasuko dideliu pusnies 
pakraščiu, važelis apvirto, ir jie visi kūlvirs
čia sulindo į sniegą. Edis žinojo, ką daro. Jis 
visą laiką važiavo vieną koją iš važelio iškėlęs, 
tai tik kluptelėjo, bet vėl pašoko ant kojų, čia 
pat sustabdė Sartį, ir abu žiūrėjo, kaip Romas 
su Liuduku, juoku springdami, kapstėsi iš 
pusnies.

Jovaras savo išlaikė. Jų jau laukė du stam
būs lydžiai ir trys gražūs karšiai. Per Kalėdas 
žadėjo atvažiuoti daugiau svečių, tai motina 
norėjo ko daugiausia geros žuvies. Ir Liudukui 
buvo smagu, nes žuvis jam niekada nenusibos
davo. Jam vis atrodydavo, kad galėtų net kelis 
kartus daugiau suvalgyti, negu ant stalo 
padėdavo.

— Tai pakirsim žuvies! — kumštelėjo Romą 
į pašonę ir tuoj pridėjo: — O gal tu nemėgsti?

— Žuvies?! — savo keliu nustebo Romas. —
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tinos problemos? Režisūros, vai
dybos, veikalų atrankos, drama
turgo minties įkūnijimo, deko
racijų ir kostiumų, apšvietimo 
požiūriais?

—- Atsakant į šiuos klausimus, 
reikėtų paruošti atskirą studiją, 
kurioje galima būtų detaliai, 
objektyviai įvertinti lietuvių išei
vijos teatrą. Jeigu trumpai, tai 
bendras mėgėjiškas lygis akivaiz
džiai pastebimas tiek veikalų 
pasirinkime, tiek spektaklių reži
sūroje, tiek aktorių vaidyboje. 
Gan dažnai stokojama tikrai 
meninio skonio, nežinia, kokiais 
kriterijais vadovautasi, pasiren
kant dramaturgijos veikalus, 
kurie, palyginti, plokšti, iliustra
tyvūs, nevedą į gilesnius išgyve
nimus. Po spektaklių Vytauto 
Alanto „Aukštadvaris” ir Birutės 
Pūkelevičiūtės „Žmonės ir 
beržai”, matytų festivalyje, man 
paliko klausimas: kokia idėja? 
kam visa tai?...

Matyt, kad esamomis sąly
gomis tikėtis kažko daugiau 
vargu, ar įmanoma, bet siekti to 
yra būtina. Tos retos pro
fesionalumo apraiškos išeivijos 
teatre verčia mane nuoširdžiai 
stebėtis, sveikinti ir jas bran
ginti.

— Ar esate patenkintas savo pa
tirtimi išeivijos teatro srityje per 
Jūsų praleistus metus Amerikoje? 
Su kokiom mintim Ameriką palie
kate? Ar ta patirtis turės kokios 
nors įtakos Jūsų tolimesniam 
darbui?

— Įgyta patirtis išeivijos teat
ro srityje mane, kaip režisierių, 
nuteikia gan optimistiškai. Tik 
drauge su jumis dirbdamas, aš 
galėjau pažinti, o pažinęs iš vi
daus, drauge su kitais nešęs tą 
pačią naštą, jaučiuosi turįs 
moralinę teisę teigti, jog, nežiū
rint objektyvių kliūčių, organiza-

Algimanto Kezio dvigubi fotografiniai atspaudai iš Kosto Ostrausko dramos „Šaltkalvis”, pastatytos per Aštuntąjį teatro festivalį Chicago’je: aktoriai 
Vytautas Juodka ir Laima Šulaitytė-Day.

cinio aplaidumo ir skaidymosi, 
pastebimo teatro mėgėjų gretose, 
net ir išeivijoje yra galimas pro
fesinis lietuvių teatras. Aišku, 
kad šitam aukurui įpūsti reikia 
ne vi>no žmogaus milžiniškų pa
stangų ir paramos, bet vis dėlto 
tai įmanoma.

Kiek ši patirtis turės įtakos 
mano tolesniam darbui Lietuvo
je ar Amerikoje, dpbar neno
rėčiau prognozuoti. Tikiu, jog 
visa kam galioja lemties fakto
rius. Įvyksta tai, kas negali 
neįvykti.

— Kokie Jūsų teatrinio darbo 

planai, grįžus atgal į Lietuvą?
— Planai, grįžus į Lietuvą? Jie 

gali keistis ir galutinai paaiškės, 
tik sugrįžus. Dar prieš atvyk
damas į Ameriką, buvau numa
tęs režisuoti Antano Škėmos 
vieno veiksmo dramą „Kalėdų 
vaizdelis” Klaipėdos dramos teat
re. Tačiau prabėgo vienuolika 
mėnesių ir ten daug kas pasikei
tė. Lietuvą atrasiu visiškai 
kitokią, nei palikau. Kiek 
neramu ir daug kas neaišku. 
Žinau tik, kad privalau sugrįžti.

— Kokį vaidmenį pramatote 
teatrui per tolimesnį Lietuvos atgi

mimo laikotarpį? Kaip ir kituose 
Rytų Europos kraštuose teatras 
buvo paskata ir arena totali
tarinės sistemos kritikai. Ar šita 
teatro funkcija jau išsemta? Ar 
dar yra jai galimybių? Kokia būtų 
teatro tolimesnė reikšmė Lietuvos 
atgimimui, mūsų tautos išsilais
vinimo iš sovietinės imperijos 
priespaudos sąmonei?

— Nenorėčiau pranašauti, 
kalbėdamas apietolimesnę teatro 
reikšmę Lietuvos tautiniam 
atgimimui. Kaip buvo, taip ir 
paliks, tos nesibaigiančios, bui
tinės, socialinės, politinės proble

Kalėdų astrologija

mos, kasdieniai rūpesčiai, bet 
šalia to visuomet galima atrasti 
amžino grožio, gerumo, šviesos 
apraiškų. Yra tariama realybė ir 
yra sritis, kur kas tikresnė už ją, 
gyvuojanti jau tūkstančius metų 
prie visų politinių santvarkų, pa
vergtuose ar išsilaisvinusiuose 
kraštuose. Ta sritis — meno pa
saulis. Teatro menas tėra tik 
viena iš galimybių atsitiesti, 
nukreipti žmogaus žvilgsnį 
aukštyn, ten, kur žvaigždėtame 
dangaus skliaute nuolatos budi 
visa matančioji akis ir begalybė.

Chicago, 1990.12.4

šiaurinėj pastogėj prabils atlaidus ir benamis 
Evangelijos vynas; spindės drumzlės podėliuos 
sukrautos ilgakakliuos, ir ėriukas, primerkęs 
akis, žvelgs į tekančią, lengvai įskaitomą 
amžinosios komunijos saulę

šešėliams prailgs kuždėtis bazilikų prieangy 
ir bendruos kambariuos atsivers visos durys, 
laiptai ir slenksčiai pajus žingsnius, ir trapios 
rūdgyslės susproginės Šiaurės žvaigždėj, patyrusios, 
kaip verkia žuvusių angliakasių dukterys

klaidingi mirties pranešimai laimingai sugrįš 
į paštininko skreitą, ir atviroj jūroj paklydusioj 
valty save ištrėmusi pempė padės kiaušinį; gi 
vienuolyno sode susiėmę už rankų vienuoliai 
dalinsis gyvenimo sniegu

senos mergaitės, pražilusios moterys pagiežingai 
karpys veislias vijoklines rožes, gimstančias 
kas akimirksnį, ir bastūnas pernakt išmiegojęs 
šalna aptrauktoj šieno kupetoj leisis kelionėn 
link tūkstantmetės bažnyčios, stovinčios ant uolos

šiurkštus raudonis išdažys laikraščių antraštes 
ir besvorė taurė, išsprūdusi tau iš rankų, niekad 
nebaigs kristi į tamsų, beprotišką, beveik aklą 
sniego glėbį jauname, gyvenimo nemačiusiame 
parke, virš kurio praskris centrinio altoriaus angelas

ir mes kelissyk šiąnakt svėrę šviesą, skanavę 
skaidrų šešėlių vyną atkaklioj sniego viešpatijoj, 
mes vėl liksim pilni gailesčio visiems, net ir 
degančiam pamišėlių namų reichstagui, repetuojančiam 
amžiną karūnuojamo nuopuolio sceną

Jeigu čia gyvenčiau, visą ežerą išvalgyčiau.
— Jeigu jau taip, tai pridėsiu dar vieną, — 

tokią kalbą nugirdęs smagiai šūktelėjo Jo
varas. — Kokias labiau mėgsti? — atsisuko į 
Romą, o tas nuo tokio paklausimo net sumišo.

— Kad nė nežinau. Man visos žuvys 
patinka.

— Matyti, tam Kaune jų tiek tik ir te- 
gaunat, tai iš ko atskirsirt vieną nuo kitos.

— Tik per didžiąsias šventes, — jau at
sigavo Romas.

— O paskum tai vienintelė žuvis tik silkė,
— nusijuokė Jovaras. — Tegu jums bus dar 
viena lydeka. Buvau daktarui atidėjęs tris, bet 
jis Kūčių nevalgo, užteks ir dviejų, o Liudukui 
reikia dar ir svečią pavaišinti. Sakykite, ar 
motina nesiųs ko į miestelį? Užmestumėt žuvį 
ir daktarui, — atsisuko į Edmundą ir, metęs 
akį į langą, pridėjo: — Bet kur tokiu oru. 
Dangus su žeme maišosi. Ko gero ir namo kelią 
sunku bus rasti. Kai prasiblaivys, pats 
nuvešiu.

— Nuvešim, nesirūpink, — į viską ranka 
numojo Edis. — Bus gera proga miestiečiui 
kaimo žiemą pažinti.

Tikrai, motinai dar reikėjo ir šio, ir to, tik 
ji nenorėjo leisti Liuduko tokiu oru trankytis, 
o Stasei būtinai reikėjo Romo pagalbos, bet kai 
abu, ir Edmundas, ir Liudukas, pasišiaušė, iš
trūko visi trys.

Sartis stovėjo galvą nuleidęs, gal savo 
arkliškoje atmintyje ieškojo nusikaltimo, už 
kurį gana padorus ir sugyvenamas šeimi
ninkas jį išvarė į tokį orą, o vis didėjantis vėjas 
plėšė minkštutes sniegules į mažyčius aštrius 
sniego trupinėlius ir milžiniškom saujom 
svaidė į visas puses. Kai visas trejetas klegė
damas išvirto iš trobos, Sartis greičiausiai 
pagalvojo, kad dabar suks į šiltą tvartą, bet kur 
tau, jie suvirto į rogutes ir vėl pasuko į laukus, 
į kuriuos padorus žmogus nė šuns nevarytų. 
Priešais tebuvo vien baltuma. Romas net ėmė 
rūpintis, kaip tokiam ore jie suras miestelį, bet 
Edmundas ir Liudukas tik juokėsi.

— Aš ir pėsčias nueičiau, — tvirtino Liu
dukas, — o Sartis kojomis jaučia, kur yra ke
lias. Žiūrėk, tuoj pasuksim į tą pusę, — pamo
jo ranka, — ir greitai pamatysim šventą Joną.

— Gyvą? — dėjosi nustebęs Romas.
— Eik sau, — ginčijo Liudukas. — Gyvas 

sušaltų. Tik tokį stulpą su šventu Jonu. 
Mediniu.

— Tėvo senelis po maro pastatė, kad visi 
išliko gyvi. Visas kaimas išmirė, o jie paliko,
— paaiškino Edmundas.

— O žiūrėk! Matai? — Liudukas atkišo pirš
tinėtą ranką į priekį. — Matai?

Tikrai iš baltų sniego sūkurių ėmė ryškėti 
pilkas stulpas, o kai važiavo pro šalį, Romas 
jau galėjo matyti stulpo viršuje koplytėlę ir jos 
viduje kažin kokias žmogystėles.

Kai šventas Jonas sutirpo sniego baltume, 
ir jie vėl atsidūrė vieni su sniego gūsiais, kapo
jančiais veidus ir akis, Romas paklausė;

— Pas jus čia viskas atrodo kitaip. Gir
dėjau, kad šventas Antanas, šventas 
Baltramiejus, šventas Rokas stebuklus daro, 
bet kad šventas Jonas stebuklus darytų, pirmą 
sykį išgirdau.

— Senelis pats buvo Jonas, — paaiškino Ed
mundas, o Liudukas užšoko:

— Ir jis visą laiką meldėsi į savo patroną, 
kad ligą į šalį nuvarytų. Ir nuvarė.

Edmundas ėmė pasakoti, kiek kitų įvykių 
atsitikdavo toje apylinkėje. Kaip laumės skalb
davo ežere ir dainuodavo, kaip dailiom mer
gaitėm apsirengusios ateidavo į jaunimo vaka
rones, kartu šokdavo, kartu dainuodavo, o su jų 
lengvu šokimu ir gražiu dainavimu nė viena 
mergaitė negalėdavo susilyginti. Vyrai už 
kurią nors net už krūtinių griebdavosi, tik į 
namus palydėti nė viena nesileisdavo. Išeidavo 
ir sutirpdavo rūke.

Į laumių pasaulį nuklydę, nė nepajuto, kaip 
iš šėlstančių sniego baltumų ėmė lįsti miestelio 
trobos. Nebuvo matyti nei pėsčių, nei važiuotų, 
tik jie vieni. Edmundas sustabdė Sartį prie 
kooperatyvo.

— Tu, Liuduk, mauk su žuvim pas savo 
daktarą, o mudu užeisim krautuvėn.

Tam du kartus sakyti nereikėjo. Išsirito iš 
važelio, pasiėmė pintinę su žuvimis ir atsi
sukęs dar paklausė:

— Manęs čia palauksit?
— Ne čia, krautuvėj, — numetė Edis.
— Tik žiūrėk, kad laumė nepasigautų, — 

benueinantį įspėjo Romas. — Nuneš į sniegus, 
ir kaip mudu tave surasim?

— Nepagaus, — atšovė vaikas ir grįžtelėjęs 
dar pridėjo: — Nebent aš kokią pagriebsiu ir 
tau atvesiu. Tai pasišiauš Stasė.

* * *
Po valandėlės į krautuvę atlėkė ir Liu

dukas. Uždusęs pribėgo prie Romo, pakėlė 
ranką su dviem litais.

— Žiūrėk!
Romas pačiupinėjo vieną.
- Ar tikri?
— Žinoma, kad tikri, — atšovė Liudukas.
— Iš kur gavai? Sniege radai?

— Laumė davė.
— Laumė? Laumės pinigų nedalina.
— O man davė. Pagyriau, kad graži, ir 

davė.
— Jeigu tik už pagyrimą davė, tai netikri, 

— labai rimtu veidu erzino Romas.
— Netiki? Žiūrėk! — nuėjo prie stalo, padėjo 

litą ir pasakė pardavėjui: — Prašau „Dūdelių”.
- Kiek?
— Už visą.
Pardavėjas įmetė litą į stalčių, atsvėrė 

„Dūdeles” ir supylė į maišelį.
Liudukas atkišo maišelį Romui.
— Paragauk. Gal sakysi, kad ir „Dūdelės” 

netikros?
Dar davė Edmundui, kuris jau buvo viską 

susipirkęs, pasiūlė ir pardavėjui, bet tas tik 
padėkojo. Neėmė.

Liudukas su daktaru susipažino, kai prieš 
pusantrų metų sunkiai sirgo tymais, ir dak
taras buvo net du kartus atvažiavęs. Ir 
anksčiau ne sykį, Jovaro paprašyti, tėvai 
nuveždavo daktarui žuvies, bet pakilęs iš ligos 
Jovaro ir daktaro tarpininkas tapo Liudukas. 
Kai ketvirtadieniais tėvas rengdavosi į turgų, 
Liudukas bėgdavo pas Jovarą žuvies, o 
paskum, kol tėvas savo reikalus tvarkydavosi, 
jis pats vienas nunešdavo ją daktarui. Už 
paslaugą dažniausiai gaudavo pusę lito, o tą 
dieną, gal todėl, kad buvo prieškalėdis, o gal 
ir todėl, kad buvo toks baisus oras, gavo net 
du litus.

Kai sėdo į važelį, Romas nenustojo vaiką 
erzinęs:

— Ar tikrai pinigus iš laumės gavai?
— Žinoma. Buvo tokia senutė, senutė. Kai 

vėjas smarkiai papūtė, parvirto, Padėjau 
atsikelti, tai ir davė du litus.

— Tai nebuvo laumė, tik paprasta senutė. 
Kad buvai geras, tai ir pinigų gavai.

— Senutė... — nutempė Liudukas ir tuoj su
sigriebė: — Jeigu būtų buvusi senutė, senute 
ir būtų likusi, o ji pasivertė į mergaitę, tokio 
pat didumo kaip aš, nusijuokė, dar man pamo
jo, nulėkė pasišokinėdama per aikštę, vėjas 
pagavo, susuko į sniegą ir nusinešė per stogus.

— Tikrai? Neišsigalvojai? — kibo Romas.
— Žinoma, kad ne.
— Tai vargšą pardavėją nuskriaudei.
— Kaip?
— Argi nežinai, kaip yra su laumių pini

gais. Ji tik akis apdūmė. Kai vakare skaitys 
kasos pinigus, vieno lito nebebus.

— Bus. Ta laumė buvo gera. Tikrai gera. 
Ko gero vietoj vieno ras du. O gal net dešimt.

O gal ir šimtą. Laumė irgi žino, kad rytoj Kalė
dos.

Edmundas klausėsi šypsodamasis, paskum 
pasakė:

— Tu, Romai, jo nepaimsi. Juodu su tėvu 
taip visada. Vienas pasaką pradeda, kitas 
prideda, anas vėl. Kartais taip visą vakarą. 
Kiekvienas stengiasi savo dalį užbaigti taip, 
kad kitas nebeturėtų ką sakyti, bet Liudukas 
vis randa, ir tėvas visada pasiduoda. Gal todėl, 
kad jam atsibosta, — pridėjo.

— Neatsibosta. Nebegali greitai sugriebti, 
kaip toliau gali būti, tai ir pasiduoda, — spyrėsi 
vaikas.

Tėvą rado tvarte, beeinantį apie gyvulius.
— Nukinkykite, — pasakė.
— Važiavom žingine, nesušilęs. Tik užka- 

binsim į roges, ir dar nuvešim vandens į pirtį.
— Jau privežiau. Greitai galėsit ir kurti. O 

tu, Liuduk, ar dar gyvas? — tėvas nubraukė 
berniukui sniegą nuo kepurės ir nuo pečių.

— Ir dar kaip! — atsiliepė tas. — Tokią 
dieną labai smagu. Laumės tik laksto anapus 
debesų ir miltus sijoja. Matyt, Kalėdoms pyra
gus keps.

Nusimovęs pirštinę, išsiėmė saldainį ir 
padavė tėvui, kitą Romui. Edmundas jau buvo 
nuvežęs važelį į daržinę, tai tam neteko.

— Iš kur dabar tas? — tėvas dėjosi labai 
nustebęs.

— Laumė davė.
— Laumė? Už ką?
— Išgriuvusią radau, padėjau atsikelti, ir 

davė.
Tuo tarpu Romas savo saldainį išlupo, 

kumštelėjo Liuduką ir atkišo popieriuką.
— O kas čia parašyta, ir neperskaitysi.

• — Neperskaitysiu? Dul, dul, dūdele. Kipras 
Petrauskas ją dainuoja. Rytoj galėsim paklau
syti.

— O tu nedainuoji?
— Dainuoju, bet ne taip, kaip Kipras.
— Kažin, kad pamėgintumėm abu. Va taip.
Ir Romas pradėjo. Iš karto patyliukais, 

paskum garsiau, o į galą paspaudė visu balsu. 
^Liudukas galvą užvertęs taip žiūrėjo į Romą, 
kad, rodėsi, ir jo didelės akys iš kaktos iššoks.

— Tu ne Romas, tu Petrauskas, — pagaliau 
sušuko.

— Toli gražu dar ne. Aš dar tik mokausi. 
Ir niekada nebūsiu toks kaip jis, — šypsoda
masis aiškinosi Romas.

— Bet tu dainuoji taip pat, kaip jis. Dar 
gražiau.

— Todėl, Liuduk, kad jį girdi iš plokštelės.

Išgirstum gyvą, tada pamatytum.
— Petrauskas, kaip Petrauskas, bet Adomą 

iš Rojaus tai šiandien padėsi, — įsiterpė tėvas.
— Jeigu tik pataikysiu, — sutiko Romas.
— Tokį balsą Dievas davė, ir jis man 

nepataikys, — nusijuokė.
Tuo tarpu Edmundas atvedė į tvartą arklį, 

apšluostė, aptrynė ir pastatė į vietą. Tėvas dar 
turėjo ką veikti tvarte, o vaikui liepė vestis 
svečią ir parodyti kaip reikia pirtį kurti. 
Norėjo, kad Liudukas pasiliktų, bet tas veržėsi 
kartu su kitais. Ir išsiveržė, nors tėvas ir 
mėgino įkalbėti, kad dviem čia būtų smagiau 
apie gyvulius eiti.

— Aš noriu, kad Romas dar padainuotų, — 
tvirtai pasakė, ir kartu su jais nuskendo sniego 
sūkuriuose.

Kad tėvas jau buvo privežęs vandens, o 
malkų priemenėje tebebuvo iš praėjusio kar
to, tai beliko tik kurti krosnį ir žiūrėti, kad 
kubile vanduo gerai šiltų. Iš pradžių buvo 
šnekų, o paskum Liudukas įprašė Romą padai
nuoti. Pirma dar dul, dul, dūdelę, o paskum 
ir kitokių. Krosnį užkūręs, ir Edmundas ėmė 
savo bosą pridėlioti, o Liudukas stovėjo vidury 
pirties ir nenuleido akių nuo Romo, tik jo akys 
nenustigo vietoje, bet lakstė ir lakstė nuo veido 
į kojas. Kai nutilo, paklausė Romo:

— Kaip tu padarai, kad nematyti, kaip koją 
virpini?

— Ką? — nustebo Romas ir pasižiūrėjo į savo 
kojas.

— Balsas virpa, o koja ne. Nematau. Kaip 
padarai?

Edmundas pradėjo juoktis, o Romas irgi 
suprato.

— Kad, Liuduk, man kojos nereikia virpin
ti. Balsas ir taip virpa.

— O kodėl Kipras Petrauskas virpina?
— Kaip tu žinai?
— Jovaras sakė. Ir Stasė sakė. Aš ir pats 

žinau. Žiūrėk!
Atsisėdo ant žemutinio plauto ir, pa

kratydamas koją, uždainavo.
Abiem vyresniesiems buvo juoko.
— Ko dabar juokiatės?! — nebe juokais pyk

telėjo Liudukas.
Tada Romas atsisėdo ant to paties plauto, 

liepė Liudukui jam paimti už kojų, o pats lėtai, 
ištęstai uždainavo. Jo, ištęsti garsai dailiai 
bangavo, o kojos buvo visiškai ramios.

— Tai kaip tu tą padarai? — nepaleido 
Liudukas, ir Romas turėjo aiškinti ir apie balso 
prigimtį, ir apie sunkų, ilgą jo lavinimą.

(Pabaiga ateinantį šeštadienį)
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Meno burtų spinduliai
Magdalenos Birutės Stankūnienės paroda Vilniuje

BITĖ VILIMAITĖ

Į Lietuvą sugrįžo menininkė. 
Tolimuose kraštuose gimtojo 
krašto meilės ir ilgesio žaizdre 
subrandinusi savo talentą, meni
ninkė atvežė į Lietuvą savo kūry
bos vaisius. Iš už vandenyno atke
liavo paveikslai, kad papuoštų 
mūsų gyvenimą, praturtintų jį 
spalvomis, nušviestų jį nepakar
tojama šviesa, kokią skleidžia 
kiekvienas kūrinys, jeigu jį yra 
palietusi dieviškoji įkvėpimo 

susirinkome mes čia, Vil
niaus dailės muziejaus salėje — 
skirtingiausi žmonės, bet visi su
burti troškimo pabūti meno burtų 
spinduliuose: mylimi giminės ir 
artimi draugai, išsiilgę žemiečiai, 
profesionalai menininkai, kole
gos. Štai žiūrime visi į šio muzie
jaus sienas, nukabinėtas daili
ninkės Magdalenos Stankūnie
nės paveikslais — tarsi iškirstais 
langais į kitus pasaulius. Įsižiū
rėkime į juos ir liksime užkerėti 
jų ypatingos šviesos. Jie paslap
tingi, kaip visi tikrai talentingi 
kūriniai.

Iš kur dailininkė ėmė tokią 
baltą .spalvą? Gal iš Alpių kalnų 
ledkalnių viršūnių? Tamsioji 
spalva dailininkės „Kelionių” 
ciklo paveiksluose — tai Nilo 
dumblas iš Egipto. Žydra — tai 
mylimiausio, karo keliuose, žvar
biuose gyvenimo vėjuose prarasto 
sūnaus akys... Raudona — tai 
aksominių vaikystės drabužėlių

*Žodis, tartas, atidarant Magda
lenos Birutės Stankūnienės dailės 
darbų parodą Vilniaus dailės muzie
juje šių metų rugsėjo 21 dieną.

Andriaus Kuprevičiaus rečitalis
LORETA

VENCLAUSKIENĖ

Sunku ką nors teigti socialiniu 
požiūriu neišbalansuotoje ateivių 
visuomenėje, jei ji nesąmoningai 
atsiriboja nuo ją priglaudusios 
valstybės kultūros struktūrinių 
standartų, manydama, kad tauti
nei dvasiai palaikyti pakaks lais
valaikiais besidarbuojančių — 
kad ir talentingiausių — muzikų 
mėgėjų. Šiame krašte yra vietų — 
bažnyčių, muziejų, bibliotekų — 
tinkamų atstovauti profesiniam 
menui. Mecenatams paremiant, 
kadangi tokie dalykai pelno 
neduoda, palaipsniui galima su
kurti kultūros židinį, kuriuo susi
domėtų įvairiataučiai. Tai sunki 
— sumanumo, profesinės nuojau
tos ir intelekto reikalaujanti — 
veikla.

Prieš keletą metų toks židinys 
pradėjo susidaryti Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje, Chica- 
go’je. Muzikos ir dailiojo žodžio 
programų vedėjos Nijolės Marti
naitytės rūpesčiu čia imta rengti 
kamerinės muzikos koncertus. 
Šių metų gruodžio 1 dieną kon
certuoti buvo pakviestas pianis
tas Andrius Kuprevičius, vienas 
iš nedaugelio Antrojo pasaulinio 
karo išeivijos lietuvių, nepakeitu
sių Lietuvoje pasirinktos muziko 
profesijos.

Prieš ir po koncerto mūsų vi
suomenė buvo informuota apie 
sėkmingą pianisto karjerą ir 
puikų rečitalį. Todėl šioje recen
zijoje bandysime aprašyti įspūdį 
ir mintis, kurias sukėlė didelio 
patyrimo muzikas, kitais metais 
švenčiąs savo gyvenimo septy
niasdešimtmetį.

Andriaus Kuprevičiaus skam
binimo anksčiau neteko girdėti. 
Tiesa, atmintyje įsirėžė jo įgrota 
plokštelė. Tačiau ji negali pa
keisti koncertų salėje susiku- 
riančio ir žodžiais nenusakomo 
atlikėjo ir klausytojo ryšio — 
kūrinio idėjos bendro išgyvenimo.

Dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė per jos darbų parodos atidarymą 
šių metų rugsėjo 21 dieną Dailės muziejuje, Vilniuje.

Dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės parodos Dailės muziejuje, Vilniu
je, atidaryme: rašytojai Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė, dailininkė Magdalena 
Birutė Stankūnienė, poetė Judita Vaičiūnaitė ir Dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys.

spalva. Geltonąja tikriausiai 
dailininkė bus pasigaminusi iš 
žiedadulkių... Kiek pasaulio pie
vų ji turėjo apeiti ir kiek kartų 
reikėjo pasilenkti prie kiekvienos

Pianistui Andriui Kuprevičiui (dešinėje) Stasys Balzekas, Lietuvių kultūros 
muziejaus direktorius, įteikia muziejaus žymenį. Pianistą sveikina Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus koncertų programos koordinatorė Nijolė Marti
naitytė.

Andriaus Kuprevičiaus skam
binime nerasime nei krislelio to, 
ką galima būtų vadinti bravū
rišku spindesiu. Štai, pavyzdžiui, 
Franz Liszt’o Tarantella buvo at
likta truputį lėčiau nei įprasta 
girdėti kitų interpretacijoje, be 
menkiausio noro ką nors sužavėti 
virtuoziniais šios tikrai techniš
kai sunkios pjesės efektais. Atro
do, kad pianistas priklauso tai 
grupei atlikėjų, kuriems muzika 
— tai dvasios analogas. Galbūt 
todėl Andriaus Kuprevičiaus in
terpretacijoje nepajunti jokio 
„nuovargio” (tik tempai san
tūresni), o profesinė išmintis 
metams bėgant, idėjų sferą kūri
niuose tik labiau išgrynina.

Koncerto programa buvo suda
ryta iš romantinio ir impresio
nistinio stiliaus kompozicijų. 
M.K. Čiurlionio Preliudas skam
bėjo lietuviškai santūriai, be 
jokio banalumo, nors tam kūri
nyje dar vyrauja Chopin’o brai
žas. Po to ėjo puikiai atlikti

gėlės, kad tos žiedadulkės taip
sodriai nugultų ant dailininkės atminties antenos. Neužmiršk, 
drobių

Simboliškai skamba ciklas Tėvynės šulinių vanduo — pats 
„Motina — Žemė”. Sukurtas sve- saldžiausias...

keturi Čiurlionio Preliudai — sa
varankiško stiliaus lietuviškos 
klasikos pavyzdžiai, naudojantys 
ryškiausias germanų (Schuman- 
n’o) ir slavų (Skriabin’o) ro
mantinio pianizmo savybes.

Frederic Chopin’o Fantaziją 
Op. 49 ir Scherzo Op. 20 And
rius Kuprevičius traktavo lais
vai — lyg kalbėtų ar improvi
zuotų, nesilaikydamas ritminio 
griežtumo. Tačiau šis rubato buvo 
toks autentiškas ir tuo pačiu 
metu — toks istoriškai pagrįstas 
romantinio stiliaus išreiškimas, 
kad, pianisto besiklausydamas, 
net nepagalvoji apie kokią nors 
kitą interpretacijos galimybę.

Kadaise Vladas Jakubėnas ap
rašė ypatingą Andriaus Kuprevi
čiaus sugebėjimą interpretuoti ro
mantizmo muziką. Tačiau šiame 
koncerte impresionistų — Mau- 
rice Ravel’io ir Claude Debussy — 
kūriniai buvo taip pat sėkmingai 
atlikti. Galbūt todėl, kad pas
tarasis stilius vadovaujasi tuo 

tur, už jūrių marių, tačiau toks 
artimas lietuvio pasaulėjautai. 
Tai tarsi meilės himnas Žemei, 
kuri pagimdo ir išaugina, ir kuri 
paskui priima į save pavargusį, 
jau atvaikščiojusį savąjį, Dievo 
skirtą kelią. Gyventi — tai tarsi 
nuolatos, nepailstant, skverbtis 
pro tankius brūzgynus, kur už 
kiekvienos žalios šakos slepiasi 
dvasios. Čia niekaip neatsikraty
si baisaus pavojaus jausmo.

O štai ir švelnios, lyriškos gai
dos — taip pro mažus šviesius 
miškelius artėjama prie neįžen
giamų girių. Tarsi paukščio spar
nai pakelia dailininkę virš žemės, 
kad viską aprėptų ir mums paro
dytų. Dailininkė mums siūlo ap
glėbti visą didžiulį, galingą, 
paslaptingą pasaulį. Iki šiol ne 
visiems jis buvo pasiekiamas. 
Štai jis skleidžiasi prieš akis: 
raudonų bažnyčių bokštų ugnys 
ir pilkosios trobelės, įsiterpusios 
tarp girių, apsnigtos akinančio 
baltumo slyvų žiedais, tušti dir
vonai ir žaliuojantys laukai, ir pa
slaptingi, vingiuojantys keliai, 
ir bekraščiai, begaliniai juodi 
miškai.

O! Su tokia sunkia pažinimo 
našta nelengva sklandyti virš 
Motinos — Žemės, kurią kiekvie
ną akimirką gali nusiaubti gais
rai... Tačiau ir po gaisrų lieka 
amžinieji viržiai, ir papartynų 
saulė, ir baltosios samanos gyva
tėms minkštai gulėti, ir šešėliuo
tos beržynėlių aikštelės dvasių 
siautulingiems šokiams...

Dar aukščiau kyla dailininkė, 
ir iš viršūnių atsiveria dar 
puikesni vaizdai. Dabar jau tikrai 
gali pamatyti visą pasaulį — ir 
vieną vienintelę žaliąją Tėviškę. 
Tokie nuostabūs jos žalieji slė
niai, žydrieji ežerai ir prie ap
samanojusių sodybų iškilusios 
šulinių svirtys, kaip amžinosios 

neužmiršk — tarsi sako jos.

pačiu impressio šūkiu? Įspūdis, 
sukeliąs sielos pergyvenimus, im
presionistų tapyboje pasireiškia 
originalia kontūro estetika. Į 
muziką tos krypties kūryba įveda 
visiškai naują gamtos pajautimo 
dydį. Jei impresionizmo dailėje 
akis tartum pajunta spalvų 
virpesį, tai muzikoje siela tartum 
išgirsta tos tapybinės erdvės 
skambesį.

Undinė, Mergaitė lino plau
kais, General Lavine, Gamtos 
vaizdelis, Fejerverkai, Sodai lie
tuje — koncerte atliktų minėto 
stiliaus kūrinių pavadinimai — 
Andriui Kuprevičiui buvo tik 
išoriniai pojūčių susikaupimo 
ženklai, davę progą suspindėti 
pianisto intuicijai ir intelektui.

Jei į jaukią Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus salę pavyks 
pasikviesti daugiau tokio lygio 
atlikėjų, palaipsniui ši vieta įgis 
meno mėgėjų tarpe gerą vardą. 
Muzikuoti čia galėtų ne tik lie
tuviai. Tikrasis mūsų muzikos 
kultūros pažinimas ir pripaži
nimas Chicago’je prasidės tada, 
kai klasikinės ir šiuolaikinės lie
tuvių kompozicijos sudomins ne 
tik mūsų, bet ir kitų tautybių 
muzikus profesionalus.

Chicagos teatruose

Dickens’o Kalėdos Goodman teatro scenoje

Neįtikėtina, bet tai tiesa, kad 
geriausias Chicago’je Goodman 
teatras (200 South Columbus 
Drive) jau dvylikti metai Kalėdų 
laikotarpiu stato Charles Dicken
s’o (1812-1870) „A Christmas 
Carol”. Kas taipgi įdomu, kad per 
visą dešimtmetį pagrindinį Skru
džo vaidmenį atlieka tas pats 
aktorius William J. Norris, už 
gerą vaidybą laimėjęs Emmy žy
menį, susirišęs ir su filmų kūri
mu.

Visas vaidinimas labai spalvin
gas, giliai išryškina kalėdines 
nuotaikas, žmonių malonų nuo-

Magdalena Birutė Stankūnienė „Motina Žemė”, Nr. 14, 1»88 
Aliejus, 42” x 50” 

Vlado Juknevičiaus nuotrauka

Nuomonės ir pastabos

„Norėčiau 
padėkoti...”

Tokiu pavadinimu Draugo 
1990 m. gruodžio 1 d. laidoje (Nr. 
234), kultūrinio priedo „Nuo
monių ir pastabų” skyriuje, buvo 
išspausdintas VIII teatro fes
tivalio tema rašinys, kurio au
torius yra svečias iš Lietuvos, 
režisierius Juozas Ivanauskas.

Labai gražiai svečias režisierius 
dėkoja visiems pasiaukojusiems 
ir nuoširdžiai dirbusiems ak
toriams (daugelio jų sumini pa
vardes ir talentus). Toliau rašo: 
„... kaip režisierius, atvykęs iš 
Lietuvos ir atlikęs konkretų 
darbą išeivijos teatre, nuolatos 
jaučiau moralinę, materialinę, 
organizacinę paramą kelių žmo
nių, kurie savo geru, žmogišku 
rūpesčiu ir pozityvia veikla ap
saugojo, globojo ir daug pasi
tarnavo, kad Chicago’je gimtų du 
nauji spektakliai...”. Gražu ir 
malonu!

Toliau gi šis rašinys įgauna 
visai kitą prasmę. Svečias rašo 
....Labai norėčiau padėkoti, bet, 
deja, būčiau nenuoširdus tai 
darydamas, Teatro festivalio pir
mininkei Nijolei Martinaitytei...” 
Čia svečias, užmiršęs bet kokią 
etiką ir peržengęs visas svečio 
teises, teatro festivalio rengimo 
komiteto pirmininkei aktorei Ni
jolei Martinaitytei paberia visą 
tiradą neužtarnautų kaltinimų. 
....Jos tendencingai griaunanti, 
neigianti energija (dėl man 
nežinomų priežasčių) buvo jun
tama visą repeticijų laikotarpį, o 
ir vėliau, jau įvykus abiems vai
dinimams. Kas tai?... Pavydas? 
Tolerancijos stoka?... Iš kurgi ta 
neapykanta, pagieža?...” 

širdumą ir dosnumą, o Skrudžo 
šykštumą, bet ir jo išsinėrimą iš 
pinigo vergijos.

Spektaklis ypačiai gyvas, vaiz
dingas su gausiais „dvasių” pasi
rodymais, šokiais, dainomis, me
lodinga muzika, kad pora valan
dų praeina, žiūrovui sekant su 
dideliu susidomėjimu ir malonu
mu, kartu išgyvenant šventiškas 
Kalėdų nuotaikas. Nors bilietai 
tarp 20-30 dolerių, lapkričio 28 
dieną, atidarymo vakarą, salė 
buvo pilna ir žiūrovai maloniai 
spektakli išgyveno. Scenoje 
dešimtys aktorių, nuo vyresnių

Švaistytis neužtarnautais ir ne
pagrįstais žodžiais, nenurodant 
konkrečių atvejų, netinka iš
auklėtam kultūros darbuotojui, 
tuo labiau atvykusiam pasi
svečiuoti. Tokie svečių nepagrįs
ti, viešai skelbiami žodžiai nepri
sideda prie nuoširdesnio bendra
darbiavimo it didina įtampą tarp 
Lietuvos ir išeivijos kultūrinės 
veiklos.

Užbaigiamajame VIII teatro 
festivaliui rengti komiteto 
posėdyje, įvykusiame gruodžio 6 
dieną, aptarus kitus reikalus, 
svečio Juozo Ivanausko kalti
nimai aktorei Nijolei Martinai
tytei, kaip neturintys pagrindo, 
buvo atmesti.

Svečiui Juozui Ivanauskui 
linkime laimingai sugrįžti 
Lietuvon ir sėkmingai puoselėti 
nelengvą scenos darbą.

VIII teatro festivaliui rengti 
komiteto nariai:

Halina Plaušinaitienė 
Ramunė Kubiliūtė

Juozas Žygas 
Zigmas Motiejus 

Joana Krutulienė 
Vanda Aleknienė 

Petras Aleksa

Dėl įvykių Lietuvoje 
1988-1989 metais 

analizės
Mane ką tik pasiekė gruodžio 8 

dienos Draugo kultūrinis priedas, 
kuriame su dėmesiu perskaičiau 
a.a. 11. „Žvilgsniai į stebuklų me
tus”. Įžvalgiai tai parašytas verti
nimas. Jame mano dėmesį pa
traukė tvirtinimas, kad Alfred 
Erich Senn knyga „kol kas vie
nintelė, duodanti bendrą įvykių 
Lietuvoje 1988 metų apžvalgą”. 
Taip, kaip knyga tai vienintelė. 
Bet tai labai formalus požiūris. 
1989 metais Problems of Com- 
munism žurnale (liepos-rugpjūčio 
numeryje, pp. 53-76) buvo mano 
ilgoka ir gana detali 1988 ir 1989 
metų pirmos pusės įvykių analizė 
(ir aprašymas), kurioje randamos 
visos jūsų minimos pavardės. Tas 

iki visai mažiukų. Tikri ano laiko 
kostiumai, daugybė scenos gar
sinių ir kitokių efektų, nepap
rastai turtinga teatro technika, 
be jokių pertraukėlių įtraukiant 
naujus scenovaizdžius. Tiarai 
jautiesi kaip kokio didmiesčio, 
Londono ar Paryžiaus, teatre. 
Chicago’s scenai veikalą pritai
kė Tom Creamer, režisavo Steve 
Scott, parodęs ypatingą talentą.

Pastatymą finansuoja Chicago

„600 Lietuvos 
krikšto jubiliejus” 

atgarsiai
(Atkelta iš 1 psl.)
tikru lietuviškumu buvo jubilie
jinės pamaldos Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje, kurioje iškilmingoms 
pamaldoms vadovauti minėtasis 
ateistinės valdžios įgaliotinis 
paskyrė Panevėžio vyskupijos 
valdytoją prelatą Kazimierą 
Dulksnį. Kadangi į šią bažnyčią 
ketino atvykti vyskupas trem
tinys Julijonas Steponavičius, 
Petras Anilionis įsakė prelatui 
Dulksniui neleisti vyskupui nei 
šv. Mišias aukoti, nei pamokslą 
sakyti. Tačiau šis doras prelatas 
tokio įsakymo nepaklausė ir tų 
pamaldų metu pats pasiliko vys
kupo šešėlyje. Šioje lietuviškiau
sioje Vilniaus bažnyčioje vysku
pas Julijonas Steponavičius ne 
tik šv. Mišias aukojo, bet ir labai 
įspūdingą pamokslą pasakė. Čia 
pamaldos pasibaigė pirmą kartą 
Lietuvoje okupacinėmis sąlygo
mis sugiedotu Lietuvos himnu, 
nors aplink zujo valdžios šnipai ir 
šnipeliai.

Taip pat tenka apgailestauti ir 
dėl to, kad, kaip rašo knygos re
daktorius Juozas Baužys įvadi
niame žodyje, „iš daugelio Penn- 
sylvanijos bei Naujosios Anglijos 
senųjų lietuviškų parapijų Ame
rikoje ir iš kai kurių Pietų 
Amerikos kraštų informacijos ne
pasisekė gauti”. Manau, kad nors 
dalį tokios informacįjos buvo gali
ma surankioti iš spaudos. Tokiais 
tekstais nedidinant knygos apim
ties, galima buvo atsisakyti kai 
kurių atsitiktini pobūdį turinčių 
fotografijų.

Šios mano pastabos aptariamos 
knygos vertės aplamai nei kiek 
nesumenkina. Sklaidant knygą, 
jaučiamas labai rūpestingas ir 
nuoširdus jos redaktoriaus Juozo 
Baužio darbas. Reprezentacinę 
šios knygos išvaizdą labai vy
kusiai paruošė Ona Baužienė. 
Nuoširdi šio leidinio sudarymo 
talkininkė buvo Jadvyga Damu- 
šienė ir kiti, kuriems knygos 
redaktorius savo įvadiniame 
žodyje išreiškė nuoširdžią 
padėką.

Visi, kurie šią knygą įsigijo ar
ba dar įsigis, tikrai bus labai dė
kingi šios knygos parengėjams ir 
jų talkininkams. Baigdamas, dar 
kartą noriu pabrėžti jog šioji 
knyga, kaip ir visi LKB kronikos 
tomai, yra svarbus dokumentas, 
ženklinantis naują krikščionybės 
ir lietuvių tautos istorijos etapą 
Lietuvoje.

straipsnis yra apie 16,000 žodžių 
ilgumo (sutrumpintas iš ilgesnio 
MS.) — tai geroka bet kurios 
knygos dalis.

Buvau aš tą straipsnį jums pa
siuntęs, bet neradau paminėtą 
nei tarp atsiųstų leidinių. Būtų 
buvę naudinga skaitytojui. 
Būčiau dėkingas ir aš.

Vytautas Vardys
The University of Oklahoma 

Norman, Oklahoma
— Reikia sutikti su dr. Var- 

džiu, kad su jo studija, išspaus
dinta ,,Problems of Com- 
munisrn”, derėjo skaitytojus 
supažindinti kurioje nors šių 
metų „Draugo” kultūrinio priedo 
laidoje. Iš tikro dėl jos svarbos 
būtų būvą tikslu ją ir plačiau ap
tarti. Naujametinis pasiryžimas
— šiuose puslapiuose reguliariau 
skirti vietos naujų knygų ir 
studijų apžvalgai, nors tai ir ri
botų gausių mūsų kultūrinių 
renginių anonsus ir aprašymus.
- Red.

Sun-Times dienraštis ir vaidi
nimas pasiliks Goodman’o teat
re ilgiau kaip mėnesį — iki gruo
džio 30 dienos; trečiadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais būna 
ir popietiniai spektakliai. Pažy
mėtina, kad daugelis Dickens’o 
veikalų yra išverstų ir į lietuvių 
kalbą, jų tarpe ir „Dėdė Skru- 
džas”.

Juoz. Pr.
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