
ANTROJI DALIS D R A U G A S 

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA 
Saturday supplement 1992 m. gegužės mėn. 2 d. / May 2, 1992 Nr. 87(18) 

Lietuva pasaulio šalių 
laisvės apžvalgoje 

New York'e veikianti „Laisvės 
rūmų (Freedom House) organi
zacija jau nuo 1955 metų leidžia 
metines laisvės ir nelaisvės valdų 
pasaulyje apžvalgas. Neseniai pa
sirodžiusi šiemetinė tokia 
apžvalga ypatinga tuo, kad joje 
pirmą sykį atskirai aprašomos ir 
žemėlapyje pažymimos Lietuva, 
Latvija ir Estija. 

„Laisvės rūmus" 1941 metais 
įsteigė amerikiečiai politikai bei 
intelektualai, įsitikinusieji, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
negali izoliuotis nuo pasaulio 
negandų — kaip tada galvojo 
daugelis jų tautiečių — ir turi 
įvykdyti savo istorines pareigas. 
Per praėjusius penkiasdešimt 
metų šį organizacija nuosekliai 
kovojo prieš rudąjį ir raudonąjį 
totalitarizmą. „Laisvės rūmams" 
dabar vadovauja neseniai Lietu
voje lankęsis ambasadorius Max 
Kampelman, uolus baltiečių 
laisvės rėmėjas Helsinkio kon
ferencijoje. Organizacijos valdy
bos narių sąraše randame Zbig-
niew'ą Brzezinskį, Jeanne Kirk-
patrick, senatorių Daniel Moyni-
han, istoriką Robert Conquest ir 
kitas žymias figūras. Tai dau
giausia asmenys, atstovaujan
tys JAV politiniam centrui — 
„konservatyvūs liberalai" ir 
„liberalūs konservatoriai". Juos 
jungė ir atsparumas Amerikoje 
dar neseniai labai išplitusioms il
iuzijoms apie tikrąjį sovietinės 
imperijos pobūdį. 

Tiesa, ir ši įžvalgi grupė ne 
visada Baltijos valtybėms teikė 
pakankamai dėmesio. Iki šių 
metų „Lasivės rūmų" apžvalgose 
Baltijos tautos tebuvo bevardė 
„nelaisvos" Sovietų Sąjungos 
dalis. Amerikos lietuvių politi
niai veikėjai ir diplomatiniai 
atstovai garsiai skundėsi tokia 
klasifikacija, reikalaudami, kad 
okupuotos Baltijos valstybės būtų 
išskirtos iš to beveidžio nelaisvo 
pasaulio. „Laisvės rūmų" žurnalo 
redaktoriai teisinosi, kad tai per 
daug sukomplikuotų jų darbą. 

Bet visa tai šiandien jau per
nykštis sniegas. Naujojoje „Lais
vės rūmų" apžvalgoje išspausdin
tame žemėlapyje pasaulio valsty
bės padalintos į tris kategorijas — 
laisvas, iš dalies laisvas ir ne
laisvas. Lietuva, Latvija ir Esti
ja pažymėtos kaip laisvos valsty
bės. 

Kaip ir dailiojo čiuožimo varžy
bose, apžvalgos redaktoriai ir ty
rėjai laisvės ir nelaisvės niuansus 
matuoja pagal sudėtingą taškų 
sistemą, suskirstydami valstybes 
į septynias grupes. Pagrindiniai 
kriterijai: politinės teisės ir pi
lietinės laisvės. Prie laisvės ide
alo labiausiai priartėjusios šalys 
įrikiuojamos į pirmąją grupę. 
Valstybės, kuriose siaučia 
priespauda ir kurių piliečiai 
neturi pagrindinių teisių, įsta
tomos į septintąją. Pirmojon gru-
pėn įeina Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Costa Rica, Islandija, 

Austrija ir panašios valstybės. 
Septintojoje grupėje — Libija, 
Sirija, Somalija, Vietnamas, 
Šiaurės Korėja ir į jas panašios 
šalys. Lietuva, Latvija ir Estija 
pateko į antrąją grupę politinių 
teisių į trečiąją politinių laisvių 
atžvilgiu. 

Kaip Lietuva atsirado šioje gru
pėje? To paklausėme lyginamo
sios politikos žinovo dr. Joseph 
Ryan, kuris turėjo lemiamą žodį 
apžvalgoje, rūšiuojant pasaulio 
valstybes. Anot jo, Lietuva — 
kaip ir Latvija bei Estija — buvo 
priskirta prie laisvųjų valstybių, 
nes ji taikiomios priemonėmis 
atgavo nepriklausomybę, prave
dė daugiapartinius rinkimus ir 
garantavo pagrindines laisves. 
(Beje, „Laisvės rūmų" apžvalgoje 
pabrėžiama, kad spauda, radijas 
ir televizija Lietuvoje yra laisvi.) 

O kur Lietuva prarado „taškų" 
— kodėl ji ne pirmojoje kategori
joje? Atsakydamas į šį klausimą, 
amerikiečių politologas paminėjo, 
jog šalyje tebėra sovietinės ar
mijos daliniai ir tebejaučiamos to
talitarinio valdymo atrūgos: dar 
tiksliai nenustatytos nuosavybės 
teisės, pilietinės laisvės dar 
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Rusijos ateitis 
Pokalbis su Maskvos 

universiteto profesorium 
Aleksandr'u Dobrochotov'u 

UGNIUS TRUMPA 

Rusijos universitetuose 

Šiuo sunkiu Rusijai metu, kai 
šalis yra kankinama vis di
dėjančio nepri tekl iaus , kai 
žmonės pradeda pavargti ne tik 
nuo nesibaigiančių politinių dis
kusijų, nuo nuolatinio ieškojimo 
kelių į ateitį, bet ir nuo duonos ir 
kitų reikalingiausių produktų 
stygiaus, iškyla didelė grėsmė 
šios šalies kultūrai. Tokioje pa
dėtyje, kokia šiandien yra Rusi
joje, kultūra tarytum pakimba 
ore — toli nuo žemės ir yra ne vi
siem pasiekiama, o daugeliui tie
siog nereikalinga. 

Nyku darosi šiuo metu patekus 
į Maskvos universitetą, kur 
paprastai daug jaunimo, kur 

nepilnai apsaugotos įstatymais. 
Ypač Latvijoje ir Estijoje tebėra 
jautrus pilietybės suteikimo 
mažumoms klausimas. 

„Laisvės rūmai" pabrėžia, kad 
jeigu šalis ir priskiriama „lais
vės" kategorijai, tai nereiškia, 
kad ta šalis yra tobulai laisva ir 
neturi rimtų problemų. Organi
zacijai teberūpi visuomeninės 
problemos ir pilietinės laisvės 
klausimai Amerikoje ir kitose 
„laisvomis" pavadintose šalyse. 

sk 

^ F . ^ 

- /Ktr 

;.%;& 
Inga Gujyt* 

I i Vilniaus grafikos ir akvare!*a parodoa, kuri bus atidaryta ateinanti šeš
tadienį, gegužes 9 dieną, 7:30 v.v.. Lietuvių dailės muziejuje, Lemoot, Ulinois. 
Parodoje, kuri vyks iki gegužes 31 dienos, dalyvauja 40 dailininku. 

siekiama mokslo aukštumų, kur 
brandinama šalies ateitis. Bet 
dabar auditorijos beveik ištuš
tėjusios: mažai studentų, mažai ir 
profesorių. Ir keista pagalvojus: 
argi ne į šį ramstį turėtų remtis 
Rusija, norinti pradėti naują 
gyvenimą, negi vien biržos ir 
bendros su užsienio šalimis fir
mos yra pagrindinis geros ateities 
garantas. 

Ieškodamas atsakymo į šiuos 
klausimus, kreipiausi į Maskvos 
universiteto filosofijos fakulteto 
kultūrologijos katedros profe
sorių Aleksandr'ą Dobrochotov'ą, 
kuris maloniai sutiko pašnekėti 
apie universiteto padėtį. 

UGNIUS TRUMPA: Gerbia
mas profesoriau, įdomu sužinoti, 
ar Maskvos universitetas, perėjęs 
per daugelį besikeičiančių epo
chų, neprarado savo dvasios, savo 
veido. Ar sovietinis periodas 
nesunaikino jo vidinės laisvės ir 
galimybės savarankiškai ir 
demokratiškai tvarkytis? Kokia 
universiteto reikšmė dabarti
niame gyvenime? 

ALEKSANDRAS DOBRO 
CHOTOV'AS: Norint geriau su
prasti universiteto reikšmę da
bartinėje visuomenėje, reikia tru
putį pažvelgti į jo istoriją, į uni
versiteto reikšmę apskritai Rusi
jos gyvenime. 

Ypatingą reikšmę universitetas 
įgavo devynioliktame amžiuje, 
kada beveik nebuvo kitų 
socialinių institucijų, kuriose jau
nimas galėtų laisvai diskutuoti ir 
semtis naujų idėjų. Tuo metu 
Maskvos inteligentija jau buvo 
įtraukta į didelę polemiką: veikė 
hegeliečių ir šelingiečių rateliai, 
diskutavo tarpusavyje slaviano-
filai ir zapadnikai. Visa ta atmo
sfera ieškojo vietos kristalizacijai 
O taip pat tuo metu labai išmin
tingą politiką vedė švietimo mi
nistras Uvarov'as. Yra gana keis
ta, bet caro Nikolajaus reakcijos 
metu universitetas tapo laisvės 
salele. Nežiūrint įvairių sunku
mų, buvo garantuotos aka
deminės laisvės ir susidarė tam 
tikra sąjunga tarp studentų ir 
dėstytojų, kurią galima būtų pa
vadinti moksline bendruomene. 
Iš jos vėliau išėjo įžymiausi Ru
sijos kultūros veikėjai ir buvo 
aišku, kad universitetas yra dva
singumo ir laisvos minties ži
dinys. Tačiau Šis utopinis jo gyve
nimo puslapis buvo greitai per
verstas ir atėjo griežto spaudimo 
iš valdžios pusės laikai. 

Tačiau, nors ir prigesęs, uni
versitetas sugeba išsaugoti libe
ralias tradicijas, nors jo gyve
nimas vystėsi labai dramatiškai. 
Pirmasis laisvai išrinktas rek
torius S. Trubeckoj'us 1905 metų 
revoliucijos išvakarėse iškovojo 
universiteto autonomiją ir suge
bėjo įveikti labai jau neramią 
situaciją jame, nes studentai buvo 
stipriai paveikti politinių aistrų. 

„Vilnius*', 1993 Jisai sudarė viduriniąja studen-
Ofortaa, 17 % 10.5 cm tų grupę, kuri buvo pakankamai 

politiškai ir visuomeniškai 
aktyvi, bet ir manė, kad pa
grindinis jų tikslas yra mokslo 

Ugnius Trumpa 

siekimas. Tačiau, kadangi pa
dėtis buvo gana laisva, tai į 
universitetą pateko daug žmonių 
„iš gatvės", kurie jį pavertė poli
tinių diskusijų klubu. Rektorių S. 
Trubeckoj'ų iškvietė pas to meto 
švietimo ministrą, kurio kabinete 
jis ir mirė nuo širdies priepuolio. 
Nuo to laiko universiteto, kaip 
nepriklausomos dvasios šven
tyklos, idėja jau nebegalėjo reali
zuotis. 

UGNIUS TRUMPA: Sakykite, 
prašom, kaip palietė universitetą 
komunistinis perversmas. Kas 
sąlygojo tolimesnį jo likimą ir ką 
universitetas „paveldėjo" iš to 
baisaus laikmečio? 

ALEKSANDRAS DOBRO 
CHOTOV'AS: Iki pat 1922 metų 
universitetas neprarado senų tra
dicijų, nes bolševikai nekreipė 
ypatingo dėmesio į jį. 

Apie įžymius to meto moksli
ninkus susirinkdavo ne tik inteli
gentijos atstovai, bet ir jaunimas 
iš darbininkų, valstiečių, o taip 
pat ir iš beyrančios armijos. Ir 
tas, dar nesugadintomis galvomis 
jaunimas organizuodavo rateiius, 
seminarus, mokslines bendrijas. 
Tai, matyt, ir išgąsdino bolše
vikus ir buvo daugelio žiaurių 
represijų, ypač 1922 metais pro
fesorių tremties priežastis. 
Vėliau, aišku, universitetas tapo 
valstybine jaunų žmonių klai
dinimo ir žalojimo mašina. Tokiu, 
deja, jis dar iš dalies yra likęs ir 

dabar. Tai apskritai yra sąlygo
jama jo konservatyvios pri
gimties. Juk būtent toks ir yra jo 
tikslas: konservuoti vertybes (aiš
ku, žiūrint, kokios tai vertybės). 
Tačiau dabar situacija po truputį 
keičiasi. Todėl universitetas 
mūsų dienomis suteikia rečiausią 
galimybę išsaugoti tai, ką dar 
galima išsaugoti. 

UGNIUS TRUMPA: Gal galė
tumėte smulkiau atskleisti tas 
unikalias galimybes, juk tai jau 
išeina už vien tik akademinių in
teresų ribos ir pereina į bendrus, 
socialinius. 

ALEKSANDRAS DOBRO-
CHOTOV'AS: Visų pirma galima 
panaikinti atotrūkį tarp moksli
nės ir pedagoginės veiklos. Dabar 
kai kuriuose universitetuose 
(tarp jų ir Maskvos), kviečiami 
bendradarbiauti dėstytojai, 
mokslininkai, kurie kitados 
turėjo dirbti vos ne pogrindinėje 
veikloje. V. Ivanov'as buvo iš
vytas iš filologijos fakulteto, A. 
Gurevičius — iš istorijos. O E. 
Meletinskij negalėjo skaityti uni
versitete paskaitų, nes du kartus 
sėdėjo lageriuose. Taip kad tik 
dabar atsirado galimybė sujungti 
tikrą mokslą su jaunais protais. 
Juk dabar galima ne tik užsiimti 
grynu mokslu, bet ir dorai auklė
ti jaunimą, lavinti jų sąmonę, 
mokyti diskutuoti. Tokiu būdu 
universitetas gali tapti gera 
polemikos mokykla, kurioje 

žmonės mokysis savo nuomonę 
ne priešpastatyti, o kaip nors 
derinti su kitų. Pasirodė, kad tai 
yra ideali vieta, kur gali susitikti 
dvasinių vertybių beieškantis 
jaunimas ir patyrę profesoriai, 
kur gali vykti geranoriški dispu
tai, išlaikant neutralumą bet 
kokiai partijai. 

UGNIUS TRUMPA: įdomu, 
kaip pasikeitė padėtis universi
tete vėliausių politinių ir vi
suomeninių pokyčių eigoje? Ar 
tai davė naudos mokslinės 
veiklos sferai? Kuo pasipildė ir ką 
prarado universitetas per pasta
ruosius metus? Juk tokio po
būdžio pokyčiai atneša ne vien 
tik teigiamus rezultatus. 

ALEKSANDRAS DOBRA-
CHOTOVAS: Dabar yra vienas 
tikslas — išvaduoti universitetą 
iš ideologinės valdžios rankų. Ji 
pati lyg ir išnyko, bet patys 
valdymo mechanizmai dar liko ir 
veikia. Galima tikėtis, kad uni
versitetui tiesiogiai padės da
bartinės valdžios struktūros, 
konkrečiau tariant, Rusijos pre
zidentas, arba judėjimas iš 
apačios pats sau pravalys kelią. 
Maskvos universitete greičiau
siai taip ir bus, nes ruošiami nau
ji įstatymai, ruošiamasi rinki
mams, ir senasis rektorius, dar 
komunistų statytinis, neišven
giamai turės palikti vietą. Taip 
pat daug kas priklauso ir nuo 
pačių studentų. Blogai tik tai, 
kad daugelis jų perėjo nuo teori
jos į praktiką. Jie paprasčiausiai 
bando užsidirbti pinigų, įsi
traukia į biznį, kas padeda ne 
vien tik praturtėti, bet ir dalyvu-
ti normaliame gyvenme. O dau
gelis tiesiog išvažiuoja. Tai dar 
kol kas ne taip juntama humani
tarinėje sferoje, nes yra manoma, 
kad Vakaruose mūsų humanita
rai niekam nereikalingi. Tačiau 
meno sferose, kaip kažkas tei
singai pastebėjo, pasibaigė 
emigracija ir prasidėjo evakua
cija. Todėl tikėtis galima tiktai 
drąsių ir energingų veiksmų iš 
valdžios pusės. Nes bet koks laiko 
uždelsimas taps rimta užtvara 
humanitarinių mokslų vys
tymesi. Aplamai imant, tai aukš
tasis mokslas yra atsidūręs ant 
pražūties ribos, o gal net jau ją 
peržengė. Tai, kad universitetai 
savęs neišlaikys materialiai — 
yra aišku. O valstybinės subsi
dijos yra pastoviai mažinamos. 
Biznis užkariauja ne tik patalpas, 
bet ir finansinius išteklius. Taip 
kad aišku, aukštoji mokykla pati 
neišsigelbės. 

UGNIUS TRUMPA: Dabarti
niu metu Maskvoje, kaip ir viso
je Rusijoje, kuriasi daugybė pri
vačių universitetų ir aukš
tesniųjų mokyklų, taip pat visi, 
net ir valdžios vyrai nuolatos 
šneka apie mokslo humanitariza-
ciją. Koks jūsų požiūris į šį 
procesą? 

ALEKSANDRAS DOBRO 
CHOTOVAS: Visas šis judėji-

(Nukelta į 4 psl.) 

Siame numeryje: 
Lietuva laisvės apžvalgoje • Apie Rusijos universitetus • „Volungė" ir „Gin
taras" Čikagoje • Vladas Jakubėnas (1904-1976) pagerbtas Biriuose • F i lmų 
premijos laureatas Jonas Mekas • Va idoto D a u n i o eilėraščiai • Los Angeles 
Dramos sambūrio spektaklis * R a i m u n d o Katiliaus koncertai * Kazio Sajos 
„Pranašas Joną" N e w York'e • Uršulės Astrienės liaudies menas 
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Kanados Volungė ir Gintaras „Draugo" koncerte 
v 
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Gyvename tokiu metu, kai 
dešimtmečiais nusistovėjęs Ame
rikos lietuvių chorų gyvenimas 
po truputį ima keistis. Ka
daise jauni, balsingi ir gausūs 
lietuviški chorai paseno, aprimo 
ir palaipsniui pradėjo irti. Tas 
skausmingas procesas yra vertas 
atskiro visapusio aptarimo, nes 
iki šiol plati išeivijos chorų veikla 
buvo ypač svarbi lietuvybės išlai
kymui. Gerai būtų, kad chorinių 
sąjūdžių ir lietuvybės interesai ir 
toliau sutaptų. Tačiau jaunesnio
ji, Amerikoje mokslus išėjusi kar
ta , solidarumą su tauta supranta 
kitaip ir tėvų kultūrinės veiklos 
įpročiais (atsivežtais dar iš 
Lietuvos) tik iš dalies pasiremia. 

Tokiame išeivijos muzikinio 
gyvenimo padėties fone kana
diečių „Volungės" choro ir „Gin
taro" ansamblio gastrolės Chica-
goje pažymėtinos kaip ypatingos 
reikšmės įvykis. Svečius pasi
kvietė Draugo dienraštis, ir į 
talpią Maria High School salę 
balandžio 4 dieną <!kaip ir anks
tesniais metais) susirinko gausus 
ištikimų lietuviško laikraščio 
skaitytojų ir rėmėjų būrys. 

Pasirodymas paliko gerą, o 
turint galvoje, kad dainavo ne 
profesionalai — net labai gerą 
įspūdį. Kad choras švariai into-
navo.kad balsai buvo „išlyginti" 
— didelis choro vadovų — Dalios 
Viskontienės, Jono Govėdo, chor-
meisterės Danguolės Radke — 
nuopelnas. Koncerte dalyvavę Ri
tos ir Juozo Karasiejų vadovau
jamo „Gintaro" ansamblio daini
ninkai ir instrumentalistai tą 
įspūdį tik sutvirtino. 

Abiejų kolektyvų programa 
buvo sumaniai išdėstyta, su regi
nį pagyvinanč ia i s vaidybos 
elementais. Čia pritiko ir iš salės 
į sceną su daina įžengiantys an
sambliečiai, ir moterų ratelis per 
sutartinę, ir išraiškingos mizan
scenos, ir taut in ių drabužių 
pakeitimas „baliniais" pasku
tinėje koncerto dalyje, kai po 
lietuvių liaudies dainų ir šokių 
netikėtai pasigirdo populiarios, 
įprastai vadinamų amerikietiškų 
„musical'ų" ištraukos bei keletas 
daugumai pažįstamų „schla-
ger'io" ritmo melodijų: Tu tik tu 
(muzika Jono Govėdo, žodžiai 
Leonardo Lechavičiaus), West 
Side Story (muzika Leonard 
Bernstein, aranžuotė VVilliam 
Stiskles, vertimas Stasio Santva-
ro), Tango notturno (muzika 
Hans Otto Borgman, aranžuotė 
Alg. Bielskaus) , Paskutinis 
sekmadienis (aranžuotė Ritos 
Kliorienės) ir Phantom of the 
Opera (muzika Andrew L. Web-
ber, aranžuotė Ed. Lojeski, ver
timas Česlovo Vaičio). 

Dalios Viskontienės teigimu. 
pramoginės muzikos į choro 
reper tuarą į t r a u k i m a s yra 
gyvenimo diktuojamas. Turime 

„Volungės" choro i r „Gintaro" ansamblio koncertas Maria High School auditori joje, Čikagoje, šių metu balandžio 

Jono Tamulaičio nuo t raukos 

sutikti, nes jaunesnioji išeivijos 
k a r t a atstovauja dvikalbei 
kultūrai. Jaunimas dalyvauja 
lietuvių bendruomenės kultū
riniame gyvenime šiek tiek dėl 
kitokių priežasčių, negu tie, kurie 
susibūrė į chorus iš tūkstantinio 
,,Displaced Persons" srauto. 
Pastariej i dainavo, kad ati
trūkimas nuo tėvynės būtų leng
vesnis, o jaunimas — iš tėvų ar 
senelių įskiepytos pagarbos savo 
tautai ir sąmoningo noro jai 
p r ik l ausy t i . Tačiau užsieny 
gimusį veikia ir svečios muziki
nės buities aplinka. Todėl reper
tuaro pasirinkimas savaime įgy
ja kitokį pamatą. 

Tokiai padėčiai esant, Dalios 
Viskontienės sugebėjimas subur
ti jaunimą yra ypač sveikintinas. 
Smagu buvo klausytis puikiai 
choro ištariamų lietuviškų žodžių 
ir malonu patirti, kad liaudiška 
muzika koncerte sudarė dides

niąją programos dalį ir nea
bejotinai buvo geriausiai at
likta. Pavyzdžiui, į programą 
buvo įtrauktos ir darniai atliktos 
sutartinės: Išvedžiau oželį i r 
Aviža — labai sena, dėl sekun
dinio skambėjimo ir kanoninės 
polifonijos kai kam gal keistokai 
monotoniškai skambanti muzika. 
Šio amžiaus pradžioje ji Lietuvos 
kaime baigė nykti, tačiau folklo
ristų (ypač Zenono Slaviūno) dėka 
išliko užrašyta knygose. Aka
deminis jaunimas, iš tų knygų iš
mokęs, vėl pradėjo jas dainuoti 
Lietuvoje. (Galbūt todėl, kad 
egzotinis sutartinių skambėjimo 
aspektas parankus pabrėžti seną 
mūsų tautos kilmę. Na, o diso
nansinė harmonija ir polifoninis 
melodijų ryšys įvair iais pa
vidalais jau seniai įėjo į modernią 
šio amžiaus lietuvių profesinę 
muziką.) 

Iš kitų, gausios liaudies dai

nomis, programos numerių pažy
mėtini — Sveiki gyvi, sveteliai 
(atliko „Gintaro" ansamblio 
grupė; deja, nepažymėtas 
aranžuotės autorius) ir tų pačių, 
liaudišku būdu padainuota Šių 
naktį. O „Volungės" ansamblis 
su ypatingu pakilimu atliko 
Piemenėlių dainą, Augo bernelis, 
Pasėjau dobilą bei po pertraukos 
— K. V. Banaičio harmonizuotas 
dainas: Oi, žinau, žinau, Oi, 
motinėle, Anoj pusėj Dunojėlio ir 
Po aukštus kalnus. 

Išeivijos kompozitorių tarpe, 
liaudies muzikos harmonizavimo 
baruose K. V. Banaitis yra 
laikomas vienas geriausių. Jo su
balsuotos lietuviškos dainos yra 
gražios ir patogios dainuoti. 
Minėtoms harmonizuotėms Jonas 
Govėdas buvo pri taikęs or
kestrinį pritarimą (dainos skam
bėjo praėjusių metų Dainų šven
tėje) ir sukūręs dainas jungian

čius instrumentinius intarpus. 
Betgi šiame koncerte skambėjęs 
fortepijoninis to darbo variantas 
pasirodė ne toks įdomus — dirb
tinis garsų figūracijomis ir są
skambiais perkrautas. (Žinoma, 
rašančioji gali klysti — išvada 
padaryta vieninteliu pirmuoju 
klausymo įspūdž.' pasiremiant). 
Tuo tarpu chorinės, puikiai „Vo
lungės" ansamblio atliktos, Ba
naičio subalsuotų dainų partijos 
padarė labai gerą įspūdį. 

Tačiau kalbant iš kitos pusės — 
retas išeivijos dainininkų kolek
tyvas gali pasididžiuoti tokiu 
muzikaliu ir kūrybingu akompa-
nuotoju kaip Jonas Govėdas. I 
programą buvo įtrauktos kelios 
profesionaliai parašytos jo 
kompozicijos. Tačiau jų originalu
mo laipsnis galėtų būti aukš
tesnis. Savito komponavimo brai
žo siekti padėtų reiklesnė iš
raiškos priemonių atranka. Ga
biam muzikui to nuoširdžiai 
linkime. 

Koncertas prasidėjo Stasio Šim
kaus daina Lietuviais esame mes 
gimę (žodžiai Jurgio Sauer-
wein'o). Harmoniniu atžvilgiu tai 
„kietas riešutas" choristams. Gal 
dėl kelionės nuovargio (artistai iš 
Toronto į Čikagą važiavo autobu
su), o gal dėl koncer t in io 
patyrimo stokos, vyriškoji voka
linių partijų pusė šiek t iek 
„pasimetė". Ką gi, visko bemuzi
kuojant pasitaiko. Tačiau, kad 
„Volungės" ansamblis turi visas 
gerąsias interpretacines savybes, 
įrodė virš programos a cappella 
(be ins t rumentų pr i ta r imo) 
atlikta chorinė daina Tykus buvo 
vakarė l i s . Balsai skambėjo 
sodriai, spalvingai, dinamiškai. O 
piano ypač puikiai! 

„Volungės" ir „Gintaro" an
samblių pasirodymas daugeliu 
atžvilgiu priminė gražiai pra
vestą dainų ir šokių muzikos 
vakaronę. Čia pritiko tartum 
liaudiškas kapelas imituojantys 
instrumentinės muzikos įterpi
mai (pagyrimo verti „Gintaro" 
ansamblio muzikantai) ir kai 
kurias dainas gražiai užvedančios 
jaunos solistės Eugenija Ambro-
zaitytė ir Adriana Karkaitė. 

Išgirdome jauną, iš torontiečių 
l ietuvaičių okteto sumania i 
Dalios Viskontienės išugdytą 
mišrų chorą. Labai svarbu šį 
meniškai pajėgų dainininkų būrį 
materialiai remti, sudaryti progų 
jiems dažniau pakeliauti. 

Šį kartą, Draugo pakviesti, jie 
koncertavo salėje, kurioje 
didžiąją klausytojų dalį sudarė 
senesnės kartos atstovai, tuo tar
pu kai scenoje — su nedidelėmis 
išimtimis — dainavo jaunimas. 
Tikėkimės, kad tai tik atsi
tiktinumas, o ne koks nors „so
cialinis simptomas". Tikėkimės, 
kad į jaunuosius kanadiečius dai
nininkus, progai pasitaikius, 
dėmesį atkreips jųjų amžiaus 
Čikagoje gyvenantys lietuviai, ir 
sėkmingai užmegzti kultūriniai 
ryšiai palaipsniui sustiprės. 

Vladas J a k u b ė n a s (1904-1976) Vytauto Maželio nuotrauka 

Biržai pagerbė 
Vlado 

atminimą 
I R E N A S K O M S K I E N Ė 

Ne visiems lemta grįžti į 
Tėvynę gyvenant, kad ir senat
vėje, ypač vyriausios kartos meni
ninkams. Taigi grįžtama ir po 
mirties, kadangi „sukūrusiems 
kultūros vertybių persikėlimas 
anapus gyvenimo upės nėra mir
t is", rašė Stasys Šimkus, „nes jų 
darbai šioj pusėj gyvi; veikia ir 
kovoja toliau". 

Tas pasakytina ir apie Vlado 
Jakubėno kūrybą. Daug jo kūri
nių buvo atl ikta Nepriklausomo
je Lietuvoje, nemažai ir užsienyje. 
Tačiau maloniausia, jog jie skam
ba ir dabartyje: prisimenu 1972 
metais profesorės A. Dvario-
nienės fortepijono klasės stu
dentu koncertą Vilniuje. Tada 
TV kurso studentė A. Lazauskaitė 
skambino Vlado Jakubėno „Le
gendą" ir „Iš pasakų krašto". 

1989 metais Vilniuje įvyku
siame Lietuvių išeivių muzikos 
festivalyje skambėjo Vlado Jaku
bėno fortepijoninis ciklas „Miško 

„Gintaro" ansamblio jaunimas po koncer to Čikagoje balandžio 4 dieną Po koncerto priėmimo svečiams i* Kanados metu - viduryje „Volunges" choro vadove Dalia Viskontiene. J o n o Tamulaičio nuo t raukos 

vienuma" (1952). Jį skambino 
pianistė A. Eitmanavičiūtė, o 
Lietuvos Nacionalinės Filharmo
nijos simfoninis orkestras, diri
guojamas Juozo Domarko, grojo 
Vlado Jakubėno Pirmąją simfo
niją. 

Gražiai pažymi visas Vlado 
Jakubėno sukaktis jo vardo drau
gija Čikagoje, kurios pirmininkas 
— niekad nenuilstantis nuo 
darbų savo Tėvynės labui Edvar
das Šulaitis — pernai vasarą 
įsteigė ir Vilniuje šios draugijos 
skyrių. Taip atsirado galimybė 
pagerbt i kompozitoriaus 
atminimą jo gimtinėje — Bir
žuose. Nedidelio, bet nuoširdaus 
biržiečių inteligentijos ratelio 
dėka — 1991 m. gruodžio 13 d. 
Biržų visuomenė buvo pakviesta 
į savo žemiečio atminimo vakarą. 

Prie namo (senoji evangelikų 
reformatų klebonija), kuriame 
1904 metais gimė Vladas Jakub
ėnas, susirinko jo giminės, pažį
stami, miestelio inteligentija, 
svečiai. Kalbėjo miesto meras 
Valentinas Mizeikis, Kultūros 
skyr iaus vedėjas Vygantas 
Mural i s , muzikos mokyklos 
direktorius Juozas Puplauskis, 
Biržų muziejaus direktorius Algi
mantas Baublys; laikraščio Bir
žiečių žodis redaktorius Algirdas 
Butkevičius, Vlado Jakubėno 
pusbrolis Povilas Jakubėnas. 

Memorialinę lentą kompozi
toriui atidengė muzikologė Rita 
Nomicaitė — Vlado Jakubėno 
draugijos, Vilniaus skyriaus 
pirmininkė. Dabartinė memo
rialinės vietos aplinka, kuri, anot 

Aleksandros Balčiauskienės, 
tada buvo idealiai graži, tvark
inga, biržiečius privertė susimąs
tyti ir daug ką įsipareigoti. 

Memorialinė ceremonija užsi
baigė pamaldomis evangelikų re
formatų bažnyčioje, kurias celeb-
ravo pastorius Renholdas Moras. 
Maldų intarpus užpildė kūrybinis 
jaunimas: vilniečiai solistė Zene 
Kružikaitė ir Arūnas Staškus 
(vargonai), groję J. S. Bach'o 
„Ariją" ir Georg Handel'io 
„Diginare" iš „Te Deum". 

(Nukelta į 3 psl.) 
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1992 metų Mel Novikoff premija — Jonui Mekui 
San Francisco mieste balandžio 

25 dieną Jonui Mekui buvo 
įteikta 1992 metų Mel Novikoff 
premija. Šioji premija yra pava
dinta San Francisco filmų pio
nieriaus vardu ir Mel Novikoff 
Memorial Fund yra skiriama 
individui ar institucijai, kurių 
darbas pagilino ir praplėtė filmų 
žiūrovų žinias bei ugdė pasi
gėrėjimą pasaulio kinu. Anks
tesnieji premijos laureatai: Dan 
Talbot iš New Yorker Films 
(1988), SSSR Filmuotojų sąjunga 
(1989), Donald Richie (1990) ir 
filmų kritikė Pauline Kael (1991). 

San Francisco International 
Film Festival leidinys aprašo 
Jono Meko plačią veiklą filmų 
mene. Jis yra filmų gamintojas, 
teoretikas, kritikas, archyvinin-
kas, filmų rodytojas, filmų pa
skirstytojas, publicistas ir dosnus 
kitų filmų gamintojų finansuoto
jas. Save jis vadina „raving 
maniac of cinema" ir laikomas 
vienu iš filmą puoselėjusių ge
nijų. Be Film Culture žurnalo 
Film Makers' Cooperative ir An-
thology Film Archives — visus 
steigiant Mekas vaidino pagrin
dinę rolę — tas nuostabus sa
varankiškų filmų gamintojų 
sužydėjmas sept in tuoju šio 
šimtmečio dešimtmečiu būtų 
likęs tik sapnu. 

Vos atvykęs i Ameriką iš poka
rio Vokietijos 1950 metais, Me
kas nusipirko kamerą ir pradėjo 
filmuoti. Greitai jis iškilo ir kaip 
filmų kritikas. 1955 metais įstei
gė ir redagavo žurnalą Film 
Culture, rašė filmų meno skiltį 
New York'o laikraštyje The 
Village Voice. Tuo pačiu metu 
rašė poeziją ir filmų scenarijus. 
Tačiau pats didžiausias proveržis 
buvo rašymas filme, — tai Jono 
Meko filminė autobiografija. 
Meko ankstyvas troškimas (kaip 
ir jo kartos bendrų, kurie 1959 
meta i s buvo pavadint i New 
American Cinema Group) buvo 
reformuoti amerikietišką filmą 
Europos „Naujosios bangos" pa
vyzdžiu. Jis talkino kitų projek
tams, bet taip pat pagamino du 
geriausius tos eros filmus: „Guns 
of the Trees" (1962) ir „The Brig" 
(1964). Vėliau Mekas nebeturėjo 
laiko tokiems projektams, nes jis 
savo dėmesį sukaupė alterna
tyvinės filmų kultūros globai ir 

Jonas Mekas 

puoselėjimui. Jis filmavo savo pa
ties kasdienio gyvenimo frag
mentus, kai tik tam atsirasdavo 
proga. Per ilgoką laiko tarpą jis 
paruošė , juodraštį" filmui „Dia-
ries, Notės & Sketches, also 
Known as Walden". Tam, į ką jis 
anksčiau žiūrėjo tik kaip į provi
zorišką užsiėmimą — lavybas, kol 
turės laiko ištisam filmui — 

Vytauto Maželio nuotrauka 

dabar jis rado pateisinimą: gimė 
dienoraščio filmo žanras ir su juo 
subrendo Meko filmo menas. 
Tokie filminiai užrašai, kokius 
Mekas darė 1971 metais per savo 
kelionę Lietuvon, buvo sureda
guoti filmui „Reminiscences of a 
Journey to Lithuania" (1976). 
Medžiaga surinkta tarp 1949 ir 
1963 metų, buvo suredaguota 

filmui „Lošt Lošt Lošt". Medžia
ga iš 1964-1968 metų parodoma 
filme „ In Between", o šįjį sekė 
k i t i dienoraščiai, iš kurių pažy
mėtini „Paradise Not Yet Lošt" 
(1979) ir „He Stands in a Desert 
Counting the Seconds of his Life" 
(1969-1985). 

Jono Meko filmuose dominuoja 
B e a t G e n e r a t i o n ir egzis
tencial izmo vertybės: sponta
n iškumas , improvizacija, nuošir
dumas . Septintajame dešimt
metyje atsiradusi stipri kontra-
kul tūra buvo akstinas Mekui teo
rizuoti apie tokį filmą, kuris gali 
savitai išreikšti tas vertybes. Jis 
t ada suprato, kaip nepaprastai 
svarbu turėt i nepriklausomas in
stitucijas, kurios galėtų puoselėti 
t a s ilgai brangintas naujojo kino 
svajones. Kelerius metus Mekas 
rodė a v a n g a r d i n i u s f i lmus 
Char les Street Theater. 1962 
metais Mekas įsteigia New York 
F i l m - M a k e r s ' Cooperat ive, 
garantuojantį filmų paskirstymą 
kiekvienam filmų gamintojui. 
Nuo pa t pradžios šis koopera
tyvas buvo centras filmininkams, 
iki to laiko dirbusiems izolia
cijoje. Mekas kartu su kitais 
sukūrė pirmąjį muziejų, kuris 
buvo ski r tas filmui kaip menui. 
Anthology Film Archives New 
York'e buvo atidaryti 1970 metų 
gruodžio mėnesį ir per palyginti 
t rumpą laiką parodė daugiau 
kaip t r i s šimtus filmų, kuriuos 
susuko Amerikos savarankiškų 
filmų gamintojai ar didieji prieš
k a r i n i a i Europos filmų reži
sieriai. Savo pirmajame įsikū
nijime Anthology veikė dešimtį 
metų. 1979 metais ji įsigijo iš 
New York'o miesto buvusį teismo 
pasta tą savo rinkiniams ir filmų 
rodymui. Devintajame dešimt
metyje Mekas darbavosi suke
l iant pinigus, kad būtų galima 
Anthology Film Archives įruošti 
pastovią buveinę šituose teismo 
rūmuose. 1988 metais Anthology 
vėl atsidarė dideliam kinofilmų 
džiaugsmui. 

(Straipsnio San Francisco In
ternational Film Festival apie 
Joną Meką autorius yra David 
James , kuris redagavo greitai 
pasirodysiančią Princeton Uni-
versity Press leidžiamą knygą To 
Free the Cinema: Jonas Mekas 
and the New York Underground.) 

(kt) 

v • pagerbė Vlado Jakubėno atminimą 
(Atkelta iš 2 psl.) 

Biržų evangelikų reformatų 
bendruomenė seniai nebuvo gir
dėjusi gyvo profesionalų meno 
savo bažnyčioje, todėl ilgam 
prisimins šią šventą valandą. 
Visai neapšildomoje bažnyčioje 
muzikinė malda paskle idė 
dvasinę šilumą, o turiningas pas
toriaus Moro pamokslas ir jo 
maldos už Vladą Jakubėną visus 
jaudino. Beje, kunigas nepamiršo 
ir kompozitoriaus tėvo, Povilo 
Jakubėno — teologijos profeso
riaus, didelių jo darbų Lietuvos 
Evangelikų Reformatų Bažnyčios 
labui: 

Po pamaldų dėmesio centru 
tapo Biržų Muziejus, kuriame 
buvo eksponuojama paroda (iš 
Vilniaus Meno archyvo fondų), 
skirta Vladui Jakubėnui. Muzie
j a u s direktorius Alg imantas 
Baublys apgailestavo, kad įžymių 
šio krašto žmonių kūrybinis 
palikimas kažkodėl aplenkia jų 
gimtinę, kurioje jis būtų visų 
geriausiai saugomas ir mylimas. 

Vakare renesansinėje Biržų 
pilyje skambėjo Vlado Jakubėno 
muzika. Kūrinius fortepijonui 
skambino pianistai Virginija 
Daugirdienė ir Arūnas Staškus, 
o solistė Zene Kružikaitė pa
dainavo Vlado Jakubėno har
monizuotas lietuvių liaudies 
dainas. Kūrybinę, žurnalistinę 

Petras Ilgūnas 

kompozitoriaus veiklą, jo 
muzikos kritikos darbą išsamiai 
nušvietė muzikologė Rita Nomi-
caitė, o iš Čikagos atsiųsta vaiz
dajuostė apie Vladą Jakubėną 
papildė viską, kas „dainon nesu
dėta" jam gyvenant JAV. 

Savo pr is iminimais apie 
kompozitorių pasidalijo jį 
pažinojusi jaunystėje Biržų pasto
riaus našlė Aleksandra Bal-
čiauskienė ir neseniai JAV 

svečiavęsis Vlado Jakubėno gimi
naitis Paulius Guobužis. Biržų 
muzikos mokyklos vokalinis an
samblis, vedamas Palmyros Brie
dienės, užbaigė vakarą Vlado 
Jakubėno dainomis „Nurimk, 
sesut" bei „Išvežtųjų ir ištrem
tųjų giesme". 

Daug pasidarbavo biržiečiai 
išleisdami programa bukletą 
(autoriai Aleksandra Balčiaus-
kienė ir Jonas Dagilis), skirtą 

Biriai, 1958 

savo žemiečio gedulingos datos 
sukakč i a i . Miesto la ikraš t i s 
Biržiečių žodis, gruodžio 13 dieną 
buvo pašvęstas Vlado Jakubėno 
atminimui. Jame yra kompozi
toriaus sesers Halinos Dilienės 
prisiminimai apie savo brolį ir jų 
vaikystę bei jaunystę Biržuose, 
laikraščio redaktoriaus, kraštoty
rininko ir tautodailininko (jis yra 
memor i a l i nė s l en tos Vladui 
J a k u b ė n u i autor ius) Algirdo 

Dalia Rastenienė »** •» Taviarf", lfltl 
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Iš šių metų Vasario Šešioliktosios parodos „Dailė '92'*, vykusios Čiurlionio galerijoje, Chicago'je. 
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VASARIS TALLINN'E 

Olimpijos ūkuos man gaudė bėgiai, 
Ir dulkė nepasiekiamas lietus, 
Ir tikrino žiemos amuletus 
Portjė pačioj pavasario papėdėj. 

Aš gniaužiau saujoj Viešpaties metus 
Namuos, kur skaičiai buvo mus užsklendė, 
Koridoriuos, kur laisvės geismas sklendė 
Saldus kaip melas ir toks pat kartus. 

Žiūrėk, tariau; man pasirodė: sklendė 
Virš mūsų ženklas, trokštantis būties, 
Bet tolo vien šešėlis praeities: 
Į Nojaus laivą grįžtanti balandė. 

Stovėjome ant šelmenio paties; 
Mirgėjo miesto šviesuliai bejėgiai, 
Negundė niekas. Gaudė duslūs bėgiai. 
Kalbėjau: patalus ir man sniegai paties. 

1988 vasaris, 
1991 gruodžio 8 

MIESTAS 

Ir jį nuplaus kaip sopulį, 
Nuneš kaip sapno pusnį, 
Kaip širdgėlą nupūs jį 
Į tolųjį nekropolį. 

Ir niekad nenubusi jam, 
Jau niekad neužmigsi, 
Buvai, esi, o liksi 
Kitoj gyvybės pusėje. 

Ir suboluos tam blyksnyje, 
Kur droviai kirsis vėjai. 
Siela, kurią mylėjai 
Švelniausiam miesto linksnyje. 

ANNO DOMINI 

Išvaduok iš poezijos meno. 
Švietė juodos stigmatos. 
Aš kartojau: tai Viešpaties metas, 
O juk buvo vien mano. 

Kaip žiemos nematomas matas 
Tyli vardas ant lakšto. 
Kasdieninės ugnies ir vaško 
Duoki man savo metuos. 

Ir kai tamsą, kai juodąją šlaksto 
Gedulingas nakties palydas. 
Man pasaulis yra pasakytas 
Snaigės ant tavojo laiško. 

Beldžia! Niekas nebus uždarytas, 
Dega žvakė tiems, kurie mena. 
Išvaduok iš poezijos meno 
Kaip auštantis rytas. 

1991 gruodžio 8 

TRISDEŠIMT TRYS 

Tau Tėve, Vienatini Tau, . 
Ramintoja mūsų, ir Tau ši 
Ilga žiema, kurioje apkartau, 
Skaičiams teisėjų taukšint. 

Dėki mane prie šio laiko kurtaus, 
Einantį sulaikyki, 
Šešėlyje kalbinki, ten, kur Tau 
Ir aš kalėjau ne sykį. 

Mano skaičius atrakindamas man 
Teisiems jų skaičius padalyki, 
Tarną, teisiųjų įduotą teisman, 
Ranka tegul Tavo palytu 

Prie žodžio žodį dėjai 
Kaip išpirką prie nuopolio, 
Dabar — naktis be sopulio, 
Žaizda, kurią žadėjai. 

1991 vasara, 
rugsėjo 20 

Yra mano metas Taviesiem namam, 
Skiemuo iš gelmenio. Tau ši 
Alkio žiema, šitos dienos, aiman, 
Drėkstančios, — čia viešpatausi 

1990 gruodis, 
1991 gruodžio 28 

» .. 

Butkevičiaus straipsnis „Pareina 
kūrėjas namo" bei mano pačios 
straipsnis apie kompozitoriaus 
kūrybinio darbo laikotarpį Lietu
voje iki 1944 metų „Kompozito
rius, pianistas, muzikos kriti
kas". 

Taigi kompozitoriaus, mylė
jusio Lietuvą iš tolo, sugrįžimas 

į savo gimtinę nors buvo ir labai 
ilgas, bet jis įvyko ir praturtino 
savo žemiečius. Tai tik pradžia 
didelio darbo, kuriam užsimojusi 
Vlado Jakubėno draugija su 
būsimuoju savo skyriumi Biržuo
se. Nebuvo lemta Vladui Jaku
bėnui sugrįžti vėl į Nepriklauso
mą Lietuvą, pasivaikščioti 

vaikystės ir jaunystės takais' 
Biržuose, tačiau malonu, kad 
biržiečiai nepamiršo tavo 
žemiečio ir juo didžiuojasi, žavisi 
jo kūriniais. Šį pavasari Vlado 
Jakubėno draugijos Vilniaus sky
rius planuoja surengti kompozi
toriaus gimtadieni Kaune — jo 
jaunystės mieste. 
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Los Angeles scenoje vėl Dramos sambūris 
R Ū T A K L E V Ą 
V I D Ž I Ū N I E N Ė 

Pagaliau ir vėl mūsų Kalifor
nijos pak ra šč io l i e tuv ia i 
susilaukė savo mėgiamo Dramos 
sambūrio pasirodymo. Šį kartą 
skelbimas kalbėjo apie čia premi
juotą Lietuvos autorės Izabelės 
Lukošienės pjese „Karaliaus va
gis" , režisuojant Algimantui 
Žemaitaičiui ir per du vakarus 
vaidinant net dešimčiai Dramos 
sambūrio aktorių. 

Pjesė tai nėra drama, nors ji 
gali turėti dramatiškų momentų. 
Ji gali būti ir pasakos įsceniza-
vimu. Todėl šiuo atveju, vaiz
duojant tokios senos Lietuvos 
valstybės gyvenimo iškarpą, au
torius gali sau leisti vadovautis 
labiau fantazija negu pagrįstais 
fakta is . Čia rodomas senas , 
valdovų nuniokotas lietuviškas 
kaimas su vos gyvybe suge
bančiais palaikyti gyventojais, 
kai šalia savivaliauja poniški 
didikai, gudriai apeidami jais la
bai pasitikintį, neprityrusi ka
ralių. 

Pirmasis veiksmas buvo drau
ge ir graudus, ir kantrybe ban
dantis paveikslas. Čia nepaklus
nus, bet geras ūkininkas nuošir
džiai rūpinasi savo senute, vos 
bepaeinančia motina. Daug de
jonių, daug šlubavimo ir kalbų 
apie mirtį, bet dar vis neprista-
toma t ikra ūkininko aamenybė. 
kol neatvyksta Minist s ir Mi
nistrė Pirmininkė, sukta moteris, 
lengvai vyniojanti apie pirštą 
paslaugų Ministrą, kuris puola 
vykdyti kiekvieną jos įgeidį. 
Tačiau pirmasis bandymas išlup
t i iš vargšo ūkininko pinigus, jį 
vis bauginant savo visagalybe, 
t ė ra tik jo vargų pradžia. Pasi-

Los Angeles Dramos sambūris: (pirmoje eilėje) Juozas 
Pupius, Sigutė Mikutaitytė-Lownds, Daina Žemaitytė, 
Veronika Ragauskienė, Viltis Jatulienė, (antroje eilėje) 

režisierius Algimantas Žemaitaitis, Fredas Prišmantas, 
Ema Dovydaitienė, Amandas Ragauskas, Ramunė 
Vitkienė, Antanas Kiškis. 

rodo, ūkininkas slėpė savo 
namuose giliame urve seną savo 
motiną, taip ją išgelbėdamas nuo 
valdžios įsakymo suvežti visus 
senus žmones į mišką, kur jie 
buvo žvėrių sunaikinti. 

Motina nebuvo vien paprasta 
senutė, ji buvo aiškiaregė. Čia ir 
prasideda visa painiava, kai at
vykusiam ištirti įvykį Karaliui ji 
atskleidžia pranašystę, kad jis 
bus nunuodytas per puotą antrą 
Kalėdų dieną, nes Ministrė nori 
perimti valdžią. Karalius ir ne
tiki, ir tiki. Šis veiksmas, nors 
aktorių puikiai atliktas, buvo 

kiek ištęstas ir pilnas dejonių, 
ilgų monologų ir praeities pa
veikslų. 

Antrame veiksme vėl dejonės, 
šį kartą Karaliaus rūmuose, kur 
skundžiasi savo tarnaitėms ir pa
tarėjoms Karalienė dėl Karaliaus 
per mažo dėmesio jai. Tarnaitės 
jai praneša apie senutės mirtį, 
kurią ji buvo sau išpranašavusi, 
įdomiau pradeda darytis, tik kai 
Ministras ir Ministrė Pirmininkė 
vieni aptaria savo planą nunuo
dyti Karalių kaip tik per Kalėdų 
puotą. Tą jų pokalbį nugirsta 
viena tarnautoja. 

Trečiame veiksme jau įdomiau. 
Ten Karalius, nutaręs sužinoti 
savo valdžios užkulisius, naktį 
persirengia vagimi ir išeina į gat
vę, kur susipažįsta su kitu vagim. 
Jiedu išsikalba apie žmonių var
gelius, kai jie bado yra priversti 
eiti vagiliauti. Draugas vagis, 
padedamas Karaliaus Vagies, 
vykusiai išplėšia valstybės iždą, 
bet drauge jam praneša nugirstus 
tamsius pavaldinių planus. Pas
kutinis veiksmas įdomiausias, 
nėra nereikalingų plepalų, nes 
tai jau Kalėdų puota, groja muzi
ka ir vyksta šokiai. Yra ir nuodai 

auksinėje Karaliaus taurėje, bet 
šis viską žino, taigi paprašo pačią 
Pirmininkę atsigerti iš auksinės 
jo taurės, nuo ko ji miršta. Viskas 
baigiasi gerai ir linksmai. 

Taigi kokias išvadas buvo 
galima pasidaryti po šio vai
dinimo? Atrodo, kad nors pats 
veikalas publikos ir nebuvo tei
giamai įvertintas, mūsų aktorių 
darbas ir gabumai buvo ryškūs. 
Vaidyba buvo puiki, dekoracijos 
žavingos, režisūra gera. Per susi
būrimą po vaidinimo teko girdėti 
daug nuomonių, bet visi sutiko, 
kad galas atpirko ilgus postrin
gavimus. Aktorių nuoširdumas, 
įsigyvenimas į tokio seno laiko
tarpio pasaulį, buvo pasigėrė
tinas. Teko nugirsti ir įdomų 
spėliojimą, kad tai dabartis, 
įvyniota į senovės rūbą, ir kad toji 
Ministrė iš tikro ta i garsioji 
Prunskienė, o Karalius tai doras 
valdovas Landsbergis... 

Vaidino — Amandas Ragaus
kas, Ema Dovydaitienė, Juozas 
Pupius, Ramunė Vitkienė, Fre
das Prišmantas, Sigutė Miku-
taitytė, Viltis Jatulienė, Daina 
Žemai t a i ty t ė , Veronika Ra
gauskienė ir Aloyzas Pečiulis. 
Tai daugiausia mūsų žymieji 
aktoriai, pamatant ir keletą 
naujų veidų. 

Puikios dekoracijos — Virgi
nijos Barauskienės, talkinant 
Daliai Jasiukonienei ir Juriui 
Narbutui. Kostiumui — Emos 
Dovydaitienės, garsas ir muzika 
Pauliaus Jasiukonio, apšvietimas 
Algio Manto. Dar paminėtinos 
nekalbamose rolėse Agnė Ba
rauskaitė, Amanda Ragauskaitė 
ir Greta Zambacevičiūtė, talki
ninkai Domas Rinkevičius ir Ne
rijus Mikalajūnas. 

Taigi žiūrėsime, kokį gal vie
tinio autoriaus veikalą mūsų 
puikusis Dramos sambūris pasi
r inks kitą kartą. 

Kazio Sajos „Pranašas Joną" New York'e 
„Pranašą Joną", Kazio Sajos 

tragikomediją apie laivą nenau
dėlių, kuriuos klastingai į jų 
pačių pražūtį nuveda kapitonas ir 
įgula, šį pavasarį New York'e 
s tato Arts Club Theatre grupė. 
Spektakliai prasidėjo balandžio 
24 dieną. 

Kazys Saja, plačiai žinomas 
Lietuvoje ir Vidurio-Rytų Eu
ropoje rašytojas ir dramaturgas, 
šven t rašč io pasakojimu apie 
pranašą Joną pasinaudoja kaip 
a legor i ja gal ios vers l inin-
kavimui, godumui ir naikinimui. 
Joną pa l i eka J e ruza l ę ir 
pasprunka laivu, plaukiančiu į 
Tarsus miestą; Dievas jam liepęs 
keliauti į Ninevę. Nepasitikė
damas savim ir savo pranašiškom 

galiom, Joną apleidžia laivą, 
palikdamas jį godiems pirkliams 
i r prosti tutėms, kuriuos 
kapitonas manipuliuoja, nepai
sant vieno išminčiaus atkaklių 
perspėjimų. Tema ypač aktuali, 
atsižvelgiant į šiuolaikinį viešą 
įniršį prieš godumą ir stygių 
saiko mūsų pačių visuomenėje. 

Vaidinimą režisuoja Rasa Allan 
Kazlas, išvertusi ir Sajos tekstą 
į anglų kalbą. Vienuolikos artis
tų sudėtyje yra: Petrus Antonius, 
Ennals Beri, Dimitri Christy, 
Thomas Crouch, Marianne 
DeAngleis, Donald Brody, Gayle 
Hudson, John Steber, Gail 
Thomas, Noel Wilson ir Stephen 
VVyler. „Pranašą Joną" stato Arts 
Club Theatre organizacija, kuri 

jau nuo 1983 metų pasižymėjo iš 
Rytų Europos veikalų premjerom 
New York'e ir su amerikietiškų 
vaidinimų gastrolėm Baltijos 
šalyse. 

„Pranašo Jonos" spektakliai 
vyksta Aušros Vartų parapijos 
teatre, 570 Broorae Street (du 
blokai į šiaurę nuo Canal, tuoj 
pat į vakarus nuo Varick). 
Pastatymas turi „Eąuity Approv-
ed Showcase" pažymėjimą. iŠ viso 
bus šešiolika „Pranašo Jonos" 
spektaklių — gegužės mėnesį jie 
dar vyks: ketvirtadienį, penkta
dienį ir šeštadienį, gegužės 7-9,8 
v.v.; sekmadienį, gegužės 10,3 v. 
p.p.; ketvirtadienį ir penktadienį, 
gegužės 14 ir 15,8 v.v. Paskutinis 
spektaklių savaitgalis bus nuo 
gegužės 14 iki 24 dienos: ketvir
tadienį, penktadienį ir šeštadienį, 
gegužės 21, 22 ir 23, 8 v.v., 
sekmadienį, gegužės 24, 3 v. p.p. 
Dėl informacijų ir rezervacijų 
gal ima skambint i Camilie 
Weidhorn 718-768-0295 ar Rasai 
Allan Kazlas 212-633-0652. 

Raimundas Kaulius J o n o Tamulaičio nuotrauka 

Katiliaus smuikas 
E N R I Q U E A R I A S 

Retai girdime didžiuosius smui
kininkus grojant š iuolaikinę 
muziką, nes virtuozai mėgsta 
apsir ibot i k l a s ik in iu , s t an 
dartiniu repertuaru. Raimundas 
Katilius ir Larisa Labkova, pilna 
žodžio prasme tobulas muzikinis 
ansamblis, atliko pažengusios 
modernios, nepaprastai sunkios 
muzikos programą kovo 8 dieną 
Weill Recital salėje, Carnegie 
Hali, New York'e. Ši programa 
buvo pakartota kovo 11 ir 13 
dieną Harold Washington biblio
tekoje ir American Conservatory 
of Music, Čikagoje. 

Visuose koncertuose Katilius ir 
Labkova atliko k ū r i n i u s su 
visiška koncentracija ir muzikine 
kontrole. Girdint tokio kalibro 
grojimą, nebegalima kalbėti apie 
techniką, nei apie interpretaciją, 
nes klausytojas visiškai paskęsta 
muzikoje. Ir dar kokioje muziko
je! Tai tikrai ne muzika įpras
t inėm ausim g i rdė t i . Nuo 
brutalios Bartok'o Sonatos Nr. 1 
iki rapsodiškosios Rave l ' i o 
Tzigane Katilius įrodė kone 
velnišką instrumento kontrolę. 
Katilius grojo su tokiu intensy

vumu ir tokia aistra, kad jis 
neabejotinai išsiskiria iš daugelio 
smuikininkų. Jo paganiniška iš
vaizda akivaizdžiai liudijo gyvo 
kūrėjo užsiangažavimą degti 
menui. Ir dar nuostabiau, nebuvo 
jausmo, kad j is grotų aplodis
mentus — jaučiama buvo, kad tai 
muzikas, grojantis — muzikai, 
nesjis vienodu intensyvumu gro
ja ir tuščiai salei. 

Dalis šios programos galėjo būti 
klausytojams kiek atstumianti ; 
turiu omenyje kriptiškąją Ramey 
Siuitą ar Firsto niūriąją Black 
Sun. Stebinančiai hipnotiškai 
p r a s k a m b ė j o Osvaldo Bala
kausko Rain for Krakow ir nepa
ka r to j ama i o r ig ina l ia i Dorf-
mann'o ir Andrejevo kūriniai . 
Šalia programos menininkai dar 
pagrojo Castelnuovo — Tedesco 
linksmąją Figaro Parafrazę bei 
Brahms'o Vengrų šokį Nr . 2. Ši 
programa nebuvo visiems, t ik iš
r ink t ies iems — tiems, kur ie 
girdėję ją New York'e a r Čika
goje, p a t y r ė kone mis t in į 
išgyvenimą. 

(Dr. Enriąue Arias, American 
Conservatory Chief of Doctoral 
Studies, mums parašytą recenziją 
išvertė Dalia Kučėnienė.) 

Uršulė Astrienė su sūnum Donaldu demonstruoja margučių meną Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

Uršulės Astrienės margučių 
ir šiaudų paveikslų paroda 

Arta Club Theatre statomo Kazio Sajos „Pranašo Jonos" artistų sudėtis, prieky
je (klūpo) režisierė Rasa Allan Kazlas. 

Algio Norvilo* nuotrauka 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Chicagoje vyksta liau
dies menininkės Uršulės Astrie
nės velykinė paroda. Paroda skir
ta pažymėti ponios Astrienės 
artėjančiam aštuoniasdešimt
mečiu! ir jau dvidešimt penkerius 
metus nenutrūkstančioms jos 
kasmetinėms Velykų margučių 
marginimo pamokoms muziejuje. 
Nuo 1967 metų muziejus orga
nizuoja šias pamokas, kurias 
ponia Astrienė dabar dėsto kartu 
su kelių kartų šeimos nariais. 

Uršulė Astrienė gimusi Lietu
voje, Jungtinėse Valstybėse 
gyvena nuo 1949 metų. Ji pasi
reiškė kaip talentinga meni
ninkė, dekoruodama margučius 

ir kurdama paveikslus iš šiaudų. 
Būdama maža mergaitė, ėmė 
sku t inė t i kiaušinius i r te
betobulina ši meną dabar. Savo 
šiaudų paveiksluose Astrienė 
naudoja kvieči 4 ir rugių stiebus, 
varpas. Menininkė juos perp
jauna, išlygina ir priklijuoja prie 
spalvingos fono medžiagos, 
sukurdama subtilius, lietuvių 
liaudies meno motyvais sekan
čius vaizdus. 

Uršulė Astrienė vedė pamokas 
ir demonstravo savo kūrybą viso
je Amerikoje Jos darbai buvo 
eksponuoti Grand Rapids Meno 
galerijoje, Annhurst kolegijoje ir 
Michigan State universitete. J i 
taip pat surengė keletą perso

nalinių parodų Čiurlionio gale
rijoje ir Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje Čikagoje. 
Nemažai jos margučių ir šiaudų 
paveikslų yra įsigiję privatūs 
kolekcionieriai bei firmos. 
Astrienės kūryba buvo palankiai 
aprašyta Chicago Daily News, 
Chicago Tribūne, Grand Rapids 
Herald, Grand Rapids Press laik
raščiuose, o taip pat Amerikos 
lietuvių spaudoje. 

Paroda tęsis iki gegužės 
mėnesio galo. Ją ga l ima 
aplankyti kasdien nuo 10 v.r. iki 
4 v. p.p. Penktadieniais iki 8 v.v. 
Pradedant gegužės 1 dieną, pa
rodos lankytojai yra kviečiami 
užsukti ir į Kristalo kambarį, kur 
jaukioje aplinkoje kas penkta
dienį galės pabendrauti su savo 
draugais ir pažįstamais. 

D. L. 

Rusijos ateitis 
(Atkelta iš 1 psl.) 

mas, kurį jūs čia paminėjote, yra 
gana stichiškas, tačiau jame yra 
racionalus grūdas. Š ia ip ta i 
humanitarizacija atrodo kaip ir 
eilinė sovietinė kampanija, tar
kim liaudies ūkio chemizacija. Po 
marksistinių s t ruktūrų aukš
tajame moksle žlugimo, atsirado 
laisva vieta ir ją reikėjo kuo nors 
užpildyti. Tam reikalui labai tiko 
kultūrologija, kaip labai abstrak
tus ir bendras dalykas. Tačiau šis 
gana biurokratiškas judėjimas iš 
viršaus susijungė su labai r imtu 
judėjimu iš apačios. Nes daugelis 
sovietinės valdžios a t m e s t ų 
mokslininkų buvo radę kultūrolo-
gijoje nišą savo veiklai. Tokiu 
būdu šis procesas netapo eiline 
fikcija ir įgavo rimtą išraišką. Bū
tent tokiu būdu ir susikūrė mūsų 
kultūrologijos katedra Maskvos 
universitete. 

UGNIUS TRUMPA: Norėčiau 
sužinoti apie Jūsų požiūrį į 
universitetų ateitį bendrai, tiek 
Rusijoje tiek visame pasaulyje. 

A L E K S A N D R A S DOBRO-
CHOTOV'AS: Aš visai sutinku 
su tais Vakarų sociologais ir 
kultūrologais, kurie mano, kad 
dvidešimt pirmas amžius bus uni
versitetų amžiumi. Matyt, kad 
ateityje universitetai pradės vai
dinti vaidmenį, panašų į jų 

Viduramžių vaidmenį. O gal net 
ir didesnį, kadangi yra pastebima 
ryški krizė tradicinių politinių 
institutų. Ir parlamentai , ir fi
nansiniai centrai , ir grynai poli
tiniai vienetai jau ne visada save 
pateisina. Dabar ypač išauga 
dvasinio autoriteto rolė. Kol kas 
tai daugiausia būna charizma
tinių vadų rolė, kas yra labai pa
vojinga. O universitetas, iš prin
cipo, galėtų suvaidinti dvasinio 
parlamento rolę, kuris ruoštų vi
suomeninę nuomonę, būtų nuola
tine vieta dialogui. Ir dar kuo jis 
yra patogus: jis ne t ik kon
servuoja vertybes (jo tradicinis 
pašaukimas gelbėti, saugoti ir 
vystyti kultūrą), bet ta ip pat jis 
yra ir žmonijos kultūrinė atmin
tis, kultūros perdavimas naujoms 
kartoms. O taip pat , tai yra 
ir humanitarinių, ir tiksliųjų 
mokslų susitikimo vieta. Tai la
bai svarbu, nes dvidešimtasis 
amžius visus mokslus vos ne 
galutinai išskyrė. Todėl ir iškilo 
poreikis kurt i dirbtines sąjungas 
— biofiziką a r panašiai. Ir, mano 
manymu, yra labai svarbu ne t ik 
fizikus mokyti kultūrologijos, bet 
ir humani tarams suteikti pa
grindines tiksliųjų mokslų žinias, 
bent tam, kad jie suvoktų skirtu
mus taip šių mokslo šakų. 

UGNIUS TRUMPA: Dėkoju 
J u m s , Profesoriau, ir l inkiu 
sėkmės tiek Jums, tiek visai 
kultūrologijos katedrai. 


