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Lietuvių išeivijos ir Lietuvos dailės suartėjimas 
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Mūsų literatūros 
klasikas Balys Sruoga 

Telesforas Kulakauskas. Balio 
Sruogos portretas, 1947. Popierius, 
anglis, 42 z 30. 

Kaip širdies plakimas reiškia 
kūno gyvybę, taip kūrėjai — sa
vo krašto gyvastį. Ir kaip kiek
vienas širdies tvinksnis smai
liais zigzagais įbrėžia savo veik
lą kardiogramoj, taip kiekvie
nas menininkas įrašo save į sa
vo krašto istoriją. Vieni širdies 
tvinksniai aukštesni ir smailes
ni tarytum kalnynų viršūnės. 
Kiti — mažesni, lygesni, tartum 
pamatas toms viršūnėms iškilti. 

Vienas Lietuvos širdies tvink
snis, jos dvasios gyvasties statu-
sis kalnas, įsirėžęs į lietuviškos 
kultūros knygon aukštųjų vir
šūnių neramiu braižu. Tai ra
šytojas, poetas, dramaturgas, li
teratūros profesorius — Balys 
Sruoga, nuo kurio mirties 1997 
m. spalio 16 d. sukako penkias
dešimt metų. 

Apie Balį Sruogą prirašyta 
daug išsamių biografijų, daug 
brangių jo studentų, draugų, 
bendradarbių atsiminimų. Dau
gelis šių knygų autorių pabrė
žia įspūdį, kad artinantis prie 
Sruogos ir jo kūrybos, Jautiesi 
kopiąs į staigius didelio kalno 
šlaitus". O gal, apibūdinant jo 
gaivališką ir gilią asmenybę, 
įvykdžiusią didelius užmojus, 
suradusią naujus kūrybinius 
kelius, geriausiai tinka paties 
Sruogos eilėraščio posmelis: 

Tolyn iriuos... Įniršo bangos, 
Juodais siaubūnais brukąs, 

dangos, 
Į aukštį kyla volai brangūs — 
Tolyn iriuos... 
Iš tikrųjų Sruogai buvo lemta 

irtis prieš daugelį įniršusių liki

mo bangų. Kaip ir visų didelių 
kūrėjų, jo dvasia sunkiai tilpo į 
kasdienybės rėmus, į mokyklų 
rutiną. Ją traukė visuomeninė-
kultūrinė veikla. Dar mokslei
viu būdamas, Balys Sruoga jau 
giliai suprato mokslo svarbą. 
Principas „švieskimės ir švies
kime" artimas jo širdžiai. 

Tačiau svarbiausias Sruogos 
jaunystės polėkis buvo poezija. 
Net ir ankstyviausioji jo lyrika 
nebeturėjo lietuvių poezijai 
įprastos Maironio įtakos. Sruo
ga pasuko į naujas lyrikos for
mas, į nuotaiką ir muzikalumą. 
O draugystė su poetu Jurgiu 
Baltrušaičiu Sruogą pasuko 
simbolių keliais. Sruogos poezi
ja — kilimas į saulę (kūrybos 
simbolį), į beribes aukštumas, į 
kosmines jėgas. Tačiau ryšys su 
lietuvių liaudies dainų dvasia 
nenutrūko. Gimė ne vienas 
nuostabus eilėraštis, kaip „Nu
mylėta, numylėta, tu, žemele" 
Daugeliui Sruogos eilėraščių 
mūsų kompozitoriai sukūrė pui
kią muziką, kuri dažnai skam
bėjo operose ir koncertuose. 

Gaivalinga Sruogos jaunystės 
poezija, kurią dainavo Sruoga, 
maištingas individualistas, bu
vo jam lieptas į poetinį teatrą. 
Tai sritis, kurioje plačiausiai 
išsiskleidė Sruogos talento 
sparnai. 

„Vilkolakis", — humoro ir sa
tyros teatras, kurio vienas iš 
steigėjų buvo Sruoga, rašytojui 
buvo tartum namai, kuriuose 
vis platyn augo jo šakoti talen
tai. Jų vaisius Sruoga dosniai 
dalino būsimiems meninin-
kams-teatralams. Ne veltui 
„Vilkolakio" šūkis — „laisvai 
augti ir auklėti mene ir meno 
žygius sergėti". Šie tikslai Sruo
gos dėka buvo pasiekti išaugi
nant naują Lietuvos teatralų 
kartą, pažadinant didesnį vi
suomenės dėmesį literatūrai ir 
atkreipiant į ją kritiškesnį 
žvilgsnį. 

Pats Sruoga, studijavęs Mu-
enchene pas garsius to meto te-
atrologijos, meno istorijos, sla-
vistikos-baltistikos profesorius, 
rašė daug kritikos straipsnių 
bei knygų recenzijų. Žinoma, 
įsigydamas ne vieną priešą iš 
senųjų „literatūros vilkų". Kaip 
žinome iš gyvenimo praktikos, 
4 vatą nesuvyniotas" tiesos pa
sakymas retai, jeigu iš viso, bū
na draugiškai priimtas. O Sruo-
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Pažintis su išeivijos daile 
prasidėjo dar sovietmečiu, kai 
pamažu imta jungti ją į Lietu
vos kultūrą. Nuo septintojo 
dešimtmečio vidurio Lietuvos 
dailės muziejus Vilniuje ėmėsi 
rengti personalines žymesnių 
išeivijos dailininkų1, ypač gra
fikų (nes jų kūriniai labiausiai 
transportabilūs) parodas. Viena 
pirmųjų buvo Viktoro Vizgirdos 
tapybos paroda 1966 metais. 
Atskirų išeivijos dailininkų pa
rodų ypač padaugėjo devintojo 
dešimtmečio antroje pusėje, o jo 
pabaigoje jau buvo surengtos ir 
dvi didelės kolektyvinės paro
dos: 1988 metais — „Lietuvių 
išeivijos dailininkų kūrybos pa
roda" Vilniuje ir 1989 metais — 
„Pasaulio žemaičių dailės paro
da". „Klaipėdoje ir Vilniuja". Be
veik visos šios parodos turėjo 
neblogai parengtus katalogus, 
teikiančius svarbiausią infor
maciją apie Lietuvoje iki tol 
mažai žinomus dailininkus. Ta
čiau ne visiems buvo atviri ke
liai į tėvynę, dalis dailininkų ir 
patys, nenorėdami turėti jokių 
ryšių su sovietmetinėmis insti
tucijomis, nevažiavo į okupuotą 
kraštą arba atvykdavo tik pri
vačiai susitikti su artimaisiais. 
Visokiausi barjerai iškildavo ir 
tyrinėjant bei propaguojant iš
eivijos dailę. Sakykim, lei
džiant XX a. lietuvių dailės isto
riją visų joje aptariamų išeivių 
sąrašas turėjo būti aprobuotas 
LKP CK sekretoriaus. 

Atkūrus Lietuvos valstybin
gumą, iš esmės pasikeitė Lietu
vos ir išeivijos dailės ryšiai, at
sirado daugybė naujų integra
cijos galimybių ir būdų. Plačiu 
srautu pasipylė įvairių autorių 
ir įvairios meninės vertės do
vanojami kūriniai, didesnės ar 
mažesnės kolekcijos. Kai kas 
net ėmė baimintis, kad išeivių 
kūryba perpildys Lietuvos mu
ziejų saugyklas, o jos parodos 
atims ir taip limituotą ekspo
zicinę muziejų erdvę. Many
čiau, kad tokie nuogąstavimai 
perdėti. Suprantamas ir gerbti
nas išeivijos menininkų noras 
grįžti į tėvynę svarbiausia savo 
būties dalimi — kūryba, su
pažindinti su ja besidominčią 
menu Lietuvos visuomenę. Lai
kas padės nustatyti, kas ir 
kokią turi išliekamąją vertę. 

Atkūrus nepriklausomybę, 

skirtoji Adomo Galdiko 100-
mečiui ir Lietuvai dovanotos 
Prano Domšaiėio kūrinių kolek
cijos parodos sulaukė rimtų 
mokslinių katalogų, bet jų iš
vaizda kukloka, nėra spalvotų 
iliustracijų. Kitos parodos arba 
iš viso neturėjo katalogų, arba 
buvo pasitenkinta menkais buk
letėliais. Perdėm skurdus, saky
kim, 19% metų pradžioje atida
lytos Viktoro Petravičiaus kū
rybos parodos, skirtos garbin
gam jo 90-meėio jubiliejui, kata
logas. Ypač varganai jie atrodo, 
lyginant su Šiuolaikinio meno 
centro parodų katalogais ar net 
sovietmečio to paties Petra
vičiaus, Vytauto Kazimiero Jo
nyno, Kazio Varnelio ir kitų 
išeivijos dailininkų parodų ka
talogais. Čia paminėtinas ir 
gražus Petravičiaus 90-mečiui 
skirtos Lietuvos dailininkų pa
rodos „Dovana Petravičiui", su
rengtos 1996 metais Lietuvių 
dailės muziejuje Lemont, Illi
nois (JAV), katalogas (leidybą 
parėmė Europos tarybos infor
macijos ir dokumentacijos cent
ras Vilniuje I. Suprantama, vi
siškai pasikeitė ir sumenko 
biudžetinis LDM finansavimas, 
tačiau tikriausiai ir nesistengta 
kokiais nors būdais gauti papil
domų, šių katalogų leidybai rei
kalingų lėšų, t.y. eita lengviau
siu keliu. 

Aptariamuoju laikotarpiu pa
daugėjo Lietuvos dailės muzie
jaus filialų, juose eksponuoja
mos kelios išeivių dovanotos 
kolekcijos. Kiek anksčiau atida
rytuose Radvilų rūmuose ilgą 
laiką veikė Lietuvai dovanotų 
išeivijos dailininkų kūrinių pa
roda, drauge buvo rodomas di
delis Vytauto Kašubos skulptū
rų rinkinys, 1991 metais par-
siųsdintas į Lietuvą Beatričės 
Vasaris pastangomis. Kelerius 
metus ten buvo eksponuojamos 
Genovaitės Kazokienės 1994 
metais Lietuvai dovanotos Aus
tralijos bei Ramiojo vandenyno 
salų meno ir išeivijos lietuvių 
dailininkų, daugiausia gyve
nančių Australijoje, kūrybos ko
lekcijos. Nacionalinės galerijos 
atidarymo proga 1993 metais 
buvo surengta didele kolekty
vinė paroda „Sugrįžimas. Dova
noti kūriniai. Tapyba, grafika, 
skulptūra". I šią galeriją buvo 
perkelta ir minėtoji Vytauto 

* Straipsnis parengtas pagal pra
nešimą, skaitytą Tarptautinės dai
lės kritikų draugijos konferencijoje, 
Lietuvos sekcijos seminaro progra
moje. 
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Lietuvos dailės muziejus toliau Kašubos skulptūrų paroda, kuri 
rengė išeivijos kūrybos parodas veikia lig šiol. Deja, pasikeitė 
ir kaupė ją savo fonduose. Nuo Kazio Varnelio ir Antano Tamo-
1991-ųjų pradžios iki 1996 šaičio sumanymai VDM globai 
metų Lietuvos dailės muziejus atiduoti turtingus savo rinki-
surengė apie 16 personalinių nius, ir apskritai šių rinkinių 
išeivijos dailės parodų2. Tik perkeldinimo į Lietuvą klausi

mas komplikuojasi. 
Vilniuje parodyta dovanotų 

Prano Domšaičio kūrinių kolek
cija nuo i993 metų yra ekspo
nuojama Klaipėdos paveikslų 
galerijoje 1994-aisiais įkurtas 
naujas Žemaičių dailės muzie
jus Plungėje, kurio atidarymo 
metu įvyk, antroji Pasaulio 
žemaičių paroda. Tuo pat metu 
pasaulio žemaičių taikomoji de
koratyvine "«ailė parodyta nau
jose Telšių parodų salėse. 
Žemaitijoje surengtos persona
linės iš ten kilusių Juozo Bag
dono (1991. Adomo Galdiko 
(1993). Telesforo Valiaus 80-
mečio (1994) parodos Antano 
Mončio kūrybos palikimas par
vežtas į Palangą, ir netrukus 
ten turėjo būti pradėta ruošti jo 
ekspozicija. Ne vienas išeivis 

Magdalena B i r u t ė S t a n k ū n i e n ė 

surengė savo kūrybos parodų 
gimtosiose vietose: Magdalena 
Birutė Stankūnienė — Mari
jampolėje, Zita Sodeikienė — 
Jurbarke, pomirtinė Jokūbo Da
gio paroda atidaryta Biržuose. 
Paminėtinos 1993 metais Pa
nevėžyje ir Kėdainiuose sureng
tos Ievos Pocius skulptūros pa
rodos. Taigi išeivių kūryba 
pasklido po visą Lietuvą, o so
vietmečiu jie patys galėjo lanky
tis tik keliuose didžiausiuose 
Lietuvos miestuose. 

Šiek tiek mažiau negu LDM 
aptariamuoju laikotarpiu išei
vijos parodų surengė Kauno 
M.K. Čiurlionio dailės muziejus 
ir Mykolo Žilinsko galerija. Pa
rodyta dalies tų pačių autorių 
'1993-1994 metais —jubiliejinė 
Adomo Galdiko, 1994 metais — 
Viktoro Vizgirdos. 1995 metais 
— Juozo Bagdono ir Magdale
nos Birutės Stankūnienės) kū
ryba. Iš kitų paminėtinos jubi
liejinė Alberto Vesčiūno tapybos 
ir grafikos paroda (1991). net 
trys Adolfo Valeškos kūrinių ir 
jo darytu etnografinių fotografi
jų parodos (1993. 1994, 1995), 
taip pat trys Algimanto Švėgž
dos dovanotų kūrinių (1992, 
1993. 1994'. Žibunto Mikšio 
(1996' kūrybos ir kitos ekspozi
cijos. 

Dauguma LDM, KČDM ir 
naujose periferijos meno galeri
jose bei muziejuose surengtų 
parodų tipologiškai mažai kuo 
skyrėsi nuo devintajame de
šimtmetyje vykusių personali
nių ir kolektyvinių išeivijos 
dailės ekspozicijų. Rodoma tai. 
kas turima arba naujai gauta, 
dažnai be aiškesnės koncepci
jos, be griežtesnės atrankos. 

Konceptualesnės naujo tipo 
parodos pirmiausia susijusios 

Iš seri jos „Tolima iemė" 1995 

su 1992 metais įsteigto Vilniaus 
Šiuolaikinio meno centro veikla 
ir jo direktoriaus Kęstučio Kui
zino projektais bei tarptauti
niais ryšiais. Suprantamas 
Šiuolaikinio meno centro dė
mesys modernizmo ir postmo
dernizmo išeivijos dailės reiški
niams, naujoms meno raiškos 
formoms. Greta pripažintų vy
resniosios kartos meistrų i Anta
no Mončio paroda — 1992 me
tais, Romo Viesulo. Kazimiero 
Žoromskio — 1993 metais, nori
ma pristatyti mažiau žinomą 
viduriniosios ir jaunosios kartos 
dailininkų kūrybą (Vyto Sakalo, 
Vlado Žiliaus parodos — 1993 
metais, Stashu Kybarto — 1994 
metais, Audriaus Plioplio ir 
Mary' Strasevičius — 1995 me
tais.) Iš_ personalinių parodų 
savo užmoju ir originalumu iš
siskyrė visus ŠMC rūmus užė
musi „Stasio Eidrigeviciaus re
trospektyva, 1973-1993'. Ypač 
reikšmingos 1996 metų pra
džioje įvykusios dvi Fluxus 
judėjimui skirtos parodos: .Jur
gis Mačiūnas. Fluxus menas — 
pokštas (iš Gilberto ir Lilos Sil-
vermanų kolekcijos;" ir „Ilga is
torija su daugeliu užuomazgų. 
Fluxūs Vokietijoje 1962-1994". 
kurių atidarymo metu dar buvo 
surengta jaunųjų lietuvių daili
ninkų fluksistinė akcija. Tai 
tikrai įspūdingas projektas, 
kurį įgyvendino Vilniaus ŠMC 
ir Stuttgart'o ryšių su užsienio 
šalimis institutas, pristatęs Lie
tuvos visuomenei pasaulyje la
biausiai išgarsėjusį lietuvių 
menininką avangardistą plačia
me tarptautiniame kontekste. 
Ne mažiau įdomi ir katalogine 
šių parodų medžiaga bei atga
benti į Vilnių kiti Fluxus skirti 
leidiniai. Ypač išskirčiau Jurgio 

Mačiūno parodos katalogą, ku
riame įdėta gerai parinkta plati 
dokumentacija ir tiesiogiai su 
Lietuva susiję Mačiūno laiškai 
Vytautui Landsbergiui bei in
terviu su pastaruoju. 

Grįžtant prie jau minėtos Au
driaus Plioplio ir Mary Strase-
vičiaus parodos, pavadintos 
„Mano gyvenimo forma", reikia 
pažymėti, kad tai dalis „Chi-
cago Artists Internationar pro
gramos, kuri numato tarptau
tinį keitimąsi muziejų ir gale
rijų specialistais bei parodomis. 
Šioje programoje dalyvaujantis 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejus pasiūlė ŠMC būti jo part
neriu. 1995 metais į Čikagą 
buvo nuvežta Kęstučio Kuizino 
kuruojama paroda „Neseni do
kumentai:" naujos lietuvių dai
lės tendencijos", kuri veikė Bal
zeko muziejuje ir pateikė Lietu
vos dailininkų projektus, brėži
nius, tekstus, skaidres, vi-
deomedžiagą bei kitą meninių 
idėjų dokumentaciją. 

Naujoviškas Lietuvos ir iš
eivijos dailės integracijos pavyz
dys — parodos „Three agendas" 
i „Trys dienotvarkės"), surengtos 
Šiuolaikinio meno centro pagal 
Kęstučio Kuizino projektus Bu
dapešte (1995) ir Tamperėje 
(1996). Dalyvauti pirmojoje 
buvo pakviestas Kazys Varne
lis, POST ARS grupė su insta
liacija „Autobusas" ir Gedimi
nas Urbonas, antrojoje, be Var
nelio, vėl dalyvavo POST ARS. 
tik su kitais kūriniais (perfor-
mansų fotografijos ir videodoku-
mentacija), o vietoje Gedimino 
Urbono šį kartą buvo Jonas 
Gasiūnas. Varnelio įtrau-kimas 
į šias parodas prasmingas, nes 
jis atstovavo tai dailės 
krypčiai, kurios atitinkamu is
toriniu jos raidos tarpsniu Lie
tuvoje nebuvo. Parodos koncep
ciją plėtoja ir puikiai išleisti 
abiejų parodų katalogai — kiek
viename įdėti trijų dailės kri
tikų straipsniai atspindi „trijų 
dienotvarkių", t.y. trijų šiuo
laikinės dailės raidos tarpsnių 
kritikos kontekstą. 

Kai kurie išeivijos dailininkai 
dalyvavo ŠMC surengtose ko
lektyvinėse Lietuvos dailės pa
rodose. Varnelis buvo kviestinis 
svečias antrojoje grupės „24" 
parodoje (1992). Gyvenanti Lie
tuvoje Karia Gruodis su video-
instaliacijomis dalyvavo Kęs
tučio Kuizino kuruotoje parodo
je „Joana Arkietė. Aštuoni ko
mentarai" ir metinėje George 
Soros šiuolaikinio meno centro 
surengtoje parodoje „Dėl grožio" 
(abi 1995), kurią sudarė Sandra 
Skurvidaitė ir Raimundas Ma-
lašauskas. Stasio Eidrigevi
ciaus kūriniai buvo įtraukti į 
Erikos Grigoravičienės suma
nytą parodą „Veiksmas ir vaiz
dinys" (1992) Ypatingas pata
riamosios integracijos pavyzdys 
buvo ir ŠMC surengta Vilniaus 
dailės akademijoje vieną se
mestrą dėsčiusio Kęstučio Zap-
kaus studentų paroda „Geros 
blogybės" (1992). Cia tiktų bent 
trumpai paminėti kitus Dailės 
akademijos ryšius su išeivija. 
Be Zapkaus, padėstyti joje 1992 
metais buvo kviestas Žibuntas 
Mikšys 1995-aisiais dizainerių 
praktikai Dailės akademijoje 
vadovavo Vladas Žilius (šios 
praktikos darbų parodėlė buvo 
surengta „Arkos" galerijoje). 
Kaziui Varneliui ir Vytautui 
Kašubai suteikti Dailės akade-

(Nukelta į 2 psl > 
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mijos daktarų, o Antanui Tamo
šaičiui — garbės profesoriaus 
vardas. Paminėtinos ir išeivių 
įsteigtos premijos akademijos 
studentams: Viktoro Vizgirdos 
premija (steigėja Elena Vizgir
diene) — tapytojams už kū
rybišką „Ars" tradicijų tesimą, 
Kazio Varnelio premija — už 
geriausius studentų meno die
nų darbus, Antano Tamošaičio 
— už kūrinius, susijusius su 
tautodaile. 

Dar liko trumpai apžvelgti 
išeivijos dailininkų parodas 
naujai susikūrusiose privačiose 
bei atskirų institucijų galerijose 
ir lietuvių dailininkų parodas 
— išeivių bendruomenėse. Iš 
galerijų aktyviausia šios kryp
ties „Vartų" veikla. 1993-1995 
metais čia surengtos aštuonios 
išeivijos menininkų parodos: 
1993 metais — Vyto Sakalo, 
poetės Aldonos Gustas piešinių 
ir Ivonos D. Kaz-Jepsen ob-
jektų-dėžučių, 1994 metais — 
Vlado Žiliaus piešinių ant po
pieriaus, 1995 metais — dvi Al
gimanto Kezio fotografijų ir lei
dinių, Jolantos Janavičienės 
piešinių ir Tomo Sipavičiaus ta
pybos parodos. „Vartų" veikla 
išsiskiria dar ir tuo, kad ši gale
rija surengė Lietuvos dailės pa
rodų išeivijos bendruomenėse. 
1995 metais ji parodė nuolati
nių savo eksponentų kūrybą 
Balzeko Lietuvių kultūros mu-

U parodo* .Langai", vykusio* Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois, 
1993 m. birželio 6-14 d. — kairėje: Algimanto Kezio nuotrauka, dešinei*! 

Mūsų literatūros 
klasikas Balys Sruoga 

ziejuje ir Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje. 

Penkias išeivių dailininkų pa
rodas surengė „Lango", dvi — 
„Lietuvos aido", dar po vieną 
kitą — „Arkos", „Siaurės Atė
nų", Kultūros fondo ir Medalių 
galerijos. Galerijose parodyti 
savo kūrybą gali mažiau žinomi 
ar net visai Lietuvoje negirdėti 
išeivijos dailininkai. Sakykim, 
„Langas" pristatė skulptorių iš 
Paryžiaus Adomą Samogitą 
(1991), surengė dvi Inos Skar-

džiūtės-Kozel tekstilės (1993, 
1994) ir Jūratės Bigelis-Silver-
man popieriaus meno (1994) pa
rodas. Žibunto Mikšio parodų 
surengta „Šiaurės Atėnų" ir 
Šiaulių galerijose, taip pat Vil
niaus universiteto bibliotekoje. 
Adomo Galdiko jubiliejui paro
dą iš savo fondų surengė Na
cionalinė Martyno Mažvydo bi
blioteka. 

Atskirai norėčiau pažymėti 
integracijos reiškinius ekslibri
so baruose, kur bene anksčiau 

Jolita Kavaliūnaitė 

BARBORĖLĖ 
Rytmečio paukščiams pračiulbėjus, bun

dančios saulės spinduliams prasiliejus ir įsi
skverbus į apgenėtų krūmelių apsuptą namą, 
kėlėsi Barborėlė. 

Dar ne visai apšviestame miegamajame ji 
priėjo prie tualetinio stalo, patraukė stalčių, 
įkišo į jį ranką, išsitraukė kojines ir... apsi
džiaugė. 

-r Kaip gera, kad vakar suspėjau atrinkti 
tas visas „pančiakas", galvojo ji. — Dabar 
man besirengiant jos nesimaišys ir nebegrės 
pavojus „apsipančiakinusiai" iš namų išeiti. 
Pagalvojus apie vos išvengtą pavojų net šiur
pas perbėgo jai nugara. 

Nemažiau sekėsi jai ir rūbinėje. Nuo pa-
kabituvo nuėmė suknelę ir į ją pasižiūrėjus 
vėl ji nudžiugo savo darbštumo pasekmėmis: 

— Vis dėlto gerai, kad tą „kalnierių" užva
kar nuardžiau ir jo vietoj prisiuvau apykak
lėlę, o tuos „guzikus" pakeičiau sagomis. Da
bar visai kitaip — gražiau apsirengusi — gy
vensiu, galvojo ji. Nemažiau pasitenkinimo 
jai suteikė prijuostė, kabanti „žiursto" vieto
je, ir skautiškas kaklaraištis, pakabintas prie 
skautininkes aprangalc. — Ir tas „šlipsas* 
jau pašalintas, galvojo ji. 

Sekėsi jai taip pat ir brangenybių dėžutėje. 
Tarp gintarėlių gražiai sulietos jos auksinės 
grandinėlės spindėjo „lenciūgėlių" vietoje.o 
sagutės tvarkingai gulėjo „broškių" skyrelyje. 

Tik sunkiau jai buvo su tomis „paduškė-
lėmis". Gi tiek ji jų buvo prisisiuvinėjusi! 
Tiek ji jų gražiomis tautinių spalvų tulpėmis 
išsikaišiusi! Bet ir čia Barborėlė save nusi-
gailėjo. Gi tvirtavalė ji buvo. Ir jas — tas „pa-
duškėles" — sudėjo su visais kitais savo pa
šalintais daiktais į šiukšlių maišą ir, jį tvirtai 
užrišus, ryžtingai leidosi laiptais į namo po
žemius, kur, jį palikus, užrakino duris ir rak
tą giliai įgrūdo į raštinėlės raktų stalčių. Ir 
tada su karžygišku pasiryžimu ėmėsi siūlo ir 
adatos ir puolė į darbą. Ir netrukus Bar-
borėlės namuose ant minkštasuolių ir kėdžių 
spoksojo nemažiau spalvingos, nemažiau tul-
pctos pagalvėlės ir šis — estetiškas — kėdžių 
minkštumas viliote viliojo pažįstamus ir 
riraugus. Ir atvažiuodavo pas ją svečių ir 
viešnių iš arti ir toli, rytais ir vakarais, žie
mą ir vasarą. 

ir vaišinga buvo ta Barborėlė. Ir, žinoma, 
vaišinti turėjo kuo. Užrakinus „skiepą", įsi-
taisr rūsį, kuriame rauginti agurkai ir 
k .-įpustai jau seniai buvo perkelti iš „bliūdų" į 
dubenius, ir pagal užraugimo datą sužymėti 
ir tvarkingai sueiliuoti spintoje. 

Tačiau iš susijaudinimo beveik ji drebėjo, 
k.n teko tarkuotų bulvių mišinio kupinus 
šaukštus pirmą kartą lieti į keptuvę. Gi jaut

ri buvo ta Barborėlė. 
— Kažin ar iškeps jie tokie pat skanūs 

kaip ir „petelnėje"? rūpinosi ji. Tačiau bulvi
nių blynų smagus čirškėjimas ją ilgainiui nu
ramino. 

Tad ir vėl su atgijusiu pasitikėjimu Barbo
rėlė sukiodavosi rytais, vidudieniais ir vaka
rais savo jaukioje virtuvėlėje. Ir galų gale 
vieną dieną vietoj „pašmožintų cibuliukų" py
lė pakepintų svogūnėlių ant didžkukulių, ku
riais ji ruošėsi vaisinti svečius. 

Teisybė, didelis buvo Barborėlės namų per
tvarkymas. Bet dabar, jį atlikus — atsinauji
nus fiziškai ir dvasiškai — ji ir vėl laukė 
svečių. 

Suskambėjo priekinių durų skambutis, ir 
apsivilkusi suknele su balta apykaklėle ir 
smulkiomis sagutėmis, pasipuošusi auksine 
grandinėle ir gintarine sage, apsijuosusi tul-
pėta prijuostėle, su ramiu pasitikėjimu pla
čiai ji atidarė duris ir su šviesia Šypsena suti
ko seniai lauktus svečius. 

Nuoširdžiai kvietė Barborėlė juos į vidų, 
sodino ant pagalvėlėmis išpuoštų kėdžių, vai
šino keptuvėje iškeptais bulviniais blynais ir 
dar iš rūsio atneštais dubeniuose pateiktais 
raugintais agurkais ir kopūstais. Gi gera bu
vo ta Barborėlė. 

Kai atėjo laikas svečiams išvykti, linkėjo ji 
jiems geros kelionės ir žadėjo su jais susi
rašinėti 

O jie — tie taip laukti svečiai — tarė: 
— Kaip miela su tokiu komunikabiliu" 

žmogumi pabendrauti tokiuose „konfortabi-
iiuose" namuose. 

Nesuprato Barborėlė tų jų tartų žodžių. 
Būtų jie — tie ilgi ir nesuprantami žodžiai — 
gal ją ir išgąsdinę, jei ji nebūtų pamačius, 
kad jos svečiai jai šypsosi. Taip ji suvokė, kad 
jie ją giria ir šis jų nuoširdumas giliai sujau
dino jos širdelę. 

— Palaukite, — tarė ji. — Neišleisiu jūsų 
taip. Įdėsiu jums šį tą parsivežti namo. 

Ir ryžosi ji bėgti į rūsį, kur buvo sukrovus 
pilna gėrybių, bet iš to susijaudinimo netyčia 
pagriebė raktus į „skiepą", iš kurio atnešė 
maišą su tomis išmestomis „pančakomis" ir 
„paduškomis", su tais nevykusiais „kaime
liais" ir „guzikais", su tais nereikalingais 
„lenciūgėliais" ir „bliūdais", su tomis pašalin
tomis „petelnėmis" ir „broškėmis" ir įdavė jį 
jiems. 

— Parsivešite... pasidžiaugsite! — tarė ji. 
Paėmę sunkų maišą, svečiai nudžiugo ir 

tarė: 
— Čia tikrai „adekvatiška" dovana. 
— Kaip jau sakote, tegu taip ir būna, — 

šluostydamasi ašaras prijuostėles kampuku, 
Barborėlė lydėjo išvaža svečius. 

Išvykus svečiams, nusileido saulė, nutilo 
paukščių čiulbesys ir svirplių smuikavimas ir 
kitų vabalų čežėjimas pradėjo kilti iš namus 
apsupančių krūmelių ir žolės. O Barborėlė, 
padėjus galvą ant pagalvėlės, ramia sąžine 
saldžiai užmigo. 

Viktorijos Daniliauskaitės kūrinys. 

ir prasidėjo aptariamieji proce
sai. Pirmosios lietuvių eksli-
brisų parodos Vakaruose iš as
meninių kolekcijų buvo sureng
tos 1973 metais, o 1980-aisiais 
Čikagoje lietuvių ir anglų kalba 
buvo išleistas išeivijos kolekcio
nieriaus Vitolio Vengrio albu
mas Lietuvių ekslibrisai, ku
riame drauge buvo sudėti Lietu
vos ir išeivijos autorių kūriniai. 
Tas pats Vitolis Vengris padėjo 
1991 metais Vilniaus meni
ninkų rūmuose surengti parodą 
„Užsienio lietuvių ekslibrisai;", 
išleistas katalogas su jo įvadu. 
Plėtojant Lietuvos ir išeivijos 
ekslibristų ryšius, daug priside
da vilnietis dailininkas Alfon
sas Čepauskas. Bendromis išei
vijos ir Lietuvos pastangomis 
buvo surengta Vydūno 125-
mečiui skirta ekslibrisų paroda-
konkursas, 1993 metais ekspo
nuota Šilutėje, vėliau Vilniuje, 
Kultūros fondo galerijoje, ga
liausiai 1995-aisiais Čikagoje. 
Joje dalyvavo fr buvo premijuo
ta ypač daug išeivijos daili
ninkų. Konkurso rengimui ir 
katalogo leidimui aukojo Čika
gos lietuviai. Lietuvoje jubiliejų 
proga nuolat skelbiamuose ek
slibrisų konkursuose drauge su 
kitų kraštų ekslibristais dažnai 
dalyvauja ir lietuvių išeiviai 
(Vytautas Virkau, Adolfas Vai
čaitis, Viktoras Simankevičius, 
Archibaldas Bajoratas, Veroni
ka Švabienė ir kt). 

Iš kitų dailės šakų dar rei
kėtų išskirti ko.miką ir tarp
tautinius keramikos simpoziu
mus Panevėžyje. Nuo 1990-ųjų 
šį renginį organizuoja Panevė
žio da'iės galerija. Labai akty
vus simpoziumų dalyvis ir kon
sultantas y a keramikas iš JAV 
Rimas VisGirda Jis dalyvavo 
pirmajame simpoziume 1989 
metais, taip pa; 1991, 1992, 
1994 metais. Jo straipsnis įdė
tas ir puikiai i leistame Pa
nevėžio simpoziumų kataloge 
(parėmė Soros Šiuolaikinio 
meno centras). Beje, vienas iš 
Panevėžio keramikos simpoziu
mo iniciatorių Alvydas Pakark-
lis nuo 1991-ųju apsigyveno 
JAV, Čikagoje, kur neblogai 
įsitvirtino, ir dar keletas kera
mikų, neseniai išvykusių iš Lie
tuvos. 

Išeivijos bendruomenių pa
stangomis Lietuvos dailininkų 
parodų daugiausia surengta 
JAV, Čikagoje ir Lemont'e. Jau 
Čikagos Čiurlionio galerijoje 
pirmieji personalines parodas 
surengė Vytautas Ciplijauskas 
ir Rimtas Tarabilda, 1987 me
tais — Rimantą- Dichavičius, 
1988 metais — Vytautas Valius 
ir Vija Tarabildienė. 1987 me
tais ir Algimantas Kezys pirmą 
kartą įtraukė dviejų Lietuvos 
fotografų kūrinius į savo ren
giamą kasmetinę fotografijos 
parodų ekspoziciją Čikagoje 
Tokių parodų jau surengta 
dvidešimt keturios, ir jose 
drauge su išeiviais gausiai daly
vavo Lietuvos fotomenininkai. 

Atgimimo metais JAV įvyko 
kolektyvinių lietuvių grafikos 
parodų: Čikagoje — „Dovana 
Čiurlionio galerijai", Lemont'e 
— „Lietuvos dovana mums" (abi 
1991). Jdomu, kad pirmąją pa
rodą sudarė Lietuvos dailininkų 
Sąjūdžio rėmimo grupės dovana 
Amerikos lietuvių .bendruome
nei. 42 daUininkų 85 kūriniai 
po truputį privačių asmenų 
buvo suvežti į Čikagą. Tais pa
čiais metais Lietuvos kultūros 
fondas ir Dailininkų sąjunga 
drauge su Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejumi suorganiza
vo Čikagoje „Lietuvių grafikos 
ir akvarelės" aukcioną. 1991 
metais Čikagos Čiurlionio ga
lerijoje buvo surengta Vilniaus 
dailininkų grupės paroda, skir
ta Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi
nimo komiteto baigiamajam sei
mui (komitetas ir globojo šią 
parodą). 1992-aisiais Lemont'e 
įvyko Eglės Jaškūnienės suda
ryta paroda „Vilniaus grafika ir 
akvarelė". Išleisti visų šių pa
rodų ir aukciono katalogai. Tai 
pačiais 1992 metais Melbourne, 
Australijoje, karališkajame tech
nologuos institute įvyko Mikalo
jaus Vilučio organizuota lietu
vių šiuolaikinių estampų paro
da, kurią finansiškai parėmė 
Australijos lietuvių jaunimo 
sąjunga, katalogo leidybą finan
savo Atviros Lietuvos fondas. 

Iš naujausių kolektyvinių pa
rodų ypač įdomi 1996 metų 
kovo mėnesį Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Čikagoje 
atidaryta sovietmečiu kurto 
nonkonformistinio Lietuvos me
no paroda, sudaryta iš privačių 
Amerikos rinkinių (JSmuggled 
Art" — „Kontrabandinis me
nas"). Jos kuratorius Dana? 
Lapkus, dailėtyrininko specialy
bę įgijęs Vilniaus dailės aka
demijoje, vėliau tobulinęsis Uni-
versity of Illinois at Chicago, 
daug reiškiasi Čikagos lietuvių 
meniniame gyvenime. Naujas 
to gyvenimo reiškinys — 1994 
metais Čiurlionio galerijoje su
rengta dailininkų, per pastaruo
sius dešimt penkiolika metų at
vykusių iš Lietuvos gyventi į 
JAV, paroda. Joje dalyvavo 
dvidešimt keturi menininkai, 
daugiausia VDA auklėtiniai. 

JAV surengta ir personalinių, 
daugiausia grafikos ir fotografi
jos, parodų. Pažymėtini Algi
manto Kezio projektai ir jo pa
rodų rengimo iniciatyva. Vienas 
gražiausių aptariamos integra
cijos pavyzdžių yra Viktoruos 
Daniliauskaitės raižinių ir Algi
manto Kezio fotografijų bendros 
tematikos paroda „Langai", 
įvykusi 1992 metais Lemont'e. 
1995-aisiais Vilniaus „Vartų" 
galerijoje ir 1996-aisiais Le
mont'e surengta Kezio fotogra
fijų paroda „Grįžtančių paukš
čių preliudijos: Lietuva — be
vardės impresijos" 1994 metais 
Lemont'e ir Leono Narbučio stu
dijoje Čikagoje įvyko Mykolo 
Vilučio grafikos, 1996 metais 

(Nukelta į 3 psl.) 
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ga, teatro ir literatūros atžvil
giu buvo aštrus, tiesus kritikas. 

Labiausiai Sruogą traukė tea
tras: ne vaidyba scenoje, bet 
kūryba scenai — dramatureii* 
Jo dramaturgijos pradžia — is
torinė drama „Milžino paunks-
mė", specialiai parašyta 1930 
metais paskelbtam literatūros 
konkursui minint 500 metų Vy
tauto Didžiojo mirties sukaktį. 

Kaip ir viskas ryšium su ypa
tingu Balio Sruogos asmeniu, 
taip ir šis jo kūrinys buvo tam 
laikotarpiui neįprastas: vertini
mo komisija net pažymėjo, kad 
„Milžino paunksmė" premijai 
netinkama. Tačiau ši drama 
greit sukėlė literatūrines aud
ras ir karštas polemikas ir įžie
bė didelį visuomenės susidomė
jimą. 

„Milžino paunksmė* tai visai 
naujoviškas kūrinys ne tik pa
ties Sruogos kūryboje, bet ir vi
soje lietuvių dramaturgijoje. 
Šioje dramoje pagrindinis vei
kėjas, Vytautas Didysis, net ne
pasirodo scenoje. Žiūrovas regi 
jį per jo draugų ir priešų veiklą. 
Vienas iš priešų buvo Vytauto 
pusbrolis Švitrigaila, kovomis ir 
intrigomis bandęs paveržt iš 
Vytauto Lietuvos sostą- Tik po 
Vytauto mirties išrinktas Di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu 
Švitrigaila dėjo pastangas visiš
kai atsiribot nuo Lenkijos ir Jo
gailos, supratęs, kad tai buvo ir 
Vytauto pagrindinis tikslas. 

Antra iš žymiųjų Balio Sruo
gos dramų — „Kazimieras Sa
piega". Kazimieras Sapiega, di
dysis Lietuvos etmonas ir Vil
niaus vaivada, buvo vienas iš 
galingiausių Lietuvos didikų 17 
amžiuje siekęs nutraukti pra
gaištingąją Liublino uniją. Bet 
pralaimėjęs mūšį, netekęs sū
naus, krašto intrigų nuvargin
tas, Sapiega, šios dramos pabai
goje, prabyla miniai mums žino
mu garsiuoju monologu. 

1943-metai, kada Hitlerio Vo
kietijai nepavyko sumobilizuot 
Lietuvos jaunuolius į SS bata
lioną (faktas, kuris absoliučiai 
nutylimas, kada Lietuva beato
dairiškai smerkiama už būtus 
ir nebūtus nusikaltimus), buvo 
siaubo metai visiems, ypač Lie
tuvos inteligentijai. Ypač tiems, 
kurie buvo suimti ir išvežti į 
Stutthofo koncentracijos sto
vyklą, kaip įkaitai. Jų tarpe — 
Balys Sruoga. 

Didžiadvasiai žmonės neleng
vai palaužiami, nors totalitari
niai režimai juos ypatingai lau
žo. Siaubingasis Stutthofas pa
laužė Sruogos kūną. bet ne dva
sią. Kaip vėliau pasakojo gyvi 
likę draugai, rašytojas parodė 
didelį dvasios atsparumą, o su 
neviltim kovojo, kaipgi kitaip, 
jei ne kūryba.. Baisiomis sąly
gomis Sruoga subūrė diskusinį 
kultūrininkų būrelį „Aitvarus" 
ir net parašė lyrinę tragediją 
„Pavasario giesmė" ir keturias 
komedijas: „Uošvė", „Dobilėlis 
penkialapis", „Pagunda", „Pran-
ciškiuko marškinėliai". Žmogus, 
kuris sugeba juoktis ir išjuokt 
nužmogėjimą, sunkiai palaužia
mas. 

Sovietams užėmus rytinę Vo-
kietiją, Sruoga buvo sugrąžin
tas Lietuvon. O tačiau... čia, iš
siilgtoj, numylėtoj tėvynėj, pra
sidėjo jam dvasinis kacetas. Nes 
Lietuva jau buvo pažymėta kū
ju ir pjautuvu, kurie plakė ir 
pjovė žmonių sielas. Nors Sruo
gai buvo leista profesoriauti Vil
niaus universitete ir trumpu 
laisvalaikiu atsidėti kūrybai, 
bet greitai pasidarė aišku, kad 
jo kūryba „netarnauja Tarybų 
Lietuvos liaudžiai", todėl kriti
kuotina, įtartina, reikalinga 
„taisymo" bei patarimų „iš 
aukščiau" Kada rašytojų susi
rinkime Sruoga pažada „pateik
ti naujų tarybinių heroizmų 

Petras Aleksandravičius. Balys 
Sruoga. Medalis, bronza, bareljefas. 
Dm 35. 

persmelktų kūrinių", galima su
prasti, kaip skaudžiai jo dvasią 
pjovė sovietinis pjautuvas. Tą 
pjūvį dar pagilino faktas, kad 
kaceto atsiminimų knyga Dievų 
miškas buvo piktai iškritikuota 
ir, Sruogai gyvam esant, neiš
leista. (.Dievų mišką išspausdi
no tik praėjus 10 metų po rašy
tojo mirties.) 

Šioje knygoje Sruoga aprašo 
šiurpius kalinių gyvenimo epi
zodus lakoniškai, be sentimen
tų, ironiškai žvelgdamas į vaiz
duojamą tikrovę. Kaip Algis Sa-
mulionis, monografinės studijos 
Balys Sruoga autorius, rašo, 
„Sava kančia Sruogai nebuvo 
esminis dalykas. Jam, rašytojui 
humanistui, buvo svarbiau su
vokti išgyventų baisybių prie
žastis., {pratimas šypsotis ten, 
kur niekas nesišypso, buvo 
Sruogos 'ežio dygliai' — prie
monė pakelt tai, kas siaubinga". 
[...] „Tragiškos ir siaubingos te
mos traktavimas kandžia ironi
ja ir pakaruoklišku humoru, jš-. 
skiria Dievų mišką iš įprastinės 
lietuvių literatūros. Ta knyga 
daro su niekuo nepalyginamą 
įspūdį". 

Šiuo metu Dievų miškas iš
leistas anglų kalba. Vertėją—., 
rašytojo dukraitė Aušrinė. 

Kaip ir daugelio genialių as
menybių, taip ir Sruogos gyve
nimas buvo audringas ir skau
dus. Ypač jo pabaiga. Negana, 
kad kaceto palaužta sveikata, 
kad kankino ilgesys ir nežinia, 
kur pokario chaosas nunešė my
limą žmoną ir dukrą. Rašytoją 
slėgė ir dvasinis nuplakimas. 
Apie tai sužinom iš jo draugų, 
pažįstamų, studentų prisimini
mų knygoje Balys Didysis. 

Rašytojo dvasios plakėjai-nio-
kotojai — sovietinės vidutiny
bės — žmonės, pilni pagiežos ir 
pavydo „buržuazinės Lietuvos 
genijui. Jie nuolat Sruogą „mo
kė" kaip „tapti tarybiniu rašy
toju", nuolat „taisė", piktai kri
tikuodami jo brandžiausią, kan
čioje gimusį, veikalą Dievų miš
ką, patys būdami toli už lite
ratūros ribų. Toje, vis tirštėjan
čioje socrealizmo tamsoje, rašy
tojo paguoda buvo jo studentai: 
jie gerbė jį ir jo kūrybą, suprato 
gniuždomą dvasią, gausiai lan
kė jo paskaitas. 

Sruogai mirus. į laidotuves 
susirinko minios žmonių, ir, 
žinoma, kaip prisiminimuose 
rašo jo studentai, prisistatė rai
ti kareiviai — „apsauga". Val
džia susirūpino, kad tik nekiltų 
patriotinis prasiveržimas. Ir mi
ręs Sruoga buvo tarybinei no
menklatūrai pavojingas! „Paly-
dėjom į paskutinę kelionę švie
sų ir dorą žmogų, kuriam už tai 
buvo atlyginta fizinėm ir dva
sinėm kančiom", rašo atsimi
nimų knygoje Elena Naginskai-
tė-Vajėgienė. 

Bet Balys Sruoga tebegyvas 
mums savo kūryboje ir tebegy
va jo numylėta Lietuva. Para
frazuojant jo žodžius Kazimiero 
Sapiegos lūpose, norisi pasakyt, 
kad: „Pokomunistinio chaoso 
speiguose, po stora abejingumo 
miline, tebeplaka tikroji Lietu
vos širdis — gydanti-kelianti-
kylanti". Tuo Balys Sruoga visa
da tikėjo 

Ngolė Jankutė 
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20-ojo amžiaus žmogaus rūpesčiai 
VYTAUTAS 

GIRDZIJAUSKAS 

Sunkiausi tarp šių nusikaltimų 
yra ne autorių persekiojimas, ne 
cenzūros ribojimas, ne knygų 
deginimas. Yra nusikaltimų 
daug sunkesnių — panieka kny
goms, jų neskaitymas. 

Josif Brodskį/ 

Gyvename paradoksų amžiu
je. Nebuvo nuo amžių leidžiama 
tiek daug knygų, nekuriama 
tiek filmų, nestatoma tiek teat
rų ir mokyklų kaip dabar. Nie
kada nebuvo tiek rašytojų, dai
lininkų, kompozitorių, moksli
ninkų kaip šiame amžiuje. Nie
kada nebuvo žmogus pakilęs 
tiek aukStai —jau beveik ranka 
pasiekiamos žvaigždės. Ir nie
kada nebuvo nupuolęs taip že
mai, nesielgęs taip niekingai ir 
įžūliai kaip 20-ajame amžiuje. 
Niekada nebuvo tiek žudančių 
ir nusižudančių, tiek nežinomų 
kapų, tiek mirtinų ligų ir ligo
nių, tiek bepročių, debilų, kito
kių išsigimėlių. Niekada nebuvo 
žmogus pasiekęs tokios galimy
bės — jis pajėgus susprogdinti 
savo planetą ne vieną, o kelias 
dešimtis kartų. Ir niekada jis 
nebuvo toks silpnas ir bejėgis 
kaip dabar. Pats prieš save silp
nas. Nieko esminga daugiau ne
sužinojęs apie save kaip prieš 
šešis ar septynis tūkstančius 
metų. Jei anais laikais jis galėjo 
save guosti ir viltis kitapusiniu 
gyvenimu, kitapusine būtimi, 
tai dabar ir to beveik nebeliko. 
Mokslas, į kurį 19-asis amžius 
dėjo tiek daug vilčių, nieko nau
ja apie žmogų ir apie Visatą ne
pasakė — mirtis kaip buvo, taip 
ir liko tokia pat mįslinga ir ne
įžvelgiama. Ji neatvėrė ir tur
būt neatvers savo slaptingų du
rų, nepaisant visų pastangų, 
kurias deda tiek mokslininkai, 
tiek dvasininkai, tiek kiti atei
ties būrėjai. Literatūra, ir apsk
ritai menas, tebėra vos ne vie
nintelė oazė, kurioje 20-ojo am
žiaus pabaigos žmogus gali gau
ti atgaivą, susigrąžinti dvasios 
ramumą, rasti tikslą. Supranta
ma, jeigu jis nori ieškoti, jeigu 
knyga jam dar tebėra neįkaino
jama vertybė. 

Trisdešimt septyni iškiliausi 
mūsų amžiaus kūrėjai (nuo 
1903 iki 1997) dalijasi su mu
mis mintimis, išsako savo rū
pesčius apie kūrybą, žmogų ir 
pasaulį knygoje Kalba Nobelio 
premijos laureatai (Vilnius: Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidyk
la, 1997). Knygos sudarytojo, re
daktoriaus ir komentatoriaus 
Juozo Jasaičio žodžiais tariant, 
..skaitydamas šias paskaitas, 
pasijunti tarytum patekęs į tik
ra intelekto, dvasios puotą" (p. 
8;. Tam, kas yra susirūpinęs tik 
savimi, kas yra patikėjęs išga
ninguoju konkurencijos ir vers
lo dėsniu, ši knyga naudos daug 
neduos. Jis čia nieko neras apie 
pelną, pridėtinę vertę, šešėlinę 
ir kitokią ekonomiką. Nėra čia 
receptų kaip daryti karjerą, tap
ti prezidentu, įminti painias ir 
suktas loterijų pinkles, susi-
šluoti milijonus. Bet apie žmogų 
ir pasaulį jie čia sužinos šį tą 
daugiau nei iki šiol. Apie kūry
bą taip pat. Ir apie kultūrą. 

Savo rūpesčius svarbiausiais 
mūsų amžiaus klausimais išsa
ko visų kontinentų literatūros 
korifėjai. O tuo pačiu ir infor
muoja, skelbia. Antai apie Pietų 
Amerikos kultūrą, jos savitu
mą, jos dvasią Gabriel Garcia 
Marąuez vienas sakinys sutei
kia daugiau žinių nei ištisi en
ciklopedijų tomai: .Dar praėju
siame šimtmetyje vokiečių de
legacija, paskirta tyrinėti tarp-
vandenyninio geležinkelio sta
tybą per Panamos sąsiaurį, pa
reiškė, kad projektas įmanomas 
tik su viena sąlyga: jeigu bėgiai 
bus gaminami ne iš geležies, 
kuri retai aptinkama tame re
gione, bet iš aukso" (p. 231). 

Jorif Brodskij 

Perskaičius šiuos žodžius prieš 
akis iškyla šio auksinio konti
nento keistenybės ir paslaptys, 
kurios mums, europiečiams, 
taip branginantiems auksą, da
rosi visai nesuprantamos. Ki
taip tarus, genialusis autorius 
tas paslaptis prie mūsų priarti
na, šiek tiek praveria duris į 
jas. Apie savų kontinentų (ir ne 
tik geografinių) keistenybes kal
ba Egipto prozininkas, drama
turgas ir eseistas Naguib-Mah-
fouz („Aš verčiau pavaizduosiu 
šią islamo civilizaciją kaip besi
keičiančią dramatišką padėtį ir 
pabrėšiu vieną ryškiausių jos 
bruožų", p. 299), Tolimųjų rytų 
šalies prozininkas Kenzahuro 
Oe apibūdina apie Japonijos ir 
savo paties dvilypumą (šiuolai
kinė Japonijos kultūra, būdama 
maksimaliai atvira Vakarų įta
kai, ilgai sugebėjo išlaikyti pas
laptingų dalykų, visiškai nesu
prantamų ar bent sunkiai su
prantamų Vakarų žmonėms", p. 
367). Pietų Afrikos eseistė ir 
prozininkė Nadine Gordimer 
apie kūrybą ir būtį, sako: „Pra
džioje buvo žodis. [...]. Žodis, ta
pęs Kūriniu" (p. 338). Gal tik iš 
Australijos neatėjo šį kartą jo
kios žinios. Truputį apmaudu. 
[N. B. Australas nobelistas Pat 
riek White mirė prieš keletą 
metu! 

Arčiausiai mūsų, žinoma, Eu 
ropa. Jos rašytojų knygoje be
veik dvi dešimtys. O daugiausia 
laurų gavę iš europiečių — 
prancūzai. Su jais gali varžytis 
tik amerikiečiai, nors Pietų 
Amerika mažai kuo nusileidžia. 
Tai didieji. O iš mažųjų tautų 
didžiuotis gali islandai, turin
tieji savo Halldor Laness, čekai 
— Jaroslav Seifert, serbai — 
Ivo Andrič. Iš artimųjų arčiau
siai mūsų širdies, suprantama, 
Czeslaw Milosz, kurį nuo mūsų 
skiria tik kalba. Ir gimtinė, ir 
mokslo metai prabėgo čia, Lie
tuvoje. Lietuvos jis niekada ne
užmiršo, ją jis laikė ir tebelaiko 
„mitų ir poezijos žeme" (p. 220), 
Lietuvos dvasios jo niekad nėra 
palikusios. „Yra palaima iš liki
mo gauti tokį mokyklinių ir uni
versitetinių studijų miestą, kok
sai buvo Vilnius, — fantastiš
kas į šiaurės girias perkeltas 
itališkas baroko architektūros 
miestas, kur kiekviename ak
menyje glūdi istorija" (ten pat). 
Tai glosto širdį, kelia dvasią, 
leidžia viltis, kad 21-ojo am
žiaus panašios sandai os knygo
je atsiras ir tikrai lietuviškas 
įrašas 

Nors tai ir nėra pats svar
biausias dalykas, bet kai žvilg
teri į istoriją, pasidairai po pa
saulį, kai klausą pasiekia, akį 
užgauna ne tik Czeslaw Mi-
losz'o, bet ir Oskaro Milašiaus, 
Adomo Mickevičiaus, Igno Do
meikos, Kazimiero Simonavi-
čiaus (Simenavičiaus) vardai ir 
pavardės, iškyla aibė klausimų, 
į kuriuos argumentuotai atsa
kyti niekas negali. Kaltės lyg ir 
nėra — tokie buvome, tokie ir 
tebesame, geranoriškai turtina
me pasaulio kultūrą, likdami 
šešėlyje. Nesugebėjome net 
svarbiausiųjų ano meto doku
mentų — statutų, kuriais gali 
didžiuotis visa Europa, parašyti 
savo kalba. Per mažai agresy
vūs, per menkai ambicingi, per 
lėti, žodžiu, lietuviški. O gal dar 
mūsų laikas ateis. Juk ne už 
kalnų bendri Europos pinigai, 
vis menkesnė sienų, kitų barje
rų reikšmė. Kalbų, kultūrų ni
veliacija, vienodėjimas. Supran
tama, lietuviškas substratas 
ten nebus labai jaučiamas, bet 
21-ojo amžiaus Europos pilie
čių, matyt, tai labai netrikdys. 
Gal ir gerai. 

Dar vienas artimesniųjų — 
Josifas Brodskis su savo „Lie
tuviškuoju divertismentu". Ir 
nors šioje knygoje apie Brodskio 
„lietuviškąją meilę" neužsime
nama, bet kūryboje ir biografi
joje ženklų yra likę. O Vilnius ir 
vyresnieji vilniečiai jo žingsnius 
dar mena. Dar ir dabar, po jo 
ankstyvos mirties (1996), jo bal
sas nostalgiškai suskamba Vil
niaus universiteto aulose. O po 
jo prabyla Czeslaw Milosz, To
mas Venclova, išvertęs pluoštą 
jo kūrybos į lietuvių kalbą. 

Kūrybos tema, greta žmogaus 
ir pasaulio, raudona gija įausta 
į visą knygos tekstą. Ernest 
Hemingway ir Albert Camus, 
Francois Mauriac ir Halldor 
Laxness, Seamus Heaney ir 
Vislava Szymborska vienaip ar 
kitaip užkliudo šią temą, bet 
tikrą studiją kūrybos tema pa
teikia mums prancūzų prozinin
kas Claudia Simon, kurią pats 
reziumuoja vienu sakiniu: „Ne 
įrodyti, bet rodyti; ne atkurti, 
bet kurti; ne išreikšti, bet atras
ti" (p. 279). Si formulė tinka ne 
tik literatams, dramaturgams, 
režisieriems, bet ir dailinin
kams, kompozitoriams, net foto
grafams — žodžiu, visiems me
nams ir visiems menininkams. 
Bet literatai turi savo nuostabų 
instrumentą, be kurio litera
tūra apskritai nustotų egzista-

Donaldas Kajokas 

LAPKRIČIO PRADŽIA LENTPJŪVĖJE 

kaimynas angelas su savo sūnumi 
užsuko pas mane į lentpjūvę prisėdo 
ant maišo pjuvenų pradėjo šneką lėtą 
nevikriai apsimetęs žmogumi 

apsimečiau ir aš atseit neįžiūriu 
nei plunksnų verpetuojančių ant gruodo 
nei angelaičio garbanų neiššukuotų 
šnekėjomės bemaž lig keturių 

paskui tvirtai paspaudėm vienas kito ranką 
jau ėmė sparčiai temt ir jis su sūnumi 
mačiau galulaukėj padaręs milžinišką lanką 
pradėjo bėgti paskui gerves ties gel. stotimi 
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aplipęs pjuvenom žvaigždynais erkėmis 

KONSTATACIJA 

gal nuo tada kai leidai man Tvėrėjau 
pažvelgt į ertmę tuščio tavo sodo 
iš moterų kurias kodais mylėjau 
labiau už savo gyvastį atrodo 
man liko karalienės trys — 
liga senatvė ir mirtis 

MOKYTOJAS 

jūs kalbat Mokytojau o aš pasuku kitur 
kitu keliu į kito amžiaus erdvę 
ir išgirstu kaip jaunos našlės verkia 
lietuj prie nišų karstui iškirstų 

jūs kalbat Mokytojau ir visus žodžius 
imu į širdį gal todėl sunku man 
ir vis baugiau kas dieną nešti kūną 
kurs net dabar į Dievo panašus 

jūs kalbat Mokytojau ir staiga — tyla 
vaiski viršukalnės esybių nebylystė 
tik švilpia vėjas virš erelio lizdo 
tik švilpia vėjas mano dūdele 

Donaldas Kajokas Džojos Barysaitės nuotrauka 

Donaldui Kajokui — šiemetinė 
Rašytojų sąjungos premija 

1991 metais Lietuvos Rašytojų sąjungos valdyba įsteigė šavrf 
Iiteratūrinę premiją už didelės vertės kūrinius. Šią premiją jau 
gavo prozininkai Leonardas Gutauskas, Jurgis Kunčinas, poetai 
Antanas A. Jonynas, Henrikas Čigriejus, Nijolė Miliauskaitė ir 
Onė Baliukonytė. 

Šiemet, Trijų Karalių dieną, septintoji Rašytojų sąjungos pre
mija buvo įteikta kauniečiui poetui Donaldui Kajokui už „Vagos" 
leidyklos išleistą poezijos rinktinę Meditacijos. 

Vilniuje, Rašytojų klube, susirinkusiems laureato kolegoms ir 
skaitytojams Donaldo Kajoko poeziją apibudino Vilniaus universi
teto profesorė Viktorija Daujotytė. Ji pasakė, kad Donaldas Kajo
kas iš kitų poetų išsiskiria savo poezijos giedra, išmintimi, filosofi
niu požiūriu. 

Kalbėjęs „Vagos" leidyklos direktorius poetas Kornelijus Plate
lis pažymėjo, kad naujojo laureato poezijai būdinga nepasiti
kėjimas išraiška, idėjom, baigtinėm mintim. Rinktinė Meditacijos 
pasižymi meditacija, kitokia būsena, kurios perteikti niekas kitas 
negali. Poetas deklaruoja neišsakomumą, ir ta nuostata siejasi su 
jo lyriniu herojumi. Savo poezija Kajokas visada stoja silpnųjų 
pusėje, kurie turi tam tikrą moralinę nuostatą. Jo poezijoje stip
riausi vaizdai išgryninti, tais vaizdais poetas pasako daugiau 
negu žodžiu, kalba. 

Padėkojęs už aukštą jo poezijos įvertinimą, Donaldas Kajokas 
perskaitė kelis savo naujus eilėraščius, kurių dalį 'čia spausdi
namuosius) perdavė Draugo šeštadieniniam priedui. 

Algimantas Antanas Naujokaitis 

vusi — kalbą Apie žmogiškąjį 
kalbos fenomeną taip pat užsi
mena ne vienas prelegentas, bet 
tikrą paskaitą pateikia ispanų 
prozininkas, poetas ir eseistas 
Camilo Jose Cela. Žvilgterėjęs į 
žmogaus kalbą istoriškai, apta
ręs kai kurias įžymybių klaidas, 
jis teigia „Mąstymas iš esmės 
yra susijęs su kalba. Maža to, 
su tam tikrais lingvistiniais 
minčių modeliais, atrodo, susi
jusi ir mūsų laisvė" (p. 313). Tai 
jau ne tik meninės, bet ir moks
linės kūrybos aptarimas, nekal
bant apie filosofinį pamušalą. O 
jei dar prisiminsime, kad ne 
vienas ir ne du iš garbiųjų pre
legentų yra pažėrę lakių minčių 
apie holokaustą, ekologiją, tau
tinę ir religinę toleranciją, tai 
nesunkiai prieisime išvados, 
kad į „intelekto ir dvasios puo
tą", anot Juozo Jasaičio, gali 
būti pakviestas ir eilinis tar
nautojas, tiek garbus profeso
rius ir smalsus moksleiviukas, 
ir tituluotas literatas. 

Gal tik viena sritis liko šiek 
tiek primiršta ir „nuskriausta" 
— tai politika Nors visai be at
garsio neliko ir ji. „Bet iki to 
meto, kol valstybė kišis į lite

ratūros reikalus, literatūra gali 
kištis į valstybės reikalus" (p. 
287), nedviprasmiškai pareiškia 
Josifas Brodskis. Ir nors šie žo
džiai mums mieli ir labai aiš
kūs, nors ne vienas iš mūsų yra 
patyręs tremtinio dalią (šios 
duonos yra ragavęs ne vien 
Brodskis iš nobelistų), bet į šią 
temą gal nesigilinkime. Juolab, 
kad ir mūsų valstybė į litera
tūros ir apskritai į kultūros rei
kalus kištis didelio noro nerodo. 
Knygoms meilės regis taip pat 
nejaučia didelės, nekalbant apie 
tautinės kultūros propagavimą 
užsieniuose. Josifas Brodskis 
turbūt šitokią politiką pavadin
tų nusikaltimu, ir ne bet kokiu, 
o pačiu didžiausiu, nes knygų 
neskaitymas... Bet kur ten 
mums iki Brodskio! Juk pasau
lio mažiesiems ir pasaulis ma
žesnis ir jų rūpesčiai mažesni. 
Pardon, išsprūdo. Mąstykime ir 
kalbėkime apie didžiuosius 
žmogaus rūpesčius. O jei šios 
knygos dauguma didžiųjų nėra 
savi, arba ne visiems savi, tai 
ką jau čia padarysi, tokie jau 
esame, tokiais laikais gyvena
me. Ir vis dėlto ši puota, į kurią 
kviečia knyga su savo autoriais 

L i e t u v i ų d ai J ė 
s'Atkelta iš 2 psl.i 
Lemont'e — Viktorijos Dani-
liauskaites raižinių ciklo „Bal
tai" ir Kęstučio Musteikio kera
mikos „Žemės atspalviai"' — pa
rodos. 

Taigi, rengiant parodas, vyks
ta intensyvi išeivijos ir Lietuvos 
dailės integracija, sparčiai plė
tojasi abipusiai asmeniniai ir 
instituciniai ryšiai, bendri pa
rodų projektai ir kitos iniciaty
vos. Šiame procese svarbi tiek 
tokių institucijų kaip LDM, 
ŠVC, KCDM veikla, tiek idėjinė 
ir finansinė Soros Šiuolaikinio 
meno centro. Atviros Lietuvos 
fondo. Lietuvos kultūros mini
sterijos, Lietuvos kultūros fon
do ir kitų Lietuvos. išeivi; 
tarptautinių institucijų para
ma. 

1 Išeiviais autore laiko ne tik 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje į 

ne maro metui, o gyvenimo. Ir 
ateities. O paprasčiau ir su
prantamiau tarus, puiki dovana 
išalkusiems prakilnaus dvasios 
peno. 

Vakarus pasitraukusius žmones :r 
antrąją šiu pabėgėlių kartą, btt 
taip pat sovietmečiu bei pastarai
siais metais dėl vienų ar kitų 
priežasčių užsienyje apsigyvenu
sius dailininkus. 

2 1991 metais — Vyto Saka!' 
1992 metais — Giedrės Zumbakie 
nės. Aigirdo Kurausko, Prano Doi:: 
šaičio, Vytauto Kašubos. Juozo 
Bagdono; 1993 metais — Viktoro 
Vizgirdos. Adomo Galdiko 100-
mečio. Petro Kiauleno- 1994 metais 
— Eugenijaus Budrio, Telesfore 
Valiaus. .Juzės KatilrOtės; 199* 
metais — Viktoro Petravičiaus 90-
mečio parodos 

• Režisierius Saulius Var
nas, po gastrolių Čekijoje, savo 
..Idioto pasakos' spektaklį 1997 
metų rudenį buvo nuvežęs ir į 
Minską. Dostojevskio „Idiotą"' 
laisvai adaptavo dramaturgas 
Algirdas Landsbergis, pažodi
nių romano ištraukų prijungė 
režisierius Varnas. T rusų kal
bą, išverstą pjese vaidina Vil
niaus Rusų dramos teatro akto
riai 1998 metu kovo mėnesį jie 
vaidins Sankt Peterburge, o ba
landį gastroliuos Sočyje. Kry
me. 
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Niujorkietis dailininkas Juozas Bagdonas Lietuvoj 
P A U U U S J U R K U S 

Dailininka^_Juozas Bagdonas 
pernai vasarą ketvirtą kartą 
buvojo Lietuvoje. Pirmą kaną 
ten lankėsi 1992 metais, paskui 
— 1993, 1995 ir vėl 1997 me
tais. Kelionių tikslas — Lietuvą 
supažindinti su savo kūryba ir 
ją ten įtvirtinti. Paveikslus 
siuntė talpintuvuose. vežė pats 
su savim. Taip į Lietuvą nuga
beno per 300 savo kūrinių. Ten 
surengė aštuonias parodas. Jos 
vyko: Vilniuje, Kaune i net trys s. 
Klaipėdoje, Plungėje. Jurbarke 
ir vėliausiai — aštuntoji paroda 
vyko Mažeikiuose. 

Supranta jis gerai, kad meni
ninkas privalo rūpintis, kaip 
kūrybą pristatyti visuomenei. 
Tai moka organizuoti. Parodos 
buvo aprašytos spaudoje, pami
nėtos televizijoje, radijo laidose. 
Rašyta ir apie jo abstraktinį 
meną. Jis pasidarė Lietuvoje ži
nomas dailininkas išeivis, mo
dernistas, abstraktinio meno 
puoselėtojas. 

Pernai keliaudamas į Lietu
vą, turėjo tris tikslus: surengti 
parodą Mažeikiuose, nes apie 
tai buvo kalbėta su įtakingais 
dailės žmonėmis; restauruoti 
savo kūrybos paveikslą, kuris 
ten buvo nusiųstas 1996 metų 
rudenį; Plungėje priešasi Že
maičių dailės muziejų pastatyti 
savo skulptūrą. Savo programą 
įvykdė sėkmingai. J Lietuvą iš
skrido liepos 15, grįžo rugsėjo 1, 
ten išbuvęs šešias savaites. 

P a r o d a Mažeikiuose 

Mažeikiai išaugo į patrauklų 
kultūros miestą, turi gerą teat
ro sale, dailės muziejų, kur vy
ko dailininko Juozo Bagdono 
paroda. 

Dailininkas, dar būdamas 
New York'e, šiai parodai išsiun
tė paveikslų rinkinį. Bet jis dėl 
neišaiškintų priežasčių laiku 
nepasiekė parodos rengėjų. Ka
rinių dalį paskolino Čiurlionio 
muziejus Kaune. Ten dar buvo 
rinkinys iš anksčiau rengtų 
Juozo Bagdono parodų. Iš jo irgi 
pasiskolinta keletas paveikslų. 
Taip parodoje buvo išstatyta 45 
abstraktaujfcmeno kūriniai. 

Paroda vyko Mažeikių dailės 
muziejuje. Atidarymas įvyko 
rugpjūčio 15 dieną. Dalyvavo 
pats dailininkas, miesto valdy
bos žmonės, iš kitur atvykę dai
lininkai, svečiai. Dalyvavo ir 
Sedos etnografinis ansamblis, 
kurio visi dalyviai yra per 70 
metų. Kaip originalu ir įdomu. 
Senieji liaudies šokiai ir moder
nus menas! Paroda tęsėsi du 
mėnesius. 

Paveikslo restauracija 

Juozas Bagdonas mėgsta di
delio formato paveikslus. Maža
me formaįo jis lyg dūsta, o di
deliame išsitiesia ir stebina sa
vo drąsa. Atvykęs į New York"ą 
iš Washington'o. ieškojo tinka
mos patalpos, kur galėtų tapyti 
savo didelio formato paveikslus. 
Tokias patalpas rado Angelų 
Karalienės parapijos salėje. Ten 
niekas netrukdė, ir jis galėjo at
sidėti didžiųjų drobių kūrybai 

1967 metų vasaros gale sukū
rė penkis ar šešis paveikslus ir 
iš jų surengė parodą. Paroda 
buvo tikrai tokia vienintelė, iš-
stačiusi tiek mažai paveikslų 
Bet jų dydžiai buvo nepaprasti. 
Pats didžiausias buvo 22 pėdu 
pločio ir 12 pėdų aukščio Už
ėmė visą vieną sieną, kuri ne
turėjo nei iangų nei durų Kiti 
— tarp penkių ir dešimt pėdu 
Iš tų paveikslų tik vienas bėra 
likęs Nevv York'e, kiti jau nu
vežti į Lietuvą, du yra Žemaičių 
meno muziejuje. Plungėje 

Didžiajam suvyniotam pa
veikslui pervežti iš storesnio 
kartono buvo pagaminta mova. 
kurioje jis 
muziejų P' 

Dailininko Juozo Bagdono pats did*i»"sias paveikslas U Brooklyn 
nugaben tas į Žemaičių dailės muziejų Plungėje ir ten išstatytas . 
Nuotraukoje — dailininkas su giminaičio dukrelėmis pr ie savo paveikslo. 

Dai l ininkas Juozas Bagdonas pernai vasarą lankėsi Plungėje i r ten sukūrė 
metaline skulptūrą, kurią dovanojo miestui. Nuotraukoje — skulptūra, 
stovinti Plungės aikštėje. 

miesto valdyboje būsią greitai 
sutvarkyti. 

Su miesto atstovais apvažiavo 
keturias aikštes ir pasirinko 
vieną. Buvo sutarta, miestui do
vanotos skulptūros pastatymo 
darbus apmoka pats miestas. 
Pasirinktoje vietoje pastatė vie
no metro aukščio pjedestalą ir 
ten su kranu užkėlė trijų metrų 
aukščio skulptūrą. 

Mieste buvo iškabinti plaka
tai, kad tai dailininko dovana 
miestui, skelbiama per televizi
ją, radiją, aprašoma spaudoje. 
Atidengimas buvo 1997 m. rug
pjūčio 20 d. Diena tvanki, karš
ta. Skulptūrą atidengė miesto 
meras Aleksandras Lukas, da
lyvavo miesto valdžios žmonės, 
grupė žiūrovų. Paskui miesto 
meras surengė priėmimą — vai
šes. Skulptūra pastatyta tokioje 
aikštėje, kur stūkso didžiulis 
penkių aukštų viešbučio pasta
tas. Dabar jis tuščias. Čia ka
daise sustodavo rusų karininkų 
šeimos, atvykusios gerai pagy
venti. 

Skulptūra darosi lyg ir simbo
linė. Ji vaizduoja tarsi du že
myn nuleistus sparnus, lyg į že
mę įsmigusius. Tarp jų leidžiasi 
plokštė ir primena kalaviją. Tai 
okupacijų kalavijas, kuris pri
smeigė laisvei sparnus. Sparnai 
dideli, galingi. Jie išsivaduos ir 
pakils į laisvę. Kiekvienam, ku
ris čia atsistos, žiūrės į vaiduok
lišką tuščią viešbutį, skulptūra 
prakalbės prasmingai... 

Pasisvečiuota 

Būdamas Plungėje, svečias 
dar dalyvavo Žemaičių akade
mijos suvažiavime, kuris buvo 
Renavos dvare ir tęsėsi dvi die
nas. Iš Plungės vėl lankėsi Vil
niuje. Grįžo rugsėjo 1 dieną. 

Reikia džiaugtis, kad dailinin
kas sugebėjo savo kūrybą per
kelti į Lietuvą. Buvo daug dar
bo, rūpesčio, bet visa tai pras
minga dovana Lietuvai, kad ji 
būtų kultūringesnė, turtinges
nė. 

Nauja Kazio Sajos pjesė 
Los Angeles teatro scenoje 

mui. Pirmiausia švariai buvo 
išplautos muziejaus salės grin
dys. Tada ant grindų patiestas 
paveikslas taip, kad geroji jo 
pusė prisiglaustų prie grindų. 
Antroji, drobės, pusė buvo kiek 
susiraukšlėjusi, kai kur su
lankstyta. Kad drobė išsitiestų, 
visas paviršius buvo lengvai 
apipurkštas vandeniu. Vanduc 
ir atpalaidavo drobės raukšles 
sulankstymus. Reikėjo porėmių 
Jie buvo padaryti ir pritaikyt: 
prie paveikslo dydžio. Ant porė
mių uždėjo paveikslą, ištempė ji 
ir prikalė. Dabar drobe buvo vi
sur lygi. Pasistatę kopėčias ap
žiūrėjo visa paveikslą. Buvo kai 
kur įskilę, nubyrėję dažai. Visa 
tai restauravo aliejiniais dažais. 
Tada uždėjo baltai nudažytą rė
mą. Medžiagą parūpino daili
ninko giminaitis. Rėmo ir po
rėmių darbą atliko stalius. Ta
da paveikslas buvo pastatytas 
salėje ant grindų, atremtas į 
sieną. 

Lankytojams jis darys tikrai 
didingą įspūdį. Didžiuliai kal
nai plyšta, veržiasi, kažkokios 
jėgos kyla iš žemės. Pirmą kar
tą 1967 metais paveikslas pasi
rodė Brooklyn'e. kuklioje An
gelų Karalienes parapijos salėje 
trisdešimt metų pragulėjo su
suktas. Dabar išsitiest- Žemai
čių žemėje ir ten stebins lanky
tojus ir tą okupacijų nuvargintą 
kraštą skatins vėl judėti, verž
tis į naują kūrybą. 

Skulptūra — dovana 
Plungės miestui 

Dailininkas 
kad priešais 
muziejų bus 
turų sodelis. 

buvo girdėjęs, 
Žemaičių dailės 
kuriamas skulp-
Skulptura daili-

Jl 

ninkui nebuvo svetima. Ja do-
įr pasiekė Žemaičiu mėtis pradėjo, būdamas Kolum-
mgAje Dabsr reikėjo bijoję, kai darė keramikos va-

apžiureti ir parengti išstaty želes, figūrėles. Būdamas Wa-

shington'e, jau sukūrė didokų 
skulptūrų. NeŽ York'e irgi pa
darė vieną skulptūrą ir išstatė 
parodoje. 

Taip Nevv York'e jis ėmė sva
joti apie skulptūrą, kurią būtų 
galima pastatyti Plungėje prie
šais Žemaičių dailės muziejų. 
Buvo ir ko svajoti: juk jis savo 
tapybos darbais įkūrė Žemaičių 
dailės muziejų. Dabar jo skulp
tūra gal duos pradžią visam 
skulptūrų sodeliui. 

Kelionei pasiėmė pluoštą pie
šinių, škicų. Plungėje juos per
žiūrėjo su savo giminaičiu ir pa
sirinko vieną, kurį galėtų reali
zuoti tomis sąlygomis. Tai buvo 
metalo skulptūros projektas. Jo 
giminaitis gi metalistas, moka 
visus metalo apdailos darbus. 
Plungėje žino įvairių medžiagų 
sandėlius. 

Pagal pasirinktą projektą pir
miausia iš kartono pagamintos 
natūralaus dydžio plokštės. Ta
da tokio paties dydžio ir formos 
pagamintos metalinės plokštės, 
jos sušveicuotos, nudailintos. 
Prasidėjo dažymas. Pirmiausia 
buvo užteptas specialus skystis, 
kuris iš metalo ištraukia visas 
rudis. Plokštės pasidarė gels
vos. Jas nuvalius, imta dažyti 
automobilio dažais. Pirmas da
žymas buvo lyg pamušalas. Ant 
jo dėtas antras sluoksnis. Kai 
šis išdžiūvo, purškimo būdu už
dėtas lakas. Visai skulptūrai 
panaudotos tik trys spalvos. 

Giminaičio kieme darbai at
likti per porą savaičių. Beliko 
skulptūrą tik pastatyti tinka 
moje vietoje. Pasirodė, kad prie
šais Žemaičių dailės muziejų 
pastatyti nėra taip lengva. Rei
kia gauti raštišką leidimą. Tai 
užtruks labai ilgai. Tada daly
vavęs miesto inžinierius pasiūlė 
apžiūrėti miestą ir ten pasirink
ti kokią aikštę. Visi formalumai 

Dramaturgas, rašytojas Kazys Saja, dėvint is Los Angeles Dramos 
sambūrio proginius marškinėlius, pernai gegužės mėnesi Vilniuje. 

apima ne ilgiau kaip pusdienį 
trukusį Lietuvos kasdieninio 

Sausio 26 dieną staiga mirė 
chorų dirigentas, menotyros 
daktaras, Lietuvos muzikos 
akademijos profesorius Anice
tas Arminas, kuriam po poros 
savaičių būtų sukakę 67 metai. 

Profesoriui Arminui vadovau
jant, meninių aukštumų pasie
kė vyrų choras „Varpas", maest
ro talentą teko pajusti Lietuvos 
operos ir baleto teatro chorui. 
Muzikos akademijos studen
tams bei kolegoms pedagogams, 
taip pat visos Lietuvos choris
tams, dalyvaudavusiems dainų 
šventėse, kuriose išraiškingai 
diriguodavo ir Anicetas Armi
nas. 

A S T A P A K U C K I E N Ė 

Rašytoją Kazį Sają jau ne vie
ną kartą esame sutikę Los An
geles Švento Kazimiero parapi
jos kieme. Jis viešėjo Kaliforni
joje, Santa Monica mieste, ir 
kartu užmezgė asmeninius ir 
kūrybinius ryšius su vietiniais 
lietuviais. Šį kartą svečiuose 
pas mus ne pats rašytojas, o jo 
pjesė, niekur iki šiol dar nesta
tyta, viena iš dviejų trumpų ko
medijų, kurios autorius padova
nojo Los Angeles Dramos sam
būriui. 

Praėjusių metų lapkričio 15-
ąją, rudenėjantį Kalifornijos va
karą skubėjome visi į Švento 
Kazimiero parapijos didžiąją 
salę, vedami noro pabendrauti 
su lietuvišku teatru ir smagiai 
pasijuokti, pasimatymas šalta
me vasarnamy", tai antrasis šio 
populiaraus lietuvių rašytojo 
veikalas Los Angeles scenoje. 
Pastovūs Sambūrio spektaklių 
lankytojai gerai prisimena prieš 
kelerius metus kontroversiškai 
sutiktą komediją „Barakudos". 
Šiam veikalui abejingų nebuvo. 
„Barakudos" ir tematika, ir pas
tatymo forma buvo novatoriš
kos, o režisierius Petras Maže
lis ir jo statytojai susilaukė ir 
teigiamų, ir neigiamų komen
tarų spaudoje. 

Komedija „Pasimatymas šal
tame vasarnamyje", lyg ir pra
tęsia „Barakudų" temą ir Ka
ziui Sajai būdingą groteskinį 
tikrovei atspindį. Šios pjesės re- gyvenimo vaizdelį. Visi veikėjai 
žisierius Algimantas Žemai- susitinka, derisi ir aiškinasi va-
taitis, pasitelkęs keletą patyru- sarnamyje, kurį girtuoklis Jag-
sių aktorių, Juozą Pupių, Viltį minas ketino parduoti pensinin-
Jatulienę ir Ramunę Vitkienę, kei Sofijai kaip savo nuosavybę, 
gražiai papildo Los Angeles tea- Tikrasis jos savininkas Romas, 
tro grupę jaunimo atstovais, tiek susipainiojęs savo santy

kiuose su buvusia ir dabartine 
žmona, slapstosi rūsyje, norėda
mas išvengti moterų keršto. 
Jagmino ir jo bendrininkės Vai
vos suplanuotas sandėris ne
įvyksta, o moterys, nugalėjusios 
pavydo ir keršto jausmus, pa
baigoje linksmai šoka siautulin
game rate. Šio spektaklio vei
kėjų aistros ir ydos labai pa
prastos ir žemiškos: noras pasi
pelnyti svetimo sąskaita, sudė
tingi meilės trikampiai, verdan
čios moteriškos aistros ir noras 
atkeršyti neištikimam vyrui. 
Pjesėje iš tiesų nėra teigiamų 
charakterių. Visi veikėjai tai 
šiek tiek šaržuoti žmonės su 
charakterio ydom. 

Jagminas (Juozas Pupius) tai 
nepataisomas girtuoklis, nuola
tos ieškantis buteliuko nura
minti širdžiai. Vaiva (Auksė Ka
lantaitė) — tuščiagalvė šių lai
kų mergelė, ieškanti lengvo pa-
sipelnijimo. Ryškiausia iš visų 
— Sofija (Viltis Jatulienė), tai 
pensininkė iš Amerikos, kuri 
nei kiek nepasimeta dėl jau su
mokėto užstato. Vasarnamis lie
ka savininkų rankose, bet Sofija 
šių aplinkybių dėka prisikalbi
na girtuoklį Jagminą. „O pini
gai... tik pinigai" nutaria ji ir 
laiminga išskuba, šitokį gerą 
sandėrį padariusi. Romas (Nes
toras Ruplėnas), Elzbieta (Dai
na Žemaitaitytė) ir Rūta (Vaida 
Kiškytė), tai jauni žmonės, ne
paprastai susiraizgę savo jaus
mų, vedybinių ir nevedybinių 
santykių virtinėje. Štai Rūta 
ketina savo varžovę Elzbietą 

Nestoras Ruplėnas, Auksė Ka
lantaitė, Vaida Kiškytė, Daina 
Žemaitaitytė tai jauni aktoriai, 
kuriuos režisierius tik įveda į 
teatrinį pasaulį, nedaug vaidinę 
praeityje. Spektaklio veiksmas 

Smuikininkė Linda Vel«ckvtė JAV Lietuvių Bendruomenes Kultūros 
tarybos suruošto koncerto metu sių metų sausio 1 i dieną Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois. 

Viktoro Kučo nuotrauka 

Mirė muzikas Anicetas Arminas 
Be tiesioginio chorvedžio dar

bo, profesorius Arminas gilinosi 
ir į mokslines problemas, su 
nepaprastu kruopštumu bei tik
slumu tyrinėjo Lietuvos ir lietu
vių išeivių chorų istoriją. Profe
sorius jau buvo visiškai užbai
gęs knygą — albumą Dainuo
jantys Šiaurės Amerikos lietu
viai ir sausio mėnesį rengė šį 

• K a i š i a d o r y s , Gruodžio 6 
d. vyskupas Juozapas Matu
laitis susitiko su Kaišiadorių 
vyskupijoje dirbančiomis mo
terų vienuolijų atstovėmis. 

darbą spaudai. Lankydamasis Susitikime dalyvavo 12 seserų 
Čikagoje, jis surinko daug me- iš Kristaus Karaliaus merginų 
džiagos apie kompozitorių ir diakonių, Nekaltai Pradėto-
muzikologą Vladą Jakubtoą; šios Švč. M. Marijos vargdie-
tuo pačiu laiku bendradarbiavo nių seserų, Švč. M. Marijos 
ir Draugo kultūriniame priede. Nuliūdusiųjų Paguodos seserų 
Dėmesio verti ir kiti solidūs kongregacijų, Aušros Vartų 
Aniceto Arm.no darbai iš Lietu- M a r i j o s i r T e r e s e i ė S bendruo-
vos chorų gyvenimo. m e n e 

apipilti rūgštimi, bet Romas jos 
ketinimą laiku nuspėjo ir rūgštį 
pakeitė vandeniu... 

Todėl nėra aukų, nėra ir lai
mėtojų šių įvykių grandinėje. Šį 
groteskinį vaizdelį stebėjome, su 
prieštaringomis mintimis, nes 
pavaizduoti įvykiai stipriai pri
mena šių dienų Lietuvos tikro
vę, piešiamą laikraščiuose ir 
kriminalinėse kronikose; beidė-
jišką, nesąžiningą ir lėkštę. To
dėl stebint šią komediją, juokie
si lyg ir pro ašaras... Žiūrovai 
pasigedo scenoje tradicinių ver
tybių ir optimistiško kelrodžio 
ateičiai. 

Režisierius Algimantas Že
maitaitis sumaniai įprasmino 
humorą, įvesdamas pantomi
mos elementų, visumą įrėmin
damas smagiu muzikiniu tonu. 
Ir jam pačiam, ir jauniems ak
toriams tai kūrybinio ieškojimo 
kelias. Žiūrovams patiko Juozo 
Pupiaus sukurtas Jagmino 
vaidmuo. Daug gerų žodžių su
silaukė jauna aktorė Vaida Kiš
kytė. Spektaklyje gausu tragi-
farsinių momentų, kurie pra
linksmino žiūrovą. Štai nerimta 
mergelė Vaiva teigia, kad pi
nigų dabar turi tik „mafijozai ir 
pensininkai iš Amerikos". O Ro
mas Elzbietai sako: „tu svarbes
nė, nes tu mano žmona numeris 
pirmas". 

Los Angeles teatro kūrėjai ir 
žiūrovai vertina Kazio Sajos 
bendravimą ir draugystę. Sam
būrio artistai ir režisierius Pet
ras Maželis, šių metų gegužės 
mėnesį dalyvavę teatrų festiva
lyje Lietuvoje, susitiko ir paben
dravo su rašytoju Kaziu Saja. 
J is įdomiai vadovavo ekskursi
jai po Vilniaus miestą ir po Par
lamento rūmus. Čia sambūrie-
čiai prie bendro pietų stalo pa
bendravo su Seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu. Taigi ra
šytojas gražiai atsidėkojo Los 
Angeles lietuviams už jam ro
domą dėmesį. 

Antrąją Kazio Sajos minipje-
sę, „Savaitgalio romanas arba 
Palangos liūtas", pamatysime 
1998 metų kovo mėnesį. Ją 
režisierius dar šlifuoja scenai, 
pasitelkęs naują aktorių sudėtį. 
Komedijos veiksmas nukelia
mas į Palangos kurortą, joje 
gausu šmaikštaus humoro ir 
neįprastų situacijų. Iki tolimes
nių smagių susitikimų Los An
geles lietuvių teatro scenoie 

http://Arm.no

