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Lietuvos diplomatija 
trys šio šimtmečio bangos

VYTAUTAS DAMBRAVA

Pirmoji diplomatinės vei
klos banga prasidėjo 1918 me
tais, Nepriklausomybės aktu 
atkūrus Lietuvos valstybę. Rei
kia stebėtis, kad per palyginti 
trumpą laiką į šią tarnybą 
buvo surinkta aukštų kvalifi
kacijų ir gilaus patriotinio nu
sistatymo išmokslinti, pasi
šventę, kultūringi tautiečiai. 
Ne vienas jų, pavyzdžiui, mi
nistras Juozas Urbšys, Kazys 
Škirpa, Kazimieras Graužinis, 
tarnybon atėjo iš savanorių- 
kūrėjų gretų. Sunkus buvo 
pirmasis nepriklausomybės 
dešimtmetis, įtvirtinant Lietu
vos valstybę savo geografinėje 
erdvėje ir Tautų Sąjungoje. 
Mūsų diplomatinė tarnyba pa
saulyje buvo gerbiama. Todėl 
vėliau okupacįjos metais ji 
galėjo pratęsti savo darbą, 
žinoma, daug sunkesnėmis 
sąlygomis. Budrios akies, at
sargumo ir išminties reikalavo 
diplomatįjos darbas, atsidūrus 
Lietuvai tarp „kūjo ir prieka
lo” — tarp Stalino Sovietų 
Sąjungos ir Hitlerio Vokieti
jos.

p/rmosios 
nepriklausomybės 

dešimtmečiais

. Dar 1938 metų kovo mėnesį 
Lenkija buvo įteikusi Lietuvai 
48 valandų ultimatumą dip
lomatiniams' santykiams už
megzti — be jokių diskusijų. 
Lietuva ultimatumą priėmė. 
Kyla klausimas: ar Lietuva 
buvo tam pasirengusi?

Metams nepraėjus, Hitleris 
pareikalavo Klaipėdos krašto 
teritorijos. Lietuva Klaipėdą 
„grąžino”. Ar turėjo ji kokią 
nors kitą išeitį?

1939 metų rugsėjį Hitleris ir 
Stalinas pasirašė slaptuosius 
protokolus, žinomus Ribben
tropo-Molotovo susitarimų var
du, kuriais buvo užantspau
duotas Baltijos valstybių ir 
Rytų Europos likimas, o spalio 
mėnesį Sovietų Sąjunga parei
kalavo įsileisti stambius Rau
donosios armijos dalinius. 
Spalio 10 d. ministras Urbšys 
reikalavimą priėmė. Kai ryto
jaus dieną Stalinas Lietuvos 
delegacijai Kremliuje iškėlė 
puotą — tą patį vakarą 
aukštas NKVD pareigūnas 
Ivan Serov baigė parengti „vi
siškai slaptą” antisovietinio 
elemento deportavimo iš Bal
tijos valstybių instrukciją.

1940 m. birželio 14 d. mini
stras Urbšys susilaukė dar 
vieno ultimatumo, o rytojaus 
dieną Sovietų Sąjungos tankai 
sudrebino Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Šitaip dūmais nuėjo 55 
Sovietų Sąjungos pasirašytos 
taikos, nepuolimo, savitarpio 
pagalbos sutartys su įvai
riomis Europos valstybėmis.

Lietuvos diplomatijos turė
tieji ir naudotieji ginklai — 
teisė ir tesingumas — agreso
riui įspūdžio nedarė. Vyriau
sybė taip pat buvo neapsi- 
sprendusi kritišku momentu. 
Diplomatijos būklė buvo des
peratiška: kaip rinktis ma
žesnį blogį išteities netu
rinčioje situacijoje? Hitleris 
vedė savo „Machtpolitik”, kai 
Stalinas buvo pasišovęs melu 

ir smurtu suproletarinti pa
saulį.

Atrodytų, kad apie diploma
tiją tarti pašaipūs De Gaulle 
žodžiai turėjo racijos. O jis 
sakė: „Diplomatai naudingi 
tada, kai yra geras oras. Bet, 
prasidėjus lietui, jie skęsta 
kiekviename laše”. Tai, žino
ma, cinizmu dažytas komenta

ras, bet jis verčia mus galvoti.
Kalbant apie asmenines al

ternatyvas, nepaisant pada
rytų klaidų, aiškiai išsiskiria 
Vincas Krėvė Mickevičius. Ne
žinau, ar kas beprisimena, 
kad 1919 metais Krėvė buvo 
paskirtas konsulu Baku mies
te, Azerbaidžane. 1940 metais 
jam teko nedalia eiti ministro 
pirmininko ir Užsienio reikalų 
ministro pareigas. Jusdamas 
artėjančią audrą, jis pareika
lavo ir nelengvai gavo pasima
tymą su Molotovu. Krėvės vi
zito tikslas — gelbėti Lietuvą. 
Tai įvyko 1940 m. birželio 24 
d. Krėvė spaudė Molotovą 
kalbėti atvirai. Molotovas jo 
norą patenkino: šaltai pasakė, 
kad nuo caro Ivano Žiauriojo 
laikų Rusija norėjo pasiekti 
Baltijos jūrą. Dabar ji turinti 
progą, kuri ateityje gali nepa
sikartoti: Sovietų Sąjunga jau 
yra nutarusi inkorporuoti Lie
tuvą į savo sudėtį.

Apstulbęs Krėvė Molotovui 
atsakė: „Suklydau, pasitikė
damas Tarybinės vyriausybės 
pažadais, kad jos ginkluotos 
jėgos atėjo tik apsaugoti Lie
tuvos neutraliteto... Turiu pa
daryti iš to tinkamas išvadas. 
Be to, nenoriu dalyvauti Lie
tuvos nepriklausomybės pa
kasynose”.

Molotovas patarė jam gerai 
apsigalvoti.

Grįžęs Krėvė Mickevičius 
dar bandė atidėti rinkimus, 
atsisakė įtraukti į darbotvar
kę rinkimų įstatymą, kurį pa
teikė teisingumo ministras 
Pakarklis. Deja, jau buvo per 
vėlu.

Paskutinį kartą prezidiumo 
tribūnoje Krėvė pasirodė rug
pjūčio mėnesį Kaune vyku
siame Didžiąjame mokytojų su
važiavime. Krėvė savo trumpą 
ir santūrią kalbą baigė žo
džiais: „Iš šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi”. Į jo žodžius 
atsiliepė Lietuvos mokytojai, 
paskutinį kartą viešai ir galin
gai giedoję tautos himną. Pre
zidiumas nežinojo, ką daryti. 
Žinojo tik Vincas Krėvė Micke
vičius: jis įsijungė į tautos 
giesmę. Jis jau buvo atsistaty
dinęs.

Diplomatinės ministro Juozo 
Urbšio valstybės gelbėjimo pa
stangos susilaukė tipiško so
vietų įvertinimo: jis ir žmona 
trylika metų iškentėjo Sovietų 
Sąjungos kalėjimuose.

Taip tragiškai baigėsi pir
moji Lietuvos diplomatinių 
pastangų banga.

Lietuvos diplomatijos 
veikla okupacijos metais

Antrasis ir labai ilgas dip
lomatinės veiklos etapas tę
sėsi nuo Lietuvos okupacijos 
pradžios iki nepriklausomybės 
1990 metais. Tuo laikotarpiu 
Lietuvos diplomatai buvo tapę

Vilniaus un-to teatro salėje, kur vyko dvieju dienų konfe-

savotiškais „karo našlaičiais”. 
Jie turėjo kovoti už sovietinės 
okupacijos nepripažinimą, pa
siuntinybių išlaikymą bei gal
voti apie savo egzistencijos to
limesnį užtikrinimą. Sovietų 
Sąjunga siekė ne tik pasiunti
nybių uždarymo, bet ir nuosa
vybės bei finansinių valstybės 
rezervų pasisavinimo. JAV 
kietai laikėsi Lietuvos okupa
cijos nepripažinimo politikos, 
leisdama veikti pasiuntinybei, 
o taip pat „atšildydama” Lie
tuvos valiutinius rezervus, 
kad ir kitur galėtų išsilaikyti 
lietuviškoji diplomatįja.

Iš karto kilo diplomatinės 
hierarchijos klausimas. Dar 
1940 m. birželio 1 d. ministras 
Juozas Urbšys informavo vi
sas pasiuntinybes šifruota te
legrama, kurioje sakoma: „Jei
gu mus čia ištiktų katastrofa, 
tai užsieniuose likusios diplo
matijos šefu laikykite Lozo
raitį, pirmuoju pavaduotoju — 
Klimą, antruoju — Šaulį”.

Po penkiolikos dienų atsira
do vadinamieji Kybartų aktai, 
pasirašyti Lietuvą paliekančio 
prezidento Antano Smetonos. 
Jais Stanislovas Lozoraitis 
buvo paskirtas ministru pir
mininku ir jam pavesta pa
vaduoti prezidentą. Taigi, dip
lomatinė tarnyba savo šefu 
laikė Stasį Lozoraitį, o vėliau, 
jo paties pavedimu, įgaliotą 
ministrą dr. Stasį Bačkį.

Sunkiau buvo su Lietuvos 
interesų gynimo politikos or
ganizavimu Vakaruose. Atsi
rado kryžminės situacijos dėl 
politinio vadovavimo.

Kilo reali mintis tęsti 1941 
metais sudarytos Laikinosios 
vyriausybės egzistenciją Va
karuose.

1945 metų liepos mėnesį 
Wiurzburge formaliai įgalio
tas prof. Brazaitis, ėjęs sukili- 
minės vyriausybės premjero ir 
jos švietimo ministro pareigas 
siūlė, kad 1941 m. birželį su
darytoji Laikinoji vyriausybė
būtų oficialiai paskelbta. Ge- ,dama tautinį — rezistencinį 
nerolas Stasys Raštikis savo 
atsiminimuose reiškė nuomo
nę, kad „Laikinosios vyriau
sybės pasirodymas laisvajame 
pasaulyje būtų buvęs labai 
naudingas Lietuvai ir tolesnei 
lietuvių kovai už savo tautos 
nepriklausomybės atstatymą”.

Išeivijoje atsirado dar vienas 
pirmumo teisių reikalaujantis 
laisvinimo veiksnys. Tai dar 
1943 metų pabaigoje Lietuvoje 
sudarytas vyriausias rezišten- 
cijos centras, pasivadinęs Vy
riausiuoju Lietuvos išlaisvi
nimo komitetu — VLIKu. Ši 
partinių ir rezistencinių orga
nizacijų koalicija laikė save 
vienintele ir pačia aukščiausia 
institucija tautos teisėms gin
ti.

Ministras Lozoraitis atsisa
kė dalyvauti VLIKo sudėtyje, 
nors sutiko bendradarbiauti. 
Kelios partinės grupės ulti
matyviai reikalavo atmesti 
Laikinosios vyriausybės pre
tenzijas vienu ar kitu būdu 
dalyvauti Lietuvos valstybinio 
gyvenimo tvarkyme.

Ieškota kompromisų. 1946 
metais Berno konferencijoje 
VLIKo delegatai kartu su Dip
lomatijos ir Laikinosios vy-

Lietuvos politikai, diplomatai, istorikai
rencija „Lietuvos diplomatija XX a.”, skirta diplomatijos 80 metų sukakčiai ir buv. Užsienio reikalų 
ministro bei diplomatuos šefo Stasio Lozoraičio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Nuotr. Eltos

riausybės atstovais sutarė 
steigti VLIKo Vykdomąją ta
rybą. Jos vadovavimas buvo 
patikėtas buvusiam Lietuvos 
premjerui Ernestui Galva
nauskui, užsienio reikalai — 
Stasiui Lozoraičiui, informaci
jos reikalai — Juozui Brazai
čiui.

Lygiagrečiai dygo kiti veiks
niai: be Amerikos Lietuvių ta
rybos ir Lietuvos Vyčių, veikė 
į VLIKo sudėtį įėjęs Lietuvių 
frontas, Lietuvos laisvės komi
tetas, Baltų laisvės lyga, Švie
sa — santara, susikūrė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė.

Taigi veiksnių netrūko, so
listų užteko, tačiau išeivija po
litinio choro nesudarė. Parti
nio gyvenimo mintis išeivijoje 
apskritai neprigijo.

Diplomatinė tarnyba lavira
vo tarp gausybės veiksnių, in
stitucijų ir organizacijų, pri
pažindama ir vertindama po
zityvų darbą. Papildomų etatų 
neturėdama, ji ilgainiui silpo. 
Silpnėjo ir veiksniai. Kaip ta
me priežodyje: „Kilo kaip arai, 
tūpė daržininkai”. VLIKo koa
licijos partneriai sunyko, Vyk
domoji Taryba irgi nebeveikė. 
O Sovietų Sąjunga per savo 
agentus „crescendo” forma 
skverbėsi į išeiviją, subotuo- 

darbą.
Šalia bendro veiksnių darbo 

Lietuvos laisvinime stipriai 
reiškėsi ir privačios rezisten
cinės iniciatyvos. Korėjos karo 
metu Jungtinių Tautų Saugu
mo taryboje Kinijos delegaci
jos pirmininkas Ting Fu Tsi- 
ang ir kiti priminė Lietuvos 
bylą (kas nežmoniškai suerzi
no Sovietų Sąjungos delega
ciją) — tai buvo grynai pri
vačios iniciatyvos rezultatas. 
1957 metais NATO viršūnių 
konferencijos proga Paryžiuje 
apie Lietuvą kalbėjo Vokieti
jos kancleris Adenaueris, Už
sienio reikalų ministras Bren- 
tano, Kanados premjeras Die- 
fenbaker, Turkijos premjeras 
Menderez ir net neutralios 
Austrijos kancleris Figl, o jų 
žodžiai radijo bangomis nusk
riejo per Europą ir pasaulį. 
Tai irgi buvo iniciatyva — toli 
už lietuviškojo horizonto. Kon
taktai, spauda, leidiniai, tele
vizija ir radijas tapo vieninte
liai prieinami kovos ginklai. 
Neužmirštamos yra JAV 
Kongreso Atstovų Rūmų rezo
liucijos Nr. 346 ir Nr. 438 
komunistinei agresijai tyrinėti 
(žinoma Kersteno komiteto 

vardu) ir Nr. 416, iškelta 
Kongrese privačios rezisten
cinės iniciatyvos dėka „Rezo
liucijoms remti komiteto”, rei
kalaujanti JAV vyriausybę 
kelti Baltijos valstybių klau
simą Jungtinėse Tautose. Ne
užmirštinas 200 baltų atstovų 
sukvietimas į Baltuosius rū
mus ir prezidento Reagan’o 
nusistatymas užsienio politi
koje pradėti lošti baltų korta. 
Lietuvių informacijos centras 
New Yorke lietuvių ir anglų 
kalbomis informavo apie esa
mą padėtį Lietuvoje ir apie 
laisvinimo akciją Vakaruose. 
Visos šios iniciatyvos buvo 
vertinga talka diplomatijai.

Politinis reikalas vertė ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę kreipti dėmesį į šią darbo 
sritį, juoba kad veiksniai 
neugdė politinio darbo dvasios 
kraštų bendruomenėse. Jos 
pastangos išryškėjo labai ge
rai, parengiant ir pasauliniu 
mastu pravedant prieš pen
kiasdešimt metų pasirašytų 
Ribbentropo-Molotovo sandė
rių pasmerkimo kampaniją. 
Paaiškėjo tai, ką jau žinojome: 
didžiuma kraštų bendruome
nių politiniam darbui nebuvo 
pasirengusios, išskyrus pavie
nius asmenis.

Diplomatinė tarnyba šias 
pastangas stebėjo ir vertino. 
Ir mano atveju, dar sovietinės 
okupacijos metais dr. Stasys 
Bačkis pakvietė mane įsi
jungti į Lietuvos užsienio tar
nybą.

Specialaus dėmesio nusipel
no Lietuvai gyvenimą pasky
ręs šveicaras prof. Juozas Ere
tas, nepriklausomos Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje 
dar 1919-1920 metais orga
nizavęs ir vadovavęs spaudos 
tarnybai bei įkūręs ELTĄ. Šis 
Lietuvos kariuomenės sa
vanoris okupacijos metais bu
vo neoficialus mūsų ambasa
dorius, iki paskutinio atodūsio 
savo nepaprasta iškalba, žo
džiu, raštais ir knygomis gy
nęs Lietuvos bylą ir tautos 
garbę užsienyje. Jam priklau
so aukščiausias mūsų val
stybės įvertinimas!

Vėl laisvos Lietuvos 
diplomatinė tarnyba

1990 metų Kovo vienuo
liktąją sujaudinti klausėmės 
vienbalsio tautos atstovų pa
reiškimo — atkurti nepriklau
somą Lietuvos Respubliką. Tai 
buvo herojiškas sprendimas, 

nustebinęs pasaulį. Pirmuose 
svarbiausių JAV dienraščių 
puslapiuose spindėjo, mirgėjo 
Lietuvos nutarimas, taip pat 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
vardas. Tai buvo vienintelis 
kartas, kai pasaulio spauda ir 
televizija kasdien intensyviai 
sekė ir raportavo įvykius Lie
tuvoje.

Prasidėjo trečiasis, dabarti
nis diplomatinės tarnybos dar
bo laikotarpis.

Reikia pasakyti, kad Lietu
vos vyriausybės pastangos bu
vo sėkmingos. Lietuva buvo 
pirmoji teritorija, iš kurios so
vietai atitraukė savo karines 
pąjėgas. Jungtinės Tautos Lie
tuvą vienbalsiai priėmė savo 
nare. Lietuva ryžtingai tvarkė 
mažumų problemas, stiprino 
santykius su kaimynais, stū
mė pirmyn nuteriotą krašto ūkį.

Vienas iš pirminių neati
dėliojamų uždavinių buvo ir 
savo diplomatinės tarnybos 
atkūrimas. Vėl reikėjo pradėti 
nuo pirmojo žmogaus, nuo pir
mojo memorandumo, nuo pir
mojo projekto. Laimei, buvo 
daug išsimokslinusių ir akade
miškų žmonių, nors ne visi 
buvo pašaukti diplomatijai. 
Ne visi pajėgė suprasti, kad 
diplomatinė scena yra visas 
pasaulis, o diplomatinė mo
kykla — pats gyvenimas.

Šiandien diplomatija yra toli 
pasistūmėjusi. Sienų su kai
mynais klausimas yra prak
tiškai išspręstas. Gana sėk
mingai vykdoma šalies ekono
minė politika — ekonominė 
diplomatija jau visur tampa 
veiklos prioritetu. Politiniai 
prioritetai — integracija į Eu
ropos ir Atlanto gynybos są
jungas — yra aiškūs ir nuolat 
kartojami. Turime jau pa
ruoštą Diplomatinės tarnybos 
įstatymą. Manau, jog pamažu 
politinius paskyrimus pakeis 
išmintingai planuojama karje
ros diplomatų kadrų politika. 
Aišku, mūsų diplomatijai dar 
ilgai trūks patirties, dar rei
kės laiko brendimui. Bet ko 
nepadaro patirtis, iš diploma
tijos išspaudžia darbo krūvis, 
o sunkios darbo sąlygos diplo
matą greičiau subrandina ir 
užgrūdina.

Lietuvą iš kitų Baltijos val
stybių išskiria ir jos globalinė 
užsienio politikos vizija. Nese
niai lankęsis Venezuelos Už
sienio reikalų ministras Bu- 
relli Rivas čia visiems kartojo, 
kad Venezuelai Baltuos val

stybės yra Lietuva. Prezidento 
Algirdo Brazausko vizito metu 
Brazilijos prezidentas Cardoso 
sakė, kad „Lietuva yra pasau
liui laisvės simbolis, parodęs 
mažos, narsios tautos politinę 
viziją ir dvasinę jėgą.” Pa
našiai kartojo Argentinos, 
Urugvąjaus bei Venezuelos 
prezidentai.

Šiandien Lietuva yra prak
tiškai įkėlusi koją visuose 
žemynuose, ir diplomatinės 
užsienio tarnybos tinklas ple
čiasi. Tai laimėjimai. Jie neša 
garbę visiems, kuriems teko 
vadovauti Lietuvos valstybei 
ir vesti jos užsienio politiką.

Būdama kelyje į Europos 
Sąjungą ir NATO, Lietuva 
turi mokytis iš savo patirties, 
kurią išgyvenome Antrojo pa
saulinio karo išvakarėse. 
Mums būtinas nuolatinis stra
teginis planavimas, alterna
tyvūs planai, įžvalgumas, ne
paprastų, mums grėsmingų si
tuacijų pramatymas ir įver
tinimas. Ne pro šalį ir kritiško 
cinizmo dozė. Viena išeitis — 
ne išeitis. Diplomatija mus 
moko būti pasirengusiems bet 
kokiems netikėtumams ir jų 
atveju rasti šaliai priimtiniau
sią išeitį. Be abejo, mums rei
kalingi sąjungininkai, mums 
reikalingi draugai, o draugai 
ir priešai niekada nebūna maži.

Baigiant, mano linkėjimai 
— visiems ilgainiui tapti idea
liais diplomatais. Yra keli va
riantai.

Pirmasis surašytas Ottavia- 
no Maggi dar XVI amžiaus pa
baigoje išleistoje knygoje De 
legato. Ten nurodoma, koks 
turėtų būti idealus diploma
tas. Ogi štai koks. Ambasado
rius turi žinoti teologiją, su
prasti Aristotelį ir Platoną, 
turi sugebėti išsipainioti iš 
kebliausių situacijų, naudoda
mas teisingą dialektinę formą, 
turi būti ekspertas matemati
koje, architektūroje ir muzi
koje, turi kalbėti ir rašyti loty
niškai, mokėti graikų, ispanų, 
prancūzų, vokiečių ir turkų 
kalbas. Be to, jis turi žinoti is
toriją, nusimanyti geografijoje 
ir aišku, būti politinis eksper
tas. Jis taip pat turi rodyti 
gerą skonį poezijoje.

Tai vienas modelis.
Rusijos carienės Jekaterinos 

II motina princesė von Zerbst 
laiške Friedrichui Didžiajam 
prašė į Sankt Petersburgą pa
siųsti dailios išvaizdos, jauną 
ambasadorių. Pasiuntiniai, ski
riami į Olandiją ar Vokietiją, 
būtinai turėjo būti pąjėgūs la
bai daug išgerti — ir nepasi
gerti. Tai kiti modeliai.

Užmirškim juos. Mūsų die
nų pasaulis turi kitus stan
dartus, kuriems tenka pritar
ti. Pagal britišką formulę 
svarbiausia ambasadoriaus 
kvalifikacija yra moralinis as
mens integralumas. Jis turi 
būti teisingas, sugebėti ramiai 
kontroliuoti nepaprastas si
tuacijas (ir patį save), būti 
preciziškas, kantrus, kuklus, 
laikytis etiketo. Jis jokiu būdu 
neturi būti pasipūtęs ir pom
pastiškas. Ir būtiniausia — lo
jalumas prezidentui ir vyriau
sybei. Laikykimės šios for
mulės.

Ilgiausių metų Lietuvos di
plomatijai!

• Jei galėtume biurokratiją 
padaryti maistinga, galėtume 
išmaitinti pasaulį.

Robert M. Schaeberle
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Pranas Domšaitis. „Nukryžiavimas”.

TAPYTOJU SUGRĮŽIMAS
RIMA RUTKAUSKIENĖ

Lietuvos Dailės muziejaus 
vaizduojamosios dailės sky
riaus rinkiniuose saugoma di
džiulė išeivijos tapybos kūri
nių kolekcija. Likimo išblaš
kyti įvairių kartų lietuvių dai
lininkai po daugelio dešimt
mečių grįžta su savo kūryba 
namo, į Lietuvą.

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje į Vakarus pasitraukė 
didelė dalis Lietuvos daili
ninkų. Nuo pat pradžių buvo 
bandoma telkti menininkų 
kūrybines pajėgas išeivijoje. 
1946-1950 m. Freiburge (Vo
kietija) Vytauto Kazimiero Jo
nyno įsteigta ir vadovaujama 
Taikomosios dailės mokykla 
pratęsė Kauno meno mokyk
los tradicijas. Vėliau kūrėsi ir 
kiti lietuvių kultūros užsie
nyje centrai: Lietuvių dailės 
institutas Čikagoje, M. K. 
Čiurlionio galerija, Kultūros 
židinys Brooklyne, Melburno 
lietuvių M. K. Čiurlionio dis
kusijų klubas, Stanley Balze
ko Lietuvių kultūros muziejus 
Čikagoje, Lietuvių dailės mu
ziejus Lemonte, Kanados Lie
tuvių dailės kultūros muziejus 
— archyvas Toronte ir kiti.

Nuo septintojo dešimtmečio 
vidurio personalines išeivijos 
dailininkų parodas pradėta 
rengti Lietuvoje. Lietuvos dai
lės muziejuje dar 1966 metais 
buvo surengta pirmoji — Vik
toro Vizgirdos paroda. Po to 
buvo Vytauto Igno, Jono Rim
šos, Irenos Griežės, Vytauto 
Kazimiero Jonyno, Magdele- 
nos Birutės Stankūnienės, Ka
zimiero Žoromskio, Adomo 
Galdiko, Elenos Urbaitytės, 
Alfonso Dargio, Telesforo Va
liaus, Zitos Sodeikienės, Vy
tauto Sakalo, Juzefos Kati
liūtės ir kitų išeivijos daili
ninkų personalinės parodos. 
1988 m. Lietuvos dailės mu
ziejaus Parodų rūmuose buvo 
surengta didelė apžvalginė 
išeivijos dailės paroda, 1988 
m. ten pat, o vėliau Klaipėdos 
paveikslų galerijoje — Pasau
lio žemaičių dailės paroda. 
1993 m. Nacionalinėje galeri
joje surengta paroda „Sugrį
žimas”.

Vertingiausią Dailės muzie
juje vaizduojamosios dailės 
skyriaus XX amžiaus pirmos 
pusės tapybos fonduose sau
gomos išeivijos dailės kolekci
jos dalį sudaro senosios kar
tos dailininkų Adomo Gal
diko, Viktoro Vizgirdos, Vy-

tauto Kazimiero Jonyno, Povi
lo Puzino kūriniai. Tai karta, 
prieš pusę amžiaus buvusi 
viena pagrindinių jėgų Lietu
vos dailės gyvenime. Šie daili
ninkai — stiprios meninės in
dividualybės su savofnis te
momis, stilistika, plastiniais 
ieškojimais. Jie ir išeivijoje 
išsaugojo bei plėtojo esminius 
meninės pasaulėjautos bruo
žus, ryšius su gyvybingomis 
lietuvių tautodailės tradicijo
mis. Kita vertus, kiekvieno 
kūryba patyrė evoliuciją, vei
kiama gausybės meno srovių 
ir krypčių. Muziejaus rinki
niuose saugoma gausi išei
vijoje sukurtų Adomo Galdiko 
paveikslų kolekcija (193 eks
ponatai) atspindi svarbiau
sius šio dailininko kūrybos 
laikotarpius. Vertinga, nors 
mažesnė, Viktoro Vizgirdos 

V. Ignas. „Sužadėtiniai”. 1968. Drobėje aliejus. 116x70.

kūrinių kolekcija. Viktoras 
Vizgirda — pirmasis išeivijos 
menininkas, 1966 m. dovano
jęs šešis savo prieškarinio lai
kotarpio kūrinius Lietuvai. 
Vėliau Viktoras Vizgirda at
siuntė kelias dešimtis išeivi
joje nutapytų darbų, kurie 
savo stilistika siejasi su 
„Ars”laikotarpio kūryba. 1986 
m. Vytautas Kazimieras Jo
nynas Lietuvos Dailės muzie
jui perdavė gausią įvairioms 
JAV bažnyčioms kurtų vi
tražų eskizų kolekciją (182) 
eksponatai). 1998 m. išeivijos 
dailės kolekciją papildė ket- 
virtajame-penktajame dešim
tmečiuose Lietuvoje ir Latvi
joje kūrusio Povilo Puzino išei
vijoje sukurtų drobių kolekcija 
(19 eksponatų).

Atskirą kolekcijos dalį suda
ro dar prieš karą emigravusio 
Jono Rimšos kontrastingų 
spalvų, raiškaus kontūro egzo
tiški gamtos vaizdai ir portre

tai. 1993 m. muziejaus išei
vijos dailės kolekciją papildė 
Petro Kiaulėno kūriniai. Tai 
26 impresionistine maniera 
pastele ir aliejumi tapyti pei
zažai, portretai ir natiurmor
tai. 1989-1998 m. per kelis kar
tus atkeliavo didžiulis Pietų 
Afrikoje kūrusio ekspresionis
to Prano Domšaičio kūrybinis 
palikimas — net 363 darbai 
(paveikslai).

Dailės muziejaus rinki
niuose saugoma didelė Kazi
miero Žoromskip. kūrinių ko
lekcija: daugiafigūrinės kom
pozicijos, abstrakčios tapybos 
ir optinio meno kūriniai. Ma
žesnės, tačiau ne mažiau ver
tingos, Kauno meno mokyklos 
auklėtinių — Broniaus Muri
no, Jadvygos Dobkevičiūtės— 
Paukštienės, Juzefos Katiliū
tės, Gabrieliaus Stanulio ko
lekcijos.

Atskirą rinkinio dalį sudaro 
Freiburgo meno mokyklos mo
kinių kūryba. Viena vertin
giausių — Vytauto Igno kū
rinių kolekcija. įdomūs tapy
tojų: Henriko Šalkausko, Ele
nos Urbaitytės ir vitražisto 
Albino Elskaus, įsiliejusių į 
septintojo-aštuntojo dešimt
mečių pasaulinės dailės kryp
čių tėkmę, kūriniai.

Freiburgo mokiniams arti

ma karta — tai dailininkai, 
pradėję meno mokslus Kauno 
taikomosios ir dekoratyvinės' 
dailės institute arba po karo 
studijavę dailę svetur. Iš jų 
paminėtini Eugenijus Budrys, 
Pranas Lapė, Leonas Urbo
nas, Alfonsas Krivickas, Al
girdas Kurauskas, Irena Grie
žė, Eva Kubbos, savo kūri
niuose savitai plėtojantys XX 
amžiaus modernistinių kryp
čių stilistiką.

Dar viena rinkinio dalis — 
tai dailininkų , meno mokslus 
baigusių įvairios Europos ir 
JAV dailės centruose septin- 
tajame-aštuntajame dešimt- 
mėtyje, kūriniai. Platus ir 
įvairus šių dailininkų kūrybos 
diapazonas — nuo modifikuo
to realistinio vaizdo konstra
vimo iki ekspresyvios geome
trinės abstrakcijos. Rinki
niuose šiai kartai atstovauja 
Giedrė Montvila, Magdalena 
Birutė Stankūnienė, Kęstutis 
Zapkus. Jauniausios išeivių 
kartos kūrybą muziejaus ko
lekcijoje atspindi Vytauto Sa
kalo kūriniai.

Muziejaus vaizduojamosios 
dailės skyriaus išeivių tapy
bos kolekcija didžiąja dalimi 
susiformavo iš dovanotų kū
rinių, nors keletas jų ir buvo 

nupirkta. Daug kūrinių dova
nojo patys dailininkai (V. Kazi
mieras Jonynas, Alfredas 
Dargis, Zita Sodeikienė, Vy
tautas Sakalas, Kazimieras 
Žoromskis, Gabrielius Stanu- 
lis, Juzefą Katiliūtė, Kęstutis 
Zapkus, Elena Urbaitytė, Jad
vyga Dobkevičiūtė-Paukštie- 
nė, Juozas Bagdonas). Kitą 
kolekcijos dalį sudaro meni
ninkų šeimų narių dovanos. 
Vasios Kiaulėnienės (JAV), P. 
Murinienės (JAV), Inos Ku- 
rauskienės (JAV), AldonosVa- 
liuvienės (JAV), Magdalenos 
Galdikienės (JAV), Aldonos 
Veščiūnaitės - Janavičienės 
(Australija), Austros Puzinie- 
nės (JAV) dėka muziejaus rin
kiniuose atsirado Petro Kiau
lėno, Broniaus Murino, Algir
do Kurausko, Telesforo Va
liaus, Petro Kiaulėno ir Alber
to Veščiūno kūriniai.

Kad išeivijoje kūrusių meni
ninkų kūryba sugrįžtų į Lie
tuvą, rūpinosi ir lietuvių kul
tūrinės organizacijos išeivi
joje — Melburne lietuvių M.
K. Čiurlionio diskusijų klubas 
(Australija) ir Genovaitė Ka- 
zokienė, kurių pastangomis 
Lietuvos dailės muziejuje atsi
rado Australijoje gyvenusių ir 
kūrusių lietuvių menininkų 
kūrinių kolekcija. Lietuvių 
fondo lietuvių dailiojo meno 
instituto Čikagoje ir Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centro 
pirmininko J. Račkausko bei 
dailininkės Magdalenos Bi
rutės Stankūnienės pastango
mis buvo atvežtos didžiulės 
Jadvygos Dobkevičiūtės-Paukš- 
tienės ir Prano Domšaičio 
kūrinių kolekcijos.

Išeivijos menininkų kūri
nius atvežti į Lietuvą padėjo 
ir privatūs asmenys — Bea
tričė Vasaris (JAV), atlydėjusi 
didžiulį Adomo Galdiko pali
kimą ir Vytauto Jonyno kū
rinius, Martynas Yčas (Či
kaga), dovanojęs Adomo Var
no pokarinius kūrinius, Mil- 
butų (JAV) šeima, dovanojusi 
nedidelę, bet vertingą lietuvių 
išeivių menininkų kūrinių ko
lekciją, Vaclovas Dargužas 
(Šveicarija), atvežęs Alberto 
Veščiūno, Gabrieliaus Stanu
lio kūrinius.

Lietuvių išeivijos dailininkų 
kūriniai praturtino XX a. 
šiuolaikinės lietuvių dailės 
rinkinius, o tuo pačiu įsiliejo į 
bendrą, sudėtingą savo meni- 
ninėmis kryptimis ir tenden
cijomis šiuolaikinės lietuvių 
dailės tėkmę.

• Poezija kalba tiems, kurie 
supranta daugiau, negu ji 
gali pasakyti.

Anonimas

JONAS ŠALNA

INKARNACIJA

Jei inkarnaciją paliksi žemėj,
Viešpatie,
Meldžiu neišmesti
Man skirtų pelenų. Į
Lai lieka
Neišdalinti mano atomai
Protą temdančiai
Visatai.
Lai dūžta
Mėgintuvėliai
Dangaus galia.

’ Lai nesistengia žmogus
Gimdyti mane
Laboratorijų stikle,
Šventvagiškai apvogti
Šventus jausmus
Žemės tėvų!

j
Meldžiu, Viešpatie,
Palikti originalą:
Koks aš esu
Ir kur esu,
Žemėj Lietuvos
Tų pačių tėvų,
Gimdytas skausme!

PRAAMŽIŲ KIBIRKŠTIS

Iš praamžių
Iš tolių nematytų
Iš takų amžinų
Iš nežinomos erdvės
Iš neišskaičiuojamų atomų
Iš svaiginančios tuštumos
Iš begalinės Meilės
Iš neribotos Išminties
Įskelta
Gyvybės
Kibirkštis
Sugrįžta
L-
Praamžius
Tolius nematytus i:
Takus amžinus
Nežinomas erdves
Neišskaičiuojamus atomus
Svaiginančią tuštumą
Begalinę Meilę
Neribotą Išmintį

ŠALTI NAMAI

Ties debesų properša
Melsvėja
Dugnas dangaus
Plunksnotos mintys
Plaukia
Prisisegusios debesų sparnus
Ir galvoji
Kodėl taip svarbu
Matyti dangaus debesis
Ir numatyti
Kuris iš jų
Bus tavo Kelionės
Drabužis
Keliauti į melsvąjį tolį
Naujų Namų
Šaltų, šaltų

--------------------- ------------ J *

Ryto migla. Nuotr. Kazio Daugėlos
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LIETUVNINKŲ IR PRŪSŲ 
ŽEMĖJE

NIJOLĖ TUMĖNIENĖ

Taip pavadinto vakaro Lie
tuvos Rašytojų sąjungoje metu 
buvo pristatyta Birutės Bal
trušaitytės knyga Mažosios 
Lietuvos moterys su daili
ninkės Evos Labutytės grafi
kos kūrinių paroda. Knygos 
iliustracijoms buvo panaudoti 
jos ankstesnių metų grafikos 
lakštai iš ciklo Krikštai — bal
tų ženklai, o Rašytojų sąjun
goje eksponuoti 1998 m. su
kurti keli ciklai: Runų raštai, 
Palikimas ir Kelionė per prūsų 
žemę. Tai patys brandžiausi 
darbai E. Labutytės kūrybi
nėje biografijoje. Beveik visą 
gyvenimą pašventusi Mažo
sios Lietuvos kraštui ir jo 
žmonėms, dabar dailininkė 
pasiekė kūrybos zenitą.

1967 m. baigusi Lietuvos 
dailės institutą ji pradėjo 
domėtis pajūrio krašto gyve
nimu. Lemtingas buvo jai Vil
niaus universiteto 450 m. jubi
liejaus paminėjimas (1979), 
kurio proga buvo surengta 
didžiulė dailės paroda, o joje 
pasirodė ir pirmieji E. Labu
tytės kūriniai, įamžinantys 
Mažosios Lietuvos šviesuolius 
— V. Abelį, A. Kulvietį ir S. 
Rapalionį. Vėliau šis ciklas 
pasipildė M. Mažvydo, L. 
Rėzos, Vydūno, K. Donelaičio,
D. Kleino, J. Bretkūno, I. Si
monaitytės ir M. Jankaus var
dais. Taip domėjimasis Mažą
ja Lietuva bei senosios Prū
sijos krašto kultūra vis augo ir 
stiprėjo. Dailininkė suvokė, 
kad ji pati yra šio krašto duk
ra, skalvių palikuonė. Artimi 
(pasiniai interesai suvedė ją 
su rašytoja Birute Baltrušai
tyte (apie 1984 m.) ir šis ben
dravimas peraugo į draugys
tę, kurioje vargu ar galima 
atskirti, kas kam turėjo di
desnės įtakos. Apie ką Eva 
užsimena simboliais, ką jos 
grafikoje galima nujausti, tai 
Birutės kūryboje suformuluo
ta aiškiai, su poetiniu polėkiu.

Jos abi panašiai suvokė šio 
krašto žmonių likimą ir kul
tūros palikimo vertę. Todėl B. 
Baltrušaitytės žodžiai: „Lie
tuvninkai, uždekim žvakę 
šventą, kad išgyventume, jei 
vėl naktis užklys”, tarsi tapo
E. Labutytės kūrybos credo, 
suteikiantys jai dvasinės stip
rybės ir nusakantys ios šie- 

E. Labutytė Iš ciklo „Palikimas”. Mišri technika. 49x34.E. Labutytė. Iš ciklo „Runų raštas”. Mišri technika. 52x39.

kius įamžinti lietuvninkų ir 
prūsų atminimą per jų kultū
ros paliktas žymes, kalbėti 
apie tai simbolių kalba, atku
riant vaizdus iš archeologinių 
liekanų ir rašto ženklų, išli
kusių Elbingo žodyno likučių.
E. Labutytės kūryboje neretai 
sutinkamas ir B. Baltrušai
tytės mėgstamas žvakės sim
bolis: „O, prūsų žeme, nerau
dok, verčiau parodyk, kur 
žvakę pastatyti”.

Įsijautusi į tragišką Prūsijos 
žemės bei šio krašto žmonių 
likimą, ji kruopščiai, trupi
nėlis prie trupinėlio, rinko 
medžiagą iš įvairiausių šal
tinių. Sėmėsi įkvėpimo iš I. 
Simonaitytės prozos, J. Grušo 
meninės versijos apie Herkų 
Mantą, J. Marcinkevičiaus 
dramos apie Martyną Mažvy
dą. Turėjo įtakos M. Gimbu
tienės mokslinės studijos bei 
jos atrasti raštai ant senovi
nių puodų. Iš čia kilo idėja 
simboliškai įprasminti grafi
kos vaizduose archeologinių 
radinių liekanas. Taip gimė 
Krikštai-baltų ženklai (1995 
m.), Krikštų kompozicija 
(1987), Prūsų atminimui 
(1988 m.), kur skulptūriškos 
formos — ženklai pateikti 
Kosmoso ūkuose ir ritmuose. 
Sunkiai nusakomas, bet reikš
mingas, E. Labutytės meninio 
mąstymo brendime buvo ben
dravimas su baltų istorijos

Eva Labutytė.

tyrinėtojais — baltistu Vytau

tu Mažiuliu, kraštotyrininku 
Petru Jakštu, filosofu Vaciu 
Bagdonavičium, knygotyrinin
ku Domu Kaunu, kraštoty
rininku ir fotografu Bernardu 
Aleknavičium, archeologu Val
du Šimėnu ir kitais.

Atitinkamai vingiavo ir kū
rybos kelias nuo faktų vertės 
iškėlimo link platesnių simbo
linių apibendrinimų ir moder
niškų konceptualių vaizdų, 
kuriuos matome 1998 metų 
kūriniuosė: Palikimas, Runų 
raštai, Kelionė per prūsų žemę. 
Runų raštuose E. Labutytė 
peržengia tradicinę grafikos 
sampratą ir priartėja prie 
konceptualistų. Popierius čia 
ne vaizdo fonas, ne medžiaga, 
ant kurios projektuojamas 
vaizdas, o neatskiriama vaiz
do dalis bei svarbi meninės 
raiškos priemonė. Suglamžy
tas ir suslėgtas popierius įgyja 
savarankišką idėjinę, prasmi
nę ir estetinę vertę. Panašiai 
naudojama ir spalva: natū
ralūs aukso ir sidabro atspal
viai atlieka jungiamąjį vaid
menį, panaudojant pačios me
džiagos istoriškai susiklos
čiusią simbolinę prasmę. Iš
didinti monumentalūs auksi
niai runų ženklai nuo gaisrų 
laiko ir drėgmės nukentėjusio 
popieriaus lakšto fone skamba 
abstrakčiai .paslaptingai, atro
do, kaip nepaprastai brangūs 
dalykai ir simbolizuoja Am
žinybę. Atsidūrę šalia neaiš
kaus, beveik neįskaitomo si
dabrinio teksto, mažutės 
skiautelės iš Elbingo žodyno, 
jie primena senąjį gotikinį 
raštą, senuosius hieroglifus ir 
liudija apie gilias istorines 
prūsų šaknis. Taip bendras 
vaizdas dvelkia senove. Vy
raujanti juoda spalva sutelkia 
dėmesį į runų ženklus ir rašto 
skiautelę, ir verčia susimąs
tyti. Šitaip iškeliama Atmin
ties reikšmė, o Atmintis su
teikia naujų erdvių minčiai.

Palikimo cikle archeologi
niai radiniai, papuošalų ir bui
ties daiktų liekanos tampa 
senosios prūsų kultūros sim
boliais, amžių būvyje įgiju
siais kitokią prasmę: šukos 
atrodo tarsi karūna, diržo sag
tis — it didinga kolona ar pi
ramidė, o segė it šventas mo
numentas. Taip senosios kul
tūros archeologiniai radiniai 
tarsi švyti amžinai ir laikas 
neįstengia jų užgesinti.

Naujausiame cikle Kelionė

Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras. I eil. iš kairės: Romanas Stropus, Aldona Jankauskienė, vad. 
Birutė Mockienė, kun. Algirdas Paliokas, SJ, chormeisterė Rasa Poskočimienė ir Vanda Aleknienė.

naudojami mitologiniai sim
boliai, meniškai įprasminan
tys senuosius prūsų dievus. 
Prūsų Olimpo centre įsitvir
tinusį Perkūną — griausmo ir 
žaibų, audrų ir gamtos bei 
visų dievų valdovą. Šalia jo iš 
abiejų pusių Pikulis (Patula)
— nakties, mirties bei po
žemio karalysčių dievas, pa
ženklintas kaukolių ir žvaigž
dėto dangaus simbolika. Ir 
Patrumpas — laimės ir sėk
mės, upių ir šaltinių, gyvybės 
ir jaunystės dievas, lydimas 
simbolinių atributų: vainiko iš 
rugių bei daržovių ir žalčio, 
lendančio iš puodynės. Ketvir
tasis lakštas skirtas Krivūlės, 
kurioje buvo nešiojamos ži
nios, įamžinimui. Ir penktasis
— šventosios ugnies įvaiz
džiui — tamsa apgaubto ąžuolo 
fone. Visų penkių lakštų kom
pozicija panaši. Tamsioje Kos
moso erdvėje atsiveria arkos 
pavidalo šviesus langas, kupi
nas simbolinės nuotaikos ir 
prasmės. Vaizdai papildyti 
įvairiais reikšmingais prūsų 
rašto fragmentais ar žodžiais.

E. Labutytė siekia prikelti 
iš užmaršties ir atkurti prūsų 
simbolinių meninių raštų (nuo 
ornamento iki rašytinio ženk
lo) daiktų ir aplinkos dvasią 
bei įamžinti mitologinio pa
saulėvaizdžio vertę. Neturime 
Lietuvoje kito tokio dailinin
ko, kuris būtų taip giliai įsi
jautęs į senąją lietuvninkų ir 
prūsų žemės kultūrą bei su
gebėtų atkurti prūsų dvasinį

JAUKI RELIGINIO KONCERTO 
KALĖDINĖ ŠILUMA

FAUSTAS STROLIA

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos choras, vadovau
jamas dirigentės Birutės Moc
kienės, š.m. gruodžio 13 d. su
rengė savo misijos bažnyčioje 
labai sėkmingą kalėdinių gies
mių koncertą. Koncertą glo
bojo kapelionas kun. Algirdas 
Paliokas, SJ. Misijos chorą, 
kartu su vadove, paruošė Ra
sa Poskočimienė, akompanavo 
Manigirdas Motekaitis. Kele
tą giesmių, pritardama fleita, 
paįvairino Rima Polikaitytė. 
Dvi giesmes dainavo Dariaus 
Polikaičio vadovaujamas vai
kų choras. Viena ir su choru 
pasirodė sol. Lijana Kopūs- 
taitė-Pauletti. Giesmėms žodi
nius įvadus paruošė ir skaitė 
Irena Šerelienė. Saulėtą sek
madienio popietę į koncertą 
susirinko sausakimšai pilna 
misijos bažnyčia. Dviejų dalių 
koncertas nebuvo ištęstas, 
buvo įdomus, gražiai sudary
tas. Galima buvo jausti, kad 
jam rimtai pasiruošta, tai 
nenuostabu, kad publika gies
mių ir atlikėjų labai klausėsi.

Abejose dalyse buvo labai 
gerai atliktų kūrinių. Intona
vimo atžvilgiu antroji dalis 
buvo sėkmingesnė. Nuo pat 
pirmos V. Juozapaičio giesmės 
„Sveikas gimęs Viešpatie” ga
lima buvo pajusti, kad choris
tų balsai ir jausmai jau buvo 
„sušilę”. Sopranų aukštos 
natos skambėjo lengvai ir be 
forsavimo. Sklandžiai skam
bėjo choras su soliste ir fleitos 
intarpais P. Čiurlionio (garsio
jo K. M. Čiurlionio brolio) 
giesmėj „Piemenys, piemenys 
Betliejun bėgo”. A. Vanagaitis 
galėtų tik pasidžiaugti puikiai 

. atlikta jo giesme „Kalėdos”, o 
A. Adam giesmė „Nakties ty
loj”, nuostabus Lijanos Ko- 
pūstaitės solo, Rimos Polikai- 
tytės fleitos pritarimas ir cho
ro griausmingas giedojimas 
tiko koncerto kulminacijai. 
Publikai ilgiau paplojus, 

■ buvo pakartota. Atomazgai 
dar visi dalyviai pagiedojo J. 
Naujalio „Linksmą giesmę”. 
Šioj dalyje buvo dvi kiek 
lengvesnio charakterio gies
mės — J. Siniaus „Šventa 
naktis” ir J. Rache „O Betlie
jau, ar girdi”, abidvi labai 
švariai, išbaigtai atliktos. An
troje maloniai skambėjo sa
varankiška fleitos partija. 
Dar šios dalies vidury buvo 
vienas solo be choro: P. A. 
Yon „Kūdikėlis Jėzus”, nus
kambėjęs be priekaišto.

Pirmos dalies kertiniais ak
menimis laikytinos J. Žangi 
šv. Liudviko lotyniškos mi
šios, vaikų choras ir Mozart 
„Laudate Dominum”. Nors 
mišių dalys „Credo” ir „Be- 

nedictus” nebuvo giedotos, 
giedotų dalių pakako sukelti 
lyg ir pasiilgimą tų laikų, 
kada mūsų parapijose kles
tėjo chorai, kada lietuviai 
šias šv.Liudviko mišias lyg 
buvo nusavinę ir jomis kas 
sekmadienį garbinę Dievą. 
Jei dalyse „Kyrie”, „Sanctus” 
ir „Agnus Dei” viršūnės 
skambėjo laisvai, tai to ne
galima būtų teigti apie „Glo- 
ria”.

Pasigėrėtinas Dariaus Poli
kaičio darbas su vaikų choru 
(ir kaip jis viskam dar atran
da laiko?!). Vaikai discipli
nuoti, balsai išlavinti, išly
ginti. Nuo pernai metų jų lyg 
ir padvigubėję — 27! Įspū
dingai atliktos dvi giesmės: 
V. Miškinio „Neturtas” ir A. 
Snyder aranžuotė XIV a. 
giesmės „In Dūlei Jubilo”, 
pagal lietuvišką vertimą. Ma- 
nigirdo Motekaičio pianistiš- 
ki akompanimentai suteikė 
abiem giesmėms svorio. Ka- 
nomiški vaikų grupių dainavi
mai, rodos, žavėjo ne tik klau
sytojus, bet ir pačius atlikė
jus. Paskutinės gaidos „sup- 
Įojimas” uždėjo giesmei 

„finai touch”. Vaikai dainavo 
pasitikėdami savimi ir rodė 
chorinį subrendimą. Jiems ir 
jų mamytėms, juos gražiai ap-. 
rengusioms, valio!

Sklandžiai nuskambėjo F. 
Gruber „Tyli naktis” (su so
liste) ir J. Naujalio „Atsis
kubino Betliejun”. Negalima 
buvo nepastebėti muzikalios 
fleitos G. Šukio giesmėj „Ty
liąją naktį Betliejus miegojo” 
su piemenėlių triliavimu, bet Rasa Poskočimienė.

Muz. Birutė Mockienė.

vargiai buvo pateisinamas 
fleitos dvigubinimas su vyrų 
unisonais. Norėčiau palinkėti 
chorui neišmesti iš savo reper
tuaro tos gražios, grynai 
amerikietiškos kilmės gies
mės „O Little Town of Betle- 
hem”, puikiai lietuviškai iš
verstos. Jai gal pritrūko laiko 
geriau pasiruošti.

Pirmos dalies deimančiukas 
buvo W.A. Mozart „Laude 
Dominum”. Choras tikrai bu
vo gerai pasiruošęs, o solistei 
Kopūstaitei buvo gera proga 
parodyti ne tik savo gražų 
balsą, bet ir jo detalų valdymą 
su puikia dinamika ir kola- 
tratūrinėmis puošmenomis.

Giesmes interpretavusi Ire
na Šerelienė negailėjo laiko ir 
širdies gražiems įvadams, pa
naudojusi mūsų rašytojų ci
tatų apie šv. Kalėdas, kaip 
vyskupo Antano Baranausko 
eiles apie „čystumą” ir apie 
dangišką „pakajų”. Gaila, kad 
dėl peršalimo negalėjo jos bal
sas būti raiškesnis. Meno va
dovė ir dirigentė Birutė Moc
kienė — didelio takto ir talen
to žmogus. Dirigavimo mostus 
ji gerai įsisavinusi iš savo pro
fesoriaus Liongino Abariaus 
(ne Liaugmino, kaip buvo 
skelbiama). Manyčiau, kad jos 
rankų mostai suprantami ne 
tik chorui, bet beveik ir ją ste
binčiai publikai.

Muz. Darius Polikaitis.
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Leidiniai

GAUSĖJA M. K. ČIURLIONIO 
DISKOGRAFIJA

M. K. Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui. Atl. Rokas Zubovas. LAFA 
001, 54’02”. Įrašyta 1998 m. birželio 16 ir 24 d. (Live recording). In
strumentas: Steinway B 533118. Garso režisierius: Nicholas J. Yasil- 
lo. Meninis apipavidalinimas: Irenos Šaparnienės. Išleido Amerikos 
Lietuvių dailiųjų menų sąjunga (Lithuanian American Fine Arts As- 
sociation). Viršelyje panaudota M. K. Čiurlionio paveikslo „Praeitis” 
reprodukcija.

Lapkričio pradžioje Lietuvą 
pasiekė dar viena kompaktinė 
plokštelė, skirta Mikoloj aus 

• Konstantino Čiurlionio muzi
kai. Čiurlionio kūrinius — cik
lus įrašė pianistas Rokas Zu
bovas. Plokštelėje įrašyta: va
riacijos „Oi, giria, giria”, So
nata F-dur, variacijos „Se- 
faaEsec” ir „Besacas”,trys pre
liudai viena tema, mažų pei
zažų ciklas „Marios”.

Pirmiausia norisi pasidžiaug
ti vis gausėjančia Čiurlionio 
diskografija. Nors greitai mi
nėsime 10 metų nuo pirmosios 
Čiurlionio kompaktinės plokš
telės pasirodymo (Marco Polo 
8.223323, dir. J. Domarkas, 
Slovakijos simfoninis orkes
tras), tačiau tik pastaraisiais 
metais pagausėjo naujų Čiur
lionio fortepijoninės muzikos 
įrašų. Gal tai susiję su Čiur
lionio 120 metų jubiliejumi 
(1995m.), gal tai paskatino 
tarptautinis Čiurlionio pia
nistų ir vargonininkų konkur
sas. Bet šiandien mes jau ga
lime klausytis M. Rubackytės, 
A. Juozapėnaitės-Eesmaa, V. 
Landsbergio , o dabar — ir R. 
Zubovo įrašų kompaktinėse 
plokštelėse. Klausantis šių 
įrašų, atrodo, kad vyksta savo
tiškas atlikėjų pokalbis — tik 
laiko atskirti menininkai ben
drauja, dalinasi savo atradi
mais, teigia, net ginčijasi. 
Taip galvoti verčia labai skir
tingos interpretacįjos ir meni
nės koncepcijos. Vos ne kiek
vienas atlikėjas pateikia ir 
naujovių: M. Rubackytė pir
moji įrašė Čiurlionio Sonatą 
F-dur, garsiąją fugą b-moll 
(VL345) ir preliudą, esantį 
pirminiame rankraštyje, pa
čios atlikėjos paruoštą stygi
nių kvarteto transkripciją for
tepijonui. A. Juozapėnaitė pre
liudą b-moll (VL269) pirmą 
kartą įrašė su autentiška pa
baiga. (Šis preliudas nuo pir
mos publikacijos 1925 m. iki 
1990 m., kai pasirodė V. 
Landsbergio paruoštas leidi
nys „Kūriniai fortepijonui”, 
buvo publikuojamas ir atlieka
mas su J. Čiurlionytės pasiū
lyta pabaiga — kažkodėl ne
buvo pasinaudota autentiška 
Čiurlionio pabaiga: autoriaus 
visiškai suredaguoto preliudo 
rankraštis saugomas Naciona
liniame M. K. Čiurlionio mu
ziejuje Kaune). Klausantis 
prof. V. Landsbergio kompak
tinės plokštelės, dėmesį pa

Čiurlionis
piano

Sonata in F 
Variations 
The Sea 
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traukia lietuvių liaudies dai
nos fortepijonui bei „Santa
ka”, fragmentas iš simf. poe
mos „Jūra”, — aliuzija į mū
sų dienų gyvenimą. (V. Lands
bergio begalinė pagarba au
tentiškai ryški visuose jo dar
buose, tad nenuostabu, jog ir 
šiame įraše išgirsime kai 
kurių patikslinimų, paremtų 
rankraščiais).

Roko Zubovo kompaktinėje 
plokštelėje taip pat nestinga 
naujovių. Tuo pačiu bandoma 
naujai spręsti užsilikusias 
Čiurlionio muzikos atlikimo 
problemas. Ryškiausiai tai 
jaučiame, klausydamiesi pre
liudų viena tema (VL 269- 
271). Šį preliudų ciklą R. Zu
bovas įrašė chronologine eilės 
tvarka. Pirmiausia skamba 
audringas oktavinis preliudas, 
po to — lyrinis ir ciklą užbai
gia kanoninis preliudas (VL 
271). Čia reikia prisiminti, 
kad ciklą Čiurlionio mokinės 
Halinos Volmas tema turėjo 
sudaryti du preliudai (269-
270) , preliudas-kanonas VL
271) ir fuga (liko neužbaigta 
— tik ekspozicija). Apie tokią 
ciklo sąrangą byloja Čiurlionio 
rankraščiai. Kadangi fuga liko 
tik pradėta, J. Čiurlionytė, 
ruošdama 1957 metais leidinį 
Kūriniai fortepijonui, nutarė 
sukeisti pjesių vietą grynai 
dėl praktinio požiūrio — taip 
geriau skambėtų koncertuo
jant. Tokia eilės tvarka prigi
jo, ir šis ciklas iki šiol buvo at
liekamas pagal J. Čiurlionytę. 
Tačiau istoriniu požiūriu, R. 
Zubovas yra teisus. Belieka 
užbaigti fugą...

Variacijų ciklą „Besacas” 
pagaliau išgirdome tokį, kaip 
buvo sumanęs pats autorius. 
Bent jau taip reikėtų many
ti, jei remsimės V. Landsber
gio redakcija. Šio ciklo struk
tūra nėra tokia aiški, kaip 
minėtų monotematinių pre
liudų. Rankraščiai nebaigti, 
eilės tvarka iki galo nunuro- 
dyta. Todėl ir ciklas, kaip vi
suma, ilgainiui kito. Prisimin
kime: 1936 m. Lietuviška 
enciklopedija mini temą ir 
keturis variantus, 1938 m. lei
dinyje M. K. Čiurlionis V. 
Jakubėnas rašo apie „Temą 
ir du variantus”, jau minė
tame J. Čiurlionytės leidinyje 
Kūriniai fortepijonui vėl 
randame „Keturias pjeses te
ma beesacaes”. Tik nuo 1975 
m. leidinio Izbrannyje proiz-

Irena Vaičikauskaitė 1998.08.29 d. šventė 70 m. sukaktį, o jos ma
mai Ksaverai Vaičekauskienei liepos 23 d. suėjo 100 metų.

GĖRIUI SKAMBANTI SIELA
Lietuvos Atgimimas su

brandino gausų kūrybos der
lių. Daugybė seniai pasėtų, 
bet giliai slėptų talentų, tarsi 
sėklos Nepriklausomybės sau
lėje dygo, skleidė gražiuosius 
žiedus, augino vaisius.

1998 m. rugpjūčio 29 d. 
Draugo numeryje buvo rašyta 
apie taurią lietuvę, Ksaverą 
Vaičekauskienę, sulaukusią sa
vo 100-to metų jubiliejaus. No
riu papasakoti apie jos talen
tingą dukterį poetę Ireną Vai
čekauskaitę, šiemet šventusią 
70 metų sukaktį. Jos eilė
raščius, poemas, sakmes iš
vydome tik Atgimimo metais.

Poetė Irena Vaičekauskaitė 
gyvena Lietuvoje, Kaune, kar
tu su savo mamyte. Jos gyve
namą būstą lengva surasti — 
jį pažymi paukščių inkilėlis, 
prigludęs prie pat lango. Kiek
vieną dieną poetę džiugins 
paukštelių giesmelės.

Kai aplankau šią mielą 
šeimą, dėkoju Dievui, kad 
išsaugojo šias dvi garbingas 
moteris baisiose pokario au
drose. Deja, tėvelis Juozas 
Vaičekauskas buvo ištremtas 
ir mirė Vorkutos lageryje 1945 
metais. Brolis Povilas Vaiče
kauskas grįžo iš tremties, da
bar gyvena Čikagoje. Soviet-

vedenija dlia fortepiano 
(Rinktiniai kūriniai fortepijo
nui, red. V. Landsbergis) cik
lo „Besacas” sandara ir seka 
nebesikeičia. Taip šis ciklas 
prigijo koncertų salėse, taip 
jis dabar atliekamas „Tarp
tautinio M. K. Čiurlionio pia

nistų ir vargonininkų konkur
so” metu. Tačiau tik dabar šis 
penkių variacijų ciklas įra
šytas į kompaktinę plokštelę.

Manau, neatsitiktinai R. Zu
bovas apsisprendė į vieną dis
ką įrašyti visus reikšmin
giausius Čiurlionio kūrinius- 
ciklus. Tuo tarsi norima pri
minti, kad Čiurlionis yra ne 
tik miniatiūrų meistras (Ja
ponijoje išleisti pirmieji CD 
fortepijonui taip ir pavadinti
— „Piano Miniatures”). Kal
bant apie Čiurlionio stiliaus 
evoliuciją preliuduose, dabar 
galima raiškiau suvokti ir for
tepijoninio ciklo evoliuciją. Ži
noma, kūrinių atrankoje įžvel
giamas ir praktinis momentas
— beveik visi kūriniai yra pri
valomi Čiurlionio konkurso 
antrajame ture.

Galbūt ne visi atkreips dė
mesį į du, ne pačius svarbiau
sius, tačiau daug ką apie at
likėjo nuostatą bylojančius, 
dalykus. R. Zubovo kompak
tinė plokštelė įrašyta ir 
išleista Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, tačiau anotacija 
išspausdinta anglų ir lietuvių 
(!) kalba. To nerasime nei 
Marco Polo, nei EMI firmų 
diskuose. „Gyvas” įrašas (live

T

mečiu poetė buvo persekioja
ma, dingdavo laiškai broliui. 
Tačiau skaudūs gyvenimo 
smūgiai, netektys neužgesino 
kūrybinės ugnies, kuri liep
snoja meilėje artimiesiems, 
Tėvynei, pasitikėjimu Dievo 
Apvaizda.

Irena Vaičikauskaitė gimė 
1928 m. Skapiškio miestelyje. 
1948 m. baigė Pandėlio viduri
nę mokyklą. 1964 m. gavo Vil
niaus Pedagoginio instituto 
vokiečių kalbos studijų di
plomą. Poetinė kūryba pra
sidėjo 1940 m. Zarasuose, ta
čiau jos eilėraščiai gulėjo 
stalčiuose. Apie juos žinojo tik 

recording) taip pat naujiena 
Čiurlionio diskografijoje (pia
nisto L. Dorfmano prieš keletą 
metų įrašytoje audiokasetėje 
irgi yra du „gyvai” įgroti 
Čiurlionio preliudai, tačiau jie 
tik demonstruoja atlikėjo su
gebėjimą skambinti skirtin
gų stilių muziką, ir pasauli
nėje Čiurlionianoje nėra tokie 
reikšmingi).

Dar kartą norėčiau grįžti 
prie ypatingo atlikėjų bendra
vimo. Savotiškas ryšys sieja 
šiais metais pasirodžiusias dvi 
kompaktines plokšteles, skir
tas Čiurlioniui. Pirmoji įrašy
ta žymiausio Čiurlionio kūry
bos tyrinėtojo, tarpautinio pri
pažinimo pelniusio muzikolo
go, pianisto, politiko, profeso
riaus Vytauto Landsbergio. 
Antroji — Čiurlionio vaikai
čio, Čiurlionio konkurso nuga
lėtojo (1986) pianisto Roko 
Zubovo. Pirmoji įrašyta Vil
niuje, antroji — Čikagoje. Ne
manau, kad muzikantai būtų 
specialiai taręsi dėl kūrinių 
atrankos ar sekos, tačiau prof. 
V. Landsbergis savo kompak
tinę plokštelę užbaigia varia
cijomis „Oi, giria, giria”, o R. 
Zubovas — pradeda...

Taip ir išnyra mintyse Čiur
lionis: „O jeigu bus dar labai 
toli, ir senatvė tave užklups, 
tai ten vėl bus suolelis, pa
siuntiniams paskirtas, o ant 
jo jaunų žmonių niekad ne
trūks” (M. K. Čiurlionis „Pa
saka”).

Darius Kučinskas 

artimieji ir keletas draugų.
Atgimimo metais išspaus

dintos keturios Irenos Vaiči- 
kauskaitės knygos. 1991 me
tais „ab” leidykla išleido pir
mąją poetės knygelę Vilties 
paukštė. 1994 metais išėjo ly
rinė drama Sėlių krašto legen
da”, skirta pokario rezistenci
jai, Notigalės dvylikai žuvusių 
partizanų ir partizanės — po
etės Dianos Glemžaitės — Bu- 
lavienės bei jos vyro Juozo Bu
lavo — Ikso atminimui/ lei
dykla Dobilas/. 1996 metais pasi
rodė poezijos rinktinė Ver
kiantis džiaugsmas / leidykla 
Naujasis lankas /. 1997 me
tais poetė dovanojo savo kny
gelę vaikams Skambantis lai
vas / leidykla Naujasis lan
kas. Ją gražiai iliustravo 
poetės dukterėčia dailininkė 
Aurelija Vaičekauskaitė, gyve
nanti Čikagoje.

Skaitant Irenos Vaičekaus
kaitės knygas, atsiveria nuo
stabus harmonijos pasaulis, 
užplūsta meilės, gerumo ban
gos. Jos vadina į geresnį, dar
nesnį Dievo pasaulį. Eilėraš
čiai pilni metaforų, labai mu
zikalūs, jautrūs, skamba tarsi 
skaidrios smuiko melodijos. 
Jos posmuose — Lietuvos 
miškų žalumas, paukščių bal
sai, upelių čiurlenimas. Poetės 
sieloje lyg veidrodyje atsispin
di pasaulio džiaugsmai, ne
laimės, skausmai. Bet jos nie
kada neapleidžia tikėjimas, 
meilė, viltis.

Daug eilėraščių poetė skiria 
mylimai tėvynei, susirūpinusi 
jos likimu.

Šeriuotąjį rytą gražiau gal 
nei rojuj!

Vien žydros liepsnelės, šven
tąją kalba.

Tėvyne! Tu — gulbė balta 
nuostabioji,

Su aukso ir deimantų diade
ma!

„Šeriuotąjį rytą”

Skaudūs tautos istorįjos mo
mentai jaudina poetės sielą, 
liejasi eilėmis eilėraštyje „Lie
tuviai sibiruos”:

— Sibiruos leidiniuos, 
Ten, kur siaubo pūgos, 
Nešė varge kryžių 
Broliai, sesės mūsų.
Neretai poetės dvasinė bū

sena susijusi su gamtos vaiz
diniais:

Spinduliuoja meile likę Tavo 
pėdos

Vėliavų šilkuos, karūnose 
klevų, 

„Kyrie” atplaukia tyras ir 
saulėtas,

Lapas... Spindulėlis... Dieve!
Juk tai Tu!

„Sekminės prie Šv. Arkange- 
lo Mykolo bažnyčios”

Su didele meile poetė kuria 
eiles mamytei — Saulei. Iš 
širdies gelmių ištrykšta žo
džiai:

„Mamyte — mano Saule! 
Kas būčiau be Tavęs?! 
„Mamytei — Saulei!” 
Sesės ilgesio mintys skrido į 

Sibirą pas mylimą brolelį Po
vilą. Jos širdies balsas aidi 
eilėraštyje „Kada grįši?”

Sniegulėlių balti šilkaryšiai 
( Vėlei supasi smuiko aiduos.

Brolužėli! Sakyk, kada grįši 
Motinėlę, sesutę paguost?..

• Daug šiltų eilėraščių skirta 
dukterėčioms Aurelijai ir Lau
rai. Poetės meilė joms neturi 
ribų. Išvykus brolio šeimai gy
venti į JAV, eilėraštyje „Srai
gė”, skirtame Aurelijai, poetė 
meldžia:

O Viešpatie!
Uždeki jos kely

visų šviesiausią
Žvaigždę!

Asmeninio pobūdžio lyrikoje 
poetė švelniai kalbasi su savo 
„sese — volungėle”, juntamas 
liūdesio šešėlis:

Ką man, volungėle, sakai?
Ką gaudžia nuliūdę varpai?

„Ne ta daina”
Artėja šv. Kalėdos. Tyras

ŽURNALO MUZIKOS ŽINIOS SULAUKUS

Visuomet laukiamas šie
metinis Muzikos žinių žur
nalo 249 numeris skaity
tojus pasiekė anksčiau — 
lapkričio mėnesio pabaigoje.

Žurnalo šviesiai melsvos 
spalvos viršelyje — švenčian
čio savo 80-tą gimtadienį ant
ro Muzikos žinių redaktoriaus 
muziko Stasio Šližio nuotrau
ka.

Pirmuoju straipsniu komp. 
Juliaus Gaidelio turtingą mu
zikinį palikimą, pradedant jo 
sukurtomis simfonijomis, ope
romis ir baigiant vokaline mu
zika, aptaria dr. Dana Pa
lionytė. Simfoninė muzika Gai
deliui buvusi bet kurios tautos 
muzikinės kultūros svarbiau
sias rodiklis, o apie jo sukurtą 
operą „Dana”, J. Žilevičius 
išsireiškęs: „Sukurdamas ope
rą ‘Dana’, išeivįjoje pasistatė 
sau nenykstantį paminklą, 
kuriuo didžiuosis ateinančios 
kartos, gyvendamos išeivio 
gyvenimą”. Autorė J. Gaidelio 
kūrybą įžvalgiai aptarusi ir 
iliustravusi septyniais pavyz
džiais, savo brandų straipsnį, 
išsitęsusį per 14 žurnalo pus
lapių, baigė: „Šis kompozi
torius iš tiesų niekados nebuvo 
paviršutiniškas, išoriškas, nes 
muzika buvo didžioji jo meilė 
ir viso gyvenimo prasmė — jis 
tikėjo jos galia ir savo 
pašaukimu”.

Kitame straipsnyje Stasys 
Sližys rašo apie muzikinę 
klausą. Ji esanti: sąlyginė ir 
funkcinė, rečiau sutinkama — 
netikroji absoliuti klausa ir vi
dinė muzikinė klausa.

Ten pat rašo ir apie muziki
nę intonaciją, kuri taip pat 
esanti tampriai surišta su mu
zikine klausa. Matomai, auto
rius, turėdamas mintyje ko
respondentus, mažai ar Visai 
nenusimanančius apie muzi
ką, kurie, rašydami apie ren
ginių programų atlikėjus, „ži- 
noviškai” išgražina straipsnį, 
užbaigdamas rašo: „Rašan
tiems į spaudą, neužtenka 
kalbos ir jos rašybos žinojimo, 
bet reikia turėti muzikinę 
klausą ir nusimanyti muzikos 
moksle, nes klausytojas turi 
būti orientuojamas, pavei
kiant jo meninį skonį teisinga 
linkime”.

Prof. dr. Anicetas Arminas 
straipsnyje „Lietuviškasis Me
tropolitan operos žvaigždynas” 
pristato solistus, kurie yra 
dainavę garsiojoje „Metropo
litan” operos scenoje. Juos ne 
tik pavardėmis išvardina, pla
čiau apibūdina, bet ir nuo
traukose parodo. Tai Anna 
Kaskas, Polina Stoska, Algir
das Brazis, Arnoldas Voketai
tis, Lilija Šukytė.

Dr. Boleslovas Zubrickas 
žvilgteri į dainų šventes, ku
rios esančios „visų lietuvių 
rūpestis”. Jis mato rūpesčius, 
šventes organizuojant. Jaučia 
trūkumus, pasisako, ko tose 
šventėse atsiranda „per daug”, 
ir kas lemia jų sėkmę.

Glaustus įspūdžius iš Antro
sios pasaulio lietuvių dainų 
šventės pateikia Faustas Stro- 
lia. Jis pastebėjo parodytą pa- 

šventės džiaugsmas užplūsta 
poetės sielą, o iš jos liejasi, 
skuba snieguotais takais į 
visų širdis:

Palaiminki mus, Kūdikėli, 
Suklydusius ir nekaltus. 
Ir skrydžiui į Meilę, Į Gėrį 
Sustiprinki dvasios sparnus! 

„Kalėdos” 
Tikrai nuostabus poetės sie

los skambėjimas gaivina Lie
tuvą, dvasios sparnais skren
da per Atlantą, aplankydamas 
brangius tautiečius.

Živilė Baltė
Živilė Baltušnikaitė

lankumą užsienio chorve
džiams, trumpesnes repetici-

jas. Pasidžiaugė moterų cho
rais, o dūdų orkestro įter
pimas buvęs nuostabus pro
gramos paįvairinimas, kai tuo 
tarpu, roko muzikos įvedimas 
į šventės programą — vargiai 
pateisinamas. Pastebėjo ir 
dainuojančius iš „špargalkų”, 
kur žodžiai be gaidų buvę ran
ka surašyti. Apskritai, Dainų 
šventė buvusi didinga ir sėk
minga.

Reta būtų surasti kitą tokį 
asmenį, kaip Vytautą Strolią, 
pasižymintį dideliu įžvalgu
mu. Savo straipsnyje „Muzika 
ne rizika” jis rašo apie netik
slumus, pasitaikančius spau
doje, net ir enciklopedijose. 
Netikslumus jam sekasi su
rasti, tad straipsnyje juos ir 
parodo.

Muzikui Stasiui Sližiui 
švenčiant 80-to gimtadienio ir 
50-to vedybinio gyvenimo su
kaktį, į jo nueitą gyvenimo 
kelią žvelgia Stefanija Kaune- 
lienė. Tai reto darbštumo, pa
siryžimo ir energijos asme
nybė. Tik atvykęs į Ameriką, 
jis jau studijuoja universitete, 
lanko vargonų kursus. Muzi
kos konservatorijoje įsigyja vo
kalinės padagogikos diploifią. 
Michigan universitete tobu
linosi chorvedyboje. Didelę 
duoklę atseikėjo ir į lietu
viškos veiklos aruodus. Moky
tojavo, o ir vedėju yra buvęs 
šeštadieninėje mokykloje. Or
ganizuoja ir vadovauja vaikų, 
jaunimo chorams ir kitiems 
vokaliams ansambliams. Pa
rengė aštuntam skyriui lietu
vių kalbos pratimus ir gies
myną „Viešpatie, išklausyk”.
S. Sližys yra ir kompozitorius, 
sukūręs ir harmonizavęs ne
mažai dainų ir giesmių, rašo į 
spaudą, dalyvauja organiza
cijų veikloje.

Žurnale spausdinamos nuo
traukos muzikų, sulaukusių 
75,80,85 ir 90 metų. Iš visoju
10.

Nesivadovaujant jokia pro
ga, išspausdinti straipsniai 
apie sol. Joną Vaznelį, pia
nistą Manigirdą Motekaitį, so
praną Alviną Giedraitienę, 
smuikininkę Ritą K. Kazlaus
kaitę, pianistą Rytą Babicką 
ir Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos chorą.

Penki puslapiai skirti, iš
keliavusiems į amžinybę. Jų 
— 9. Prie jų nuotraukų 
išspausdintos ir trumpos bio
grafijos.

Plačią 1998 m. pirmo pus
mečio muzikinę kroniką su
darė Rolandas Aidukas.

Žurnalą Muzikos žinios kar
tą per metus leidžia Šiaurės 
Amerikos Lietuvių muzikos 
sąjunga. Redaguoja Kazys 
Skaisgirys ir Stasys Sližys. 
Spaudos darbą atliko Mor
kūnas Printing, Three Oaks, 
Michigan.

Muzikos žinių priede — lei
dinėlis dainos vaikams Tėviš
kėlė pavasarį. Leidinėlyje yra 
Juozo Bertulio, Petro Mate- 
kūno, Mykolo Pečiulio ir Vinco 
Vinikaičio sukurtų 16 itin 
nuotaikingų ir nesunkiai iš
mokstamų dainų.

P. Palys
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