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Dainos tvanas
Vytautas Matulionis

„Genties giesmės”: trijų 
chorų koncertas, 2000.06.10, 
Cleveland Institute of Music, 
Kulas salėje, Cleveland, Ohio. 
Chorai ir jų vadovai/diri- 
gentai: „Dainava” (Chicago) — 
Darius Polikaitis; „Exultate” 
(Cleveland) — Rita Kliorienė; 
„Volungė” (Toronto) — Dalia 
Viskontienė. Instrumentinė 
palyda: fortepijonas/vargonai
— J. Govėdas/V. Neverauskas, 
fleita, smuikai, trombonai, tū
ba, mušamieji. Programoje, 
jungtinio choro sąstate įvar
dinti 108 dainininkai. Solistai: 
Danguolė Juozapavičiūtė, sop
ranas; Edas Kijauskas, teno
ras; Kristina Kliorytė, sopra
nas; Rima Polikaitytė, sopra
nas; Danguolė Radtke, altas. 
Klausytojų penki šimtai. Kon
certas prasidėjo tiksliai laiku!

Pirmos dvi lėtos slinkties 
dainos, „Papartis”, moterų 
chorui (muz. B. Kutavičiaus, 
žodž. S. Gedos), su soliste 
Kristina Kliorytė ir liaudies 
daina „Ūžia girelė”, vyrų cho
rui, (aranž. St. Šimkaus), 
skambėjo gana vienodai, mig
dančiai, liūliuojančiai ir... 
„lietuviškai liūdnai”, tačiau 
antrojoje išsiskyrė tenorai ir 
išniro gražus pianissimo. 
Šiose dainose išryškėjo mote
riškų ir vyriškų balsų savitu
mai. TSi buvo atsargus, bet 
vykęs, pilnos salės skambesio 
išbandymas. Trečioji daina, 
mišriam chorui, „Saulė teka”, 
(muz. V. Montvilos, žodž. M. 
Karčiausko) pasisekė geriau. 
Tvirtas vyrų forte spėjusius 
kiek apsnūsti klausytojus 
greit sugrąžino į tikrovę, vyrų 
ir moterų balsams susiliejant 
į vešlią garso visumą. Visas 
tris dainas dirigavo Dalia Vis
kontienė, lyriškų ir santūrių 
mostų savininkė.

Pirmosios, lietuviškosios, 
koncerto dalies pažiba buvo 
Jono Tamulionio penkių dalių 
„Tėviškės giedojimai”, Op. 263 
(žodž. J. Marcinkevičiaus): I. 
„Genties negarsi giesmė”; II. 
„Iš tolo atplaukia”; III. „Sesuo 
tylioji, rudenine žole”; IV. 
„Žalias vėžys”; V. „O tėviške” 
atlikti su dviejų smuikų, flei
tos ir vargonų (J. Govėdas) pa
lyda. „Giedojimuose” poetas 
semiasi stiprybės ir paguodos 
iš paprasčiausių, bet jam 
brangiausių dalykų. Jausmo 
gelmes atveriantys žodžiai, 
kompozitoriaus įspūdingai ir 
išradingai įvilkti į marga
spalvį Šiuolaikinės muziko rūbą 
ir dainininkų aiškiai tariami, 
to rūbo klostėse nardė lyg žvil
gančiais žvynais žaižaruojan
čios žuvys. Kiekviena dalis 
reikalavo skirtingo dainininkų 
dėmesio. Tam choras buvo 
puikiai pasiruošęs. Stropaus 
dirigento sumaniai vedamas, 
jis lingavo, siūbavo, bet niekur 
nelūžo. Prisilaikant kompozi
toriaus kūrybinių minčių, an
troji dalis („Iš tolo atplaukia”) 
dvelkė vienodumu ir užmarš
tim. Trečioje dalyje įsiterpė ir 
solistai: Rima Polikaitytė, Dan
guolė Radtke ir Edas Kijaus
kas. Jie giedojo, iš salės chorui 
pritariant instrumentams.

Iš penkių šio kūrinio dalių 
įdomiausiai atlikta ketvirtoji
— „Žalias vėžys”. Čia', pasikar
tojantis žodis „žalias” ir bend
rai žodžiai prasidedantys 
raide „ž” — žalos, žolė, žuvys, 
želia, žaibais, žaibuoja, ženk

las — choristams rezgė pink
les panašias į „geri vyrai geroj 
girioj gerą girą gėrė”, bet jie tų 
pinklių lengvai išvengė. Jų 
miklūs liežuviai nesusipainio
jo. Neatsiliko jie ritmiškai net 
ypač sunkiam posme, praside
dančiam „Naktimis žaliais žai
bais žaibuoja...”, jautriai ir 
muzikiniai vaizdingai įpras
mindami kiekvieną poeto re
gėjimą. Padėka priklauso diri
gentui Dariui Polikaičiui, ku
ris liko ištikimas kompozito
riaus ir poeto giliadvasiams 
užmojams ir neleido „giedoji
mams” išklysti į saldžius ir 
lėkštus kraštutinumus. Jam 
dažnai gražiai talkino instru
mentai. Klausytojai tokias di
rigento ir dainininkų pastan
gas priėmė labšfl šiltai.

Pirmąją koncerto dalį už
baigė dvi Dalios Viskontienės 
diriguojamos dainos: „Lietuva, 
brangi šalele” (muz. ir eilės 
Vydūno, harm. V. Juozapaičio) 
ir Joninių daina „Kupolinis” 
(muz. B. Dvariono, liaudies 
žodžiams). Po neatlaidžių „Tė
viškės giedojimų” pirmoji cho
rui buvo lyg gaivinantis at
sikvėpimas. Tai kukli daina, 
patraukli savo nuoširdžiu pa
prastumu. Visai priešingas 
buvo smagus, nuotaikingas 
„Kupolinis”, atliktas tarmiš
kai, jaunatviškai, šelmiškai. 
Ši daina atskleidė ir kitą, ma
žiau pastebimą, žaismingesnę 
Dalios Viskontienės dirigavi
mo pusę. Fortepijonu pritarė 
Jonas Govėdas. .

Antroji koncerto dalis buvo 
pašvęsta religinio turinio pa
saulinių kompozitorių kūri
niams. Pirmasis buvo „Haec 
e^t dies” (muz. Jacobus Gal- 
lus/Handl), Psalmė 118-24. 
Tai džiaugsmo giesmė, kvie
čianti džiuginti ir linksmintis, 
nes „šią dieną laimingą Vieš
pats padarė”. Ir tikrai, giesmę 
giedant, džiaugėsi ne tik cho
ristai, dirigentė Dalia Viskon
tienė, bet ir klausytojai. Gies
mės metu dalis choro stovėjo 
salės takuose.

Sudėtingiausias, sunkiau
sias, bet ir įspūdingiausiai at
liktas šio vakaro kūrinys buvo 
anglų kompozitoriaus John 
Rutter „Gloria” (L. Allergo vi
vace; II. Andante — solistai 
Danguolė Juozapavičiūtė, Ri
ma Polikaitytė, Danguolė 
Radtke; III. Vivace e ritmico) 
su vargonų, pučiamųjų ir mu
šamųjų pritarimu. Tai įdomus 

šių laikų religinės muzikos pa
vyzdys, kuriam būtinas bal
singas, nesvyruojančios klau
sos choras, lankstus tonų pai
niavose, nepasimetantis slink
ties vingiuose, visada pasiruo
šęs interpretaciniams netikė
tumams. Dirigentė Rita Klio
rienė šį uždavinį sprendė 
griežtais judesiais, „geležine” 
ranka vesdama ir drausmin
dama choristus ir instrumen
talistus, ryškindama muzikinę 
dramą ir toje dramoje glūdintį 
džiaugsmą. Ne visų kompozi
toriaus paspęstų spąstų buvo 
išvengta: ritmiškai keblios 
įžangos, sunkiai pagaunamas 
ir išlaikomas tonas (čia solis
tės ne visur buvo sėkmingos), 
staigūs šokinėjimai nuo fortis
simo iki pianissimo buvo ne
gailestingi visiems. Pasitaikė 
atvejų, kai šiaip jau tamprus 
ritminis ryšis tarp choristų ir

Po sėkmingo „Genties giesmių” koncerto Cleveland, OH. Iš kairės: Dalia Viskontienė, Darius Poli
kaitis ir Rita Kliorienė. Vyto Kliorio nuotrauka.

instrumentalistų kiek šluba
vo. Bet svarbiausia, kad nei 
vienas balsas nepasimetė šia
me triukšmingai džiaugsmin
game, kartais šėlstančiu for
tissimo srautu tekančiame 
dieviškos garbės himne. Toks 
pasišventimas patenkintų klau
sytojų buvo įvertintas labai 
palankiai.

Koncertas užbaigtas gar
siuoju G. F. Olandei .Aleliuja 
choru” iš jo oratorijos „Me
sijas”, jį giedant lietuvišku 
Dalios Staniškienės vertimu. 
Orkestruotė Dariaus Polikai- 
čio. Dirigentė Dalia Viskon
tienė. Tai dažnai girdimas, 
reto didingumo, melodingumo 
ir iškilmingumo choras. „Me
sijo” premjera įvyko 1742 m. 
Dubline, Airijoj ir įspūdis bu
vo toks, kad „trūko žodžių” 
jam aprašyti. Metais po to 
Londone ši oratorija, dėl įvai
rių priežasčių, tokio pripa* 
žinimo nesusilaukė, išskyrus 
Aleliuja chorą”. Koncerte da
lyvavęs Anglijos karalius 
George II šio choro buvo taip 
paveiktas, kad iš nuostabos 
atsistojo, tuo priversdamas ir 
visą salę atsistoti. Taip ir 
prasidėjo tradicija stovėti, šį 
chorą giedant. Jau gal kiek 
pavargusiems dainininkams 
jis nebuvo toks dėkingas kaip 
„Gloria”. Be atvangos į viršų 

. kopianti melodija sopranams 
ir tenorams buvo nelengvai 
įveikiama. Trimitų palyda 
buvo stipri ir įspūdinga, o 
klausytojų padėka nuoširdi, 
dosni, šilta ir garsi.

Įdomiomis nuotraukomis 
turtingas koncerto programos 
leidinys darė malonų įspūdį. 
Dainų tekstų, chorų vadovų, 
kompozitoriaus ir poeto bio
grafijų bei chorų veiklos ap
rašymų vertimai į anglų kal- 

*bą sklandus, net poetiški. Kas 
juos darė? "Įvardinti ir instru
mentalistai. Bet kodėl ant 
programos viršelio nėra pažy
mėti metai. Jie užtinkami tik 
viename sveikinime. Ir kodėl 
nepažymėta, kad Aleliuja 
choras” yra iš oratorijos „Me
sijas”?

Visas šiame koncerte iš
gyventas grožis buvo gardus, 
sultingas milžiniškų pastangų 
vaisius, nepaprastu pasiauko
jimu prinokintas choro vadovų 
ir choristų, kurių ausyse ir 
galvoje dainų garsai turbūt tol 
nedavė ramybės, kol jie gaiva
lingai neužtvindė puikaus 
skambesio salės, pradžioj su
domindami, o galop ir paverg
dami gausius klausytojus. 
Toks nesavanaudiškas darbas

Dvasinei puotai 
pasibaigus

Algis Zaboras
Mes, Lietuvos chorvedžiai ir 

ypač pedagogai, visą tarybme- 
tį nuolat domėjomės, ką ir 
kaip mūsų tautiečiai dainuoja 
svetur. Oficialioje spaudoje in
formacijos apie lietuvių chorų 
veiklą už Atlanto nebuvo ir 
būti negalėjo, juolab, kad di
džioji dalis buvo dar ir baž
nytiniai chorai. Profesinį 
smalsumą tenkinome iš pri
vačiu būdu gaunamos infor
macijos trupinėlių.

Kiek tiek, tačiau žinojome 
apie „Dainavą”, „Čiurlionį”, 
„Vyčius”, chorvedžius B. Bud- 
riūną, A. Mikulskį, F. Strolią. 
Kiek mažiau — apie K. Stepo
navičių, S. Sodeiką, A. Ste- 
phens, J. Lampsatį ir kitus. 
Girdėjome apie jų vadovauja
mus chorus, o kartais ir pa
klausyti šį tą tekdavo. Darė 
įspūdį atliekamų kūrinių te
matika, sudėtingumas, atliki
mo ir įrašo kokybė, na, ir pati, 
gražiai iliustruota, plokštelė.

buvo tikrai vertas kurtinan
čios „audros”, kurią sukėlė 
įkaitę delnai. Šis koncertas 
buvo įsimintina chorinė „rete
nybė”, gal vienintelis toks Cle- 
velando išeivijos istorijoje. Bu
vo akivaizdu, kad, gabių va
dovų priežiūroje, muzika al
suojančių dainos mėgėjų 
drausmingas būrys gali tapti 
darniu meno vienetu, drįstan
čiu ryžtingai .žengti į reikles
nės muzikos pasaulį. Jis to 
teisingo kelio neturėtų apleis
ti.

Jungtinis „Exu)tate”, „Dainavos” ir „Volungės” choras po koncerto Cleveland, OH. Priekyje sėdi di
rigentai (iš kairės): Darius Polikaitis, Dalia Viskontienė, Rita Kliorienė ir muz. Jonas Govėdas. Vyto 
Kliorio nuotrauka.

Klausėme, aptarinėjome, 
džiaugėmės, jog ir ten mūsiš
kių gražiai dainuojama, šven
tės rengjamos. Iš Dievo ma
lonės pasikeitus laikams, su
aktyvėjus bendravimui, infor
macijos apie chorų gyvavimo 
dalykus ėmėme sužinoti vis 
daugiau. Tačiau dažnai ne
linksmos tai būdavo žinios. 
Kaip Lietuvoje, taip ir čia, la
bai sumažėjo chorų. Nyksta 
lietuviškos parapijos, o kartu 
su jomis — ir kažkada klestėję 
chorai. Vienas po kito amžiny
bėn išeina senoji, tvirtoji chor
vedžių, vargonininkų karta, 
jiems talkinę solistai. Vis sun
kiau ir sunkiau organizuoti 
dainų šventes, vis mažiau no
rinčių ir galinčių vykti į šven
tes Lietuvon. Neslėpsiu, jog 
tokias pesimistiškas nuotai
kas atsivežiau iš Lietuvos,, 
prieš porą metų pirmą kartą 
atvykęs Čikagon. Su jomis gy
venau iki lemtingo įvykio — 
Čikagos „Dainavos” choro kon
certo, kuris privertė susimąs
tyti ir persvarstyti savo anks
tesnes nuostatas.

Nors vienas atvejis dar ne 
reiškinys arba, kaip sakoma, 
viena kregždė dar ne pavasa
ris, G. Faure „Reųuiem” atliki
mas, diriguojant D. Polikai
čiui, maloniai nustebino ir nu? 
teikė viltingai, jog kažkas pa
našaus gali būti ir kitur. Tad 
visai nenustebau, sužinojęs 
apie rengiamą bendrą trijų 
chorų koncertą „Genties gies
mės”. Gal ir nėra labai svarbu, 

kam pirmam šovė galvon min
tis apsijungti bendram kūry
biniam aktui, tačiau, kad tai 
įvyko — puiku ir labai reikš
minga. Daug rankų didelę 
naštą pakelia, daug balsų di
dingą giesmę gieda. Ir sugie
dojo ją Čikagos „Dainava”, 
Clevelando „Exultate”, Toron
to „Volungė”, įrodę visiems, 
jog lietuviško chorinio daina
vimo tradicija Amerikoje gyva 
ir gyvybinga.

Ir teatleidžia man kiti lietu
viški chorai bei jų vadovai, 
bet, manau, neperdėsiu, pasa
kęs, jog šie trys chorai šian
dieną yra Šiaurės Amerikos 
lietuviško chorinio dainavimo 
vėliavnešiai, kuriems lemta 
dar daug ką nuveikti. Šią iš
vadą darau, paklausęs jungti
nio šių chorų koncerto Cleve- 
lande š.m. birželio 10 dieną. 
Tai buvo trečiasis šių trijų 
chorų koncertas, apie kiekvie
ną kurių daug ir plačiai ra
šyta. Nenorėčiau kartotis. 
Kaip visi tvirtina, iš tiesų tai 
buvo puiku, tačiau man, kaip 
dirigentui ir pedagogui, rū
pėjo, kas ir kokiom priemo
nėm visa tai padarė. Kas jie — 
R. Kliorienė, D. Viskontienė, 
D. Polikaitis, kokia jų visų 
chorvedybinė kvalifikacija, ka
me slypi jų kūrybinė potenci
ja. Nemanau, kad iki galo bū
siu tai atskleidęs, tačiau kai 
ką, bent sau, atrodo, būsiu iš
siaiškinęs ir galiu drąsiai teig
ti, jog tai ryškios, neeilinės as
menybės, iš kurių trykšte 
trykšta kūrybinė ir organiza
cinė energija, sugebėjimas 
bendrauti, įtaigiu žodžiu bei 
judesiu, jautriu bendravimu 
bei muzikavimu traukiančios 
žmones.

Žinia, jei nori pažinti chor
vedį, eik ne tik į jo koncertą, 
bet ir repeticiją. Tokią galimy
bę turėjau prieš koncertą Cle- 
velande. Kad visi trys dirigen
tai ne naujokai šioje veikloje, 
kad už jų pečių ilgametė darbo 
su chorais patirtis, žinojau 
tiek iš aprašo programėlėje, 
tiek iš knygos Pasaulio lietu
vių chorvedžiai, tačiau knietė
jo pamatyti jų darbo „virtuvę”. 
Stebėta jungtinio choro repeti
cija parodė esant Dalią Vis- 
kontienę gerai pažįstančią 
chorą, kaip instrumentą, ir 
sugebančią juo muzikuoti. 
Originaliai, žaismingai, o kar
tu ir profesionaliai, pravedusi 
choro „apšilimą” (talkinant 
puikiam koncertmeisteriui J. 
Govėdui), ji sumaniai vedė sa
vo diriguojamų kūrinių repeti
ciją, replikuodama taikliai ir 
prasmingai: „Nesistenkit tik 
rodyti, jog mokat dainuoti. Aš 
noriu matyti, kaip saulė teka. 
(Repetavo V. Montvilos „Saulė 

teka”). Aš noriu girdėti, ką jūs 
man norite pasakyti”. Šios 
trumputės replikos kalba apie 
svarbius choro ugdymo daly
kus: sugebėjimą perteikti at
liekamo kūrinio nuotaiką, įsi
gyventi į jo charakterį, raiš
kiai tarti žodžius, perteikti 
tekstą. Toronto universiteto 
auklėtinė, muzikos pedagogi
kos bakalaurė D. Viskontienė 
daugelį metų dirbo Kanados 
gimnazijose. Vadovavo an
sambliui „Birbynė”, o nuo 
1975 m. iki š*l dirba su 
„Volunge”. Įdainavo dvi plokš
teles ir garso kasetę, koncerta
vo Lietuvoje, tapo Kanados 
CBC radijo „Coral Competi- 
tions” konkurso laureatais. 
Choras yra atlikęs stambių 
kūrinių, kaip antai Schubero 
Mišias G-dur, Beethoveno 
„Fantaziją” fortepijonui, cho
rui ir orkestrui c-moll ir kt.

Rita Kliorienė taip pat labai 
patyrusi chorvedė ir pedagogė. 
Įgijusi muzikos pedagogės ir 
pianistės bakalauro laipsnį 
Clevelando universitete, nuo 
1974 m. dirba su įvairiais cho
rais. Su vokaliniu ansambliu 
„Nerija” koncertuota Pietų 
Amerikoje, įdainuotos dvi 
plokštelės. Dievo Motinos lie
tuvių parapijos mišrus choras, 
1996 metais pavadintas 
„Exultate” vardu, subrahdiho 
Kliorienę, kaip muzikę ir diri
gentę. Jos valingas dirigavi
mas, kupinas įkvėpimo muzi
kavimas — pasigėrėtini. Įtai
gios kūrinių interpretacijos 
koncerto metu kėlė klausytojų 
aplodismentų audrą. Pažymė
tina, jog dirigentė su choru 
įdainavo kompaktinį diską ir 
garso kasetę, atliko per 200 
stambesnių ir smulkesnių eufo
rinių kūrinių, kartu su „Vo
lunge” koncertavo IV pasaulio 
lietuvių kongrese Toronte. (Ar 
ne iš čia tradicija dainuoti 
kartu). Organizaciniai ir me
niniai sugebėjimai, rūpestis 
Amerikos ir Lietuvos chorų 
būkle leidžia tikėtis iš R. KliO- 
rienės dar daug gražių darbų 
lietuviškos chorinės kultūros 
ir lietuvybės puoselėjimo la
bui.

Darius Polikaitis, jauniau
sias šio kūrybinio triumvirato 
narys, kurio chorvedybinė 
veikla, nors tik epizodiškai ją 
pažinus, kelia susižavėjimą. 
Praėjusiais metais girdėtas 
Vyrų okteto dainavimas bei 
mjnėto G. Faure „Reąuiem” 
atlikimas buvo maloni staig
mena. Šio, ne tokio jau pa
prasto, vokalinio-simfoninio 
kūrinio atlikimui Darius pa
ruošė chorą, solistus, orkestrą 
ir puikiai jį padirigavo.

Nukelta į 2 psl.
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Smuikininkas Vilhelmas Čepinskis ir pianistė Guoda Gedvilaitė autografuoja koncerto plakatus Pa
saulio lietuvitt centre, Lemonte, kur jie atliko sėkmingą koncertą. Emilijos Andrulytės nuotrauka.

Jaunatviškas polėkis 
įsimintiname koncerte

Sekmadienį, birželio 18 d., 
Čikagos lietuvių klasikinės 
muzikos mylėtojai susilaukė 
puikios dovanos. Iš Lietuvos, 
pakeliui į garsiąją New York 
Weill Recital Hali, esančią le
gendinėje Carnegie Hali, Pa
saulio lietuvių centre esančio
je Lietuvių fondo salėje kon
certavo dvi ryškiausios Lietu
vos jaunosios kartos muzikos 
žvaigždės: smuikininkas Vil
helmas Čepinskis ir pianistė 
Guoda Gedvilaitė. Gausiai 
koncerte susirinkę, klausyto
jai liko ne tik nenuvilti, bet, 
sprendžiant iš plojimų ir po- 
koncertinės parašų rinkėjų ei
lės, labai pamaloninti puikių
jų Lietuvos muzikų.

Nesistengdamas vardinti 
gausių smuikininko Vilhelmo 
Čepinskio ir pianistės Guodos 
Gedvilaitės pasiekimų bei 
nuopelnų, noriu tik paminėti, 
kad abu menininkai ne tik 
reguliariai koncertuoja, tiek 
solo, tiek su įvairiausiais Lie
tuvos ir kitų šalių orkestrais, 
dalyvauja pasaulinio garso 
festivaliuose ir pelno premijas 
prestižiniuose tarptautiniuose 
konkursuose, bet savo jaunat
viška šiluma bei neeiliniais, 
romantiško idealizmo kupi
nais, talentais, Lietuvoje pri
artina jaunosios kartos klau
sytojus prie klasikinės muzi
kos. Kaip teko skaityti Lietu
vos spaudoje, neretai šių jau
nųjų muzikų rengiamuose 
koncertuose didesniuose ir 
mažesniuose Lietuvos mies
tuose klausytojų būna dau
giau nei „populiariosios muzi
kos”, atlikėjų pasirodymuose. 
Todėl ne taip netikėta, kad po
puliarūs Lietuvoje periodiniai 
leidiniai Veidas, Stilius spaus
dina išsamius pasikalbėjimus 
su šiais, tarsi dar ir jaunais, 
bet labai įdomiai savo mintis 
dėstančiais, menininkais.

Reikia džiaugtis, kad šie du, 
įspūdingais talentais apdova
noti, Lietuvos muzikantai at
rado vienas kitą muzikoje ir 
jau dveji metai rengia regu
liarius koncertus, ruošia ka
merinės muzikos programas, 
įrašė kompaktinę plokštelę, 
kurią koncerto metu galėjo įsi
gyti ir PLC rengto koncerto 
klausytojai. Jų bendrame mu
zikavime idealus instrumentų 
valdymas puikiai dera su kar
tais tiesiog instinktyviu vie
nas kito pajutimu, labai gimi
ningu garsiniu, emociniu ir 
dvasiniu muzikantų pasauliu. 
Reikia tikėtis, kad jų meninis 
bendradarbiavimas ir toliau 
sėkmingai plėtosis, ir sulauk
sime dar ne vieno įsimintino 
šio dueto koncerto.

Rokas Zubovas
Šio vasariško koncerto pro

grama buvo aiškiai suskirsty
ta į „rimtąją”, Johannes 
Brahms antroji ir Camille 
Saint-Saens pirmoji sonatos 
smuikui ir fortepijonui, ir kiek 
lengvesnę, sudarytą iš Kreis- 
ler, Rachmaninov, Debussy, 
Ponce, Prokofiev bei kitų kom
pozitorių virtuoziškų, lyriškų 
nedidelės apimties kūrinių.

Koncerto pradžiai buvo pasi
rinkta antroji Johannes. 
Brahms Sonata fortepijonui ir 
smuikui A-dur, Op. 100. Tai iš 
tiesų labai drąsus muzikantų 
apsisprendimas, kadangi 
Brahms sonatos, nesiekiančios 
išoriško efekto ir virtuozišku
mo, yra bene subtiliausio su
siklausymo bei ansambliško 
intymumo reikalaujantys 
smuiko ir fortepijono litera
tūros opusai. Pavadindamas 
savo tris smuiko sonatas „So- 
nate fur Pianoforte und Vio- 
line”, Brahms ne tik sekė savo 
didžiojo pirmtako L. van Beet- 
hoven tradicija, bet ir aiškiai 
norėjo pabrėžti fortepijono do
minavimą šiuose trijuose kūri
niuose. Šeštąjį dešimtmetį be
baigiąs, kompozitorius šiuose, 
intymia šiluma spinduliuo
jančiuose, šedevruose dalijasi 
savo švelniausiais jausmais ir 
pergyvenimaisr kiek nostalgiš
kai prisimena gyvenimo 
džiaugsmus ir pasaulio grožį. 
Antroji iš trijų sonatų, labiau
siai retrospektyviška, pilna ne 
iki galo išsakytų jausmų ir nu
tylėjimų, kiek prislopintoje 
šviesoje išsidriekiančių garso- 
vaizdžių bei subtilių instru
mentų dialogų, kartais išsi
veržiančių ilgesniais soliniais 
rapsodiškais išsisakymais, rei
kalauja ne tik idealaus muzi
kantų ansamblinio ir dvasinio 
susiklausymo, bet ir labai jau
kios atmosferos bei visiško 
klausytojų dėmesingumo. Dėl 
šių priežasčių sonatos pasirin
kimas koncerto pradžiai at
rodė kiek netikėtas.

Vilhelmas ir Guoda pasirin
ko labiau atvirai romantišką, 
jausmingą, išraiškingą sona
tos atlikimą — nuo pat pir
mųjų fortepijono taktų impo
navo puikus atlikėjų tarpusa
vio supratimas, vidinė energi
ja. Melancholiškuosius ir ilge
singuosius sonatos puslapius 
traktuodami ne tiek intymiai, 
kiek daugiau didaktiškai-filo- 
sofiškai, kas nėra naujiena 
Brahms interpretacijoje, jau
nieji muzikai, matyt, stengėsi 
priartinti visą sonatos dvasinį 
pasaulį prie labiau savuosius 
jaunatviškus patyrimus at
spindinčio pasaulio įvaizdžio. 
Ypač įtaigiai jų atlikime 

skambėjo sonatos antrosios 
dalies (Andante tranųuillo) 
skercinės (vivace) padalos, ku
riose buvo galima gėrėtis ne
priekaištingai tikslia artiku
liacija, nuotaikingais staigiais 
akcentais, puikiu ansambliš
kumu, tik paskutinysis skerco 
išsiveržimas tarsi ir neapi
bendrino visos novatoriškai 
kompozitoriaus suręstos da
lies. Lanksčiai ir elastingai, 
plačiai kvėpuojančia smuiko 
tema pradėtoji trečioji sonatos 
dalis (Allegretto grazioso, qua- 
si andante) Vilhelmo ir Guo
dos išraiškingame, kiekvieną 
detalę ir vingį išryškinan
čiame, atlikime šiek tiek pasi
klydo — truputį pasigesta la
biau šią dalį ir visą sonatą ap- 
vienijančios idėjos. Be abejo
nės, šis, vienas rimčiausių 
smuiko ir fortepijono litera
tūroje kūrinių, dueto bus dar 
ne kartą aplankytas, ir, reikia 
tikėtis, kad šiuo metu Vilhel
mo ir Guodos atlikime jaunat
višku romantizmu kvėpuojan
tis kūrinys būsimuose šių ypa
tingai gabių muzikų koncer
tuose įgaus daugiau su patirti
mi ir asmeniniais bei muziki
niais pergyvenimais atsiran
dančių subtilybių.

Toliau pirmojoje koncerto 
dalyje skambėjo prancūzų ro
mantinio kompozitoriaus 
Saint-Saens pirmoji sonata 
smuikui ir fortepijonui Op. 75 
d moli. Vienas žymiausių savo 
kartos pianistų-virtuozų, pui
kiai supratęs ir mokėjęs savo 
kūriniuose išnaudoti instru
mentų virtuozines galimybes, 
Saint-Saens yra iki šiol labai 
atlikėjų ir klausytojų mėgsta
mas — nereikalaujantis dide
lio intelektualinio įsigilinimo, 
jo muzika visada žavi įsiminti
nomis, ryškiomis melodijomis, 
įtemptu dramatinių vystymu, 
dėmesį kaustančiu virtuoziš
kumu. Iš karto buvo galima 
pajusti, kad šio kūrinio dvasi- 
nis-emocinis pasaulis yra la
bai artimas koncerto atlikė
jams — čia jie turėjo pakanka
mai erdvės pasireikšti ir kaip 
solistai virtuozai, ir kaip jaus
mingi, romantiški muzikai. 
Kiekviena tema, kiekvienas 
dramatinis atspalvis, kiekvie
na intonacija buvo prisodrinta 
natūralaus jaunatviško polė
kio, o ypatingo ansamblinio ir 
virtuozinio sudėtingumo fina
las buvo atliktas su tokiu 
azartu, precizija ir įtaigos jė
ga, kad sekusios audringos 
ovacijos buvo tikslus karštai 
įelektrintos publikos tiesiogi
nis atsakymas į jaunųjų vir
tuozų grojimą. Šalia aukščiau
sios klasės virtuoziškumo, 

šioje sonatoje buvo galima 
džiaugtis ir puikiu ansamblio 
susiklausymu — nepriekaiš
tinga štrichų vienovė, spalvų 
ir emocinių atspalvių tapatu
mas kartais atrodė tiesiog pa- 
sąmoniškai tikslus.

Antrojoje dalyje klausytojai 
buvo „pamaloninti” vasariškai 
įvairiaspalve virtuoziškų ir ly
riškų nedidelės apimties kūri
nių puokšte. Šiuose kūriniuo
se puikiai atsiskleidė smuiki
ninko Vilhelmo Čepinskio ne 
tik virtuozinės, bet ir neiš
senkančios tembrinės bei spal
vinės galimybės — nuo žvil
gančių Kreisler „Sinkopių” ir 
valiūkiško 'Prokofievo maršo, 
iki šilto aksominio garso De
bussy „Mergaitėje lino spalvos 
plaukais” ir beveik kabare
tiškai, bet labai skoningai, at
liktų meksikiečių kompozito
riaus Manuel Ponce kūrinių. 
Pabaigai pagrota Maurice Ra- 
vel „Tzygan” (Čigonė) buvo 
puiki smuiko virtuozinių 
tembrinių ir spalvinių savybių 
enciklopedija.

Čia norėtųsi ypač pabrėžti 
pianistės Guodos Gedvilaitės 
indėlį į tokį puikų antrosios 
koncerto dalies pasisekimą. 
Neretu atveju kameriniame 
ansamblyje pianistas liėka 
tarsi primirštas tolimas gimi
naitis, kuriam privalu para
šyti kalėdinį atviruką, tačiau 
Guoda (kuri pati su didžiausia 
solistine įtaiga groja su simfo
niniais orkestrais ar interp
retuoja sudėtingiausius soli
nius fortepijono kūrinius), turi 
ypatingą dovaną pajusti net ir 
pačią mažiausią solisto užgai
dą ar ritminį niuansą (jei pir
mosios šio koncerto dalies kū
riniai buvo aiškiai kompozito
rių skirti dviejų lygių solistų 
ansambliui, tai antrojoje prog
ramos dalyje skambėjusieji 
kūriniai, nemaža kurių buvo 
žymių praeities"Smuikininkų- 
virtuozų pritaikyti smuikui ir 
fortepijonui, buvo aiškiai pa
rinkti atskleisti smuikininko- 
solisto ir pianisto-pagalbinin- 
ko santykį). Kartais atrodė, 
kad pianistė, kurios partija 
buvo ne mažiau virtuoziškai 
subtili nei smuikininko, buvo 
reikiamoje vietoje, reikiamoje 
garsinėje spalvoje ar nuotai
koje tuo momentu, kai solistas 
dar tik apsispręsdavo, kuriuo 
interpretaciniu keliu pasuks. 
Klausytojai, o kartais net ir 
patys solistai, iki galo neįver
tina, kokią atlikėjišką laisvę 
solistui ir muzikinės tėkmės 
natūralumą bei emocinį integ
ralumą koncertui suteikia to
kia dovana apdovanotas pia
nistas. Norisi tikėti, kad to
kiai, visapusiškai talentingai 
pianistei užteks jėgų ir laiko 
vystyti visus savo pianistinio 
meistriškumo aspektus.

Visiems klausytojams, noriu 
tikėti, koncertas paliko pačius 
puikiausius muzikinius prisi
minimus, tačiau kiek keistai 
rašančiajam pasirodė kartu su 
puikiaisias atlikėjais iš Lietu
vos keliavęs jų „menedžeris”, 
vedęs visą programą. Kartais 
atrodė, kad vedantysis nori 
sudaryti tarsi komiško, ar est
radinio vakaro atmosferą, vi
sai nereikalingose vietose ban
dydamas šposauti ar tarsi 
stengdamasis dar „sudrama- 
tizuoti” koncerto eigą. Reikia 
tik tikėtis, kad toks „repre- 
zentavimas” nepakenks jau
niesiems Lietuvos atstovams 
užmegzti taip reikalingų pro
fesinių ryšių.

Lieka padėkoti Lietuvių kul
tūros fondui, padovanojusiam 
visiems tokį puikų vasarišką 
išgyvenimą. Koncertas paro
dė, kad Čikagos ir apylinkių 
lietuviai turi dar vieną puikiai 
(šiek tiek pagerinus akustines 
savybes...) įvairiausiems kon
certams tinkančią, gerą kon
certinį fortepijoną turinčią, 
salę.

Kelionė į knyginę Latviją
Visada įdomu aplankyti kitą 

šalį, bet neretai labiau maga 
dirstelėti į anksčiau gerai pa
žintus, bet jau seniai nematy
tus, kaimynus, nei kad į toli
mą egzotišką kraštą. Tokio 
smalsumo skatinami, pasitai
kius progai, trys Vilniaus uni
versiteto dėstytojai, tarp ku
rių buvo ir šių eilučių auto
rius, leidosi į Rygą.

Žinia, per nuo paskutinio 
apsilankymo praėjusį laiką 
Latvijos sostinės rūbas ryškiai 
pasikeitė į gerąją pusę ir apie 
tai galima ilgai pasakoti. Ta
čiau keliautojų profesiniai in
teresai susiję su knyga, jos is
torija bei leidyba, tad daugiau
sia teko domėtis knyginiu kai
mynų gyvenimu, juo labiau, 
kad latviai šiemet mini savo 
pirmosios knygos 475-ąsias 
metines.

Kaip istorija išskyrė dvi bal
tų tautas, taip skirtingais ke
liais ėjo ir jų knygos. Ypač tai 
pasakytina apie XIX a. ir jo 
antrąją pusę. Nors ir latvių 
knyga susidūrė su įvairiomis 
kliūtimis, tačiau jos neprilygs
ta lietuviškos spaudos draudi
mui. Latviškoji žingsniavo 
daug sparčiau, tad latviai gali 
didžiuotis, kad pirmosios ne
priklausomybės metais Latvi
ja užėmė vieną pirmųjų vietų 
Europoje pagal vienam gyven
tojui tenkančių išleidžiamų 
knygų skaičių.

Sovietinė okupacija suvieno
dino latvių ir lietuvių knygų 
leidybinę situaciją, o susigrą
žinta nepriklausomybė irgi 
lėmė panašius audringus po
kyčius. Jei iki 1990 m. Latvi
joje, kaip ir Lietuvoje, veikė 
šešios valstybinės leidyklos, 
tai per nepriklausomybės me
tus jų skaičius nepaprastai 
išaugo ir, pavyzdžiui, 1997 m. 
buvo užregistruoti 402 leidė
jai. Tarp jų yra daug leidyklų 
lietuvio ausiai keistai skam
bančiais pavadinimais — „Ga- 
ra pupa”, „Jauna sėta”, „Pė- 
tergalis”, „Tapals” ir net „Va
ga” (tiesa, jei Lietuvos „Vaga” 
užtikrintai veržiasi į absoliu*- 
taus vadovo vietą, tai jos Lat
vijos bendravardė išgyvena 
nelengvas dienas).

Panašiai kaip ir Lietuvoje, 
Latvijoje naujos leidyklos pra
dėjo steigtis ne tik sostinėje 
Rygoje, bet ir kituose, net ir 
nedideliuose miesteliuose — 
Kuldigoje, Tukume, Cėsyje, 
Aluksnėje ir kitur.

Daugėjant leidėjų, augo ir 
kasmet išleidžiamų knygų 
skaičius. Jei 10 dešimtmečio 
pradžioje Latvijoje buvo per 
metus išleidžiama kiek ma
žiau nei pusantro tūkstančio 
knygų, tai į pabaigą šis skai
čius išaugo daugiau nei tūks
tančiu.

Išleidžiamų knygų tiražų 
pokyčiai panašūs į tuos, kurie 
vyko Lietuvoje. Pačiais geriau
siais leidėjais 1991-siais išleis
tų knygų bendras tiražas sie
kė kone 30 milijonų, tačiau

Nors šio įsimintino koncerto 
muzikantai dar nenugyveno 
nė ketvirčio amžiaus, abiejų 
koncertiniai maršrutai bei pa
sisekimai įvairiausiuose tarp
tautiniuose konkursuose ir 
festivaliuose byloja ne tik apie 
neeilinius talentus, bet ir apie 
abiejų menininkų visišką at
sidavimą muzikai bei ryžtą 
siekti pasaulinio pripažinimo. 
Reikia tikėtis, kad po Čikagos 
jų surengtieji koncertai Wa- 
shington, DC, ir jau minėto
joje prestižinėje New York sa
lėje sugebės padėti jiems už
megzti taip reikalingus tarp
tautinius profesinius ryšius, 
gal atvers duris ir į kitas 
amerikiečių sales.

Remigijus Misiūnas 
dešimtmečio pabaigoje suma
žėjo net keturis kartus. Skai
čiuojant, kiek per metus išlei
džiamų knygų tenka vienam 
gyventojui, Latvijos rodiklis — 
3,6 knygos — blogiausias tarp 
Baltijos šalių (tad mes su sa
vuoju — 4,9 — galime prieš 
latvius riesti nosį ir tikėtis, 
kad nors šioje srityje pralenk
sime estus su jų rodikliu 5,3).

Daug panašumo yra lietuvių 
bei latvių leidžiamų knygų re
pertuare. Pasirodo daug mo
kymo literatūros, tarp moks
linės dominuoja originalios, 
pirmą kartą išleistos knygos. 
Gana gausiai leidžiama socia
linių mokslų — filosofijos, psi
chologijos, istorijos, kultūros 
ir meno istorijos — knygų. 
Tarp jų yra ir Latvijos prezi

dentės Vairos Vike-Freibergos 
darbai. Tarp skaitytojų popu
liarios verstinės mokslo popu
liarinimo knygos.

Pradėjus byrėti sovietinei 
imperijai, grįžo galimybė lais
vai spausdinti religinę litera
tūrą. Per nepriklausomybės 
metus Latvijoje išleista dau
giau kaip pusė tūkstančio reli
ginių knygų. Dienos šviesą 
išvydo ir keletas reikšmingų 
religijos istorijos darbų, tarp 
jų — ir H. Strodro Latvijos 
katalikų bažnyčios istorija 
(1075-1995).

Kaip ir Lietuvoje, Latvijoje 
1988 m. prasidėjęs Atgimimas 
sukėlė susidomėjimą istorine 
literatūra. Pasirodė knygos 
apie latvių šaulius I pasauli
niame kare, pirmosios nepri
klausomybės metus, taip pat 
II pasaulinio karo metų latvių 
legionierių ir stalinizmo aukų 
atsiminimai. Latvijoje gana 
populiari politinė literatūra ir 
knygos apie politikus.

Kad ir kokią literatūrą leis
tų latvių leidėjai, vis vien, 
kaip ir lietuvių, jų repertuare 
didžiąją dalį sudaro grožinė. 
Pirmaisiais nepriklausomybės 
metais buvo pakartotinai iš
leisti daugelio sovietiniais me
tais draustų ar nerekomen
duotų spausdinti žymių latvių 
rašytojų kūriniai. Vėlesniais 
metais pakartotinius leidimus 
persvėrė naujų latvių rašytojų 
— tiek jau žinomų, tiek debiu
tantų — kūrinių spausdini
mas.

Naujas reiškinys tiek latvių, 
tiek lietuvių leidybai yra re
gioninė literatūra. Žinia, at
kampiuose Latvijos regionuo
se gyvenantys autoriai pa
prastai neįdomūs Rygos lei
dėjams, bet jų kūrinius leidžia 
vietiniai leidėjai arba jie patys 
tampa leidėjais. Ypač regioni
nė leidyba paplitusi Latgali- 
joje, ir tai dar vienas šio 
krašto savitumą liudijantis 
faktas. Savitumą, su kuriuo 
Latvijos valdžia kovojo dar 
prieškario įlietais, siekdama 
sulatvinti Latgaliją.

Į tėvynę grįžo ir latvių rašy
tojų — emigrantų kūriniai, 
tačiau pastaraisiais metais 
pakartotinius jų kūrinių leidi
mus savo kiekiu lenkia jų 
naujų darbų spausdinimas.

Komerciniu požiūriu, kaip ir 
visose pokomunistinėse vals
tybėse, taip ir Latvijos leidė
jams pelningiausia yra vers
tinė grožinė literatūra. Jie 
daugiausia leidžia amerikiečių 
bei anglų literatūrą, taip pat 
kitų Vakarų šalių rašytojų kū
rinius, užtat žymiai sumažėjo 
rusų literatūros vertimai. 
Skirtingai nuo Lietuvos, Lat
vijoje mažiau išleidžiama mei
lės romanų ir veik nėra fan
tastinės literatūros.

Visą latviškos knygos mar
gumyną galima pamatyti kny
gynuose, kur, kaip ir Lietuvo

je, per knygas obuoliui nėra 
kur nukristi. Tokiame margu
myne nelengva buvo rasti lie
tuvišką (nenuostabu, Latvijo
je, kaip ir Lietuvoje, sumažėjo 
dėmesys kaimynų literatūrai), 
tačiau mums pasisekė — tarp 
vaikiškų knygų puikavosi net 
keturios Skomanto serijos 
knygos. Latvių kolegų teigi
mu, jos gana populiarios.

Šiuo metu Latvijoje, skirtin
gai negu Lietuvoje, nėra ypa
tinga problema knygų pirkimo 
sumažėjimas, nes latviai jau 
brenda iš krizės. Didžiausia 
vietinių leidėjų bėda — maža 
rinka — jie tegali orientuotis į 
1,5 mln. latvių, nes kitų gy
ventojų poreikius patenkina iš 
Rusijos atvežamos knygos. Jo
mis daugiausia prekiaujama 
gatvėse.

Skirtingai nuo lietuvių, lat
viams nepavyko apsiginti nuo 
18 procentų pridėtinės vertės 
mokesčio įvedimo knygai, po 
įnirtingos kovos jiems tik pasi
sekė pasiekti, kad PVM buvo 
panaikintas knygoms vai
kams, vadovėliams, moksli
nėms ir pirmą kartą išleis
toms originalioms latvių auto
rių knygoms.

Latvių leidėjai, kartu su es
tais ir lietuviais, yra tarptau
tinės Baltijos knygų mugės 
iniciatoriai, be to, jau treti 
metai rengiama valstybinė 
Rygos mugė.

Mūsų viešnagė sutapo su 
reikšmingu įvykiu Latvijos 
knyginiame gyvenime — Sei
mas pritarė naujos valstybi
nės bibliotekos statybos pro
jektui, kurio įgyvendinimui 
daugiamilijoninę naštą pasi
dalins visi krašto gyventojai, 
mokėdami specialų priedą 
prie mokesčio už elektrą.

DVASINEI PUOTAI 
PASIBAIGUS

Atkelta iš 1 psl. gtaį

ką, pasirodo, gali valios ir di
delio noro jėga, neretai, kaip 
ir šiuo atveju, kompensuojanti 
šios srities studijų stoką. Šį 
kartą Darių teko pažinti iš 
arčiau, ir susidaryta anksčiau 
apie jį nuomonė dar labiau 
sustiprėjo. Repeticijos metu jis 
akcentavo svarbius muzikos 
atlikimo ir choro vokalo daly
kus: „Jauskite muzikos pulsą, 
dainuokite ne plačiai, garsiai, 
bet intensyviai. Raiškiai tar
kite žodžius ir klausykite, 
klausykite, klausykite!” Natū
ralus muzikos pajautimas, 
puiki vokalinė klausa, gražus 
balsas, jautrus muzikavimas 
ir meilė chorinei dainai — D. 
Polikaičio sėkmingo darbo dė
menys. Jis nuolat mokosi ir to
bulėja, jis daug daro ir, tikė
kime, dar daug padarys.

Koncertas Clevelande pra
ėjo pakiliai ir šventiškai. Pui
kios akustikos Muzikos insti
tuto salėje jungtinis choras 
skambėjo didingai ansamb- 
liuodamas, jautriai reaguoda
mas ir pildydamas dirigentų 
sumanymus. Užsimiršdavo, 
jog dainuoja trys skirtingi, 
skirtingų vadovų vedami, cho
rai. Taip jie skambėjo lygiai ir 
darniai, savo vokalo formavi
mo maniera labai artimi chorų 
dainavimui Lietuvoje. Kaip 
teigė vadovai ir dainininkai, 
šis koncertas buvo paskutinis. 
Galvokime, jog tik su šia prog
rama. Graži choro dainininkų, 
jų vadovų, rėmėjų kūrybinė 
draugystė, manau, duos dar 
daug kūrybinių vaisių ateityje 
ir, kaip per Mišių pamokslą 
sakė kunigas G. Kijauskas, 
dar ne kartą būsime pakviesti 
į Dievo palaimintą dvasinę 
puotą, kurioje tiek daug mei
lės, gėrio ir grožio.
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Parodos „Baltic Art” rengimo komiteto Čikagoje pirmininkė Sigi- Apie Baltijos valstybių meną kalba dr. Norton Dodge. Už jo stovi 
ta Balzekienė ir pagrindinis šios parodos JAV-se sumanytojas bei viena parodos rengimo komiteto narių Ofelija Baršketytė- 
organizatorius Hainid Ledjevardi. Vainienė.

Aktorė-režisierė Audrė Budrytė pasakoja apie Joninių papročius susirinkusiems į Baltijos tautų 
meno parodą. Visos nuotraukos iš „Baltic Art” parodos — Jono Kuprio.

Parodos lankytojus ypač patraukė Laimonio Blumbergs (Latvija) skulptūra „Devynios akmeninės 
moterys".

Svarbus žingsnis baltų 
kultūros keliu

Paroda „Baltijos menas” 
(„Baltic art”) kelionę per JAV 
pradėjusi New Yorko Valstybi
nio meno klube, pabuvojusi 
Vašingtono IMF (Internatio- 
nal Monetary Fund) galerijoje, 
aplankiusi Houston, Texas, 
nukeliavusi į Los Angeles, CA, 
visuose didžiausiuose mies
tuose surinkusi į būrį val
džios, verslo, spaudos atsto
vus, galerijų ir kolekcijų savi
ninkus ir daile besidominčią 
Amerikos visuomenę, Čikagą 
pasiekė birželio mėnesį. Išra
dingos orgapizatorės, taip sa
kydama galvoju apie Sigitą 
Balzekas, Reginą Gailešiūtę, 
Ofeliją Baršketytę-Vainius, 
pirmai pažinčiai su Estijos,

Čikagos Lietuvių operos choro grupė, talkinama kitų dainininkų, paruošta prof. Algio Zaboro, suti
ko atvykstančius į „Baltic Art” parodą su gražiomis lietuvių liaudies dainomis.

Laima Krivickienė
Latvijos ir Lietuvos daile pasi
rinkusios Simfonijos centro 
rūmus, pačioje miesto širdyje, 
nepamiršdamos, kad mūsų 
valstybės geros kaimynės, pri
gludusios prie Baltijos jūros, 
išlaikiusios tautų tradicijas ir 
papročius, kartais tampa labai 
artimos — tai kiekvienais 
metais, birželio 23-iąją, kai vi
sos švenčia Joninių, Kupolės, 
Rasos šventę, — kai vasaros 
saulėgrįža, kai saulė tekėda
ma tarsi stabteli šiaurės rytų 
horizonte, leisdama pasi
džiaugti savimi ir vasaros 
gamtos grožiu, ilgiausia metų 
diena ir pačiu gamtos šėlsmu.

Penktadienį, birželio 23-ią
ją, artėjant prie prestižinio 

Čikagos Simfonijos centro 
South Michigan Avenue, neri
mavome: toks įvykis — pirmą 
kartą Čikagos miesto centre 
galima susipažinti su estų, 
latvių ir lietuvių menu, studi
juoti, lyginti mokyklas, žavė
tis, stebėtis ir — kaip visuo
met — įsigyti. Tikėjome, kad 
smalsuolių minia gali mums 
sutrukdyti patekti į rūmus. 
Minios nebuvo, bet, lietuviš
kais tautiškais kostiumais 
pasipuošę, dainininkai sutiko 
visus smagia lietuviška daina. 
Pajutome, kad tarp didžiųjų 
dangoraižių sukurta jauki lie
tuviška Baltijos tautų salelė ir 
šventė tikrai prasideda.

Paradinių laiptų vestibiulyje 

svečius pasitikusios šio vakaro 
rengėjos suteikė informaciją 
apie būsimą programą, pa
kvietė įsigyti puikų parodos 
katalogą, leidinių apie Vilnių, 
Lietuvą, o, judėdamas ratu, iš 
karto patekai į kūrybos pa
saulį — akį patraukė skulp
tūra. Čia buvo eksponuojama 
keturių estų, šešių latvių ir 
penkių lietuvių skulptorių kū
ryba.

Baltijos ir Amerikos fondo 
generalinis vadybininkas Ha- 
mid Lajevardi, pagrindinis pa
rodos organizatorius, susiža
vėjęs pasauliui mažai žinoma 
baltiečių daile, tikėjosi, kad ji 
gali turėti komercinį pasise
kimą, kad gali sukelti menoty
rininkų ir meno rinkėjų susi
domėjimą šių šalių menu. Ši 
paroda — tai 58-ių profesiona
lių Estijos, Latvijos ir Lietu
vos dailininkų, kūrinių kolek
cija, surinkta kuratorės Bar
boros Crane, keliaujant per 
Pabaltijo valstybes. Parodos 
mecenatas, Hamid Lajevardi, 
surinkęs kolekciją, paruošė ir 
išleido puikų katalogą, tiks
liau tariant solidžią 126 psl. 
knygą (išleido Baltic Founda- 
tion, 1999). Kataloge apžvel
giamas šiuolaikinis Baltijos 
šalių menas, supažindinama 
su visais parodoje dalyvaujan
čiais dailininkais, jų kūrybine 
veikla. Spausdinamos visų 
kūrinių spalvotos reprodukci
jos. Kolekciją sudaro daugiau
sia paskutinių kelių metų lai
kotarpiu sukurti darbai. įva
dinį žodį parašė Hardu Keck. 
Tai labai vertingas leidinys, 
nes, parodai pasibaigus, lieka 
kaip pagrindinis įvykio liudi
ninkas.

Malonus balsų ūžesys iš ves
tibiulio vilioja į Simfonijos rū
mų parodų salę — koncertų 
lankytojai šią salę gerai žino. 
Tą vakarą erdvi patalpa, pa
metusi savo oficialią išraišką, 
atrodė labai jaukiai: pilna 
žmonių su putojančio šampa
no taurėmis rankose. Salės 
centre puikavosi tikrai įspū
dingas vaišių stalas'. Jautėsi, 
kad meno gerbėjai jau buvo 
susipažinę su salės sienas 
puošiančiais paveikslais ir pa
sinėrė į malonų tarpusavio 
bendravimą. Tik staiga, neti
kėtai tarp svečių lengvu žings
niu praskrieja mergina, pasi
puošusi lauko gėlių vainiku, 
kviesdama: Olioj! Joninės! Oli
oj! Kupole! Olioj! Rasos šven
tė! ir tardama Joninių bur
tažodį: „Rasi rasoj rasi, Rasi 
rasoj rasi, Rasi rasoj rasi”, nu
kreipia visų dėmesį į lietu
viškais tautiškais kostiumais 
pasidabinusių šventės dalyvių 
būrelį. Tai Operos kamerinės 
grupės dainininkai.

„Seniau Joninių naktis buvo 
labai svarbi naktis! Švęsdavo 
birželio pabaigoje, kai nusisto
vi ilgiausia metų diena ir 
trumpiausia naktis. Tai tvėri
mo, naujo kūrimo šventė. Tuo-

Parodos lankytojai klausosi dr. Norton Dodge kalbos.

met suvešėjusi gamta pasi
ruošusi pradėti naują gyvybę. 
Pievose renkamos vaistažolės 
— kupoliaujama, iš gėlių ir 
žolynų pinami vainikai, ren
kamos puokštės”. Taip Audrė 
Budrytė skambiu balsu sve
čiams perduodd senųjų lietu
viškų papročių prasmę.

Šioje uždaroje salės erdvėje 
staiga ištrykšta žydras plė- 
mas, lyg skaidraus ežero akis, 
kuriame turėtume plukdyti 
savuosius vainikus, kad susi
tikti artimą sielą. Subanguoja 
purpurinė laužo ugnies šviesa. 
Garbiname Gabįją, Ugnies 
deivę, esame kviečiami šokti 
per ugnies liežuvius, išburti 
sėkmę. Vakarėjant su daina 
lankomi rugeliai, nuo kalnelio 
su daina „Leiskis, leiskis, sau
lute, už kalnelių, už aukštų
jų”, palydima Saulelė. Tik Jo
ninių naktį papartis žydi, 
vieną vienintelį kartą... O jei 
surasite paparčio žiedą... žino
site praeitį... žinosite ateitį... 
suprasite gyvulėlių ir paukš
čių kalbas... būsit ir protingi, 
ir turtingi... Aš nežinau, kaip 
papartis žydi, bet eikim į miš
ką ir net jeigu miškas ošia, 
ieškokim žiedo, kol saulelė dar 
nepatekėjo”.

Mažoje erdvėje sklinda įspū
dingi ir paslaptingi žodžiai Jo

Baltijos tautų moderniojo meno parodoje birželio 23 d. Iš kairės: 
ALTo pirm. Šaulius Kuprys, Lietuvos Respublikos ambasadorius 
JAV Stasys Sakalauskas, Lietuvos garbės konsulas rytinei Flori
dai Stanley Balzekas.

ninių nakties paslapčiai atsk
leisti. Ir, nors Audrė pasakoja 
angliškai, bet Joninių naktis 
ir yra ta naktis, kad vieni ki
tus geriausiai suprastume. 
Trys mergelės, pasidabinu
sios gėlių vainikais, Audrė 
Budrytė, Edita Malakauskaitė 
ir Virginija Ragauskienė, su
kūrė paslaptingos nakties 
nuotaiką. Žmogus nusiprausia 
rasa, apsivalo ir eina sutikti 
Saulės motinėlės. Saulė sugrį
žo, dangaus šeimininkė, mūsų 
protėvių laikyta didžiąja dan
gaus ugnimi, gyvybės žibintu. 
Skamba daina, dainuoja Ope
ros choro dainininkai „Švento 
Jono vakarėlį”.

Prasideda oficialioji dalis. 
Prie mikrofono šią puikią 
šventę sukūrusios ir visus pa- 
kvietusios: Sigita Balzekas, 
Regina Gailešiūtė ir Ofelija 
Barškėtytė-Vainienė. Sveikina 
Lietuvos ambasadorius Stasys 
Sakalauskas, dr. Norton Dod
ge kalba apie parodos vertę ir 
reikšmę. Baltijos tautų me
nas, kuris žengia į pasaulinę 
meno rinką pirmuosius žings
nius, turi gilią prasmę, vidinę 
nuostatą. Tai menas, turintis 
ir nešantis gilią tradiciją ir 
giluminiais ryšiais surištas su 
praeitimi. Savo patirtimi, kū
rybiškai veržiasi į dabartines 

meno sroves, įnešdamas gied
rumo, šviesumo, naujumo 
įspūdį. Čia matome tikrą, dau
giasluoksnį, daugiaprasmį 
meną, kai realioje paveikslo 
plokštumoje atsiveria iliuzija 
ir nuveda mintį gilyn ir tolyn. 
Tai, ką matome parodoje, pui
ki šiuolaikinė tapyba. Kolekci
jos sudarytoja matyti stengėsi 
visą rinkinį išlaikyti viename 
kontekste. Paroda ir veikia, 
visų pirma, savo visuma, ir ta
pyba puikiai susiliečia su ki
tais mediumais, kaip Peeter 
Pere, Kraido Ole, ar Laurent- 
sins & A. P. ir A. Andriuškevi
čiaus kūriniais.

Žengtas svarbus žingsnis, 
organizuojant tokią parodą, 
parengtas originalus, saky
tum, įspūdingas Baltijos šalių 
dailės projektas. Mūsų, lietu
vių, žvilgsnis.dažniausiai su
stoja ties mums artima lietu
vių kūryba, tai žinomi kūry
bos ženklai, žinomas jausmi
nis, vidiniai artimas meno pa
saulis. Todėl džiugina, kad ko
lekcijos šudarytoja pirmai 
kelionei į JAV pasirinko šiuos 
ryškius lietuvių dailininkų 
kūrinius.

Kai pasirodys šis rašinys, 
Baltijos meno parodos, besitę
susios Vos tik keturias valan
das birželio 23-iosios, penkta
dienio Čikagos Simfonijos rū
mų salėse, laikas senokai jąu 
bus pasibaigęs. „Mes tiek gro
žio gamtoj, aplinkoj ar mene 
terasime, kiek patys iš savęs 
jon įdėsime visa sava širdimi” 
— šiuos žodžius prisiminiau 
baigiantis parodos laikui, kai 
svečiai skirstėsi, o rengėjai, 
atidavę visą savo kūrybinę 
energiją, galėjo lengviau atsi
dusti: didžiulis darbas atlik
tas puikiai, gerai pasisekęs 
renginys nuteikia labai opti
mistiškai, nes renginį kūrė, 
ruošė jau jaunoji karta, nes 
salėje sutikome daug jaunų, 
šviesių veidų, neabejingų tam, 
kas vyksta. Reikia pasveikinti 
šventės kuratores, kad atsi
sakė oficialaus renginio idėjos 
ir nuėjo sudėtingu, bet įdomiu 
kūrybiniu keliu ir suruošė, gal 
pirmą kartą Čikagoje, naujos 
išraiškos šventę.



4 — Nr. 129 (26) • 2000 m. liepos 1 d. Literatūra • menas • mokslas DRAUGAS

Leidiniai
Autentiškas Sibiro 

tremtinio dienoraštis
Kelerto pastangomis ir finan
sine parama.

Jis nuo 1991 metų, lanky
damasis Lietuvoje, susipažino 
su tautodailininku (arba liau
dies menininku) V. Janiseliu 
bei jo šeima. Bevartant šio Si
biro tremtinio primityviomis 
sąlygomis darytas fotografijas, 
sugalvojo jas išleisti knygoje. 
Pagalvojo, kad „tai būtų visai 
nekaltos, tvarkingos šeimos, 
ištremtos tariamai už tai, kad 
netoli esančiame miške buvo

Š.m. birželio mėn. viduryje 
Čikagoje buvo išspausdinta 
reta knyga, pavadinta Sibiras 
1949-1958. Jos autorius — da
bar Žadeikių kaime, Pasvalio 
rąjone gyvenantis, buvęs Sibi
ro tremtinys Vilhelmas Jani- 
selis, kuris Rusijos šiaurėje fo
toaparatu įamžino savo šei
mos, kitų tautiečių bei kita
taučių pergyvenimus.

Dabar visa tai sudėta Algi
manto Kezio ir dr. Algimanto 
Kelerto pastangomis išleistoje 
knygoje. Knyga: didoko forma
to 106 psl., autentiškų nuo
traukų rinkinys. Po jomis — 
autoriaus ranka užrašyti pa
vadinimai, galima sakyti, kve
pia Sibiro taigų kasdienybės 
oru. Daug vietos skirta nuo
traukoms, kurios perfotogra
fuotos iš autoriaus sudaryto 
albumo, visai neredaguojant 
tekstų kalbos.

Šalia trumpų tekstų po nuo
traukomis yra ir Vilhelmo Ja- 
niselio pasakojimai apie savo 
šeimą (žmona Matilda ir vai
kai — Algirdas, Jonas, Aldo
na, Emilija). Trumpai pamini
ma tremties odisėja, prasidė
jusi 1949 m. kovo mėnesį. At
pasakojama ir ilga jų šeimos 
bei kitų likimo draugų iš Lie
tuvos kelionė traukiniu į Si
birą — Zimos vietovę. Aprašo
mas ir ten įsikūrimas: pavaiz
duojami neįprastos gyvenimo 
sąlygos, visokios bėdos ir var
gai. Užfiksuotas laikotarpis 
iki 1958 m. rugpjūčio 15 d., 
kuomet buvo atsisveikinta su 
Sibiru.

V. Janiselis, sugrįžęs į Lie
tuvą, pasižymėjo kaip tauto
dailininkas, buvo priimtas į 
Lietuvos Tautodailininkų są
jungą. Jo tapybos darbai apke
liavo daugelį Lietuvos miestų, 
o taip pat paroda surengta 
Švedijoje.

Tačiau, sprendžiant iš šioje 
knygoje išspausdintų nuotrau
kų, jis buvo ir geras mėgėjas- 
fotografas.

„Kaip mėgėjas, turėjau nu- 
sivežęs (į Sibirą) fotoaparatą, 
tai stengiausi užfiksuoti, sulig 
išgalių, savo ir kitų bendro li
kimo žmonių gyvenimo aki
mirkas. Taip pat nusifotogra
fuodavo ir vietiniai kolūkie
čiai, nes čia fotografų nebuvo, 
o už tai gaudavau iš jų tai pie
no kokį litrą ar bulvių kibirą 
Tai palengvindavo gyvenimą, 
nes savo atsivežto maisto at
sargos baigėsi, o valgytojų bu
vom 6 žmonės (fotografuoti čia 
nedrausdavo). Nuotraukoms 
padaryti sąlygos buvo nepa
lankios, nes kolchoze elektros 
nebuvo, reikėdavo naudotis 
dienos šviesa, arba prie žiba
linės lempos”, — taip aiškina 
knygos autorius.

Reikia pasakyti, kad ši uni
kali knyga galėjo pasirodyti 
Čikagos priemiestyje — 
Brookfield gyvenančio dr. A. 

rastas plakatas su perplėštu 
Stalino portretu, likimo doku
mentas”.

Savo trumpą žodį šios kny
gos iniciatorius ir rėmėjas dr. 
A. Kelertas baigia taip: „Iš
kentusiam sunkias Sibiro 
kančias, atleidusiam skriaudi
kams, įkūrusiam savo atgau
toje sodyboje muziejų ir palie
kančiam daug gražių darbų 
ateities kartoms, gerbiamam 
Vilhelmui Janiseliui linkiu ge

KGB voratinklis Baltijos 
šalyse

Tom Bower knygą „Rau
donasis voratinklis. M 16 ir 
KGB žvalgybų veikla Baltijos 
šalyse” išleido „Europos lietu
vis”, 2000 m., A.Strazdelio 1, 
2600, Vilnius. Leidėjas šią 
knygą skyrė Lietuvos rezis
tencinės „Santarvės” dalyvių 
prof. S. Žakevičiaus-Žymanto, 
pik. T. Vidugirio ir rašytojo F. 
Neveravičiaus atminimui. 
Pirmą kartą anglas autorius 
šią knygą išleido Anglijoje 
1989 m.

Knyga parengta, remiantis 
pokalbiais su pora šimtų žmo
nių - buvusių žvalgybininkų 
įvairiose šalyse, ir šiek tiek 
archyvinių šaltinių medžiaga. 
Pateikiama jų bibliografya. 
Pateikta pavardžių rodyklė.

Autorius įžangos žodyje sa
ko, kad parašyti pastarąją 
knygą paskatino netikėtas 
Kim Philby, parsidavusio ru
sams amerikiečio žvalgybi
ninko, pasisakymas 1997 m. 
per Latvijos • televizįją. Tuo 
metu, kai buvęs agentas atvy
ko į Rygą, jis jau buvo apsigy
venęs Maskvoje. Keistas su
tapimas, kad 1988 m., kada 
jau buvo prasidėjusi perestroi- 
ka (yra nuomonė, kad tai buvo 
naujosios KGB kartos sureng
tas perversmas), Philby ir du 
kiti šioje knygoje minimi 
žmonės - Latvijos KGB pulki
ninkas Lukasevip ir Anglijos 
slaptosios žvalgybos tarnybos 
(SIS) Šiaurės regiono kontro
lierius Harry Lambton Carr - 
mirė. Tiesa, jie buvo jau gero
kai pagyvenę. Tom Bovver in
formuoja, kad 1997 m. 
„sovietų šnipas iškėlė prie
laidą, esą nacionalinius ne
ramumus, tuo metu apėmu
sius Baltuos valstybes, paaki
no ne-bendras nepasitenkini
mas ar naujoji Kremliaus 
glasnost politika, o išprovo
kavo anglų žvalgyba ir Brita
nijos vyriausybė”. Šie žodžiai 
tik patvirtina, kad mauras jau 
buvo atlikęs savo darbą: jo 
pažiūros buvo pasenusios ke
liais dešimtmečiais.

Leisti Raudonąjį voratinklį 
lietuvių kalba pasirinkta 
neatsitiktinai: paslaptingas
šnipų gyvenimas ir veikla 
domino ir tebedomina 
nemažai skaitytojų. Ypač lei
dinys sudomins vyresnio

Taigoje gaminame malkas. Vilhelmo Janiselio nuotrauka iš knygos Sibiras 1949-1958.

ros sveikatos ir ilgų gyvenimo 
metų”.

Šią, turbūt ne vienintelę, to
kio pobūdžio knygą iš Sibiro 
dienų 300 egz. tiražu rankraš
čio teisėmis, išleido Algimanto 
Kezio „Galerijos” leidykla 
(4317 So. Wisconsin Avė., 
Stickney, IL 60402). Knygos 
kaina — 20 dol.

Ed. Šulaitis

amžiaus žmones, nes tai, kas 
ten rašoma, vyko jų gyvena
muoju, vadinamojo šaltojo 
karo laikotarpiu. Pateikiamas 
prieškario ir pokario politinis 
vaizdas ir šiame fone - 
slaptųjų tarnybų veikla. Gali
ma susidaryti nuomonę, kad 
sovietinės KGB struktūros 
buvo daug galingesnės už 
baltų pirštinėlių angliškąsias 
žvalgybines organizacijas. 
Mums nesunku tuo patikėti, 
nes sovietinė struktūra nesi
skaitė nei su žmogiškaisiais 
ištekliais, nei su žmoniškumo 
kriterijais. Tai buvo kūnų ir 
sielų naikinimo mašina, ku
rios pagalba sovietinė sistema 
sugebėjo išsilaikyti septynis 
dešimtmečius.

Nors autorius daugiau me
džiagos turėjo surinkęs apie 
Latviją, bet apžvelgiami ir 
Lietuvos pogrindžio ryšiai su 
SIS. Kas domisi, žino čia mi
nimas Jono Deksnio, Valterio 
Žilinsko, Stasio Žymanto, Zig
mo Kudirkos ir kitų pavardes 
bei įvykius, kaip ir šaltinius, 
iš kurių Tom Bower ėmė 
žinias. Iš autoriaus padėkos 
žodžio galime spręsti, ką jam 
teko sutikti: Nijolę Bražėnas- 
Paronetto, Stasį Lozoraitį, 
Bronį Railą, Antonį Šovą, An- 
thony Vaivadą, Stanley Vardį, 
Valterį Žilinską, Zigmą Ku
dirką, Kęstutį Girnių ir kt. 
Lietuviams knyga gali būti 
įdomi tuo, kad įvykiai per
teikti pašalinio žmogaus ir į 
mums gerai žinomus dalykus 
pažvelgta iš šono. Kita vertus, 
galima palyginti to meto situ
aciją visame Baltijos regione. 
Įdomu, kad latviška medžia
ga, perteikta Tom Bower, lei
džia naujai pažvelgti į savo 

tautos istoriją. Nesėkmės ir 
išdavystės lydėjo ir mūsų pa
sipriešinimo judėjimą, bet kai
mynų latvių situacija, bent 
jau kokią parodo knygos auto
rius, remdamasis savo turima 
medžiaga, buvo nepalygina
mai kritiškesnė, o gal netgi 
apgailėtina.

Kaip šių eilučių autorė yra 
patyrusi iš savo motinos, au- 
gusios Latvijos pasienyje, 
traukiantis vokiečiams, kartu 
su jais pasitraukė ir didžioji 
dalis kaimo gyventojų, mat 
stiprių ūkių buvo daug, o sa
vininkai paprastai būdavo 
arba vokiečiai, arba suvo- 
kietėję latviai. Kaimai ir 
puikūs ūkiai liko tušti, į juos 
privežta kolonistų iš plačios 
Rusijos ir atitremta estų. 
Kaip rodo Lietuvos istorija, 
kaimo palaikymas buvo parti
zanų išlikimo sąlyga. Ūki
ninkai sudarė didžiąją dalį 
pačių pasiprįėšinimo dalyvių 
ir ryšininkų bei vienintelę 
materialinę bazę. Latvija to 
neturėjo.

Aptarus šias aplinkybes, ge
riau galima suprasti Tom 
Bower papasakotą pasiprie
šinimo judėjimo Latvijoje situ
aciją. Latvijos KGB tarnavo 
gabūs niekšai, ir tai buvo an
troji latvių rezistencijos trage
dijos priežastis. Jeigu knyga 
iš tiesų teisingai apibendrina 
faktus, vienas pagrindinių 
veikėjų Latvįjos saugume 
buvo Albertas Lukasevicas, 
KGB majoras, antrasis direk
torato viršininkas, sumanęs 
apgaulės operaciją. Jo dėka 
visi anglų žvalgybų į Latviją 
ir visą Pabaltijį siųsti apmo
kyti- žmonės, kurie turėjo 
padėti pasipriešinimo judėji
mui, būdavo pagaunami ir 
perverbuojami. Daug metų 
KGB majoras sugebėjo mui
linti anglams akis ir „pakišti”

Muz. F. Strolia apie 
Jakubėno monografiją

Gegužės 21 d. Čikagoje 
buvo suruoštos monografijos 
apie komp. Vladą Jakubėną

savus žmones. Lukasevicas 
buvo „sukūręs”* savo iš 
KGB žmonių sudarytą parti
zanų būrį, kuris anglams 
buvo pateikiamas kaip tikras. 
Visas anglų kovos su komu
nizmu parakas buvo degina
mas praktiškai dėl šios 
pakištos „anties”. Kadangi 
pasipriešinimo judėjimas Lat
vijoje plačiau neišsivystė, ne
buvo kam šios apgaulės ir 
išaiškinti. Nemažai žalos ši 
latvių KGB operacija padarė 
ir Lietuvos partizanams.

Albertas Lukasevicas sovie
tinės valdžios buvo aukštai 
įvertintas: jis buvo pakeltas į 
generolus ir septintąjį dešimt
metį praleido Maskvoje. 1972 
m., pasivadinęs Jakovu Kons- 
tantinovičiumi Bukaševu, Lu
kasevicas atvyko dirbti į So
vietų Sąjungos ambasadą Lon
done, kur ėjo pirmojo sekreto
riaus pareigas. Aštuonerius 
metus jis vadovavo KGB 
kontržvalgybai Anglijoje ir gy
veno - likimo ironija - Hol- 
land parko'43 name, tik keli 
šimtai metrų nuo trijų Balti
jos valstybių ambasadų, anot 
autoriaus, tapusių užmiršto 
laiko vaiduokliais.

Įdomu pastebėti, kad lietu
viškąjį pasipriešinimą Tom 
Bovver piešia, nors ir epizo
diškai, bet su didele pagarba. 
Autoriui didelį įspūdį yra 
padaręs Juozo Lukšos pasiau
kojantis gyvenimas, patriotiz
mas ir talentas. Jis pateikia 
įspūdingą skaičių - partiza
niniame kare Lietuvoje daly
vavę 300,000 žmonių.

Knyga perpildyta įvykių, 
pavardžių, faktų, ją nelengva 
skaityti, bet tas, ką tokia 
medžiaga domina, turės ne
menką žinių šaltinį ir gaus 
peno ne vienai apmąstymų va
landai.

Audronė Viktorija Škiudaitė

sutiktuvės. Pagrindinę apžval
gą apie šį leidinį padarė Či
kagos lietuviams gerai pa
žįstamas muzikas Faustas 
Strolia. Čia pateikiame muz.
F. Strolios pranešimo ištrau
kų.

Ilgoko pranešimo įžangoje 
kalbėtojas taip teigė:

„Vladas Jakubėnas” — Vla
do Jakubėno draugijos Lietu
vos skyriaus rūpesčiu. Irenos 
Skomskienės sudaryta ir pa
rengta, Jono Petronio leidyk
los 1999 m. Kaune išleista, 
knyga, kurioje išspausdinti 
dokumentai, laiškai, straips
niai, atsiminimai ir kūrybinė 
apžvalga. Daugelis mūsų tu
rėjo progos Draugo š.m. ge
gužės 13 d. kultūriniame prie
de skaityti Jūratės Vyliūtės 

straipsnį „Vertinga knyga 
apie Vladą Jakubėną”, kuriuo 
ji labai taikliai apibūdino šį 
leidinį.

Knygoje randame šešis svar
besnius skyrius, supažindini
mą su Vlado Jakubėno Drau
gijos veikla, arti 50 nuotraukų 
iš kompozitoriaus gyvenimo, 
asmenvardžių rodyklę ir bet 
kuriuo būdu savo užrašyto
mis mintimis prisidėjusius 
prie knygos paruošimo.

Knygos sąrangą savo pra
tarmėje pristato knygos su
darytoja Irena Skomskienė. 
Pirmąjį skyrių užima plati Al
gimanto Kalinausko apžvalga, 
susidedanti iš dviejų dalių: 
apie Vladą Jakubėną, kaip 
žmogų menininką ir kūrėją, ir 
apie kompozitoriaus estetinės 
sampratos metmenis. Antroj 
daly pasinaudota Loretos 
Venclauskienės parengtu dvi
tomiu Vladas Jakubėnas, 
.Straipsniai ir recenzijos”, iš 
kurio perspausdinta šiek tiek 
kompozitoriaus žurnalistinės 
kūrybos. Trečią skyrių sudaro 
jo rašyti laiškai žmonai Olgai, 
Baliui Dvarionui, Vytautui 
Marijošiui, Juozui Kreivėnui, 
Jonui Lenktaičiui ir kt. Ket-. 
virtame yra Aniceto Armino, 
Irenos Skomskienės ir Vaclovo 
Juodpusio surinkti net dvide
šimties kompozitoriaus amži- 
nininkų prisiminimai. Sva
riausiu skyriumi, šalia pirmo
jo, gal reikėtų laikyti penktąjį, 
nes čia įžvalgiai aptariamas 
kompozitoriaus kūrybos lobis, 
jo išliekamoji vertė mūsų tau
tos kultūros istorijoje. Pasisa
ko prof. Jeronimas Kačinskas, 
Aleksandras Kučiūnas, Algi
mantas Kalinauskas, Vytau
tas Kairiūkštis, Anicetas Ar
minas, Irena Skomskienė, 
Saulius Gerulis, Petras Kunca 
ir Ona Juozapaitienė. Šešta
me skyriuje iš laikraščio Vie
nybės perspausdinta J. Krei
vėno sudaryta kompozitoriaus 
kūrinių bibliografija”.

Tolimesnėse pastabose F. 
Strolia apžvelgė visuose še
šiuose skyriuose sukauptą 
medžiagą: daug kur pagyrė, 
bet vietomis ir šiek tiek pa
barė. Tačiau apžvalgininko 
nuomonė apie šią monografiją 
vis dėlto gera.

Daugiausia vietos pranešė
jas skyrė pagrindinio mono
grafijos straipsnio — muziko
logo Algimanto Kalinausko 
studįjos apie komp. VI. Ja- 
kūbėną apžvalgai. Ir čia F. 
Strolia rado vieną kitą vietą 
kuri, jo nuomone, nėra aiški 
ar gal net ir klaidinga.

Pranešimo pabaigoje F. 
Strolia kalbėjo: „Savo pasta
bas knygos pristatymui norisi 
užbaigti su profesoriaus Vlado 
Jakubėno brandžiomis minti
mis, kuriomis užskleidė savo 
skaitytą pranešimą 1967 m. 
išeivijos Kultūros kongrese: 1. 
Muzikinė veikla yra viena 
pačių svarbiausių lietuvybės 
išlaikymo priemonių, todėl 
turi būti ne vien muzikų, bet 
ir viso, lietuviško veikimo rū
pestis. 2. Lietuviška muzikinė 
veikla savo uždavinius ir me
no, ir tautos atžvilgiu gali ge
rai atlikti tik tokiu atveju, jei 
ji savo lygiu jaučiamai neatsi
liks nuo mus supančios ameri
kiečių muzikos. 3. Kad mūsų 
muzika ir išeivijoje pasiliktų 
tautinė, tautinės dvasios šal
tinis turėtų būti tėvynė ir joje 
tebegyvenąs tautos branduo
lys. 4. Chorų veikimas turi 
būti visos lietuvių visuomenės 
rūpestis. Dainų šventės turi 
būti rengiamos taip, kad jų 
ryšys su chorais ir jų aprū
pinimu dainavimo medžiaga 
būtų nuolatinis, nenutrūks
tantis. Reikia plano chorve
džiams ruošti ir jais aprūpinti 
kolonijas, kuriose chorai tu
rėtų sąlygas veikti. 5. Rei
kėtų vienos stipresnės lietu
viškų gaidų leidyklos; tas pa

reigas galėtų plačiau apimti 
LB Kultūros fondas. 6. Nea
tidėliojant reikalingas visuo
menės apiforminimas ir rū
pinimasis Lietuvių muzikolo
gijos archyvu. 7. Pasireišku
sius talentus reikėtų skatinti 
eiti profesiniu keliu ir juos 
materialiai remti. 8. Susvyra
vus bet kurio plačiau pasi- 
reiškusios organizuoto viene
to egzitencijos pagrindams, 
turi įsikišti ir padėti išsi
laikyti centrinės lietuvių gyve
nimo institucijos. 9. Prie Lie
tuvių Bendruomenės centro 
valdybos ar jos padalinių turi 
būti sudaryta meno taryba, 
kurioje būtų atstovaujama ir 
muzikos sričiai. Šiuose kon
struktyviuose siūlymuose pro
fesorius pasirodo jakubėniškai 
realus ir konkretus, ir dauge
lis siūlymų ir šiandieną mums 
tebetinka (psl. 40).

Tikrai reikia su muzikologe 
Jūrate Vyliūte sutikti, kad tai 
yra vertinga knyga apie Vladą 
Jakubėną. Linkėtina, kad lie
tuvių tauta neliktų abejinga jo 
sukurtai muzikai, kaip jis ne
buvo abejingas savąjai lietu
vių tautai. Pagarba Irenai 
Skomskienei, sudariusiai ir 
pi. angų lai medžiagą šiai 
knygai, o Jono Petronio lei
dykla taip patraukliai ją 
išleidusiai. Vlado Jakubėno 
draugijos Lietuvos skyrius pa
statė Vladui Jakubėnui (po 
Loretos Venclauskienės dvito
mio) la’ ai prasmingą antrąjį 
paminklą”.

Ši vertinga ir stamboka (392 
puslapių) knyga jau gaunama 
Čikagoje. Ją galima įsigyti pas 
komp. VI. Jakubėno draugijos 
pirmininką Ed. Šulaitį ir dien- 
raščio Draugo administraci- '■ 
joje. Kaina — 17 dolerių; už
sakant paštu dar pridedamos 1 
persiuntimo išlaidos.

Monografijos Vladas Jaku
bėnas egzempliorių spausdin
ta nedaug. Tad, norint ją 
įsigyti, reikia paskubėti.

E. Š.

MIRĖ AKTORĖ 
MONIKA MIRONAITĖ

Š.m. birželio 29, eidama 88- 
uosius metus, Vilniuje mirė le- • 
gendinė Lietuvos aktorė Moni
ka Mironaitė.

Savo kūrybinę karjerą M. 
Mironaitė pradėjo Kaune. Bai
gusi „Aušros” gimnazįją, stu
dijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete, baigė Eksperimenti
nio teatro vaidybos studįją, 
nuo 1936 m. dirbo Valstybės • 
teatre Kaune. Pirmasis M. Mi- 
ronaitės vaidmuo buvo Irka, 
Šatrijos Raganos „Irkos trage
dijos” inscenizacijoje. Valsty
bės teatre aktorė dirbo iki 
1940 m., o, Lietuvai atgavus 
Vilnių, 10 metų darbavosi 
Dramos teatre.

Monika Mironaitė sukūrė 
daugiau kaip šimtą vaidmenų, 
dirbusi su iškiliausiais Lietu
vos režisieriais. „Monikos Mi- 
ronaitės talento galia Lietuvos 
teatro istorijoje tapo tobulybės 
viršukalnėmis, į kurias lygiuo
jasi būsimos Lietuvos aktorių 
kartos”, —rašoma M. Miro- 
naitės mirties pranešime (El
ta, 06.30). Ji laidojama liepos 
2 d. Antakalnio kapinėse.
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