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Prisipildę
Emilija
..Daugiau kaip savaitę per
Čikagą keliavo M. K. Čiur
lionis". - baigiamajame Čiur
lionio festivalio renginyje lap
kričio 5 d. Jaunimo centre sa
kė šio festivalio sumanytojas
pianistas Rokas Zubovas. Iš
tiesų, minėdama
125-ąsias
didžiojo lietuvių dailininko ir
kompozitoriaus metines. Ame
rikos Lietuvių meno draugija,
vadovaujama R. Zubovo, šiai
rudens šventei Čikagoje iš vi
sos Amerikos sukvietė mažus
ir suaugusius
dailininkus,
dainininkus, atlikėjus, paskai
tininkus. .,Dainavos" chorą, o
taip pat ir svečius iš Lietuvos
- Valstybinį Vilniaus styginių
kvartetą, muzikologą iš Vil
niaus Liną Paulauskį. Čiur
lionio festivalio renginiai spa
lio 28 - lapkričio 5 d. vyko ir
lietuviškose, ir amerikietiškose salėse.
Pas vaikus
„Kai aš groju M. K. Čiurlio
nį, kartais įsivaizduoju vande
nį, kartais kaip labai švelniai
pučia vėjas, o kartais ir labai
iškilmingai jaučiuosi", - savo
mintimis ir j a u s m a i s po pir
mojo Čiurlionio festivalio ren
ginio dalinosi j a u n a s i s pianis
t a s Adomas Daugirdas.
Spalio 28 d., šeštadienį, į di
džiulę Pasaulio lietuvių centro
Lietuvių fondo salę, papuoštą
vaikų piešiniais, skirtais M.
K. Čiurlioniui, sugužėjo visų
Maironio lituanistinės mokyk
los klasių mokinukai ir pasi
nėrė į mūsų didžiojo meninin
ko garsų bei vaizdų pasauli
Scenoje, be A. Daugirdo, M. K
Čiurlionio kūrinėlius fortepijo
nui skambino Adomo broliai
Šarūnas ir Kęstuti 1 -. Algis :r
Saule Grybauskai. Raimundas
Kazlauską.-. Vl.-us y.r.» ruo-'..
Rokas Zubovas

Čiurlionio
Andrulytė

Scenoje atlikėjai keitėsi M. K. Čiurlionio harmonizuo
tas lietuvių liaudies dainas
,.Ant kalno gluosnys" ir „Oi
lekia, lekia" dviem balsais dai
navo Pal. J. Matulaičio misijos
vaikų chorelis „Vyturys"- Gal
keturiasdešimčiai mažųjų dainorelių dirigavo Darius Polikaitis, jiems jautriai akompa
navo Kęstutis Daugirdas. Dai
nininkų vadovas prieš koncer
tą klausytojams suspėjo pri
minti kelis įdomius
M. K.
Čiurlionio gyvenimo faktus kaip M. K. Čiurlionis pagal tų
laikų madą kalbėjęs lenkiškai,
tik suaugęs išmoko lietuviškai
ir vėliau, nors ir vartodamas
dvi kalbas, savo kūryboje buvo
labai lietuviškas - šiuo pavyz
džiu gali sekti ir Amerikoje
gyvenantys bei dviem kalbo
mis kalbantys mažieji lietu
vaičiai.
Po koncertėlio Maironio mo
kyklos mokinukai vėl buvo
„įsukti" ir apgaubti M. K.
Čiurlionio muzikos - dabar
jau simfoninės poemos „Jūra",
kuri liejosi besikeičiant balta
me ekrane „atgijusiems" M.
K Čiurlionio paveikslams. Ke
turiolikmetis Kęstutis Daugir
das sakė, jog jam M. K Čiur
lionio paveikslai nėra kažko
kie tikrumo dalykai, bet per
duoda jausmus, ypač klausan
tis „Jūros". O mažoji Vaiva
Lagunavičiūtė ją užliejusius
vaizdus suprato taip: „kai žiū
riu, klausausi, kartu atrodo ir
keista, ir linksma, ir liūdna".
Visai atsitiktinai į šią šventę
patekęs vargonininkas iŠ Vil
niaus Gediminas Kviklys sa
ke. ..Esu nepaprastai sužavė
tas, patekęs į šitokią galingo
mokyklą, \ toki vaikų šurmulį,
o nuostabiausia, k;;d čia mini
mas M. K. Čiurlionis
vaik-;

balsais, vaikų pirštais... Tai tikrai didelis pasiekimas" .
Lygiai tokia pati mažųjų
šventė po savaitės nukeliavo į
Čikagos lituanistinę mokyklą.
Žemutinėje mokyklos salėje
puikavosi čikagiškių vaikų kū
ryba, o prie „Vyturio" chorelio
per koncertą prisijungė apie
dvidešimt mažųjų „Lakštutės"
dainininkų. Dalia Gedvilienė,
savo „paukštelius" mokiusi M.
K. Čiurlionio dainelių, sake,
kad, jos manymu, Čiurlionio
festivalis mokyklos vaikams
suteikė naujų žinių, praplėtė
akiratį, o dviejų chorelių susi
jungimas per koncertą buvo
ypač sveikintinas dalykas.
Visa ši mokyklų šventė turė
jo savo įžangą. Dar vasarą vi
soms lituanistinėms mokyk
loms buvo išsiuntinėti kvieti
mai dalyvauti vaikų piešimo
parodoje, kurioje vaikai pa
teiktų savo darbelius, pašvęs
tus M. K. Čiurlioniui. Vaikai
piešė ir Meno mokyklėlėje, ir
vasaros stovyklose, ir priva
čiose dailės studijose. Visa
vaikų kūryba prieš pat festi
valį atkeliavo į Pasaulio lietu
vių centrą Lemonte ir papuošė
Lietuvių fondo salės sienas. JI
čia buvo atrinkti ir geriausi
Maironio bei Čikagos lituanis
tinių mokyklų vaikų darbeliai.
Kaip pasakoja Maironio mo
kyklos dailės mokytoja Violeta
Borucki, vaikai nuo pirmo iki
dešimto skyriaus per 30 mi
nučių pamoką turėjo sugalvoti
ir nupiešti savo piešinį. Prieš
tai jie girdėjo pasakojimus
apie M. K. Čiurlionį, matė jo
darbų reprodukcijas. Čikagos
lietuanistinėje mokykloje vai
kams vadovavo tautodailės
mokytoja Daiva Blažiulionienė.
Dviejose d a i l ė s p a r o d o s e
Kvietimai dalyvauti Čiurlio
nio festivalio parodose buvo
išsiuntinėti ir Amerikoje gyve
namiems dailininkams. Meni
ninkai buvo kviečiami savo
kūryboje vienokiu ar kitokiu
būdu pertfikti M. K. Čiurlio
nio kūrybinį palikimą. Vie
niems daru įtaka M K. Čiur
lionio meno kūriniai, kitiems
- muzika, jo rašytinis paliki
mas, dar kitiems - jo drama
tiškas gyvenimas. Net -1! :Ja>lininkas atsiuntė savo darbus,
ninkai atsiuntė savo darbu.-.
kurie buvo eksponuojami dvit jose galerijose, vadovaujant

„Ant kalno gluosnys" ir „Oi lekia, lekia" spalio 28 d. Lietuvių fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre,
Nuotr. Emilijos Andrulytės
dainavo Pal. J.-iVJatuiaičio misijos choras „Vyturys".
dviems kuratorėms, todėl pa
rodos šiek tiek viena nuo kitos
skyrėsi.
Čiurlionio galerijoje ekspo
nuojant darbus buvo orientuo
tas! į tuos kūrinius, kurie turi
didesnį a r mažesnį ryšį su M.
K. Čiurlionio darbais. Šios pa
rodos kuratorė buvo dailinin
kė Daiva Karužaite. Lietuvių
dailės muziejuje Lemonte at
virkščiai - didelė darbu dalis
tarsi neturėjo' ffiėsioginic ryšio
su M. K. Čiur!
iuriionio tapyba.
Šią parodą tvarkė dailininkė
Nora Aušrienė. J i sakė, jog ją
daugiau domino kontraversiš
kas menininko noras savo kū
riniais atspindėti „čiurlioniš
kąja temą" Buvo įdomu, kaip
skirtingai kiekvienas dailinin
kas interpretuoja M. K. Čiur
lionį. Vieni tiesiogiai atsiliepė
į Čiurlionio tapybą, kiti, turė
dami savitą stilių, susilietimo
taškus rado kitoje plotmėje:
mistikoje, čiurlioniškoje sim
bolikoje, savoje simbolikoje.
Paroda Lietuvių dailės muzie
juje buvo apipinta mūsų poe
čių M. K. Čiurlioniui skirto
mis eilėmis - Julija ŠvabaiteGylienė skaitė eilėraščius iš
rinkinio Tu niekur
neišėjai.
Daiva Karužaite - „Ramybę
M. K. Čiurlioniui", Egle Juodvalkė savo eiles, parašytas ja
ponišku haiku stiliumi, ir Vili
j a Vakarytė „Čiurlionio peiza
žus I ir i r .
Parodos katalogas teigė, kad
savo darbus festivalio paro
doms pateikė net 53 (iš tik
rųjų 51) menininkas - kai ku
rie iš jų gimę ir užaugę Ameri
koje, kai kurie atvykę po An
trojo pasaulinio karo, kai ku
rie - visai neseniai. Dailininkė

Teatrui buvo pašvęstas šeš
tadienis, lapkričio 4 d. Neįp
rastoje erdvėje prie įėjimo į Li
tuanistikos tyrimo ir studijų
centrą prasidėjo ir vyko p a s a 
kojimas, bandantis įspėti mū
sų didžiojo kūrėjo ir jo žmonos
gyvenimo bei meiles paslaptis.

Matas Orentas. Ruduo. Čikagos lituanistinė mokykla. 3 skyrius

f

Parodėlei „Čiurlionio kelias" pieš* Maironio lituanistines mokyk
lon mokiniai Marius ir Erikas Berner.

T a r p laiškų eilučių

Magdalena Stankūnienė, daly
vavusi turbūt beveik visose
Čikagoje vykusiose lietuviško
se dailės parodose sakė, kad ją
daugiausia šių parodų atida
rymo metu džiugino, jog dvi
dailininkų kartos, atvykusios
po Antrojo pasaulinio karo ir
dabar, parodose susijungė ir
lengvai surado bendrą kalbą.

Čia vaidino aktorė ir režisierė
A u d r ė Budrytė bei muzikas
Ričardas Šokas. Lyg ir nesusi
k e r t a n t jų pasakojimų erd
vėms, praplaukė
pažinties,
meiles, bendro gyvenimo ir at
viriausių laiškų n u o t r u p ų pa
veikslai.
„Man buvo be galo įdomu
s k a i t y t i ir suprasti, kokia sa
v a r a n k i š k a buvo Sofija Čiur
lionienė, kokios gilios buvo jos
m i n t y s apie dailę ir meno
p r a s m ę . Iš tiesų, a š turbūt
vaidinau tų .aikų feministę ir
k a r t u labai aistringą ir mylin
čią moterį", - po spektaklio
s a k ė Audrė Budrytė. Iš laiškų
ji mokėsi, kaip iš tikrųjų iš
gyventi kiekvieną momentą
b ū t e n t tuo, vykstančiu mo
m e n t u . Su kiekvienu laišku
reikėjo būti t a m tikrai emo
ciškai nusiteikus.
Ričardas Šokas skaitė, de
klamavo. Jis sakė, kad, jei jam
kaip muzikantui groti M. K.
Čiurlionio kūrinius buvo jau
nebe pirmas k a r t a s , tai vai
dinti - pirmasis. Įdomu buvo.
k a i p tą vaidybą priims žiūro
vai, žinantys jį kaip muzikan
tą? Ričardas mano, jog neblo
gai j a u t ė tą temą, o, besigilin
d a m a s į pačius laiškus, suži
nojo daugiau a s m e n i š k ų deta
lių, kurios p r a t u r t i n o jo įspūdį
apie M. K. Čiurlionį kaip as
menybę.
N u k e l t a į 2 psl.
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Per parodos atidarymą Lietuvių dailės muziejui- poezijos, skirto*.
M. K. Čiurlioniui klausėsi (iš kairės): Audre Budrj te, Noru Aušrie
nė ir Daiva Karužaite.
Nuotr Kr ; l i j < • • And'-uktės Monika Stant iauskaitė. „Čiurlionio kelias". Maironio lituanistinė mokykla, 3 skyrius

2 — Nr 226 (42) • 2000 m. lapkričio 18 d.

Prisipildę
Atkelta iš 1 psl.
Trys paskaitos
Dr. Audrius Piioplys, Čiur
lionio galerijoje ne tik ekspo
navęs savo darbus, paveiktus
Ii. K. Čiurlionio, bet ir rody
damas mūsų dailininko skaid
res, dalinosi savo mintimis
apie Ii. K. Čiurlionio meną.
Jo manymu, M. K. Čiurlionis
atveria mums langus, duris ir
rodo mums kitą pasaulį, kuris
yra už mūsų dabartinio mate
rialaus egzistavimo ribų. Tas
pasaulis turi savo jėgas, sro
ves, audras. Jis taip pat susi
lieja ir su mūsų pasauliu, tą
kitą pasaulį galima pajusti.
Kito pasaulio įtaką galime
matyti ten, kur kažko nėra,
kažko trūksta. Anas pasaulis
išsilieja į mūsų dabartinį pa
saulį per salas, per debesis,
per saulę. Mes turime vieną
saulę, o kitame pasaulyje gali
būti daug saulių. Tas pasaulis
turi savo dimensijas, visai
skirtingą struktūrą. Jis gali
būti idealus pasaulis, kur pe
teliškės skrenda labai gražiai
išsirikiavusios, kur tiltai nuo
vieno medžio persiduoda į ki
tą, kur mėnulis ir saulė yra
idealiai apskriti. Mūsų mate
rialusis pasaulis yra tiktai to
tikrojo pasaulio šešėlis. Pa
vyzdžiui, žmonių sukurti daly
kai negali pasiekti tų aukštų
jų sferų, o medis gali. Įdomūs
elementai, kurie atspindi tų
dviejų pasaulių susijungimą.
A Plioplio nuomone, kad tai,
ką Čiurlionis darė, mums sa
ko, jog kitas pasaulis yra čia
pat,' tarp mūsų, aplink mus,
kad už mūsų materialaus gy
venimo yra kažkas labai ne
paprasto, labai stipraus, da
rančio įtaką viskam, kas ap
link mus egzistuoja. M. K
Čiurlionis savo paveikslais
mums tai rodo.
Muzikologę Danutę Liaubienę dar kartą pažvelgti į M. K
Čiurlionį ir lyginti jį su žy
miuoju filosofu F. Nietzsche
paskatino straipsnis, kuriame
buvo nagrinėjama F. Nietzs
che muzikinė veikla. Būda
mas neblogas pianistas ir dau
gelio muzikinių kūrinių auto
rius, F. Nietzsche-filosofas,
kurdamas muziką, bandydavo
išreikšti savo filosofines idėjas
taip. kaip ir M. K. Čiurlionisdailininkas muzikoje „piešda
vo"' gamtos peizažus ir at
virkščiai. Taip pat F. Nietzs
che filosofinės idėjos duodavo
impulsą kitiems kompozito
riams - net 174 devyniolikos
tautybių kompozitoriai nau
dojosi vokiečių filosofo teks
tais, kurdami 370 savo darbų.
Galbūt mąstytojo nepasiseki
mai muzikinėje kūryboje at
sispindėjo filosofiniuose trak
tatuose, o savo kompozicinius
troškimus jis įkūnijo per kitų
kompozitorių kūrybą? D. Liaubienes nuomone, galima būtų
teigti, kad M. K. Čiurlionis
tam tikra prasme gyveno F.
Nietzsche pasaulyje, kūrybiš
kumas jam buvo būdas atpa
laiduoti savo sąmonę nuo ne
išsprendžiamų problemų. To
dėl galbūt ir suprantamas M.
K. Čiurlionio nenoras publikai
aiškinti apie savo darbus.
Žmogus pats turi patirti me
ną, be aiškinimų. F. Nietzsche
kvietimas kurti naujas nor
mas ir vertybes gali būti įžvel
giamas ne tik intensyviuose
M K. Čiurlionio ieškojimų pe
rioduose, bet ir raginime nau.i; kompozitorių kartai kurti
K
.;r-.i;-.t tiltu tarp liaudies daip.o.- ir ateities muzikos. Iš tikrjiu. -kaitydama apie muzi
ka- -v.irbiimą F. Nietzsche fi
losofijoje ir nagnnėdama filo•">!"" mintis D Liaubiene su
grįžo prie Čiurlionio, jausda
ma, kad t'albūt egzistuoja kaž

Literatūra • menas • mokslas

DRAUGAS

Čiurlionio

kas daugiau negu jo muzikos
harmonija, melodika ar rit
mas. Atsakymą ne visuomet
atrasime muzikos analizėje.
Turime leisti M. K. Čiurlionio
muzikai ir dailei veikti mūsų
estetinius jausmus, kad savyje
galėtume atspindėti gyvenimo
ir meno prasmę. Taigi, ar susi
rinkdami šį vakarą mes neju
tome M. K. Čiurlionio buvimo
ir poveikio?
Muzikologas ir kompozito
rius iš Vilniaus Linas Paulauskis savo paskaitoje ,.M. K.
Čiurlionis kaip muzikologinių
ginčų objektas" M. K. Čiurlio
nį minėjo kaip įvairių moder
nių kompozicijos technikų
eksperimentatorių, konstruktyvistinių ieškojimų autorių,
lygino jį su kitais XX a. kū
rėjais. Tarp muzikinės kalbos
ieškojimų, Lino manymu, bu
vo visiškai individualių, tik
vienam M. K. Čiurlioniui prik
lausančių atradimų. M. K
Čiurlionis išrado ostinatinio
preliudo formą. Jis daug dė
mesio skyrė polifonijai - hori
zontaliosioms balsų linijoms.
Jo dvilijiniškumas - irgi uni
kalus reiškinys, priklausantis
tik vienam jam. Vėlyvuosiuose
M. K. Čiurlionio preliuduose ypatingas, tik jam būdingas
muzikinės minties dėstymo
taupumas ir turinio tanku
mas. M. K. Čiurlionio muziką
galima būtų apibūdinti kaip
nuolatinį bangavimą; tas jo
nuolatinis basso ostinato pa
našus į bangas, jo kūriniai tai muzikiniai peizažai. Šis
bendras jo estetikos dalykas
tarp kompozitorių Lino ma
nymu, taip pat yra unikalus.
M. K Čiurlionis galėtų būti ir
dodekafonijos, kurią muzikolo
gas W. Gieseler apibūdino
kaip kompozicinės struktūros
susiformavimą iš vieno bran
duolio, pradininku. Jo varia
cijų cikle „Besacas", sukurta
me 1904 metais, vienas moty
vas, vienas darinys multipli
kuojamas, padauginamas pats
iš savęs ir šitaip sukuriamas
visas kūrinio karkasas nuo
pradžios iki galo (tuo tarpu pir
masis istorijoje serialistiniu
laikomas 1905 m. A. Webern
kurtas styginių kvartetas).
Daugelis vėlyvųjų Čiurlionio
preliudų yra pagrįsti kokia
nors labai griežta idėja, turi
labai griežtą konstrukcinį kar
kasą, kas primena laisvą,
spontanišką
improvizaciją.
Gal M. K. Čiurlionis tam tikra
prasme improvizuodavo ir sa
vo kompozicijas užrašydavo
kaip džiazo muzikantas, užfik
suojantis tik kokį nors kar
kasą ar kokį mažą fragmentą,
ir kiekvieną kartą atlikdavo
tai visiškai kitaip arba visai
kitomis improvizacijomis už
pildydavo trūkstamas (tyčia
trūkstamas?) vietas?
Koncertų dienos
Chicago Cultural Center sa
lėje, kur vyko pirmasis Čiur
lionio festivalio muzikinis ren
ginys, rodos, daugiausia atėjo
lietuvių klausytojų, tačiau bu
vo kelios ir amerikiečių klau
sytojų grupelės. Kaip paaiškė
jo, daugelio jų tėvai ar sene
liai buvo kilę iš Lietuvos, ir
svečiai iš jų buvo girdėję apie
šį originalųjį menininką. Iš
amerikiečių spaudos apie kon
certą sužinojusios klausytojos
Eva Bengis ir Serafimą Padrul gyrė programos sudaryto
jus, kurie pradžioje pateikė M
K. Čiurlionio harmonizuotas
liaudies dainas - taip klausy
tojui aišku. iŠ kur visa kita
kūrėjo muzika išplaukė. Vieš
nios sake, jog muzikantai ,,su
grojo' visą gamtą, buvo girdėti
jūra, matyti mėlyni debesys ir
kvepianti žaluma. Jų akimis,
M. K. Čiurlionis savo kūryba

svarina žmogų, tuo jis ir yra
įdomus.
Dariaus Polikaicio vadovau
jamas ..Dainavos" choras tre
čiadienio, lapkričio 1 d., vaka
rą atliko keturias M. K. Čiur
lionio harmonizuotas liaudies
dainas. Rokas Zubovas skam
bino fortepijoninius M. K.
Čiurlionio kūrinius, Valstybi
nis Vilniaus styginių kvarte
tas grieže M. K. Čiurlionio sty
ginių kvartetą C minor, visus
muzikinius momentus skaity
dama M. K. Čiurlionio laiškų
ištraukas sujungė aktore Aud
rė Budrytė. Tą vakarą įvyko ir
muzikinė premjera - pirmą
kartą Amerikoje skambėjo M.
K. Čiurlionio kantata ,,De
Profundis", šį kartą pritaikyta
styginių kvartetui, chorui ir
fortepijonui. Visa šio koncerto
programa lapkričio 5 d. buvo
pakartota Jaunimo centre.
Dar viena muzikos kūrinio
premjera įvyko lapkričio 3 d.
Lietuvių dailės muziejuje Lemonte. Skambėjo trijų šiuolai
kinių kompozitorių kūriniai,
atspindintys M. K. Čiurlionio
dvasios pasaulį - Vytauto Bar
kausko „Karalaitės kelione.
Pasaka", Mindaugo Urbaičio
„Ramybė" ir Remigijaus Mer
kelio „MiKonst". Juos atliko
Vilniaus styginių kvartetas,
pianistai Rokas ir Sonata Zu
bovai bei Gintė Čepinskaitė.
Muzikologės žodis

Lapkričio 3 d. Lietuvių dailės muziejuje įvyko naujųjų lietuvių kompozitorių V. Barkausko, M. Urbaičio ir R. Merkelio kūriniu premje
ra Amerikoje. Kūrinius atliko (iš kaires): Rokas Zubovas, Sonata Zuboviene ir Vilniaus styginių kvarteto muzikantai Audronė Vainiūnaitė (I smuikas). Artūras Šilalė (II smuikas), Girduti.-. Jakaitis -.altas- ir Augustinus Vasiliauskas (violončelė). Nuotr. Algio Bakaičio

nas šimtmetis dieviškojo laiko
masteliu tėra akimirka, tai
Ii. K. Čiurlionio kūryba iš tik
rųjų jau pradėjo kelionę po pa
saulį". - teigė L. Venclauskie
nė. Ji pranešė gavusi žinią,
jog lapkričio 13-15 dienomis
pianistė Mūza Rubackyte.
pagrindinės valstybines radijo
stoties "Radio France" ir
"France Musiąues" kvietimu
kartu su redaktoriumi Alain Pa
ris paruošė 5 laidas (kiekviena
po dvi valandas) apie M. K.
Čiurlionį ir lietuvių muziką.
Joje turėjo daiyvauti Vytautas
Landsbergis, Mūza Rubackyte
ir Alexandre Shuvaloff.
Dar susitiksime?
Norėtųsi tikėti, kad Ii. K.
Čiurlionis iš tikrųjų pradėjo
savo didžiąją kelionę po pa
saulį. Įdomu buvo patirti, kad
festivalį aplankęs aktorius,
režisierius ir rašytojas Kęstu
tis Nakas jau brandina mintis
savo būsimojoje pjesėje, kurio
je bus daug lietuviškų temų, o
taip pat veiks ir Didysis kuni
gaikštis Vytautas, panaudoti
karaliaus įvaizdį iš M. K.
Čiurlionio paveikslo „Rex".
Norėtųsi tikėti, kad po kelerių
metų pagal M. K. Čiurlionio
dvasią pieš kita lituanistinių
mokyklų mokinių karta, o M.
K. Čiurlionį ir S. Čiurlionienę
vaidins kiti aktoriai. Galbūt
simfoninius M. K. Čiurlionio

Po spektaklio ir parodos atidarymo Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre. Iš kairės: Linas Paoiaus-

„Po koncerto Jaunimo cent
kis, Kęstutis Nakas, Audrė Budrytė ir Eglė Juodvalkė.
Nuotr. Jono Kuprio
ro salėje greta manęs sėdėjęs
kūrinius galės atlikti ir Ame
žmogus tarė: Tai pats geriau
rikos simfoniniai orkestrai, o
sias M. K. Čiurlionio kūrybos
originaliuosius Ii. K. Čiurlio
pristatymas!' Tuos žodžius ir
nio tapybos darbus galės iš
aš galėčiau pakartoti", - po
vysti ne tik Paryžiaus, bet ir
Čiurlionio festivalio įspūdžiais
Amerikos žiūrovai? Muzikolo
dalinosi muzikologė Loreta
gas Linas Paulauskis, baigda
Venclauskienė.
mas savo paskaitą apie M. K.
Čikagoje gyvenančios muzi
Čiurlionį, sakė: „Mūsų kūrė
kologės nuomone, festivalis
jas visuomet buvo per mažai
pasisekė ne tik todėl, kad bu
propaguojamas pasaulyje, ta
vo puikiai suorganizuotas, bet
čiau dabar mes matome: tuo
ir dėl to, kad čia susibūrę atli
užsiėmė Rokas Zubovas ir
kėjai užgavo svarbiausią čiur
Čiurlionio festivalio rengėjai.
lioniškojo regėjimo stygą, ir
Gal kas nors bus?"
kiekvienas sava gaida tą vizi
jų pasaulį atkartojo. Muziko
logė turėjo galvoje talentingą
dramos aktorę ir režisierę
Audrę Budrytę, tarsi naujai
prabilusius Vilniaus styginių
kvarteto meistrus, Dariaus
Paskaitininkas Dr. Audrius Piioplys su žmona Sigute.
Polikaicio diriguojamo „Dai
Nuotr. Jono Kuprio
navos" choro nepriekaištingą
atlikimo lygį, pasirodyme da
lyvavusius Sonatą Zubovienę,
Gintę Čepinskaitę ir, be abejo,
pianistą Roką Zubovą. Jei ne
Rokas, sakė L. Venclauskienė,
kažin ar iš viso tokio lygio fes
tivalis čia būtų įvykęs. Muzi
kologės nuomone, Amerikos
lietuvių meno draugija. į ku
rią susibūrę ir Amerikoje gimę
jaunesnės kartos žmonės, ir
neseniai iš Lietuvos atvykę,
būtent ir yra toji pamaina, ku
„Pakvietimas >tatyti spektakli pagal M. K. Čiurlionio ir S. Čiurlio
rios idėjas ir projektus reikėtų nienės laiškus buvo kaip praeities svajonių išsipildymas", - sakė
visapusiškai remti. ...Jeigu vie- aktorė Audre Budrytė.
Nuotr. Jono Kuprio
Ar apie muzika kalbėjosi muzikologė Danuti Liaubiene ir pianis
tas Rokas Zubovas?
Nuotr. Jono Kuprio

„Dainavos" choras, Valstybinis Vilniaus styginių kvartetas ir Rokas Zubovas Čiurlionio festivalio
metu Chicago Cultural Center ir Jaunimo centre pirmą kartą Amerikoje atliko M. K. Čiurlionio kan
tata „De Profundis". Dirigavo Darius Polikaitis.
Nuotr. Jono Kuprio

Per spektakli Ričardas Šokas ne tik skaitė M. K. Čiurlionio laiš
kus, bet ir skambino mūsų didžiojo kūrėjo kurinius.
Nuotr. Jono Kuprio

DRAUGAS

Literatūra • m e n a s • mokslas

M. K.

Čiurlionis

Iš Valerijos Čiurlionytės-Karužienės

atsiminimų

P a t e i k i a m e Č i u r l i o n i o s e s e r s Valerijos ČiurlionytėsKaružienės a t s i m i n i m u s , kuriais ji pasidalijo, 1971 me
tais l a n k y d a m a s i Čikagoje. A t s i ž v e l g i a n t į tai, kad t u o
metu Lietuva t e b e b u v o s o v i e t ų o k u p u o t a , a u t o r ė s valia
šie a t s i m i n i m a i ir j u p a g r i n d u s u s u k t a s d o k u m e n t i n i s
video filmas t u r ė j o t e i s ę išeiti v i e š u m o n tik p o j o s mir
ties. K a l b ą s t e n g ė m ė s i š s a u g o t i a u t e n t i š k ą . Įrašą p a d a r ė
Algimantas K e z y s . V i d e o filmo premjera v y k o š.m. l a p 
k r i č i o 10 d. J a u n i m o c e n t r o k a v i n ė j e , Č i k a g o j e . P e r ž i ū r ą
rengė Budrio lietuvių fotoarchyvas.
— Esu dailininko Čiurlionio
sesuo Valerija Čiurlionytė-Karužiene. Atvažiavau į Čikagą,
pasiilgusi savo s ū n a u s , norė
dama pamatyti jį po tos di
delės kataklizmos. kuri įvyko
pas mus po karo. Pasimatyti
galų gale po trisdešimties me
tų ilgesio savo vienintelio
sūnaus, kuris čionai, reikalui
esant, buvo išvykęs.
Mano pagrindinis d a r b a s ir
svajone visą gyvenimą buvo
kaip tiktai Čiurlionio kūriniai,
dėl kurių teko labai d a u g sielotis. Pagrindinis dalykas tai
buvo tas, kad man teko nuo
pat mažens stebėr' kaip ūsai
tapo. kaip jis ko?^ ,_ luoja. Ir
n e t i k t a i — man
valyti jo
teptukus ir palete
.suomet
palaikyti švariai ta patalpą ir
tą vietą, kur jis visą laiką dir
bo, tapė savo kūrinius, savo
paveikslus. Tai buv i iabai ma
žam kambariuky. pasakiškai
mažam, kuriame vienas po
kito gimsta pavieniai kūrybos
pavei' lai. diptichai. triptikai,
koks tai vaizdas iš apylinkės,
etiudų vis; komplektai. Arba
muzikaliniai kūriniai, kurie
prieš tai rytmečiais... Anksti
rytą kėlęs su saule, išeidavo į
pievas, į gamtą, stebėdavo
sauiės patekėjimą, o paskui
grįžęs ilgai sėdėdavo prie for
tepijono ir skambindavo. At
rodė, kad lyg tai ne muzika
buvo, bet atpasakojimas to. ką
jis matė, ką jis j a u t ė , ką jis
pastebėjo gamtoje. Šitas jaus
mas, šitas žiūrėjimas į Čiur
lionio muziką, m a n vis dau
giau ir daugiau rišosi su gam
ta, nes man teko nuolatos ma
tyti, kaip jis rytmečiais eidavo
ir ilgai žiūrėdavo į saulėtekį, į
dangų. į plaukiančius debesis,
o paskui skambindavo. O pas
kui tapydavo. Tai buvo nenu
traukiamas ryšys, lyg ta pati
kažkokia pasaka — gamtos.
saules, debesų plaukiančių, jo
muzikos ir tapybos.
Čiurlionio gyvenimas, studi
jos, jo asmeninis gyvenimas,
šeima, broliai, seserys, jų var
gai, jų interesai, jų siekimai,
svajonės — visa tai buvo
kažkaip be galo d a r n i a i ir la
bai su dideliu įsijautimu su
jungta.
Labai kartais s u n k u šiandieną kalbėti apie tuos daly-
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kus. nes yra dalykų, kurie
nepasakomi. Yra ryšiai, yra
jausmai, kurie kaibant darosi
lyg profanavimas. Man ypa
tingai yra sunku apie Čiur
lionį kalbėt...
Kada Kastukas tapė. aš vi
suomet buvau netoli. Kiekvie
nu momentu pašaukia, arba
įeinu pažiūrėti, ar nereikia
išplauti teptukų, kurių j a m
trūksta... Į jo kambarį, kada
jisai tapė. niekados niekas
neįeidavo, taip pat niekados
j a m nepertraukdavo pradėto
darbo, ir dargi — kada būdavo
laikas pietų arba kurio nors
kito mūsų šeimos įprasto ben
dravimo, arba kas nors atvyk
davo, — niekados Kastukui
niekas negalėjo sutrukdyti.
Atsimenu tokį dalyką. Vieną
sykį atvažiavo jo labai mylima
teta — mamos sesuo — ir ma
ma priėjusi prie lango pasa
kė: „Kastukas. atvažiavo teta
Ona". Jis priėjo prie lango, pa
sakė: „Mama, aš negaliu da
bar". Ir kol jis nebaigdavo
pradėto darbo, niekados neiš
eidavo iš kambario. Jis labai
mėgdavo keptus bulvinius bly
nus, keptus baravykus, juodą
kavą, kurią atveždavo visuo
met iš Varšuvos — didelę, to
kią gražią, blėkinę dėžę. aukš
tą. Pilna kavos tenai būdavo
— apie penkis kilogramus.
Visuomet tai buvo dovana ma
mai, kuri irgi labai mėgdavo
tikrą kavą, ir su ja k a r t u labai
dažnai susėdę po jo darbo
išgerdavo tos kavos ir su dide
liu susidomėjimu, susikaupi
mu pasišnekėdavo apie jo dar
bus. Mėgo juodą kavą ir
keptus blynus arba baravy
kus... Kada ateidavo laikas
priešpiečių arba pavakariu,
mama patyliukais prieidavo
prie lango, kuris buvo visuo
met atidarytas į darželį, iš ku
rio jis matė žydinčias gėles ir
tolimą saulę kartais leidžian
tis. Mama pastatydavo a n t to
lango patyliukais tą kava ir
baravykus, blynus, ir jis priei
davo ir išgerdavo, kad netruk
dytų savo darbo.
Kada pradėdavo kokį nors
darbą, niekados jo neper
traukdavo. O darbą jisai dirbo
labai įdomiai, savo tapyba.
Visuomet pirmiau, kada p ra
dėdavo kok) m r s paveikslą

apie brolį

darydavo eskizus — plonu,
plonu, plonu pieštuku,
vos
matomas kontūras. Ir ne vie
ną paveikslą. Bet jeigu jis ta
pė, daleiskim, vieną „Saules
sonata" arba „Preliudą", kitą
..Fugą'" — diptichą. visuomet
užbreždavo iškart visas ketu
rias paveikslo kompozicijas.
O darydavo visuomet tokiu
būdu. kad ant sienos prikabin
davo vieną kartoną, tada ant
jo piešdavo. Tuo pačiu momen
tu prieidavo kartais prie kito.
lyg tai būtų kokios nors vienos
minties tąsa, lyg atsiliepimas
arba lyg koks skambesys vie
nos linijos su kita, kurios iš allegro pereidavo į
andante.
Man buvo labai įdomu stebėti
šitą dėl to. kad lyg ir ta pati
muzika, kurios man teko iabai
daug girdėti, bet viskas kaž
kaip visai kitaip. Ot ir
šiandieną kyla tokia mintis,
kodėl Čiurlionis taip ilgai
buvo nesuprastas, kodėl Čiur
lionį visą laiką vadino abstrakcionistu. kodėl vadino jį
fantastu. O iš tikro tai buvo
tiktai tikroji kūryba, tikrasis
menas ir dargi ne Čiurlionis, o
kažkas tas virš visos as
menybės, kažkas nepaprasto
gimdavo. O greta vis tik jis
toks b. :o paprastas, toks ne
pakeičiamas draugas, nepa
keičiamas žaidimų dalyvis, or
ganizatorius. Jis pas mus
vesdavo ir chorą, domėjosi vi
sais broliais ir seserim — ką
jie dirbo, ką mąstė, ko nori.
kokios mintys pas juos ir kas
tai yra tikras žmogus.
Kastukas labai mėgo su
savo jaunesniaisiais šeimosnoriais daryti visokias ekskur
sijas. Ir dažnai tas ekskursi
jas, o gal visą laiką, ne dažnai,
visuomet jungdavo su savo
ekskizais. su savo tapybiniais
darbais, užsiėmimais, ieško
damas to pačio grožio esmės,
galbūt minties, kokią jis no
rėjo savyje išaiškint. Mano
toks visuomet įspūdis buvo.
Kad jis kada eidavo kur nors,
ne tai, kad daro tenai kokius
tai etiudus, kokias studijas
gamtos, bet lyg patikslinti
save patį, savo mintis, savo
kompozicinius darbus — tiek
tapybinius, tiek ir muzikalinius — su pačia gamta. Aš
niekaip niekados negalėdavau
tos minties atsikratyti, kad ji
sai eina tapyti, arba, kad jis
skambina tam, kad skam
bintų. Bet visuomet risdavosi
kažkaip su išvykomis. O tokią
vieną išvyką aš kaip tik
vaizdžiai matau ir savyje su
tvirtinau šitą mintį, kad jo ta
pyba, jo muzika — tai tiktai
išdava jo stebėjimo gamtos,
kuria jis visiškai stebėjo kaip

Lietuviai * udentai, „Rūton" draugijos nariai Krokuvoje 1905 metai*. I* He*in«-<i: Sofija Kymantaite
(1909 m. ji i4tekėjo u i M. K. Čiurlionio), Adalbertas Stanciką. Zigmantas Skirgaila, Ignns Šlapeliu,
Juozą* Hrrbačiaunka*, Petras Rimka, Adomai* Varnas.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. „Miškas". 1907-1 M&

kiti dailininkai. Jis netapė
peizažo, j i s kažką kitą tapė,
r e m d a m a s i s kaip tik tuo pei
zažu, kurį jisai pamatė. Bet
tas m a t y m a s tai galbūt buvo
tiktai simbolis to, ką jis
mąstė.
Viena tokia išvyka buvo į
Raigrodą
(Raigardą).
Ėjom
mes visu b ū r i u . Buvo vasaros
labai graži diena, rytmetis...
tenai buvo trys broliai ir mes.
dvi seserys — jauniausia ir aš.
Ėjom per mišką, taip toli...
Gražus
pušynas.
miškas,
ošiantys medžjii ' Dažnai su
stodavom ir Kastukas pasaky
davo: „Pak:..j-„.kk ' Bet ką
paklausyt? Ir kiekvienas iš
mūsų visai savita, visai ką
kita girdėjo ir visai ką kita
m a t ė . Ir iš tikro, žinot, gimė
kažkoks s u p r a t i m a s , kad gali
;
ma m a t y t i
r girdėti
spalvą. Žinoma, atrodo, lyg tai
būtų a b s u r d ą s , bei kada pas
tai paklausai Čiurlionio mu
ziką ir pažiūri paveikslus, tai
negalima pasakyti, kad aš ma
tau, bet k a ž k a i p s a v a i m e jauti
tokį gilų gilų supratimą —
daugiau, negu matai, ir dau
giau, negu girdi.

mano vienos, kuri be galo bu
vau įsimylėjusi jo darbus ir jo
kūrybą, bet ir visų kitų mūsų
brolių ir seserų. Kada mes grį
žom vakare namo, jau buvo
tamsu, pakilo mėnulis, ir pu
siaukelėj, kada mes susėdom
miške, Kastukas pradėjo saky
ti pasaką. Pasaką apie mišką,
apie miško gyvenimą, apie
miško dvasią, apie tą amžiną
judėjimą, amžiną gyvenimą.
Bet paskui staiga parodė į
brolį — „tęsk toliau!" Ir gimė
tokia kolektyvinė pasaka apie
mišką. Kitą rytą anksti pas
mus namuose kepė duoną, tai
yra ruošėsi kepti duoną. Buvo
pakurta krosnis, didelė ugnies
liepsna buvo duonkepėje. Ir
-taiga Kastukas atnešė didelį
paveikslą „Miškas naktį". Tas
miškas, kuris d a b a r kaba gaierijoj. Pakabino priešais tą
ugnį ir mes visi pamatėm tik
rą šitą pasaką, kurią jis pasa
kojo vakar naktį miške. Tai
buvo tokia pradžia įsijautimo
galbūt į jo tapybos esmę.

Kalbant apie muziką, gali
ma kaip tik sugretinti šituos
dalykus, kad niekados pas jį
nebuvo vienpusiškas darbas.
J
i s visą laiką j u n g ė savo tapy
Tas daug: ao matymą
ir
bines
valandas su muzikos va
daugiau girdėjimas pasireiškė
landomis.
Kartais tapydavo ir
kaip tik tuose paveiksluose,
staiga
mesdavo
tapyti, ateida
kur paskui jisai tapė Rai
grodą. Ir Raigrodas, bei ne vo į kitą kambarį, i kitą namą,
Raigrodas. Visiškai tas pats, nes viename n a m e buvo muzi
visai t a s pats vaizdas, bet vi ko* instrumentai, o kitam na
sur p a i m t a kažkaip be galo me, mažam kambarėly, jis
muzikaliai. Tenai pajutai tą tapydavo. Ir ot čia pat darėsi
ritmą tų medelių, to upeliuko, kažkoks junginys — tenai
tų bažnyčių, kurios vadinasi... užbrėžta trečiasis paveikslas
ir tas r i t m a s kažkok.- taip „Saulės sonata"'. Ir Kastukas
stebėtinai buvo gražus, įsi atėjo — j a m būtinai reikėjo
žiūrėjus į tuos tarpais po t n s , šitą savo užmanytą sonatos
po k e t u r i s , po aštuonis mede motyvą, sonatos judėjimą pa
lius — kažkaip jie labai savo bandyti ir muzikoje.
tiškai įkomponuoti į šitą visą
Ir negalima būtų pasakyti
paveikslą. Tai aš d a b a r m a t a u visiškai, kad tai yra muzikos
spalvas, tie tonai, begaliniai iliustravimas. Visiškai ne, vi
švelnūs, perėjimas iš vieno į sai kas kita. Buvo tenai kaip
kita. į tuos tolius begalinius. . tik to scherzo žaismingumo,
K o n t r a s t a i tu medžių, debesų bet buvo ir audringų dalykų.
ir spalvų, medelių ir miško — Buvo gryna kūrybinė impro
viskas tai kažkoks harmonin vizacija, kuri niekados niekur
gas
kompozicinis
archi nebuvo užrašyta. Bet ji kaž
t e k t ū r i n i s s u r ė d y m a s to visko, kaip... Ne kartą aš dabar gal
lyg tai nebūtu vien tiktai tapy voju, kaip būtų Čiurlionis ki
ba, bet kokia tai rimta studija taip s u p r a s t a s , jeigu tą viską
to, ką žmogus jaučia ir kas jį galima būtų paduoti taip. kaip
riša su visa i i ū s ų visata, su jis kure... Taip jis tapė, atsi
g a m t a ir su ta didele žmogaus menu, „Preliudą" ir „Fugą".
sielos dovana nuprasti, pajus Tai be galo buvo mėgiami
ti, p a m a t y t i ir sukurti.
mano paveikslai. Galų gale jis
tą ..Fugą" man ir padovanojo,
Toks buvo j a u s m a s , kada
o ..Preliudą" padovanojo mano
Čiurlionis iš tikrųjų tapė šitą
seseriai. Tenai buvo lyg atpa
Raigrodą. Bot tai buvo ne pir
sakojimas to viso grožio ir
mas
paveikslas,
kuris
iš
žaismo, ir to viso...
tikrųjų buvo stebėtas ir kuris
buvo giliai atjaustas. Aš ma
Ir dabar, kai galvoju, man
,;
nau, kad m r • : ••
k t a i ateina mintys tos pačios pra-

džios muzikalinio gyvenimo. į
kurį Kastukas, nežiūrint, kad
mūsų tėvas buvo labai muzi
kalus ir be galo mylėjo mu
ziką, įnešė kažkokio savito
muzikos pajautimo. Jei imti iš
pat pradžios tas užuomazgas
— Kastukas ir tėvas, ir muzi
ka namuose — tai, jau dvyli
kos metų būdamas, jis jam ke
letą
dalykėlių
vargonams
parašė, kuriuos paskui tėvas
labai dažnai protarpiais, kada
buvo laisvas nuo mišių progra
mos, grodavo. Grojau ir aš,
kada buvo šalta, žiemą, k a d a
tėvui sustingdavo rankos ir
reikėjo jį pavaduoti. Ir šitie
maži gabaliukai. Čiurlionio
sukomponuoti prieš desėtkus
metų, buvo visą laiką pas mus
gyvi ir grojami. Kastukas vedė
ir chorą. Iš pradžios mes tu
rėjom namie chorą. Aš daina
vau altu, mano sesuo Jadzė
sopranu, broliai tenorai. Bro
lis Stasys — puikus balsas
buvo, ir ot turėjom tokį nuos
tabų namini chorą. kurį... Iš
pradžios dainuodavom lietu
viškas daineles JBeauštanti
aušrelė", „Subatos vakarėlis",
„Vai močiute". „Trys broliu
kai" ir taip toliau, o paskui
dainavom kantatą „De Profundis". „Sanctus" ir daugelį
dalykų, kur jis pats akompa
nuodavo — programinių. Ir
dabar, kada aš galvojau, ži
noma, visai kitokie laikai, ki
toks pasaulis mums visiems
atrodė, bet pas mus susikaupė
visas tas muzikinis pasaulis, o
daugiausia vasarą, kada atva
žiuodavo labai daug vasaro
tojų ir kada mes choru dai
nuodavom savo daineles, ku
rias be galo myledavom. Ypač
pavakariais susirinkdavo prie
tvoros, prie namelio d a u g
klausytojų. Žinoma.
mes to
nematėm del to. kad... bet jau
taip įėjo į įprotį, kad ten vi
suomet stovėdavo žmonės ir
klausydavo. Šita analogija ir
dabar yra Druskininkuose.
Ten yra Čiurlionio nameliai,
Čiurlionio memorialinis mu
ziejus, bet jau nedainuoja
Čiurlioniu choras, bet groja
mūsų laureatai
Kiekvieną
vasarą praleidžia tenai dauge
lis žmonių, vasarotojų, klausy
dami mūsų laureatų. Buvojau
trys Čiurlionio konkursai mu
zikams ir dabar pasidarė t a s
namelis kaip tikras kultūros
centras, ypač muzikos kultū
ros.
Prisimenu, kaip Kastukas
tapė „Juros sonatą". Sunku
yra
papasakot,
paaiškinti
kūrėjo minti4-- ir jo veiksmus.

jo kūrybini procesą. Jis vi
suomet yra pasiruošęs kaž
kokiais kitokiais veiksmais,
kitokiu mąstymu, kitokiu ieš
kojimu. Bendrai
Čiurlionio
kūriniai visi tapybiniai rišasi
su kažkokia tolima mintimi —
taip yra „Sonata", taip „Zo
diakas", taip jo „Pasakos". Ne
galima pasakyti, kad tai yra
jūros sonata — ta forma, ta
architektūrine struktūra yra
daug daugiau. Jisai savo tą
„Jūros sonatą" sujungė, surišo
su gelmėm ir su aukštumom.
su visom audrom, net su
įprasta ramybe. Tai čia matosi
ir tapyboj pas jį, taip ją gir
dint, ir jo „Juros simfonijoj",
kurią jis paraše dideliam or
kestrui. Visur yra dinamika,
visur yra didžiulis pakilimas
ir visur mes matom tą begali
nę ramybę, begalinį junginį
visų kosminių jėgų. Ta tapyba,
ta muzika paliečia ne tik tai,
ką mes matom arba girdim,
bet ir tas visas gelmes, kurių
nei ausis negirdi, nei akys ne
gali suprasti arba pasekti.
Tiktai gilią kūrybą ir įsijau
timą, o taip pat mokslines stu
dijas, kurias Čiurlionis visą
laiką greta praleisdavo studi
juodamas — astronomiją, bio
logiją ir istoriją. Ir gilioj se
natvėj į ateitį savo kūrinių
galėjo duoti tą nepaprastą di
dingą jausmą, kurį jis išliejo
savo „Jūros simfonijoj". Jeigu
paimsim iš eilės: allegro —
begalinė ramybė, darnumas,
ritmas ir gelmes kažkokių
turtų, perlų, kurie apsemia ra
mius jūros k r a n t u s . Ir paskui
tos begalines gelmės jūros,
kur yra paskendusių laivų,
kur yra kažkoks gyvenimas,
mums nesuprantamas, ir kaž
kokia likimo ranka, širdies gal
meilė... Gal visa tai nukrito iš
dangaus laiptais, kurie plū
duriuoja ant jūros paviršiaus,
gal tas viskas išbaltina • tą
nepakartotą,
nesuprantamą
žmogaus galių dovaną, kurią
jis su savim atsineša... Ir galų
gale andante — finalas, į kurį
žiūrint visokie sprendimai ir
visokie aiškinimai peršasi. Ir
galbūt vis tiktai mes labai ne
teisingi esam, aiškindami šitą
kūrinį Čiurlionio.
Kalbant bendrai apie Čiur
lionio kūrybą, apie jo muziką,
apie jo grafiką, kuri nepapras
tai įdomi yra —ji gana turtin
ga, — apie tuos laiškus, jo
mintis, kurių jis taip daug gy
venimiškai giliai parašė bro
liui Povilui ar kitiems drau
gams, viena tokia išvada siū
losi: Čiurlionis nebuvo papras
tas tapytojas ar muzikas ko
kios tai vienos srities ar
kūrybinės išraiškos, kuri kar
tais susiliedavo į vieną vi
sumą. Kosminis skambesys, ir
tas nepaprastų erdvių vaiz
das, permatomumas begalinis
ir tos aukštybės, domėjimasis
nepaprastais mokslais, kurie
nėra perdavimas vien to. ką ji
sai žino. bet kažkas perkurta
savy, perkurta vispusiškai —
ne ant drobės, ne tonais, bet
žmogaus paskirties ieškojimu,
žmogaus uždavinių ieškojimu,
žmogaus kokios tai prievolės...
Ir tai, ką atsineši su savim,
sujungt. , vieningą aiškinimą,
ne galutinai baigtą aiškinimą,
bet aiškinimo ir klausimo
kelią.
Čiurlionis sakydavo, kad
tarp visų vertybių yra viena
vertybė, kurią mes turim: tai
visom savo jėgom keliauti ir
suprasti. Suprasti — tai reiš
kia kurti, gyventi, ieškoti ir
amžinai tobulėti. Jis ieškojo
.tiesos, tą tiesą rado ugny.
šviesoj ir didžiulėj kovoj švie
sos su tamsa. Taip jo ir pa
veikslas — kaip uždavinys to
kelio, kuriuo jis visą gyvenimą
ėjo. O kelias Čiurlionio buvo
ypatingai sunkus. Sunkus ir
greitas —jis visą laiką iš tam
sos ėjo į šviesą...

Trys veteranai ir
Bronius
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jauniklis

Nainys

Turbūt tiek jų ir beliko? O sim brandžių 51-mųjų proga.
prieš dvidešimt metų visus, Pasivadinęs Hamiltono lietu
norinčius sutalpinti, per ma vių dramos megeių būreliu,
žai buvo ir ilgo Padėkos dienos pradžioje ruošė mažas progra
savaitgalio. Penktajame fes mėles,
lavinosi
vaidyboje.
tivalyje 19S0 m. dalyvavo net Tvirčiau į sceną išėjo 1950 me
septyni scenos vienetai: du iš tais, vasario 21 d., Lietuvos
Čikagos, du iš Kanados, po Nepriklausomybes paskelbimo
vieną iš Rochester ir iš abiejų minėjimui paruošė užsienyje
Amerikos pakraščių — Los atkurtos Inčiūros dramos JDr.
Angeles bei New Yorko. Iš Vincas
Kudirka"
pirmąj)
pastarojo — tik vieno žmo veiksmą. Pasisekimas darbą
gaus, bet vis tiek teatras. Tai paskatino.
Premjera,
trijų
buvo Šiaurės Amerikos lietu veiksmų komedija „Pirmas
vių vaidybinio žodžio žydėjimo skambutis". įvyko 1950 m. ge
metai. Nors nuo to laiko ketu gužės 9 d. Šiito visuomenės
ri j a u nuvyto, bet trys dar priėmimo sustiprintas, mėgė
stipriai tebežydi. Be to, prieš jų būrelis tapo „Aukuru" ir ru
m e t u s Čikagoje prasikalė nau denį, rugpjūčio 26 d., naują
j a s žiedelis. Taigi, šalia pen sezoną pradėjo visu „Dr. Vincu
kiasdešimtmečių
veteranų, Kudirka". Ir po šio pastatymo
dar visiškas jauniklis. Ar tai .Aukuras" įsiplieskė kaitria,
n e p a t r a u k l u s derinys, never spalvinga liepsna. Per pirmuo
t a s Čikagos lietuvių dėmesio, sius ketverius veiklos metus
taip pat ir paramos? Vieniems Kanados lietuvių telkiniams
už pusšimčio metų nuolatinį parode dvylika sudėtingų vei
darbą, kitiems — paskalos kalų. Vėliau šis greitis šiek
sekti veteranų pėdomis. O jų tiek sulėtėjo, nes ir režisiere
pėdos giliai įspaustos į Šiau Kudabienė, ir aktoriai, dieno
rės Amerikos lietuvių kultūrą, mis darbovietėse pelnydami
aukščiausioje pakopoje, ret sau pragyvenimą — už teat
karčiais net profesionalais su rinį darbą juk niekas pinigų
blizgant. Jie dalyvavo ir visuo nemokėjo — galėjo dirbti tik
se teatrų festivaliuose. Du net vakarais bei savaitgaliais, ta
vienmečiai — gimę 1949 me čiau kiekvienais metais „Au
tais. Trečias — jaunesnis, įsi kuras" ką nors „kepė": ruošė
kūręs 1972 metais.
premjeras, kartojo seniau pa
Vienas jų — .Aukuras", gi ruoštus pastatymus, juos rodė
męs ir gyvenantis Kanadoje, j a u ir JAV lietuvių telkiniuo
Hamilton mieste, todėl ir jo se, vėliau — net išsilaisvi
vardą nešioja. Sukurtas buvu nusios Lietuvos scenose, darbo
sios Kauno jaunimo teatro ak draugystę užmezgė su Šiaulių
torės Elenos Dauguvietytės- dramos teatru, žymėdamasis
Kudabienės ir čia atsiradusių kaip brandus scenos vienetas.
pirmųjų „dypukų", taip pat Keitėsi valdybos, aktoriai, tal
Lietuvoje buvusių teatro akto kininkai, bet savo pagrindinio
rių. Gimė jis lapkričio mėnesį, ramsčio, nepriklausomos Lie
todėl per šį festivalį sveikin- tuvos teatro buvusios auklė

t i n ė s Elenos Kudabienės ne
pailstančiomis
pastangomis
„Aukuro" liepsna žėri iki šios
dienus. Tad. argi čikagiškiams
n e p a k a n k a paskatos gausiu
a t s i l a n k y m u šiuos t e a t r o me
n u lietuviško žodžio išeivijoje
puoselėtojus d a r kartą įvertin
ti, pagerbti, jiems padėkoti?
„Du k a r t u gimęs, k a s rytą
gieda ir velnio nebijo". — taip
m a n o k a i m a s aptardavo gaidį.
P a n a š i a i galima sakyti ir apie
kitą šio festivalio v e t e r a n ą —
Los Angeles Dramos sambūrį,
k u r i s , užsispyręs išsilaikyti,
su — gal velnio ar kažkokio
keisto
likimo
statomomis,
kliūtimis grumiasi j a u 51 m.
ir nieko nebijo. Keitėsi režisie
riai, meno vadovai, aktoriai,
valdybos. įvairūs skersvėjai
t r a u k ė , bet Los Angeles vai
dintojai vis buvo gyvi, veiklūs
ir ypač kūrybingi. Nors teatro
p i r m a s „gimimas" įvyko taip
p a t 1949 metais — Stepo Mar
kevičiaus ruoštais mažais sce
niniais pasirodymais, vėliau
b r a n d i n t a s j a u didesniais An
t a n o Audrionio, Juozo Bertu
lio ir Elenos T u m i e n e s reži
suotais p a s t a t y m a i s , tačiau į
organizacinius
rėmus
jį
į s p r a u d ė į Los Angeles atvy
kęs, t a i p p a t buvęs Lietuvos
t e a t r o profesionalas a k t o r i u s ,
J u o z a s Kaributas 1954 me
tais. Ir tik nuo čia. j a u nuo
a n t r o „gimimo", losangeliečiai
t e a t r a l a i pradėjo skaičiuoti
savo m e t u s . O jie irgi buvo
n a š ū s , nors tokios pastovios
vadovybės kaip „Aukuras" ne
turėjo. Vienas po kito keisda
miesi režisieriai — J u o z a s
K a r i b u t a s . G a s p a r a s Velička,
Dalila Mackiaiienė,
Petras

Hamiltono „Aukuro" aktoriai ir vadovybė. Iš kairės I eil.: Antanas Venckus, Regina Choromanskytė. Klena Kudabienė, Vytautas Tasukas; II ril.: Saulius Pauliukonis, Sigitas J o k u b a u s k a s , Danutė
Kudabaite, Romas Lukošius, Marija Kalvaiticnė. Vytautas Stuikys. Gražvydas L'drėnas.

„Žaltvykslės" repeticijoje, besiruošiant X teatro festivaliui. I* kairės: Arūnas Žentikas. Dalia Vai*aitė. Jonas Vari akoj i 8, Giedrė Griskėnnite-Gillespie, Prancttku.s Ivinski*. Nerijus B a r a n a u s k a s .
Violetos Drupaitės n u o t r a u k a

Nesu šio žanro žinovas. Te
galiu pasakyti, kad man pati
ko butelių (ne „bonkų", kaip
dailininkas vadino) š v a r u s iš
baigtumas ir p a p r a s t a s grakš
t u m a s , besigiminiuojantis su
formos tobulumu. T a r y t u m
kai kurios plonakakles vazeles
būtų skirtos tik rojaus esybių
naudojimui. Žmones j a s pirko,
nes kainos buvo žemiškai
įkandamos. O turėti tokį da
lyką namuose — kilnu.
Šioje lietuvių apylinkėje ru
duo lyg ir skirtas tradicinei
meno parodai, kaip Lietuvos
Druskininkuose
ruduo
—
poetų sąskrydžiui. T a m bū
tini pasišventę rengėjai, ir jis
čia buvo — Los Angeles ateiti
ninkai. Gerą pusdienį jie pra
leido salėje, rikiuodami stovus
ir (pasak Dalilės Polikaitienes) stengėsi skoningai iš
kabinti eksponatus. Pavyz
Scena iš Antano Škėmos dramos „Žvakidė". Atlieka Los Angeles Dramos sambūris. Iš kairės: Aleksas
džiui, gan s u m a n i a i a n t vieno
Mickus — Kostas, Amanda* Ragauskas — Adomas; režisierius — Algimantas Žemaitaitis. Los An
stovo šalia Kezio imponuo
geles Dramos sambūris dalyvaus JAV LB Kultūros tarybos ruošiamame Teatro festivalyje š.m. lapk
jančios
VVashington, DC, Kapi
ričio m ė n . pradžioje Čikagoje.
tolijaus kupolo lubų nuotrau
kos kabėjo K. Mikėno graži
Maželis, suruošė daug gerų
lėkštė. Vakare salės aukš
vaidinimų, net ir profesionalių
tokos šviesos ne visur pakan
pastatymų. Nors ir nuošalia
kamai apšvietė paveikslus.
me Amerikos vakarų pakraš
Dienos metu įspūdis k u r kas
tyje įsikūręs, tačiau sumanių
jtaige^nis. Galima buvo pama
Algimanto Kezio fotografijų jo „Būties fragmentų" cikle.
valdybų pastangomis aplankė
tyti
, L; ;ių detalių.
knyga, atsidaugybę lietuvių telkinių, į ir Kęstučio Mikėno keramikos jau tapusio
bį t
:rūko kelių puslapių
savo veiklos istoriją įsirašyda paroda veikė lapkričio 4-5 skleidžia romantiškai meditacinis
požiūris
į
gamtą
į
visą
(šeštadienį
vakare
ir
sekma
dydi
-vaudinuko
apie daili
mas ir išvyką į Australiją pas
globojančią
dievybę.
Negaliu
dienį)
Los
Angeles
Šv.
Kazi
ninkus
ir
jų
kūrybos
pobūdį.
Melborno ir Sidnėjaus lietu
pasakyti,
kad
jo
dabartiniai
miero
parapijos
salėje.
Kad
ir
J
u
o
labiau
apie
n
e
d
a
u g te
vius. Pažymėtina šio teatro ir
fotomontažai
man
kuždėtų
nedaug
valandų
skirta
jos
eg
žinomą
keramiką.
Ant
stalo
kita kultūrinė veikla, ypač ke
kažkokį
slaptingą
estetinį
zistencijai,
vis
tiek
ią
pamaty
gulėjo
'vairios
A.
Kezio
kny
turi skelbti, labai sėkmingai
Credo.
Ne!
Taip
pat
ir
tie
nau
ti
susirinko
(net
vakare)
džiu
gos,
puikiai
išleisti
albumai.
atlikti, dramos konkursai ir
jausi architektūrinių objektų Tiek nuveikta šio, d a r palygin
laimėjusiems autoriams parū ginančiai daug žmonių. Matyt,
kompiuterio ti jauno, žmogaus...
pritraukė žymi A. Kezio — paspalvinimai
pintos nemenkos premijos.
menininko ir mąstytojo — as priemone tėra tik eksperimen
Tad a r ne gili vaga mūsų kul
P r a n a s Visvydas
menybė ir retai kur regima K. tiniame tarpsnyje. Dar kolori
tūros arimuose ir ar neverta
tas žėri dirbtinumu. Gal yra
Mikėno keramika.
šiame dešimtame festivalyje
Neatmenu, ar kada esu bu pavykęs tas paminklo prie
prideramą pagarbą atiduoti ją
vęs parodoje, kur taip jaukiai Lukiškių rūmų fragmentas,
PALANKIAI
ĮVERTINO
vertusiems losangeliečiams?
gal „Medina Temple", ar
burtųsi
foto
ir
keramikos
KONCERTĄ
Trečias, jaunesnis vetera
„Pastatas Lelevelio gatvėje"...?
n a s , Toro&to „Aitvaras", Aldo kūryba. Beveik teisingai šį vi Šią spalvotą seriją reikėtų ro
M . K Čiurlionio 125-osioms
nos Dargytės-Byszkiewicz su zualinį sambūvį, parodą ati dyti atskirai.
darant,
apibūdino
grafikė
Ire
gimimo
metinėms skirtą kon
b u r t a s 1972 metais. Pirmas
na
Raulinaitienė:
čia
matome
Kęstutis
Mikėnas
su
savo
certą,
atliktą
Severance Hali,
bandymas — trumpa komedi
žmonijos
seniausio
ir
naujau
Cleveland,
Ohio,
lapkričio 15
keramika
pluša
jau
40
metų.
j a „Teodolinda". Publikai pati
sio meno žanrus. Gal, žvilgte Trumpame žodyje prisipažino, d. laidoje labai palankiai įver
kęs nuotaikingas vaidinimas
rėjus į priešistorinius laikus, jog į šį meną įniko keramikės tino šio miesto dienraštis The
paskatino tolimesnį darbą, nu
atrodo, jog seniausias menas žmonos Mildos skatinamas. Cleveland Plains Dealer. Kon
sitęsusį per dvidešimt aštuo
yra piešiniai a n t urvo sienų. Lankė Los Angeles City Col- certe dalyvavo Vilniaus Stygi
nerius metus. Buvo suruošta
Taigi grafika. Bet ši mano iege keramikos klases. Savo nių kvartetas, Sonata ir Rokas
d a u g premjerų, suvaidinta ge
abejonė nei kiek nekeičia Rau- kūrinius — butelius su plo Zubovai, buvo atlikti V. Bar
rų dramų, iš kurių pažymė
linaitienės minimo istorinio nais kakleliais, vazeles, sta kausko, M. Urbaičio, R. Mer
tina Grušo „Tėvas ir sūnus",
atstumo prasmės.
lines bei dekoratyvias, a n t kelio, laimėję premijas šią va
penktame festivalyje Čikagoje
Apie
Algimanto
Kezio
meną
sienų
kabinamas lėkštes — sarą Čiurlionio sukakties pro
Stepui Ramanauskui pelniusi
Draugo
priede
rašyta
dažno
žiedžia
net keliais būdais. Čia ga ruoštame konurse, o taip
geriausio aktoriaus žymenį.
kai.
Neseniai
(spalio
14
d.
nu
ant
stalų
buvo išstatyti Raku pat M. K. Čiurlionio kūri
„Aitvaras" glaudžiai bendravo
meryje)
įžvalgių
paginančių
ir
molio
keramikos,
taip pat niai.
ir dažnai dirbo bendrai su Ha
Koncertą ruošė Cleveland
miltono „Aukuru", kartu su sakinių nepagailėjo muzieji porceliano ir krištolo glazūros
ninke Virginija Paplauskienė eksponatai.
LB
apylinkės valdyba.
juo lankėsi Lietuvoje ir, Kul
jo parodos Maironio lietuvių
tūros ministerijos pakviestas
literatūros muziejuje Kaune
bei Šiaulių dramos teatro glo
proga. Pasak jos, jis yra
bojamas, vaidino Kaune, Klai
DEŠIMTOJO TEATRO FESTIVALIO PROGRAMA
ieškantis žmogus.
pėdoje, Panevėžyje, Rokiškyje,
Tai tiesa, Los Angeles eks
Šiauliuose, Vilniuje ir buvo ge
2000 m . l a p k r i č i o 22 d., t r e č i a d i e n i s , 7:30 v a i . v a k .
rai įvertintas. O jeigu „Aitva pozicijoje A. Kezio ieškojimų
Vakaras
su Kauno Valstybinio akademinio dramos teatro
r a s " su .Aukuru" Lietuvoje ti atradimai (tapę jo technikos
aktoriumi Petru Venslovu
ko, jo nunešta išeivijoje išpuo ar tematikos serijomis) kabėjo
Jaunimo
centras — kavinė
selėtos lietuviškos žodines- gausiu mastu, maišant ir te
teatrinės kultūros dalelė buvo mas, ir atlikimo metodus.
2000 m . l a p k r i č i o 24 d., p e n k t a d i e n i s , 7:30 vai. vak.
šiltai priimta, ar nenorėtu Siekta, kad išdėstymas ant
„Žaltvykslės" teatro studija
m ė m jo sugebėjimais ir mes, stovų būtų kuo patrauklesnis.
Mariaus
Ivaškevičiaus pjesė „Kaimynas"
Šios meno srities mėgėjai či- Atradimuose, m a n a u , žiūro
Režisierė
Audrė Budrytė
vams galioja senas dėsnis —
kagiškiai pasigėrėti?
Jaunimo
centras
— didžioji salė
O paskui pažiūrėti ir kaip su kiekviena naujove reikia
mūsiškė, tik pernai Čikagoje apsiprasti. Jos estetika mu
2000 m . l a p k r i č i o 25 d., š e š t a d i e n i s , 2 vai. p o p i e t
gimusi, „Žaltvykslė" lygiuosis myse subręsta ne iš karto.'ViHamiltono lietuvių mėgėjų t e a t r a s . A u k u r a s "
su šiais trim veteranais. J ą sas buvau ir esu A. Kezio ur
Vytauto
Alanto 3 veiksmų komedija „Šiapus uždangos"
subūrusios ir į sceną išvedu banistinės architektūros at
Režisierė
Elena Dauguvietytė-Kudabienė
sios dvi moterys, JAV LB Kul vaizdų gerbėjas. Šioj srity jis
Jaunimo
centras — didžioji salė
tūros tarybos pirmininkė Ma yra didžiai efektingas ir geo
rija Remienė ir režisierė-akto- metriškai aiškus, tarsi XX
2000 m . l a p k r i č i o 25 d., š e š t a d i e n i s , 7:30 v a i . vak.
rė Audrė Budrytė, užtikrina, .amžiaus kubistų tapytojas. O
Toronto dramos t e a t r a s .Aitvaras"
kad jaunikliai
nepasiduos.
T.
Rutkausko
3 veiksmų komedija . A u d r a giedroje"
„Žaltvykslės" pradininkė iš
Režisieriai
A. Dargytė-Byszkiewicz ir V. Šilinskas
tikrųjų yra Budrytė, sudomi šimtame festivalyje n e t išskir
Jaunimo
centras — didžioji salė
nusi K u l ū r o s tarybos pirmi tino dėmesio vertas, nes jun
ninkę savo iniciatyva suruoš gia išeivijoje gimusius ir nese
2000 m . l a p k r i č i o 26 d., s e k m a d i e n i s , 2 v a i . p o p i e t
tais sceniniais pasirodymais ir niai čia iš Lietuvos atvykusius
Antano Škėmos 2 veiksmų d r a m a „Žvakidė"
paprašyta į sceną išvesti di j a u n u s scenos meno mėgėjus.
Režisierius Algimantas Žemaitaitis
desni kūr nj. Jaunos režisierės Kas nenorėtų tokio scenos de
Jaunimo centras — didžioji salė
atsiliepin as buvo 1999 m. rinio pamatyti? Beje, jo bus ir
rugsėjo 19 d. Jaunimo centre daugiau: „Aukurui" talkinę iš
2000 m. l a p k r i č i o 2 6 d., s e k m a d i e n i s , 6 v a i . v a k .
Vaičiūno dramos
premjera Lietuvos specialiai atskridę
Žymenų įteikimas, vad. Petras Venslovas
„Tuščios pastangos'. Tačiau Šiaulių teatro aktoriai.
Jaunimo centras — mažoji salė
Audrės Budrytes pastangos
Taigi šio festivalio rengėja
visgi nebuvo tuščios. Šia JAV LB Kultūros t a r y b a žada
Dešimtojo teatro festivalio rengėja —
premjera ir JAV LB Kultūros tikrai vertingą kultūrinį Pa
JAV LB K u l t ū r o s t a r y b a
tarybos p a r a m a Čikagoje susi- dėkos dienos savaitgalį. Ne
brandino naujas teatras, de- pražiopsokime.

Dviejų meno žanrų
sambūvis

