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Pagirta tarp moterų
LIDIIA ŠIMKUTĖ

Kai pirmąsyk nuvykau į Ame
riką 1972 metais atstovauti 
Australijai II Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese, norėjau tru
putį pakeliauti ir pamatyti 
Ameriką. Turėjau Jono Meko 
ir skulptoriaus Vytauto Kašu- 
bos bei jo žmonos dailininkės 
Aleksandros koordinates New 
York. O Kalifornįjoje neturėjau 
nei vieno lietuvio adreso. Ele- 
nutė Bradūnaitė patarė apsisto
ti pas Mariją Gimbutienę Los 
Angeles. Turiu prisipažinti, tuo 
metu dar nežinojau, kad Marija 
Gimbutienė yra mokslininkė ir 
jau pakankamai gerai žinoma. 
Įsivaizdavau ją esant maždaug 
mūsų su Elena amžiaus. Gavau 
Marijos telefoną. Jai paskambi
nau: „O, puiku! — atsakė ji. — 
Aš kaip tik šiuo metu nelabai 
užimta, galėsime padraugauti. 
Paimsiu tave iš autobusų sto
ties”. Kai Marija mane pasitiko, 
pamačiau, kad ji gerokai vyres
nė, bet labai gyva, draugiška. 
Iškart pajutau jos malonų dė
mesį. Nuvažiavome į Topangos 
kanjoną, kur ji gyveno. Įeinu į 
namą ir matau — kambarys 
vien knygų lentynos. Tuomet 
supratau, kad ji — neeilinis 
žmogus. Pradėjau atsiprašinėti, 
taip netikėtai užgriuvusi, bet ji 
atsakė, labai mėgstanti jaunus 
žmones ir bendravimą, tik daž
niausiai būna labai užsiėmusi, 
ne viąuomet turi laisvo laiko. 
Šiuo metu ji ilsisi, gydosi stu
buro negalavimus, todėl savaitę 
ar dvi, net ir mėnesį galiu pas 
ją pagyventi.

Atsimenu, ji labai anksti kel
davosi ir eidavo maudytis į sa
vo baseiną. Patį pirmą rytą aš 
stoviu prie lango ir stebiu Ma
riją. Ji leidžiasi sodo laiptais. 
Nepaisant tuo metu ją vargi
nusių nugaros skausmų, ji ryž
tingai lipo žemyn. Man ji pri
minė Žemės deivę. Taip išdi
džiai žengdama ji nusileido į 
baseiną! Tuo metu man atėjo į 
galvą Whalt Whitman eilėraš
tis „Jei galėtume gyventi kaip 
žvėrys”. Kažkas gaivališko glū
dėjo jos povyzoje. Tuo metu ir 
aš su maudymosi kostiumėliu 
greitai pasileidau iš paskos. O 
jinai man: „Nusiimk tą!” Nusi
mečiau savo maudymosi kostiu
mą ir nuoga šokau į baseiną.

Lidija Šimkutė (iš kairės), Marija Gimbutienė ir Joan Marler 1993 m.

Gera buvo maudytis nuogoms, 
laisvės jausmo pagautoms.

Stebėdavau ją kiekvieną rytą. 
Man imponavo jos eisena — 
tvirta, ryžtinga, ori, tokia, kaip 
ir jos asmenybė. Marįja mylėjo 
savo sodą. Jaučiau, kaip ji stip
riai susieta su žeme — taip 
gražiai ji apibūdindavo savo so
do medžius. Tie medžiai tarsi 
kalbėjosi su ja. Ji buvo labai 
disciplinuota, rodos viską su
spėdavo: baseine paplaukioti, 
su sodo medžiais pakalbėti, na
mų ruošos darbus atlikti. Ste
bėjausi ja, kaip moterim, išsau
gojusia Lietuvos žemės dvasią.

Svečiuodamasi jos namuose, 
aptikau žurnalą Parabola. Tai 
žurnalas apie įvairias religines 
pasaulėžiūras: krikščionių, bu
distų, musulmonų ir kt. Čia jį 
pamačiau pirmą kartą. Mane 
sudomino eiliuotas tekstas — 
„Griaustinio tobulas balsas”. 
Tai buvo ištrauka iš gnostikų 
tekstų apie moters ambivalen- 
tiškumą. Skaičiau jį užgniau
žusi kvapą. Jame kalbama apie 
moterišką dievybės galią, kuri 
apibūdinama kaip pirmoji ir 
paskutinioji, pagerbta ir panie
kinta, kekšė ir šventoji, žmona 
ir mergelė, motina ir duktė. Tai 
toks stiprus veikalas! Tada su
pratau, kad labai noriu išversti 
jį į lietuvių kalbą. Išverčiau ge
rokai vėliau. Jis buvo išspaus
dintas 1992 m. Poezijos alma
nache. Vėliau, nusibeldžiau net 
į Egiptą, į Nąj Hammadi vieto
vę, norėdama ten, kur tie teks
tai buvo atrasti, stipriau pa
justi tą energijos lauką.

Marija suformulavo „matri- 
nialinės” (moteriškąjį pradą 
aukštinančios) sistemos, egzis
tavusios neolito periode, sąvo
ką. Tai labai siejasi su gnosti
kų tekstais ir šv. Tomo evange
lija, kuri Bažnyčios buvo eksko
munikuota kaip prieštaraujanti 
įprastąjai krikščioniškajai tra
dicijai. Ji sugestionuoja kitą 
prasmę. Kai kurie mokslininkai 
yra nustatę, kad šie tekstai la
bai skirtingai nusako pasaulio 
pradžią, palyginus su Pradžios 
knyga. Teisybės liudijimo sky
rius kalba apie Rojaus sodą ir 
žalčio simboliką. Gnostikų li
teratūroj žaltys yra žinomas 
kaip „dieviškasis pažinimas”. 
Žaltys sugundo Adomą ir Ievą 
siekti pažinimo. Tiktai ištrem
tas iš Rojaus, patyręs praradi

mą ir kančią, žmogus siekia pa
žinimo ir išminties. Gnostikai 
tiki, kad savęs pažinimas yra 
kartu ir Dievo pažinimas. Pa
gal šv. Tomo evangeliją, Dievas 
yra Dvasia, o Jo dešinėje ir kai
rėje pusėse lygiaverčiai sėdi 
moteris ir vyras. Moteris — de
šinioji Dievo pusė — yra išmin
ties simbolis. Gnostikų tekste 
kalbama apie Sofiją, kuri yra 
viena iš archetipinių figūrų jų 
mitologijoje, turinti transcen- 
dentiškų ir dieviškų atributų. 
Dažnai ji lyginama su Šventąja 
Dvasia ir gnostikų tekstai sieja
si su M. Gimbutienės „matri- 
nialinės” sąvokos aiškinimu.

Marija buvo viena iš tų JAV 
sutiktų žmonių, kurie mane pa
skatino nuvažiuoti į Lietuvą. 
Tuo metu man lietuvybė išeivi
joje buvo lyg ir nusibodusi, per
nelyg ryškus joje buvo geto 
mentalitetas, išeivijos lietuvių 
priešiškumas tarybinei Lietu
vai ir bet kokiems ryšiams su 
ja.

Tos kelionės metu Čikagoje 
buvau apsistojusi pas dailinin
kę Zitą Sodeikienę, taip pat su
sidraugavau su Gintautu ir 
Lakštuone Vėžiais. Montrealyje 
aplankiau poetą Henriką Nagį 
ir jo žmoną Birutę. New Yorke 
susipažinau su skulptoriaus 
Vytauto Kašubos šeima ir Jo
nu Meku, kuris supažindino 
mane su Jurgiu Mačiūnu, Flu- 
xus meno pradininku. Tad pa
mačiau, kokių nuostabių žmo
nių yra tarp lietuvių išeivįjoje. 
Marija mane skatino sakyda
ma: „Tu būtinai nuvažiuok į 
Lietuvą. Kokia ji bebūtų, vis 
dėlto tai yra Lietuvos žemė. Ir 
toli gražu ne visi žmonės yra 
komunistai. Daugelis daro ką 
gali, norėdami išlaikyti lietuvy
bę — priešinasi rusifikacijai”.

Kai kitą kartą teko lankytis 
III Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese 1976 m., vėl apsisto
jau pas Mariją. Tuo metu pas 
ją lankėsi, berods, jos pusbrolis 
iš Bostono. Jis buvo praradęs 
darbą. Ji visur jį vežiojo, norė
dama padėti surasti darbą. Šis 
bruožas — padėti kitam — bu
vo ypač būdingas jos asmeny
bei, nepaisant akademinio 
užimtumo.

Vieną dieną mes kartu nuva
žiavome į Japonų sodą. Paskui 
į jos universitetą (UOLA). Ji 
norėjo supažindinti su kolego-
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eidama Vilnelės pakrante 
užtikau tavo šypseną 
šakoto medžio kamiene

prasivėrė dangus

tarsi iš kito pasaulio 
pasigirdo balso pusnis 
šermukšnių krūmuose

sustojo laikas 
tu buvai greta

tegul staigmenos pagauti 
šnabždesiai nuaidi 
link Topangos uolų 
ir dykumoje numinto tako 
kur mūsų delnai suliepsnojo 
chtoniško mėnulio šviesa

mis, parodyti savo darbo aplin
ką bei skulptūrų parką. Tarp 
Arp, Lipchig, Giacometti ir 
Hepworth skulptūrų stovėjo 
naujai sukurtas Vlado Vildžiū
no kūrinys. Tai Marįja pasiūlė 
pastatyti jį tarp pasaulinio 
masto skulptorių darbų. Kartu 
džiaugėmės Vlado skulptūra ir 
Marįjos sėkme garsinant lietu
vių menininką.

Grįžtant į namus ji prasita
rė, kad ne visai patenkinta savo 
akademiniu darbu. Pąjutau ne
rimą, kuris atrodė toks prie
šingas jos įprastai ramybei. 
Tiksliai neprisimenu jos žo
džių. Tačiau supratau, kad ji 
dažnai pasigenda kūrybinės 
dvasios toje griežtoje akademi
nėje aplinkoje.

Tą vakarą mes sėdėjome 
kambaryje. Ji įpylė tiršto rau
dono vyno į puikias taures ir 
pasakė: „Uždėsiu tau plokšte
lę”. Pirmąkart išgirdau J. Mar
cinkevičiaus dramą „Kated
ra”. Išklausę, diskutavome apie 
šios trilogijos prasmę ir oku
puotos Lietuvos padėtį.

Grįžusi į Australiją, parašiau 
pareiškimą į Vilniaus universi
teto lietuvių kalbos kursus už
sieniečiams. 1977 metais pir
mąkart atvykau į Vilnių — į 
Lietuvių kalbos kursus. Įdomu, 
kad kai kurie JAV lietuviai 
smerkė Mariją dėl jos važinėji
mo į Lietuvą. Panašiai kai ku- 

; rie australiečiai smerkė ir ma
ne.

Marįja Gimbutienė buvo ne
paprasto nuoširdumo ir papras
tumo žmogus. Įsisąmoninau, 
kad daug pasiekę žmonės daž
niausiai yra labai paprasti. Tą 
patį galiu pasakyti ir apie Al
girdą Greimą (teko aplankyti jį 
Prancūzijoje). Jis taip pat turė
jo kažkokio tvirto paprastumo. 
Nepaisant jų didžiulio žinių ba
gažo, erudicijos, jie abu spindė
jo nuoširdžiu paprastumu.

Trečią kartą JAV buvau 
1978 m. Apsistojau pas Mariją, 
grįždama iš kelionių su Aust
raluos lietuvių sportininkais. 
Išeivijos lietuvių sporto šventė
je tąsyk dalyvavau lauko teni
so turnyre, iškovojau bronzos 
medalį. Tos viešnagės metu bū
dama Wa8hington, D.C. suti
kau poetą Nyką Niliūną.

Tuo metu Marįja turėjo nusi
pirkusi dykumoje namus. Pa
kvietė ten nuvykti, sakydama: 
„Pavaikščiosim po mėnesieną, 
pasijausime gamtos dalimi”. Iš 
tiesų tada ilgai vaikščiojome 
mėnesienoje, nieko nekalbėda- 
mos. Atsimenu tą nepaprastą 
būseną, kai tyla kalba daug 
daugiau negu žodžiai. Kai grį
žome, Marįja trumpam išėjo. Ji 
grįžo nešdama gintarinę sagę.

Lidįja Šimkutė

Apkabino mane, prisispaudė 
prie krūtinės ir įsegė man sagę. 
Įteikdama tokią dovaną, ji, ro
dos, kalbėjo: čia dalis Lietuvos, 
mus sieja tas gintaras, mes abi 
patekome į skirtingus žemy
nus, bet kas yra giliai mumyse, 
žodžiais neįmanoma išsakvti. 
Pasijutau tarsi karūnuota. Tą 
naktį atsigulusi ilgai galvojau 
apie neišsakomą, neišaiškina
mą gyvenimo paslaptingumą.

Tas pirmas apsilankymas dy
kumoje įsiminė ir dėl kito, vi
sai jau žemiško nuotykio, kuris 
mus labai prąjuokino. Buvau 
nusipirkusi gerus odinius 
sportbačius. Palikau juos lau
ke. Kitą rytą radau juos sudras
kytus į skutelius. Paaiškėjo, 
kad tai buvo jos jaunojo šunelio 
darbas. Iš pradžių buvau nu
siminusi. Vėliau sveikai prisi
juokėme kartu su Marįja!

Kai būdavome dykumoje, Ma
rija paprašydavo paskaityti po
ezijos. Ji dažnai paminėdavo, 
kad vis daugiau domisi mitolo
gija, kad jaučiasi dar neišsėmu- 
si savyje kūrybinių galių. Jai 
atrodė, kad norint daryti pla
čius mokslinius apibendrini
mus, nepakanka vien tik sausų 
faktų. Jai buvo nepriimtinas 
kai kurių mokslininkų požiūrių 
siaurumas. Kalbėdavo apie pa
rapsichologijos dalykus — ir 
apie šios srities šarlatanus, ir 
apie tuos, kurie įgyja tikro 
dvasinio įkvėpimo, antgamtinių 
žinių. Marįja minėjo, kad Ame
rikoje yra labai daug „New 
Age” atstovų, kurie blogam pa
naudoja tas žinias, neigiamai 
paveikdami aplinkos energijos 
lauką. Tyrinėdama mitologiją, 
parapsichologiją, ji stengėsi iš
studijuoti kuo daugiau šaltinių.

Šios viešnagės metu Marija 
pasikvietė nemažai svečių. Tuo 
metu lankėsi Australijoje sa
vaitinio laikraščio Mūsų pasto
gė redaktorius poetas Vincas 
Kazokas, istorikas Vincas 
Trumpa, žurnalistas Bronys 
Raila su žmona. Gėrėjausi jos 
svetingumu. Marįja minėjo juos 
dažnai pasikviečianti, nors iš 
tiesų buvo daug labiau užsiė
musi nei kuris kitas. Svečiams 
išvykus, drauge plovėme indus, 
besidalindamos to vakaro įspū
džiais.

Vieną vakarą klausėmės mu
zikos. Kalbėjomės įvairiomis 
temomis. Buvau neseniai grįžu
si iš kelionių. Pasakojau Mari
jai įspūdžius iš savo susitikimų 
su poetu Nyka Niliūnu Wa- 
shington, D.C. poete Liūne Su
tema ir jos vyru Marium Kati
liškiu Lemonte. Pas juos mane 
nuvežė Henrikas Nagys, kuris 
tuo metu buvo atvykęs iš Mon-

Marija Gimbutienė, vilkinti lietuvių dailininkų jai sukurtą Eglės žalčių 
karalienės kostiumą.
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trealio. Užsimezgė tema apie 
moterų požiūrį į vyrus. Mes 
priėjome išvadą, kad labai daž
nai tie vyrai, kurie galvoja esą 
tvirti kaip mūrai ir mano atsto
vaują tikrajam vyriškumui, toli 
gražu ne visada patrauklūs in
teligentiškoms moterims. Iš tie
sų jautresni vyrai, nors ir ne
pasižymi ypatingu fiziniu vy
riškumu, moterims dažnai yra 
įdomesni. Marija pastebėjo, kad 
išimtis — Marius Katiliškis, 
kuris atrodė ir labai vyriškas 
ir buvo įdomus, patrauklus 
žmogus.

Tęsėme pokalbį apie tai, kad 
tarp vyrų mes dažnai ieškome 
savo antrosios pusės, bet labai 
retai atsitinka, kad viename 
žmoguje rastume viską. Tie
siog yra reta likimo dovana su
rasti savo antrąją pusę. Ir ne
reikia priešintis tam potrau
kiui, bet svarbu išlaikyti savo 
orumą ir neprarasti vertės. Ma
rijos nuomone, moteris dažnai 
atsisako savo dvasinio bei pro
fesinio potencialo dėl vyro. Šito 
niekada neturėtų būti, nes visi
— ir vyrai, ir moterys — turi 
išpildyti savo pašaukimą žemė
je. Pasakojo, kad būtent todėl ji 
išsiskyrė su savo vyru, nes bu
vo varžoma. Jei nebūtų išsi
skyrusi, būtų sužlugusi. Jos vy
rui, istorikui, jo darbai buvo 
svarbiausi, žmonos pasiekimai
— antraeiliai. Ji pasakojo, kaip 
kentėjo svarstydama, ką daryti: 
yra vaikai, atsakomybė ir pasi
žadėjimas, kuris buvo duotas 
tuokiantis. Ir'visgi nusvėrė aiš
kus suvokimas, kad ji turi ryž
tingai apsispręsti, jog turi išlik
ti savimi. Gyvenimas jai atsi
vėrė, nors pradžioje teko daug 
vargti. „Be darbo mes nieko 
nepasieksime, turim būti labai 
ryžtingi, žinoti savo tikslą ir 
kelią”, — sakė ji.

Iš tikrųjų kartais mes savo 
gyvenime sutinkame žmones, 
kurie mus uždega ar sustipri
na. Kai kada tuos žmones vadi
name dangaus pasiuntiniais ar 

Mokytojais. Marija mano gyve
nime buvo tarsi tokia Pasiun
tinė. Ji suteikė man daug stip
rybės. Šnekučiuodavomės su ja 
apie įvairius dalykus ir apie li
teratūrą. Kartais prašydavo, 
kad paskaityčiau savo eilių, sa
kydavo, kad mano poezija jai 
suteikia „požeminių žinių”. Ji 
skatindavo skleistis ta linkme, 
kurią diktuoja siela, būti ne
varžoma jokių baijerų. Sakyda
vo — „nevaržyk savęs konven
cijomis”.

Kai grįžome į Los Angeles, 
turėjau palaukti keletą dienų 
iki savo skrydžio į Australiją. 
Ji nuvežė mane pas Moniką 
Lembertienę, nes pati turėjo iš
vykti į archeologinius kasinė
jimus. Pas Moniką teko susitik
ti su poetu Bernardu Braz
džioniu, kuris buvo pakviestas 
popietei drauge su keletu Los 
Angeles moterų. Poetas labai 
puikavosi simpatiškų moterų 
tarpe. Linksmai praleidome po
pietę.

1983 m. pakeliui į Santaros 
suvažiavimą ketvirtą kartą 
lankiausi pas Mariją. Šį sykį 
Marija mane pasitiko oro uoste 
ir nuvežė tiesiai į Los Angeles 
Lietuvių bendruomenės balių. 
Sėdėjome kartu prie stalo su 
Brazdžioniais, Railais, Visvy
du, Trumpa ir Ale Rūta bei jos 
vyru Edmundu Arbu.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Nepamirštamoji Marija 
Gimbutienė.

Lietuvių kompozitoriai: 
praeitis ir dabartis.

Entuziazmas padės nugalėti 
kliūtis. Naujasis LMTA 
rektorius.

Leidiniai.
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Lietuvių kompozitoriai — praeities ir dabarties istorija
ANATOLIJUS LAPINSKAS

Lietuvių profesionaliosios 
muzikos kūrybos kelias prasi
dėjo XIX amžiaus pabaigoje. 
Lietuvių kompozitorių plejados 
aukštupyje stovi J. Naujalio, M. 
K. Čiurlionio, Č. Sasnausko, S. 
Šimkaus, J. Gruodžio figūros. 
1933 m., įsteigus Kaimo kon
servatoriją, pradėta kompozi
torius profesionalus rengti Lie
tuvoje. Pirmaisiais diplomuo
tais kompozitoriais tuomet tapo 
J. Nabažas, A. Račiūnas, A. Bu- 
driūnas. Pokario metais bene 
visi dabartiniai Lietuvos kom
pozitoriai diplomus įgijo Lietu
vos konservatorįjoje Vilniuje, 
kur kelis dešimtmečius kom
pozicijos specialybės mokė A. 
Račiūnas, E. Balsys, J. Juze
liūnas. Vėliau juos pakeitė kiti 
žinomi kūrybos meistrai.

Reikšminga muzikos kūrėjų 
atšaka susiformavo užsienyje. Į 
Vokietiją, po to į JAV po II pa
saulinio karo pasitraukė dau
guma to meto Lietuvos kompo
zitorių. Vėliau ten užaugo ir 
nauja kūrėjų karta.

Su jais - lietuvių kompozito
riais nuo XIX iki XXI amžiaus, 
gyvenusius ir gyvenančius savo 
krašte bei užsienyje, supažin
dina neseniai pasirodęs pano
raminis lietuviškosios muzi
kinės kultūros leidinys - enci
klopedinis žinynas Lietuvių 
kompozitoriai. Knygą parengė 
žinomas muzikos publicistas, 
daugelio knygų apie Lietuvos 
ęhorus ir chorvedžius autorius 
dr. Boleslovas Zųhrįękaą, jšJeį- 
do leidykla „Vaga”.„r

Nesvarbu, kurioje Atlanto 
pusėje

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos rektorius prof. Juo
zas Antanavičius įžangos žo

Vladas Jakubėnas. Julius Juzeliūnas.

Česlovas Sasnauskas.

dyje pastebi: „Muzikos evoliuci
joje pats svarbiausias subjektas 
visada buvo ir yra kompozito
rius”. Kruopštus ir patyręs mu
zikų personalijų ir chorinio 
meno metraštininkas Boleslo
vas Zubrickas, pateikęs skaity
tojui jau ne vieną enciklopedi
nio pobūdžio solidžią knygą iš 
lietuvių muzikos kultūros isto
rijos, šįkart įvardija ir išsamiai 
pristato lietuvių kompozitorius 
- per du šimtus autorių! Ypač 
reikšminga ir nauja tokio 
pobūdžio lietuvių muzikos lite
ratūroje, kad šis žinynas, kaip 
teigia knygos autorius, „...į 
vieną gretą sustatė ir Lietuvos, 
ir išeivijos kompozitorius”. Juk 
nesvarbu, kurioje Atlanto pu
sėje buvo kuriama lietuvišku 
tautiniu mentalitetu persmelk
ta ar liaudies dainų intonacijų 
prisodrinta profesinė muzika. 
Visi tokių kūrinių autoriai kny
goje priskirti vieningai lietuvių 
kompozitorių plejadai”.

Klasikų pėdsakais

B. Zubricko knygoje kompo
zitoriai išdėstyti abėcėlės tvar
ka, nepriklausomai nuo jų gy
venimo laikotarpio ir gyvena
mosios vietos. Taigi joje patei
kiamą informacįją visai nesun
ku surasti. Vįs dėlto, apžvel
giant knygą, vertėtų pradėti ne 
nuo A raidės pirmųjų pavar
džių - Lietuvoje ne itin plačiai 
įj^ęnųi Amerikos lietusių kom
pozitorių Vlado Adomavičiaus 
ir Petro Aglinsko, bet nuo mūsų 
klasikų vardų. Suprantama, 
kažko ypatingai nauja čia nera
sime, nes klasikai išrikiuoti 
bendrame lietuvių kompozito
rių sąraše ir medžiagos kiekiu 
anaiptol nedominuoja. Tačiau 
knygoje teikiami kai kurie jų 
gyvenimo faktai, greičiausiai 

ne visiems yra žinomi ir turėtų 
būti įdomūs visiems kultūrin
giems lietuviams.

Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis (1875-1911) ne tik 
kūrė muziką, tapė paveikslus, 
bet ir aktyviai koncertavo kaip 
pianistas, dirigentas, rašė apie 
dailę ir muziką. 1908 m. prie 
Lietuvių dailės draugijos įkūrė 
Muzikos fondą kompozitorių 
kūrybai remti (ar nereikėtų to
kio fondo atgaivinti?). M. K. 
Čiurlionis turėjo tris brolius ir 
keturias seseris. Broliai Povilas 
ir Jonas taip pat buvo muzikai, 
Stasys — inžinierius, mokyklų di
rektorius, 1927-1928 m. - susisie
kimo ministras. Seserys Valeri
ja Čiurlionytė-Karužienė - kul
tūros darbuotoja. Jadvyga Čiur
lionytė - garsi muzikologė- 
folklorininkė, kompozitorė, M. 
K. Čiurlionio žmona Kyman- 
taitė-Čiurlionienė - žinoma ra
šytoja, duktė Danutė Čiurlio- 
nytė-Zubovienė - rašytoja ir 
vertėja. Jos vaikaitis Rokas Zu
bovas - pianistas, M. K. 
Čiurlionio kūrinių populiarin
tojas pasaulyje ir Lietuvoje. M. 
K. Čiurlionio kūrybinį palikimą 
sudaro apie 300 kūrinių. Jis 
nespėjo išgirsti savo pirmųjų 
lietuviškų simfoninių poemų 
„Miške” (atlikta 1912 m. Peter
burge) ir „Jūra” (1936 m. Kau
ne).

Stebėtinas kito mūsų klasiko 
Česlovo Sasnausko (1867- 
1931) darbštumas. 1895-1916 
m. dirbdamas Peterburgo Šv. 
Kotrynos bažnyčios (ji veikia ir 
dabar) vargonininku, jis dar 
vadovavo bažnyčios profesiona
liam chorui, dėstė muziką Šv. 
Kotrynos gimnazijose, vadova
vo bažnytiniam berniukų cho
rui, Dvasinėje akademijoje dės
tė bažnytinės muzikos istoriją, 
estetiką ir giedojimą, vadovavo 
lenkų „Liutnios” draugijos, Lab
darių draugijos, Rusų muzikos 
mylėtojų chorams, dainavo savo 
įkurtos operos trupėje, taip pat 
priklausė Rusų geografijos ir 
Rusų muzikos pedagogų drau
gijoms. Šalia viso to, aktyviai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje, 
sukūrė apie 100, daugiausia 
vokalinės muzikos kūrinių.

Spalvinga ir kito mūsų muzi
kos darbštuolio Stasio Šim* 
kaus (1887-1943) veikla. Nuo 
13 metų pradėjo vargoninin
kauti, vadovauti, chorams. Ap
skritai, kur tik atvykdavo S. 
Šimkus, kad ir per vasaros 
atostogas, ten atsirasdavo cho
ras (ar sugrįš tokie laikai?). 
1914 m. vasarą suorganizavo 
chorą Kaune, čia atliko ir savo 
dainą „Oželis”, dar ir dabar lai
komą kietu chorinės muzikos 
riešutėliu. Tą pačią vasarą ap
sistojęs Vilniuje, ten irgi su
būrė chorą ir surengė koncertą. 
Intensyviai dirbo 1915-1920 
Amerikoje, čia įrašė tris plokš
teles savo dainų. 1924-1930 m. 
vadovavo Klaipėdos muzikos 
mokyklai, 1930-1939 m. buvo 
Kauno valstybės teatro dirigen
tas, vadovavo Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto mišriam 
chorui, buvo Lietuvos muzikų 
ir chorvedžių draugijos pirmi
ninkas, Komisijos lietuvių liau
dies melodijoms rinkti narys, 
Dainų švenčių dirigentas, Švie
timo ministerijos muzikos in
spektorius. S. Šimkus užrašė 
2,000 liaudies dainų, greta dau
gelio autorinių ir harmonizuotų 
dainų, sukūrė operą „Pagi- 
rėnai”, kantatų, simfoninę poe
mą. S. Šimkaus dainos nuolat 
skamba dainų šventėse.

Juozo Gruodžio (1884- 
1948) gyvenimas nuo vaikystės 
buvo susįjęs su muzika - nuo 
penkerių metų pradėjo mokytis 
groti tėvo pagaminta fisharmo

nija, nuo septyniolikos - var
gonininkavo. Svajojo ir apie 
dainininko karjerą, tačiau, su
sirgęs gerklės liga, turėjo šios, 
o kartu ir vargonininko karje
ros atsisakyti. Ši kliūtis pri
vertė pasirinkti kompozitoriaus 
kelią. Tačiau sveikatos prob
lemų turėjo ir vėliau. Po pir
mųjų studijų metų Maskvos 
konservatorijoje, blogiau pasiju
tęs, nuvyko pasigydyti į Jaltą. 
Tačiau greitai buvo mobilizuo
tas į Rusijos armiją. Atsinauji
nus sąnarių uždegimui, iš fron
to vėl grįžo gydytis į Jaltą (čia 
susitiko ir būsimąją savo žmo
ną). 1920 m., gavęs Lietuvos 
švietimo ministerijos stipendiją 
išvyko studijuoti į Leipcigą. 
Dešimt metų buvo Kauno muzi
kos mokyklos ir konservatorijos 
direktorius, dirigavo Valstybės 
teatre. Sukūrė baletą „Jūratė ir 
Kastytis”, reikšmingų simfoni
nių kūrinių, dainų.

Pokario žymieji 
kompozitoriai

Antanas Račiūnas (1905-
1984) beveik keturiasdešimt 
metų Lietuvos konservatorijoje, 
dabartinėje Muzikos ir teatro 
akademijoje dėstė kompoziciją, 
išugdė daug talentingų kom
pozitorių - E. Balsį, J. Ba
šinską, V. Klovą, V. Barkauską, 
B. Kutavičių, V. Ganeliną ir 
kitus. Jo mokiniai praktikavo ir 
etnominimalizmą, ir džiazą. 
Tai A. Račiūno tolerancijos, pa
garbos individualiam kūrybos 
stiliui rezultatas.

Rimtai pradėjo mokytis itiuzi- 
kos tik 18 meti}. Sūnaus pasi
rinkimui tėvai iš pradžių nepri
tarė, bet pagaliau nusileido: 
„Tegul būna muzikontas, jei jau 
taip spiriasi". 1936-1939 metais
A. Račiūnas su valstybės sti
pendija studijavo Paryžiuje. Ir 
po keliasdešimt metų išsitar
davo: „Paryžius - pagundų ir 
vilionių miestas...”. Kompozi
toriaus kūrybos sąraše - dešimt 
simfonijų, kęturios operos, apie 
šimtas daini) chorams. Operų 
likimas, deja, nebuvo laimin
gas: dviejų pirmųjų partitūros 
sudegė karo metais, „Marytė” 
nugrimzdo į ideologinę praeitį 
(kompozitorius, pasakojama, ją 
rašė valdžios spaudimu), o 
„Saulės miesto” „ateistinė” tema 
jam irgi buvo primesta.

Eduardo Balsio (1919-1984) 
gyvenimo kelias irgi ne iš karto 
pasuko link muzikos. Tiesa, 
gimnazijoje dainavo, grojo, bet 
po jos įstojo į karo mokyklą, o 
karo metais Kretingoje mokė fi
zikos, matematikos, kūno kul
tūros. Vis dėlto muzika nuga
lėjo. Baigęs Vilniaus konserva
toriją, žinias gilino Leningrade, 
25 metus buvo kompozicijos ka
tedros vedėjas. Tarp jo mokinių
B. Gorbulskis, A. Bražinskas, 
R. Racevičius, V. Bartulis, A. 
Žigaitytė, taip pat ir šių eilučių 
autorius.

E. Balsys nevengė lengvųjų 
žanrų, tačiau aktyviai domėjosi 
ir moderniomis muzikos išraiš
kos priemonėmis. Populiariau
siu lietuvišku baletu tapo jo 
„Eglė žalčių karalienė”, mažes
nis pasisekimas lydėjo operą 
„Kelionė į Tilžę”. Meistriškumo 
viršūnėmis derėtų laikyti jo vi
sus koncertus smuikui ir or
kestrui, „Dramatines freskas” 
smuikui, fortepijonui ir simfo
niniam orkestrui, kantatą „Ne
lieskite mėlyno gaublio”.

Juliaus Juzeliūno (1916- 
2001) jaunystė prabėgo Žei
melio miestelyje, kur ne tik tai
sė batus, bet ir kasė griovius. 
Artimųjų prisiminimais jis mo
kėjo visus būsto ir lauko dar
bus. Muzikos pradėjo mokytis

1939 m. Šiaulių muzikos mo
kykloje, po karo studijas tęsė 
Kauno konservatorijoje, vėliau 
Leningrado konservatorijos as
pirantūroje. Beveik penkiasde
šimt metų dėstė Lietuvos kon
servatorijoje, dabartinėje aka
demijoje, išugdė daugiau kaip 
40 dabar gerai žinomų kompo
zitorių: J. Bašinską, V. Lau- 
rušą, A. Rekašių, F. Bąjorą, L. 
Povilaitį, Jurgį ir Vytautą Juo- 
zapaičius, O. Narbutaitę, Z. 
Bružaitę ir kitus.

Lietuvos atgimimo metais 
įsijungė į politinę veiklą, buvo 
komisijos stalinizmo nusikalti
mams tirti pirmininkas, atliko 
daugelį visuomeninių darbų. J. 
Juzeliūno kūrybos stiliui bū
dingas konstruktyvumas, tau
tinės harmonijos pagrindas. Vie
nas populiariausių kūrinių - 
„Afrikietiški eskizai”, įspūdin
gos simfonijos - Penktoji, Šeš
toji, „Cantus Magnificat”, pla
tus kamerinės ir vokalinės mu
zikos sąrašas.

Šių trijų mūsų kompozitorių 
mokiniai esmingai lemia dabar
tinį Lietuvos kūrybinį vyksmą.

Kūrybos srovė Užatlantėje

K. V. Banaitis, J. Gaidelis, J. 
Kačinskas, V. Jakubėnas, V. 
Bacevičius - užtenka paminėti 
vien šiuos karo aūdrų nublokš
tų lietuvių kompozitorių pa
vardes, kad suprastume žalą,

Atkelta iš 1 psl.
Vėl nuvažiavome į jos dyku

mą. Daug vaikštinėdavome ir 
ankstyvą rytą, ir mėnesienoje. 
Tuomet ji prasitarė serganti. 
Vėžys. Marija buvo įsitikinusi, 
kad ligą nugalės.

Grįžusios praleidome keletą 
dienų Topangoje. Šį sykį apva- 
žinėjome įvairias hipių komu
nas, užsukome į subkultūros 
muzikos festivalį. Pakelėje 
turgeliuose nusipirkdavome na
minės duonos, sūrio, daržovių 
ir vaisių.

Vieną vakarą nuvažiavome į 
indėnų rezervatą. Marija domė
josi vietinių Amerikos gyvento
jų indėnų pažiūromis. Be abejo, 
ji buvo daug skaičiusi apie jų 
kultūrą ir tradicijas, domėjosi 
jų pažiūromis, mėgo bendrauti 
su jais. Sakė, bendraudama, 
žvelgdama į akis, žymiai geriau 
juos suprantanti. Ir šį kartą 
nuvažiavus pas indėnus į rezer
vatą, jos pasitikti išėjo keli in
dėnai. Buvo aišku, kad ji ten 

1983 m. M. Gimbutienės namuose, Kalifornijos dykumoje (iš kairės): Vincas Trumpa, Marija Gimbutienė, 
Vincas Kazokas (tuo metu Mūsą pastogės, Australijos savaitraščio, redaktorius), Lidija Šimkutė, Bronys Raila 
su žmona.

kurią patyrė Lietuvos muzika, 
pokario metais likusi be žy
miausių savo kūrėjų. Nors pro
fesionalios kūrybos sąlygų lie
tuvių kompozitoriams Ameri
koje niekas nesirengė suteikti, 
vis dėlto jie, kad ir neįsijungę į 
amerikietiškos kultūros gyve
nimą (išskyrus gal J. Ka
činską), bent jau lietuviškajai 
kultūrai skolingi neliko.

Kazimieras Viktoras Ba
naitis (1896-1963), prieš pasi
traukdamas į vakarus direkto
riavo Kauno konservatorijoje, 
Lietuvoje buvo žinomas savo 
kamerine kūryba. Stambiausias 
jo darbas Amerikoje - opera 
„Jūratė ir Kastytis”, 1972 m. 
pastatyta Čikagoje, o 1996 m. - 
Kaune. Recenzento V. Jaku- 
bėno nuomone, „K. V. Banaitis 
sukūrė gana savitą vokalinį sti
lių, perteikė romantiškai pavei
kią pamario legendos atmos
ferą”.

Jeronimas Gaidelis (1909- 
1983) - „tiesiog legendarinio 
darbštumo vyras, didelio talen
to kompozicinio meno meistras, 
jo kūrybos rinktiniai puslapiai 
galėtų be nuoraudžio mus re
prezentuoti ir amerikietiniame 
klasikinės muzikos forume”. 
Taip apie J. Gaidelį rašė Ame
rikos lietuvių spauda. Kompozi
cijos paslapčių jis mokėsi Kau
no konservatorįjoje pas J. 
Gruodį, tuojau po studijų su
kūrė simfoninius paveikslus 

Pagirta tarp moterų
dažnai lankėsi. Pasilikome ten 
visam vakarui. Užkūrę laužą, 
indėnai šoko ritualinius šokius. 
Marija atsigulė ant suolo, pa
dėjo galvą ant mano kelių. Pa
jutau jos liūdesį, nors ji buvo 
įsitikinusi, kad išsigydys natū
raliu būdu — be vaistų. Indė
nai jai davė žolių, darė kažko
kius užbūrimus. Ji meditavo 
kartu su indėnais, ir, rodos, su 
kažkuriuo iš jų konsultavosi. 
Per daug apie tai neklausinė
jau. Grįžusi tą vakarą į namus, 
jautėsi pavargusi. Paprašė, kad 
pamasažuočiau jai sprandą.

Trumpai sutikau Mariją Vil
niuje 1988 metais. Neseniai 
buvo išėjusi jos knyga Baltai. 
Tuomet ji skaitė paskaitą apie 
Deivę paleolito ir neolito kul
tūrose. Vėliau dar atsiuntė man 
knygą Deivės kalba kartu su 
laiškeliu. Jame minėjo, kad grį
žo į darbą po ligoninės ir jau
čiasi kaip ta supjaustyta gyva
tė, negalinti nusibaigti... Mane 
visada stebino jos ryžtingumas 

„Balandžių turgus”, „Karo mu
ziejaus sodelyje”, „Šatrijos ra
ganų karnavalas”, kamerinių 
kūrinių. Darbingi buvo ir Ame
rikos metai: 4 simfonijos, 6 sim
foniniai šokiai, 5 kantatos, 
operos „Dana” (premjera 1969 
m. Čikagoje), „Gintaro šaly” 
(premjera 1976 m. Čikagoje), 
„Karalius Mindaugas”.

Jeronimas Kačinskas (g. 
1907) - seniausias lietuvių 
kompozitorius, spalvinga lietu
vių muzikinės kultūros asme
nybė. 1930-1931 metais Prahoje 
studijavo ketvirtatonės muzikos 
sistemą ir atematinę kompozi
ciją. Lietuvoje dirigavo simfo
niniams orkestrams, įkūrė mu
zikos „progresistų” draugiją, 
karo metais dirbo Vilniaus 
operoje. Amerikoje ne tik pasi
reiškė tarp lietuvių, bet ir paki
lo į amerikietiškos kultūros lyg
menį: dirigavo New York, 
Washington, Bostono orkest
rams, nuo 1967 m. dėsto pres
tižinėje muzikos institucijoje - 
Boston Berklee kolegijoje. 
Reikšmingiausias kūrinys No- 
netas (1931), parašė kamerinių 
ir religinių kūrinių, operą 
„Juodas laivas” (premjera 1976 
m. Čikagoje).

Vladas Jakubėnas (1904— 
1976) - ne tik kompozitorius, 
bet ir žymus muzikos publicis
tas, vien 1932-1940 metais pa
rašęs apie 600 straipsnių.

Nukelta į 3 psl.

ir noras gyventi.
Dar kartą pamačiau Mariją 

1993 metais Vilniaus universi
tete po Santaros — Šviesos su
važiavimo. Labai apsidžiau
giau. Ji buvo apsupta daugybės 
žmonių. Jau ilgą laiką buvau 
jos nemačiusi. Priėjau prie jos. 
Ji mane apkabino. Sakau: 
„Marįja, taip būtų gera vėl 
vaikščioti dykumoje”. Ji atsa
kė: „Gal dar vaikščiosim”. Bet 
ji žinojo, kad ne... Sakau Mari
jai: „Tu taip gerai atrodai”. Ji 
atsakė: „Labai pavargstu. Na, 
bet čia šventė”. Nusišypsojo 
kaip visada.

Taip ir turėjo būti, kad pas
kutinį kartą susitikome Lietu
voje.

Išgirdusi apie jos mirtį, pa
rašiau užuojautą jos dukroms 
ir paskutinį atsisveikinimą su 
Marija. Ji man buvo tarsi mo
tina žemė.

Marija! Marija! Tu ilgai gy
vensi pagirta tarp moterų...
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Entuziazmas padės nugalėti sunkumus
Ateinančios VIII Lietuvių 

dainų šventės „Atsiliepk daina” 
temą tęsiam toliau į svečius pa
sikvietę šventės organizacinio 
komiteto pirmininką dr. Audrių 
Polikaitį. Šios pareigos labai 
svarbios visos šventės ruošos ei
goje ir baigiamąjame rezultate. 
Tai pareigos, kurios pareika
laus begalinės kantrybės, ilgų 
paaukotų laisvalaikio valandų 
posėdžiuose, įžvalgumo organi
zacinėje veikloje, meniškumo ir 
daugybės kitų charakterio bruo
žų, darbų ir sugebėjimų, kad 
būsima šventė būtų sėkminga 
visiems. Kokia gi Audriaus as
menybė, koks požiūris, mintys 
ir kokia jo šventės vizija, susi
pažinkime, pasikalbėję su pačiu 
Audriumi.

Audriau, Jūs turite 
mokslų daktaro laipsnį. Bū
tų įdomu sužinoti, kokioje 
srityje esate pasiekęs tokių 
aukštų įvertinimų? Kokį 
darbą dirbate?
- Pasiekiau daktarato laipsnį 

elektros inžinerijos srityje. Sie
kiant šio laipsnio, tyrinėjimus 
atlikau biomedicininės inžine
rijos laboratorijoje, dirbdamas 
su širdies signalais (ECG) ir 
širdies stimuliatoriais (pace- 
makers ir defbrillators). Ši sri
tis mane dar domina ir, kiek 
galint, bandau toliau tobulintis. 
Šiuo metu dirbu University of

Naujasis LMTA rektorius

Eduardas Gabnys.

Naujuoju Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos (LMTA) 
rektoriumi išrinktas šios akade
mijos studijų prorektorius pro
fesorius Eduardas Gabnys žada 
tęsti ilgus dešimtmečius puo
selėtas akademįjos tradicijas ir 
kelti muziko profesįjos vardą.

„Turime siekti aukščiausio 
Lietuvos muzikos ir teatro aka
demįjos, kaip meno institucįjos, 
statuso ir išsaugoti muziko pro
fesįjos prestižą. Gal tai skamba 
kiek deklaratyviai, tačiau meni
ninko profesįja šiandien yra nu
vertinta valdžios institucijų ir 
visuomenės akyse, o susido
mėjimas menu tapo ne šios die
nos aktualįja”, - sakė E. Gab
nys.

Rektoriaus poste E. Gabnys 
pakeis nuo 1994 m. dvi kaden
cijas Lietuvos muzikos akade
mijai vadovavusį muzikologą 
profesorių Juozą Antanavičių. 
Vienas pagrindinių naujojo rek
toriaus uždavinių - sukurti ge
ras sąlygas akademijos profe
sūrai derinti pedagoginį darbą 
su menine veikla. „Jeigu ki
tuose universitetuose profeso
riaus kompetencija vertinama 
pagal jo mokslinius pasieki
mus, tai pas mus dažniau yra 
išskiriama meninė veikla. Be
veik penktadalį dėstytojų kolek
tyvo sudarantys mūsų profeso
riai yra iškilūs menininkai, 
todėl turime ieškoti būdų ska
tinti jų meninę veiklą, žinoma, 
nepamirštant ir pedagoginės 
veiklos”, - akcentavo E. Gab
nys.

Dr. Audrius Polikaitis.

Illinois Medical Center ligo
ninėje informacinės technologi
jos srityje. Ši ligoninė, kaip ir 
daugelis kitų, bando išvystyti ir 
tobulinti kompiuterines siste
mas, kurios yra naudojamos li
gonių priežiūrai.

Keturiuose LMTA fakulte
tuose - trijuose Vilniuje ir vie
name Kaune - dabar studijuoja 
1 tūkst. 150 studentų. Vienuoli
ka metų studijų prorektoriaus 
pareigas ėjęs E. Gabnys sako, 
kad kasmet labai dėmesingai 
apgalvojamas akademijos ren
giamų specialistų poreikis. „Aka
demija išsaugojo pastovų stu
dentų skaičių. Ekonominio in
tereso didinti studentų skai
čiaus akademija neturi, nes pa
grindinė mūsų darbo forma - 
individualios pamokos, kai 
dėstytojas dirba vienas su stu
dentu. Taip pat stengiamės 
nuolat kontroliuoti ir darbo 
vietų skaičių”, - sakė E. Gab
nys.

Akademija iš daugelio kitų 
aukštųjų mokyklų išsiskiria 
tuo, kad priėmimas studijuoti į 
kai kurias studijų programas - 
televizijos režisieriaus ir opera
toriaus, muzikos, teatro ir kino 
vadybos specialybes - vyksta 
kartą per ketverius metus. 
„Esame įsitikinę, kad negali bū
ti didelės specialistų perpro
dukcijos, nors mene konkuren
cija turi būti nuolatinė, išlai
kant aukštą profesinį lygį. Net 
į tokią populiarią vaidybos pro
gramą priimame ne kasmet, 
nors pastaruoju metu vis turė
davome konkrečių užsakymų iš 
įvairių šalies teatrų parengti 
jiems aktorių trupes”.

Kitas didelis akademijos rū
pestis - muzikos instrumentų 
atnaujinimas. „Paskutinis mū
sų pasiekimas - Japonuos Vy
riausybės kultūrinis grantas, 
už kurį nupirkome dvylika 
nauju koncertinių fortepijonų, 
kainuojančių nuo 200 iki 400 
tūkst. litų. Už likusias lėšas 
įsigijome mušamųjų instrumen
tų”, - vardįjo išrinktasis rekto
rius, pridūręs, kad kasmet rei
kėtų atnaujinti bent po dešimt 
fortepijonų auditorijose. Dau
giau kaip pusė šių instrumen
tų, kurių akademija turi apie 
du šimtus, pasak rektoriaus, 
yra nurašyti ir netinkami ne 
tik naudojimui, bet ir restaura
vimui.

Iki šiol akademija jautė pa

- Jauni žmonės negausiai 
jungiasi į bendruomeninę 
veiklą. Kas paskatino imtis 
tokių didelių įsipareigojimų, 
būtent Dainų šventės orga
nizacinio komiteto pirmi
ninko pareigų?

talpų trūkumą, o dabar di
džiausia problema tapo jų re
montas, ypač ketvirtųjų ir 
penktųjų rūmų Kosciuškos gat
vėje restauravimas. Šio XVII 
amžiaus architektūros pamink
lo - buvusių Sluškų rūmų res
tauravimas pagal paveldo rei
kalavimus atsieis apie 30 min. 
litų. „Jau esame paskelbę kon
kursą projektiniams darbams, 
dalies lėšų rūmams įrengti ti
kimės iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų, ieškome ir 
kitų finansavimo galimybių”, - 
sakė E. Gabnys.

Pinigų trūksta ir perpildytam 
akademijos studentų bendra
bučiui Vilniuje, kuriame yra tik 
200 vietų, atnaujinti. Nors per
nai buvo sudėti nauji langai ir 
suremontuotas stogas, bendra
butyje dar būtina pakeisti visus 
baldus ir sanitarinius mazgus.

Šįmet LMTA išleidžia naują 
televizijos ir kino specialistų 
laidą. „Jiems reikia sukurti b5 
diplominių filmų, kuriems fi
nansuoti turime rasti lėšų iš 
savo biudžeto, nors jaučiame 
daugiau negu pusės milijono 
litų deficitą. Nuspręsta šių 
filmų kūrimą finansuoti iš 
akademijos darbuotojų atlygini
mo fondo, tad nuo gruodžio 
mėnesio mūsų atlyginimai jau 
apkarpyti”, - sakė E. Gabnys.

53 metų E. Gabnys yra baigęs 
akordeono klasę Lietuvos muzi
kos akademijoje, 1982-1986 
metais stažavosi Kijevo konser
vatorijoje, tobulino kvalifika
ciją tarptautiniuose akordeono 
muzikos interpretacijos kur
suose Lenkijoje ir Zalcburgo 
„Mozarteum”. Nuo 1986 metų
E. Gabnys yra vienas iš Lietu
vos akordeonistų asociacijos va
dovų, Lietuvos ir Baltįjos šalių 
akordeonistų draugijų, tarptau
tinių akordeono muzikos festi
valių meno vadovas, vertinimo 
komisijų narys.

Lietuvoje ir užsienyje gar
siame akordeonininkų duete su 
Genadijumi Savkovu ir Baltįjos 
akordeonų kvintete „Exelsior” 
grojantis E. Gabnys sako norin
tis tęsti ir savo koncertinę 
veikią. (Elta)

- Dėkoju, bet būtų netikslu 
mane vadinti jaunu. Man dar
bas lietuvių visuomenėje nes
vetimas; didesnę dalį savo gy
venimo esu įsijungęs į vi
suomeninį darbą ar tai ateiti
ninkų organizacijoje, ar tai 
šokių ansamblyje, ar tai cho
ruose ir muzikos vienetuose. 
Kai buvau JAV LB pakviestas 
šioms pareigoms, ilgai teko gal
voti, nes buvo aišku, kad Dainų 
šventės ruoša - nemažas įsi
pareigojimas. Aišku, tokio dar
bo, neįmanoma apsiimti be tin
kamos paramos namuose, ka
dangi dalį kasdieninių įsipa
reigojimų turės perimti mano 
žmona Aida.

Dainų šventės Šiaurės Ame
rikoje nebuvo jau 15 metų. 
Mūsų jaunimas (vaikai ir moks
leiviai) niekada neturėjo progos 
dalyvauti tokioje šventėje. Tei
singai, kai kurie jų jau turėjo ir 
kiti dar turės progą vykti į Lie
tuvą, į Dainų šventę, bet tai 
tikrai išimtis. Daina visuomet 
buvo jungiantis elementas lie
tuvių tautoje. Viliuosi, kad per 
šią šventę sugebėsime sujungti 
visų kartų ir višų bangų lietu
vius per lietuvišką dainą. Labai 
noriu, kad mūsų jauni žmonės 
tai asmeniškai patirtų ir jaustų 
pasididžiavimą, gimę lietuviais. 
Gyvenimas kviečia mus panau
doti savo talentus ir sugebėji
mus kitų naudai. Jaučiu, kad 
tai mano proga savo pastango
mis prisidėti prie mūsų bend
ruomenės kūrimo ir kitų 
džiaugsmų.

' a ■ •'

- Žinome, KJkad šventės 
ruošps darbaąjau pradėtas, 
įvairūs komitętai įsismaginę 
dirba, kad ši šventė būtų 
sėkminga. Pagal ką rinko
tės, kvietėte žmones į savo 
komitetą (draugai, patyrę 
vyresnės kartos veikėjai, 
žmonės iš Lietuvos, jauni
mas, ar tie, kurie neatsi
sakė?
- Be visų pagalbos VIII Lietu

vių dainų šventė netaps rea
lybe. Labai džiaugiuosi ta ko
manda, kuri formuojasi. Šie 
idealistai irgi supranta šventės 
vertę ir todėl prisideda prie jos 

Smuikininkė Edita Orlinytė, grojanti su Greenwich Symphony 
Orchestra (Greenwich, Connecticut), š.m. vasario 12 d. Greenwich 
miesto bibliotekos Cole auditorijoje atliko koncertą, kurio pelnas skir
tas „Malta House" organizacijai. E. Orlinytė koncertuoja ir lietuvių 
telkiniuose.

įgyvendinimo. Organizacinis 
komitetas sudarytas iš įvairių 
kartų ir įvairių bangų asmenų, 
su įvairiais patyrimais ir talen
tais. Organizacinis komitetas 
taip kaip ir ši šventė, turėtų at
spindėti mus, lietuvius, gyve
nančius Šiaurės Amerikoje. Šie 
pagrindiniai organizacinio ko
miteto nariai kurs savo pakomi- 
tetus, kurie padės jiems vykdy
ti paskirtus Šventės ruošos 
darbus. Taigi man rūpi, kad or
ganizacinio komiteto nariai 
būtų ne tik patys pasiryžę, bet 
ir sugebėtų vadovauti kitiems. 
Taip pat labai džiaugiamės, 
kad Kanados Lietuvių bendruo
menė yra suformavusi ko
mandą, kuri padės koordinuoti 
Dainų šventės ruošos darbus 
Kanadoje.
- Nepaslaptis, kad praėjusi 

šokių šventė Čikagoje nesu
gebėjo pritraukti gausaus 
būrio žiūrovų. Ką galvojate 
daryti kitaip, kad nepasikar
totų šokių šventės atvejis, 
žinant, kad užsakyta salė 
talpina tūkstančius dalyvių 
ir žiūrovų?
- Šokių ir dainų švenčių pa

talpų parinkimą dažniausiai 
nulemia didelis skaičius norin
čių šokti ir dainuoti šiose 
šventėse, o ne numatytas žiū
rovų skaičius. Deja, tos patal
pos, kurios gali talpinti 1,000 
šokėjų ar choristų, dažnai talpi
na ir 10,000 žiūrovų. Taigi, net 
jeigu susirenka pora tūkstančių 
žiūrovų, salė vis vien gali atro
dyti apytuštė. Aišku, būtų idea
lu, kad susilauktume dešimt
kart daugiau žiūrovų negu pa
sirodančių, tačiau, rodos, kad 
ne visą lietuvių visuomenę do
mina tokios šventės. Tam prie
žasčių gali būti daug ir ne
įmanoma jų visų ištirti.

Ieškant tinkamos vietos VIII 
Lietuvių dainų šventei, įver
tinome ir apžiūrėjome beveik 
dešimt skirtingų teatrų, salių 
patalpų Čikagos mieste ir apy
linkėse. Parinkome University 
of Illinois Pavilion salę, kadan
gi joje lengvai ir saugiai sutal
pinsime visus choristus bei 
žiūrovus. 1991 m. VII Dainų 
šventė irgi vyko Pavilion. Tą 

pačią patalpą naudojo ir vokie
čiai savo dainų šventei 2001 m., 
ir latviai savo šokių ir dainų 
šventei 2002 m. Pavilion vado
vybė gerai supranta, kokie 
mūsų reikalavimai ir pageida
vimai. Kadangi suaugusių, jau
nimo ir vaikų chorai užims dalį 
sėdimų vietų ir balkonas virš jų 
bus uždarytas, salė talpins 
maždaug 4,500 žiūrovų. Jeigu 
sulauksime tokio pat susido
mėjimo, kaip praeitos vasaros 
šokių šventė, salė bus beveik 
pilna. Labai noriai spręsčiau 
bėdą, kad VIII Dainų šventei 
jau nebeliko bilietų.

VIII Dainų šventės programa 
bus gera ir įdomi su profesiona
liai tvarkomu įgarsinimu ir sce
niniu apšvietimu. Žadame pasi
naudoti vaizdinėmis priemonė
mis, kuriomis įtrauksime visus 
žiūrovus į šventės programą, 
tad visi atvykę neabejotinai bus 
įgyvendinę šios šventės šūkį 
„Atsiliepk daina”.

- Koks būtų Tavo ypatin
giausias charakterio bruo
žas, ko niekas apie Tave 
nežinome?
- Gal iš tikrųjų geriausia 

paklausti žmonos, nes sunku 
save patį objektyviai įvertinti. 
Aida tikrai galėtų papasakoti 
apie visus mano „ypatingus” 
bruožus, kurie reikalauja jos 
kantrybės kasdien...

Man svarbiau išryškinti tris 
bruožus, kurie turi būti aktu
alūs ne tik man, bet ir visiems 
šventės ruošėjams, visiems 
chorvedžiams ir visiems choris
tams. Pirma, esame įvairių 
kartų, įvairių bangų, skirtingų 
nuomonių su įvairiais gyveni
mo patyrimais. Viliuosi, kad 
pagarba vieni kitiems vyraus 
šios šventės ruošime ir įvyk

Lietuvių kompozitoriai
Atkelta iš 2 psl.

Bai
gęs Rygos konservatorįją, rim
tai pasireiškė dar prieš karą 
(dvi simfonįjos, dvi rapsodijos 
fortepijonui). Nenuleido rankų 
ir emigracijoje. Dar būdamas 
Vokietįjoje, koncertavo lietuvių 
stovyklose, su operos solistais 
buvo išvykęs į Angliją ir Ško
tiją. Amerikoje daugiausia reiš
kėsi chorine muzika, parengė 
Lietuvoje sukurto baleto „Lai
mės juosta” siuitą „Miško šven
tė” (atlikta 1954 m. Čikagoje).

Vytautas Bacevičius (1905- 
1970) - staigių likimo posūkių 
asmenybė. Nuo pat vaikystės 
pasireiškė dideli V. Bacevičiaus 
gabumai - aštuonerių metų 
parašė pirmuosius kūrinėlius, 
dešimties metų viešai koncerta
vo. 1926 m. iš Lodzės atvyko į 
Kauną, 1927 m. išvyko į Pa
ryžių, ten baigė Paryžiaus rusų 
konservatoriją. 1929-1939 metais 
dirbo pedagoginį darbą Kaune, 
1939 m. išvyko gastrolių į Pietų 
Ameriką, iš ten su nuotykiais 
atvyko į JAV, kurios pilietybę 
gavo tik 1967 m. Šioje šalyje 
jam gana sunkiai sekėsi klįjuoti 
tiek savo asmeninę karjerą, 
tiek ir santykius su Amerikos 
lietuviais. V. Bacevičius paliko 
gausų kūrybos palikimą: operą, 
baletą, šešias simfonįjas, ketu
ris styginius kvartetus, keturis 
koncertus fortepįjonui. Anot 
kompozitoriaus, jis kūrė kosmi
nę muziką, kurią reikia supras
ti ne kaip išorinį, bet kaip 
mūsų vidinį, dvasinį kosmosą, 
„kosminė muzika - tai ne garsų 
kombinacįja, o minties simbolių 
išraiška, formos pagrindas - ne 
fizinė, o dvasinė konstrukcija”. 
Be abejo, tokią muzikos kons
tantą net ir melomanams yra 
sunku suvokti. 

dyme. Mūsų panašumai jungia 
mus į vieną bendruomenę, bet 
skirtumai paįvairina gyvenimą 
toje bendruomenėje. Antra, ka
dangi nemažai metų yra praėję 
nuo VII Dainų šventėB, daug ką 
reikia iš naujo apgalvoti, aptar
ti, ištirti ir pabandyti. Viliuosi, 
kad visi turėsime daug kant
rybės Dainų šventės planui be
siformuojant ir sprendžiant iš
kilusius neaiškumus bei nesk
landumus. Pagaliau, entuziaz
mo išlaikymas yra būtinas per 
visus pusantrų metų, iki pat 
pačios Dainų šventės. Entuzi
azmas padės nugalėti visus 
sunkumus, su kuriais susidur- 
sim ruošiantis šiai ypatingai 
šventei.

Štai tokiomis gražiomis min
timis Audrius baigia pokalbį, 
įžvelgdamas ir sunkumus, ir 
mūsų visų skirtumus, o, svar
biausia, išaukštindamas mūsų 
visų panašumus, kurių pagrin
du ir turėtume jungtis šiam 
tauriam tautiškumo ir tradicijų 
išlaikymo darbui. Laiko liko la
bai nedaug, o darbų didžiausias 
kalnas. Nebūkime abejingi šiai 
šventei, šiam renginiui, organi
zuokime dainos vienetus tarp 
savo draugų, pažįstamų, para
pijų, mokyklų ar jaunimo orga
nizacijų, registruokimės į dai
nininkų gretas, padėkime fi
nansiškai, padėkime, kuo tik 
galime, kad po 15 metų lietu
viška daina ir vėl skambėtų 
ČikagoB padangėse. „Atsiliepk 
daina” kviečia šventės šūkis, o 
aš, organizacinio komiteto var
du, visus kviečiu lankytis 
šventės internetinėje svetai
nėje: www.dainusvente.org, ku
rioje rasite visus tolesnius veik
los žingsnelius.

Kalbėjosi Nijolė Benotienė

Išeivijoje darbuojasi per 40 
kompozitorių, kurių kūrybą 
galima vertinti kaip profesiona
lią. Taigi lietuviškosios muzi
kinės kultūros šaka - muzikos 
kūryba tikrai neužgesusi ir 
išeivijoje. Ją skatina ir užjūrio 
lietuvių meninė veikla - Či
kagos lietuvių opera, chorai, 
tautinių šokių grupės, anksčiau 
vykusios ir gal dar įvyksiančios 
Amerikos lietuvių dainų šven
tės, reguliariai vykstančios tau
tinių šokių šventės.

* * *
Prof. J. Antanavičius Lietu

vių kompozitorių įžangos žo
dyje patvirtina, kad „į mūsų na
mus atėjo tikrai vertinga kny
ga. Tegul ji būna ant visų mūsų 
darbo Btalo”. Profesorius, aišku, 
turėjo minty ne tik muzikolo
gus, bet ir visą muzikos vi
suomenę bei aktyvesnius muzi
kos mėgėjus, kurie atsivers B. 
Zubricko knygą, ieškodami in
formacijos ar norėdami geriau 
suvokti lietuvišką kūrinį.

Aprėpti visą Lietuvių kom
pozitorių knygą viename laik
raščio straipsnyje neįmanoma. 
Keliolika čia atskirai paminėtų 
kompozitorių - jau išėjusi kar
ta. Dabar pagrindiniu lietuvių 
muzikinio gyvenimo taku žen
gia vadinamoji vidurinė, jau
nesnė ir jauniausioji kartos. 
Taigi mūsų muzikos kūryba, 
tvirtai galima pasakyti, nesus
tos ir XXI amžiuje. Juk lietuvių 
polinkį į kūrybingumą daugiau 
nei prieš 300 metų pastebėjo 
žymus XVII amžiaus Rytų 
Prūsuos etnografas Teodor Lep- 
ner, savo knygoje Prūsų lietuvis 
parašęs: „šitokie meninin
kai jie! - Jie viBi kompozitoriai, 
nes patys kuria savo dainoms 
melodijas”.

http://www.dainusvente.org
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Leidiniai

Aistringai pasišventęs 
rašytam lietuviškam 

žodžiui

Jonas Aistis

RAŠTAI

III

Jonas Aistis. Raštai. Trečias 
tomas. Homer Glenn, Iilinois: 
Ateities Literatūros fondas, 
2004.

Pripratę Jono Aisčio balso 
klausytis trumpais lyriškų ei
lėraščių akordais, sustojame 
nustebę prieš plačių jo prozos 
straipsnių, recenzijų, literatū
rinių, biografinių studįjų erdvę, 
šiame tome išplitusią per 700 
puslapių. Viskas ten labai įdo
mu, bet gal įdomiausi jo studįji- 
niai straipsniai apie iškilius 
lietuvių rašytojus: Valančių, 
Vaižgantą, Baltrušaitį, Putiną, 
Brazdžionį, Binkį ir kai ku
riuos kitus. Aiškiai matyti, kad 
Aistis buvo ne vien poetas, bet 
ir apskritai literatas, aistringai 
pasišventęs visam rašyto lietu
viško žodžio pasauliui ir jo at
stovams.

Literatūrinėmis temomis kny
goje rasime trumpas recenzijas, 
progines paskaitas ir keletą 
studijinių straipsnių, kurie ne
retai patys iškilo iš rencenzijų. 
Beskaitant iš jų visų palengva 
išplaukia įspūdis, kad nepai
sant gilaus teksto supratimo ir 
atidaus jautrumo stilistiniams 
niuansams, Aistis visgi didesnį 
svorį skiria ideologiniams as
pektams (patriotizmui, tikėji
mui, istorijai) negu grynai este
tinėms teksto kategorįjoms.

Šitaip jis giria B. Brazdžionį 
už tai, kad jis „poeziją sutapdi- 
na su pranašyste” (p. 228) ir 
kad iš jo rinkinio Svetimi kal
nai „galima susidaryti tikslus ir 
tikras šio visuotinio žmonijos 
sukrėtimo ir išvietintos tautos 
egzodo vaizdas” (p. 325). Įdo
miame straipsnyje, greičiau pa
skaitoje, apie Tumą Vaižgantą 
Aistis iškelia jo darbštumą, 
pasišventimą ir sugebėjimą 
kantriai nešti savo kryžių, jį 
priešininkams nuolat puolant. 
Be to, Aisčiui Vaižgantas yra 
vienas iš pačių didžiausių lietu
vių prozaikų, nors jo konkre
čios pastabos apie Vaižganto 
prozą, įžvalgios ir giliai pajaus
tos, Vaižganto, kaip rašytojo, 
didumo iš tiesų neparodo. Stu
dijinis straipsnis apie Mykolai
tį-Putiną turi eilę taiklių pas
tebėjimų apie jo eilėraščių for
mą ir stilių, bet visas tos studi
jos svoris yra komentaruose 
apiė Putino emocijas eilėse ir 
gyvenime. Putino asmenybė, 
linkusi į kentėjimą, Aisčiui yra 
tikro poeto pažymys. Jis net ci
tuoja vieno vokiečio jėzuito pas
tabas apie Goethe, kad Jo šir
dies gilumoje yra kažkas neap
sakomai skaudu, baisu ir juo
da". Viename iš savo eilėraščių 
Aistis tokią pąjautą pavadino 
„aukšto skliauto nemarioji klai
kuma”. Anot Aisčio: „Meninin
kui Dievas davė daugiau negu 
kitiems, bet paliko sunkumus ir 

skausmą, tą didelę malonę, be 
kurios menininkas negali būti 
menininku” (p. 173). Tai apiben
drina poeto būklę ir už paties 
Putino, net iki Aisčio, kuris ne
retai savo eilėse su dideliu rū
pesčiu įtikinėjo skaitytoją, kad 
jis esąs pilnas liūdesio ir kan
čios, kaip ir jo poeto akimis ma
tomas pasaulis. Galėtume saky
ti, kad tas kančios įvaizdis iš
plaukia iš romantikų tradicijos, 
kurios pavelde ir Putinas atro
do toks kenčiantis, nesuprastas 
ir vienišas. Bet svarbiausia yra 
tai, kad, kalbėdamas apie Puti
no poezįją, Aistis iš tiesų kalba 
apie tą jausmų, minčių, vidinių 
konfliktų aureolę, apgaubiančią 
ir lyg pašventinančią pačius jo 
poezįjos tekstus. Tai būtų toly
gu principui, kad literatūra tik 
tada būna visiškai reikšminga, 
kada ji peržengia savo, kaip 
meno, ribas. Panašiais pagrin
dais Aistis iškelia ir filosofuo
jantį Jurgį Baltrušaitį.

Straipsnį apie Valančių Aistis 
pradeda dalykiška ir, many
čiau, teisinga mintim, kad „mū
sų kalbos ir senovės mylėtojai, 
taisydami senovės raštų kalbą, 
daro didelę klaidą. Pataisytas 
raštas nebetenka originalumo 
ir istoriškos vertės” (p.475). Ga
lime pridėti, kad tai lygiai tin
ka ir Žemaitės raštų taisyto
jams, kurią su . pasišventimu 
„pataisė” ir pasterizavo jos raš
tų gerbėjai. Toliau Aistis giria 
Valančių už tai, kad jo raštuose 
„žodžių daug, bet jie visi reika
lingi ir savo vietoje”, vadinasi 
nėra „gražaus” tuščiažodžiavi
mo, o yra maksimalus pasakyto 
žodžio efektas. Kalbėdamas 
apie Valančiaus Šventųjų gy
venimus, Aistis įžvalgiai paste
bi, kad visos jo taip smulkiai ir 
konkrečiai aprašomos šventųjų 
kančios iš tiesų kreipiasi į var
gų ir žiaurumų prispaustą kai
mo lietuvį: „Jis buvo iš mūsų 
vargstančios liaudies kilęs, jis 
ją vieną gyvenime matė, jis ją 
vieną gynė”, ir ta prasme „ge
riausi jo raštams komentarai 
yra jo paties gyvenimas” (p. 
479). Aistis atidžiai komentuoja 
Valančiaus stilių, bet grynai iš 
praktiško taško, palikdamas 
nuošaly bet kokią „poetiką”. 
Prisiminus, kad Valančius nie
kad nepanoro tapti poetu, Ais
čio blaivūs komentarai apie jo 
praktiškas idėjas ir tiesmuką 
kalbą tiksliai sutampa su Va
lančiaus raštų estetika.

Kalbėdamas dažniausiai ben
drybėmis, Aistis visgi kartais 
užsuka į savo ar kitų poetines 
„virtuves” ir iš jų prabyla tech- 

’ niškais, sakytume profesiniais, 
poeto komentarais. Jam tada 
įdomu, kaip poetas rimuoja, 
kokį jis išlaiko pasikartojančių 
garsų balansą - aliteraciją, ir 
kokį efektą eilėraščio minčiai 
turi vienas ar kitas, sėkmingas 
ar nevykęs, autoriaus pasirin
kimas. Lygiai rūpestingai jis 
aptaria ir posmelio struktūrą, 
pvz., iš Maironio „Trakų pilies”, 
kur jis pastebi, kad ketureilyje:

Kai vėjas pakyla ir drumsčias 
vanduo,

Ir ežeras veržias platyn -
Vilnis gena vilnį, ir bokšto ak

muo 
Paplautas nuvirsta žemyn...

pirmos dvi - kylančios pe
riodo eilutės, ir antros dvi, 
krintančios po persilaužimo, iš
laiko „pilną periodo lygsvarą”,

Jonas Aistis.

su rezultatu, kad čia Maironis 
„ritmu pavaizdavo jėgos (stichi
jos) ir galios (pilies) tapatybę. 
Jei sakysime, nors vienu skie
meniu viena periodo dalis ats
vertų antrąją, tai įspūdis būtų 
visai kitoks, ir tie patys žodžiai 
kitaip kalbėtų” (p. 314). Čia 
Aistis aiškiai supranta tą patį, 
ką kadaise literatūros teorijoj 
suprato ir rusų formalistai, kad 
turinys ir forma tekste yra or
ganiška vienuma, o ne atskirai 
diskutuotini dalykai.

Aisčio eilėraščiuose rasim pa
sakymų bei įvaizdžių, nukreip
tų į poeziją ar meną, jo paties 
ar apskritai. Savo prozoje jis ir
gi pakartotinai grįžta prie me
no savybės ir reikšmės klausi
mų. Tuo atžvilgiu pats įdo
miausias yra Aisčio 1937-tų 
metų laiškas Antanui Vaičiulai
čiui, kur jis, kaip vienas meni
ninkas kitam, aiškina kai ku
riuos savo kūrybos procesus bei 
principus. Jam „tobulybė, tikru
ma yra poezijos tikslas, bet ji 
buvo ir bus tik tikrumos pa
mėgdžiojimas, o ne pati tikru
ma”. Tikrumos sutapatinimas 
su tobulybe, deja, to žodžio dar 
neišaiškina, lieka dar kažkas 
kankinančiai nepasakyto, kaž
kas, ką poetai bandė per am
žius įvairiais vardais išvardin
ti, bet taip ir liko pakelyje į pa
sakymą. Užtat Aistis ir tvirti
na, kad „kūrėjas žeidžia tikru
mą, o kūryba žeidžia arba žudo 
kūrėją” (p. 598).

Pirmasis knygos trečdalis 
skirtas visuomeninėms, politi
nėms ir istorinėms temoms. 

Vytauto Maželio nuotrauka.

Ten jis įterpia retoriškus api
bendrinimus, tokius, kaip „savo 
prigimtim žmogus yra asocialus 
ir savanaudiškas” (p. 125), arba 
„rusui nėra nieko šviesaus, nie
ko pozityvaus, nieko aiškaus” 
(p. 37). Daug platesnių apiben
drinimų Aistis siekia straips
nyje „Apie taikos sąlygas”, kur 
jam, sako, „knietė iškelti žmo
nes skiriančius veiksnius, ku
riais kaip tik rėmėsi ir tebesire- 
mia visos bendruomenės, ir ras
ti jungiantį veiksnį, kuris būtų 
visiems bendras ir visiems pri
imtinas” (p. 119). Deja, šis jo 
užmojis išėjo gal kiek per daug 
ambicingas, nes jo išvada, kad 
reikėtų žmogaus aukštesniajai 
prigimčiai suteikti visišką lais
vę, o suvaržyti žemesniąją, 
„varžyti žvėrį, ne žmogų” tur
būt ne visus nustebins savo ori
ginalumu.

Nors ir paskubomis knygą 
perbėgus, iš jos puslapių dvel
kia energingas ir aiškus protas, 
didelis pasišventimas savo tau
tai, literatūrai, istorijai, lojalu
mas tautos kūrybiniam pavel
dui. Kartais jis net iškelia ne
žymius autorius ar pasiekimus, 
kaip tautos kūrybinio gyvybin
gumo įrodymą, nelyg koks tau
tos meilės konservatorius. Kny
ga nusipelno visokeriopos pa
garbos, savo apimtim, svoriu, 
išvaizda, turtingomis mintimis 
ir redaktorių pasišventimu. 
Lieka tik jos redaktorėms ir lei
dyklai padėkoti už tokį vertin
gą įnašą į mūsų kultūros loby
ną.

Rimvydas Šilbąjoris

Laurai aktorei B. Marcinkevičiūtei
Sankt Peterburge vykusiame 

penktajame tarptautiniame fes
tivalyje „Monoklis” Lietuvos na
cionalinio dramos teatro ak
torės Birutės Marcinkevičiūtės 
monospektaklis „Antigonė” lai
mėjo pirmąją vietą. Garsiąją 
Sofoklio tragediją B. Marcin
kevičiūtė vaidina viena. Aktorė 
įkūnija daugelį tragedijos per
sonažų - Antigonę, Ismenę, 
Kreontą, Haimoną, sargybinį, 
Teiresijų. Režisierės ir aktorės 
bendraautoriai - kostiumų dai
lininkė Jolanta Rimkutė ir 
vaizdo projekcijų autorius And
rius Jakučionis. Kovo 1-8 die
nomis vykęs monospektaklių 
festivalis „Monoklis” rengiamas 
kas antrus metus nuo 1997 me
tų. Pagrindinė ir nuolatinė fes
tivalio vieta - Mažoji teatro-fes- 
tivalio „Baltįjskįj dom” salė. 
Festivalis populiarina mono- 
spektaklio žanrą, siekia plėtoti 
naujas aktorinio meno formas 
ir dramaturgiją. Festivalį suda
ro du turai - Peterburgo ir 
tarptautinis.

Šiais metais be Lietuvos na

Dar viena knyga apie Juozą Masilionį
Juozą Masilionį tikriausiai 

pažinojo daugelis Čikagos lietu
vių. Šis žmogus tikrai nusipel
nė įamžinimo.

Juozas Masilionis.

Juozas Masilionis gimė 1914 
m. Pajuostyje, Panevėžio vals
čiuje, mirė 2000 m. gruodžio 16 
d., palaidotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse Čikagoje. Juo
zas Masilionis — lituanistas, 
pedagogas, žurnalistas, visuo
menininkas. 1925—1933 metais 
mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 
1932—1933 pirmininkavo gim
nazijos Meno kuopai. Vytauto 
Didžiojo universitete studijavo 
lietuvių kalbą, literatūrą ir pe
dagogiką. Priklausė „Šatrijos” 
draugijai. Kai Humanitarinis 
fakultetas, atgavus Vilnių, bu
vo ten perkeltas, J. Masilionis 
1940 m. baigė mokslus Vilniaus 
universitete. Mokytojavo Joniš
kyje. 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją, mokytojavo Regensbur- 
go, Scheinfeldo ir Seligentadto 
lietuvių gimnazijose. Dirbda
mas mokytoju Vokietijoje sun
kiomis sąlygomis bei neturė
damas medžiagos, iš atminties 
parašė ir rotatoriumi išleido 
tris lietuvių literatūros dalis. 
Nuo 1949 m. gyveno JAV, Či
kagoje. Visą savo gyvenimą dir
bo lietuvišką darbą. Nuo 1952 
iki 1961 metų su pertrauka bu
vo Čikagos aukštesniosios litua
nistinės mokyklos mokytojas, o 
nuo 1961 iki 1992 metų —jos 
direktorius. Globojo arba reda
gavo mokyklos metraščius. Nuo 
1988 metų dirbo ir Pedagogin
iame lituanistikos institute. 
Daugiau kaip 20 metų dirbo 
Draugo dienraščio redakcijoje 
ir spaustuvėje. Priklausė Pane
vėžiečių klubui, Lietuvių filat
elistų draugijai „Lietuva”, Lie
tuvių istorikų draugijai, akty

cionalinio dramos teatro, tarp
tautiniame festivalio rate daly
vavo Kris Niklison teatras iš 
Olandijos, teatras „Atelier” iš 
Lenkijos, Nacionalinis Ivan Va- 
zov vardo teatras iš Bulgarijos, 
Maskvos teatras „Masterskąja 
P. N. Fomenko” ir kiti žinomi 
teatrai.

2000 m. festivalyje „Mo
noklis” pirmąja premįja buvo 
apdovanotas Nacionalinio dra
mos teatro spektaklis „Meilu
žis”, kurį režisavo ir kuriame 
pagrindinį vaidmenį taip pat 
sukūrė B. Marcinkevičiūtė.

Poetė, aktorė ir režisierė B. 
Marcinkevičiūtė su monospek- 
takliais „Žodžiai smėlyje”, „Mei
lužis”, „Antigonė” bei kitomis 
aktorinėmis programomis daly
vavo daugelyje teatro festivalių 
pačiose įvairiausiose pasaulio 
šalyse - Armėnijoje, Slovaki
joje, Vokietijoje, Kolumbijoje, 
Baltarusijoje, Taivane, JAV, 
Lenkijoje ir kitur, ne kartą bu
vo apdovanota pagrindiniais 
festivalių prizais. (Elta) 

viai dalyvavo lietuvių visuome
ninėje veikloje — JAV LB Švie
timo taryboje, skaitė paskaitas 
ir vadovavo mokytojų studįjų 
savaitėms Dainavoje. Bendra
darbiavo lietuviškoje spaudoje, 
yra parašęs įvairiausiomis tem
omis daugiau kaip 650 straips
nių. Parašė lietuvių literatūros 
vadovėlių aukštesniosioms mo
kykloms, Lietuvių kalbos sin
taksę bei lietuvių kalbos prati
mus, ČALM mokyklos istoriją, 
monografiją Panevėžys, daug 
prisidėjo prie Varpo komplektų 

i išleidimo, kartu su Stase Pe
tersoniene išleido stambų dar
bą apie lituanistinį švietimą 
Šiaurės Amerikoje.

Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centras išleido Kristinos La- 
pienytės — Bareikienės trejų 
metų darbą, knygą apie moky
toją Juozą Masilionį — Juozo 
Masilionio gyvenimas ir veikla. 
Knygą sudaro 371 puslapis tek
sto ir 46 puslapiai fotonuot
raukų bei dokumentų iš J. Ma
silionio gyvenimo. Gražus vir
šelis, kurį sukūrė Ričardas 
Spitrys, atspindi knygos turinį. 
Knyga išvydo šviesą kaip tik 
prieš J. Masilionio gimtadienį 
š. m. kovo 4 dieną.

Kaip autorė K. Lapienytė ra
šo, idėja išleisti atsiminimų 
knygą buvo kilusi ir pačiam J. 
Masilioniui. Jis jau buvo pradė
jęs rinkti, kaupti straipsnius, 
leidinus, kuriuos norėjo matyti 
savo knygoje. Tai daugiausia 
straipsniai pedagoginėmis te
momis, įspūdžiai iš kelionių po 
Ameriką ir Europos šalis ir, 
žinoma, atsiminimai apie Juli
joną Lindę - Dobilą (šis žmogus 
visą laiką buvo J. Masilionio 
idealas). Deja... Paskutiniuo
sius metus atsidavęs lituanisti
nio švietimo Šiaurės Amerikoje 
istorijai redaguoti, pritrūko lai
ko savo raštams išleisti. Staigi 
ir netikėta mirtis neleido J. 
Masilioniui įvykdyti šio suma
nymo.

Ši knyga sudaryta iš trijų da
lių. Pirmoji dalis — biografinė. 
Čia supažindinama su J. Masi
lionio gyvenimu, pateikiamas 
veiklos įvertinimams. Didelis 
dėmesys skiriamas jo pedago
giniam bei vadovėlių autoriaus 
darbui. Antroje knygos dalyje, 
kuri vadinasi „Rinktiniai 
straipsniai”, rasime paties J. 
Masilionio straipsnių, kalbų sa
kytų įvairiomis progomis ir

Akt. Birutė Marcinkevičiūtė.
Jono Kuprio nuotr.

įvairiomis temomis, taip pat 
laiškų ištraukų bei kolegų, mo
kinių atsiminimų. Trečiąją kny
gos dalį sudaro svarbiausios J. 
Masilionio gyvenimo ir veiklos 
datos, pavardžių rodyklė ir bib
liografija. Bibliografinė rodyklė 
labai puikiai atspindi, koks pla
tus buvo J. Masilionio darbų 
mastas. J. Masilionis daugiau 
negu 60 metų bendradarbiavo 
Nepriklausomos Lietuvos ir iš
eivijos periodinėje spaudoje pe
dagogikos, kalbos, visuomeni
niais ir kitais klausimais.

Knygos autorė Kristina La
pienytė — Bareikienė Juozo 
Masilionio lietuvių kalbos dar
bais, jo paruoštais vadovėliais 
pradėjo domėtis dar besimoky
dama Vilniaus pedagoginiame 
universitete. Su pirmaisiais J. 
Masilionio darbais Kristina su
sipažino būtent Vilniaus peda
goginio universiteto biblioteko
je, kur rado J. Masilionio Lie
tuvių kalbos sintaksę. Paska
tinta dr. Gintauto Akelaičio, ji 
ėmėsi ruošti magistro darbą. 
M. Mažvydo bibliotekos Litua
nistikos skyriuje dar rado ir J. 
Masilionio straipsnių žurna
luose Pasaulio lietuvis, Varpas, 
Aidai.

2000 m. Kristina, vadovau
jant dr. G. Akelaičiui apgynė 
magistro darbą „Juozas Masi
lionis — lietuvių kalbos ir lite
ratūros vadovėlių autorius”. 
Deja, jos darbas Juozą Masilio
nį pasiekė per vėlai, jis taip ir 
nepamatė savo veiklos įvertini
mo.

Ištikima Juozo Masilionio gy
venimo draugė, jo žmona Pra
nutė Masilionienė, nurimus ne
tekties skausmui, pradėjo rū
pintis savo vyro atminimo įam
žinimu. Ji kreipėsi į Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrą 
su pasiūlymu padėti parašyti ir 
išleisti knygą apie Juozą Masi
lionį. Prof. dr. Jonas Račkaus
kas, LTSC pirmininkas, nera
do geresnės kandidatūros, kaip 
su Juozo Masilionio darbais su
sipažinusią Kristiną Lapienytę. 
Po kelerių metų darbo, Lietu
vių fondui parėmus, knyga bu
vo paruošta ir išvydo dienos 
šviesą. Oficialios knygos sutik
tuvės vyks š. m. gegužės 6 d. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre.

Knygą galima įsigyti Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
re.

Skirmantė Miglinienė
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