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Lietuvybę: atgaivinti, išlaikyti ar 

Kerte ~on£, 
Mirusieji' knygų neskaito 
Kadaise nepriklausomoje 

Lietuvoje buvo paskelbtas 
šūkio konkursas spaudos 
platinimo mėnesiui. Konkur
są laimėjęs šūkis buvo toks: 
Laukiniai laikraščių neskaito: 
Išeivijos atveju turbūt ta frazė 
netiktų. Gyvename juk bene 
pažangiausiuos pasaulio kam
puos, daugiausia jų kultūros 
centruos — didmiesčiuos. 
Kurgi čia mes laukiniai! 
Tačiau ar nėra kartais dar 
blogiau? Ar ne per dažnai 
esame tiesiog mirę kultūrin
gos tautos būtinai apraiškai — 
knygai? Ir tokių savo dvasioje 
šiam reikalui mirusių apstu ir 
pensininkuos, ir viduriniojo] 
kartoj, ir jaunime. Todėl šian
dien gal labiau tiktų šūkis: 
Mirusieji knygų neskaito! 
Tačiau vargu ar šios rūšies 
„lozorius" gali kokie šūkiai 
prikelti. Vis dėlto ir jų prisikė
limo stebuklu reikia tikėti, 
k a i p t a u t i n ė s s ą m o n ė s 
prisikėlimu tikėjo dar bloges
nėse sąlygose prieš šimtą 
metų aušrininkai. 

P r ieška lėd in i s sezonas 
tokiam stebuklui yra gera 
proga. Ir ne tik patiems 
prisikelti, bet ir lietuvišką 
knygą prikelti beveik iš 
priešmirtinės situacijos, kai 
dar krutančios leidyklos jau 
ima galus su galais nesudurti. 

Gerai matome ir Žinome, 
koks aplink mus čia sukasi to 
prieškalėdinio apsipirkimo 
šurmulys! Neatsispirtame jam 
ir mes patys. O to viso rezulta
tas: krautuvės per mėnesį 
parduoda ir pelno ne mažiau, 
kiek per visus metus. 

Noromis nenoromis peršasi 
mintis: o jeigu ir mūsų knygų 
leidyklos bei šių dienų 
knygnešiai prieš Kalėdas 
parduotų lietuviškų knygų 
tiek, kiek per visus metus! 
Dievuliau mano, kaip šokteltų 
aukštyn visas tas mūsų išei
vijos knyginis reikalas! 

O ar labai būtų sunku tai 
padaryti? Atrodo, visai nesun
ku, jeigu tik, perkant gimi
nėms, pažįstamiems, bičiu
liams ir kaimynams kalėdines 
dovanas, būtų pagalvota ir 
apie lietuvišką knygą. Švenčių 
progomis juk lankomi artimie
ji bičiuliai. Vienų pas kitus 
pabuvojama, pasivaišinama. 
Dažnai nenueinama ir be bute
lio konjako. 0 kodėl negalė

tume įprasti prie viso to 
nuneš t i b ič iu l iams v i ena 
prasme už konjaką daug 
pigesnes, o kita prasme daug 
vertingesnes naujas lietu
v i škąs ia s k n y g a s . Tokio 
Įpročio įsipilietinimas būtų jau 
akivaizdus Įrodymas, kad mes 
dar esame gyvi ir knygas 
skaitome. 

Paprastai prieš Kalėdas ir 
n a u j ų k n y g ų p a s i r o d o 
daugiau. Šiemet tokių taipgi 
netrūksta. Bet pagaliau argi 
viską jau taip ir turime, kas 
vertingesnio buvo anksčiau 
išleista? Vien tik į Draugo 
knygų platinimo centro vitri
nas bei lentynas pažvelgęs, 
pamatai , kiek puikių poezijos, 
prozos, dramos bei mokslo 
veikalų laukia pirkėjų. O kad 
jie pasirodytų bent prieš Kalė
das, ir lietuviška knyga 
džiaugsmingai pajustų tą 
šventišką dovanų pirkimo 
entuziazmą! 

ia proga Ši; gal aplamai 
spaudoje ver tė tų r imč iau 
paliesti šiandieninę lietu
viškos knygos situaciją išei
vijoje, ieškant jai kelių atei
tim Labai gerai, kad pereitą 
savaitę čia t a tema užsiminė 
Antanas Dundzila, pirštu 
rodydamas į leidyklas. Žino
ma, tobulai viską ir visur 
atlikti nėra lengva. Juo labiau 
mūsų leidykloms, kai anga
žuotis p lė t imuis i beveik 
neįmanoma, kai reikia visas 
operacijas tiek priemonėmis, 
tiek žmonėmis s i a u r i n t i . 
Pagaliau tam tikrų nesklandu
mų pasitaiko ir didžiulėse šio 
krašto leidyklose. Pavyzdžiui, 
prenumeruoju plačiai skaito
mą amerikiečių k u l t ū r o s 
žurnalą ir laiku sąžiningai 
nusiunčiu prenumeratos čekį. 
Bet jau ne kartą gaunu bent 
kelis vienas po kito paragini
mus užsimokėti pavėluotą 
prenumeratą. Įrodymui, kad 
esu užsimokėjęs, vis turiu 
jiems pristatyti dar ir kadaise 
išsiųsto Čekio kopiją. Taigi 
b ū k i m a t l a i d e s n i i r 
saviškiams, kurie d a r galu
tinai nenumoja ranka i knygų 
leidybą kur kas sunkesnėse 
sąlygose. O prie tų sąlygų 
pagerėjimo galėtų žymiai 
prisidėti ir bent kelis kartus 
padidėjęs lietuviškų knygų 
prieškalėdinis pirkimas. 

k. brd. 

ANTANAS SUŽIEDĖLIS 

Kai kalbame apie savo tautą ar 
tautybę, mūsų retorika (gerąja to 
žodžio prasme) veik neišvengia
mai vystosi moralistinėje plotmė
je. Esame užguita tauta, slegia
ma , naikinama, blaškoma. 
Kontekste šito blogio kiekviena 
tautinio gyvastingumo apraiška 
atrodo brangintina. Kas lietuviš
ka, tas svarbu, naudinga, tikslin
ga ir privalu. Užtat nuolatos kal
bame apie tautinius uždavinius, 
t a u t i n e s pa re igas , t au t in į 
sąmoningumą. 

Atsižvelgiant bendrinio gėrio, 
tai suprantama. Tauta, laisvai 
klestinti, laiduoja žmogaus savi
tumą, kūrybingumą, socialinį 
santykiavimą. Ta prasme tei
singa reikalauti, kad kiekvienas 
žmogus, išaugęs savo tautos 
aplinkoje, atiduotų savo įnašą 
bendram labui. Tuos, kurie pa
švenčia visą savo gyvenimą ar 
net gyvastį tautos labui — t.y. ki
tų žmonių žmogiškumui — mes 
laikome tautos didvyriais. 

Galima tačiau į tautybę žiūrėti 
ir iš kitos pusės, būtent, iš indi
vido požiūrio. Tai ypatingai svar
bi perspektyva, tautai esant 
nenormalioje būklėje. Ribojantis 
lietuvybe išeivijoje (pavergtoj tė
vynėj kitokia tikrovė), klausimai 
būtų tokie — kas išeivijos lietuvy
bėje yra veiksminga, naudinga, 
tikslinga individui? Kokiais at
žvilgiais paskiras individas, susi
jęs su lietuvybe, praturtėja kaip 
žmogus? Tauta, o ypač niokio-
jama tauta, ilgainiui tegali išsi
laikyti tol, kol ji kam nors kuo 
nors yra naudinga, veiksminga. 

Žiūrint iš tos pusės, kalba nėra 
apie pareigas, užduotis, ar sąmo
ningumą, ne apie tai, kas privalu 
ar turi būti, bet apie esamą tikro
vę ir galimybes, apie tai, kas yra 
ar gali būti — būtent, kokia yra ar 
gali būti lietuvybės vieta išeivijos 
lietuvio pasaulyje? 

Dabarties t ikrovė 
Analizuojant tokį klausimą, 

pravartu turėti mintyje tam tikrų 
faktų rėmus. Pasinaudokime ke
liais skaitmenų vaizdais. 

Spėčiau, kad didžiuma čia esan
čių atvykome Amerikon prieš 
maždaug 35 metus. Nusikelkim 
dar 35 metais anksčiau — 1913: 
tai carinių laikų Lietuva; atei
tininkuos pati pradžia; nepriklau
somybė toli gražu ne už kertės — 
juk tai laikas prieš pirmąjį pasau
linį karą! 

Per tuos pirmuosius 35 metus 
mūsų kraštą užgriuvo du pasauli
niai karai; įkurta ir užgniaužta 
nepriklausoma valstybė; po to 
Lietuvoje ėjo keletą žiauraus tero
ro metų; o išeivijoje žmonės būrė
si lageriuose ir sklaidėsi po visus 
pasaulio kraštus. 

Visa tai atsitiko per 35-rius me
tus. Palyginant su tų įvykių ska
le, per paskutinius 35-erius metus 
mums, čionykščiams lietuviams, 
neatsitiko nieko. Maža kas pasi
keitė lietuviškam gyvenime, daug 
dalykų kartojasi iš metų į metus, 
ir laikas todėl atrodo trumpas, ne
va sustojęs. 

Bet jau ilgiau gyvuoja Daina
va, negu gyvavo Nepriklausomoji 
Lietuva. 

Jokiu būdu nemanau mažinti 

Prof. dr. Antanas Sužiedėlis (Catholic L'niversity of America) Ateities 
akademiniame savaitgaly Chicagoje 1983 m. spalio mėn. 14-16 d. (čia 
spausdinamas to savaitgalio programoje skaitytos jo paskai tos 
teitstas). Nuotrauka -Jono Kuprio 

išeivijos lietuvių darbų (kiek kny
gų išleista! kiek mokyklų sukurta! 
kiek židinių, švenčių, parodų, pre
mijų ir fondų!). Bet kokiu matu 
matuojant, tai dideli pasiekimai, 
prakilę sąlygas ir laiko tėkmę. 

O tačiau pasaulis aplink mus 
žygiuoja kitokiu ritmu — šuoliais, 
konvulsijom, regis, kasmet didė
jančiu įvykių greičiu. 

Sakoma, kad per paskiausius 50 
metų pasaulis pasikeitęs dau
g iu , negu per ilgus šimtmečius 
pr.pš tai. Kaip tai sumatuosi. Bet 
šių dienų vakariečiui sunku įsi
vaizduoti pasaulį be televizijos, be 

komercinės aviacijos, be 
tiku, be kompiuterių, satelitų, ato
minės energijos ir t.t. Ši tech
nologinė pažanga šimteriopai 
padaugina žmogaus galias ir gali
mybes — tai geroji pusė. Bet dar 
svarbiau yra tai, kad dėl šito tech
nologinio progreso yra pasikeitu
si pati žmogaus būsena. Keičiasi 
žmogaus santykis su kitu žmogu
mi, jo santykis su kolektyvu ir 
tauta, jo santykis su gamta ir ap
linka ir jo paties savimonė. Kei
čiasi vertybių gradacija — šian
dien daug kas svarbu, kas prieš 
dvidešimt ar trisdešimt metų nie
kam į galvą neatėjo. Cia neturiu 
mintyje vertybių abstrakčia pras
me, bet egzistenciniu, psichologi
nės tikrovės, požiūriu — kuo žmo
gus žavisi, ko būgštauja, kuo 
rūpinasi, ko tikisi, kam priešina
si, kuo pasitenkina. 

Pravartu suminėti bent keletą 
šiandieninio žmogaus būsenos 
bruožų. 

Vienas iš pagrindinių bruožų 
tos tikrovės, kurioje gyvename, 
yra vieno žmogaus priklausymas 
nuo kito. Paprasto kasdieninio 
gyvenimo technologija darosi 
tiek sudėtinga ir yra tiek paskli
dusi, kad kiekviename žingsnyje 
žmogus yra kokio nors specialisto 
valioj, ar, bendriau imant, "siste
mos" valioje, kurios dalim jis pats 
patampa. Aukštosios technologi
jos tinklas, kuris padaugina žmo
gaus galias ir galimybes, žmogų 
priverčia be jo neapsieiti. Taigi ta 
pati aplinkybė, kuri padaro žmo
gų jėgingesniu, jį tuo pačiu pada
ro bejėgiu. Akyliai jausdamas tą 
savo bejėgiškumą, žmogus reika
lauja "teisių". Gyvename teisių 
amžiuje — žmogaus teisių, mote
rų teisių, mažumų teisių, teisių 
pirkėjų ir vartotojų, vaikų teisių, 
senų žmonių teisių, paliegėlių tei
sių, ir t.t. Didėja advokatų skai

čiai ir storėja taisyklių tomai, nes 
neišvengiamai kasmet daugiau ir 
daugiau vieno žmogaus gyveni
mą paliečia, o dažnai patąso ir su
krato gyvenimai kitų žmonių. 

Pasaulyje, kuriame žmogaus 
gyvenimas taip tampriai pareina 
nuo kitų, darosi svarbiau ir svar
biau kitus žmones suprasti — jų 
teises, jų vertybes, j lūkesčius, jų 
nepasitenkinimus. Teko skaityti 
vienam prancūzų laikrašty štai 

kokį duomenį. Žmonėms buvo 
duotas šitoks klausimas: "Ar 
mėgstate įsivaizduoti, ką jaustu-
mėte ir galvotumėte kurio kito 
žmogaus vietoje?' Prieš dešimt 
metų tik mažuma atsakė "taip"; -
pernai — jau dauguma). Kito žmo
gaus valia tampa mano gyveni
mo duomuo — norint darniai 
gyventi, reikia darniai sugyventi, 
ir tai ne vien su pasirinktais, bet 
su visais, kurie, prašyti ar nepra
šyti, gyveniman įsiterpia. 

Tai vienas dabarties bruožas — 
žmogaus gyvybinis priklausymas 
nuo kitų glaudžioj egzistencijoj. 

Kitas bruožas — tai mūsų fizi
nės aplinkos trapumas, gležnu
mas. Tai labai nauja tikrovė: dar 
prieš dvidešimt, trisdešimt metų 
apie tai nesirūpinom. Bet dabar 
labai aišku, kad žmogus, plėsda
mas savo galių ir galimybių ri
bas, tuo pačiu gali uždusti, už
trokšti, nusinuodyti ir susideginti. 
Mūsų gyvenimo erdvė, gamta, vi
sa žemės planeta yra pavojuje. 
Per šimtmečius žmogus gynėsi, 
bėgo, žuvo nuo šalčių, nuo audrų, 
sausrų, žvėrijos. Dabar balansas 
jau svyra atvirkščiai. Žmonėms 
tenka jau gintis ir bėgti nuo savo 
pačių taršos. 

Gal šiandien, dėl palankių ap
linkybių, daugeliui mūsų tie klau
simai atrodo antraeiliai. Be abejo
nės, tačiau ateityje šie dalykai 
palies visus, nes jie keičia nuosa
vybės sąvoką, teritorinių teisių są
voką ir todėl iš pagrindų pakei
čia socialinių, ekonominių ir 
politinių santykių sampratas. Vie
naip ar kitaip, žmonija turės rasti 
būdą išsaugoti žemės planetą. 
Vakarykščių priemonių nepa-

I kaks. Anksčiau tegalėjo žūti mies
tai, tautos, valstybės. Ir žuvo. 
Šiandien gali žūti visas pasaulis 
— per galiūnų konfliktą, ar net 
per klaidą. 

Šitokiame pasaulyje, kuriame 
žmogus egzistuoja nuolatinės 
grėsmės šešėlyje ir kuriame jo gy
vastis ir gerovė yra taip tampriai 
susijusi su kitų žmonių veiksmais 
ir valia, ypač svarbus žmogaus 
būsenos aspektas yra susižinoji
mas, komunikacija. Sudėtingoje 
aplinkoje, kokioje gyvename, ko
lektyvų veiksmingumas — ar tai 
žmonos ir vyro, ar didelės institu
cijos — remiasi ne jo narių pana
šumu, bet skirtingumu. Skirtingi 
interesai, skirtingos kompeten
cijos, skirtingos rolės kolektyvą 
turtina, bet tik tuo atveju, jei tie 
skirtumai suderinti, t.y. jei išven
giama konfliktų, duplikacijos, 

nesusipratimų, nevykdomų atsa
komybių, ir t.t. 

Komunikacijos klausimas savy
je yra platus ir painus daugeliu 
atžvilgių: etiniu, teisiniu, techniš
ku, psichologiniu. Kokia informa
cija yra privati ir kokia vieša? 
Kaip apsieiti su informacijos per
teklium, žinių tarša? Kokia ir kie
no yra teisė žinoti, ir kieno ir ko
kia yra teisė ir pareiga žinias 
sijoti? Nenagrinėsime čia tų te
mų, nes jos šiandienos svarsty
mam yra šalutinės. Pakanka tik 
pažymėti, kad, kaip praeito šimt
mečio civilizacijos pasikeitimus 
vadiname industrine revoliucija, 
taip šių dienų pasikeitimus tur
būt vadinsime informacijos revo
liucija — tai civilizacinis šuolis, 
kuris pasaulį iš pagrindų pakei
čia. 

Žiūrint į ateitį, galima prama
tyti daug kitų žmogaus būsenos 
bruožų, kurių pradines apraiškas 
jau dabar galime jausti. Taip 
vadinama automatika ir robotika 
keičia darbo sąvoką — mažiau be
reikia žmogaus triūso, mažiau be
reikia vykdytojų, bet daugiau 
sprendėjų, kūrėjų, ir ypač tarpinin
kų ir laidininkų tarp žmonių ir 
tarp žmogaus ir jo aplinkos. Kei
sis kalbos forma ir funkcija, kai 
didžiuma kasdieninių žmogaus 
reikmių bus patenkinama grei
čiau, tiksliau ir patogiau, naudo
jant technikinį žargoną. Keičiasi 
taip pat ir žmonių tarpusavio san
tykių ir įtakų kanalai: jie daugė
ja, platėja, bet tuo pačiu kiekvie
nas santykis, kiekviena įtaka 
plokštėja, silpnėja. 

Šitokioj šiandienos būsenoj — 
kur įtinka lietuvybė? Klausimą 
nagrinėjant iš psichologinio po
žiūrio, galime išskirti tris aspek
tus. 

Praeit ies stiprybė 
Pirmasis aspektas yra lietuvy

bės reikšmė žmogaus identiteto 
formavimui ir išlaikymui. Tokia
me pasaulyje, kurį trumpais ški
cais apibrėžėm, yra pavojus žmo
gui, kaip individui, paskęsti 
įvykių sąmaišoj, likti vien anoni
mine dalele didelės ir sudėtingos 
kolektyvinio gyvenimo mašineri
jos. O visgi kiekvienas žmogus 
yra savitas, ir kiekvienas natūra
liai siekia tą savo savitumą iš
skleisti, išreikšti, pabrėžti, nes tuo 
savitumu remiasi žmogaus savi
monė, savigarba, savivertė. Taigi 
galime suprasti, kad dažnas įsū-

(Nukelta į 2 psl.) 
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šviesa ir l^ipt Nuotrauka K. 
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Lietuvybę: atgaivinti, išlaikyti ar sukurti? 
(Atkelta iš 1 psl.) .*••'««*--***-*, rx 

nytas vaikas ieško savo natūra
lių tėvų — tai ieškojimas- savo 
''šaknų." Kiti atseka savo pro
senelius per ilgas generacijas — 
gera žinoti, iš kokių tolumų ir ko
kiais keliais asai pats toks atsira
dau. Didžiuojasi juodasis, atsekęs 
savo giminę iki kurio - ne - ku
rio Kunto Kintės, nes ten tai bu
vęs laisvas žmogus, jėga išrautas 
iš savo krašto. 

Dabarties žmogus iš praeities 
stiprybę semia. Kokiu greičiu pa
saulis beriedėtų, dabarties žmo
gus yra savo žmogiškumą dau
giausia paveldėjęs iš praeities 
amžių, per tarpininkavimą savo 
tautos. Kai sąlytis su tauta nu
trūksta, nutrūksta taip pat ir tam 
tikras savo "vietos", savo "šak
nų" pajautimas. Sociologinės emi
grantų studijos rodo, kad atvykė
lių vaikai (antroji generacija) 
greitai įsijungia į naująją aplin
ką ir netgi sąmoningai atsitolina 
nuo tėvų tautybes — nes "šak
n y s " aiškios, jei ir neveiksmingos 
naujame krašte. Bet vaikų vaikai 
(trečioji generacija) sąmoningai 
ieško sąlyčio su senelių tradi
cijom, kalba, tautos istorija. 

Reikia tačiau turėti mintyje, 
kad šitokia lietuvybė, "šaknų" 
prasme, yra ribota, dalinė, ir dau
giausia paviršutiniška. Ji veiks
minga žmogaus gyvenime tik la
bai bendra prasme — tik tiek, kiek 
ji param8to žmogaus savimonę, 
savivertę. šiuo požiūriu vertin
giausi lietuvybės aspektai yra tie, 
kurie yra seniausi. Šaltinis čia ne 
Nepriklausomoji Lietuva ir ne 
mūsų pačių išeivijos lietuvybės 
formos, bet istorinė, senovės Lie
tuva. Susirūpinę savo tautos da
bartiniais vargais ir savo pačių 
lietuviškos aplinkos tęstinumu, 
mes gal per mažai savo talentų ir 
išteklių skiriame sutelkti savo 
palikuoniams, lietuviškų "šaknų" 
ieškotojams, ilgų šimtmečių Lie
tuvos kultūros, sakyčiau, kons
pektą. Atidėjus savo patriotiškus 
•taigi neobjektyvius) akinius į ša
lį, būtų gerai, jei kaip nors galėtu
me sutelkti tai, kas iš Lietuvos 
praeities tikrai verta atsišaukti, 
atgaivinti, suprasti, išryškinti, 
tai, kas iš lietuvių tautos išgy
venimų žmogų kilnina, taurina. 

Savita erdvė 
Pirmąja prasme, taigi, lietuvy-

bė yra reikšminga, kaip žmogaus 
identiteto laidininke. 

Žiūrint iŠ individo perspekty-

Imtynės su lokiu M. E. Andrioli 
Dailininkas Mykolas Elviras Andrioli (1836-1893), gimęs Vilniuje, 
meną studijavęs Italijoje, dirbęs Paryžiuje ir Londone, 1863 m. sukili
mo dalyvis, nutapęs gausių paveikslų legendarinės Lietuvos temomis. 
Kauno katedrai sukūrė religinėm temom paveikslų, taipgi iliustravo 
Adomo Mickevičiaus „Poną Tadą" ir „Konradą Valenrodą" bei J . L 
Kraševskio „Kunigą". 

giau savo tėvynės. Buvo gera ir 
prasminga lietuviui kariui būti 
kariu Lietuvoje, ir paštininkui bū-

— katalikiškas kraštas Sovietų 
Sąjungoje. 

Į klausimą žiūrime iš individo 
ti paštininku — todėl ir steigėme perspektyvos. Dabartinėms lietu-
karių ramoves ir paštininkų susi- vių išeivių kartoms tos lietuvybės 
būrimus. Atkūrėmė ateitininkus, formos, kurias išlaikėme iš Nepri-

vos, daug svaresnis antrasis as
pektas — tai lietuvybė kaip dalis 
žmogaus gyvenimo erdvės. Nor
maliose sąlygose savo žemėje 
tauta sudaro žmogaus socialinės 
aplinkos visumą. Toje aplinkoje 
žmogus gyvena, veikia, formuoja 
ryšius ir draugystes, randa savo 
reikšmę ir vertę kitiems, renka at
pildus ir pasitenkinimus, spren
džia gyvenimo mįsles. Tai žmo
gaus konkreti būtis ir buveinė — 
čia jis jaučiasi savas, priklausąs, 
reikalingas, saugus, štai mano 
vaikai, mano draugai, mano že
mė, tėviškė, mano namai! 

Šita prasme kiekvieno lietuvio 
lietuvybė yra savita. Bendra yra 
uk tai, kuo dalinamasi, susijus su 
kitais, pavyzdžiui, kalba, darbu, 
pažiūrom. Šitos lietuvybės — as
mens gyvenimo erdvės — negali
ma perduoti kitam. Ji keičiasi, są
lygoms keičiantis, ir miršta su 
žmogum. Jos negalima pratęsti ar 
paveldėti, kaip negalima pratęsti 
ar paveldėti kurio žmogaus pro
fesinės karjeros. Gali likti darbai 
ir kūryba, ir jei tie darbai ir kūry
ba pakankamai svarūs ir neiš
tirpsta laiko tėkmėj, jie pasilieka 
tautos turtų aruode, kuriame tau
tos palikuoniai randa savo "šak
nis." 

Normaliose sąlygose netenka ir 
nereikia šitos lietuvybės — asme
nų gyvenimo erdvės — saugoti. Ji 
keičiasi su žmonėmis ir su laiku. 
Nepriklausomos Lietuvos lietuvy
bė nebuvo atgaivinta iš senovės, 
bet sukurta tam laikui tų žmonių, 
kurie toj aplinkoj statė ir vystė sa
vo gyvenimus. 

Išeivijos sąlygos šiuo atžvilgiu 
nėra normalios. Karas ir tėvynės 
okupantas atėmė žmonėms jų 
gyvenimo erdvę. Ilgus metus dar 
tikėjom, kad tai laikina nelaimė, 
kad "išvietinti" žmonės Lietuvon 
sugrįšime. Todėl su didele ener
gija ir pasiryžimu išeiviai dirbo 
lietuvybę išlaikyti, reiškia, išlai
kyti nuosavą gyvenimo erdvę. 
Būrėmės į sąjungas, organizaci-
jas ir ratelius, vienus daugiau, ki
tus mažiau reikšmingus, idant 
tarpusavy išsaugotume kuo dau-

skautus, šaulius, inžinierius, at
kūrėmė moteris, sportininkus, ir 
t.t. ir t.t. Su mažomis išimtimis, 
tai lietuvybės formos ir apraiš
kos, pratęstos iš Nepriklausomo
sios Lietuvos. 

Tas formas išlaikyti visų pirma 
buvo išeivijos rezistencinis aktas 
— neleisti okupantui užgniaužti, 
nužudyti to, kas sukurta, kad vie
ną dieną visa tai galėtų grįžti Lie
tuvon, kur tai priklauso ir pritin
ka. Tas formas išlaikyti yra taip 
pat ir gyvybinis aktas žmonių, ku
rių gyvenimo erdvė buvo taip 
žiauriai ir taip staigiai suardyta. 
Išeivijos lietuvybė yra arena, vie
niems didesnė, kitiems mažesnė, 
kurioje lietuviai žmonės išreiškia 
ir įprasmina savo būseną. Tai 
nepakeičiama arena rašytojui, ku
ris tesireiškia lietuvių kalba; tai 
dėkinga arena visuomenės veikė
jui, kuriam reikalinga prielanki 
viešuma; tai prasminga dirva jau
nimo auklėtojams ir mylėtojams. 
kurie sugeba pasiekti jaunų žmo
nių sielas. 

Nežiūrime čia į šių darbų ir 
veiksmų turinį: yra didelių rašy
tojų ir grafomanų; turim pasi
aukojusių, darbingų veikėjų, o 
taip pat reikalų makaluotojų — ir 
vienam ir kitam lietuvybės foru
mas yra veiksmingas. Veiksmin
gas tol ir tiek, kol ir kiek jisai nau
dojamas asmens saviraiškai. 

Šitoji lietuvybė — Žmogaus gy
venimo erdvės prasme — miršta 
su tuo žmogumi, kuris ją susiku
ria. Kolektyviniu požiūriu, šitoji 
lietuvybė keičiasi, kaip keičiasi 
gretos lietuvių žmonių, ir neiš
vengiamai palaipsniui nyksta, 
nes naujų kartų žmonės jon ne
įtinka. Šitosios lietuvybės negali
ma "išlaikyti", nes ji tetinka jos 
kūrėjams, taigi tiems, kurie joje 
gyvena ir gyvuoja. Jei išeivijoje 
lietuvybė dar gyvuos, kai dabarti
niai jos puoselėtojai išeis iš akty
vo, tai ji gyvuos kitokia. 

Kokia? 

klausomosios Lietuvos, yra dau 
giau ar mažiau reikšmingos, nes 
tai gyvenimo erdvės tąsa. Kokia 
lietuvybė prasminga tiems, kurie 
ateina po dabartinių kartų? Kas 
lietuvybėje veiksminga žmogui, 
kurio ryšys su Lietuva yra nomi
nalinis, kurio lietuviškas identite
tas ribojasi lietuviškomis "šakni
mis"? 

Atsakymas iš principo nesun
kus — reikšmingi bus tie lietuvy
bės aspektai, kurie įtiks į gyvena
mojo laiko pulsą. Kalbėjome, kaip 
pasikeitęs pasaulis per paskiau
sius keletą dešimtmečių. Tokiam 
pasauly — kokia lietuvybė įtinka? 

Einant prie konkretumų, leng
viau užklausti negu atsakyti. Ta
čiau stebint šių dienų gyvenimą, 
j au pora a tžvi lg ių siūlosi 
savaime, ir jie įdomūs tuo, kad 
mus kreipia priešinga kryptimi, 
negu esam įpratę galvoti. 

Pirmasis atžvilgis — kalbos. Sa
vo kalba didžiuojamės. Tai sena, 
turtinga, skambi kalba. Lietu
viams buriantis vienoje vietoje — 
savo žemėje — kalba per šimtme
čius yra laidavusi tautos gyvybę, 
įsprausta tarp rasų, lenkų, vokie
čių, vargu ar be savitos kalbos bū
tų tauta sukilusi ir dvidešimtam 
amžiuje vėl susikūrusi nepri
klausomą valstybę. 

Kitaip yra išeivijoje. Išbarsty
tiems po kitus kraštus ir įaugu
siems į tų kraštų aplinkas lietu

vių kalba darosi ne gyvenimo 
laidas, bet gyvenimo slenkstis.' 
Pasaulyje, kuriame, kaip matė
me, darosi vis svarbiau kitus žmo
nes suprasti, kuriame todėl vis 
svarbesnis darosi greitas, tikslus, 
efektyvus susižinojimas, mažu
mos kalba yra neveiksminga. To
dėl kalba gali likti lietuvybės ob
jektas, bet negali likti lietuvybės 
priemonė. Tos lietuvybės formos, 
kurios nesiremia kalba — būtent, 
muzika, šokiai, menas, švenčių 
tradicijos ir papročiai, — gyvuos 
ilgiau. 

Antras atžvilgis — atvirumo. 
Kaipo maža tauta, kuriai visuo
met grėsė pavojus ištirpti mišiny
je su kitom, esam linkę bū
ti užsidarėliai. Kalbam sau, 
dainuojam sau, vertinam savo 
grynumą ir apgailestaujame prie
maišas. Akcentas lietuvybę "iš
laikyti" įtaigauja ribotis nuo ki
tų, savitumą saugoti. Kaip 
matėme, tai veiksminga tiems, ku
riems lietuvybė sudaro svarbią 
dalį būsenos erdvės 

O platesniam pasaulyje vietos 
ir laiko ribos kasmet silpnėja, ir 
su įtarimu žiūrima į tuos, kurie ki
tiems užsklendžia uždangą. Čia 
glūdi, sakytume, lietuvybės dile
ma — kuo tampresnis ir grynes
nis jos branduolys, tuo trumpes
nė bebus jos gyvastis. Mūsų 
jaunieji, kurių sąlytis su lietuvy
be yra nominalinis, neieškos joje 
užuovėjos nuo svetimybių. Jau
nam žmogui lietuvybė yra veiks
minga, jei tai proga save, kaip 
žmogų, praturtinti, o ne apibrėžti, 
suvaržyti. 

Taigi ateityje lietuvybė bus tiek 
gyvastinga, kiek dabartiniai jos 
puoselėtojai sugebės ją ne sau 
konservuoti, bet pasauliui atverti, 
"eksportuoti." m 

Trečias atžvilgis — pozityvu
mas. Kaip tauta, kaip valstybė, iš 
tiesų esame išgyvenę didelę 
skriaudą. Savo žemėje taikingai 
tvarkęsi, buvome užguiti, didžių
jų galiūnų išduoti ir parduoti, iš
tremti, pamiršti. Kėslai į Lietuvos 
žemę ženklina visą mūsų tautos 
istoriją. Tad tauta turėjo priešin
tis, gintis, kovoti. Kova už laisvę, 
už tėvynę poetų aprašyta, daino
se apdainuota. Ir dabar kovoja
me. Kovos motyvas mūsuose švie
čia tauriom spalvom. 

0 pasaulyje — karai, kovos ir 
konfliktai yra tapę piktais žo
džiais. Karų jau nebegalima lai
mėti. Kovingi žmonės, tai pa
vojingi žmonės. Kai sudėtingame 
pasaulyje vienas nuo kito taip 
stipriai priklausome, tenka žmo
nijai verstis tarpusavio susiprati
mu, sutartimis, derybomis, komp
romisais, netgi tais atvejais, kai 
labai aišku, kur tiesa ir teisybė. 

Jaunimo, kuris akyliau negu 
mes jaučia pasaulio trapumą, ko
vos motyvas nepatraukia. Saky
tum gal — kovoti su blogiu, ar 
skleisti gėrį, koks skirtumas? Ar 
stoji prieš priespaudą, ar už lais
vę, regis, tas pats dalykas. O vis
gi veikiau pasisakoma ui žmo
gaus teises, pavyzdžiui, ut lenkų 
solidarumą, negu prieš komuniz
mą, lengviau stojama už skriau
džiamus, negu prieš skriaudėjus. 

Andrioli Dainius-vaidila lenkų nelaisvėje 

Lietuvių Dailiojo meno 
institutui išeinant viešumon 

Rezistencinis nusiteikimas 
veiksmingas tol, kol priešas arti ir 
grėsmė reali. Savo kasdienos gy
venime per toli esame nuo tos 
grėsmės. Todėl ilgainiui išeivijos 
lietuvybė negali remtis protestu. 
Liks tai, kas pozityvu, patrauklu, 
kas sklandžiai į gyvenimo tėkmę 
įtinka. 

1980 m. kovo mėn. įsikūrusi Lie
tuvių fondo meno puoselėtojų 
komisija 1983 m. pradžioje oficia
liai pasivadino Lietuvių Dailiojo 
meno institutu, kuris buvo inkor
poruotas Illinois valstijoje kaip 
pelno nesiekianti menui globoti 
draugija. Kaip anksčiau buvo 
spaudoje rašyta, LDMI yra tamp
riais ryšiais surištas su Lietuvių 
fondu, nes iš statute numatytų de
vynių tarybos narių (direktorių), 
šeši yra LF skiriami. Nereikia aiš
kinti LF reikšmės išeivijos kultū
riniame gyvenime. Daugiau 20 m. 
organizacinė patirtis ir mūsų vi
suomenės išreikštas pasitikėji
mas Lietuvių fondui yra reali ba
zė LDMI-to pradžiai ir plėtotei. 
Betgi pati didžiausia atsakomybė 
tenka pačiam institutui. LF nėra 
įpareigotas vedžioti naujagimį už 
rankos, bet leisti jam pačiam 
atsistoti ant kojų ir su pasitikėji
mu žengti pirmuosius žingsnius. 

Panašiu pavadinimu pokario 
metais buvo įkurtas Lietuvių Dai
lės institutas, suorganizavęs ge
roką skaičių meno parodų Vokie
tijoje ir už jos ribų, įskaitant ir 
JAV. Vienas instituto tikslų buvo 
apjungti visus laisvojo pasaulio 
lietuvius menininkus. Kiek jam 
tai pavyko ar ne, tai ne šio raši
nio tikslas gvildenti. Nežiūrint 
vardų panašumo. Lietuvių Dailio
jo meno instituto uždavinys yra 
skirtingas. LDMI neorganizuoja 
menininkų, bet narius, norinčius 
remti mūsų dailę ir besirūpinan
čius dailės kūrinių ateitimi. 

Neskaičiuojant anksčiau sumi
nėtų trumpų ir prabėgomis pa
teiktų spaudoje žinučių apie LDM 
institutą, dabar yra pribrendęs 
laikas plačiau aptarti ne tik insti
tuto reikšmę, bet ir jo struktūrinę 

2vilgsnis į ateitį 
Žiūrėdami į ateitį, prisimin

kime perspektyvą, iš kurios šią te
mą nagrinėjame. Nekalbame apie 
tai, kas gali vykti Lietuvoje ir 
kaip lietuvių gyvenimas ten gali 
keistis vienoj ar kitoj politinių 
įvykių konjunktūroj. Nekalbame 
taip pat apie dabartinius arba 
pramatomos ateities lietuvių išei
vijos uždavinius — nėra jokios 
abejonės, pavyzdžiui, kad vienas 
iš reikšmingiausių darbų yra iš
laikyti laisvo pasaulio dėmesyje 
Iietuvoje vykstančią religinę rep
resiją, nes šiuo atžvilgiu mūsų 
tautos situacija yra sui generig 

sudėtį ir santykius su visuomene. 
Dėl Instituto reikalingumo nie
kas neabejoja: išeivijos kultūrinis 
lobynas vienokia ar kitokia for
ma turi būti išsaugotas ateičiai. 
Liūdna, kai, mažėjant knygų skai
tytojų skaičiui, lietu\iškos kny
gos kelias krypsta į rūsį ar šiukš
lių dėžę, bet dar liūdniau, kai 
panašus likimas ištinka paveiks
lą, kuris savo esme yra vienkarti
nis. Sunku tuo patikėti, bet praei
tis savo faktais nėra gailestinga 
ir etninių mažumų kultūrai neda
ro išimčių. Ta prasme reikalas nė
ra diskutuotinas ir didžiai lietu
vių d a l i a i s u p r a n t a m a s . 
Sudėtingesnis klausimas yra ins
tituto forma ir vidinė organizaci
ja. 

LDM institutas susideda iš tri
jų dalių: tarybos ("board of direc-
tors"), valdybos (vykdomoji funk
cija) ir iš Menininkų komisijos 
(meno reikalams). Šiuo metu ta
rybą sudaro Šie asmenys: dr. K. 
Ambrozaiti3, dr. G. Balukas — 
pirmininkas, dr. A. Gleveckas, A. 
Janusas, A. Markelis — sekreto
rius. V. Naudžius, dr. J. Račkaus
kas, dr. A. Razma ir V. Vepštas. 
Vėliau reikalų vedėjo pareigoms 
buvo pakviestas K. Barzdukas. Į 
valdybą įeina dr. G. Balukas — 
pirmininkas, A. Fremareck, E. 
Holenderis, A. Janusas, A. Mar
kelis, R. Pauperienė — pirmoji 
sekretorė, B. sontaitė ir V. Vepš
tas. Meno reikalams spręsti suda
ryta menininkų komisija, šiuo me
tu susidedanti iš dailininkų M. 
Ambrozaitienės, V. Baiukienės, J. 
Kelečiaus, P. Lapės, I. Vainorie
nės ir R. Viesulo. 

LDM institutui išeinant į viešu
mą, iškyla pačios organizacijos 
klausimas. Tolimesnis instituto 
žingsnis, tai įsipilietinimas lietu
viškoje visuomenėje, ir jos para
ma bei pasitikėjimas institutu. 
Kaip Illinois valstijoje inkor
poruota pelno nesiekianti draugi
ja, tolimesnėje veikloje ji negali 
priklausyti vien nuo mecenatų, 
kurių, ačiū Dievui, turime nema
žai; ji priklausys nuo metinių na
rių aukų. šiuo metu yra organi
zuojamas nariams verbuoti 
komitetas. Taigi tolimesnė veikla 
išryškės ne tik instituto organi
zuotume, bet ir visuomenės mo
raline bei materialine pagalba. 
Institutas nesiribos vien Chica-
ga, bet sieks visas lietuvių ap
gyvendintas vietoves. Tik abipu
sis reikalo supratimas pade* 
purenti dar lig šiol niekeno nekul
tivuotus dirvonus. 

pagrindinis kapitalas būtų vėliau 
grąžintas. Šis kilnus LF žingsnis 
instituto labai vertinamas, atsi
žvelgiant į tai, kad LF ne vien tar
nauja menui, bet finansiškai pa
deda visoms kitoms kultūrinėms 
institucijoms, švietimui, Lituanis
tikos katedrai ir kitur. Kompeten
tinga menininkų komisija, vado
vaujama R. Viesulo ir P. Lapės, 
atrinko apie 200 Domšaičio pa
veikslų reprezentacijai, kaip ne
liečiamus, skiriamus studijų rei
kalams. Tuo pačių metu buvo 
atrinkti antraeiliai kūriniai, skir
ti pardavimui. Juos pardavus, bū
tų galima įsigyti kitų menininkų 
kūrinių ir atmokėti LF skolą. 1983 
m. balandžio mėn. Čiurlionio ga
lerijoje ir per Lietuvių dienas Chi-
cagoje Kezio "Galerijoje" buvo 
parduoti 65 aliejiniai ir paletiniai 
paveikslai, už kuriuos surinkta 
per 43,000 dolerių; iš jų 10,000 
dol. atmokėta LF ir mokami mė
nesiniai mokesčiai už M.V Dobu
žinskio neseniai nusipirktą 40 pa
veikslų "Senosios Lietuvos" ciklą. 
Kai kas prikiša, kad Prano Dom
šaičio išparduodami paveikslai, jų 
neišanalizavus, be jokios doku
mentacijos. Tokie tvirtinimai nea
titinka tiesą. Kaip anksčiau mi
nė jau , p a r d a v i m u i sk i r t i 
paveikslai buvo atrinkti kom
petentingos menininkų komisi
jos. Prieš juos išstatant į parodą, 
jie dar kartą buvo persijoti ameri
kiečių meno vertintojo John For-
vvalter, sukataloguoti, sudarant 
aukštos kokybės skaidres. Žino
ma, būtų geriau, jeigu pajėgtume 
išlaikyti vienoje vietoje visus 
menininko kūrinius, parūpintus 
turtingo mecenato. Bet, deja, ne
turime tiek daug lietuviškų mili
jonierių, besirūpinančių menu, ir 
negalime šiuo atveju surinkti vi
są Domšaičio kūrybą: dalis jos 
yra pas privačius asmenis Vokie
tijoje ar Pietų Afrikoje, dalis iš
sisklaidžiusi po tų kraštų muzie
jus. Dabar mes tik galime 
džiaugtis Domšaičio palikimu, 
laukdami, kad gabi meno kritiko 
plunksna jį sugražins į meno is*-
torijoj jam priklausančią vietą. 

Kalbant apie Domšaitį , reikia 
pridėti, kad tuoj susilauksime vei-
kalo-albumo, naujai perspausdin
to Pietų Afrikoje anglų kalba apie 
šį žymųjį dailininką. Prieinama 
kaina jį bus galima gauti Ameri
koje pas Lietuvių Dailiojo meno 
instituto spaudos platintojus. 
Taip pat daroma žygių parodyti jo 
kūrinius svarbesniuose Amerikos 
muziejuose. 
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Kas lig Šiol instituto nuveikta? 
LDMI yra perėmęs iš Lietuvių 
fondo apie 760 įvairios technikos 
Prano Domšaičio paveikslų (dau
giausia aliejus). 45 darbai tebėra 
pas A. Domšaitienę ir pagal su
tartį jie bus atgabenti į Chicagą 
vėliau. LF juos nupirko labai pri
einama kaina, už 130.000 dolerių, 
ir be jokių nuošimčių juos perlei
do LDM institutui su sąlyga, kad 

Kitas svarbus LDM instituto 
projektas, tai M.V. Dobužinskio 
40 paveikslų "Senosios Lietuvos" 
ciklas, įsigytas 1983 m. pavasarį. 
Šiuo metu paveikslai yra kata- -
loguojami ir rengiami paro
dai. Ką konkretaus LDMI gali 
duoti visuomenei? Iki šiol nema
žai padaryta, globojant jau be
veik išslystančius iš lietuvių ran
kų meno kūrinius. Ateityje ta 
problema bus aktualesnė. Pati kū
rinių apsauga, patalpos, tinka
mas vėdinimas ir temperatūra rei
kalauja daug lėšų, todėl pradžioje 
institutas negalės daug duoti, iš
skyrus aplinkraštinę informaciją 
apie savo veiklą ir per spaudą. Vė
liau naujų leidinių ir knygų bei al
bumų leidimas turėtų būti institu
to veiklos dalis, bet visa tai pareis 
nuo visuomenės paramos ir ištek
lių, finansuojant tą veikalą. Taip 
pat pareis ir nuo žmonių, atsida
vusių kultūrinei veikiai, nuo jų pa
sišventimo ir sugebėjimų ir nuo 
bendros menui globoti ameri
kinės aplinkos. 

Baigiant dar reikėtų pažvelgti į 
kompetencijos sąvoką. Kai vis
kas šiame krašte taip specializuo
ta, reikėtų tikėtis, kad dailės sritį 
turėtų tvarkyti patys dailininkai. 
Iš tikrųjų taip nėra. Dažnai, o kar
tai net išimtinai. į visai svetimas 
3ritis ateina ne tos srities spe
cialistai, bet gabūs organizato
riai. Jei Lietuvių fondą būtų orga-
n i z a v ę f o n d ų s t e i g i m o 
specialistai, tai šiandien to fondo 
greičiausia neturėtume. Jį kurt 
medicinos daktarai, inžinieriai, 
žurnalistai, raštininkai ar kores
pondentai. Galbūt jie savo pro
fesijose istorijos bus užmiršti, bet 
išliks kaip lietuviškos kultūrinės 
veiklos rėmėjai, premijų skyrėjai, 
mecenatai ir Lietuvių Dailiojo me
no instituto steigėjai. O tiems, ku
rie skundžiasi, kad ir be jų pagal' 
bos gyvenimas eina pirmyn, 
patartume nusiimti laurų vainiką 
ir maišantis tarp mirtingųjų savo 
tėvišku patarimu įsijungti į pozy-
vią veiklą Kiekviena veikla neap
sieina be klaidų. Tobulai "veikia" 
tie, kurie nieko neveikia. 

Adolfas Markelis 
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Danutė Nasvytytė — išraiškos šokio pradininkė Lietuvoje 
I S O L D A I. P O Ž E L A I T Ė 

J -PAVIS 
Danutė Nasvytytė pradėjo 

mokytis išraiškos šokio paly
ginti vėlai. Būdama 20 metų 
pasirodė su Juttos Klamt 
meno šokio mokykla Vokie
tijoje per 1936 metų olimpiadą 
Berlyne. Ketverius metus ji 
mokėsi ir lavinosi šitoje šokio 
mokykloje. 1939 metais grįžo 
atgal, įkūrė pirmą meno šokio 
studiją Lietuvoje ir suruošė 
keletą koncertų Kaune. Jo s 
studija turėjo didelį pasiseki
mą ir daug mokinių. Prade
dan t nuo mažiukių klasės, pas 
ją mokėsi ritminės gimnasti
kos ir išraiškos šokio gimna
zistės, jaunos studentės ir 
valdininkės. J i taip pat vedė 
šokių klasę. Šios grupės moki
nės j au greitai pasirodė Kauno 
teatro scenoje. 

Kaip jai pavyko, per paly
ginti trumpą laiką, pasiekti 
tokių rezultatų? Daugumas 
šokių grupės mergaičių nebu
vo prieš tai lankiusios baleto 
a r šokių klasių. Tiesa, visos 
turėjo nepaprastai didelį užsi
degimą šokti, o jaunoji moky
toja sugebėjo savo mokinėse 
įžiebti entuziazmą, pasiauko
jimą ir meilę išraiškos šokiui. 
Be to reikia atsiminti, kad 
kiekvienas žmogus iš prigim
ties turi savyje meniško 
sugebė j imo p r a d u s , š i t i e 
p rada i natūraliai reiškiasi pas 
m a ž u s va ikus : j i e p i e š i a , 
dainuoja, šoka be jokio dirbti
numo, jokio savęs varžymo. 
Tik vėliau šitie gabumai yra 
aplinkos ir .auklėjimo įtaigau
jami ir dažnai net slopinami. 
Judesys y r a neatskir iamai 
susijęs su mūsų gyvenimu ir 
lydi mus nuo lopšio iki mirties. 
Vis i išmokome daugiau ar 
raažiau grakščiai judėti. Kai 
kurie žmonės jau iš prigimties 
g e r a i v a i d o r a u m e n i s ir 
koordinuoja judesius. Dažnai 
jie "turi ir gerą pusiausvyros 
p a j a u t i m ą — r e i k a l i n g ą 

Danutė Nasvytytė (1916-

sukimuisi, ir lengvą pakilimą 
— būtiną šuoliams, ir natūra
lų palinkimą pabrėžti pasako
j imą j u d e s i a i s . Tokiems 
žmonėms žingsnis į išraiškos 
šokį — muz ikos sukel tų 
nuotaikų išraišką, ar vaizduo
tės išsipasakojimą judesiais, 
ar choreografuotų figūrų ir 
žingsnių derinį — yra greites
nis ir lengvesnis. 

Danutė Nasvytytė ir kai 
kurios jos mokinės buvo 
natūralios šokėjos, jeigu taip 
gal ima būtų jas pavadinti . 
Pa s tokias jautrias šokėjas 
išraiška papras ta i stipresnė už 
techniką. Man būnant jos 
mokine, dažnai teko stebėtis 
jos gera koordinacija — grakš
čiais galvos, rankų ir pirštų 

pasaulį, visiškai įsigyventi į 
temos išraišką. Daug šokėjų 
svajoja pasiekti tokį ekstazės 
m o m e n t ą . Deja, n u g a l ė t i 

• kūną , a t p a l a i d u o t i sielą, 
I išreikšti savo vidinį pasaulį 
Į šokyje yra skirta tik mažai 
• išrinktųjų saujelei. Tos tobuly-
I bes Danutė siekė per 10 metų 

trukusią solistės karjerą. Kaip 
I pedagogė ji stengėsi įkvėpti 
Į jos troškimą savo mokinėms ir 
i kaip choreografė siekė jos 
Į savo studijos pasirodymuose. 

Koks būtų buvęs Danutės 
I Nasvytytės šokėjos, pedago-
I ges ir choreografės kelias 
I Lietuvoje? Nežinia. Įvykiai 
i tėvynėje privertė ją ir daugelį 
t tautiečių pasirinkti nelengvą 

Ą i š e i v i j o s d a l i ą . D a n u t ė 
skaudžiai išgyveno gabiausių 
mokinių išsisklaidymą, studi
jos netekimą, naujų mokinių 
emigraciją į įvairius pasaulio 
kraštus . Ir taip svetimame 
krašte jai reikėjo vėl viską 
pradėti iš naujo. Išeivija, ypa
t ingai pirmieji metai, nėra 
labai t inkama d i rva talento 
puoselėjimui, o įsikūrimo sąly
gos Australijoje buvo neleng
vos. Vis dėlto 1952 metais 
Danutė įsteigė meno šokio 
studiją Melbourne. Neužilgo 
jon subūrė šokėjų grupę, 

- kurios patronu buvo žino-
judesiais bei j au t r ia veido m a s i s Australijos dirigentas 
bruožų išraiška. Pirmą kartą Sir Bernard Heinze. „Endy-
betgi p a m a č i a u D a n u t ę m į 0 n " spektakliui pagal John 
N a s v y t y t ę s c e n o j e š v . Antill muziką ir Robin Love-
Kazimiero seserų kongrega- j j o y dekoracijas Danutė sukū-
cijos mergaičių gimnazijoje, j r ė choreografiją, o jos studijos 
Jo s šokis padarė didelį įspūdį m o k i n ė s atliko šokius. Vertė-
pub l ika i . S t a i g a , šokėja i t ų paminėti, kad pats kompo-
prisiartinus prie degančios zįtorius dirigavo orkestrui. Tai 
žvakės, balta, papūs t a ranko- D U V O didelė garbė Danutei ir 
vė užsidegė! Ta i buvo baisus p a k i l u s jos karjeros momen-
momentas. Bet Danutė taip ^ g Australijoje. Po 1959 metų 
troško būti šokėja, kad šis jį atsidėjo pedagogės darbui 
ugnies krikštas neatbaidė nuo ! provincijoje. Dar 30 metų 
siekiamo tikslo. Anaiptol, gal m o k ė jaunuoles šokti katalikų 
net daugiau paska t ino atsi- gimnazijose Sale ir apylin-
duoti šokiui. Vėliau studijoje kėse, tuo įrodydama savo 
pastebėdavau, kad mcmen- meilę ir atsidavimą išraiškos 
tais D a n u t e i p a v y k d a v o šokiui. 
pamiršti savo „Aš5*, atitrūkti 
nuo žemės, pas iner t i Į kitą 

pianistė 
Nasvytyte, studijos 
ir mokinės Liusė 

Saite ir i. Poželaitė. 

Pirmoji iš dešinės išraiškos Šokio šokėja ir pedago
gė Rosalia Chladek. 
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Japonų haiku 

Ruduo 
Gegutės kukū, 
o per bambuko lapus 
sunkias pilnatis. 

BASO (1644-1694) 

Perveria šaltis, 
kai užminu šukas 
mirusios žmonos. (1) 

O, trumpos dienos! 
Tik lengvos pėdos smėly 
Juigahamos. (2) 

BUSON (1716-1783) 

Mačiau mėnulį 
ir širdim sakau sudie 
šitam pasauliui. (3) 

ClJO (1703-1775) 
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Baso haiku tekstas, išrašytas 
japonų rašmenimis. 

Aki \ 

Japonų rašmuo (skaitomas „aki"), reiškiantis rudeni. 

Su tuo, kurs mąsto 
ir netaria nei žodžio, 
džiaugiuos vėsuma. (4) 

HIJAKUČI (1749-1836) 

Auksinės chrizantemos 
ir baltosios. O kitų 
nei neminėkim. (5) 

RANSECU (1654-1707) 

(1) Pagal japonų papročius, kad neatsitiktų 
nelaimė, nukritusias ant grindų šukas reikia pirma 
užminti, tada jas pakelti. 

(2) Juigahama — paplūdimys prie Kamakura 
miesto. Pažodžiui reiškia karsto šaltinio paplūdi
mį. Japonijoj, vulkaniniam krašte, yra vietų, kur 
karštas vanduo sunkiasi per smėlį. 

(3) Pažiūrėjus į mėnulį, gražiausią jai rudens 
objektą, poetė gali ramiai mirti. Haiku parašytas 
mirties patale. 

(4) Vėsiu rudens grožiu galima labiau grožėtis, 
kai niekas nieko nesako. Laimingas žmogus, kure 
turi draugą, žinantį, kada tylėti. Hijakuči buvo 
vienas iš Buson mokinių. 

(5) Auksinė chrizantema — tobulumo simbolis. 
Balta chrizantema — skaistaus grožio simbolis. 
Dėl to kitų spalvų gėlės nebereikalingos. Ransecu 
buvo Baso mokinys. Originale pirmoji eilutė turi 
septynis skiemenis. 
(Iš anglų kalbos vertė Aleksandras Rodžius) 
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Gyvenimo nuoskaudų telkinys scenoje 

meno šokio studijos mokines Kaune. 

N e t u r i n t p a k a n k a m a i 
duomenų iš Lietuvos, yra 
sunku pasakyti, kokią įtaką 
p a d a r ė V a k a r ų E u r o p o j t 
pasklidęs išraiškos šokis mūsų 
baletui. Trumpame knygos 
Baletas (Aliodija Ruzgaitė, 
H e n r i k a s L i a n d z b e r g a s , 
Baletas, Vikrios, 1976) įvade 
autorė teigia, kad: „Ir pradžia, 
ir tolimesnis lietuvių baleto 
kelias buvo neatskir iamai 
susijęs su rusų baleto mokyk
la ir jo tradicijomis". Argi 
tikrai naujasis meno šokis nei 
kiek nenupūtė susigulėjusių 
dulkių sluoksnių? Ar ne metas 
nešališkai ištyrinėti kiek ir 
kada naujoji šokio banga 
padarė įtakos mūsų baletui, ir 
kiek prie to prisidėjo Danutės 
pastangos jį išpopuliarinti 
Lietuvoje? 

Nustatyti, kiek Danutės 
buvo pasiekta Australijoje ir 
kiek jos mokomo meno šokio 
pėdsakų pasiliko Viktorijos 
valstijoje, būtų nemažiau įdo
mu. Būtų ta ip pa t įdomu 
sužinoti iŠ buvusių Danutės 
meno studijos mokinių, kurios 
vėliau buvo įsteigusios savo 
šokių studijas Chicagoje ir 
Montrealyje, kokią įtaką joms 
turėjo duotoji pradžia. 

Nėra jokios abejonės, kad 
kaip pedagogė Danutė buvo 
dosni mokinėms. Prireikus 
priglausdavo savo studijoje, 
atiduodavo savo kostiumus, 
vežė jas ne tik į Vilnių, bet ir į 
užsienį gastrolėm, važiavo su 
jomis į mokslinę kelionę ir 
nesigailėdama dalijosi savo 
žiniomis. Danutė Nasvytytė 
padėjo daugeliui jaunų mergi
nų Lietuvoje ir išeivijoje 
apvaldyti judesius, įsigyventi j 
muziką, pajusti, kad tarp 
muzikos, spalvų, judesių ir for
mų yra tamprus ryšys, suvok
ti šokio estetiką ir, svar
b iaus ia , a tve r t i d u r i s į 

| kū ryb ingumą — į tuos 
pakilius momentus, be kurių 
gyvenimas būtų žymiai pilkes-

Pietų Australija 

Po kelerių metų atokvėpio š.m. 
lapkričio 19 d. vėl pasirodė Los 
Angeles Dramos sambūris 
(LADS) su spektakliu — D. 
Mackialienės trijų veiksmų drama 
,.Nepripažintas tėvas". Šis veika
las laimėjo to paties sambūrio 
premiją. Kad žmonės buvo išsiil
gę lietuviško sceninio žodžio, 
matyti iš beveik perpildytos Starr 
King Junior High auditorijos. 

Vaidinimą režisavo naujoji 
LADS režisierė Danutė Baraus-
kaitė-Mažeikienė, šiemet pagim
džiusi finalinės scenos svariausią 
veikėją Konradą Kazimierą 
Mažeiką. Svetainės jaukų sceno
vaizdį sukūrė Algis J. Zaliūnas. 
Jam teko ir režisierės padėjėjo bei 
šviesų tvarkytojo pareigos. 
Skaidrėmis rūpinosi Vincas 
Štokas. 

D. Mackialienės drama, kaip 
besvertum, yra perdėm silpna. Tai 
nelygus rašinys, su gera intencija 
parodyti karo ir pokario negandų 
paliestos šeimos konfliktus. Nuo 
pat uždangos pakėlimo vyksta 
Roberto (akt. Vincas Dovydaitis), 
buvusio vokiečių armijos karinin
ko, ir jo sūnaus inžinierio Rimo 

PR . V I S V Y D A S 
(Saulius Matas) rietenos. Sūnus 
nepakenčia tėvo ciniško prieka
bumo, veidmainiavimo, žmonos 
išnaudojimo. Pasirodo, Robertas 
turi Vokietijoje kitą, vokišką 
šeimą. Amerikietiškai lietuviško
je pastogėje jis reikalingas kaip 
rąstas tarpdury. Dėl to kenčia ne 
tik Rimas, bet ir Roberto buvusi 
žmona Malvina (Viltis Jatuiienė). 
Sukaliojasi čia ir dvi jaunos 
panelės: Rimo būsimoji Kristina 
Pavilionytė, chemijos inžinierė 
(Rasa Matienė), ir Marija Barto-
ia, itaių kilmės Rimo draugė 
vSigutė Mikutaitytė). Pirmame 
veiksme Rimas bučiuojasi su 
Marija, Kristinai matant. Pagal 
dramos tekstą, jis šitaip elgiasi, 
keršydamas nekenčiamam tėvui. 
Nesijaudina, kad tuo būdu labiau 
skriaudžia savo mylimąją. Sunku 
suprasti Rimo vaidmens psichine 
logiką. 

Taigi siužete yra pakankamai 
dramatinio parako. Bet kas iš to, 
kai jis sprogdinamas per dažnai ir 
ne laiku. įtampa kaip kirvis 
pakimba pradžioje. Užuot augusi 
palaipsniui, ji vienodai sproginė

ja per visą vaidinimą. Pagrin
diniai charakteriai tarytum tarpu
savy rungtyniauja su savo n 
žodingų išpažinčių deklamacijo
mis. Prieš žiūrovus laižo savo 
žaizdas. Rimas daro tai pirmame 
veiksme. Robertas — antrame su 
savo didžiąja rusų nelaisvėje 
pergyventų golgotų arija, dargi su 
skaidrių vaizdais ant sienos.^ 
Trečiame veiksme pa t i r tas 
nuoskaudas lieja Malvina. 

Premjeroje šitaip suteikta 
kančių patetika nepakilo j meniš-„ 
ką plotmę. Neužgavo publikos, 
užuojautos kamertonų. Kėiė 
nuobodulį. Ironiškai dėmesį 
patraukė tik šalutiniai perso
nažai: Povilas Pavilionis (Anta--. 
nas Kiškis) ir jo žmonelė, iš Suval-. 
kų trikampio atsigabenta Marcelė 
lEma Dovydaitienė). Jiems 
abiems buvo skirta žiūrovų 
juokinimo pareiga. Tik kartais tos 
sąmojingos replikos (primenan- • 
Čios stovyklų laužų repertuarą) 
buvo per dažnos, net per riebios,, 
turint minty etikos vandeniu 
pašlakstytą veikalą. 

Taip retai rengiant spektaklius, 
aišku, gerai vaidinti yra tiesiog 
neįmanoma. Atšimpa sceninis 
į gūd i s . Sąnar ia i pas ida ro 
nelankstūs. Elgiamasi netiksliai, 
forsuotai. , 

Tas pats su režisūra. Tą vakarą 
ji ne tik šlubavo, bet ir duso nuo 
priplėkusio saviveiklinio kvapo. 
Veikėjai kuo paprasčiausiai buvo 
verčiami savo monologus ir dialo
gus dėstyti scenos viduryje. Net ir , 
vaišių eipzode niekas neištvėrė 
ilgėliau pasėdėjęs už stalo. 
Suprantama, judrumas yra iš 
teigiamų scenos savybių. Tačiau • 
šį kartą jis buvo gan mechaniš
k a s . Tiesiog a rdė meninį 
tikroviškumą. Net ir skaidrių 
rodvmas 'blyškus ant šviesios 
sienos) nė kiek neprisidėjo prie 
atmosferos pakėlimo tuo metu, 
kai Robertas žodžiais vaizdavo 

* • M*-

Danutės Nasvytytė* ra« 

savo kryžiaus kelius. 
Mano išmone, visai netikusi 

scena — tai trečio veiksmo pabai
goje po Žmonos mirties iš ligoni
nės sugrįžusio Rimo gėlos 
manifestacija. Kniūpsčias, ant 
grindų, kaip koka biblinis kentė
tojas, tarsi praradęs savo giminę, 
o ne vien tik žmoną, jau kurį laiką 
sirgusią leukemija. Žodžiu, jo 
širdgėla tapo išpūsta. Po 
neryškaus lakoniško atsisveikini
mo su Rimu, kaip kartus dūmas, 
išnyko tėvas. Tada atsiskleidė 
bene įtaigiausia spektaklio scena 
— visi susibūrę džiaugiasi ranko
se laikomu kūdikiu. 

(Nukelta į 4 pal.) 
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Šeštasis teatro festivalis 
DALIA KUCĖNIENĖ 

Štai ir vėl pakilo Jaunimo 
centro Chicagoje didžiosios salės 
užuolaidos Šeštajam Teatro festi
valiui. Tai trimetinė šventė, kuri 
vis daugiau ir daugiau kelia 
dėmesį — tai liudijo šių metų žiū
rovų gausumas. Kaip ten bebūtų, 
ar renesansas, ar dekadencija, ar 
tik Išlaikytas vidurkis — festi
valis įvyko! Scenoje sublizgėjo 
nauji veidai, nauji talentai, nauji 
veikalai. Iš keturių pastatytų 
veikalų, trys buvo premjeriniai, 
kuriuose dalyvavo patys auto-

kumu grakščiai judėjo, krutėjo, 
pilstė smalą, ir visaip tarškė
dami ir kalbėdami vis toliau 
i n t r i g a v o . Žalčių m o t y v a i s 
originalūs kostiumai, įdomūs 
šviesų efektai, blizgančios kauko
lių akys, priderinti muzikos intar
pai, efektingi varpai svarbaus 
posėdžio metu, visa tai sudarė 
išbaigto, suplanuoto detalėse, 
spektaklio įspūdį. Tas rūpes
tingas kruopštumas ir išnešė 
neeilinį politinės satyros vaizdą. 
Sunku būtu pasakyti, kas buvo 

riai: Dalila Mackialienė, Anatoli- geriausias ar blogiausias. Žarijos 
jus Kairys ir Algis Rukšėnas. 

Šio įvykio pirmininkas Anato
lijus Kairys išleistame ta proga 
leidinyje rašo: „Kai kurie žmonės 
mano, kad Teatro festivaliai turi 
būti tautinės garbės reprezentaci
ja, o mano nuomone, Teatro 
festivaliai yra ne tautinės gar
bės, o tautinio darbo reprezenta
cija. Mes kovojame už savo tauti
nę gyvybę — kuo ilgiau 
išsilaikyti... išmoks dirbdami. 
Tegu lipa ant scenos ir kalba, 
kaip moka — jei nebus naudos 
žiūrovui, tai bus nauda pačiam 
vaidintojui — tai ir yra išeivijos 
teatro tikslas". 

Šiame festivalyje taip ir buvo: 
kai kurie lipo ant scenos, ir 
kalbėjo, kaip mokėjo, bet buvo ir 
tokių, kurie ne tik, kad žiū
rovams buvo naudingi, bet net ir 
kėlė pasididžiavimą, kad dar turi
me ir išeivijoje scenos žvaigž
delių ir žvaigždžių. Šio festivalio 
repertuare dalyvavo: Clevelando 
„Vaidilos" teatras, St. Petersbur-
go teatras „Žibintas", Hamiltono 
lietuvių teatras „Aukuras" ir Los 
Angeles d r a m o s s a m b ū r i s 
(LADS). 

„ P o s ė d i s p r a g a r e " 

Fes t i va l i s p ras idė jo su 
Clevelando „Vaidilos" teatro 
pastatymu, kuris suvaidino Algio 
Rukšėno trijų veiksmų politinę 
satyrą „Posėdis pragare". Reži
sierius — Petras Maželis. Reži
sieriaus padėjėja — Vilija Nasvy
tytė. Dekoracijos ir kostiumų 
eskizai — Petro Maželio. Veikia: 
Arūnas Apanavičius, Rimvydas 
Čepulis, Ada Stungienė. Linas 
Jokūbaitis. Vincas Staniškis. 
Edas Kijauskas. Vilija Nasvy
tytė, Gražina Plečkaitienė, Daiva 
Blynaitė. Julija Taorienė, Paulius 
Nasvytis, Romas Apanavičius. 
Apšvietimas ir muzikinės aplan-
kos: Marius Juodišius. Edas Kli
mas. Grimuotoja: Julija Tao
r i e n ė . K o s t i u m a i : Ona 
Jokūbaitienė ir Petras Maželis. 
Techninis personalas: Linas 
Jokūbaitis, Zenonas Dučmanas, 
Juozas Duleba, Stasys Pabrinkis 
ir Vilius Nykštėnas, teatro foto
grafė: Daiva Blynaitė. 

Clevelando „Vaidilos' teatras 
pilna sudėtimi ir su ištisu veikalu 
paskutinį kartą vaidino Chica
goje prieš penkiolika metų, daly
vaudami pirmajame Teatro 
festivaly su A. Rūko veikalu 
jaunimui „Keturi keliauninkai". 
Po ilgos pertraukos vienetas 
sugrįžo Chicagon su naujais, jau
nais debiutuojančiais veidais. 

Publikai renkantis į salę. iš 
uždaros scenos veržėsi pragaro 
dūmų kamuoliai, aidint Orffo 
muzikai iš operos „Carmina 
Buraną", ir pamažu skleidėsi 
uždanga fantastiškam pragaro 
scenovaizdžiui. Prieš akis, 
neįprastu pragare: -palvu P M 
ka: ryškiai žalia, violetinė, gelto
na, ryškiai mėlyna, vyninė — 
scenoje tarsi choreografuotas 
stilizuotas kipšų baletas. Liejasi 
iš karto energija, dinamika, 
jaučiasi įtampa ir žodžio tempas. 
Pogrindžio ar požemių viešpats 
kartu su jo padėjėju Lucifugu ir 
vigais kipšais — pavaldiniais 
stengiasi ištaisyti istoriją, kurią 
žmonės žemėje ne visai tiksliai 
užrašę. Kur teisybė, jei tik už 
vieną nusikaltimą buvę angelai 
turi amžinai pragare kentėti, kai 
už daug blogesnius kriminalus 
žemėje žmonės išteisinami? 
Pragare susitinka du žmonijos 
despotai: Stalinas ir Hitleris. 
vienas kitą pasmerkdami. Pože-
~:U -~ešpats žiūrovams užkrau
na atsakomybę — tai jūsų rūpes
tis, kad tokie pabaisos žmonijos 
istorijoje nepasikartotų. 

Vieneto žavesys buvo ne tiek 
:nd:v:d -alinėje plotmėje. kiek 
kolektyvinėje. Kiekvienas velnias 
ir kipšiukas žinojo savo vietą — 
jie visi tarsi baletiniu preciziš-

vaidmenį puikia lietuviška tarse
na ir jautrumu atliko Vilija 
Nasvytytė. Tikrai įtikinantį 
Hitlerį suvaidino Paulius Nasvy
tis. Pasitikintį velnią — Rimvy
das Čepulis. Trapią istorijos 
mūzą — Ada Stungienė ir žiaurų
jį Staliną — Romas Apana
vičius (kuriam publika net 
pragare sėdinčiam nenoriai plo
jo). 

Aišku, už tokį išraiškingą 
spektaklį didžiausios ovacijos 
tenka Clevelando „Vaidilos" 
teatro režisieriui Petrui Maželiui. 
Žymenų įteikimo iškilmėse 
Clevelandas nusiskynė tris 
„oskarus" — už geriausius kostiu
mus, už geriausias dekoracijas ir 
už iškiliausią pastatymą. 

„Testamentas" 

Antrasis Teatro festivalio vaka
ras buvo skirtas St. Petersburgo, 
Floridos teatrui „Žibintui", kuris 
suvaidino Anatolijaus Kairio tri
jų veiksmų komediją „Testa
mentas". Režisierė — Dalila 
Mackialienė. Režisierės pavaduo
tojas — St. Vaškys. Režisierės 
padėjėjas — Algirdas Ulbinas. 
Dekoracijos — Dalilos Mackialie-
n ė s . V e i k i a : A l g i r d a s 
Ulbinas, Stasys Vaškys, Ada 
Mušiūnienė, Stasė Staponkienė, 
Elena Krasauskienė, Sofija 
Vaškienė, Irena Kusinskienė, 
Aleksas Kusinskis, Vladas 
Račkauskas. Administratorius: 
Pranas Zelba. 

St. Petersburgo LB pirmininko 
M. Krasausko ir S. Velbasio 
pastangomis buvo prieš metus 
įkurtas šis naujas vienetas, ku
riam buvo pakviesta ilgos patir
ties režisierė Dalila Mackialienė. 
Turbūt St. Petersburgo vienetui 
tinkamesnio veikalo ir negalėjo 
b ū t i . P e n s i n i n k a i v a i d i n o 
pensininkus, kartais buvo sunku 
pasakyt i kur vaidyba, kur 
autobiografija, ir kur autokū-
ryba. Publika nepaprastai daug 
juokėsi, stebėdama palikimo 
pamoką, atpažindama jei ne 
save, tai bent pažįstamas ar išgy
ventas situacijas — panašias, 
kaip scenoje. 

Pagrindinis veikėjas Adomas 
Guzikas, buvęs teisininkas, dide
lis veikėjas, daugelį moterų praė
jęs, širdininkas — vaizduojąs 
skurdžių, nors banke turi sukalęs 
tris šimtus tūkstančių keliose 
banko knygutėse. Išnaudoja 
Lietuvos seserų gerumą. Miršta, 
nepalikęs jokio testamento. Prasi
deda buvusių žmonų, dukters ir 
brolio palikimo ieškojimai. Sovie
tų agentas — advokatas gimines 
gudriai apstato. Giminaičiams 
Lietuvos seserų draugijos atstovė 
atneša turtingo beturčio pasku
tinį palikimą: sulopytas kelnes ir 
suplyšusius marškinius. 

P r a j u o k i n t i publ iką nė ra 
lengva. Prancūzų komedijos rašy
tojai kartais imdavosi net grotes
kiškų farso priemonių. Tokio 
žemesnio luomo juokdario ar 
„bouffon" rolėje matėme Igną 
Guziką, senosios kartos imigran
tą, kuris gal ir nevisai festivališ-
kais žodžiais pasimetė, tačiau 
publika klegėjo... 

• j istivalio pastatymuose, įskai
tant ir Žymenų vakarą. 

Per daugelį metų ir daugelį 
spektaklių praėję losangeliečiai 
vaidino įtikinančiai. Sunku būtų 
pasakyti, kurios režisierės tai 
nuopelnai. Iš Suvalkų trikampio 
Marcelės leksikonas nors ir nebu
vo festivališkas, tačiau Dovy
daitienė savo vaidmenį atliko 
įtikinančiai. Stiprūs partneriai 
buvo Vincas Dovydaitis ir Saulius 
Matas, kuriems buvo galima skir
ti po žymenį. 

Žymuo už geriausią vaidybą 
pagrindinėje moters rolėje teko 
aktorei Vilčiai Vaičiūnaitei-
Jatulienei. Per daugelį metų 
teatrinio darbo aktorė, pažinusi 
savo scenines galimybes, šioje 
dramoje turėjo progos leisti savo 
gabumams pilnai suklestėti. 

Iš Algio Rukšėno „Posėdis pragare" premjeros 
1983 m. lapkričio mėn. 12 d. Clevelande — Tartarų 

valdovas Aidokėjas (Arūnas Apanavičius) teisia 
Adolfą Hitlerį (Paulius Nasvytis). 

Nuot rauka Vlado Bacevičiaus 
šiek tiek žilesniu vienetu, tačiau, 
atrodo, nemažiau energingu, kuris 
prajuokins dar daugelį lietuvių 
kolonijų. 

Savo vaidyba daug ką nuste
bino buvusi dainavietė Elena 
Krasauskienė, o Algirdas Ulbi
nas, veikalo protagonistas, buvo 
vertinimo komisijos pripažintas, 
kaip geriausias aktorius antraeilė
je vyro rolėje. 

„Tėviškės pastogėj" 

Trečiasis Teatro festivalio vaka
ras buvo skirtas Hamiltono 
Lietuvių teatrui „Aukurui", kuris 
suvaidino Petro Vaičiūno keturių 
veiksmų dramą „Tėviškės pasto
gėj". Režisierė — Elena Daugu-
vietytė-Kudabienė. Veikia: 
Kazimieras Bungarda, Elena 
Dauguvietytė, Albinas Stase-
vičius, Marija Kalvaitienė, Kęstu
tis Kalvaitis, Edvardas Labuc-
kas, Ina Kudabaitė, Onutė 
Stanevičiūtė, Almis Lukavičius. 
Scenos priežiūra: Kazimieras Mik
šys. Grimai, perukai: Stasys Ilgū
nas. 

Kanados lietuvių dramos teat
ras „Aukuras" jau egzistuoja 33 
metus, vadovaujamas Elenos 
Kudabienės. Jis dalyvavo visuose 
šešiuose teatro festivaliuose. Tai 
reikia vertinti kaip egzilės teatro 
stebuklą. Tokia ištvermė, tokia 
disciplina, ir tokia meilė lietu
viškam teatrui tikrai inspiruo
janti. Todėl, kai profesionalė akto
rė Elena Dauguvietytė išeina į 
sceną — rodos, net ir scena 
sušvinta. Apie ją sukasi jau 
scenoje įgudusių aktorių bran
duolys, kaip Marija Kalvaitienė, 
Kęstutis Kalvaitis, Ina Kudabai
tė ir Kazimieras Bungarda. šiame 
festivalyje laimėjęs žymenį už 
geriausią vaidybą pagrindinėje 
vyro rolėje. 

„Tėviškės pastogės" siužetas 
vystomas Nepriklausomybės 
laikais. Duktė ir vienas sūnus, 
pasiekę aukštąjį mokslą, bėdų ir 
ilgesio vedami, grįžta tėviškėn. 
Savo grįžimu parsiveža ir savitas 
problemas jau ir į taip problema
tišką situaciją Pakalnių šeimoje, 
kurioje vidurinis sūnus yra 
įsimylėjęs į samdinę. Tėvai 
sūnaus pasirinkimui nepritaria, 
siūlydami jam turtingą dvarinin
kaiti. Vyriausias sūnus blogu 
vekseliu tėvus ir brolį apstato. 
Atomazgoje samdinė tampa 
marčia bei Pakalnių šeimos palai
ma, nes jos brolis, sugrįžęs iš 
Brazilijos, nuperka ir dovanoja 
seseriai turtingosios dvarininkai-
tės dvarą. 

Nors veikalas ir per lėtai slinko, 
ir per lėtai vystėsi pagal šių dienų 
įprastą tempą, tačiau jis atitiko 
vaizduojamam periodui. Vaičiū
nas meistriškai išnaudojo kiek
vieną momentą prototipų išvysty-
mui, sumania i įvesdamas 
draminę įtampą bei gyvą intrigą. 
Po kiek laiko, rodos net žinojai, ką 
aktorius galvoja. Publika buvo 
taip veiksman įtraukta, kad kai 
tėvas ruošėsi pasirašyti suklasto
tą vekselį, tai publika sufleriavo: 
nesirašyk, nesirašyk. Arba, kai 
jauniausias sūnus jūreivis, išplau
kęs į marias pirmame veiksme, 
sugrįžta (po trijų valandų) ketvir
tame veiksme, publika jam plojo, 
džiaugdamasi ir komentuodama, 
kad, va, jau jūreivis sugrįžo. Tai 
neįprastas žiūrovų įsigyvenimas į 
personažus, kurie pasidarė lyg 
gyvi. Jei Vaičiūnas būtų gyvas, 
džiaugtųsi su mumis kartu maty
damas, kad ir po keturiasdešimt 
metų jo veikalas tebėra gyvas, 
kaip gyvi yra kiekvienos šeimos 
rūpesčiai, nesantaikos, pergy
venimai, barniai, susitaikymai ir 
meilė. 

Kas buvo įdomu šiame pastaty
me, tai, kad nežiūrint dekoracijų 
kuklumo, brolio Mykolo iš Brazi
lijos „tarmiškų" nedateklių ar 
veikalo ištęstumo. salę ir žiūrovų 
širdis užpildė šiluma, nostalgija ir 
pilnuma, kurią tik ir gali rasti 
tėviškės pastogėj. 

„ N e p r i p a ž i n t a s t ė v a s " 

Ketvirtoji Teatro festivalio 
dienos popietė buvo skirta Los 
Angeles Dramos Sambūrio 
(LADS) teatrui, kuris suvaidino 
Dalilos Mackialienės trijų 
veiksmų dramą, laimėjusią 1983 
m. dramos konkurso premiją, 
„Nepripažintas tėvas". Režisierė 
— Danutė Barauskaitė-Mažei-
kienė. Scenovaizdis ir režisierės 
padėjėjas — Algis 2aliūnas. 
Veikia: Saulius Matas, Sigutė 
Mikutaitytė, Vincas Dovydaitis, 
Viltis Jatulienė. Rasa Matienė. 
Ema Dovydaitienė, Antanas Kiš
kis, Konradas Mažeika. Sufierė: 
Gražina Raibienė. Specialūs efek
tai: Vincas Štokas. Šviesų tvarky
toja: Daria Žaliūnaitė. Techninis 
padėjėjas Aloyzas Pečiulis. 
Dekoratorius Algis Žaliūnas. 

Los Angeles Dramos sambūris 
gyvuoja jau 30 metų. Penkiuose 
Teatro festivaliuose dalyvavo, 
režisuojant Dalilai Mackialienei, 
o nuo 1982 metų pradėjo naują 
veiklos etapą su režisiere Danute 
Barauskaite. 

-

„Nepripažinto tėvo" veiksmo 
vieta yra Amerikos industrinis 
didmiestis. Pirmas veiksmas 
vyksta 1970 metais vasaros šešta
dienį. Antras veiksmas kitą 
dieną. Trečias veiksmas — už 
dviejų metų. 

Šioje dramoje vaidina tėvas, 
buvęs vokiečių kariuomenės kariš
kis, po dvidešimties metų sugrį
žęs į šeimą, su kuria nebeturi 
jokio dvasinio ryšio, išskyrus su 
sūnum, kuris sunkiai tėvą supran
ta. Motina ir žmona blaškosi tarp 
meilės sūnui ir pareigos jausmo 
vyrui. Šeimos draugai, kaimynai 
— šios nelaimingos šeimos 
artimieji, dvi sūnaus draugės, 
viena italė, kita kaimyno duktė 
lietuvaitė, prisideda prie šios 
šeimos tragedijos išsivystymo ir 
dramos atomazgos, kai lietuvaitė 
žmona miršta, pagimdžiusi sūnų. 
Senoji meilė — italiukė, per dve
jus metus pramokusi kalbėti lietu
viškai, pasisiūlo padėti užauginti 
naujagimį. Šiame pastatyme 
naujagimio rolėje matėme reži
sierės Danutės ir jos vyro Anta
no aštuonių savaičių kūdikį, kuris 
debiutavo šiame pastatyme, ir 
kuris su tėvais, daugiausiai 
miegodamas, dalyvavo visuose 

Žymenų įteikimo 
vakaras 

Žymenų įteikimo vakaras įvyko 
sekmadienį, 1983 m. lapkričio 
mėn. 27 d. Vertinimo komisiją 
sudarė: dailininkė Marija Ambra
zaitienė, rašytojas Povilas 
Gaučys ir rašytojas Česlovas 
Grince vičius. 

Žymenis įteikė iš Clevelando 
atvykusi JAV LB Kultūros Tary
bos pirmininkė Ingrida Bublienė, 
savo žodyje pabrėždama, kad 
visas šis įvykis yra mūsų 
laisvalaikiu sukrautas turtas. 
Šiais „Aušros" metais turime 
atgaivinti ano meto dvasią, kad 
nemirtume, neatlikę savo tautinės 
misijos. Tarybos vardu, atsidėko
dama festivalio komitetui, įteikė 
jiems „Aušros" komplekto po du 
tomus. Šeštojo Teatro festivalio 
rengimo komitetą sudarė: Anatoli
jus Kairys — pirmininkas, Birutė 
Jasaitienė — vicepirmininkė, Juo
zas Šlajus — iždininkas, Apoli
naras P. Bagdonas — sekreto
rius, Matilda Marcinkienė — 
žymenų vakaro vadovė, Antanas 
Valavičius — ekonomas. 

Treji metai greitai praskrieja. 
Lauksime 1986 metų su premje
riniais veikalais, debiutuojan
čiais aktoriais, geriau surežisuotu 
žymenų įteikimo vakaru ir Septin
tojo Teatro festivalio iškilmingu 
atidarymu. 

Vidos Krištolaitytės paroda 
bių metų lapkričio 23 d. 

Chicagos Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje buvo 
a t i d a r y t a d a i l . V i d o s 
Krištolaitytės meno darbų 
paroda. Dailininkė praeitą 
kartą individualią meno paro
dą Chicagoje turėjo 1968 
metais, kai ji tebegyveno 
C h i c a g o j e , d a r n e b u v o 
išsikėlusi gyventi į New 
Yorką. Nors ir gyvendama 
toli, Vida vis kar tas nuo karto 
p a s i r o d y d a v o C h i c a g o s 
grupinėse meno parodose. 
Todėl dabar įdomu pamatyti 
jos meno kūrinius ir pažiūrėti. 
ką ji piešia per pastaruosius 
penk io l ika metų. Reikia 
pastebėti, kad Vida ryškiai 
nepasikeitė nei savo stiliumi, 
nei technika, nei tematika. 

Apžvelgus parodoje išstaty
tų apie 50-tj meno darbų, 
pirmasis įspūdis liudija, kad 
dail. Vida Krištolaitytė yra 
didelė gamtos mylėtoja. Ji 
eina j gamtą, ją stebi ir 
perkelia i drobę. Drobėje jos 

Naujos trijų 
žanrų knygos 

Turbūt dekoracijų šykštumą 
reikia pateisinti taip: protagonis
tas, gailėdamasis net sau pieno, 
g y v e n o t ik ra i s k u r d ž i a i , 
nekreipdamas dėmesio į gerą 
skonį. O kaip toje lietuviškoje 
patarlėje sakoma: „Obuolys nuo 
obels toli nenuriedės", tai ir prota
gonistas, ir žmona, ir meilužė, ir 
duktė, ir brolis visi labai savotiš
kai buvo apsirengę... kostiumai 
šaržuoti... spalvingi... juokingi... 
pensininkiškos gestikuliacijos... 
natūralus grimas. Visa tai kalbė
jo apie St. Petersburgo „Žibinto" 
debiutą Chicagoje. Sumani, 
talentinga režisierė, per ilgus 
metus brandinusi Los Angeles 
aktorius, pradėjo naują darbą su 

„Ateities" leidykla šiomis dieno
mis išleidžia dvi naujas poezijos 
knygas: Kazio Bradūno ir Eglės 
Juodvalkis. Kazio Bradūno rinki
nio vardas Prierašai. Knyga 
suskirstyta į tris dalis: „Prierašai 
prie Genezės". „Prierašai prie Šv. 
Jono" ir „Prierašai prie Lietuvos--
Katalikų Bažnyčios Kronikos". -
Visa tai ir temos, ir rinkinio 
struktūros atžvilgiu yra naujas ' 
posūkis Kazio Bradūno kūryboje. 

Eglės Juodvalkės knyga pava
dinta Pas ką žiedas žydi. Pirmoji ^ 
rinkinio dalis yra giliai a smeniu -* 
ka, bet tuo pačiu ir bendra-
žmogiška lyrika, o antroji dalis 
užgriebia moters — Marelės 
šiandieninius rūpesčius Lietu
voje. 

Algimanto Mackaus Knygų 
leidimo fondas tik ką išleido 
Kosto Ostrausko šiuolaikinės 
temos ir šiuolaikinės struktūros 
vaidinimą, pavadintą Gundymai. 
Tai linksmai graudus ir šiurpus 
vieno kareivio ir jo bendrininkų 
likimas Didžiojo Vado krašte. 

Kita Algimanto Mackaus Kny
gų leidimo fondo išleista knyga 
yra Petro Melniko r o m a n a s 
Pakirsta Šaka. Tai mūsiškio 
žmogaus painiavos šiandieninės 
dvasios ir šiandieninio pasaulio 
situacijose. 

Visos čia suminėtos trijų žanrų 
knygos yra graži dovana šių 
literatūrinių metų pabaigtuvėms. 

(Jo* atiduryn-,** VI 
Kolbaitė, V. Luką*. 

Rimienė, MOTO 
M. Gaižutienė, K 
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P. Nuotrauka Z. Degučio 

matyta gamta tampa Vidos 
asmeniška gamta. J i tapo 
matytą gamtą taip, kaip ji ją 
pe rgyvena . Medžiai, jūra , 
pakrantės, vandens bangos, 
paukščiai, namai, laiveliai, 
t i l t a i , g y v u l i u k a i y r a 
suabstraktinti , be detalių. 
nutapyti storomis aliejinių 
dažų linijomis. Jos spalvos 
ekspres ion i s t inės , ryšk ia i 
grynos: žalia, mėlyna, raudo
na, geltona, oranžinė. Nors 
dailininkė tapydama vartoja 
stambių teptuko brūkšnių 
spalvas, tačiau ji puikiai 
i š g a u n a jų žaižaruojant į 
ža i smą. Pvz. , paveiks le 
„Namų atspindys" matome 
namus, stovinčius an t upės 
kranto ir virpančiame vande
nyje tų namų atspindžius. 

Be peizažų, Krištolaitytė 
tapo natiurmortus, kuriuose 
pilna gyvai spalvingų gėlių 
puokščių, vazoninių augalų. 
Parodoje vienintelis žmogaus 
atvaizdas yra darbas, pavadin
tas „Meilė muzikai". Jame 
jauna moteris su raudona 
suknele sėdi prie pianino ir 
skambina. 

Labiausiai šioje parodoje 
pasikeitęs yra Vidos paveiks
lų dydis. Kiek ji anksčiau 
naudojo didžiulio paveikslo 
formas, tiek jie dabar yra 
mažesnio formato. Naudo
d a m a mažesnį formatą, 
dailininkė piešia diptikus. Tai 
du paveikslai, turintys kaboti 
kartu, nes vienas yra kito 
tęsinys. 

Dail Vida Krištolaitytė 
savo seniai nusistovėjusiu 
tapybos braižu Chicagos 
meno mylėtojams pristatė 
savo meno Kurmius, Kūne yra, 
kaip ir 1968-tais metais matyti 
Davf-:Kt:a: - trvkfitarityB 
gyvomis spalvomis, laisvomis 
linijomis, alsuojantys dailinin
kės ekspresionistine vaizduo-
** 

Sa;]!^ J a u t a k a i t ė 

Nuoskaudų 
telkinys 

(Atkelta iš 1 psl.) 
Būtų žema, ben t t rumpa i 

nepakri t ikavus pas i šven tus ių 
aktorių įnašo. Be abejo, kiekvie
nam iš jų reikėjo galinėtis su 
veikalo ar režisūros neišbren
damomis duobėmis. Todėl, nežiū
rint gerų norų, vaidyba nesusijun
gė į menišką visumą. V. 
Dovydaitis bergždžiai bandė būti 
karo ir pokario smūgių sužalotu 
kariu, bet išėjo kažkoks nesąmo
nes tauškantis cinikas, egoistas. 
Sauliui Matui irgi teko įsivelti į 
prieštaringus kraštutinumus, į 
staigias, nepagrįstas permainas. 
Aplamai. Sauliui reikėtų sulėtinti 
savo išraiškos tempą. V. Jatulie
nė žmonos-rnotinos vaidmenyje 
buvo lanksti, šeimyniška, tačiau 
kažkaip atskilusi nuo meninės 
įtaigos. Nekaip sekėsi ir Rasai 
Matienei. vaidinančiai nuolan
kią, įsimylėjusią Kristiną. Jautė
si atstumas tarp jos ir vaizduo
jamo c h a r a k t e r i o . S i g u t e i 
Mikutaitytei Marijos trumpas 
vaidmuo nesudarė keblumų, nors 
•daug kas stebėjosi, kokiu būdu per 
dvejus metus ji taip puikiai 
pramoko lietuviškai. Gal nujaus
dama varžovės Kristinos mirti? A. 
Kiškis ir E. Dovydaitienė savo 
linksmų plaučių l iaudiškus 
charakterius suvaidino neblogai, 
vietomis netgi su išradingais 
niuansais. Jautėsi persistengi
mas, bet ką darysi, jei tekstas 
reikalauja kaip iš ragotinės 
šaudyti humoro strėles. Ar tam, 
kad salė nesnaustų? 

Tegul niekas nenusimena dėl 
šitų kuklių pastabų. LADS veikla, 
kad ir retai pakylanti j menišką 
teatrinę pakopą, turi didžiulę 
pedagoginę vertę tiek jaunimui, 
tiek senimui. Pats faktas, jog išei
vija puoselėja vaidinimus lietu
vių kalba, nuožmiai atsveria 
visus suminėtus priekaištus. 
Reikia pabrėžti — salėje jaunes
nieji žiūrovai džiaugėsi eiga 
scenoje kur kas labiau, negu 
vyresnieji. Pastarieji, išpaikinti 
prisiminimų, visuomet ilgisi ne 
vien lietuviško, bet ir profesiona
laus pastatymo. O kaip tokį 
sulipdysi mūsų sąlygomis? 
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Atita isymas 
Draugo kultūrinio priedo 1983 

m. lapkričio mėn. 26 d. laidoje prie 
dail. Adomo Galdiko parodos New 
Yorke aprašymo įdėta reproduk
cija paveikslo „Kompozicija", 
kuns iš tiRrųjų yra ne dail. 
Adomo Galdiko, bet dail. J. Bag
dono. Už klaidą dailininką J. 
Bagdoną ir skaitytojus atsipra
šome. 
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