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Kazimierinės operos
paruošai įsisiūbavus

Po jubiliejinių iškilmių Ro- 
‘ moję, po atitinkamų minėjimų 

atskirose lietuvių kolonijose 
dabar visų dėmesys ir visa 
paruoša kreipiami j Šv. Kazi
miero metų kitą bendrąjį visos 
išeivijos renginį — į laisvojo 
pasaulio lietuvių katalikų reli- 

‘ ginį kongresą Toronte, 
< Kanadoje, ir į kongreso
* dienomis ten įvykstančią Da- 
J riaus Lapinsko kazimierinės 
! operos DUX MAGNUS prem-
* jerą. Opera bus naujas indėlis 

į lietuvių religinės muzikos li
teratūrą. Naujas ir ta prasme, 
kad mes religinės operos lig 
šiol dar neturėjome. DUX 
MAGNUS turėtų būti labai 
prasmingas ir su diena neiš
nykstantis šių Šv. Kazimiero 
sukaktuvinių metų kultūrinis, 
kūrybinis ir religinis 
palikimas.

Šiuo operiniu užmanymu ir 
jo sceniniu įkūnijimu lietuviš
koji išeivija pažangiai įsi
jungia į šių dienų globalinės 
muzikos raidoje įsisiūbavusią 
religinių operų raidą. Tokias 
operas yra sukūrę patys ryš
kiausi šių dienų kompozi
toriai. Galima sakyti, kad jos 
šiuo laiku triumfuoja pasaulio 
kultūros centruose. Štai gar
siojo Pendereckio opera 
„Prarastasis rojus” prieš ke
lerius metus iškilo Chicagos 
Lyric operos scenoje. Šiuo 
metu Paryžiaus operoje skam
ba žymiojo dabarties prancū
zų kompozitoriaus Messiaeno 
opera „Šv. Pranciškus Asy
žietis”. Net anapus geležinės 
uždangos, Vengrijos sostinėje 
Budapešte, vengrų dvasią 
šiandien kelia jų tautos glo
bėjo šv. Stepono gyvenimą 
vaizduojanti opera. Šv. Kazi
miero 500 metų jubiliejaus 
proga ir mums šia kryptimi 
pasistūmėti buvo didžiai pras
minga.

Nereikia nė aiškinti, kad, 
šitokios apimties kultūrinį ir 
kūrybinį darbą realizuojant, 
reikia didelio atlikėjų pasi
šventimo, kruopščios techniš
kosios organizacijos ir nemažų 
finansinių išteklių. Tačiau po 
puikiai pavykusių pasaulinių 
ir vietinių šv. Kazimiero jubi
liejinių minėjimų, ūpui paki
lus, tikimasi ir kazimierinę 

operą, lyg visų sukaktuvinių 
metų pabaigtuvinį vainiką, 
iškelti Toronte š.m. rugsėjo 1 
ir 2 dieną.

Šiuo metu operinės paruošos 
darbai jau įsisiūbavę visu 
smarkumu. Dirbama keliose 
vietose: Montrealy, Toronte ir 
Chicagoje. Montrealyje su
dėtingą Burtininkės, Laumės - 
Raganos ir imperatoriaus 
dukters Brunhildos partiją re
petuoja Gina Čapkauskienė. 
Toronte panašiai daro Ri
mas Strimaitis (Šv. Kazimie
ras), Slava Žiemelytė (Kara
lienė) ir Algis Simanavičius 
(Karalius). Su solistais par
tijas ten parengia Jonas Gove- 
das. Specialiai sudarytą to
rontiškių vyrų chorą ruošia 
Dalia Viskontienė. Toronte 
operos spektakliams paimta • 
moderni, su gera akustika ir 
techniškai gerai įrengta scena 
Ryerson auditorija, kurioje 
telpa 1200 žiūrovų. Chicagoje 
savo vaidmenis repetuoja šie 
solistai: Jonas Vaznelis (Vil
niaus Vyskupas), Laima Ras
tenytė (Mergaitė — Lietuvos 
Dvasia), Audronė Gaižiūnienė 
(Lietuvė Motina), Bronius 
Mačiukevičius (Bekojis). 
Chicagoje sukomplektuotas 
operinis choras taipgi dirba. 
Operos eigos choreografinį ju
desį repetuoja Chicagos jau
nimo rečitatyvinis ansamblis. 
Chicagoje vykstančion 
paruošon yra įsijungęs ir 
operos kompozitorius Darius 
Lapinskas. Jis pats diriguos ir 
operos DUX MAGNUS prem
jerinius spektaklius Toronte. 
Operos dekoracijų bei kostiu
mų eskizus yra padariusi dail. 
Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. 
Jos sukurtas ir operos pla
katas.

Ir čia pat tuojau kyla klau
simas: negi visa tai išgirs ir 
pamatys vien Torontas? O 
kaip su Chicaga? Maloniai 
prisimenam, kad opera „I 
Lituani“ buvo iš Chicagos nu
vežta į Torontą. Kodėl dabar 
iš Toronto neatvežti į Chicagą! 
Jeigu galėjom šitaip padaryti 
su italo Ponchiellio opei.<, 
kodėl negalėtume panaši 
padaryti t>u grynai lietuvi? 
kąja opera ir muzikos, ir

VYTAUTAS A. JONYNAS

Prancūzų bibliografinis biu
letenis Livre8 Hebdo-Biblio- 
graphie de la France savo 
1983 metų 49 numery paskyrė 
ilgoką straipsnį Jurgiui Balt
rušaičiui, pavadintą „Jurgis 
Baltrušaitis atvirumėlėj“ (J. 
B.a dėcouvert) naujo šio au
toriaus veikalo Aberrations 
pasirodymo proga. Antrinė 
antraštė sako: „šio lietuvio, 
įsikūrusio Paryžiuj, pasaulis 
pilnas iliuzijų, pasiklydimų, 
magijos“. Supažindindama 
skaitytojus su knygos pobū
džiu, Christine Ferrand rašo:

„Atkilęs iš tolimo krašto — 
Lietuvos — jisai vadinasi keis
tų muzikalinių sąskambių 
vardu — Jurgis Baltrušaitis. 
„Pasiklydimai“ („Aberra
tions“) — knyga, kurią tik ką 
išleido Flammarion leidykla, 
turi slėpiningą nuorodą: 
„Patvirkusios perspektyvos“
(Les perspektives dėprąvėes). 
Viršelyje matom drums
čiantį vaizduotę paveikslėlį — danti 
apuoką ir žmogaus galvą, kuri 
keistai panaši į tą paukštį. 
Rodos, tarytum būtume 
įžengę į magijos arba optinių 
apgaulių ertmę“.

Nors dar mažai pažįstamas 
plačiajai visuomenei, Jurgis 
Baltrušaitis yra žinomas, 
pasaulinio garso meno isto
rikas. Jo mokytumas — jo 
galia — glūdi sugebėjime pra-1 
eiti kitapus veidrodžių, ar tei
singiau, kitapus regimų vaizdų, 
idant būtų suvokiama, kaip tos 
vaizduotės išmonės gimsta ir 
persirašo mene. Tokiu būdu jis 
sieja estetiką su istorija ir su
veda akistatom linksmai per- 
žėgliojęs valstybių sienas bei 
šimtmečius, žiliausią praeitį su 
dabartim, suveda akistaton 
Rytų pasaulį su Vakarų 
pasauliu.

Jį aistringai žavi visa, kur 
esama perkrovos, konvulsijų, 

Dariaus Lapinsko - Kazio Bradūno kazimierinės ragio slėnio Vilniuje scenai. Dail. Ada Korsakaitė- 
operos „Duz Magnus” dekoracijų eskizas Šventa- Sutkuvienė.

libreto prasme. Ir dar Šv. 
Kazimiero jubiliejiniais 
metais! Tai skatina tiesiog 
tautinė ambicija ir šian
dieninė mūsų tautos religinė 
rezistencija.

O gal visa tai Vyriausias 
kazimierinių metų komitetas 
su pirmininku Vytautu Voler-

Jurgis Baltrušaitis — meno 
istorikas, gyvenantis Paryžiuje.

barokiškumo. .pertempimo, ar 
stovėjimo ant ribos. Neseniai 
dvi knygos parodė pilnoj švie
soj tą milžinišką tyrimo 
darbą: „Veidrodis. Atsklei
dimai, sciencę-fiction ir ap
gaulės“ (Le Miroir) išleista 
1978 metais Seuil leidyklos ir 
„Fantastiškasis viduramžis”, 
išleista Flammarion leidyklos 
1981 metais, knyga, krebž- 

visokiom „grylles“ — 
keistom galvom, iš kurių auga 
galūnės, kumpasnapiais de
monais ir kitokiom išmo
nėm. Knygoj ♦ „Aberrations“ 
(Pasiklydimai) įžengia į sceną 
žmonės žvėrių galvom, ak
menys su keistų peizažų ant
spaudu, katedros gimusios 
miškų tankmėje. Sis 156 
puslapių albumėlis (be to dar 
15 be numeracijos) susi
deda iš keturių tekstų, rašytų 
atskirai, bet turinčių tyri
nėjimo objektu analizę teorijų, 
sukurtų studijuojant optinius 
reiškinius bei „paklaikusios 
vaizduotės“ vizijas. Pirmą 
kartą išleista 1957 metais 
Perrin leidyklos, ši knyga yra 
naujai perredaguota ir peržiū
rėta. Gausi ikonografija (188 
iliustracijos ir 15 spalvotų 
reprodukcijų) taip pat pritai
kyta mūsų dienų skaitytojui. 
„Aberrations“ yra pirmoji 

tu jau planuoja? Tada reikėtų 
tik palinkėti sėkmingos 
kloties. Kaip žinome, Toronte 
įsipareigojo operos paruoša 
rūpintis dr. Juozas Sungaila. 
Ir jo rūpesčiu viskas ten 
vyksta sėkmingai. Operos 
spektaklių Chicagoje atveju 
reikėtų rasti panašų į 

triptiko dalis iš trijų veikalų 
visumos, kuri pasirodys, pra
minta bendra antrašte — 
„Patvirkusios perspektyvos“ 
Flammariono leidyklos dėka. 
„Anamorphoses“ ir „La Qušte 
d’Isis“ išeis viena po kitos 
1984 ir 1985 metais.

♦ * •

Žvilgterėjus į Jurgį Baltru
šaitį, nežymu, kad jame būtų 
tų žmogaus sielos tamsybių, 
kurias jis taip mėgsta apraši
nėti. Nepaprastai svetingas, 
tasai „tam tikro amžiaus 
žmogus“ gyvena Paryžiuj ra
miam butuke, kurio langai 
išeina į miestą juosiančios 
požeminio traukinio linijos 
pylimą... Vien tik du, vidun 
dumbą (concaves) veidrodžiai, 
sukabinti priešpriešais ant 
salono sienų, suteikia kam
bariui nerimą keliančią gelmę. 
Tarsi koketuodamas, Baltru
šaitis atsisako pasakyti savo 
metus... Vienintelę datą, kurią 
jis atskleidžia yra pirmosios jo 
knygos pasirodymo data 
(Etude sur l’art mėdiėval en 
Armėnie et en Georgie. Paris: 
E. Leroux, 1929). Jo tezė — 
„La stylistiąue ornamen- 
tale dane la sculpture ro
mane” buvo išleista to paties 
leidėjo 1931 metais. Sakykim, 
kad jo gyvenimo istoriją purtė 
tos pačios konvulsijos, kurios 
drebino šį šimtmetį senutę 
Europą. Gimęs Lietuvoj, kaž
kada apie 1900 metus (jis tai 
laiko paslaptyje), Baltrušaitis 
buvo Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesorium Kaune 
iki 1939 metų. Po to, po stu
dijų Sorbonoj, dirbo prof. 
Henri Focillon priežiūroj. Jis 
paliko savo kraštą ir galu
tinai apsigyveno Paryžiuj 
Antrojo pasaulinio karo pra
džioj. Tuo laikotarpiu (po 
karo) jis paskelbia daug vei
kalų Prancūzijoj ir pagarsėja 
tarptautiniuos universitetinio 
ir meninio gyvenimo sluoks-

Sungailą pasišventėlį čia pat, 
kuris suktų visą organizacinį 
ir technikinį kazimierinės 
operos pakartojimo ratą 
Chicagoje. Negi pasaulio 
lietuvių sostinė Chicaga kazi- 
mieriniuose metuose apsieitų 
be kazimierinės operos?!.

K.S.

Jurgio Baltrušaičio „Aberrations”, išleistos Flammarion leidyklos, 
iliustracija — Charlea Le Brun, 17-to šimtmečio prancūzų dailininko, 
pelėdžmogiai.

niuose. Jis skaito paskaitas, 
dalyvauja konferencijose, 
vykstančiose įvairiuose pasau
lio kraštuose, bet už vis labiau 
atsideda tyrinėjimo darbui ir 
veikalų rašymui.

Šiandien jis stropiai sergsti 
naujų laidų parengimą, kurį 
apsiėmė atlikti Flammariono 
leidykla. Po to, kai mirė Oli- 
vier Perrin, Jurgis Baltrušai
tis buvo pabūgęs, kad jo kny
gos nugrims užmarštin. O jam 
norėjos, kad išliktų kiek gali
ma pilnesnis jo atliktų darbų 
pėdsakas. Todėl, kai Yves 
Bonnefoy, kurį jis sutiko pas 
Genevibve Picon (žinomo 
meno kritiko žmoną), pasiūlė 
jam išleisti pagrindinius 
veikalus Flammariono serijoj, 
pavadintoj „Idėes et recher- 
ches“, jisai mielai tą pasiūly
mą priėmė. Juo labiau, kad 
jam užtikrino, jog pramatyto 
darbo kokybė bus gera. Baltru
šaitis yra iš tikrųjų reiklus 
autorius ir žvelgia į santykius 
su leidėjais kaip į... kautynes. 
Tai, tarp kitko, jį linksmai nu
teikia.

„Sunkiausiai išsprendžia
ma problema“, sako jis, „visad 
būna iliustracijų problema. 
Mano darbai reikalauja, kad 
būtų akiai parodyti šimtai 
meno darbų bei daiktų repro
dukcijų. Tačiau dėl problemų, 
surištų su išlaidom, leidėjai 
visad stengias sumažinti jų 
skaičių, kartais leidinio koky
bės sąskaitom Kaip tik dėl to 
aš buvau priverstas pasi
daryti patsai šimtų-šimtus 
piešinukų. Kadangi atspaus
dinti kokio kapitelio reproduk
ciją, kurią išpiešdavau pats, 
kainavo kur kas mažiau, man 
likdavo šansai, kad knygai ne
stigs iliustracijų. Laimei, nū
nai technika yra taip pažen
gus priekin, kad jinai suteikia 
tokių palengvinimų ir tokių 
gerų rezultatų, kokių nebuvo 
galima įsivaizduoti prieš dvi
dešimt metų. Ta prasme aš 
jaučiu tikrą malonumą atnau
jinti bei papildyti veikalų 
iliustravimą“.

Sužavėtas, kad bus galima 
įdėti spalvotas nuotraukas į 
„Aberrations“ — ypačiai 
kalkakmenių peizažų fotogra
fijas, Baltrušaitis taikosi itin 
atidžiai išlaikyti tinkamą san
tykį tarp teksto ir paveikslėlio 

ir nuolatos bando rasti pu
siausvyrą, net ir tada, kai 
jam tenka neužleisti nė pė
dos teritorijos maketinin- 
kams, kad iliustracija būtų 
savo vietoje.

„Po leidėjų ateina laikas 
grumtis su maketininkais“, 
sako jis šypsodamasis, „ir aš 
labiausiai .kaujuosi* su jais. 
Iliustracijos man nėra tam, 
kad .dabintų* knygas, nors 
kiekviena jų, aš manau, 
maloni vyzdžiui. Jų paskirtis 
rodyti daiktus ir todėl jų pasi
rodymo ritmika pareina nuo 
teksto. Iliustruoti vien iliust
racijos dėici manęs nedomina; 
susižavėjimas puošnumu pa
stumia, mano nuomone, dau
gelį leidėjų paaukoti efekto 
sąskaiton tekstą ir nuo to nu
kenčia daugelio jaunųjų tyri
nėtojų darbai. Man puikiai pa- 
žįstami komerciniai 
imperatyvai; švenčių metu 
gražios spalvotos reproduk
cijos lengviau randa pirkėją, 
negu eruditinis tekstas apie 
meną... Tai skriaudžia meno 
istoriją“.

„Knyga yra gražus 
daiktas“, sako jis. Būtų idealu, 
jei jinai suteiktų bet kam pasi
gėrėjimo. Mane visada siutino 
sąmoningai techniški ir abs
traktūs stiliai. Aš perdirbu 
savo tekstus kaip patrakęs, 
perrašydamas ir peredaguo- 
damas juos tol, kol jie skaid
rūs. Pats rašymas (kuris, man
ding, yra esminis dalykas) 
pareikalauja iš manęs maž
daug tiek pat laiko, kiek 
medžiagos surinkimas, doku
mentacijos paieška“.

Tas ryžtas būti skaitytojui 
paprastu, prieinamu, matyti 
nuo pat pirmo „Aberrations“ 
puslapio. Atvertus knygą, yra 
France-Dimanche puslapio 
fotokopija; kažkoks žur
nalistas pajuokavo tame 1950 
m. balandžio numeryje, sugre
tindamas žinomų tuomet 
asmenybių veidus su gyvulių 
vaizdais. Po antrašte „Žmogus 
nėra kilęs (vien tik) iš beždžio
nės“ — Jean-Paul Sartre greti
namas su kinietiška žuvim, 
Maurice Thorez su tigru ir Lt. 
... Šitaip mirktelėjęs akių 
kampučiu, Jurgis Baltrušaitis 
pradeda savo studiją apie 
gamtos gyvių fizionomiją.

(Nukelta į 2 psl.)
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Kunigo Stasio Ylos šviesa
ALĖ RŪTA

Maironio posmas — „Išnyksiu 
kaip dūmas, neblaškomas vėjo, ir 
niekas manęs neminės“, — ne 
visada išsipildo realybėj. Beveik 
nė vieno, net kukliausio žmogaus 
gyvenimas neišnyksta be.ženklo. 
Ir žmogus savo būtim tiek reikš
mingas, kiek jis pasauli praei
damas gėriu paveikė kitus, kiek 
jis davė kitiems. Yra gabių ir 
darbščių, produktingų žmonių, įsi- 
gyj ančių didelius turtus, susi- 
kuriančių politinį garsą ir galybę; 
bet šv. Pranciškus, kuris dalijosi 
trupiniais su paukščiais, reikš
mingesnis pasauliui už anuos.

Juozo Brazaičio žodžiais, 
„didžio asmens atminimas 
Bendruomenei svarbus, nes jis 
yra tam tikra dvasinė, moralinė, 
idėjinė jėga. Miręs biologiškai 
Asmuo tebeveikia sociologiškai”. 
(Raštai, IV t., 344 p.)

Taigi, mūsų bendruomenė išei
vijoj, arba ir visą tauta,'stipri ne 
vien gyvaisiais, o taip pat išėju
siais, kurie gyveno gėriui, laisvei 
ir grožiui. Vienas tokių išėjusių, 
palikusių didelę šviesą mūsų 
širdyse ir tautos kultūroj yra ir 
kun. Stasys Yla. ■ i -

Gimęs Aukštaitijos kaime — 
Luciūnuose, Kurklių valsč., Že
maitkiemio parapijoj. Mokėsi Uk
mergės gimnazijoj ir Kauno Kuni-^ 
gų seminarijoj; įšventintas 
kunigu 1932 m. Kaune. Kun. dr. 
Juozas Prunskis, buvęs su Yla 
viename Seminarijos kurse ir net 
sėdėjęs su juo viename suole, 
sako: „Stasys buvo toks švelnus, 
mielas, draugiškas, paslaugus ir 
nuoširdus“ (Draugas, 1983 m. 
balandžio mėn. 9 d. — nekrologe 
Ylai). ■' '•

Studijas kun. Yla gilino Kauno 
VDU, Belgijoj, Prancūzijoj ir 
kitur. Vėliau jis dėstė pastoralinę 
teologiją VDU Teologijos - filoso
fijos fakultete ir Kunigų semi
narijoj. Komunistų persekio
jamas, jis pasitraukė į Vokietiją; 
Berlyne dirbo išeivių sielovados 
srity. Sugrįžus tėvynėn vokiečių 
valdžia jį už pogrindžio veiklą 
suėmė ir kalino — iš pradžių net 
keturiuose kalėjimuose (Kauno, 
Tilžės, Karaliaučiaus, Marien
burgo), o paskui dvejus metus 
išlaikė Stutthofo kacete, tarp 
kurio baisumų gyvas išlikęs, jo 
paties tvirtinimu, vien tik Apvaiz
dos dėka ir dr. Antano Starkaus 
(irgi kaceto kalinio) pagalba. 
Atvyko į Ameriką 1950 m., buvo 
N.P.M. Seselių kapelionu Put- 
nam, CT ir ten atgulė mažuose 
kapeliuose amžinam poilsiui (1983 
m. kovo 24 d. miręs Chicagoj).

Visada buvęs kukliu kunigu, 
silpnų fizinių, bet stiprių dva
sinių jėgų, kentėjęs, nemigęs, 
daug dirbęs — rašęs, savo talen
tus išdalinęs, beveik išblaškęs, ir 
palikęs kiekvienam ir visiems — 
kažką didelio ir šviesaus. Tokie 
Stasio Ylos gyvenimo rėmai, iš 
kurių plačiai sklinda jo darbų ir 
kūrybos gėris.

Kas buvo prie jo asmeniškai 
nors kiek priartėjęs, patyrė daug 
žmogiškos šilimos, jautė jo 
asmens universalumą ir, kaip 
kunigo, autoritetą.

Štai'jau suėjo Stasio Ylos mir
ties metinės, o spaudoje jis dar vis 
minimas. Ateitininkai įsteigė jo 
raštams ir idėjoms skleisti fondą. 
Beveik kiekvienas lietuvis jo liūdi 
ir pasigenda, o Dainavos 
stovyklas ir kursus lankę nusi
mena: „Kas mums dabar kalbės? 
Kun. Yla buvo mums viskas’“ — 
Pasigenda jo ateitininkai, 
skautai, Seselės, rašytojai, Bend
ruomenė... (Pirmuose LB Tarybos 
rinkimuose Yla gavo daugiausiai 
balsų.) Taip, kun. Yla buvo labai 
mėgiamas žmogus.

Kodėl? Ar jis to siekė? Ar jis 
veržėsi visuomenėj į pirmąsias 
vietas? Toli gražu ne. Jis tik 
lavinosi, mokslinosi ir nuo
širdžiai dirbo, kur buvo rei
kalingas, kur savo žodžiu bei raš
tais galėjo suteikt kitiems 
daugiau žinojimo ir šviesos. Pagal 
gyvenimo reikalavimus, jis dirbo 
— pastoracijoj, mokykloj, redak
cijoj... Ir visur — a'tidavė visą 
širdį, visas jėgas. Nes kun. Yla 
mylėjo žmogų, ypač jaunuolį, ir 
todėl jį patį visi taip mėgo, juo 
pasitikėjo. Ir jo populiarumas tau
toj kilo iki pat jo mirties, ir net po 
mirties.

Kilęs iš religingos šeimos, Sta
sys Yla nuėjo ne tik į altoriaus 
tarnybą, garbino Dievą, bet nu
kreipė savo dėmesį ir į svarbiau
sią Dievo kūrinį — žmogų, ypač į

A.ą. kun. Stasys Yla prie jo pastatytos „Mindaugo pilaitės” Putnam, 
Conn. Dešinėje akmeny dail. A. Kašubienės mozaika.

Nuotrauka Vytauto Maželio

jauną sielą. Mėgino žmogų pažin- ilgesį ir palieka. Ar gali pati eiti 
ti psichologiškai, pažint skirtingo 
amžiaus ir skirtingų luomų bei 
išsilavinimo žmones. Užtat jis 
mokslinosi, švietėsi — ne garbės 
ir mokslinių laipsnių įsigyti, d 
kad pažindamas galėtų geriau 
auklėti, vesti sielas į tobulumą.

Kiekvieno darbo jis imdavosi 
entuziastingai. Kaip literatūrinis 
Vaižganto Pragiedrulių Napalys, 
taip ir Stasys Yla, aukštaitiškai
— ūmiai ir karštai pasinerdavo į 
naują darbą, atsiduodavo visas. 
Jei ten nesisekė, ar manė jau 
darbą užbaigęs, tada vėl entu
ziastingai 
darbe.

„Ateina 
rašė jis 
knygelė — 1942 m.). Iš tikro, jis 
pats buvo tas naujoviškas, moder
nus kunigas, kuris ieškojo pasto
racijoj tiesesnių, geresnių kelių, 
artimumo su auklėjamu žmogum. 
Juozas Brazaitis vėliau rašė: 
„Stasys Yla buvo Lietuvoj dva
sinio dinamizmo nešėjas“ (Raštai, 
IV t.). Reiškia, jis išjudino ir kitus, 
užkrėtė naujomis idėjomis, nau
jais veiklos metodais.

I kultūrinę srovę Lietuvoj kun. 
Yla ypač įsitraukė 1936 m., cen
zūrai uždarius Kauno dienraštį 
Rytą ir įsisteigus XX ..amžiui, 
kurio redakcinio kolektyvo nariu 
buvo ir Stasys Yla, net.ir dienraš
čiui vardą pirmutinis pasiūlęs (J. 
Brazaičio tvirtinimu), gal belgų 
katalikų pavyzdžiu.

Pasekant kun. Ylos pastoracinę realių tautos reikalų, sekdamas 
ir kitokią veiklą, randame ir jo 
kūrybos, jo raštų švyturius bei 
švyturėlius. Iš tikro, pirmiausia 
jis ir buvo rašto žmogus, sava 
plunksna siekęs išsiaiškinti ir ki
tiems nušviesti įvairius gy
venimo reiškinius. Jo išspaus
dintų knygų, įskaičiuojant ir 
maldaknyges, yra apie keturios 
dešimtys, hepridedant prie to 
skaičiaus jo vertimų. ‘

Dar klierikavimo laikais jis iš
vertė šias knygas: Su Magelanu 
aplink pasaulį (1930), Korėjos 
broliai (1930) ir Patarimai susi
tuokiantiems (1931). Visi tie lei
diniai skirti jauniems žmonėms. 
Dauguma ir originalių Ylos raš
tų skirti jaunimui; Pasiry
žėliai ir laimėtojai (1932), Žymių 
asmenų biografijos ir kiti.
- Kai kun. Yla buvo pradžios 
mokyklos kapelionu, parašė 
knygelę Priešmokyklinis auklėji
mas ir vaikų darželiai (1933). O 
būdamas Marijos Pečkauskaitės 
vardo gimnazijos mergaičių 
kapelionu, jis išleido Mergaičių 
pasaulį saviauklos klausimais 
(dvi laidos — 1933 ir 1935). Ir žy
miai vėliau panašia tema — kita 
jo knyga: Moderni mergaitė (1964 
ir 1967 laidos — Putnam, CT).

Tada, jau būdamas N.P.M. 
Seselių stovyklų kapelionu, rašė: 
„Daryti kitiems gera; Dievas — 
pats gerumas; Jis yra meilė“. 
„Dievas pašaukia tave ir nutyla, 
dvelkteli tavon dvasion didelį

siekė sėkmės kitame

naujas kunigas“ — 
Tiesos kely (atskira

pirmyn, tobulėti, spinduliuoti?“ 
(Moderni mergaitė).

'Jau išeivių stovyklose St Yla 
parašė Dvylika pasikalbėjimų su 
mažaisiais (1948). Jo sukurtas 
tekstas ir knygelei Laužai lieps
noja vakaruos (1963). Skautus ir 
ateitininkus kun. Yla auklėjo pro
goms pritaikytomis maldomis, pa
mokslais ir paskaitomis, maldose 
pasižadėjimais Dievui. Pavyz
džiui: „Priimk mane tokį, koks esu 
ir būk kantrus, Viešpatie! Atvira 
širdim lauksiu Tavo pagelbos“. 
„Neieškosiu, kas mane patei
sintų, kas kitiem sukrautų kaltę. 
Bandysiu atvira širdim prisipa
žinti, kad esu pats kaltas ir mal
dausiu Tave — atleisti“.

Dar Kaune studijuodamas kun. 
St. Yla parašė bibliografinę studi
ją Lietuvių apologetinė literatūra 
(1904 - 1914), už kurią gavo VDU 
Teologijos-Filosofijos fakultete 
teologijos licenciato laipsnį (1935 
m.). Vėliau jis rašė: „Kultūra yra 
viso gyvenimo kūrybiškasis api
pavidalinimas, suderinimas, pa
grindimas, įprasminimas. Kul
tūra yra būdas gyvenimą suvokti 
ir menas gyventi“. — (Šeimos 
tradicijos, 1978 m., 20 p.) Pagal 
graikų legendą, Yla pasakoja, 
(Šeimos tradicijos, 12 p.) — žmo
gaus jėga pareinanti nuo žemės. 
Kol žmogus atsirėmęs į žemę, 
ypač gimtųjų žemę, niekas jo 
neparblokš. Ir pate autorius Yla 
ne svajonėmis gyveno, o laikėsi

lietuvių svyravimus ir nu
krypimus nuo tiesos ir idealų, 
galvodamas, kaip tai ištiesinti. Jo 
raštuose visada buvo sprendžia-

mos aktualios problemos, turin
čios reikšmės tautos ateičiai.

Dėstydamas universitete ro
tatorium išleido Pastoralinės teo
logijos kursą (1937). Daugybėje 
žurnalų ir laikraščių jis spaus
dino rašinius, liečiančius tikėjimą 
ir jo priešus mūsų tėvynėj. Daly
vavo kun. Yla su bbvo straipsniais 
ir XX amžiuje, ir Prano Dovydai
čio mokslinės krypties žurnaluose 
Kosmos, Logos, Soter. Kartais 
tuos straipsnius praplėsdavo, tuo 
būdu 1937 - 1940 metų laikotarpiu 
išleido gausiai leidinių, kaip: Lais
vės problema (1937, 1956), Krikš
čionybės įvedimas Lietuvoje 
(1938), Kaimas ir miestas šių 
dienų pastoracijoj (1938), Siauroji 

t ir pilnutinė katalikybė (1939) — 
šis leidinys susilaukė didelio 
atgarsio visuomenėj; Dvasinė 
kaimo krizė ir kunigas (1940), Da
barties žmogus (1940), Nerami 
dabartis ir ateities perspektyvos 
(1940) — šis bolševikų konfiskuo
tas iš spaustuvės Marijampolėj. Iš 
tų visų leidinių gal reikšmin
giausias — Komunizmas Lietuvo
je (1937).

Gal iš šių studijų, visomis lietu
vių kultūros sritimis besidomint, 
vėliau susidarė ir Vardai ir veidai 
mūsų kultūros istorijoje (1973). 
Čia kun. Yla istoriniu ir psicho
loginiu požiūriu apžvelgė net 
vienuolika ryškių asmenų: rašto 
pradininkus Martyną Mažvydą, 
Mikalojų Daukšą, Kristijoną Do
nelaitį; liaudies kultūros kėlėjus 
— vyskupus Juozą Amulfą Gied
raitį, Motiejų Valančių, Antaną 
Baranauską; minties gelmių 
ieškotoją kun. prof. Adomą Jakš
tą - Dambrauską ir tautinės 
vienybės kūrėją Antaną Smetoną; 
tautos dvasintojųs — poetų Mai
ronį, arkivyskupus — Jurgį Matu
laitį ir šv. Rašto vertėją Juozapą 
Skvirecką.

Skaitome apaštalo Povilo 
žodžius t.___ .____
„Patirkite visokių dalykų, bet pri
imkite tik gera“.

Ir klausiame: kažin ar kas yra 
patyrę daugiau kančių išeivijoj, 
kaip tie, kurie praėjo Sibirą ir 
vokiečių kacetus. Kun. Ylai teko 
dvejus metus išbūti Stutthofo 
kacete; tai, esą, daugiausiai jį 
išmokiusi gyvenimo mokykla...

Kacete slapčia jis rašė maldas 
ir poeziją. Vos gyvas iš ten išėjęs 
(1945) ir kiek dvasia bei kūnu atsi
gavęs, vėl ėmėsi plunksnos. Atsi
rado leidiniai: Sutryptame kely — 
poezija, Juozo Yluvio vardu 
(1947), psichologinė studija Meilė 
(1947, 1949). Ir kiek vėliau — 
didelė ir svarbi knyga Žmonės ir 
žvėrys (1951), vėliau anglų kalba 
A Priest in Stutthof (1971). Joje jis 
rašė: „Už griežtą ir vieningą tau
tos valią (prieš vokiečių okupa
ciją — A.R.) mes, 46-šių vadovau
jančių 
buvome
„Šiame nužmogėjimo vyksme 
jokia aukštesnė mintis nebekilo 
savaime. Ją reikėjo gaivinti sąmo
ningomis pastangomis. Nedrįs
čiau tvirtinti, kad kunigas tuo at
žvilgiu būtų skyręsis nuo kitų. 
Tačiau jis instinktyviai naudojo 
progas savo ir draugų dvasiniam 
ilgesiui pažadinti“.

Kacete tuo pat metu kentėjo ir 
kun. Alfonsas Lipniūnas, kurį 
kun. St. Yla kartą spontaniškai 
užtaręs, kai jį žiaurus vokietis 
mušęs; tada žvėris atsisukęs į jį. 
Panašių vaizdų knygoj yra ir

Amerikos lietuvių bibliotekos lei
dyklos tik ką išleista pasku
tinioji Stasio Ylos knyga „M. K. 
Čiurlionis: kūrėjas ir žmogus”. 
Aplankas — dail. Petro Aleksos.

daugiau. Abu kunigai stengėsi 
laikyti mišias, klausyti išpažin
čių, dalyti komuniją (po trupinėlį 
duonos...). Tai nebuvę lengva, 
reikėję slapstytis, kad tikintieji iš
vengtų bausmių. Jie įvedė tarp 
kalinių ir maldas, kurias sukur
davo kun. Yla: „Su Tavim, 
Viešpatie, nebus sunkus joks ban
dymas; būsim ramūs, kaip rami 
mūsų tautos dvasia“. — 
„Viešpatie, teik ramybės mūsų 
dvasiai, pavargusiai ir iškankin
tai. Atleisk mūsų dvejones ir ne
vilties atodūsius. Mes tikime Tavo 
Apvaizda ir priimame bandymus 
už savo gyvenimo nuodėmes, už 
tėvynės ir artimųjų gerovę. Lai
mink, Viešpatie, mūsų sergančius 
draugus, duok jiems tvirtybės, o 
tiems, kurie atsiskyrė nuo mūsų 
baisioj mirty, suteik amžiną atilsį. 
Viešpatie, Tau pavedame visus 
tėvynėje likusius artimuosius ir 

_______  _____  kovos draugus” (Žmonės ir žvėrys, 
tesalonikiečiams:. 14 p., 171 p., 204 - 205 p.). Šios 

maldos paveikusios visus.
Kun. Yla savo lovos kaimyną, 

vieną liūdną vyrą, paskatino 
parašyt savo maldą; anas nieko 
neatsakęs. Bet vėliau rastas raš- 

, telis, to kalinio malda, kurios 
, tokia pabaiga: „Mano Dieve! Štai 

esu toks, kokį mane pašaukei. 
Matai, ar vertas aš prašyt įvyk
dyti Tavo Valią žemėj. Šaukti 
Tavo vardą, kartoti Tavo žodį. Be 
Tavęs viskas beprasmiška. Ir dre
ba širdis, Tavo vardą šaukdama. 
Leisk būti arti, leisk išvargusiam 
sušilti Tavo meilės ugny, o 
Dieve“. Šis vyras po karo patekęs 
rusams, priverstas stot į jų kariuo- 

■ ‘ menę; bet atsiradęs Lietuvoj 
metęs sovietinį šautuvą, išsikasęs 
savąjį, paliktą prieš ketverius 
metus miške Žemaitijoj; kovojęs 
su partizanais, buvęs sugautas ir 
pakartas. To kankinio - partizano 
visą maldą kun. Yla įdėjo knygos 
Žmonės ir žvėrys pabaigoje (Jono 
Noreikos).

Po karo kun. St. Ylai teko dirbti 
(1946 - 1950 m.) Romoj Lietuvių 
tautinės delegatūros (popiežiaus 
misijos) darbą, būti patarėju 
pastoracijos reikaluose ir spau
dos skyriaus vedėju. Iškeliaujan
tiems į užjūrius broliams jis dar 
parašė Lietuva brangi (1950) — 
apie tautinę ištikimybę.

Jau buvo išleisti keli jo maldų 
rinkiniai: Išeivių maldos (rota
torium 1941 m. Berlyne), Lietuvių 
maldos ir giesmės (1943 m. Kaune? 
1946 m. Detmolde), Apsaugok,

profesijų atstovai, ir 
pasmerkti kalėti“.

Irena Mickūnienė „Tribal Ceremony”
Iš šį savaitgalį Čiurlionio galerijoje. Jaunimo Mickūnienės ir Osvaldo Mickūno darbų parodos, 
centre, Chicagoje, vykstančios menininkų Irenos Galerijos valandos šešt. ir sekm. — 10 v.r. iki 8 v.v.

Aukščiausias (1945 m. Ravens- 
burge), Skautų maldos (rota
torium 1950 m.), Vardan Diedo 
(1951 m. Brooklyne), Sveika Mari
ja — mažasis maldynas (1953 m. 
Putname), Melskimės — bendra
bučio maldos (1961 m. Putname), 
Tikiu Dievą — didysis maldynas 
(1964 m. Chicagoj).

Atsirado kritikų, kodėl „Mergelė 
Marija“, kodėl kiti nauji ter
minai... Atsakydamas kun. Yla 
parūpino visą tekstą — Liturginės 
terminijos klausimu (1953). Pagal 
J. Brazaitį, tai esąs geriausiai 
dokumentuotas iš visų Ylos raš
tų.

Būdamas arti ateitininkų veik
los, kun. Yla parašė Ateitininkų 
vadovą (1960), kuriame pateikė 
sąjūdžio istoriją, organizacijos pa
grindus, metodiką, asmenybių 
aprašymą. Pokacetinėj studijoj 
Meilė St. Yla išskiria ir 
socialinę meilę.

Kitoj savo knygoj kun. Yla rašė; 
„Mano draugų, mokytojų, kaimy
nų religinis lūžis savotiškai jau
dino. Jaudino jų asmeninė tra
gedija ir jų konfliktas su 
tikinčiąją tautos dauguma“. — 
Tai Dievas sutemose (1964 m., 35 
p.). Šioj knygoj jis bandė pažvelgt 
į 19 - 20 amž. ryškesnių lietuvių 
inteligentų religinius lūžius. Buvę 
trys tikslai: suvokti mūsų tautos, 
ypač šviesuomenės, religinę 
psichologiją; pasitarnauti mūsų 
kultūros istorijai; ir broliškas 
motyvas — padėti tiems, kurie 
Dievo ieško ir turi sunkumų Jį 
surasti.

Po to kun. Ylos mintys nukrypo 
į gilesnę istoriją, į Marijos apsi
reiškimus Lietuvoj. Iš Putnamo 
jis išvyko į Romą, visus metus 
(1965 - 66) rinko istorinę medžia
gą apie Šiluvą. „Krikščionis 
gyvenime“ serijoj išleisti šie jo 
brošiūriniai leidiniai: Marija pra
bilo Lietuvai (1964) — apie Šilu
vos ir Skiemonių apsireiškimus ir 
Vainikuotoji Siluvė (1967). Iš 
tikro, tada Yla paruošė religinių 
kovų ir kulto apžvalgą per 500 
šimtų metų — Šiluva Žemaičių 
istorijoj, kurios pirma dalis at
spausta 1970 m.

Už kelių metų St. Yla išleido 
monografiją Jurgis Matulaitis 
(1977) ir parašė tekstą albumi- 
niam etninės kultūros leidiniui 
Šeimos tradicijos (1978). Arkivys
kupas J. Matulaitis, kun. Yla 
prisipažįsta, visada jam daręs 
įtakos. Gal užtat šioj knygoj fra
zės apie arkivyskupą tinka ir 
pačiam autoriui:

„Pažinti žmones ir mylėti“, 
„Mylėti ir atleisti“, „Pažinti save 
ir pasitikėti Dievu“, „Daryti gera 
ir nesijaudinti...“ (Jurgis Matulai
tis 334 • 342 p.). Ą

Iš paskutinių Ylos darbų yra 
likęs rankrašty M. K. Čiurlionis, 
gal jo potraukio į dailės meną vai
sius. Paskutinę jo redakciją už
baigiant, autorių užklupo mirtis.

Kai paeiliui jau išvardintos St. 
Ylos knygos ir jų daugumos gene
zė, kaip apibūdinti patį Autorių, 
kokiai rašytojų kategorijai jį pri
skirti? Daugelis jį laiko poetu, kiti 
— publicistu, su psichologo ir filo
sofo įžvalgumu. Kun. dr. Valde
maras Cukuras Ylą pavadino 
„religinės literatūros kūrėju“. Jo 
raštams būdingas teologo, peda
gogo ir psichologo, kartais net 
istoriko, žvilgis, iškeliant ir spren
džiant mūsų tautos įvairius rū
pesčius bei problemas. Istori
niuose Ylos darbuose (kaip 
Šiluva, Vardai ir veidai ir kt), jei 
kas rastų dokumentinį nepakan
kamumą, reikia prisimint, kad jis 
turėjo dar ir kitą pažinimo šaltinį: 
rašytojinę intuiciją ir vaizduotę. 
Stipriausia jo, kaip rašytojo, 
ypatybė: gyvai ir vaizdžiai 
charakterizuoti asmenis; pavyz
džiui, Jurgio Matulaičio asmeny
bės apybraiža knygoj — reali, 
šilta, pagarbi. Arba žmonės ir 
žvėrys pateikia daugybę ryškių 
charakterių, įtikinančių vaizdų. 
Taigi kun. Yla nestokojo ir 
beletristo žymių. Literatūros 
kritikas J. Brazaitis kaip tik šią 
Ylos knygą geriausiai ir įvertina. 
Žmonės ir žvėrys esanti ryškios 
realybės knyga, su reljefingais 
charakteriais, epochinės reikš
mės — kacetinių išgyvenimų 
dokumentas. Ylos proza daug kur 
lyriška, nes rašyta su giliu jaus
mu, veikiančiu skaitytoją. Ir jo 
eilėraščiai, gyvenimo pagimdyti, 
filosofiniai bei religiniai, daug kur 
turi prozinių vaizdų. Atrodo, 
autorius jų formos išdailinimu per 
daug nesirūpino. Ir pats autorius 
(Juozas Ylų vis) eilėraščių knygos 
Sutryptame kely įvade taip 
pasisako: „Giliausi išgyvenimai 
buvo kacete. Siame kelyje kalbėti 
negalėjau, tylėti buvo per sunku.

Baltrušaičio raštai
(Atkelta iš 1 psl.)

Toliau savo pokalbyje su 
Christine Ferrand J. Baltru
šaitis pasidžiaugia, kad kai 
kurios jo knygos buvo išvers
tos į svetimas kalbas. Le 
Moyen Age fantastiųue — j 
ispanų, vokiečių, italų, anglų 
ir netrukus j japonų kalbą. 
Jam ypač džiugu, kad 
„Aberrations“ pralaužė 
geležinę uždangą. Išspaus
dinta 10.000 tiražu, ji buvo iš- 
pirkta per dvi dienas. >3

„Aš nebeturiu kada mestis 
rašyt naują veikalą“, sako jis, 
„bet kiekviena knyga, kurią* 
naujai perdirbu, man atrodo 
naujas veikalas. Man tai pro
ga nugludint darbą ir rafi- X 
nuot mintijimą... Aš pastebiu -i 
taip pat, kad iš tų tekstų, kurie -L 
buvo pramanyti ir atlikti 
atskirai, sklinda kažkoks vien- ■ 
tisumas, ir tai mane begali
niai drąsina. Tai jrodo, kad 
nesu klaidžiojęs“ — užbaigia sib 
J. Baltrušaitis savo pokalbį. m 

Tenka apgailestaut, kad J. 
Baltrušaitis nemini ar jo 
veikalai yra išversti j lietuvių 
kalbą. Kiek teko prisiminti, 
esam matę vieno jo straipsnio -d 
vertimą Metmenų 11-tam hn 
numery. Taip pat apie jo kūry
bą yra rašęs P. Rėklaitis Met- ;c 
menų 1964 m. nr. 8, autoriaus ,&b 
šešiasdešimties metų jubilie- lid 
jaus proga. >i;;

. i I’,’.* ■
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Draugai sakė: rašyk, ir pradėjau.
Literatūrai tarnauti nesirengiau, iai 
klasikinių formų nesimokiau. Ra- 
šiau sau ir draugams, rašiau kaįp. „, 
mokėjau“. Iš tikro poetiškiausia 
Ylos poezija yra jo sukurtose mal
dose.

Kun. Stasio Ylos asmenybė — 
žmogiškai šilta, rodos, visiems 
prieinama, tačiau ne taip lengvai < 
pažįstama pilnai. Kiekvienas jį 
savaip įvertina, vis kitokių bruo
žų jame suranda. Būtų įdoiųu ir;;qr 
gera, jei kas iš jo artimiausių 
draugų ar bendradarbių, arčiau
siai jį pažinęs, pabandytų 
žodžiais nupiešti pilną jo, turtin
gos asmenybės-kūrėjo paveikslą. 
Kančioje nuskaidrėjęs, darbu užsi
grūdinęs, dvasioje stiprus kun. 
Yla savo raštais ir veikla mums 
švietė visiems iki paskutinių 
gyvenimo dienų. Nors jau didelių 
turėjo sveikatos trūkumų, bet 
niekam nesiskundė ir nesislapstė: 
visiems turėjo laiko — išklausyti, 
padėti, padrąsinti, paguosti. Kun. 
Yla apaštalavo individualiai, 
intymiai, ramiai, su lyrine nuo
taika. TokB jis buvo asmeninėj 
draugystėj, ir pamoksluose, ir 
paskaitose, stovyklų, kursų pro- 
gramose. Ne tiktai kantrus ir iš- ’■> 
tvermingas kūnas, bet ir dvasia, 
kančios užgrūdinta, buvo pasi- 
nešusi į auką ir į optimizmą; ir tuo 
gal jis labiausiai patraukė į save 
ir teigiamai veikė jaunimą.

Stasio Ylos kūrybos darbai su
daro idėjinį jo palikimą. Jo pasku- ,B 
tiniame pamoksle, pasakytame 
Politinių kalinių suvažiavime 
pamaldų metu Chicagoje 
(1983.III.il), kun. Stasys Yla, 
tarytum, išreiškia savo ateities 
vizijų esmę, be to, lyg atsako 
kritikams, kurie jam prikišdavo p'! 
apolitinį jaunimo auklėjimą. ~- 
Pora citatų: „Mūsų tautos kova 
šiandien telkiasi ne į kerštą, o į 
teisę ir teisingumą, teisę tikėti, 
jaustis žmogum, lygiu su visais. 
Man vis kliūva, kad šią kovą 
vadiname politine ar tautine. 
Man regis, tai yra pirmoje eilėje 
žmogiška ir krikščioniška kova“. '

„Nežinau kokiu vardu — tiks
lesniu ir taiklesniu tektų pava- 
dinti dabartinę mūsų tautos kovą 
— už visumos vertybes: už tikė- 
jimą, moralę, teisėtumą ir gar- 'T" 
bingumą, kultūrinį ir tautinį savi- 
tumą, už savo kalbos ir savo 
charakterio išlaikymą“.

„Daugelis mūsų greit pasi- _-rc? 
trauksim" — kalbėjo kun. Yla pa- 
moksle dvylika dienų prieš savo a 
mirtį. — „Tai žodis, spėju, pasku- 
tinis, kaip ir Vinco Krėvės žodis: 
laikykis tikėjimo! Laikykis, tau
ta, ir nedejuok, ir nesiskųsk, o 
tvirtink savo dvasines jėgas. ’ 
Tavo prisikėlimas artėja“.

Taip kalbėjo kun. Yla, lyg nu- 
jausdamas, kad jau kalba visuo
menei paskutinį kartą. Taip jis .„L 
kalbėjo ir kalba savo raštais, 
kalba į mus savo darbų visuma. 
Kun. Stasio Ylos šviesa tebesklin
da mums visiems.

1983.III.il
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Praeities fragmentai
> A. KUCIŪNASi- ■
<• ,

Laikas — tai praeinančių įvykių 
upė. Srauni yra jos tėkmė: vienam 
dalykui vos pasirodžius, jis ir vėl pra
dingsta, užleisdamas vietą kitam, bet 
ir šis būna ūmai nuplukdytas.

Marcus Aurelius

Atsisveikinome mudu užper
nykščių metų vieną kovo 
sekmadienį. Ir kai išėjom į 
prieškambarį drabužių, mane 
pagavo keistas, tikriausiai ir 
skaitytojui pažįstamas jaus
mas: giliai pasąmonėje lyg 
glūdėtų mintis, kad čia gal 
paskutinis jūsų pasimatymas, 
ir norėtumei išvykstančiam 
dar ką nors svarbaus 
pasakyti, bet tik nervingai 
trypinėji, o kas išsprūsta — 
kasdieniška, trivialu.

Lauke jau blėso saulėta 
diena. Padvelkusi pavasariu, į 
popietį atšalo. Nuo stogų, ma
čiau, vėl pakibo ilgiausi ledo 
varvekliai. Mat kovas: nei pa
vasaris, nei žiema. Padaviau 
savo bičiuliui paltą ir paste
bėjau, kad jis iš tikrųjų ge
rokai suliesėjęs ir visiškai 
pražilęs. Bet, kaip visados, 
orus, elegantiškas. Ir itin man
dagus. Gal net sakytum — iš
kilmingai mandagus. Beje, pa- 
stebėjau dar ir naują;- 
nepažįstamą mano svečio 
bruožą: jo žvilgsnyje švytėjo 
taikinga ir maloni dvasinė 
ramuma. Toptelėjo man min
tis, kad laikas, nepaisant fiziš
kų skriaudų dirba”, ko gero, ^*ką pastaroji rašo profe- 
įr nidsų naudai. šoriui Mėrijošiui pačioje pir-

Dirigentas Vytautas Marijosius

Tai, Žinoma, labai gerb
tinas požiūris. Sutikau su juo 
kad praeities nepakeisime, bet 
man, užėmusiam mažne 
žurnalistišką poziciją, knie
tėjo be įžymaus muziko apy
braižos atskleisti skaity
tojams taip pat ir 
įvairiaspalvę senų laikų pan
oramą. -'J

Ką daryti? Ėmiau ir per
rašiau mūsų pasikalbėjimą, 
niekę nekeisdamas, nieko 
nepridėdamas. Pažiūrėsim, 
tariau sau... Ir kaipsyk vieną 
dieną Marijošius man atsiun
tė didoką siuntinį. Atplėšęs ra
dau keleto laiškų fotokopijas 
— mano bičiulio ir žurnalistės 
Rūtos Noreikaitės, gyvenan- 

, fios Vilniuje, c korespon- 
, ,denciją.'' ‘ ‘ ■ '

Pagaliau, kai sustojome 
paskutiniam sudiev, prisi
miniau visai panašų tolimos 
praeities vaizdelį: stovime 
vienas prieš kitą mažame 
kambarėlyje Kauno teatre ir 
apsikabinę atsisveikinam. 
Tuomet buvom jauni ir negalė
jom sulaikyti ašarų, bet šį 
kartą ne jausmų ieškojom 
akyse, o veikiau užsi- 
tikrinimo, kad gal kada nors 
dar susieisime.

* * *>■ ęrrttl

Išlydėjęs savo svetį, surin
kau visus mūsų pašnekesio 
užrašus į aplanką, ant kurio 
stambiomis raidėmis atspau
džiau: VYTAUTAS MARIJO- 
ŠIUS - DIRIGENTAS IR 
PEDAGOGAS. Ir padėjau į 
stalčių. Kad pagulėtų, „prinok
tų” rašymui. Tačiau tai buvo 
tik pretekstas. Atvirai sakant, 
nelabai noriai sėdu prie rašo
mojo stalo, nes jau patyriau, 
kad ką nerašytum, kaip 
maloni ir patraukli nebūtų 
tavo tema, visų pirma ir svar
biausia turi kalbos ir rašybos 
sunkų darbą.

Rašymą, be to, atidėliojau ir 
dėl kitos priežasties. Besklai- 
dydamas savo užrašų lapus, 
jutau, kad turiu čia taip 
dažnai spaudoje matytą tipiš
ką „pokalbį”, nelyginant 
anketą: kas paklausta — sąži
ningai atsakyta. Na, o klau
simai mea culpa — pernelyg 
šabloniški, su profesine kar
jera tesusiję. Tiesa, mano bi
čiulio karjera buvo išskirtinai 
sėkminga, bet savo rašiniui 
norėjau vis dėlto ko nors 
daugiau. Vytautas Marijošius 
yra didelės patirties muzikas, 
pastabus žmogus ir puikus 
pasakotojas, tad kodėl gi, 
prikaišiojau sau,
kiau” iš jo kokių įdomesnių 
praeities prisiminimų, nepri
klausomybės laikotarpio bū
tent kokių detalių ir, svar
biausiai, jo paties komentarų. 
Baiminaus, kad mano skai
tytoją nuobodins vien tiktai 
muzikinio darbo aprašymas.

Parašiau kelis laiškūs, ban
dydamas užuominomis pa
akinti savo bičiulio atsi
minimus, bet jisai lakoniškai 
ir lyg nenoriai man atrašy
davo, teisindamasis, kad, <ir- 
di, atsargiai einąs į praeitį, o 
apie buvusius, juoba pasi
mirusius bendradarbius tai — 
aut nihil, aut bene.

moję laiško pastraipoje:

Jau trečius metus gilinuosi į 
Lietuvos operos teatro istoriją, o 
Jūs juk tos istorijos dalyvis, 
tvėrėjas, liudininkas. Ar nesu
tiktumėte mbn' ~ padėti, y prist- 
mindamas ir patikslindamas kai' 
kuriuos faktus? Renku medžiagą 
apie Aleksandrą Staskevičiūtę. 
Pagrindinis šaltinis — žinoma, ji 
pati. Tačiau jos charakteris, ir jos 
amžius įneša daug egzotikos į 
tuos prisiminimus, todėl teisybės 
ieškau 
teatro 
duose, 
kitų 
prisiminimai, įspūdžiai, 
tinimas...

Aha, nudžiugau, juk šičia 
tai, ko ir aš taip labai norėjau 
— įspūdžių, vertinimo...

Noreikaitė... Pasirodo, jinai 
gan dažnai rašo Lietuvos 
spaudoje teatriniais klau
simais ir pasirašinėja Rūtos 
Oginskaitės slapyvardžiu. Jos 
tėvas — aktorius Laimonas 
Noreika, o ne tenoras Virgi
lijus, kaip iš pradžių spėlio
jau. Virgilijus Noreika, vi
siems turbūt žinoma, yra 
Vilniaus operos direktorius. 
Labai svarbi persona Lietuvos 
muzikiniame gyvenime. Jau
noji žurnalistė šitaip rašo apie 
vieną trumpą pasikalbėjimą 
su įžymiuoju tenoru: „Kartą 
kalbėjausi su Virgilijum 
Noreika. Solistas, sužinojęs,

ir ano meto spaudoje, ir 
muziejaus, archyvo fon- 
bet užvis brangiausia — 
žmonių gyvas žodis, 

ver-

sugalvota.
O kaip ji dainavo ir vai

dino, norėtų žinoti žurnalistė. 
Antai Beatričė Grincevičiūtė, 
matyt, laikoma dideliu 
vokalinio meno autoritetu 
Lietuvoje, tvirtinusi, kad Staš- 
kevičiūtė buvusi puiki dai
nininkė. Marijošius pri
pažįsta, kad jinai turėjo gražų 
sopraną, bet „didžiausias jos 
trūkumas buvo taB, kad ji 
scenoje vaikščiojo sulenktais 
keliais. Stigo jai judesio, kuris 
pabrėžtų vidinę psichologinę 
būseną, per mažai domėjosi 
veido išraiška ir atitinkamu 
grimu. Deja, neturėjo patrauk
lių bruožų...” (Sakyčiau, čia 
itin sušvelnintas solistės ap
tarimas.) Jinai, be to, šiurpiai 
tardavo lietuvišką operų teks
tą. Marijošius rašo, kad Sta
sys Santvaras valandų valan
das praleisdavo su ja, jos 
kalbą taisydamas.

Noreikaitė sutinka: „ži
noma, Staškevičiūtės tarimas 
— nepralenkiamai netaisyk
lingas. Bet kai paklausau kitų 
to meto solistų įrašų, tai man 
atrodo, kad jie nuo Staškevi
čiūtės — nelabai toli. ... Kur 
jau ten atitaisysi tarimą, kai 
šitiek laiko buvo kalbėta tik 
lenkiškai, rusiškai!,.” Užtat 
mūsų operos veteranė mieliau 
dainuodavo rusiškai.

Dėl to dainavimo rusų 
kalboj vienąsyk ir buvo toks 
mažas skandalas. Gastroliuo
dama Prahoje su Jussi Bjoer- 
lingu Fausto operoje, Staš- 
kevičiūtė Margaritos partiją 
dainavo pamėgtąja rusų 
kalba. Tad šiandien, vaidin
dama kentėtoją, pasakojo 
Noreikaitei, kad po to jai buvo 
uždrausta išvažiuoti gastrolių 
iš Lietuvos. Marijošius nu
stebo ir net supyko — 
„nesąmonė ir haliucinacijos”, 
sakė jis, bet turbūt dar labiau 
nustebo, kai kitame laiške 
Noreikaitė pacitavo teatro 
direktoriaus pasirašytą doku
mentą, kurį suradusi archy
vuose, išties draudžiantį solis
tei gastroliuoti užsienyje.

Marijošiaus komentaras: 
„atsiranda kvailių ir geriau
sioje įstaigoje”. Suabejočiau, 
ar jau toks kvailas buvo tas 
sudrausminimas (regis aišku: 
jeigu solistė negali ar nemoka 
dainuoti, svetur gastroliuo
dama, operos partiją ori
ginalo kalba, tai privalėtų 
dainuoti lietuviškai), bet jis 
turbūt ne visiems buvo 
taikomas. Marijošius rašo: 
„Kutkus ir Kipras Petrauskas 
Rygoj dainavo Faustą rusiš
kai. Aš pats Kiprui suflera
vau. Kodėl vienai Staskevičiū
tei buvo susiaurintos teisės, o 
kitiems ne?..” Prisimenu ir aš 
tokį Fausto spektaklį Kauno 
operoje, kur Mefisto partiją 
dainavo garsusis rusų bosas 
Šaliapinas prancūziškai, kiti 
solistai ir choras, žinoma, 
lietuviškai, o Kipras 
rauskas... rusiškai (!).

* * *
Atmintis yra keistas

kad rašau apie Staškevičiūtę, 
paklausė: ,o kokį turi muzikinį 
išsilavinimą?’ Deja jokio, nar
siai atsakiau”.

Keistas ir, sakyčiau, net aro
gantiškas buvo toks ano 
tenoro paklausimas. Kokio gi 
čia ypatingo išsilavinimo 
reikėtų, kad parašius daini
ninkės biografiją? Veikiau 
užuojautos, nes nežinočiau . 
nedėkingesnės užduoties 
(.... labai jau nelengva ir
nesaldu”, prisipažįsta pati 
žurnalistė). Iš tikrųjų, kas gi 
pasilieka, kai nutyla „griaus
mingi” aplodismentai ir bravo 
šauksmai? Plokštelių įrašai? 
Žinome gerai, kaip jie nudyla 
ir pasensta, o, beje, pasensta ir 
patsai interpretacijos menas 
— tik paklausykite senųjų 
operos žvaigždžių ir net instru
mentalistų magnetofoninių 
įrašų. Palieka atseit žmogus ir 
jo laikotarpis — daugiau 
nieko. Tad gal geriausiai čia ir 
tinka ne muzikologas, bet 
šmaikščios plunksnos įžval
gus rašytojas (-ja).

Štai kad ir Aleksandra Staš- 
kevičiūtė. „Esu girdėjusi apie 
ją įvairiausių nuomonių — 
nuo dievinimo iki pašaipų”, 
rašo Noreikaitė. „Pati ją pa
žįstu tik iš nedaugelio įrašų — 
užaugau tada, kai ji jau nebe
dainuoja, tik pasakoja”. Na, o 
pasakoti apie „milžiniškus” 
pasisekimus buvusios prima
donos turbūt gerai geba. Ypač 
pasigavę jauną auką, kuri iš
tikimai užrašinėja dai
nininkės porinimą.

Tačiau Noreikaitė jautė, kad 
senoji solistė (jai šiemet su
kaks 85 m.) gerokai susinarp
liojo savo gyvenimo faktuose, 
užtat ir kreipėsi į užjūryj 
gyvenantį maestro („ne gre
timuose juk kiemuose 
gyvename”), kad išsiaiškinus, 
kur faktai, kur fikcija.

Marijošius pasirodė labai 
„gera forma”, trumpai ir tiks
liai išaiškindamas Staškevi- 
čiūtės paklydimus ir net juo
kais, bet gailestingai, 
pastebėdamas itališku prie
žodžiu, kad Aleksandros, 
pasakojimai yra — se non e 
vero e ben trovato: jeigu 
netiesa, tai (bent) gerai gaus fenomenas. Kartais, va,

Dalia Kolbaitė

Korys prinokęs
ir saulė baigė žaidimą:
sugrįžta žiežirbomis švento Jono vabalėliai, 
ir rožės aksomas sudilo į tylą.
Taip ramu.
Norėčiau tik rankos mostu
pakviesti į vidų.
(Sustokime Dviese.)

Tyloje
kalbi,
ir žodžiai laša prinokusiais koriais.
Koks Guolis ta kalba —
jame sutelpa visa:
gera būt su Tavim.
Paimk mane namolei, kol neišsprūdo paukščiu 

dar mintis 
likt čia, abejonėje.

♦

Tu vakar vėlai naktį atėjai
tokiu tvirtumu, į.
kad šįryt širdy kažkas naujumu išsiskleidė 
ir davė ženklą ‘
būt kartu,
Inkaru sieloj.
•

Minties raktas širdyje.
Tu man atidavei saulę lange ir medį, ir žolę, 

Įr besikalančios tulpės želmenį.
Ir iš tylos lyg skaidriu balsu išsiliejo 
tokia tiesuma žavesys
to Rankos Mosto, kurs dalina ir dalinasi 
skalsumu.

•

Kaip kvapnų rankšluostį prie veido 
geriu Tavo buvimą.
Ir nors diena ūkanota ir paukščiai baidos, 
judesy norėčiau įkūnyt Tavo, tėkmę.
Laike Tu bebūdamas atjudi, 

ateidamas Esi.

*

Tu pasislepi lyg saulė už aštraus kampo. '. 
Žinau, kad Esi.
Visa būtim liejuos paskui, 
įsišaknijusi įaugime.

*

Sunešti visi indai.
Pilnumos pažadai ištesėti.
Kaip gera būt prie Tavęs,
Laukimui įsirpus į tulpę.

•

. įstrižainėm išdėstytos dienos, 
Kampas suvestas su kampu. 
Nuotolis virsta į nieką 
Vidudienio Varpo dūžiu.

♦

Kaip gera laukti Tavo žingsnių aido 
tyloje.
Tik širdim, tik širdim

matuojąs laikas
ir dienos nuosėdos nuslysta į vakarą,
O tu neskubi.
Tu ankstyvą rytą su saule medyje 
skaidrumo skraistėj 
būni,
kol atpažintas 
sulaši džiaugsmu tarp tylių pirštų.

* j

Tu — prinokusia kriauše rankoje,
Tu — nudygusios tulpės želmeniu ankstyvą, 

pavasarį, >
Tu — žodžiu, kurs sutampa su akių brėkšme, 
Vienas ir tas pats.

O kad taip atsikandus 
nuskynus 
įsiklausius i

Ar daugiau degčiau džiaugsmu? <

*

Emmaus — tu širdies nuotolyje 
išvaikščiotos dykumos, 
Tu — tylių valandų prabėga.
Jei nebūtų saulė užtvindžius langus
Tavo šviesa, 
sakyčiau, kad tu tebesi užkastas kažkur 

tolimoj žemėj.
Emmaus — tu susitikimo žiežirba, 
kurioje suklumpa mintis, ir tenori tik atsidurti;, 
tik atsiduoti 
tai Nežinomai žinomybei —
Faktui, išnirusiam iš po karčios Nakties.

♦

Šiandien tyliais žingsniais 
apvaikščiojau butą,
Ir dar gilesnė tyluma užviešpatavo ausyse. 
Kaip gera,
gera .. ;
atodrėky dienos surasti krantą, ?
į kurį gulti kviečia visu kūnu
Kažkas, kurs tulpės žiede saulę sirpdo 
ir tiesia liaunumą žolės,
kurs rašo nusirpimą gervuogės į delną 
skalsumo Raštu.

♦

Už mano lango toks paprastumas, 
ir žvirbliai kasdieniški, 
ir kaimyno prozaiška naši obelis. 
Garažų stogai ir elektros laidai — 
sukaustytas dangus.
Tik Saulė vijurku atginus šviesos rietimus 
liejas ir liejas 
sidabru širdies.

Kaip atsidėkoti Tau už skalsumą 
duonos, 
atriektos Ranka, kuri tylą brandina, 
nuolankume sarpdina kąsnį.

*

Žodis — koks skalsumas, 
koks svoris minties, 
želmens naujumas, 
galbūt net širdies dovana.

„neištrau-

Pet-

žmo-

Vytautas Marijošius diriguoja studentų orkestrui.

tik mažos kibirkšties tereikia, 
kad visai netikėtai nušvistų 
praeitis su visomis jos 
detalėmis, tarsi tamsiame 
teatre, uždangai pakilus, 
pamatytumei skaidriai 
apšviestą sceną.

Neabejoju, kad Vilniaus 
žurnalistės klausimai paža
dino Marijošiaus atmintį, nes 
ir prieš mane atsivėrė visa 
anų dienų panorama. Vytau
tas Marijošius buvo joje didi ir 
man tuomet itin reikšminga 
figūra.

Artimiau pažinau jį bene 
1938 m., kai, grįžęs iš Prahos, 
jis pradėjo rengti Otelio operos 
pastatymą. Buvau paskirtas 
akompanuoti toms repetici
joms ir pasidariau, galima 
sakyti, jo dešiniąja ranka, 
nors dažniausiai, repetuojant 
erdvioje teatro fojė, sėdėjau jo 
kairėje prie fortepijono.

Marijošius buvo tik trim 
metais už mane vyresnis (tai 
sužinojau daug vėliau), bet 
man darė solidaus ir pilnai su
brendusio žmogaus įspūdį. Gal 
dėl stambaus jo sudėjimo ir 
anksti pradėjusios žilti galvos. 
Be to, turėjo gan pretenzingą 
savimaną ir mėgo truputį 
pozuoti apsimesdamas soli
džiu sinjoru.

Jo repeticijos man, jaunam 
muzikui, ką tik atvykusiam iš 
mažo provincijos miestelio, 
buvo anuomet tartum kokia 

:£?. H-.7’

reveliacija. Marijošius buvo 
dainininkų dirigentas tikra to 
žodžio prasme: duodamas 
pakankamai ritminės laisvės, 
jisai gebėjo nuo pat pirmųjų 
muzikinių repeticijų formuoti 
jų dainuojamus charakterius, 
itin kreipdamas dėmesį į 
išraiškingą dainavimą. Ir dar 
daugiau: galėčiau drąsiai tvir
tinti, kad jis buvo pats pir
masis operos dirigentas, 
Lietuvoje, kovojęs dėl gero i 
lietuvių kalbos tarimo. „Kram
tykite žodžius!” — įsakmiai 
ragindavo jis dainininkus, 
pats raiškiai skiemenuo
damas operos tekstą. Kokia 
prasmė muzikinio teatro, 
sakydavo jisai, jeigu publika 
nesupranta žodžių, jeigu solis
tas bent balsu nesugeba 
pavaizduoti savo vaidinamą - 
dainuojamą charakterį.

Toksai Marijošiaus dikcijos 
aiškumo ir išraiškumo reika
lavimas buvo didelė naujumą 
Kauno Opėroje. Ir kaip 
kiekviena - naujumą susilaukė 
ir bruzdėjimo kai kurių, ypač 
vyresniųjų solistų tarpe. Mat, 
būta įsitikinimo, kad tas 
žodžių „kramtymas” kenkia 
dainavimo bei canto, nes juk, 
girdi, tiktai balsės, o ne prie
balsės dainuoja.

Otelio pastatymas buvo 
didelis pasisekimas. Tiesa, 
šiandien, retrospektyviai 
žvelgiant, operos muzikinė

' ibi

interpretacija, nebuvo itin . 
tobula. Skubėčiau betgi pridur
ti, kad tai nebuvo operos diri
gento kaltė. Gerai prisimenu, 
kaip Kipras Petrauskas, pasi
glemžęs turbūt jokiame kitame 
teatre nesančią teisę, diktavo 
ir režisieriuį, ir dirigentui. Esu 
tikras, kad Marijošius dau
giur turėjo kitokias muzikines 
idėjas, bet, sukandęs dantis, 
turėjo paklusti visagalio prem
jero įnoriams. (Nenorėdamas 
menkinti Petrausko talento ir 
ypač jo sceninio instinkto, 
drįstu tvirtinti, kad jis vis 
dėlto buvo pastatytas ant per
nelyg aukšto pjedestalo kaip 
dainininkas ir žmogus.)

Kitas muzikavimo su Mari- 
jošium atvejis, giliai įsirėžęs 
mano atmintin, buvo Stasio 
Šimkaus opera Pagirėnai. 
Kompozitorius Šimkus, pateik
damas teatro vadovybei savo 
operą (beje, parašytą pagal 
pavykusį Stasio Santvaro 
libretą), išsiderėjo, kad operą 
diriguotų ne kas kitas, bet Vy
tautas Marijošius. Pastarasis 
gi apsiėmė to darbo su sąlyga, 
kad autorius nesikiš į diri- ‘ 
gento repeticijas, duos jam $ 
pilną operos interpretacijos 
laisvę.

Šimkus sutiko su Mari
jošiaus reikalavimu, bet jau 
pačiose pirmose muzikinėse 
repeticijose pastebėjau kompo-
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į.Praeities fragmentai 
•* (Atkelta iš 3 psl.) 
‘^'zi torių sliūkinant netoliese 
•* arba sėdint kaip ant žarijų.

Vieną kitą kartą neiškentęs 
A - pertraukdavo repeticiją su 
»C»savo pastabomis, kurios man 

atrodė itin nereikšmingos. 
-I,/'MarijošiuB tylėjo ir nieko 

nesakė, bet buvo akivaizdu, 
-<•< kad jis bando susivaldyti. Bet

1 vienąsyk, kai Šimkus, — buvo 
jis labai ūmus ir įnoringas, — 

‘• nepatenkintas kokia nugirsta 
-i1 solisto fraze, įsiveržė tarp 

repetuojančių, reikalaudamas 
pataisų, Marijošius neiškentė, 

rp|'atsistojo ir nė žodžio nesakęs 
išėjo iš repeticijų salės.

■ai- Visi apstulbom ir didžiai 
ovnusivylėm, nes žinojom, kad 
ov Marijošius nebesugrįš Pagi- 
w rinų diriguoti.
9° O kompozitorius Šimkus?.. 
Cl Tarytum pasiteisindamas ir 

atsiprašydamas tyliai pra- 
tarė: „Neleisiu, kad kas šla
pintų man į kaliošus!”

Šimkaus operą daug vėliau 
dirigavo Mykolas Bukša ir, 
anot kolegų 

u’tuomet jau 
e'Lietuvoje — 
~F jam įprastą 
°i rutiną.
■Y‘

Kai paminėjau Račiūno 
operą Marijošiui, jis sutiko su 
manim. „Ką anų laikų ausim 
girdėjau, man patiko, ypač 
chorinės vietos”, rašė jis. 
„Ieškojau, būdamas 1975 m. 
Lietuvoje, tos operos Čikagai. 
Deja, informavo mane, kad 
operos natos dingę ar su
degę...” Ir iškart atsiminiau 
kitą labai svarbų ir reikš
mingą Vytauto Marijošiaus 
darbą, būtent jau išeivijoje jo 
sugalvotą ir diriguotą operų 
triptiką Chicagoje. Gal ne 
visos trys, bet Kačinsko ir 
paties Marijošiaus operos yra 
iš tiesų vertos kritiškos 
analizės.

Parašiau jam laišką, pridėjęs

nemažai 
anketa!) 
radimą, 
aplamai 
darbą. Mano bičiulis, kaip pa
prastai, netrukus atsiuntė 
man ne tik savo atsakymus, 
bet ir daug labai įdomių su tų 
operų geneze surištų doku
mentų, laiškų ir savo komen
tarų.

Bet, žiūrėk, netikėtai atsidū
rėme visai netolimoje praei
tyje, kone dąbartyj.

Muzikas Aleksandras Kučiū- 
nas šių metų balandžio mėnesio 
15 dieną švenčia savo 70 metų 
amžiaus sukaktį. „Praeities frag
mentai" yra ištrauka iš jo ruošia
mos spaudai knygos apie 
Nepriklausomos Lietuvos ir išei
vijos muzikus.

klausimų (ir vėl 
apie tų operų atsi- 
apie triptiko idėją 
ir patį pastatymo

pasakojimų — 
nebegyvenau 

dirigavo pagal 
pėstininkišką

•
Pagirėnų muzika mane buvo 

'g nepaprastai sužavėjusi, ypač 
B, operos rečitatyvai, kuriuose ta- 

riau esant lietuvių šneka
mosios kalbos intonacijų, 

.j Nežinia, kaip į tą kompoziciją 

.p reaguočiau šiandien? Kažkaip 
* atrodo, kad pirmykštis entu- 

ziazmas bus šiek tiek pri- 
blėsęs. Tačiau kita lietuviška 

-o opera — Antano Račiūno Trys 
talismanai, kurios pastatyme 
tik iš dalies dalyvavau, man 

u tolydžio, tai muzikai tik 
atminty atskriejant, atrodo vis 
geresnė ir geresnė. Gal dėl tos 

^..operos liekno, monodiško ir 
„ lyg šiandieninio stiliaus. Kučiūnus Nuotrauka Vytauto Maželio

Penkių jaunų
Ateitininkų namai Lemonte, 

p III., vis dažniau išeina viešumon, 
,, kaip kultūrinių, kamerinio pobū

džio renginių vieta. Be anksčiau 
vykusių literatūros popiečių ir kul
tūrinio pobūdžio minėjimų š.m. 

1 kovo mėnesį įvyko penkių daili- 
1 ninkių paroda. Parodoje daly- 
* vavo Daina Ziemliauskaitė-Juo- 

zevičienė, Daiva Karužaitė-Gogo- 
la, Jonė Karužaitė, Rūta Končiūtė ir 
Kristina Kotovaitė.

taikliai 
penkių

supažindino 
menininkių

jaunas menininkių

Parodą atidarė Ateitininkų na
mų kultūrinių renginių vadovė 
poetė Julija Švabaitė-Gylienė, 
sąmojingai apibūdindama kiek
vieną menininkę. Viktorija Kašu- 
baitė-Matranga, besireiškianti 
kaip meno vertintoja ir kritikė 
lietuvių ir amerikiečių parodose, 
trumpai, bet 
žiūrovus su 
kūryba.

Palyginti
amžius galėtų jas įrikiuoti į jau
nųjų dailininkų gretas, dar tebe- 
lankančias meno mokyklas. Iš to 
taško į jų kūrybą reikėtų atlai
džiai žiūrėti, tačiau, kai meni
ninkas išeina už mokyklos ribų, 
jis, nėra jaunas menininkas, bet 
menininkas pilna to žodžio 
prasme. Taip jį traktuoja žiūro
vas ir spauda, neatsižvelgdami į 
jo amžių, patyrimą ar kitas aplin
kybes.

Menininko amžius yra svarbus 
veiksnys jo kūryboje, to niekas 
negali paneigti, bet dar svarbes
nis jo talentas, pasišventimas 
kūrybai ir darbštumas. Yra pagy
venusių menininkų, kurie niekad 
neišbrenda iš mokyklinės rutinos 
ir šablono. Iš kitos pusės, yra jau
nų dailininkų, kūryba praau
gusių savo metus. Sekimo ir įtakų 
niekas neišvengia, ypač jaunieji, 
kurių kūrybos entuziazmui reika- 
lingos gairės, ieškant savęs. Neiš
vengia jų ir mūsų jaunosios daili
ninkės, ir daug kur jaučiami 
jaunumo ženklai kūryboję, tačiau 
taip pat ir polėkio bei indi
vidualumo bruožai. Negalima jų 
visų vienodai vertinti, bet 
negalima per daug ir išskirti, ka
dangi ši paroda nėra vieno 
asmens 
asmenų 
šešiais 
veikslų 
galima

pasirodymas, bet penkių 
su kiekvieno penkiais 

paveikslais. Tokiu pa- 
skaičiumi apsiribojant, 
padaryti klaidingas

dailininkių paroda
išvadas. Šiuo atveju ši paroda yra 
jų meninio augimo pradžia, nenu
sakanti tolimesnio talento vysty
mosi ir menininko brendimo.

Šį kartą gal stipriausiai užsire
komendavo amžiumi jauniausios 
grupės narės, Rūta Končiūtė ir 
Kristina Kotovaitė. Pereitų metų 
pavasarį Jaunųjų menininkų 
parodoje Jaunimo centre pasiro
džiusi ir laimėjusi premiją už spal
votas graviūras, dabar Končiūtė 
parodė gana įdomių tapybos dar
bų, kurių vienas, „Paukštis pirma
sis“, ypač vertas dėmesio dėl 
kompozicijos bei spalvinio spren
dimo. Humoru dvelkia kitas jos 
paveikslas, pavadintas „Arvydo“ 
vardu (gal mano kaimynas?). Tai 
hiperbolinis, kiek groteskiškas 
jaunuolio atvaizdas žemės, van
dens ir dangaus fone. R. Končiūtė 
šį pavasarį baigia meno studijas 
University of Illinois ir ruošiasi 
meno istorijos magistrui.

Kristina Kotovaitė, dalyvavusi 
Čiurlionio galerijos, Balzeko mu
ziejaus ir kitose grupinėse paro
dose, be abejonės viena iš stip
riausių formos atžvilgiu. Kaip 
studijuojančiai architektūrą, jai 
svarbu struktūrinis elementas pa
veiksle. Čia daugiau ji artėja prie 
grafikos linijų, ir spalvai neran
da vietos. Gal tik keramikoj ji pla
čiau išsiskleidžia, bet ir čia vyrau
ja forma. Kaip gabi studentė jinai 
buvo atrinkta vieneriems metams 
studijuoti architektūrą Versalio 
universitete, Paryžiuje. Šiuo metu 
tęsia architektūros studijas Uni
versity of Illinois at Chicago. 
Ateityje ji gali labai mus nuste
binti savo kūryba.

Jonė Karužaitė yra baigusi 
studijas Columbia kolegijoje. 
Pereitais metais Jaunųjų meni
ninkų parodoje Jaunimo centre 
laimėjusi antrąją premiją už „Por
tretą“ (akrilis), dabar be tų pačių 
paveikslų parodė pora dygsniuo
tų antklodžių - „ąuilts“ ir pora 
akrilio paveikslų. Atkreiptinas 
dėmesys į kiek stilizuotą „Ari
zonos“ gamtovaizdį. Šioje paro
doje pasigendama naujų ir drąsių 
bandymų, kokius ji parodė perei
tais metais Jaunimo centre. J. 
Karužaitė dirba Balzeko muzie
juje kaip meno direktorė.

Daiva Karužaitė Gogola, daly
vavusi grupinėse ir individualio
se parodose Monroe Gallery, Chi-

cagoje, bibliotekose, North 
Carolina meno galerijose, yra 
šakota asmenybė. Susipažinusi ir 
dirbusi tautodailėje, fotografijos ir 
drabužių eskizų mene, šioje paro
doje ji pasirodė su akrilio, kolažo 
paveikslais ir moters skulptūra. 
Įdomus kolažas „Skydas“, gal 
kiek perkrautas, bet jame atsi
spindi gyvybės ir mirties sim
bolika. Daiva stipriai reiškiasi ir 
poezijoj, kur vietoj dažų naudoja 
neornamentuotą žodį, įpindama jį 
į neeiliuotos poezijos posmus. 
Eilėraščiai, kuriuos ji skaitė paro
dos metu, mažai ką turi bendro su 
tapyba, nebent ta pati lyrinė nuo
taika juos jungia. Nežinia, į kur 
pakryps Daivos Karužaitės 
polėkis: į dailę, ar į poeziją?

Daina Ziemliauskaitė-Juozevi- 
čienė, 1979 m. baigusi Rhode Is- 
land School of Design, reiškiasi 
kaip iliustratorė komercinio bei 
pritaikomojo meno srity, o šioje 
parodoje kaip grafikė, vienintelė

Spalvingas „M
Sakoma, kur trumpa, ten ir 

trūksta. Pas mus viskas ima po 
truputi trumpėti: lietuviškoji spau
da, radijo valandėlės, Vasario 16- 
osios minėjimų dalyvių skaičius, 
mūsų vaikų lietuviškas liežuvis... 
ir t.t. Tačiau šitaip viskam 
trumpėjant, mums vis dėlto vieno 
dalyko nepritrūksta: naujų 
talentų! Jais mūsų išeivijos aruo
dus pripildo — ar tai okupuotoji 
Lietuva, nepajėgianti savo meni
ninkams garantuoti vienos dau
geliui būtinos kūrybinės sąlygos 
— laisvės, at tai čia pat tarp mūsų 
pačių besidarbuojančios mūzos, 
apdovanojančios vis naujas jau
nimo pamainas kūrybinio pajė
gumo kibirkštim.

Va, jau buvom beklausią: o kas 
po Mastienės ir Stempužienės? — 
kai mūsų horizonte pradėjo ryš
kėti dvi jų papėdininkės: meco
sopranai Vilija Mozūraitytė ir 
Linda Marcinkutė. Kadangi šis 
rašinėlis skirtas tik kovo 25 d. 
įvykusiam „Margučio” koncertui 
apžvelgti, šį kartą apsistosime 
prie Mozūraitytės. (Marcinkutė, 
puikiai pirmą kartą Chicagoje 
pasirodžiusi 1984 balandžio 1 d. 
per Putnamo seselių rėmėjų vaka
rienę, „pasaulio lietuvių sostinė
je” tebelaukia platesnio masto 
rečitalio.)

Dar Hamburgo aukštojoje 
muzikos mokykloje tebestudijuo- 
janti V. Mozūraitytė, girdėta pra
ėjusių metų „Margučio“ koncerte, 
per metus padarė pastebimą tech
ninę pažangą. Kita vertus, geriau 
kontroliuodama balsinę 
medžiagą, ji šiame antrajame 
čikagiškiame koncerte tuo pačiu 
lyg ir trupučiuką prirakino savo 
emocinį ekspresyvumą, vietomis 
net pasirodydama „šalta” (o gal 
čia kaltas ir nuovargis: solistė su 
savo kolegomis vakarą prieš tai 
gastroliavo . Bostone ir, naktį 
mažai išmiegoję, tik kelias valan
das prieš koncertą atskrido į Chi- 
cagą). Bet tai menkas priekaištas 
dainininkei - studentei, kuri per 
savo (tikimės) ilgą ateities 
gyvenimu atras ir išbandys dar 
daug savu muzikinės asmenybės 
galių bei niuansų, tuo tik paliudy
dama tos asmenybės turtingumą.

V. Mozūraitytė atliko tris gana 
kontrastingas paradines arijas (iš 
Glucko Orfėjaus ir Euridikės, Čai
kovskio Eugenijaus Onegino ir 
Saint-Saens’o; Samsono ir Dali
los), bisui dar pateikdama 
Azučenos ariją iš Verdžio Truba
dūrų. O pradėjo ji savo pasiro
dymą šešiomis lietuvių liaudies 
dainomis (keturios jų harmo
nizuotos VI. Jakubėno, dvi — Br.

iš parodos dalyvių panaudojusi 
I liaudies meno motyvus. Vertas dė
mesio „Autorės portretas“ 
(anglis), kur išryškėja meni
ninkės įgudimas piešime ir port
reto romantiriė nuotaika. Dabar ji 
ruošiasi individualiai parodai.

Apskritai paėmus, ši paroda yra 
mūsų dailininkų išėjimas viešu- 

1 mon su augančiu meniniu 
potencionalu. Džiugu, kad su 
senąja karta dar nesibaigia nei 
dailė, nei rašytinis žodis, bet sklei
džiasi šviežiomis spalvomis ir 
formomis.

A. Markelis

io” koncertas

Margučio koncerto 1984 m. kovo mėn. 25 d. Jau- raitytė, pianistė Raminta Lampsatytė-Kollars ir 
nimo centre, Chicagoje, programos atlikėjai: pan- smuikininkas Michael Kollars.
tomimikas Zigmas Banevičius, solistė Vilija Mozfl- Nuotrauka P. Malėtos

Budriūno). Ak, kad visi mūsų net 
ir „mokslus baigę” solistai taip 
grynai intonuotų, taip gerai val
dytų kvėpavimą, frazavimą, perė
jimus, kantileną... Tai kas, kad že
miems tonams dar trūksta 
pilnumo, ir kas, kad Orfėjaus 
skundui stigo liūdesio, o Dalilos 
ekstazėje girdėjome liūdesį, bet ne 
pasiją (antrą vertus, tai originali 
Mozūraitytės interpretacija!) — jei 
balso vystymas ir tikslesnės 
išraiškos ieškojimas akivaizdžiai 
žengia tokiu tvirtu keliu.

Popietės didžioji naujovė čika- 
giškiams buvo Zigmo Banevi
čiaus pantomima. Jei vienintelis 
anksčiau mūsų čia matytas 
lietuvis pantomimikas iš New 
Yorko Paulius Rajeckas pasižy
mėjo daugiau natūralistiniu fizi
nių veiksmų ar būsenų vaiz
davimu, tai Banevičius 
(paryžietis, prieš tai vilnietis) 
simboliškai kūnija visų pirma 
dvasinius pergyvenimus, sugesti- 
juojamus specialiai parinktų 
poezijos (V. Palčinskaitės, J. 
Degutytės, V. Bogutaitės) eilučių. 
Banevičiaus kūryba — abstrakti 
pantomima, kai kur priartėjanti 
prie išraiškos šokio žanro, atvira 
kelioms skirtingoms perduodamo 
judesio interpretacijoms. Lydėjo 
ją magnetofono įrašai, keliais 
atvejais — pianistės Ramintos 
Lampsatytės improvizacijos, o 
poroje gabalų ir V. Mozūraitytės 
dainavimas.

R. Lampsatytė kartu su savo 
vyru Michael Kollars atliko ly
riškąją O. Balakausko siuitą 
„Kaip marių bangos prisilie
timas”, o M. Kollars solo — prieš
paskutinį bei paskutinį (garsųjį) 
iš N. Paganinio 24 kapričijų (bisui 
su žmona ir lėtąją Brahmso d-mol I ABSociation for Humanistic Psy- 
sonatos dalį). M. Kollars smui
kuoja užtikrintu mostu, vietomis 
nukreipiančiu dėmesį nuo svyruo
jančio intonavimo ir neskaidrių 
pasažų (nors atakos — geros). R. 
Lampsatytė kaip improvizatorė, 
akompaniatorė ir partnerė visur 
reiškėsi stipriai, patikimai — pasi
gedome tarp visko tik jos solo.

Pažymėtina, kad ši keliaujanti jie vežasi — ir išveža — platoką, 
muzikų trijulė (Banevičius prisi- mūsų muzikinę kultūrą brandžiai 
jungė tik Chicagoj) Bostone atliko reprezentuojantį repertuarą, 
gerokai skirtingą programą, taigi Rapolo vyresnysis

■ c** 
stebinantys ypatinga menine iš
raiška, specialia kalba. Cituo
jamas ir pačios skulptorės pasi- 

r____ ____  sakymas apie savo darbus —
nuo 1984 m. gegužės mėn. 11 d. iki | )U08e P siekianti grožio ir kūry- 
birželio mėn.
Museum 
Elkhart,' Indiana. Pažymėtina, 
kad šioj parodoj bus eksponuo
jami dail. V. Petravičiaus darbai, 
kuriuos The Midwest Museum of 
American Arts yra įsigijęs kaip 
savo nuosavybę. Tai retai pasi
taikanti proga lietuviškajai visuo
menei pamatyti taip gausiai 
eksponuojamą dail. Viktoro Petra
vičiaus kūrybą.

• Indianoje vyks ir kita 
paroda, kurioje bus išstatyta 
apie 200 dailės darbų, paskolintų 
iš Čiurlionio galerijos Chicagoje, 
— ; Northem Indiana Arts Asso- 

ciation muziejuje, Munster, In
diana. Ši paroda tęsis nuo 1984 m. 
birželio mėn. 2 d. iki liepos mėn. 2 
d. Ji taipgi verta čikagiškių 
ir apylinkių lietuvių dėmesio.

• Dr. Marija Gimbutienė, 
Europos archeologijos profesorė ir 
Kultūros muziejaus kuratorė Uni
versity of Califomia — Los 
Angeles, dalyvaus tarptautinėje 
mokslininkų konfeiencij • -:a 
„Mitas — vakar ir šiandien kuri 
vyks Kretos saloje 1984 m. balan
džio mėn. 28 — gegužės mėn. 4 
dienomis. Konferenciją ruošia Fo
ram International (Freiburg im 
Breisgau, Vakarų Vokietija) ir

Kultūrinė kronika
• Dail. Viktoro Petravi

čiaus dailės darbų paroda vyks

17 d. Midwest 
of American Arte,

Nuotrauka Jono Kuprio

Parodos Ateitininkų namuose, Lemonte, 1984 m. 
kovo mėn. 11 d. dalyvės: priekyje — Daina Ziem- 
liauskaitė-Juozevičienė ir Rūta Končiūtė, stovi — 
Kristina Kotovaitė, dailininkių kūrybą aptarusi

Viktorija Matranga, Jonė Karužaitė ir Daiva Karu- 
žaitė-Gogola, parodos atidarymo metu taipgi skai
čiusi savo eilėraščių.

chology (San Francisco, Cali- 
fomia). Tarp kitų konferencijos 
paskaitininkų bus: žymusis 
argentinietis rašytojas Jorge Luis 
Borges, kolumbietis, Nobelio 
premijos laureatas rašytojas Gab- 
riel Garcia M4rquez, amerikietis 
teologas Sam Keen, garsioji 
mokslinės fantastikos rašytoja 
Ursula LeGuin, psichologė, Carl 
Jung svarbiausia mokinė Marie 
Louise von Franc, amerikietis 
poetas Robert Bly.

• Nijolė Sivickas, Kolumbi
joje gyvenanti lietuvaitė skulp
torė, buvo apdovanota aukso me
daliu ir stambia pinigine premija 
už savo darbus. Premijos įteikimo 
iškilmės įvyko 1984 m. kovo mėn. 
30 d. Skulptorės darbų pavyz
džiai yra įtraukti ir į reprezenta
cinę knygą apie Kolumbijos meni
ninkus.

Neseniai vienas Kolumbijos 
žurnalas rašė apie skulptorę kaip 
apie savitą ir įdomią menininkę. 
Straipsnio autorė, kritikė Lucia 
Botero Arango pažymi, kad Nijolė 
Sivickas yra gimusi 1925 metais 
Lietuvoje ir yra natūralizuota 
Kolumbijos pilietė. Šalia skulp
tūros ji dirba ir su moliu, bet 
savęs nelaiko keramike. Taip pat 
yra tapiusi įvairiais metodais. 
Anksčiau ji savo skulptūroms 
duodavo pavadinimus, bet vėliau
sioje jos parodoje Prekybos 
rūmų meno salėje, Bogotoje, kū
riniai jau yra tik su numeriais, 
tartum menininkė norėtų, jog žiū
rovas spėtų pagal savo paties 
susidaromą įspūdį, ką ji norėjusi 
pavaizduoti ir ką yra sukūrusi. 
Skulptorė nepriskiriama jokiai 
mokyklai, nes jos darbai saviti,

bos sintezės.
• Vainis Aleksa laimėjo pirmą 

vietą 1983 - 1984 University of 
Illinois at Chicago poezijos kon
kurse, kuriame dalyvavo 130 jau
nų poetų. Premiją laimėje jo Eilė
raščiai, pavadinti „recent 
apparitions of the virgin mary” ir 
„torąue”, išspausdinti universi
teto laikraštyje Commuter 1984 
m. kovo mėn. 28 d. Abu parašyti 
vadinamos „hermetiškos poe
zijos” tradicijoje — asmeniškos 
patirties' faktus transfortnUoj an
tys ir pajungiantys visuotinesnei, 
poetinei gyvenimo regmei. Įdomu, 
kad pirmajame naudojami skam
būs lietuviški tikriniai vardai dėl 
jų poetinės (o gal ir mitologinės — 
bet tik lietuviškai mokančiam 
skaitytojui atpažįstamos) vertės. 
Tokiu būdu eilėraštis kuriamas 
dviejų kalbų — anglų ir lietuvių — 
sandūros pagalba.

Vainis Aleksa yra rašęs poezi
jos ir lietuviškai — ligšioliniuose 
kasmetiniuose Ateities žurnalo 
jaunimo kūrybos konkursuose jo 
kūryba yra buvusi pažymėta 
poezijos premijom. „

Chicagcs teatruose
Muzikinė komedija

Kai Chicagos scenoje būna Jda- 
sikinio stiliaus Ibseno, Šekspyro, 
G. B. Shaw ir panašių veikalai, 
dažnai būna gana daug tuščių 
vietų, tačiau muzikinės kome
dijos „Angry Hosewives“ vaidi
nime net ir erdvioje Organie teat
ro (3319 N. Clark) salėje žiūrovų 
buvo pilna. Šis scenos veikalas 
nesiima spręsti kokių psicho
loginių problemų, ideologinių 
minčių, neteikia draminės įtam
pos. Tai tik pramoginis dabarties 
miestiečiui pasismaginimas ir 
išsiblaškymas su daugelio solo ir 
grupinių dainų, nuosaikaus baleto 
numerių, net ir akrobatikos, 
skambant džiazo garsams, net ir 
nevengiant vulgaresnių žodžių, 
taikantis prie dabarties publikos 
skonio.

Turiny — keturios šeimininkės 
(ir jų vyrai), kurios ryžtasi su
daryti egzotišką orkestrėlį ir lai
mėti premiją. Teatras neeigar- 
sina aukštu aktorių 
išsimokslinimu, bet skelbia apie 
jų gausų patyrimą daugybėje pa
statymų. Pvz., Laurence Russo 
dalyvavęs net keturiolikos Chi
cagos teatro bendrovių pastaty
muose. Paul Greatbatch yra bai
gęs farmacijos studijas, bet 
atradęs savo pašaukimą scenoje. 
Aktoriai — patyrę vaidyboje, 
vikrūs šokėjai, skambūs daini
ninkai. Džiazo orkestre, trankiai 
grojančiame, dalyvauja ir lietuvis 
Kęstutis Stančiauskas (bosas).

Veikalas atvežtas iš Seattle, 
Washington, sukurtas A. M. Col- 
lins, kuri yra režisierė, autorė ir 
vaidintoja Pioneer Sųuare teatre. 
Muzika komp. Chad Henry, 
Seatle gyventojo. Net kai kurie 
aktoriai iš ten atvykę.

J. Pr.
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