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„Uždraustos” temos 
Rimkevičiaus novelėje

I

Šių metų balandžio mėnesi 
Literatūroje ir mene pasiro
džiusi Vytauto Rimkevičiaus 
novelė „Kas ji?” yra retas lite
ratūrinis gyvis — ji eilinė ir 
drauge ypatinga; paviršuti
niška, bet padeda skaityto
jams giliau įžvelgti padėtį; la
kuoja tikrovę ir taikliai 

v .apibendrina ištisos visuome
ninės grupės situacijų. Jos he
rojus, metalų rūdijimo specia
listas, 'grįžta iš mokslinės 
kelionės po Jungtines Ameri
kos Valstybes, randa žmonų 
einančių į bažnyčių ir prade
da pasyvų romansų su kaimy
ne. Visa tai, o ypač autoriaus 
filosofinės pastabos dvelkia 
švelnia nuobodybe.

Kuo gi ta novelė ypatinga? 
Ji paliečia dvi temas, kurių at
sargūs Lietuvos rašytojai pap
rastai vengia: žmogaus teises 
ir tikinčiųjų diskriminavimų. 
Rimkevičiaus herojus moksli
nių pasikeitimų rėmuose skai
to paskaitas Berkeley studen
tams Amerikoje. „Žinoma, kai 
kas teiraudavosi apie žmo
gaus teises”, sako jis. „Pap
rastai klausdavo tie, kurie ži
nojo, kų aš turiu atsakyti”. O 
kų į tai mūsų herojus? „Aš pri
mindavau jiems jų pačių rašy
tojo Artūro Milerio žodžius: 
„Valstybė, kurios žmonės bijo 
vakare išeiti į savo miestų gat
ves, neturi jokios teisės moky
ti kitus, kaip jie turi gyventi!” 
Tai tiek apie žmogaus teises.

Rimkevičiaus logika pap
rasta. Kadangi kai kuriuose 
Amerikos miestų kvartaluose 
Sutemus nesaugu išeiti į gat
vę, amerikiečiai neturi teisės 
išsižioti apie Gulago karalijų, 
specpsichiatrines ar Lietuvos 
okupacijų. Tokia logika vado
vaujantis, nei amerikiečiai, 
nei anglai, nei prancūzai ne
turėjo teisės praverti burnos 
apie nacių darbelius, nes jų 
pačių šalyse buvo daug gilių 
socialinių problemų.

Autoriaus cituojamas Ar- 
thur Miller tokia logika nie
kad nesivadovavo. Nors tik
rai kai kur Amerikoje sutemus 
nedrįsdamas išeiti gatvėn, jis 
nuosekliai kritikavo rašytojų 
persekiojimų ir kalinimų Če

koslovakijoje, Lenkijoje, o 
ypač Sovietų Sųjungoje. Mille- 
rio laikysena yra iškalbus pa
vyzdys, kad apie žmogaus tei
sių pažeidinėjimų reikia 
atvirai ir garsiai kalbėti. Rim
kevičiaus herojus Millerio ci
tatų išplėšia iš konteksto ir jų 
naudoja kaip fygos lapelį, ku
riuo oficialieji tarybiniai tu
ristai prisidengia, susidūrę su 
nepatogiais klausimais. „Pap
rastai klausdavo tie, kurie ži
nojo, kų aš turiu atsakyti”, 
sako Rimkevičiaus herojus. 
Fygos lapelis ir drauge prisi
pažinimas, kad tarybinis pi
lietis užsienyje negali kalbėti 
savo balsu, o turi kartoti val
diškas formules.

Kita „tabu” tema novelėje — 
kas atsitinka, kai nomenkla
tūros nario žmona pradeda 
lankyti bažnyčių. Novelėje ji 
tiesiai tėškia savo koroziniam 
mokslininkui į akis: „Žinau, 
kodėl nenori, kad aš eičiau (į 
bažnyčių)! Tu bijai! Bijai, kad 
tave svarstys už tai!” Tarybi
nėje novelėje šiukštu negali
ma prisipažinti, kad tokia bai
mė pagrįsta. Ir todėl novelės 
herojus jai atsako: „Aš nebi
jau. Manęs nesvarstys už tai”. 
Svarstys nesvarstys... Ir Rim
kevičius, ir jo redaktoriai, ir 
cenzoriai, ir skaitytojai visi ži
no, kad „bažnytininko” pasi
rodymas nomenklatūros re
zervate bematant sukelia 
aliarmų ir iššaukia valymo ak
cijų. Tačiau autorius apsime
ta, kad taip nėra — jis žaidžia 
žaidimų pagal tarybines tai
sykles.

„Rašydamas noriu kai kų iš
aiškinti. O kų — nežinau”, už
baigia novelę jos herojus. Jo 
lūpomis kalba patsai auto
rius. Novelės forma, nuotaika 
ir vyriausiojo veikėjo mentali
tetas labai tiksliai susumuoja 
ir išreiškia partinių rašytojų ir 
nomenklatūrinės inteligenti
jos apatijų, inercijų, bejėgiš
kumų — jų geismų atviriau iš
sireikšti ir drauge baimę 
netekti privilegijų ir rizikuoti 
nežinia. Rimkevičius parašė 
vidutinę novelę, bet ji verta dė
mesio kaip savo laiko doku
mentas.

I. Pa.

Visuomenė ir architektūra
Knygą „Jono Muloko architektūra” aptariant ir metines nuo architekto mirties minint

JURGIS OKUNIS

Mūsų kultūriniame gy 
venime tremtyje jau kuris lai
kas organizuojamos visos gali
mos priemonės mūsų tautinių 
tradicijų išlaikymui ir jų tęsti
numui užtikrinti. Pirmaujanti 
vieta šiems kilniems tikslams 
įgyvendinti skiriama menui. 
Mūsų veikla reiškėsi meniš
kom programom ir parodom. 
Netrūko gražių leidinių ir kny
gų, aukšto lygio pasirodymų ir 
net vyko sezonai su ištisų 
operų pastatymais. Supran
tama, kodėl menas net mūsų 
tremties sųlygose pirmauja. 
Jame ryškiausiai atsispindi 
mūsų tautos siekimai, mūsų 
pačių mintys ir pažiūros, per
gyvenimai, mūsų džiaugsmas 
ir liūdesys. Mes užburtame 
mene surandame save, pra
turtiname savo vaizduotę ir 
per menų mes geriau prade
dam pažinti ir suprasti vienas 
kitų.

Jau iš pat pradžių, mums at
vykus Amerikon, pas kultū
rininkus ruseno mintis su
teikti mūsų lietuviškai veiklai 
taip pat ir lietuviškų aplinkų. 
Kitaip tariant, brendo lietu
viškos architektūrinės ap
linkos reikalas. Toks pagei
davimas turėti savo lietuviškų 
stilių ilgainiui virto mūsų vi
suomenės ambicija. Per pa
staruosius trisdešimt metų 
Amerikoje ir Kanadoje 
lietuvių statytų pastatų archi
tektūroje jau randame lietuviš
ko stiliaus pradmenų.

Šia tema prieš mus turime 
tik spaudoj pasirodžiusių re
tos kultūrinės vertės, saky
čiau, istorinės vertės gražiai 
paruoštų ir išleistų knygų 
Jono Muloko architektūra 
(Los Angeles, 1983).

Architektas Jonas Mulokas 
yra plačiai mūsų visuomenėje 
ir už jos ribų žinomas kaip

' • -pelės MarijosGimimobažnyMaChic.agoJe(arch.JonasMulokas).
Nuott auka J. Tamulaičio

savo sukurtų modelių, Chicagoje, 1952 metais, kada bažnyčia.

tautinės lietuvių architektū
ros pradmenų ieškotojas, pri
taikantis mūsų liaudies 
motyvus monumentaliuose 
naujai statomuose pasta
tuose. Amerikoje jo buvo 
pastatyta didelis skaičius baž
nyčių, kultūros namų, pa
minklų ir rezidencijų.

Pagal architekto J. Muloko 
pateiktų medžiagų knyga 
paruošta ir suredaguota kun. 
P. Celiešiaus su išsamiu ir 
kruopščiu aprašymu architek
to atliktų darbų, suminint su 
darbais susijusias intrigas, 
nesėkmes ir laimėjimus. Kny
goje trumpai paminėta archi
tekto kilmė ir jo sukurtos 
šeimos lietuviškos tradicijos. 
Jo vyriausias sūnus Rimas 
pasirinko architekto profesijų, 
tuomi užtikrindamas tėvo 
architektūrinių tradicijų tęsti
numų.

Architektui Jonui Mulokui 

nebuvo likimo lemta dalyvau
ti savo knygos sutiktuvėse. 
Šiandien jo mirties metinių 
proga (jis mirė 1983 m. ge
gužės mėn. 31 d.) mes turime 
prasmingai susikaupti prie jo 
sukurto architektūrinio lobio 
ir pasidžiaugti mūsų kultū
rininko kun. P. Celiešiaus 
mūsų visuomenei paruoštu kū
riniu apie architektų.

Ši knyga yra berods pirmoji, 
jei ne vienintelė, mūsų trem
tyje pateikianti ne tik archi
tekto pastatų aprašymų, bet, 
taip pat nagrinėjanti painius 
ir sudėtingus visuomenės ir 
architekto-kūrėjo santykius. 
Neturėjome rimtesnių pasi
sakymų bei kritikos straips
nių lietuviškos architektūros 
stiliaus reikalu spaudoje, kas, 
knygų aptariant, sudaro rimtų 
spragų daugeliui sųvokų toje 
srityje suprasti. Jei kiti menai 
mūsų veikloj suklestėjo, to 
negalima pasakyti apie archi
tektūros menų, kuris dar liko 
nesuprastas. Mūsų tremties 
laikotarpiu, nustojus tėvynės, 
pagrindinis rūpestis buvo su
rasti bet kokių pastogę, visiš
kai negalvojant kokios archi
tektūros stiliaus ji buvo. Tas 
netikrumo dėl savo ateities 
jausmas dar užsiliko, ir daug 
kas dar tebėra abejingas 
„architektūros menui” ir 
lietuviškam stiliui bei jų 
reikalui ir apibrėžimams.

Norint palengvinti skaityto
jui suprasti knygoje užtiktus 
pareiškimus dėl stiliaus ir jo 
lietuviškumo, architektūrinės 
kūrybos ir kūrėjo tikslų, prieš 
aptardamas knygos turinį pa
duodu trumpų santraukų 
labiau nusistovėjusių pažiūrų 
tuo klausimu.

Iš esmės visi mes, lietuviai, 
savo širdyje nešiojame mūsų 
krašto tikėjimų, papročius ir 
tradicijas bei tautines aspira
cijas, tuo pačiu gyvename 
lietuvišku stilium.

Kartų, diskusijų metu, arch. 
Jonas Kovalskis - Kova pa
reiškė: „ieškojimu bei stu
dijomis stenkimės, kad mūsų 
architektūra būtų tobula, o 
lietuviška ji bus ir be mūsų pa
stangų”.

Istorijos patirtis rodo, kad 
architektūros stiliui sukurti ir 
išaugti reikalinga pajėgi, su iš
lavintu skoniu visuomenė, 

suprantanti kūrėjų - archi
tektų.

Visi menai, o taipgi ir archi
tektūros menas turi tuos pači
us kompozicinius elementus: 
ritmų, kontrastų — formoje, 
tone, spalvoje ir pauzoje, ir pa
galiau kūrinio visumos išraiš
kų (visų elementų estetinis ba
lansas). Visi šie elementai 
kūrybiniame procese užsi
brėžto uždavinio ribose, pa
rinkus jiems priemones ir me
džiagas, sudaro architektūrinį, 
muzikalinį, tapybos, skulptū
ros ar deklamacijos kūrinį.

Architektas Jonas Mulokas, 
gimęs 1907 m. gruodžio mėn. 
18 d., buvo vyriausias penkių 
vaikų, knygnešio Petro Mu
loko sūnus. Gilių lietuviškų 
tradicijų ir nuolatinių pavojų 
apsuptoje knygnešio šeimoje 
brendo drųsaus, ryžtingo ir at
kaklaus Jono charakteris. Čia 
jis įgavo savo būdo ko
vingumo bruožų, kas vėliau 
gyvenime tapo jo pagrindinė 
priemonė siekiant savo tikslų. 

Svč. Mergelės MarijosGimimoba*nyčios Chicagoje portalasfarch. Jonas 
Mulokas).

Jam beaugant anksti pasi
reiškė jo susidomėjimas lietu
viškais kryžiais, apylinkių 
gamtos grožiu ir bažnyčių 
išoriniu ir vidaus grožiu bei jų 
konstrukcija.

Apsisprendimas būti archi
tektu užgimė, jam išklausius 
architekto Vytauto Žemkalnio 
- Landsbergio paskaitos, kurių 
jis skaitė mokiniams, atsi
lankęs Rokiškio gimnazijoje. 
Tuojau Jonui Mulokui kilo 
mintis, kuri vėliau tapo jo 
gyvenimo obalsiu — „užsispy
rusiai kurti lietuviškų archi
tektūrų visur, kur tik pasi
taikys ir leis kūrybos 
sųlygos”.

Savo išsimokslinimų Jonas 
Mulokas apvainikavo mūsų 
Vytauto Didžiojo vardo uni
versiteto Technikos fakulteto 
ir Karo mokyklos baigimu.

Pirmai galimybei pasitai
kius jis aplanko mūsų išsvajo
tų istorinę sostinę Vilnių. 
Miestas, kuris laikomas Eu-* 
ropos barokinės architektūros 
perlu, — taip jį charakteri
zavo garsioji vokiečių archi
tektūros enciklopedija (Was- 
muth Lexikon der Baukunst). 
Pirmo įspūdžio pakako, kad 
mūsų jaunas architektas taptų 
užkerėtas bažnyčių ir kitų 
miesto pastatų grožiu. Čia 
Jono Muloko patriotiškas 
kūrybingumas surado platų 
laukų savo veiklai. Jis atnau
jina mūsų istoriniams įvy
kiams pažymėti paminklines 
lentas. Sužino, kad rusai po 
Lietuvos 1795 metų padali
nimo Šv. Kazimiero bažny
čios centrinį bokštų perdirbo, 
sunaikindami originalų ka
rūnos forma mitra užbaigimų, 
uždėtų dar 1604 m. bažnyčių 
statant, pakeisdami karūnų 
rusišku „cibuliu”. Jis ėmėsi 
šių ibtorinę skriaudų atitai
syti. Nepaisant vokiečių 
okupacijos ir karo laiko, jis, iš
studijavęs karūnos-mitros au
tentiškumo dokumentus, su
projektuoja ir pastato, nuėmęs 
„cibulį”, naujų paauksuotų 
karūnų-mitrų ant istorinės Šv.

(Nukelta į 2 psl.)
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Visuomenė 
ir architektūra 
(Atkelta iš 1 psl.)
Kazimiero bažnyčios. Ir taip 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
vainikas vėl atsirado ant šv. 
Kazimiero šventovės kupolo.

Neatsižvelgdamas į tary
binės valdžios draudimus ir 
pavojų būti sunaikintam, 
architektas Jonas Mulokas 
savo sutuoktuvėm su Jad
vyga Sakalauskaite, pasi
rinkęs Šv. Jono bažnyčią Vil
niuje, atvyko su pilna 
Lietuvos karininko uniforma, 
tuomi parodydamas savo drą
saus patrioto kataliko nusi
statymą. Tokiu jis eina per 
visą savo gyvenimą.

Šią savo knygą jis pradeda 
šiais žodžiais: Savo gy
venimo Draugei, palydovei, 
patarėjai, globėjai Jadvygai 
skiria Jonas Mulokas. Supran
tama, žmona Jadvyga buvo 
neatskiriama jo kūrybos 
dalim.

Dar Vokietijoje stovykliniu 
tremties laikotarpiu, mūsų 
kryžių motyvus arch. J. Mul
okas buvo taip nuodugniai iš
studijavęs, kad jų miniatiū
ros, padarytos iš medžio, buvo 
plačiai paplitusios lietuvių ir 
kitataučių tarpe. Architekto 
meistriškumas toje srityje 
buvo visų labai vertinamas. 
Žinoma, perkėlimas koply
tėlės miniatiūros j didelį 
mastą, pritaikant mūrinei sta
tybai, reikalavo taip pat 
didelio sugebėjimo išlaikyti ne 
tik proporcijas, bet ir jų cha
rakterį. Šitoje srityje architek
tas savo interpretacijoje davė 
daug naujų minčių, įvykdy
damas detales akmenyje. Kry-

Nuomonės ir pastabos
Dėl Lietuvių operos Fausto spektaklių
Redakcijai:

Perskaitęs gegužės mėn. 19 d. 
Draugo laidoje M. Drungos 
straipsnį „Lietuvių operos šieme
tinis Faustas”, įsitikinau tuo, ką 
jau seniai jaučiau — paremti ne 
visi gali, o kritikuoti, tai bet kas 
apsiima. Gaila, kad Draugo 
redakcija plačioje lietuvių visuo
menėje negali surasti muzikologo 
operos recenzijai parašyti. Minė
tame straipsnyje M. Dranga paro
do savo siaurą pažiūrą operos 
srityje. Iškyla klausimas, kiek 
Fausto operos spektaklių, ne, ne 
tik Fausto, bet aplamai operos 
spektaklių M. Dranga yra savo 
gyvenime matęs, kad gali taip 
negatyviai kritikuoti. Pirmiausia,

Maspeth, New York, Kristaus Atsimainymo bažnyčios fasadas (arch. Jonas. Mulokas).

ĄrcniteKtas jonas Mulokas 1967 metais Chicagoje ir jo 6eimal(id kairės) J. Mulokas, Dainius Mulokas,Rūta 
ir arch. Rimas Mulokai, Jadvyga Mulokienė.
žiaus keliai Kennebunkport, 
Maine, gali būti tam geru pa
vyzdžiu.

Prie drąsaus tvirtinimo, kad 
stilius yra menininko-kūrėjo 
asmeninių savybių ir jo pasi
ruošimo rezultatas, galima 
būtų pridėti, kad stiliaus ieško
jimuose, nuolat interpretuo
jant formos ir medžiagos es
tetinę kūrinio visumos pusę, 
dažnai pavyksta išspręsti tik 
dalį visos problemos, palie
kant ateities kartoms gilintis 
toliau. Retai kada pavienis 
menininkas sukuria stilių, jis 
tik gali duoti naujų minčių 
ateičiai. Todėl ir kuklūs laimė
jimai šiandien turi būti labiau 
vertinami, nes tik iš mažų lai

kaip jisai gali lyginti didžiųjų 
profesionalų operos pastatymus 
su Lietuvių operos pastatymu, 
kuris aiškiai negali būti priskiria
mas tai lygai. Ar jis yra matęs 
mažesnio lygio operų pastatymų, 
vietinių — pvz., Opera of Illinois 
ar net užsienio, kaip Veronoje, 
Romoje ar kitur? Nuo šių Lietu
vių opera neatsilieka, o savo 
pastatymais dažnai juos pralen
kia. Taip pat nepridera lyginti su 
pasaulinio masto solistais, kaip 
M. Drangos minėtais F. Chalia- 
pin, B. Christoff, N. Ghiaurov ir 
kitais, kurių jisai nėra pats matęs, 
o tik gal plokštelėse girdėjęs ir 
fotografijose žiūrėjęs. Esu tikras, 
kad jei Lietuvių operos Fausto 
pastatymo sudėtyje stebuklingai 

mėjimų „mozaikų” išauga 
dideli stiliai.

Šio aptarimo ribos negali 
apimti visų arch. J. Muloko 
darbų. Reikia manyti, knygai 
pasirodžius, bus išsamių 
straipsnių tuo reikalu.

Iš knygos aiškėja, kad arch.
J. Muloko užsimojimai iš pra
džių sutiko labai griežtą kritiš
ką pasipriešinimą. Betgi pati 
kritika turi tikslą padėti prob
lemą spręsti, bet ne „pribaig
ti” viską, dar sprendimui 
neužgimus. Laimei arch. J. 
Mulokas savo būde turėjo 
„kūrybinio kovingumo” ypa
tybių savo idėjai apginti. Ne
žiūrint visų kompromisų sta
tybos metu, Švč. Marijos

būtų atsiradę P. Domingo, M. 
Freni, N. Ghiaurov ir S. Milnes, o 
vokališkai ir artistiškai pastaty
mas būtų buvęs atliktas lygiai 
taip pat, kaip jis buvo, tai M. 
Drungos komentaruose būtų 
gražiausiais žodžiais išgirtas. 
Reikia saugotis, kad garsiųjų ope
ros žvaigždžių spinduliai asmens 
neapakintų ir neapkurtintų bei 
paveiktų žiūrėti į pasaulį nerea
listiškomis akimis. Nesuprantu, 
kaip gali atsitikti, kad Lietuvių 
operos Fausto spektaklį stebėję, 
nemažai apie operas nusimanan
tys amerikiečiai buvo vispusiškai 
sužavėti, o M. Dranga rado tik 
porą grūdelių pagirti, o visą aruo
dą išpeikė. Ne Lietuvių operai čia 
reikia už dideles pastangas pa
siteisinti ar savo „pasisekimą 
išryškinti”, statant operetes.

Kai kuriems Lietuvių operos 
solistams, choristams, meno 

Gimimo bažnyčia Marųuette 
Parke, Chicagoje, visi paten
kinti. Su originalia išvaizda ir 
įspūdinga vidaus architektū
rine erdve, ji primena Vil
niaus barokinių bažnyčių 
vidų. Centruota bažnyčios 
plano ir vidaus erdvės 
schema, kuri griežtai orien
tuoja visų dėmesį į altorių, turi 
savo privalumą — ji, paly
ginti, lengvai sujungia viską į 
įspūdingą kompozicinę 
visumą.

Pagrindiniame fasade baž
nyčia turi stiprų mūsų lietu
viškų barokinio stiliaus baž
nyčių kontūrą. Abu bokštai 
viršuj užbaigiami mūsų tra
dicine koplytėle. Šį kartą

vadovams ir bendradarbiams 
teko nepriklausomybės metais 
pasireikšti Kauno operos rūmuo
se, kitiems būtų tekę, jei istorijos 
eiga būtų pasukus kitu vingiu, 
bet reikia atsiminti, kad karo 
išblaškytiems, atvykusiems sveti- 
mon šalin, jų talentas duonos ant 
stalo jiems nepadėjo. O fabrikų 
dulkės ir dujoB galėjo lengvai 
nuslopinti balsus ir nuvarginti 
kūną. Tad ar ne nuostabu, kad 
būrys šių ir kitų operos mėgėjų 
nutarė 1956 m. pašvęsti daugelį 
vakarų ir savaitgalių pastatant 
Rigoletto. O dar nuostabiau, kad 
tą pasišventimą išlaikė 28 metus, 
neleisdami nei artistiškiems, nei 
finansiniams sunkumams jų ryž
tą pakirsti. Kiek iš mūsų lietuvių 
visuomenės, grįžus namo po dar
bo, noriai atsisakytų patogaus 
fotelio, geros knygos ar televizi
jos ir imtųsi mokytis libretą arba 
vakarą po vakaro keliautų į 
repeticijas. Ačiū Dievui, kad yra 
tokių žmonių ir kad nepraran- 
dam prieauglio, kuris įneša naujų 
jėgų ir įdėjų, o tuo pačiu pasise
mta patyrimo iš veteranų šalti
nio. Remkime jų visų pastangas, 
kad Lietuvių opera gyvuotų ir 
džiugintų dar daugelį metų!

Antanas Rauchas

Mykolas Dranga atsako:

Žodis „kritikuoti” vartojamas 
dvejopa prasme. Viena prasme 
„kritikuoti” reiškia „aptarti ar 
įvertinti kurio nors dalyko tei
giamas ir neigiamas savybes”. 
Antra prasme „kritikuoti” reiškia 
„priekaištauti” ar „išmėtinėti”. 
Kalbėdami apie muzikos, dailės 
ar literatūros kritiką, turime min
ty pirmąją reikšmę. Žinoma, jei 
kritikas aptariamajame dalyke 
neįžiūri jokių teigiamų savybių, 
tai jo kritika (pirmąja prasme) ir 
bus vien tik kritika (antrąja pras
me). Kita vertus, jei kritikas 
nemato jokių neigiamų savybių, 
tai jo kritikoj (pirmąja prasme) 
nebus nei trupučiuko kritikos 
(antrąja prasme). Bet tai retesni 
atvejai. Dažniau pasitaikys taip, 
kad kurioj nors kritikoj (pirmąja 
reikšme) bus tam tikra proporcija 
tiek teigiamų, tiek ir neigiamų pa
stabų. Kodėl? Ogi todėl, kad pa
prastai koks nors, sakysim, muzi
kinis pastatymas greičiausiai 
turės ir teigiamų, ir neigiamų 
savybių, taigi nebus nei ištisai 
girtinas, nei ištisai peiktinas.

Toks man pasirodė ir Chicagos 
Lietuvių operos Faustas. Tokia 
atitinkamai buvo ir mano re
cenzija — vienus pastatymo bruo
žus pagirianti, kitus — papei- 

architektas bokštų formą visai 
subordinavo viršutiniam jų už
baigimo motyvui (koplytėlei). 
Bokštų medžiaga yra plytų 
mūras (ne tinkas).

Lygindami Maspetho baž
nyčios bokštą, kuris taip pat 
viršuje baigiamas koplytėle, 
turime naują įvykdymo aspek
tą — čia bokštas atrodo leng
vas, nes turi tik konstrukcijai 
reikalingą masę, šiaip visiš
kai dematerializuotas (neturi 
masės). Visos bažnyčios 
sprendimas yra paprastas ir 
lengvas, kiek primena paviljo- 
ninę statybą. Bažnyčios iš
orės formos yra diktuojamos 
medinėm stogo fermomis, 
kurių viršūnėje įrengti langai 
šviesai. Toks apšvietimas yra 
naujiena mūsų bažnyčiose.

Pažymėtinas yra drąsus 
arch. J. Muloko bandymas pa
naudoti spalvotų plytų mūrą 
M. K. Čiurlionio vizijai 
„Vytis” pavaizduoti, užsklen
džiant Jaunimo centro Chi
cagoje bendrą pastatų an
samblį. Kadangi sunku buvo 
surasti tinkamus mūrininkus, 
architektas pats atliko visą 
darbą.

Garbė mūsų architektui 
Jonui Mulokui, kuris, bū
damas dideliu patriotu, sun
kiose gyvenimo sąlygose, 
vietoj diskusijų apie lietuviš
ko stiliaus galimybes, davė 
mums konkrečių minčių ir pa
vyzdžių, kurie įgalina mūsų 
jaunus architektus vystyti 
ieškojimus ta kryptimi toliau. 
Darbas tik pradėtas...

Tad tebūnie šis architekto 
Jono Muloko atliktų darbų 
palikimas padėtas kaip naujas 
mūsų kultūrinių laimėjimų vai
nikas ant amžina vilties ugnim 
rusenančio Tautos aukuro.

kianti. Ją vėl atidžiai perskaitęs, 
jokiu būdu negaliu sutikti su A. 
Rauchu, kad aš joje tik „taip ne
gatyviai” viską kritikuoju. Anaip
tol! Net ir pasisakymuose apie 
solistus, kur šiek tiek viršija nei
giamos pastabos, beveik apie 
kiekvieną turėjau ir šį tą tei
giamo pasakyti. O choras — 
beveik perdėm išgirtas 0o „buvo 
didžiai malonu klausytis ir žiū
rėti”, „balsai (ypač vyrų) skam
bėjo lygiai ir tvirtai”, „ritminių 
nesklandumų irgi buvo mažiau 
nei įprasta”, „choro lygis ne tik 
neblogėja, bet dar ir gerėja”, 
„choras kaip anksčiau, taip ir 
dabar lieka Lietuvių operos stip
rybės pagrindas”). Iš esmės 
palankiai atsiliepta ir apie šokė
jus, orkestrą, dirigentą (,jo 
meninė vadovybė Lietuvių operos 
kolektyvui yra labai sveika”) bei 
dekoracijas. Jeigu A. Rauchui 
atrodo, kad choras, baletas, 
orkestras, dirigentas ir dekora
cijos operos pastatyme yra tik 
„pora grūdelių”, tai jau ir nebe
žinau, iš ko besusidės tas „visas 
aruodas”.

Tėvų pranciškonų sodybos Kennebunkport, Maine, Kryžiaus kelių koply
čia (arch. Jonas Mulokas).

Lietuvių tremtinių paminklinės bažnyčios projektas (arch. Jonas Mulo
kas).

(Valia A. Rauchui būti nuo
monės, kad Lietuvių operos Faus
tas užsitarnavo žymiai palankes
nės — tiesiog „vispusiškai 
susižavėjusios” — kritikos. Ta
čiau nelogiška iš jo pusės įtai
gauti, kad recenzijoje, kurioje ne 
viskas pagirta — viskas iš
peikta.)

šioje šviesoje nesusipratimas 
yra ir A. Raucho tvirtinimas, kad 
„paremti ne visi gali, o kritikuoti, 
tai bet kas apsiima”. Tiesa, kad 
paremti ne visi gali, bet ne visų 
tai ir darbas. Tegul operą 
„paremia” reklamininkai (bet ne 
recenzentai!), mecenatai ir žiū
rovai savo atsilankymu — ko aš 
nuoširdžiai linkiu. O sąžiningo 
kritiko užduotis yra nei „parem
ti”, nei „sugriauti”, bet kaip tik — 
kritikuoti, t.y. iškelti pastatymo 
stipriąsias ir silpnąsias puses, aiš
ku, taip, kaip jos tam kritikui (o 
ne kam kitam) pasirodo. Man kal
bamasis pastatymas pasirodė 
taip, kaip apie jį parašiau. Jeigu 
būčiau parašęs žymiai skirtingą 
recenziją, būčiau rašęs nenuo
širdžiai.

Žinoma, ne mano nuoširdumas 
A. Rauchui rūpi, o iš viso mano 
kvalifikacijos ir išmanymas 
operines recenzijas rašyti. Tuo 
tikslu jis ir klausia, kiek ne tik 
Fausto, bet ir aplamai operos 
spektaklių esu gyvenime matęs 
(sakyčiau, apie 40), ar esu matęs 
mažesnio lygio vietinių ar 
užsienio pastatymų (ne, Opera of 
Illinois, Veronos ir Romos operų 
nesu matęs, bet užtai esu matęs 
New Opera Co. of Chicago, Vene
cijos ir Paryžiaus) ir t.t. Ir tuo 

tikslu jis skundžiasi, kodėl Drau
go redakcija „negali surasti muzi
kologo operos recenzijai pa
rašyti”, o patiki tokį darbą „bet 
kam” — pvz., kad ir tokiam, kaip 
aš.

Galiu tik tiek pasakyti, kad 
muzika domiuosi nuo mažens, eBU 
studijavęs fortepijoną, dirbęs su 
smuikininkais ir dainininkais, 
vienu metu net rimtai ruošiausi 
pianisto karjerai (deja, pritrūko iš
tvermės), klausiau teorijos kursų 
universitete, klausausi radijo, 
turiu didelę plokštelių ir kasečių 
kolekciją, visą laiką skaitau muzi- 
kologines knygas ir seku didžiųjų 
kritikų recenzijas. Ar tai padaro iš 
manęs „muzikologą” — klau
simas, bet kad nenusimanyčiau 
apie muziką — irgi nenorėčiau 
sutikti. Tarp kitko, mūsų lietuviš
kos saviveiklos renginių recen
zijas rašau nebe nuo šiandien. Ir 
apie Chicagos Lietuvių operos pa
statymus rašau ne pirmą kartą, 
įdomu, kad kai prieš trejus metus 
Drauge parecenzavau pirmąjį I 
Lituani pastatymą, niekas tada 
apie mano kvalifikacijas nesitei- 
ravo ir neapgailestavo, kad re
cenzijos nerašė muzikologas. Mat 
anoji recenzija ir tebuvo veik išti
sai tik girianti (ir dabar galvoju, 
kad I Lituani, sumina summa- 
rum, buvo stipresnis laimėjimas 
už Faustą). Tai sukelia įtarimą, 
kad kai kurie mūsų operos „drau
gai” „vertina” recenzijas taip: 
jeigu kuri nors susideda vien iš 
pagyrų, tai recenzija „gera”, o 
jeigu joje yra pastabų, dargi ašt
resnių — tai velniop su tokia... 
Panašiai į šį klausimą, tik at
virkščiai, žiūri ir tam tikri operos 
„priešai”: jiems tik operą sudirbk, 
suniveliuok, ir bus gerai! Žinoma, 
kai kada arba toks ištisinis išgy- 
rimas, arba toks ištisinis suplie- 
kimas gali būti visai užpelnytas. 
Bet tai, ar jis užpelnytas, priklau
so ne nuo to, kokios recenzijos iš
vados, o nuo to, kokiais argu
mentais prie jų prieita.

Faustinės recenzijos atveju A. 
Rauchas į mano argumentus be
veik nesigilina. (Galbūt nenorėjo 
rašyti ilgesnio rašinio). Jis tik 
vienu mostu nušluoja juos į šalį, 
keldamas bendrą abejonę dėl 
mano pasiruošimo būti operos re
cenzentu. Tikiuosi, kad į šią 
abejonę jau būsiu šiek tiek at
sakęs. Lieka pažvelgti tik į vieną 
jo komentarą, kurį laikau svariu 
ir naudingu. Būtent: „kaip jisai 
gali lyginti didžiųjų profesionalų 
operos pastatymus su Lietuvių 
operos pastatymu, kuris aiškiai 
negali būti priskiriamas tai 
lygai”.

Taip, Butinku. Apskritai pa
ėmus, kiekvieno operinio teatro 
pastatymus reikėtų lyginti tik su 
maždaug „tos pačios lygos” kitų 
teatrų pastatymais. Bet kartais 
susidaro keblumų, šį principą 
praktiškai taikant. Pirmiausia, 
kaip nustatyti, kuriai „lygai” tam 
tikra operos kompanija priklau
so? Ribos tarp gretimų „lygų” 
dažnai nėra griežtos. Be to, tam 
tikra operos kompanija gali vienu 
kuriuo nors atžvilgiu priklausyti 

(Nukelta į 3 psl.)
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Nyka-Niliūnas Poezijos dienose
Kas gi patraukė tokią įvairiau

sių individų bendriją rinktis jau- 
kion Jaunimo centro kavinėn ge
gužės 26-tą dieną? Poezija! Tai 
daug kam per lengvai atmetama 
nepažįstamos kūrybinės Sakos 
dezignacija, bet tuo pačiu kavinę 
pripildžiusiem — gyvos minties, 
jausmo ir žodžio spalvinga sinte
zė.

Šis SeStadienis buvo skirtas Al
fonsui Nykai-Niliūnui, ne vienam 
susirinkusiųjų gerai pažįstamam 
ir suteikusiam neeilinio poetinio 
pasitenkinimo.. Vakarą vikriu ir 
pakiliu žodžiu pradėjo poetas Ka
zys Bradūnas, linksmai perduo
damas legendinių nuotrupų apie 
šio vakaro dėmėsio centran įsta
tytą poetą — žemininką.

Vairą perėmęs poetas Jurgis 
Blekaitis mus veda kruopščiai 
rinktinėm detalėm išgrįstu Ny
kos-Niliūno gyvenimo keliu. Vai
kystė įdiegia meilę knygai, žo
džiui ir būsimojo poeto 
pasąmonėn sustato būsimosios 
kūrybos pagrindinius įvaizdžius 
(vėjas, paskenduoliai, etc.). Jauno
ji jo poezija augo keleto kitų rašy
tojų įtakoje (ypač Miškinio, Bau- 
delaire), bet su Orfėjau# medžiu 
Nyka-Niliūnas jau išsilaisvina iš 
svetimųjų rašytojų įtakos. Nepap
rastai daug skaitęs, filosofijos stu
dentas, literatūrinių leidinių 
redaktorius, savo kūryboje išvys
tė savaimingą įvaizdžių ir idėjų 
sandėrį. Tolimesnėje kūryboje 
poetas vis atidžiau sijoja žodžius, 
kad kuo taupiau išsakius mintį, 
neapsunkinant švininiu gražby
lystės kroviniu. Mintys dengiasi 
mitologinėm aliuzijom ir vis auga 
asmeninės pasaulėžiūros paslap
tingo išsisakymo kryptimi. Vis 
ryškėja vienumos bei egzistenci
nio nykumo sąvokos. Žodis įgau-
na kolosalinę reikšmę — jis atsto
vauja pačiam žmogaus buvimui. 
Egzistencija yra nuolatinis klau
simo formulavimas, o atsakymo 
net nėra būtina tikėtis. Poetinis 
žodis tad tampa buvimo — egzis
tencijos laidu. Jis privalo būti 
nuogas, savo prasme arčiausiai 
esmės. Užvis labiau poezi
ja turi išlaikyti ištikimybę poeto 
mąstymo — pasaulėjautos pa
sauliui. Ne vien tik vaizdžiomis 
detalėmis ir kruopščiu poeto cre
do išsakymu buvo turininga šioji 
paskaita. Tarp žodžių ir eilučių 
buvo ryškiai pastebima prelegen
to pagarba aptariamam poetui.

Visai natūralu, kad pasaulėžiū
ros, mąstymo ir žodžio sąskambis 
pas imlius skaitytojus iššauktų jų 
pačių kūrybingumą. Rita Marke- 
lytė-Dagienė, pritardama gitara, 
patraukliai klausytojams apibū
dino savo kompozicijas balsui ir 
gitarai, įžanginiame Žodyje pa
brėždama, kad tai nėra dainos, o 
muzika sukurta eilėraščiams. 
Kiekviena kūryba, nors ir viešai 
su klausytoju dalinamasi, yra iš 
esmės asmeninis kūrėjo pergy
venimas, ką pabrėžė jautrus ir 
lankstus kompozitorės savo kūri
nių perteikimas. Vis tik tektų 
paminėti, kad šiuo atveju

Rita Markelytė-Dagienė Poezijos dienų programoje, gegužės mėn. 26 d., 
atlieka Nykos-Njliūno eilėraščiams jos parašytas muzikines kompozi
cijas. Nuotrauka Z. Degučio

Aktorius Jurgis Blekaitis iš Washingtono Poezijos dienose, gegužės mėn. 
26 d., Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje, kalba apie poeto Alfonso 
Nykos-Niliūno kūrybą. Nuotrauka Z. Degučio

trijų kompozicijų kryptis nu
rodė kiek lengvesnį kūrinių brai
žą, kai tuo tarpu Nykos-Niliūno 
eilėraščiai kaip tik savyje slepia 
sunkų egzistencinio skausmo bei 
intelektualumo krūvį ir tiesiog rei
kalauja galingesnės muzikinės in
terpretacijos.

Rengėjų šauniai pavaišinti ir 
pasismaguriavę vieni kitų nuo
monėmis bei komentarais, po per
traukos ruošėmės pasiduoti Jur
gio Blekaičio pravedamam 
pasivaikščiojimui po Nykos-Niliū
no poetinius labirintus. Atrodytų, 
kad buvo pramatyta parinkti ap
žvalginę eilėraščių sudėtį, plačiai 
nušviečiant poeto kūrybos apimtį

Dėl Lietuvių operos 
Fausto spektaklių

(Atkelta iš 2 psl.) 
vienai lygai, o kitu —' kitai. Kaip 
tik Chicagos Lietuvių operą suda
rantieji elementai šia prasme ne
atrodo visiškai „subalansuoti".

O antra, net ir viena bei ta pati 
lyga nėra kokia nors plokštuma, o 
turi savyje amplitudę, kurioje 
pagal sėkmės laipsnį išsidėsto pa
statymai nuo visai nepavykusių 
iki labai pavykusių. Man atrodė, 
kad šiemetinis Faustas šioje 
Lietuvių operos pastatymų isto
rinėje amplitudėje užėmė vietą 
kažkur apie vidurį. Tik pagal
vokime: nors choras, pvz., 
niekada neskambėjo geriau, solis- 
tinės pajėgos, apskritai paėmus, 
šiais metaiB nepasiekė kai kurių 
ankstesniųjų pastatymų lygio. 
Būkime atviri: argi A. Pakalniš
kytė prilygsta D. Stankaitytei, D. 
Mongirdaitei ar L. Šukytei, D. 
Rowader — St. Barui, A. Brazis — 
A. Braziui prieš 16 metų ir J. Vaz- 
nelis — J. Vazneliui prieš 15 
metų? O jei ne, tai sąžiningoj re
cenzijoj šis faktas ir turėjo atsi
spindėti — ir kaip tik dėl to, kad 
vertinau šiemetinį spektaklį pa

ir mąstymo gelmę. Klausytojui di
delė dovana buvo poeto Jurgio 
Blekaičio ramus iškalbingumas, 
ypač atitinkąs Nykos-Niliūno 
estetizmą, tačiau kiek per retai lei
dęs prasiveržti kietesniam ar aš
tresniam skaitomosios medžiagos 
atspalviui. Buvo jaučiamas noras 
aprėpti visą platųjį poeto kūrybos 
ratą, pasiekti užslėptą gelmę, o ta
čiau kiek praravėtas eilėraščių 
skaičius būtų giliau smigęs klau
sytojų sąmonėn ir pasąmonėn. 
Tektų prisiminti, kad Nyka-Niliū
nas yra vienas tų poetų, kurių bal
sas nebūtinai taikliausiai į mus 
kalba viešu (nors ir profesionaliai 
atliktu) skaitymu. Jis kreipiasi į 

čios Lietuvių operos tradicijoje 
išryškėjusios galimybių amplitu
dės kontekste.

Beje, su „garsiomis žvaigž
dėmis” aš savo recenzijoje ly
ginau ne visą operos sudėtį, o tik 
vos vieną solistą (J. Vaznelį). A. 
Rauchas ir tuo nepatenkintas. 
Tiesa, man gal nereikėjo taip 
daryti, tačiau tai buvo mano bū
das J. Vazneliui pateikti kompli
mentą. Yra Lietuvių operoje tokių 
(esamų ar buvusių) solistų, dėl 
kurių man nė į galvą neateitų juos 
lyginti su didžiaisiais ar net tik 
pusdidžiais profesionalais...

Ryšium su tuo labai drąsiai 
skamba kitas A. Raucho tvir
tinimas: „Esu tikras [mano pa
braukta — M. Dr.], kad jei Lie
tuvių operos FauBto pastatymo 
sudėtyje stebuklingai būtų atsi
radę P. Domingo, M. Freni, N. 
Ghiaurov ir S. Milnes, o vokališ- 
kai ir artistiškai pastatymas būtų 
buvęs atliktas taip pat, kaip jiB 
buvo, tai M. Drangos komenta
ruose būtų gražiausiais žodžiais 
išgirtas”. Atvirkščiai! Nors ir 
menkas būčiau muzikologas, 
klausą aš vis dėlto dar turiu ir su
gebu atskirti Domingo nuo Rowa- 
derio, Freni nuo Pakalniškytės, 
net ir Ghiaurovą nuo Vaznelio, ir 
Milnes nuo Brazio! Jeigu tad ste-
buklingai pas mus atsiradęs 
Domingo būtų savo partiją sudai
navęs tik kaip Rowaderis, Freni 
— tik kaip Pakalniškytė, Ghiau- 
rovas — tik kaip Vaznelis ir Mil
nes — tik kaip Brazis, kągi, bū
čiau juos ne „gražiausiais 
žodžiais išgyręs”, o tiesiog pri
trenktas nebežinočiau, ką 
berašyti... (Gal pasiieškočiau 
tokių žemaitiškų keiksmažodžių, 
kokių nė Lapinskas negirdėjo..)

Žodžiu, nebūk toks jau „tikras”, 
mielas bičiuli Rauchai!

O kaip su argumentu, kad 
„Lietuvių operos Fausto spek
taklį stebėję nemažai apie operas 
nusimanantys amerikiečiai buvo 
vispusiškai sužavėti”, o tik tas 
Dranga tokią „visą aruodą išpei
kiančią” recenziją pateikė? 
Pirmiausia, ir vėl nesutinku, kad 
mano recenzija tokia iš tikrųjų 
buvo (plg. kad ir jos priešpasku
tinį, išvadini sakinį), o antra, 
jeigu, būdamas amerikiečiu, 
būčiau į Cicero užklydęs ir ten iš
vydęs tokio lygio operą, tai ir aš 
greičiausiai būčiau ja visapusiš
kai susižavėjęs, nes nieko pa
našaus pamatyti ten nebūčiau 
tikėjęsis. Viskas reliatyvu, kaip 
anas sakė! Įdomu, su kokiu skai
čium minėtų amerikiečių A. Rau
chas šnekėjosi? O gal tai buvo 
operos vadovybės pakviesti man
dagūs svečiai? Man kaip tyčia 
antrajame spektaklyje teko sėdėti 
netoli vieno amerikiečio, North 
Park kolegijos profesoriaus, jau 

mus daug intymiau prie vienišos 
lempos, vienišame kambaryje, ka
da kiekviena mitologinė užuomi
na, egzistencinio nykumo prover
žis ar pasirinktojo žodžio 
preciziškumas skaitytoją kviečia 
sustoti, mintis išpainioti, leisti ky
lančiai sąvokai giliai įsisruventi į 
savo paties mintijimo sluoksnius. 
Tad ne visai dėkingas buvo Jur
gio Blekaičio uždavinys.

Poezijos dienų „sukirpimas” 
buvo gerai išmatuotas. Tačiau ap
gailėtina, kad pats „susiuvimas” 
ne visai sklandžiai bėgo ... Bent 
jau dalį klausytojų pastebimai 
trukdė per garsiakalbį prasiver
žiu populiarios muzikos aidai. 
Nepavykus prisivilioti patį poetą, 
buvo pramatyta įterpti jo paties į 
juostą įrašytus skaitymus. Ir čia 
„techniški” sunkumai ardė pra
matytą programos vientisumą.

Rengėjams padėkojus atsilan
kiusiems (Jaunimo centro moterų 
klubo vardu kalbėjo Salomėja 
Endrijonienė) ir poetui Kaziui 
Bradūnui šmaikščiu baigminiu 
žodžiu palydėjus Nyką-Niliūną, 
išsiskirstydami ne vienas išsine
šė nesutramdomą traukimą imtis 
knygos ir dar kartą sau leisti tei- 
siogiai padraugauti su šį vakarą 
pagerbtu poetu. Tai ir būtų pati 
esminė Poezijos dienų dovana 
poezijos mėgėjams. Be to lieka ir 
dėkingumas rengėjams, kurie su
darė sąlygas poezijai prasismelk
ti į mūsų kasdienybę, pralukštenti 
abejingumo kevalą ir kiekvienam 
atsiverti vienai vertingiausių 
žmogiškosios egzistencijos ap
raiškų — kūrybinio ir intelektu
alinio potencialo atsiskleidimui 
grožinėje literatūroje.

Ramutė Bartuškienė

daugelį metų atsilankančio į kiek
vieną Lietuvių operos pastatymą. 
Jis šiemetiniu irgi buvo sužavė
tas, bet anaiptol ne visapusiš
kai...

Kita vertus, amerikietis, kad ir 
išprusęs, dar nebūtinai automa
tiškai reiškia „autoritetą”. Ir aš, 
beje, nelaikau savo nuomonės ne
klaidinga, aš tik manau, kad iš to, 
ką pasakė A. Rauchas, man dar 
nėra pagrindo jos pakeisti. O kai 
jis tvirtina, jog jis „nesupranta, 
kaip gali atsitikti”, kad jam 
žinomi „apie operas nusimanan
tys amerikiečiai” šiuo reikalu turi 
vienokią nuomonę, o Dranga — 
kitokią, tai aš atsakau, kad man 
tai labai suprantama. Kiek kartų 
juk pasitaiko, kad panašaus 
nusimanymo žmonės tam tikrą 
meno kūrinį ar jo atlikimą vertina 
visai nepanašiai, net diamet
raliai priešingai! Užtenka tik ilgė
liau pasekti, pvz. Chicago Tri
būne ir Chicago Sun-Times tų 
pačių įvykių muzikines re
cenzijas, kad įsitikintume šio 
„nesuprantamo” fakto dažnumu.

Užkliūva A. Rauchui ir mano 
sugestija, kad Lietuvių opera ki
tąmet statytų — operetę. Bet aš 
šią, manding, gerą mintį (kurią, 
beje, „pasisavinau” iš vieno jos 
solisto!) mečiau ne tam, kad mūsų 
operos kolektyvą pažeminčiau, o 
tik manydamas, kad jeigu va
dovybė ją priimtų, tai mūsų ope- 
rininkų pastangos dar labiau 
pasitvirtintų publikos akyse. 
Trumpai drūtai tariant, šiemet 
Morton gimnazijos salėje abiem 
kartais buvo žymiai per mažai

Siu metų Poezijos dienose, 1984 m. gegužėsmėn. 25d., 
Jaunimo centro kavinėje: poetas Alfonsas Sešplau- 
kis-Tyruolis, Aras Lapinskas, dr. Vanda Sruogienė,

akt. Ingrida Blekytė, dail. Adolfas Valeška, Stasė 
Pautienienė, sol. Laima Rastenytė-Lapinskienė, 
komp. Darius Lapinskas.

Nuotrauka Z. Degučio

Eglė Juodvalkė

Eglė Juodvalkė Nuotrauka Jono Kuprio

♦ ♦ *

iš slaptų vietų kyla 
mirties ir išdavystės kvapas

iš paširdžių paslėpsnių pažastų 
sklinda pabaigos dvokas

juo atsiduodame ir mes
kokia skaisti tavo priešų saulė 
kokia mėlyna jų jūra 
jų plaukai — juodo šilko sruogos 
jų akys — alyvmedžio vaisiai 

aš nebeatskiriu žudikų nuo jų 
aukų nebežinau kuris kelias 
veda į gyvenimą ir kuris 
i kraują ir nenoriu 
mirti bet noriu ne
būti

nepažįstamą tavo brolį mylėjau kaip 
myliu tave ir tavo 
priešą 
tave ir
save 
išduotąjį 
ir išdavikį

mano kvepalai 
tavo kūno aromatas 
išdavystė ir mirtis 
aš viena 
pažadėjau brolių akis užberti žemėm 
nuplauti jų 
kruvinas

♦ ♦ *

siuva siuva siuva 
mama suplėšytas pilko 
velveto kelnes

tvarkyk gyvenimą 
atsidūsta tėvas 
pakabindamas žirkles 
į vietą

tu tylomis išrenki 
siūlus ir suieškai 
adatą 
ir vėl 
bučiuoji skruostą 
prašydama pagalbos

mažais tvarkingais dygsniais 
siuva mama lopus 
iš vidaus ir iš lauko
iš skiautelių sudursto kišenes 
suado skyles 
sutaiso pamušalą

ir tu vėl velkies savo suplėšytą 
gyvenimą
ir dėkoji Plotinai

žiūrovų! Nesmagu žiūrėti į tokius 
didžiulius, žiojėjančius tuščių 
vietų plotus. Žinia, gal dabar pa
sklidus garsui, jog salė gera ir 
lengvai iš visur privažiuojama, 
kitais metais bus geriau. Bet ar 
kenktų dar koks nors papildomas 
magnetas salei iki briaunos 
pripildyti? O populiari operetė 
kaip tik galėtų tokiu magnetu būti 
(ypač palyginus su tuo nepapras
tai gražiu, bet, deja, sunkiu ir ma
žiau „populiariu” veikalu, kurį 
operos vadovybė dabar numačius 
statyti). Gal A. Rauchas mano, 
kad operetė — kažkas prasto ir 
rimtiems muzikams netinkančio. 
Jei taip, tai sakyčiau, kad būtent 
jis — „parodo savo siaurą pažiū
rą operos srityje”. Net Kauno

rankas ir patikėti lavonus
dievams

tik dėl tavęs

kas galėjo žinoti
kad jie apkrės mane
meile
žudikams ir nužudytiems

kas galėjo atspėti kad apsikrėsiu mūsų mirtim

* ♦ *

vėliau
ji nebežinos
ar ugnis pareikalavo rankraščio
ar ji neprašyta patikėjo jį liepsnai
ar pavydas pastūmė jos ranką

vėliau
tai nebebus svarbu

ilgainiui
ji apsispręs
už pistoletą
už paskutinį šokį
už pašauto paukščio skrydį mirties įvija

ilgainiui
ji išpirks
savo gyvenimą
mirtimi

operos rūmų didieji solistai, 
kuriuos jis mini su pagarba, 
nepasibrangindavo pasirodyti 
Kornevilio varpuos, ar Links
mojoj našlėj, ar Čigonų barone, 
tai kodėl būtų baisu šitokį 
veikaliuką nors kartą į sceną 
išvesti mums? Gal klystu, bet jei 
taip, tai kuria prasme?

Baigdamas, norėčiau dar kartą 
sugrįžti prie A. Raucho nusiskun
dimo, kad „kritikuoti, tai bet kas 
apsiima”. Ach, kad tik taip būtų! 
Dirbdamas greta Draugo kultū
rinio priedo redaktorės, gerai 
žinau, kaip pastoviai sunku jai 
susirasti kompetentingą asmenį, 
kuris sutiktų parašyti to ar kito 
muzikinio renginio kritinę 
apžvalgą. Problema glūdi tame, 

kad beveik visi mūsų apylinkės 
muzikologai patys yra aktyvūs 
muzikai — taigi, arba renginio 
dalyviai, arba tam tikra prasme 
jo varžovai. Šiuo atveju tokių ne
gali net prašyti — etikos sumeti
mais. Iš Chicagoje gyvenančių 
asmenų, (1) gerai nusimanančių 
apie operinius dalykus ir (2) suge
bančių rašyti, didesnioji dalis yra 
esami ar buvę Lietuvių operos 
dirigentai, solistai, chormeiste
riai ar choristai. O kiti yra arba 
jos konkurentai, arba dėl tam 
tikrų priežasčių ant jos „užpykę”. 
Dauguma visų šių žmonių net 
prašomi nesutiktų operos pasta
tymo recenzuoti, o jei sutiktų — jų 
recenzija nebūtų priimta kaip 
objektyvi. Yra, tiesa, vienas kitas 
muzikos studijas baigęs jaunuo
lis, su opera nesusirišęs, tačiau 
dažniausiai tokio recenziją dar 
pirma reikėtų išversti į lietuvių 
kalbą. Taigi, nors ir „plati” ta mū
sų visuomenė, kaip A. Rauchas 
rašo, konkrečiam atvejui atėjus 
visi tie „muzikologai”, kurie būtų 
laisvi operą aptarti, taip ir išga
ruoja nuo paviršiaus... Šitai 
redaktoriams sudaro nuolatinį, 
kiekvienais metais pasikartojantį 
galvosopį.

Čia turiu pasiūlymą. Kodėl ki
tais metais į talką su operine 
recenzija negalėtų ateiti pats 
Antanas Rauchas? Jei 
kuklindamasis jis išsisukinėtų, 
kad jis čia mažai ką nusimano, 
kad jis „ne muzikologas”, tai 
priminsime, kad jam toks „išsisu
kinėjimas” negalioja. Juk jei jis 
manosi esąs kompetentingu kito 
asmens kritiką pakritikuoti, tai jis 
turi manyti, kad esąs kompeten
tingas ir pats kritiką parašyti! Jo 
pamokymai jau savaime rodo, 
kad jis operos srityje laiko save 
nusimanančiu. Puiku! Džiaugiuo
si „išprovokavęs” iki šiol tylėjusį 
kolegą, kuris galėtų mane ir kitus 
bent laikas nuo laiko Šiame darbe 
pavaduoti. „Welcome aboard!”
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Banguolės M. Raugaitės dailės darbų paroda
Romas Viesulas, Tyler School of 

Et Art profesorius, kalbėdamas 
Raugaitės parodos, įvykusios 1984 
m. gegužės mėn. 5 d. Lietuvių 
namų kultūros centre, Phila
delphijoj, atidaryme, tarė: „Kai 
pernai teko Reading muziejuje, 
Pennsylvanijoj, ruošti pabaltiečių 
parodą, sąraše buvo ir Banguolės 
Marijos Raugaitės pavardė. Po 
kiek laiko skambina vienas meno 
veteranas ir klausia: kas gi ta B.M. 
Raugsite? Sakau, viena iš gabiau
sių Rytinio pakraščio jaunųjų 
dailininkų. Sako, kad nieko apie ją 
negirdėjau. Atsakiau: dabar gir
di”.

Tai kas gi yra Banguolė Raugai- 
tė? Išsiaiškinimui pradėsime nuo 
biografinių žinių. Gimė 1948 m. 
vasario 26 Tettnang, Vokietijoj. 
Augo ir mokėsi, įskaičiuojant ir 
lituanistine šeštadieninę mokyk
lą, Philadelphijoje. Jausdama 
patraukimą menui, 1967 m. įstojo į 
Philadelphia College of Arta. Ket
vertų metų kruopščias studijas 
vainikavo Bachelor of Fine Arts 
laipsniu. Trokšdama įsigyti 
daugiau žinių, meną dar studijavo 
Tylor School of Art (1971) ir 
Pennsylvania Academy of Fine 
Arts (1975-1979). Tokiu būdu ji yra 
gana gerai apsišarvavusi 
teoretinėmis žiniomis. Pridėjus dar 

E talentą ir darbštumą, nesunku jai 
kopti į menines aukštumas.

Ji, kaip ir daugelis jaunų 
dailininkų, pradėjo nuo abstrak
tų. Vėliau, lankydamasi vienoje 
New Yorko meno galerijoje, buvo 
stipriai paveikta ten eksponuotų 
portretų; jais susižavėjo ir pradėjo 
darbuotis šioje srityje. Pastaruoju 
metu nemažai dėmesio skiria 

> nedidelio formato (8x14 col.) 
^spalvotiems paveikslams, kuriuos 

padaugina „xerox” būdu. Jie 
priartėja prie siurrealizmo — 
simbolizmo.

Pirmoji jos darbų paroda buvo 
suruošta London Galllery, Phila
delphijoj (1976). Vėliau kone kas 
metai parodas ruošė įvairiose 
kitose meno galerijose. Nuo 1976 
m. pradėjo dalyvauti su savo dar
bais ir grupinėse parodose. Wayne 
Art Center 1977 m. laimėjo pirmą 
premiją. Tais pačiais metais Kultū
ros židinyje, New Yorke, gavo 

—trečią premiją. Iš viso dalyvavo 
—devyniose grupinėse parodose.

Banguolės darbai yra įvairaus 
formato — pradedant keliais 
coliais ir baigiant keliomis pė
domis.

Northern Indiana Arts Association muziejuje 
atidaryta Čiurlionio galerijos paroda% *

Jau 27 metai, kai Čiurlionio 
galerija sėkmingai veikia Jau
nimo centro patalpose, Chi
cagoje. Jos dažnos, aukštos koky
bės parodos praturtina lietuvių 
dailininkų ir visos Chicagos 
lietuvių visuomenės gyvenimą. 
Bet Čiurlionio galerijos veikla 
nesiriboja vien parodų rengimu. 
Galerija turi puikią paveikslų ko
lekciją, skaidrių archyvą ir t.t. Šis 
turtas yra kaupiamas ateičiai. 
Gal kada nors jis bus svarbi dalis 
nepriklausomos Lietuvos meno 
kolekcijų. Bet kas dabar?

Jau kelerius metus Čiurlionio 
galerija tvarko ir renovuoja pa
veikslus. Tai didelis, daug triūso, 
laiko ir pinigų reikalaujantis 
darbas. O šių trijų dalykų mūsų 
veikloje niekada nėra per daug. 
Tačiau be naujo apipavidalinimo 
šis didelis muziejinis turtas ne
galėtų būti eksponuojamas. O 
visgi būtų gerai juo naudotis ir 
dabar. Čiurlionio galerijos 
valdyba tikisi, kad gražiai, profe
sionaliai paruošta kolekcija galė
tų pasiekti įvairių lietuvių 
gyvenamus miestus, galerijas ir 
net Amerikos muziejus. Ir nesidi- 
džiuojant galima pasakyti, kad 
per tiek metų daug stiprių daili
ninkų perėjo per galerijos slenks
ti-

Northern Indiana Arte Asso
ciation į savo ilgametį planą 
įtraukė kasmetinę etninę dailės 
parodą. Pirmajai tokiai parodai 
jie pasirinko lietuvių dailę, iš- 
statydami Čiurlionio galerijos 
kolekciją.

Šių metų birželio mėn. 3 d. 3:30 
vai. p.p. NIAA patalpose, Muns
ter, Indiana, įvyko parodos ati
darymas. I jį susirinko gražus 
būrys lietuvių dailininkų, ameri
kiečių kritikų, meno mėgėjų ir 
Chicagos bei Indianos apylinkių 
lietuvių. NIAA galerijos patalpos 
erdvios. Paveikslai, skoningai su-

Dail. Banguolė M. Kaugaitė.

Kultūros centre ji buvo ekspona
vusi 22 aliejinius kūrinius ir 30 
įvairios technikos nedidelio forma
to darbų, pavadintų „Rojaus vizi
jos”. Tai buvo atrinkti darbai išjos 
11 metų kūrybos (1971-1982). Alie
jinių kūrinių buvo 8 portretai, 
Aušros vartų Marijos paveikslas, 
keli natiurmortai, keli abstraktai.

Apie Banguolės kūrybą leiskime 
kalbėti meno veteranui, grafikui 
Romui Viesului: „Labai neseniai, 
kaip tik čia, Philadelphijoj, teko 
matyti didžiulę, išsamią jos paro
dą. Ji buvo labai sėkminga kūry
biniu ir ekonominiu atžvilgiu. 
Pamatęs parodą, neabejoju, kad 
turima reikalo su labai gabiu 
žmogumi keleriopa prasme. Pir
miausia, nėra abejonės, kad yra 
tikro talento dailininkė. Antras 
bruožas — Marija Banguolė 
niekada nestokoja drąsos. Jaunam 
žmogui tai nėra dažnas reiškinys. 
Jos drąsa reiškiasi ne tik pačiame 
potėpyje, interpretacijoj, bet taip 
pat ir koncepciniai. Apgailes
tauju, kad ką čia matome, yra tik 
trupinėlis jos kūrybos. (Taip įvyko 
dėl ribotų patalpų. -B.V.) Nema
tome svarbiausių darbų, sukurtų 
per pastaruosius kelerius metus. 
Kaip bebūtų, ir čia yra darbų, kurie 
yra ryškūs jos kūrybos pavyz
džiai”.

Kalbėdamas apie Raugaitės 
portretus, kurie iš dailininko pa
reikalauja gero susipažinimo su 
žmogaus anatomija bei psicholo
gija, ir primindamas, kad ji yra 
gera portretistė, Viesulas pareiškė: 

kabinti, kėlė mūsų tarpe pasidi
džiavimą ir mintį, jog dažnai mes 
nuvertiname save. NIAA gale
rijos šeimininkai atidarymo šven
tėn įvedė lietuviškos atmosferos, 
vaišių stalą papuošdami žydin
čiomis gėlėmis ir mūsų trispalvės 
šilkiniais kaspinais.

Parodą atidarė NIAA galerijos 
direktorė Marčia Carle, pasi
džiaugdama parodos turtingumu 
ir pristatydama Algimantą Kezį, 
SJ kaip pagrindinį kalbėtoją. A. 
Kezys apibūdino lietuvių daili
ninkų kelią išeivijoje. Jo kalbos 
motyvas buvo „nuo skudurų iki 
turtų”. Jis klausytojus supa
žindino su sunkia, bet produk
tyvia dailininkų dalia pokario Vo
kietijoje, Čiurlionio galerijos 
Amerikoje steigimu ir jos už
duotimi. Pristatė parodoje daly- 

Čiurlionio galerijos kolekcijos parodos Munster, Carle, Northern Indiana Arte Association direktorė. 
Indiana, atidaryme: Algimantas Kezys, SJ ir Marčia Nuotrauka E. Holenderin

„Nesupraskite manęs blogai: 
Banguolė nėra klasiško portreto 
šalininkė. Ji yra daugiau įžvalgi- 
nio portreto šalininkė. Jos čia 
matomas autoportretas, be abejo
nės, yra pirmasis šios rūšies dar
bas. Man asmeniškai labiau patin
ka jos laisvesni portretai, pvz. 
senelė. Vyro portretas su skrybėle 
daugiau kietesnis, šiek tiek suvar
žytas. Bet sėdinčios moters ir tėvo 
portretai labai eksperimentiniai, 
labai drąsūs, turi daug interpreta
cinės kūrybos, stipri tapyba ir spal
va, pagautas charakteris”.

„Gaila, kad ji neparodė turimų 
didžiųjų darbų drobėse. Tas paro
dai būtų pridavęs visai kitokį svorį, 
{domu, kad Banguolė mažiausia 
svorio davė natiurmortams — 
gėlės prie veidrožio, kaktusas ir 
gyvatžolė — paprastučiai darbai, 
bet tapybiniai labai reikšmingi.

,,Xerok8inė tapyba yra 
eksperimentinė ir daugiau būdas 
arba priemonė mąstyti, t.y. galvo
ti spalvomis. Tai nėra išbaigtos 
vertės kūriniai. Jie savo pobūdžiu 
ir išraiška eksperimentiniai. Bet, 
matyt, jaunai dailininkei reikalin- •»>gi •

Baigdamas Viesulas pasi
džiaugė, kad jaunoji dailinin
kė, debiutavusi amerikiečių tarpe 
ir susilaukusi plataus dėmesio, 
nevengia ir mūsų kuklaus kultū
ros centro, nors ir žinodama, kad 
negalės parodyti visos savo kūry
bos.

Skulptorius Petras Vaškys, New 
Yorko lietuvių dailininkų sąjun
gos pirmininkas, dėl įvairių 
įsipareigojimų negalėdamas daly
vauti parodoje, dailininkę, 
priklausančią minėtai sąjungai, 
sveikino raštu, pabrėždamas, kad 
kolegė Banguolė „gana anksti 
susirado savitą išraišką formos ir 
kolorito apvaldyme. Tai aiškiai 
matyti jos tapytuose portretuose: 
spalvos gyvos, nuotaika maloni ir 
nuoširdi. Kompozicinis išdėsty
mas drąsus ir patrauklus7.

Žodžiu Banguolę sveikino Teresė 
Gečienė, Philadelphijos LB-ės 
apylinkės pirmininkė. Paroda, 
suruošta Kultūros centro, įva
dinėmis pastabomis atidaryta 
Genovaitės Mačiūnienės, tęsėsi 
tris dienas: gegužės 5, 6 ir 13. 
Susilaukė nemažai lankytojų. Kai 
kurie iš jų dailininkės kūriniais 
pasipuošė savo namus. Banguolės 
Marijos Raugaitės kūryba turėtų 
susidomėti ir kitos kolonijos.

Bronius Vaškaitis

vaujančius dailininkus ir apibū
dino etniškumo žymes kai kurių iš 
jų darbuose. Savo kalbą pra
turtino, parodydamas gausias, 
gražiai išleistas lietuvių daili
ninkų monografijas.

Ši paroda, „The Lithuanian Art 
Heritage: the Čiurlionis Gallery 
Collection” tęsis iki 1984 m. liepos 
mėn. 26 d. Galerijos adresas: The 
Northern Indiana Arta Associa
tion, 8317 Calumet Avė., Muns
ter, Indiana 46321. Tel. (219) 836- 
1839. Pasiekiama važiuojant 1-94 
iki Calumet South išvažiavimo. 
Galerijos valandos: savaitės 
dienomis nuo 9 v.r. iki 5 v.v., šeš
tadieniais nuo 10 v.r. iki 3 v.pp., 
sekmadieniais nuo 2 iki 4 v. pp. 
Lietuviams verta paroda susi
domėti ir ją aplankyti.

R. Lukienė

Banguolė M. Kaugaitė Aušros vartų Marija

NAUJI LEIDINIAI
• Adolfas Damušis. Antinacinė 

lietuvių rezistencija. Atspaudas iš 
Tėviškės žiburių, 1984 m. 13, 14, 
15 ir 16 nr. 20 psl.

Lietuvių laisvės kovotojų sąjun
gai išeivijoje praeitų metų gale 
išleidus knygą Laisvės besiekiant 
(red. Algirdo Vokietaičio, Chi
caga, 1983), dr. Adolfas Damušis, 
kaip rezistencinio judėjimo daly
vis ir tuometinių įvykių liudinin
kas, paruošė šiai memuarinei kny
gai išsamų atsaką iš kitų 
tuometinių politinių grupių 
perspektyvos, šiuo atveju Lietu
vių fronto ir krikščionių demokra
tų. Autorius detaliai svarsto, 
papildo ir taiso kai kuriuos kny
goje iškeltus klausimus: slapto
sios ir viešosios antinacinės 
rezistencijos santykį, pastangas 
atkurti Lietuvos kariuomenę, 
viešosios ir slaptosios rezisten
cijos bendradarbiavimą ginant 
mokslus einančią Lietuvos 

.jaunuomenę, pik.. Ambraziejaus 
kelionės į Suomiją ir Švediją fias
ko, Šeiniaus kelionę Suomijon. 
Nurodo, kad knygoje Laisvės 
besiekiant abejotinai aiškinama, 
kodėl LLKS aukos buvo gauses
nės negu kitų rezistencinių 
grupių, ir atkreipia dėmesį, kad 
knygoje išspausdinta antinacinio 
pogrindinio leidinio Laisvės kovo
tojo ištrauka yra klastotė. Galop 
panagrinėja knygoje užsime
namus šaltus santykius su 
„krikščioniškomis grupėmis”, 
atidengdamas kitą galimą 
priežastį: „autoritetinei grupei 
rūpėjo atbaidyti visuomenę nuo 
svarstymo, mąstymo ir sąmonin
go dalyvavimo politinėje veikloje. 
O buvo svarbu pripratinti tiktai 
klausyti”. Atrodytų, „šalti santy
kiai” galėjo būti išdava valdžiu
sios grupės atstovų nenoro kitų 
ideologinių įsitikinimų lietuvius 
traktuoti kaip lygius.

Kaip iš tikrųjų buvo, nėra 
lengva dabar visiems sutarti (ir 
todėl gerai, kad buvo išleista 
LLKS knyga Laisvės besiekiant, 
ir gerai, kad dr. A. Damušis į ją 
atliepė — dar geriau, jeigu čia 
būtų tik diskusijų pradžia, į 
kurias įsijungtų ir daugiau to 
meto įvykių dalyvių ir liudinin

Romanas, Pary- 
1984. 346 psl.
Csemus. įvadas 
Kaina — 88 fr.

kų), bet viena iš dr. Damušio 
svarstymų įstringa — tai jam 
būdingas žvilgis, kad ir mes, lietu
viai, savo tarpe galėtume ugdyti 
toleranciją ir pliuralistinės visuo
menės sampratą: „būtų patartina 
geriau sekti JAV pavyzdį, kur 
pilietis pats save siūlo politiniam 
darbui ir viešai pateikia visuo
menei savo apgalvotą veiklos 
planą. Jeigu jis savo pažadų 
neišpildo, balsuotojai pasirenka 
kitą asmenį”. Jaunuomenėje, kuri 
galutinai į rezistencijos istoriją 
gilinsis, yra svarbu „ugdyti 
sugebėjimą bendradarbiauti, 
suprasti kitus, išmokti viens kitą 
respektuoti”, todėl ir rezistencijos 
interpretacijos labiau pasitarnau
tų mūsų tautos labui, atsisaky- 
damos ankstesnių santykių kar
tumo ir neapykantos). Ir dėl to 
autorius giliai apgailestauja tais 
laikais pasireiškusius stiprius 
partinius nesutarimus rezistenci
jos sąjūdyje, kurie nelemtai karto
jami ir dabartiniuose atsimini
muose. Jie luošino tuometinį 
žūtbūtinį rezistencijos darbą, jie 
žaloja mūsų visuomeninį gyveni
mą dabar. Dr. Adolfo Damušio 
„Antinacinę lietuvių rezistenciją” 
reikia skaityti kaip visiems lietu
viams rašomą prašymą pakantos 
vieni kitiems, sutarimo ir bendra
darbiavimo dvasios.

• Genevieve Carion-Machwitz. 
LA WIEDRA.
žius: Denoel, 
Viršelis Tibor 
Laurent Theis.
Leidyklos adresas: Editions 
Denoel, 19, rue de l’Universite, 
75007 Paris, France.

Lietuvos, ežerų ir beržynų 
šalies, širdyje stovi balti-ružavi 
rūmai vardu Drabčionys. Tai didi
kų giminės Machwitz lopšys ir 
kartu kapinės. Genevieve Carion- 
Machwitz romanas, parašytas 
vienos šeimos kelių kartų epochi
nio romano tradicijoje, pirmu
čiausiai ir pasakoja apie šiuos 
rūmus ir jų reikšmę po pasaulį 
išklydusiems tos šeimos palikuo
nims.

Nuo didžiosioB Napoleono 
imperijos galo iki mūsų šimtme
čio antrojo pasaulinio karo 
išvakarių romane vaizduojamos 
keturios Machwitz šeimos kartos, 
pergyvenusios sukilimus prieš 
rusus, tremtį ir karą, atsidūrusios 
Lenkijoje, Prancūzijoje ir net 
Tunisijoje. Jos visos stengėsi 
išlaikyti savo lietuviškosios tė
viškės gyvastį, nors ir simboli
nę, ir iš jos gerti sau vis naujų 
sulčių. Pasakojimo ašį sudaro 
pagrindiniai veikėjai Rafaelis ir 
Marika, brolis ir sesuo, mylėję 
viens kitą.

Autorė savitai supranta Lietu
vos ir Lenkijos istorinius santy
kius — juos vaizduoja kaip vienin
gą politinį likimą, orientuotą į 
Vakarų Europą. Pasak jos, antro
je XIV a. pusėje Lietuva buvo 
pakankamai stipri ir vienalytė, 
kad susijungtų po vienu valsty
biniu skydu su Lenkija. Šis Lietu
vos įėjimas į europietiškų kultūrą 
ir Vakarų veikimo lauką 
panaudojamas kaip fonas 
Machwitz šeimos kilmei nušvies
ti. Originaliai kilę iš Rytprūsių, jie 
vėl sutinkami XV a. Gdanske ir 
Krokuvoje. Jų likimas glaudžiai 
surištas su Lietuvos ir Lenkijos 
liniinn likimu ir Ai n iio ųrairlino

Petro Rimšos darbų 
paroda Balzeko muziejuje

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Chicagoje (4012 Archer 
Avenue) ruošia Petro Rimšos me
dalių, skulptūrų, grafikos darbų ir 
atminų parodą nuo 1984 m. birže
lio mėn. 22 d. iki rugsėjo mėn. 20 
d. Parodos atidarymas ir pasisve
čiavimas bus birželio 22 d. nuo 6 
iki 8:30 v.v. Apie Petrą Rimšą kal
bės Daiva Karužaitė-Gogola, kuri 
taip pat parodys skaidrių iš jo gy
venimo ir kūrybos.

Žymusis lietuvis skulptorius, 
grafikas ir medalistas Petras 
Rimša gimė 1881 metais Vilka
viškio aps., Paežerių vis., Nau
džių kaime. Meno mokėsi pas 
prof. P. Velionskį Varšuvoje, Kro
kuvos ir Paryžiaus dailės aka
demijose ir Peterburgo meno mo
kykloje. Lietuvoje nuo 1906 metų 
aktyviai įsijungė į lietuvių kultū
rinį gyvenimą. Rašė straipsnius 
meno klausimais, padėjo organi
zuoti primąsias lietuvių dailės 
parodas Vilniuje, steigė Lietuvių 
dailės draugiją, rinko ir propaga
vo lietuvių liaudies meną. Jo kū
rybos tematika siekia nuo patrio
tinių lietuviškų bei religinių temų 
iki sarkastiškų politinių komen
tarų. Galbūt žinomiausias jo dar
bas yra Lietuvos mokykla, 1864- 
1904, populiariai vadinamas 
Vargo mokykla.

Petras Rimša dalyvavo įvairio
se dailės parodose Peterburge, 
Maskvoje, Varšuvoje ir Rygoje. 
1936-37 metais dailininkas lankė
si Amerikoje — jo parodos buvo 
suruoštos Bostone, Chicagoje, Cle
velande, Detroite, Pittsburghe ir 
New Yorke. Šių miestų laikraščių 
meno kritikai žavėjosi jo darbais, 
pvz. Chicago Daily Tribūne rašė: 
„Atrodo nėra galo šio menininko 
genialumui. Jo negalima rikiuoti

Petro Rimšos sukurtas Vytauto 
Didžiojo sukaktuvinis medalis.

su moderniais ar nemoderniais 
dailininkais, jam vieta su neapi
brėžiamais nemirtingaisiais”.

Vėliau Rimša perėjo į stilizuo
tą, ornamentuotą skulptūrą sim
bolinėmis temomis. Sukūrė daug 
reljefinių portretų ir medalių isto
rinių asmenybių ir įvykių pažy
mėjimui. Yra iliustravęs daug 
knygų. Jo kūrybinis palikimas la
bai įvairus: žanrinės kompozici

Petras Rimša Artojas

svarbias roles. Tolimesnės 
šeimos atžalos veikia XVIII a. 
lietuvių visuomenėje ir įsišaknija 
Drabčionių dvare, Žemaitijoje.

Autorė panaudoja šeimos 
archyvus — oficialius raštus, 
dienoraščius, netgi meno kūri
nius (kadangi iš Machwitz šeimos 
buvo kilusių daug menininkų, 
aktorių ir muzikų). Šie dokumen
tai paliudija istorinių aplinkybių 
rūstumą ir žmonių, su jomis besi
grumiančių, atkaklumą. Autorė 
siekia parodyti keturių Machwitz 
šeimų gajumą, pradėdama Zeno
nu, prisidėjusiu prie Varšuvos 
kunigaikštystės atstatymo, baig
dama su Charles, tarpkario 
menininku Gdynioje. Kur trūksta 
istorinių duomenų, Genevieve 
Carion-Machwitz vadovaujasi 
vaizduote. Jos kūryba, kartais 
naivi, kupina susijaudinimo, 
siekia būti ištikimu aidu tos 
veržlios, ugningos kalbinės 
išraiškos, lydėjusios jos vaiz
duojamą šeimą daugiau negu 
šimtą metų. Šeimos nariai yra tuo 
Dilbiu mpf.il Hiidininlrai iv nulno 

jos, biustai, reljefiniai portretai, 
medaliai, stilizuotos dekoratyvi
nės kompozicijos, grafikos ir tai
komosios dailė? darbai. Mirė 1961 
m. spalio mėn. 2 d. Kaune.

Petro Rimšos stilius lietuvių 
skulptūroje ir aplamai mene yra 
unikalus, pasižymintis grafišku 
temų traktavimu, dekoratyvinių 
galimybių atskleidimu, o ypač 
nauju liaudies tradicijomis parem
to ornamento išnaudojimu. Vie
nas būdingiausių jo kūrybos rea
lizmo ir gilaus liaudiškumo 
pavyzdžių yra skulptūra „Arto
jas” (1907). Šiuo savo darbu, kaip 
jis pats yra sakęs, jis norėjo pa
vaizduoti ne romantinę Lietuvą, 
bet jos „vargą ir kančias”. Kad jis 
tai įvykdė daugeliui ateinančių 
kartų, paliudija, kad ir laiškas, 
rašytas Balzeko muziejui tik šį pa
vasarį:

Malonus p. Balzekai,
Šiandien gavau muziejaus na- 

rio-rėmėjo kortelį ir lietuvių kal
bos kasetį. Labai ačiū už progą 
vėl girdėti kalbą, kurią girdėjau 
vaikystėje. Jos pasigendu nuo ta
da, kai mano motina ir močiutė 
mirė...

Praeitą vasarą su savo kaimy
ne, kuri taip pat yra pusiau lietu
vių kilmės, aplankėme jūsų -mu
ziejų ir mes abi labai 
džiaugiamės, kad jis egzistuoja. 
Pasijutau tarsi žengus žingsnį at
gal į praeitį. Kažkoks ramus 
didingumas supa jūsų rinkinius ir 
aš dėkinga jums, kad galėjau.ma- 
tyti daiktus, apie kuriuos mano 
močiutė tegalėjo pasakoti. "

Bet štai ką norėjau jums pasa
kyti: mums išeinant iš muziejaus, 
sustojau geriau įsižiūrėti į skulp
tūrą — artoją ir arklį, ariančius 
žemį. Niekad dar nesu buvus-ko
kio nors kūrinio taip giliai palies
ta. Įlipus į automobilį, „pro- 
pravirkau. Ir kiekvieną kartą, 
kai bandau tos skulptūros 
man padarytą įspūdį kam nors 
paaiškinti, vėl susigraudinu. Tar
si kiekvienas mano protėvių Lie
tuvoje išlietas prakaito ir kraujo 
lašas dabar man yra tapįs realit. 
Jaučiau ir supratau kentėjimo gi
lumą jų gyvenime. Arklys man ir
gi priminė Lietuvą, besigrumian
čią su naštom, tačiau ištveriančią. 
Man 42 metai, bet jeigu aš su
laukčiau 142, nemanau, kad kada 
nors vėl pamatyčiau meno kūrinį, 
tokį galingą kaip šis. Ačiū,, kad 
padarėte tai įmanoma.

Su pagarba,
Sande S. Skinner 
Chicago, Illinois

Petro Rimšos darbų paroda Bal
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
vyks iki šių metų rugsėjo mėn. 20 
d. Ją iš dalies remia Illinois Arts 
Council. Dėl tolimesnių informa
cijų skambinti Jonei Karužaitei, 
tel. 847-2442.

tautinio ir kultūrinio naikinimo, 
kurį vykdė Lietuvoje jos priešinin
kai. Šeima galop išmiršta. 
Tik jos paskutinysis narys, užau
gęs ir išsilavinęs Prancūzijoje, 
sukuria šeimą, vesdamas Mouge 
šeimos palikuonę. Lietuvių, lenkų 
ir garsios prancūzų šeimos jungi
nys tokiu būdu pratęsia Machwitz 
šeimos istoriją į nepramatomą 
ateitį. Kurdama intensyvių, liki
mo blaškomų asmenybių istoriją, 
autorė norėjo išgelbėti bent atmin
tį vienos šeimos iš nuterioto kraš
to, kur ji nuolat rungėsi su 
istorija.

Romano autorė Genevieve 
Carion-Machwitz yra prancūzė, 
ištekėjusi už Machwitz šeimos 
palikuonio. Susidūrusi su savo 
vyro praeitimi, pati persiėmė 
lietuvių istoriniais rūpesčiais. Ir 
ji, ir jos vyras yra dailininkai, 
gyveną Saint-Amand-sur-Fion 
miestelyje prie Vitry-le-Fancois. 
J oš veikalą išleidusi leidykla, 
Editions Denoel, yra suintere
suota jo išvertimu į anglų kalbą ir 
iAlpldimil Amovilrr»ir»
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