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Žmogaus teisės —
Miliulio ir Reimerio akimis

Jau prabėgo keli mėnesiai 
nuo amerikiečių rašytojų ap
silankymo Vilniuje, bet jo 
tema be perstojo grįžta į par
tinės spaudos puslapius. Patys 
pirmieji straipsniai apie 
amerikiečių viešnagę tekalbėjo 
apie „taiką ir draugystę“, o 
svečiai buvo pavaizduoti kaip 
sovietine santvarka susižavėję 
naivuoliai. Tie svečiai sugrįžo 
namo, pasigirdo jų balsai 
šičia, Amerikos spaudoje 
nuskambėjo lietuvių išeivių 
komentarai, ir visa tai pasiekė 
Lietuvą radijo bangomis. Taip 
žmonės Lietuvoje sužinojo, 
kad Vilniuje buvo ir aštrių 
ginčų ir kad vietinė infor
macija daug ką nutylėjo. Tada 
partiniai literatai turėjo 
pakeisti taktiką ir per
sigrupuoti — Švyturyje 
Mykolas Sluckis prisipažino, 
kad, taip, būta ir „nuomonių 
skirtumų“. O po svečio 
William Gass išsamaus 
straipsnio laikraščio The New 
York Times knygų skyriuje, 
neliko kitos išeities kaip 
prisipažinti, kad buvo ginči
jamasi „žmogaus teisių“ 
klausimu. Pirmasis tai 
paminėjo poetas Vacys 
Reimeris, Kultūros barų 
1986 m. antrame numeryje 
išspausdintame straipsnyje 
„Rašytojų dialogas Vilniuje“, 
kuriame jis nubaudė Williamą 
Gassą, visai neminėdamas jo 
pavardės — paversdamas jį 
orvvellišku „neasmeniu“. Taip 
pasitvirtino sena tiesa, kad 
užsienio spauda ir ypač radi
jas atlieka naudingą darbą, 
priversdami aparačikus vis 
labiau praskleisti tylos 
uždangą ir praplėsti savo in
formaciją.

Tačiau grįžkime prie 
Reimerio. Savo straipsnyje 
jis rašo, kad Vilniaus suva
žiavimo metu amerikiečių 
dramaturgas Arthur Miller 
„provokaciškai išsišoko“ ir 
bandė kelti „vadinamąjį 
žmogaus teisių klausimą“, 
apkaltindamas Tarybų šalį 
„nebūtais nusikaltimais“. 
Taip informuoja lietuvių 
poetas, atidžiai sekęs rašytojų 
susitikimą. „Žmogaus teisių“ 
klausimas, stambiomis 
raidėmis įrašytas į sovietinės 
spaudos dažnai minimą 
Helsinkio Baigiamąjį aktą ir į 
Jungtinių tautų chartą, jam 

tiktai „vadinamas” neklau
simas.

Šiuo metu tarp konclagerio 
ir nutrėmimo stovi lietuvis 
poetas ir žurnalistas Gin
tautas Iešmantas. Jis buvo 
įkalintas už savo idėjų 
reiškimą, tiesos ir teisybės 
savo tautai reikalavimą. Ieš
mantą savo garbės nariu 
priėmė amerikiečių PEN 
klubas, bet pagal Reimerio 
logiką jis neegzistuoja. Kadais 
jis priklausė komunistų par
tijai, dirbo spaudoje, gal ir 
pažinojo Reimerį. Dabar 
Reimeriui jis nenusipelno 
„žmogaus teisių“ — jis nustojo 
buvęs žmogumi.

Tas pats ir su kitais lietuvių 
„sąžinės kaliniais“ — Dam
brausku, Lapienių, Gajausku, 
Pečeliūnu, Petkumi, kunigais 
Matulioniu ir Svarinsku bei 
kitais. Ir jų kančia neįeina į 
Reimerio „žmogaus teisių“ 
kategoriją.

1984-1985 metais Gulago 
pasaulyje, Vacio Reimerio 
santvarkos esminėje dalyje, 
buvo numarinti keturi rašyto
jai: Jurijus Litvinas, Vale
rijus Marčenka, Valentinas 
Sokolovas ir Vasilijus Stusas. 
Jie kalėjo ir mirė baisiose 
sąlygose. Anot Vasilijaus 
Stuso, „Kučino apylinkės 
lagerių režimas pasiekė 
aukščiausią policinės 
valstybės viršūnę... (Čia 
viešpatauja) visiškas 
beteisiškumas.“ Ar tokie 
dalykai neturėtų jaudinti 
lietuvio poeto. Ne, jei poetas 
vadinasi Vacys Reimeris, 
kuriam gulaginis pasaulis 
neegzistuoja, rašytojai- 
kankiniai nėra žmonės ir todėl 
neturi jokių teisių.

Net ir sovietinės delegacijos 
Vilniuje vadovas aparačikas 
Fedorenka, kurio „ramumą“, 
„žaismingumą“ ir pranašumą 
amerikiečių atžvilgiu su 
pareigingu susižavėjimu 
aprašė Reimeris, po Vilniaus 
konferencijos prisipažino 
amerikiečių rašytojams, kad 
viena Arthuro Millerio ir jo 
kolegų paminėta poetė ka
linė, jau ketvirtus metus 
Mordovijoje merdinti Irina 
Ratušinskaja, visgi esanti 
„poetė”. Suimta, kai ji 
buvo 28 metų amžiaus, ji su
grįš iš konclagerių sulaukusi

Lietuva pasaulinėje literatūroje
ANTANAS VAIČIULAITIS

Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 
Lietuva pasaulinėje literatūroje. 
Straipsnių rinkinys. Išleido 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras 
su Lietuvių fondo parama. Chicago, 
1985. 244 psl.

*

Kur po ranka yra daugiau 
šaltinių ir šiaip medžiagos, 
literatūros istorikui palanki 
dirva gali būti tyrinėjimai, 
kiek Lietuva ir lietuviai rado 
atgarsio kitų kraštų 
literatūrose. Jei imsime lenkų, 
vokiečių, prancūzų ar latvių 
literatūras, tokių lietuviškų 
pėdsakų užtiksime nuo 
seniausių laikų ligi dabartinių 
rašytojų. Kitur tų sąlyčių bus 
mažiau, bet vis tiek atsiras, 
sakysime, suomių literatūroje.

Jeigu žvelgi į lenkų 
literatūrą, ten tokios 
medžiagos galimi imtis 
glėbiais, ir tai iš didžiausių 
rašytojų, ligi Česlovo Milošo. 
Šią sritį dar prieš karą judino 
Pranas Augustaitis, vokiškai 
parašydamas disertaciją apie 
lietuvybės elementą lenkų 
romantizme. Vien apie Adomo 
Mickevičiaus poveikį tautinei 
lietuvių sąmonei ir literatūrai 
būtų galima parašyti keletą 
disertacijų. Dabartinių poetų 
Lietuvoje pasisakymuose, 
kurie rašytojai jiems itin ar
timi, kartojasi ir šie du vardai: 
Maironio ir Adomo 
Mickevičiaus. Šiaip Lietuvoje 
šiandien atrodo naudingiau 
rašyti iš rusų literatūros, ir 
taip skaitome tokias knygas 
kaip Aleksandras Puškinas ir 
Lietuva; Majakovskis ir 
lietuvių literatūra... Ten 
niekad pro šalį neprašausi, 
kalbėdamas apie Maksimą 
Gorkį. Žinoma, turime ten 
straipsnių ir apie tokius 
Vakarų rašytojus kaip 
Šekspyras, Balzakas ir kiti. 
Dėmesio vertas literatūros 
istoriko ir kritiko Vytauto 
Kubiliaus veikalas Lietuvių 
literatūra ir pasaulinės 
literatūros procesas. Tai 
knyga, kuri liečia naujesnį 
literatūros tyrinėjimo lauką — 
lyginamąją literatūrą. Štai 
keletas to veikalo studijų: 
„Lenkų romantizmo atgarsiai 
lietuvių literatūroje“, „Skan- 

— jei 
sveikata.

anglų ir

keturiasdešimties 
nepalūš jos trapi
Savo įžanginiame žodyje į 
1984 metais rusų, 
prancūzų kalbomis PEN-
Hermitage leidyklos išleistą 
Irinos Ratušinskajos poe
zijos rinkinį, poetas Josifas 
Brodskis rašo:

eilėraščiai taip 
valstybę, kad ji 

poetę nežmoniška 
Bet valstybė dažnai

„Šie 
užrūstino 
nubaudė 
bausme... 
nekreipia dėmesio į faktą, kad 
erškėčių vainikas ant poeto 
galvos dažnai virsta laurų 
vainiku... Politiniais 
išskaičiavimais paremta 
politinė sistema yra 
nusikaltėliška; jau pats poeto 
nuteisimas yra ne tiktai 
kriminalinis, bet ir an
tropologinis nusikaltimas, nes 
tai nusikaltimas prieš kalbą — 
prieš tai, kas skiria žmogų nuo 
gyvulio, 
trajam 
Kristaus 
moters nuteisimas už tai, kad 
ji kūrė ir platino poemas, 
kurių turinys buvo 

Besibaigiant an- 
tūkstantmečiui po 

gimimo, 28-metės

dinaviškos pamokos“, „Dantė 
ir lietuvių kultūra“, „Valteris 
Skotas lietuvių istorinio 
romano raidoje“, „Johanesas 
Bobrovskis ir Lietuva“. Ar 
Vytautas Kubilius šioje 
knygoje rašytų apie vokiečių 
ekspresionizmą ir lietuvių 
literatūrą, ar apie Goethę, 
Baudelaire’ą, Maupassant’ą ir 
Oskarą Milašių, visur 
jaučiama erudicija ir platesni 
akiračiai.

Dabar išeivijoje išleistos 
lyginamosios literatūros 
tyrinėjimų knygos autorius 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 
pagal savo studijas yra ger
manistas. Po karo Innsbrucko 
universitete jis gavo daktar- 
laipsnį už disertaciją apie 
Herderį ir baltų tautas. Šioje 
srityje jis turėjo savo pirm
taką — daktarą Igną 
Skrupskelį, kurio disertacija 
1932 metais Vienos univer
sitete pas profesorių J. 
Nadlerį gavo šį pavadinimą: 
„Lietuviai XVIII amžiaus 
vokiečių literatūroje“. Žinoma, 
disertacija buvo rašyta 
vokiškai. 1967 mėliais ji išleista 
lietuviškame vertime.

Alfonsas Šešplaukis- 
Tyruolis, šalia mokslinių 
studijų, yra išleidęs pluoštą 
savo lyrikos rinkinių, taip pat 
vertimų — iš Goethės, 
Schillerio, Šekspyro, Novalio, 
Dantės, Elioto, Scotto, Bjom- 
sono, Hauptmanno ir kitų.

Daug triūso jis padėjo, 
rinkdamas medžiagą apie 
Lietuvą kitų šalių literatūroje 
— nuo tokių viduramžių 
veikalų, kaip Livonijos 
eiliuotoji kronika, ligi mūsų 
laikų rašytojų. Stambūs šių 
tyrinėjimų vaisiai yra dvi 
knygos. 1970 metais Bostone 
pasirodė jo sudaryta poezijos 
antologija Nemarioji žemė — 
apie Lietuvą pasaulinės poezi
jos posmuose. Į ją įėjo poezija 
iš lyrinių, epinių ir draminių 
visuotinės literatūros kūrinių, 
„rašytų 700 metų laikotarpyje, 
pradedant istorinės kronikos 
dvieiliais ir baigiant moder
niosios poezijos laisvaisiais 
ritmais. ... Nemaža net žymių 
visuotinės literatūros autorių, 

neparankus valstybei... rodo 
prie kokio gyvuliškumo yra 
priėjusi pirmoji socialistinė 
valstybė žmonijos istorijoje.“

Taip kalba kitas poetas, 
Josifas Brodskis, ir apie tokius 
nusikaltimus Vilniuje mėgino 
kalbėti dramaturgas Arthuras 
Milleris. Ar ir partinė spauda 
Lietuvoje išdrįs paminėti tų 
rašytojų-kalinių vardus? Ar ji 
pagaliau painformuos 
skaitytojus, kad Milleris 
pavadino Lietuvą „okupuota 
šalimi“? Tai paaiškės per 
ateinančias savaites ir 
mėnesius. Tačiau kokį 
vaidmenį šioje kontroversijoje 
pasirinks lietuvių rašytojai? 
Jeigu jie ir negali padėti 
„sąžinės kaliniams“ ir jei net 
vienas protesto žodelis per 
daug pavojingas, jie vis tik 
turi pasirinkimą — neteisinti 
gulaginio Pragaro ir 
nenužmoginti kenčiančių 
žmonių. Kai Poetas teisina 
nežmoniškumą, jis ne tiktai 
padeda budeliams — jis žudo 
poetą savo paties viduje.

kž

Alfonsas Dargis Žemaitija (1982)
Nuotrauka Jurgio Jankaus

rašiusių poezijos apie Lietuvą, 
niekad nebuvo versta“, — 
sako tos antologijos pratartyje 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis. 
Todėl jam pačiam teko ieškoti 
įvairiose pasaulio bibliotekose 
Lietuvą liečiančių poezijos 
tekstų — Kongreso biblioteko
je Washingtone, Britų muzie
juje Londone, Vakarų Vokieti
jos Marburge, Uppsalos 
universitete, Švedijoje, 
Jogailos universitete Krokuvo
je ir kitur.

Antra knyga yra dabar 
išleistoji — Lietuva pasaulinė
je literatūroje. Šio veikalo 
rėmai yra platesni negu 
antologijos Nemarioji žemė-. 
čia įtraukta ir grožinė proza. 
Kaip antologija, taip ir 
Lietuva pasaulinėje literatūro
je pradedama nuo viduramžių 
— straipsniu „Lietuvos atgar
siai Prūsų žemės kronikoje“, 
kurios autorius taip apibūdina 
lietuvius:
Jie drąsūs, stiprūs ir aukšti, 
Kovoj jie veržlūs ir greiti, 
Kaip pasitikti priešą patį, 
Nuo mažumės visi įpratę, 
Nes to išmoko jau vaikus. 
Jų kraštas didelis, platus, 
Be skaičiaus turi pajėgų! (p. 12)

Toliau turime straipsnį — 
„Suchenvvirto ‘eiliuota kalba’ 
apie žygį į Prūsus ir Lietuvą“ 
(1377 metais).

Iš vėlesnių rašytojų kai kas 
lietuviškų pėdsakų 
Šekspyro 
„Žiemos 
knygos autoriaus išvada apie 
tuos tyrinėjimus yra tokia: 
„Stori laiko klodai tebedengia 
dviejų paskutinių Šekspyro 
dramų atsiradimą, dar 
galutinai neišaiškintu būdu 
vis dėlto greičiausiai susijusį 
su Lietuvos istorija“ (p. 43).

Naujesnieji laikai dr. Alfon
so Šešplaukio-Tyruolio knygo
je pradedami su Herderiu. 
Šioje studijoje, kuri yra jo 
disertacijos dalis, rašoma apie 
lietuvių dainą vokiečių 
literatūroje — nuo Herderio iki

ieško
„Audroje“ ir 

pasakoje“. Šios

Bibliografinėse 
nurodyta, kurie 

buvo spausdinti 
spaudoj ir kurie

Dehmelio. Po to skaitome apie 
Goethę ir lietuvių liaudies 
kūrybą bei lietuvišką elementą 
Schillerio dramoje „Demetri- 
jus“. Karaliaučiaus univer
siteto profesorius Hagenas, 
1821 metais aplankęs Goethę 
Weimare, tvirtino, kad Goethė 
jam rečitavo vieną lietuvių 
dainą, kurią turbūt žinojo iš 
Rėzos rankraščio. Kiti 
straipsniai skirti Adomui 
Mickevičiui, Lermontovui, 
Kraševskiui, čekui Zeyeriui, 
Prosperui Mėrimee, latvių 
Aspazijai, Wiechertui, Ar
noldui Zweigui, Agnei Miegel, 
kilusiai iš Karaliaučiaus, ir 
dar kitiems. Yra Oskaras 
Milašius ir Česlovas Milošas, 
ir pabaigoje — du straipsniai 
apie Bobrovvskį, taip 
įspūdingai dainavusį apie 
Lietuvą. Gale įdėtos trumpos 
santraukos anglų ir vokiečių 
kalbomis, 
pastabose 
rašiniai 
periodinėj 
spausdinami iš rankraščio.

Tokie maždaug yra šios 
knygos apmatai. Autorius sa
vo darbą atliko akademiniu 
pasiruošimu ir kruopštumu. O 
tas kruopštumas įdomus ir kai 
kuriose detalėse. Kaip pavyzdį 
galima nurodyti Lermontovo 
„Lietuvaitės“ vertimų lietuvių 
kalbon vingius. Knygoje 
skaitome: „Lietuviai šia 
poema ilgai nerodė didesnio 
susidomėjimo“ (p. 92). Jos 
nebuvo Lermontovo Raštuose, 
išleistuose 1922 metais Kaune. 
Bet ir po pastarojo karo 
„Lietuvaitės“ vertimas 
lietuvių kalbon susidūrė su 
erškėčiais Vilniuje. Apie tai 
skaitome Alfonso Šešplaukio- 
Tyruolio veikale:

„Po Antrojo pasaulinio karo 
Vilniuje išleistoje Lermontovo 
poezijoj rinktinėje (1952) irgi 
nebuvo tos poemos vertimo. 
Gal negauta leidimo jai versti 
dėl jos turinio — lietuviai vis 
dėlto nugali rusus, o ir poemos 

pabaiga turi religinį atspalvį. 
Bet netrukus po minėtos Ler
montovo poezijos rinktinės 
išleidimo periodinėje spaudoje 
buvo išspausdintas sutrum
pintas Lermontovo 'Lietu
vaitės’ vertimas”.

„Šiame vertime iš 24 
skyrelių praleisti 5, ypač kur 
yra patriotinių ar religinių 
užuominų. Vertime vietomis 
pasinaudojama net per plačia 
vertėjo licencija, pvz., 
originalo žodis „Bog“ (Dievas) 
verčiamas „gamta“, ir galime 
būti tikri, kad Lermontovas 
niekad nebūtų sutikęs su to 
žodžio pakaitalu.“

„ 'Lietuvaitės’ vertimo pasi
gendame ir Lermontovo poe
zijos rinkinyje, 1964 m. išleis
tame Vilniuje. Gal manyta, 
kad šalia ‘Demono’, ‘Mcyri’, 
‘Maskarado’ jai ne vieta. Bet 
tiek prieškariniuose, tiek 
pokariniuose Lermontovo 
raštų leidimuose rusų kalba ji 
randama ir todėl žinoma ir 
platesniam literatūros 
pasauliui“ (p. 93).

Aišku, lietuviškų pėdsakų 
ieškojimas kitų literatūrose 
nesibaigs ligšioliniais darbais, 
tarp kurių dar turime 
profesoriaus Anatolijaus 
Matulio knygą Lithuanian 
Culture in Modern German 
Prose Literature (1966).

Dairantis dar ko nors, viena 
plati sritis galėtų būti 
Napoleono žygis per Lietuvą. 
Apie jį rašė ne tik prancūzų 
generolai ir viršilos savo at
siminimuose, bet vėliau, nors 
trumpai, ir tokie jų poetai, 
kaip Lamartine’as. Tiesa, jis 
apie Lietuvą kalbėjo ne savo 
lyrikoje, o istoriniuose 
raštuose. Lietuvių studijose 
kažkodėl liko iki šiolei 
dar nepanagrinėtas Jean 
Mauclėre (1887-1951), davęs 
keletą veikalų apie Lietuvą, — 
istorijos, literatūros, kelionių 
įspūdžių ir beletristikos. Nors 
jis nebuvo koks prancūzų 
literatūros švyturys, bet mūsų 
šalį pažino artimai ir aprašė 
ją šiltais žodžiais. Beje, apie jį 
anglų kalba yra Stasio 
Jonaičio darbas, bet, kiek 
žinau, tebegulįs rankraštyje. 
Antra vertus, gal jau per 
dažnai grįžtame prie tų pačių 
autorių, sakysime Oskaro V. 
Milašiaus. Studijėlė apie jį 
šioje Alfonso Šešplaukio- 
Tyruolio knygoje ko nors nau
jo neprideda. Iš Oskaro V. 
Milašiaus nauja studija galėtų 
būti apie jo lietuviškų pasakų 
vertimo meninį virtuoziš
kumą.

Einant prie kitų šio veikalo 
straipsnių, atrodytų, kad 
autorius gal per kietai 
pažvelgė į Mėrimee Lokio 
lietuviškumą. Jeigu žiūrėti 
grynai lituanistinių mokslų 
akimis, ten daug kas sušlu
buos, bet vis dėlto žymusis 
prancūzų rašytojas buvo gero
kai susipažinęs su lietuvišką
ja medžiaga ir ją savo Lokyje 
nepeiktinai panaudojo. Be to, 
aš per daug nemygčiau, 
ieškodamas lietuviškų pėd
sakų Šekspyro dramose. Iš 
ligšiolinių tyrinėjimų atrodo, 
kad jų ten vargiai bus. 
Žvalgantis smulkmenų — 
pataisytinos karaliaus Otoka- 
ro II datos (p. 12); turi būti 
1230— 1278.
Alfonso Šešplaukio-Tyruolio 

Lietuva pasaulinėje literatūro
je yra savarankus darbas ir 
prasmingas indėlis į lygi
namosios literatūros studijas.
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Premijų šventė Bostone
STASYS SANTVARAS

ugdymas 
tobulai

mums 
atšalę

Kultūros 
tas veiksnys, 

mūsų kultūrinio 
> veikla bei tos 
skatinimu, su at-

taryba 
kuris

gyvenimo

pakritikuoti,

„Genys margas — pasaulis 
dar margesnis“, — taip 
žmones aptardavo mūsų tėvai 
ir protėviai. Tokios pat 
margos paukštės yra ir 
nuomonės apie mūsų kultūrinį 
gyvenimą, ypačiai apie to 
gyvenimo veiklos tvarkymą 
bei skatinimą. Kartais 
pasigirsta balsų, raginančių 
sudaryti pastovų žilabarzdžių 
išminčių veiksnį, galima 
sakyti, Olimpo dievų sueigą, 
kuri sprendimus darytų be 
jokių paklaidų! Tuo tarpu 
kultūrines vertybes kuria 
atskiri mokslo ir meno talen
tai, atskiri asmenys. Ką gero 
ir išliekančio jie sukuria — 
tiek tų kultūros lobių turi ir 
mūsų tauta. Ar tiem kūrėjam 
reikalingas koks nors Olimpo 
dievų botagas? Turbūt, kad 
ne!.. Tačiau minimas 
nuomonių margumas savo 
esme nėra didelė blogybė — 
tai rodo, kad savos kultūros 
kūrimas bei 
dar nėra 
akmenys.

JAV LB 
yra 
rūpinasi 
gyvenimo 
veiklos i 
sidėjimu ir rūpesčiu stengiasi 
apčiuopti to gyvenimo pulsą, 
stengiasi atrinkti ir pagerbti 
mokslo ir meno žmones, skuba 
organizuoti pagalbą, kai 
vienam ar kitam kultūriniam 
užmojui atsiranda sunkumų 
stumtis į priekį. Iš tikro LB 
Kultūros tarybą yra ta mūsų 
visuomeninio 
būtinybė, kurią turim teisę 
paglostyti ir 
galim jos ausin pakuždėti gerų 
sumanymų ir idėjų, pagaliau, 
turim teisę išsirinkti tokią 
Kultūros tarybą, kuri visiem 
daugiau ar mažiau patiktų 
(žinoma, jeigu tokia tobulybė 
yra pasiekiama). Jei 
daugumas jos darbus rem- 
tumėm, kaip dabar padarė 
Bostono ir jo plačių apylinkių 
lietuviai, jei apdovanotumėme 
ją dvasine šilima — Kultūros 
tarybos veikla galėtumėm dar 
labiau ir dar dažniau 
pasidžiaugti.

JAV LB Kultūros tarybos 
Šeštoji premijų šventė buvo 
surengta gegužės mėn. 17 d. 
Bostone, Lietuvių piliečių 
draugijos trečio aukšto salėje. 
Šventės atsakingoji rengėja — 
Kultūros taryba, jau trečią 
kadenciją žiburiuojanti 
Clevelande. Šventės globėjai, 
nepabūgę ir ,,juodo“ 
organizacinio darbo, JAV LB 
Bostono apygardos valdyba — 
pirm. inž. Česlovas Mickūnas, 
LB Bostono apylinkės 
valdyba — pirm. inž. Brutenis 
Veitas. Teisybė, kad ši 
Kultūros taryba buvo 
perrinkta trečią kartą, rodo, 
jog jos darbai susilaukė ne tik 
gyvų ir palankių atgarsių 
kultūriniame gyvenime, bet 
Bavo energingu veikimu toji 
taryba laimėjo ir platesnių 
lietuvių visuomenės sluoksnių 
pasitikėjimą. Dabar jau il

Dalis svečių Premijų šventėje — iš kairės, aplink stalą, matyti: laureatas Bronius Kviklys, tėvas dr. 
Leonardas Andriekus, OFM, Ona Girniuvienė, dr. Juozas Girnius, Vytautas Volertas. Priekyje vyskupas 
Paulius Baltakis. , „ . .Nuotrauka Vytauto Maželio

gametė, ačiū Dievui, dar vis 
nepavargstanti Kultūros 
tarybos pirmininkė — Ingrida 
Bublienė.

Šeštoji premijų šventė buvo 
sukapota į keturias dalis: 6 v. 
vak. svečių pasitikimas ir 
kokteilis, 7 vai. premijų 
įteikimas (truko 1 vai. ir 10 
min.), 8:30 vakarienė, 9:30 
koncertas, kurio programą 
atliko Algirdo Bielskaus 
vadovaujamas vyrų nonetas 
(devyni jauni vyrai) 
„Uždainuokim!“, į Bostoną 
atvykęs iš Clevelando.

Bostonas ilgėlesnį laiką gar
sėjo kultūrine veikla. Apie 25 
metus čia darbavosi LB 
Kultūros klubas (bent du 
sykius keitęs savo vardą) ir 
ALT Sąjungos kultūriniai su- 
batvakariai. Visuomenė tų 
sambūrių renginius buvo 
pamėgusi, juos gan gausiai 
lankė (vienerių metų laikotar
pyje būdavo surengiama 16-18 
kultūrinių vakaronių). Atrodo, 
kad abu sambūriai savo 
energijos versmes jau išsėmė 
ir užgeso. Visuomenė, prie 
tokios „prabangos“ pripratin
ta, kultūrinių renginių pradėjo 
ilgėtis. Tai į LB Kultūros 
tarybos Šeštąją premijų 
šventę suplaukė visos Bostono 
ir jo apylinkių lietuvių kartos 
— senimas, vyresnimas ir 
jaunimas. Iš scenos į salę 
pažvelgus, susidarė įspūdis, 
kad ir uodui nebūtų buvę 
lengva prie skobnio sau vietą 
rasti.

Premijų įteikimo apeigos — 
pati svarbiausia ir iškil
mingiausia šios šventės dalis. 
Apmąstytu, taikliu ir sąmo
jingu žodžiu šventę pradėjo 
Česlovas Mickūnas. Iškilmių 
programai vadovauti jis 
pakvietė aktorių Arūną 
Ciuberkį, atvykusį iš New 
Yorko. Arūnas Ciuberkis, iš 
anksto pasirengęs, premijų 
įteikimui vadovavo sumaniai 
ir elegantiškai, kalbėdamas 
gražia lietuvių kalbos tartim. 
Visų pirma jis pakvietė į sceną 
Kultūros tarybos pirmininkę 
Ingridą Bublienę. Ta šauni 
moteris Bostone jau nebe 
pirmą kartą susilaukė pagar
bos ir karštų sveikinimų. Ir šį 
sykį jos tartame žodyje at
sivėrė rūpestis, skiriamas 
lietuvių tautinės kultūros 
ugdymui, suskambėjo 
idealistės viltimis ir moters 
dvasine giedra.

JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkas Vytautas 
Volertas, 
prasmingą 
linkėjimų 
valdybos 
mecenatė) 
premiją 
Kvikliui, 
darbštumo 
vyrui, už „Lietuvos bažnyčių 
Vilniaus arkivyskupijos 
pirmąjį tomą. Bronius 
Kviklys, neslėpdamas savo 
darbų vargo, už premiją 
padėkojo LB Krašto valdybai, 
Kultūros tarybai, o taip pat ir 
salėje esančiam savo ben
dradarbiui dr. Jurgiui Gim
butui. Didžiosios premijos

taręs jautrų ir 
sveikinimų bei 

žodį, LB Krašto 
premijos 

dolerių 
Broniui 

nuostabaus

(ji ir
3,000

įteikė 
tam
ir ištvermingumo .«
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premijų

tūkstančio 
įteikė 

iškilmių

čekius 
Petras 

pabaigoj 
paruoštą

Bublienė,

laureatą Bronių Kviklį 
Bostono lietuviai pasveikino 
ilgais ir nuoširdžiais plo
jimais.

LB Kultūros tarybos 1985 m. 
laureatai — dailininkas 
Romas Viesulas, kom
pozitorius Bronius Budriūnas 
ir Lietuvių opera (dailė, 
muzika, teatras). Premijų 
mecenatas — Lietuvių fondas, 
kuriam Šeštojoj 
šventėj atstovavo ir fondo 
vieno 
laureatam 
Viščinis, 
pasakęs rūpestingai 
kalbą. Ingrida 
perskaitydama įrašų žodžius, 
visiem laureatam įteikė vario 
lenteles, dailiai į medį įrėmin
tas. Pinigai kultūrininkų 
kišenėse teišsilaiko tik labai 
trumpą laiką (tą žinau iš 
patyrimo), o vario lentelės, 
kaip įvykio dokumentai, gali 
pasiekti ir laureatų vaikaičių 
ateitį.

Romas Viesulas šiuo metu 
dirba ir gyvena Romoj, Itali
joj, tolokai nuo Bostono. 
Premijų šventėje jam 
atstovavo dail. Vytautas Ig
nas, perskaitęs laureato 
Viesulo laišką — padėką 
premijų davėjam, skatinantį 
visom jėgom ugdyti lietuvių 
kultūros kūrėjų prieauglį.

Komp. Bronius Budriūnas, 
baigdamas padėkos žodį 
Kultūros tarybai, paragino 
Bostono lietuvių visuomenę 
pamiršti įsisenėjusią slavišką 
melodiją „Ilgiausių metų“, su 
dviem kirčio klaidom viename 
žodyje, pats padainuodamas 
savo sukurtą „Linkėjimų 
dainą“ (minima daina 
išspausdinta Draugo priede 
1986.V. 10, Nr. 92-19). Tai 
buvo tikrai maloni šventės 
akimirka, dar smagiau darėsi, 
kai tą dainą Broniui 
Budriūnui diriguojant, kaip 
linkėjimus LB Kultūros 
tarybai, padainavo visi 
šventės dalyviai. Jei iš 
Bostono minima daina pasklis 
visoj išeivijoj, būsim atsikratę 
dar vienu gremėzdu, 
darkančiu lietuvių kalbą. 
Premijų šventėje dar sykį tą 

operos teatras 
dabartinis 

operos teatras

dainą pakartojo Algirdo 
Bielskaus vyrų nonetas. Mes 
visi už tai plojom ir dėkojom 
komp. Broniui Budriūnui.

Lietuvių opera, teatro 
laureatė, premiją priimti ir 
padėkas pareikšti įgaliojo 
savo libretistą Stasį Santvarą. 
Jis tarė, kad jam tenka 
prabilti beveik 120 asmenų 
vardu, už kiekvieną tariant 
nors du tris žodžius. Aišku, 
tokia kalba negalėjo būti labai 
trumpa (iš tikro ji truko 5-6 
min.), tai čia pakartosiu tik 
vieną kitą jos pastraipėlę.

„Lietuvių tautai didžiai 
reikšminga data yra 1636 m., 
kada Vilniuje, karaliaus pily
je, buvo pastatyta italo Virgili
jaus Puccitellio opera „II ratto 
d’Elena“ (Elenos pagrobimas). 
Tai rodo, kad Lietuvos sostinė 
Vilnius ėjo bevelk kartu su 
operos meno gimimu Italijoje, 
ankstyvumu ir pirmumu 
pralenkdama ne vieną Vaka
rų ir Rytų šalį.”

„Tautinis lietuvių operos 
teatras gimė tame pačiame 
mieste, kur 1636 m. buvo 
pastatyta Puccitellio opera 
„Elenos pagrobimas“ — 1906 
m. Vilniuje buvo vaidinama ir 
dainuojama Miko Petrausko 
melodrama „Birutė“. To 
vaidinimo įpėdiniai yra buvęs 
Valstybinis 
Kaune, 
Akademinis 
Vilniuje, Muzikinis teatras 
Kaune ir Lietuvių opera 
Chicagoje”.

„Laureatė Lietuvių opera 
sudarydama galimybes 
pasireikšti talentingiem mūsų Viščinis jau 33 metus Bostone 
dirigentam ir solistam, 
išugdydama profesionalų 
chorą, savo meninių pergalių 
vainiką pynė statydama ne tik 
pasaulinio garso veikalus, bet 
keliem tūkstančiam žiūrovų 
parodydama ir šiuos lietuvių 
kompozitorių darbus: Jurgio 
Karnavičiaus „Gražiną“, 
Juliaus Gaidelio „Daną“ ir 
„Gintaro šaly“, Kazio Viktoro 
Banaičio „Jūratę ir Kastytį“, 
Vytauto Marijošiaus 
„Priesaiką“ ir Jeronimo 
Kačinsko „Juodąjį laivą“.

„Lietuvių operos valdybos 
pirmininko Vytauto Radžiaus, 
valdybos, meno vadovų, 
solistų, choro ir viso Operos 
sambūrio vardu už Operai 
paskirtą 1985 m. teatro 
premiją reiškiu nuoširdžiausią 
padėką LB Kultūros tarybai, 
ypačiai mūsų brangiai 
viešniai, tos tarybos pir
mininkei Ingridai Bublienei, o 
taip pat premijos mecenatui 
Lietuvių fondui, kuriam šiose 
iškilmėse atstovauja Petras 
Viščinis. Dėkui ir dar šimtą 
kartų dėkui! ”

„Lietuvių operos moterys 
ir vyrai savo idealizmu, iš
tvermingumu, savo meile ir 
ištikimybe operos menui bei to 
teatro tradicijai, savo 
meninėm pergalėm sulaukto 
pripažinimo ir pagarbos tikrai 
nusipelnė. Tegyvuoja Lietuvių

kalbą užbaigus, 
šventės

operą - laureatę
dalyviai,

susirinkusiem tikrai 
staigmena, tikrai 
svečias buvo vysk. 
Baltakis, kurį į

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė skaito premi- paskirtų dail. Romui Viesului, dešinėje — komp. Bronius Budriūnas, 
javimo aktą. Kairėje dail. Vytautas Ignas, priėmęs dailės premiją, muzikos premijos laureatas.

opera ir jos darbų bei siekių
rėmėjai!..“

„Ilgąją” 
premijų 
Lietuvių 
pagerbdami, savo delnų irgi 
negailėjo.

Šeštosios premijų šventės 
paskutinioji dalis — 
sveikinimai. Šventės rengėjam 
ir visiem 
maloni 
brangus 
Paulius
Bostoną atlydėjo poetas tėvas 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Vyskupo Pauliaus Baltakio 
sveikinimai ir linkėjimąi buvo 
jautrūs ir prasmingi. Jis taip 
pat prabilo rūpesčiu, kad 
išeivijoj jau metas ugdyti 
jaunąją mokslo ir meno kūrėjų 
kartą. Šventės dalyviai vysk. 
Paulių Baltakį pasveikino 
ovacijom. Be to, šventės rengė
jus ir 
Krašto 
jautriai 
Stasys 
sveikinimų, 
perskaitė Arūnas Ciuberkis. 
Akademinę premijų šventės 
dalį, kaip jau tarta, prabilęs 
Lietuvių fondo vardu, baigė 
Petras Viščinis.

laureatus JAV LB 
XI tarybos vardu 

ir gražiai pasveikino 
Dzikas. Pluoštą 

atsiųstų raštu,

Premijų šventės apeigos, 
prašokusios jom skirtą laiką 
tik dešimčia minučių, 
praskambėjo gražiai, oriai ir 
iškilmingai. Bet buvo ir pora 
debesėlių. Petras Viščinis, 
kaip jau žinom, atstovavo 
Lietuvių fondui, o aš — 
Lietuvių operai. Mano bičiulis 

skambina radijo valanda 
„Laisvės varpu“, aš, šioje 
Atlanto pakrantėje išgyvenęs 
36 metus, taip pat ne visą 
laiką savo nosį buvau įrėmęs į 
pagalvį; atseit, mudu savo 
kalbom čia naujų amerikų 
atrasti negalėjom. Buvo 
šventės dalyvių, kurie ap
sivylė, kad neatvyko mecenato 
Lietuvių fondo atstovas, kad 
neatvyko ir Operos valdybos 
narys, Operą galima suprasti 
ir pateisinti, nes ten dabar 
statant didžiulį Rossinio 
veikalą „Vilių Telį“ (tą 
pavardę lietuviškai turėtumėm 
rašyti su dviem originalo „1“, 
nes kai kur Lietuvoj žmonės 
veršį vadina teliu, teliuku), 
kartu bėga šienapjūtė ir 
rugiapjūtė. Sunkoka suprasti 
ir pateisinti Lietuvių fondo 
viršininkus. Kiek čia rašan
tysis prisimena, pačioj 
pradžioj (o pradžia juk nebuvo 
lengva ir Lietuvių fondui) 
velionis inž. Skudžinskas 
Bostono lietuviam skirtą fon
do duoklę padvigubino. Dabar, 
kai čia buvo surengta gal 
vienintelė tokio kultūrinio 
pobūdžio šventė, Lietuvių fon
do šaunūs vyrai nesiteikė 
mum savo gražių akių 
parodyti. Deja, tai buvo ne tik 
debesiukas, bent gan stambus 
kaušas kartėlio į Bostono 
lietuvių širdis.

Premijų šventės vakarienė

Nuotrauka Vytauto Maželio 

— tik atvanga, tik ilgėlesnė 
pertrauka. Vakarienės metu, 
skautų veikėjos Irenos 
Vidugirienės parinkti ir 
pamokyti, grakščiai darbavosi 
vyresnieji Bostono lietuviai 
skautai — mergaitės ir 
vaikinai. Takeliai tarp stalų 
buvo siauručiai, ankštumo ir 
šilimos nestokojom, bet neteko 
išgirsti, kad kuri nors viešnia 
ar svečias būtų turėję skubėti į 
skalbyklą ar drabužių valyklą. 
Už tokią puikią premijų 
šventės talką Irenai 
Vidugirienei ir jos skautėm bei 
skautam tegalima reikšti tik 
dėkingumą, pasigėrėjimą ir 
pagarbą.

Clevelando vyrų nonetas 
„Uždainuokim!“, vadovau
jamas Algirdo Bielskaus — 
„dainuojanti jaunystė“, o tai 
ir buvo mūsų visų didžiausia 
paguoda, įžiebusi ir vilties 
žiburį. Nonetas į Bostoną, į 
Šeštąją premijų šventę, atvežė 
didelio koncerto programą. 
Kartu su „Uždainuokim!“ 
vyrais atvyko solistė Rasa 
Bobelytė-Brittain, pianistė 
Danutė Liaubienė, kan
klininkės Mirga Ban- 
kaitytė ir Elena Muliolytė. 
Pirmojoje koncerto dalyje 
skambėjo lietuvių kom-

Broniui Kvikliui paskirta LB 1985 
m. premija už veikalą „Vilniaus 
arkivyskupija I”.

Stasys Santvaras priima Lietuvių 
operos vardu jai paskirtų JAV 
Lietuvių Bendruomenės kultūros 
tarybos 1985 m. teatro premiją.

Nuotraukos Vytauto Maželio.

Šeštadienis, 1986 m. birželio mėn. 14 d.

pozitorių kūriniai — laureato 
Broniaus Budriūno, Alfonso 
Mikulskio, Stasio Graužinio, 
Juozo Strolios, Antano 
Vanagaičio, Juozo Karoso, 
Jono Banio, Juliaus Juzeliūno 
ir kt.; kai kurias dainas vyrų 
devyniukei pritaikė ir har
monizavo Algirdas Bielskus, 
Rita Kliorienė ir Jurgis 
Dauknys. Antrojoj daly — 
kitų tautų kompozitorių 
darbai, daugiausia estradinio 
pobūdžio dainos (po rimtų 
iškilmių, prie vakarienės skob
nių visa tai labai pritiko, 
sudarė jaukią vakaronės 
nuotaiką). Tiesa, noneto reper
tuare buvo ir sudėtingesnių 
dainų, bet ir lengvosios 
nestokojo intonacinių, har
moninių ir ritminių sunkumų, 
kuriuos noneto vyrai 
nesunkiai įveikė. Koncerto 
grakšti pranešėja — Mirga 
Bankaitytė.

Algirdas Bielskus, 
„Uždainuokim!“ sambūrio 
dirigentas, puikiai pažįsta 
noneto vyrų balsinę medžiagą. 
Tie balsai rūpestingai ap
dailinti ir suderinti. Nė vienas 
jų neprasiplėšia į šalį, nesuar- 
do vieneto darnos. Vadovas 
neleidžia jiem šūkauti, vyrai 
jau moka muzikuoti, kiekviena 
jų dainuojama daina yra 
niuansuota ir grakšti. Žinoma, 
tai ir Algirdo Bielskaus, ir 
pačių dainininkų pagirtini 
nuopelnai. Amerikos lietuviai 
apsnūdusią girią galėtų 
pavadinti gaiviu atjaunėjimu, 
jeigu Clevelando vyrų nonetas 
„Uždainuokim!“' dainavimo 
entuziazmu bei dainos meile 
užkrėstų ir kitų lietuviškųjų 
salų jaunimą.

Solistė Rima Bobelytė- 
Brittain Premijų šventės 
koncerte padainavo Antano 
Vanagaičio „Aš bijau pasa
kyt” (žodžiai Ksavero Vana
gėlio), Jono Švedo duetą „Pa
leisk, tėveli, lankon žirgelį’’ 
su Mirga Bankaitytė, to paties 
Jono Švedo „Baltas gėles“ su 
vyrų nonetu, Algirdo 
Bielskaus harmonizuotą 
liaudies dainą „Aš mergytė, 
kaip uogytė“, vėl su nonetu P. 
Freire’o „Kreolų lopšinę“, solo
C. Zellerio „To nebus” iš 
operetės „Paukščių par
davėjas“ ir dar dvi dainas su 
vyrais. Rasa Bobelytė-Brittain 
— dailaus tembro lyrinis 
sopranas, ji dainuoja 
muzikaliai ir žaismingai, 
rūpestingai apdailinta jos 
laikysena scenoje. Klausytojų 
tarpe Rasa Bobelytė sukėlė 
daug pagyrimų ir šiltų 
aplodismentų.

Mirga Bankaitytė ir Elena 
Muliolytė, Onos Mikulskienės 
mokinės — kanklių 
(patobulintų kanklių) vir- 
tuozės. Elena Muliolytė solo 
paskambino Alfonso 
Mikulskio poemą kanklėm 
„Mergaitės svajonė“, to paties 
Mikulskio kanklių duetą 
„Jaunystės žaismas“ su Mirga 
Bankaitytė, o pastaroji — 
savo pačios kanklėm 
pritaikytą J. de Pedro E. 
Gutierrez „Venecueliečių 
dainą“. Mirgos Bankaitytės ir 
Elenos Muliolytės menas 
Bostono lietuviam buvo seniai 
begirdėta daina — gaivi, 
džiugi, jaudinanti daina.

Pianistė Danutė Liaubienė 
taikliai, muzikaliai ir 
meistriškai akompanavo vyrų 
nonetui „Uždainuokim!“ ir 
solistei Rasai Bobelytei- 
Brittain. Jos darbo našta 
nebuvo lengviausia, gal net 
atvirkščiai — pati sunkiausia.

Premijų šventės, kurias vis 
kitoje vietoje rengia LB 
Kultūros taryba, tai lyg dar
bymečių pabaigtuvės, kai 
būdavo skinamos laukinės 
gėlės, pinami rugių ir kviečių 
vainikai. Bet štai jau ir Šeštoji 
premijų šventė grimzta į 
praeitį! Padėka ir pagarba 
Ingridai Bublienei ir jos 
vadovaujamai Kultūros 
tarybai, tie patys geri jausmai 
ir jos talkininkėm — LB 
Bostono apygardos valdybai 
ir LB Bostono apylinkės 
valdybai — už tai, kad jos 
Bostono lietuviam padovanojo 
tokį gražų ir prasmingą 
renginį. Renginio žiburiai 
užgeso, bet jo dvasia, jo viltys 
ir siekiai tegu žėri erdvėje ir 
laike!..
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,,Dux Magnus“ Chicagoje Sesuo Ona Mikailaitė
MINDAUGAS B1ELSKUS

Kaip ir ankstyvesni Dariaus 
Lapinsko kūriniai, „I)ux 
Magnus“ pastatymas 
Chicagos Civic teatre šią praė
jusią gegužės 31 dieną ne 
vieną klausytoją pritraukė. 
Per ir po spektaklio, klausyto
jai tuojau išreiškė savo 
nuomones. „Man tas patiko, to 
neužteko, to per daug“. Mažai 
teko girdėti, kad kas stengtųsi 
suprasti, kas buvo užsimota, ir 
tik paskui vertinti veikalą 
pagal tai, kaip gerai tai buvo 
įvykdyta. Tad gal galima 
pradėti su apibūdinimu pačios 
operos. Juk jei nesistengsi 
suprasti, liksi kaip tie 
Beethoveno kritikai, kurie 
taikė senas taisykles naujai 
muzikai.

Tad kaip tokią operą 
suprasti ir vertinti? Negali 
vertinti šią operą pagal 
romantiškos operos kriterijus. 
Romantiškos operos turi tam 
tikrą eigą, kuri pirmiausia 
supažindina su veikėjais, 
paskui išryškina kokią nors 
neišsprendžiamą problemą, 
dažnai užsibaigiančią kieno 
nors mirtimi. Veikalo įtampą 
sudaro padėties išryškinimas 
bei negalėjimas atsilaikyti 
prieš mums gerai žinomą 
galą.

„Dux Magnus“ iš dalies 
seka įprastomis operos 
taisyklėmis, nes yra herojus — 
šventas Kazimieras, ir herojus 
miršta. Bet svarbiausio 
tradicinės dramos elemento 
nėra, o tai yra problema, kuri 
privestų herojų prie mirties. 
Nebent galėtum sakyti, kad 
šv. Kazimiero atsižadėjimas 
žemiškų gėrybių, kaip 
protestas prieš ištvirkusį 
karaliaus rūmų gyvenimą, yra 
operos esmė, arba gal net jo 
nykimas lenkiškoje aplinkoje, 
bet šios problemos nėra 
pabrėžiamos operoje. Jei 
sakytumėm, kad „Dux 
Magnus“ yra ne tik apie šv. 
Kazimierą, bet ir apie Didžiąją 
Lietuvos kunigaikštiją, tuomet 
rastumėm gal geriau 
atitinkančią problemą. O tai 
būtų lietuvių laisvės 
praradimas ar gal net, 
sakykime, mirtis. Bet kodėl ta 
istorija yra neišvengiama, 
šioje operoje nesistengiama 
išspręsti ar pavaizduoti. 
Užtenka, kad ją mes žinom ir 
jos pasekmės parodytos.

Jei ši opera lengvai 
neįstatoma į tradicinę schemą, 
tai gal reikėtų pažiūrėti į kitas 
meno formas. Juk opera nėra 
vienintelis būdas sudominti 
žmones. Mes klausomės sim
fonijų, kur nėra herojų ir 
nesekama jokios pasakos ir 
vis tiek įdomu, žiūrime į 
paveikslą, kur vaizduojami 
vaisiai ant stalo, ir tai mus 
patraukia. Bacho kantata irgi 
džiaugiamės, nors ir ten jokios 
pasakos nėra. Šias visas for
mas riša tik tai, kad vis tiek 
yra kokia nors įtampa, kuri 
mus sudomina.

„I)ux Magnus“ yra lyg 
koncertas paveikslų galerijoje. 
Tie paveikslai turi bendrą 
temą, šv. Kazimierą ir 
Lietuvos istoriją. Yra 
pasakotojas ar, sakysim, 
gidas, kuris truputį nušviečia 
tų paveikslų temą. Šis gidas 
atlieka dramatinę funkciją, 
kuri išryškina, kad čia ne 
veikalas, kur publika 
tiesiogiai pergyvena herojaus, 
šv. Kazimiero, likimą, o tik 
stebi per kitas akis. Tai lyg 
stebėjimas paveikslo. Kad 
gidas mums būtų 
įtikinamesnis, iš pasakojimo 
užuominų bei balso išraiškos 
atrodo, kad tas gidas lyg pats 
šią istoriją, kuri vaizduojama, 
yra pergyvenęs. Šiaip į patį 
veiksmą jis tik kelis kartus 
trumpam įsijungia prie 
veikalo dramatiškiausių 
įvykių. Paveikslų galerijos 
motyvas irgi sustiprintas 
statiškom scenom. Pirmam

Scena iš „Dux Magnus” pastatymo Chicagoje pirmojo veiksmo antrosios scenos — puotos V avelio pilyje. 
Krokuvoje, kur gražuolės stengiasi įtikti Kazimierui.

Nuotrauka Jono Kuprio

veiksme — pagonys garbina 
savo dievus, po kiek laiko 
scena truputį pasikeičia, 
dabar matome šią sceną su 
katalikų vyskupu. Nueikite į 
didmiesčio meno galeriją ir 
nesunkiai rasite paveikslų, 
apimančių šitokias temas. 
Antroje scenoje — penkiolikto 
amžiaus karaliaus rūmai. Visi 
didikai nuo pat pradžios 
scenoje sustingę. Taip ir tęsėsi 
toks veikėjų pristatymas. 
Paskutinėje scenoje vėl visi 
sustingę. Šiam statiškumui 
atsverti yra muzika, kuri vis 
seka paveikslus ir juos iliu
struoja. Galop, šokėjai irgi 
atsveria tą statiškumą bei 
sutirština veiksmo eigą, ar tai 
erotiškas senų dievų gar
binimas, ar stengimasis 
pralinksmint ir sudominti šv. 
Kazimierą žemiškais 
malonumais.

Ar taip galime apibūdinti šį 
veikalą, prieš pradedant jį 
vertinti? Jei taip, tai kelkime 
klausimus, kurie gal 
nušviestų, kodėl mums patiko 
ar nepatiko šis veikalas. Nors 
tai ir yra modernus kūrinys, 
bet vis tiek lieka įprasti 
vertinimo kriterijai. Ar 
jautėme, kad muzika vystosi 
kokia nors tvarka? Gal tik ja 
grožėjomės, ar bent ji mus 
sudomino. Jei kokia nors 
tvarka vystėsi, tai kokia buvo 
ta tvarka? Ar pavyko 
Lapinskui sukurti dramatinę 
tikrovę? Ar ta paveikslų, 
muzikos ir šokių kombinacija 
buvo įtikinanti? Ar 
dainininkai liko tik mums 
pažįstami ir nepažįstami 
veidai, ar iš tikrųjų galvojome, 
kad čia šv. Kazimieras, Par
tizano motina, karalius, 
karalienė? Ar turėjo kokios 
didaktinės naudos? Ar bent 
nušvietė mūsų problemas nau
ja šviesa? Galop, ar mes 
palikome kasdienybę ir kartu 
šventėme veikalo pastatymą?

Pradėti galima su tai, kas 
lengviausia kritikuoti. O tai 
yra tie erotiški mūsų protėviai, 
begarbinantys Perkūną. 
Galime būti dėkingi, kad 
lietuvių publika jau pergyveno 
„Carmina Burana“ 
pastatymą, tad šitokie šokiai 
mūsų nešokiravo. Vis tiek 
lieka klausimas, nejaugi jie 
taip elgėsi. Tai ne taurūs ir 
drovūs lietuviai, kurie savo 
meilę išreikšdavo tik 
bedainuodami apie bernelį 
dobilėlį ar mergelę rūtelę. Jei 
iš vis galime sužinoti, kokie jų 
papročiai buvo, tai gal tik 
pasižiūrėjus į senus raštus, 
pasakas bei liaudies dainas. 
Gal kartais ir iš tokio 
posmelio: „Eisim namo
naktį,/ imsma gaidį plakti,/ 
Kam priprato,/ Kam priprato/ 
Prie kaimynų vištų“. Tikiuosi, 
kad tai autentiška.

Operos muzika, kaip jau

visur buvo rašyta, pagrįsta 
dvidešimto amžiaus atonaline 
muzika bei lietuvių liaudies 
dainom. Iš liaudies dainų 
daugiausia remiamasi sutar
tinėm. Kuriant atonalinę 
muziką, kur yra atsižadėta 
įprastų melodijų bei mums 
gerai žinomų trigarsių, kurie 
sudaro tonacinę muziką, vis 
tiek reikia muziką 
suorganizuoti ir vystyti kokiu 
nors logišku būdu. Lapinskas 
panaudoja liaudies muzikos 
melodijas bei formas šią 
funkciją iš dalies atlikti. Be to, 
jis irgi seka scenoje vykstantį 
veiksmą ir stengiasi tai pai
liustruoti. Pavyzdžiui, 
trečiame veiksme visi mes 
pajuntame, kai karalienė 
paprašo, kad mergaitės 
linksmiau padainuotų, kad 
nuotaika pasikeitė ir kad 
atitinkamai muzika pereina 
prie šokio. O kad klausytojas 
gerai tą pajustų ir 
nepasimestų, Lapinskas kar
toja vienos melodijos motyvus. 
Visoje operoje buvo įspūdis, 
kad kiekvienoje scenoje gal 
buvo trys ar keturios aiškiai 
apibrėžtos dalys, kurios leido 
klausytojui pailsėti arba 
labiau sekti scenoje veiksmą. 
Be šių organizavimo metodų, 
jis irgi išnaudoja standar
tinius tekstus, pavyzdžiui, 
„Reųuiem aeternam...“, kurie 
padeda klausytojui suvokti, 
kas vyksta scenoje, bei gerai 
žinomus efektus, pavyzdžiui, 
varpų skambesį sustiprinti 
mirties sceną. Be pačių 
liaudies melodijų, kuriomis jis 
pasinaudoja, buvo jaučiama, 
kad panaudotos ir liaudies 
dainų formos. Pavyzdžiui, kai 

Iš „Dux Magnus” pastatymo Chicagoje pirmojo veiks”10 pirmosios scenos.
Nuotrauka Jono Kuprio

šv. Kazimieras miršta, ar 
muzika ne panaši į raudą? 
Buvo ir kitų atvejų, kai tikrai 
skambėjo, kad dainininkės 
stilizuotą sutartinę dainuoja. 
Šie liaudies muzikos elementai 
suteikia šiam veikalui tam 
tikro statiškumo. Tai toks pat 
statiškumas, kurį mes jun
tame, išgirdę autentiškai 
atliktą liaudies dainą. 
Vienintelė vieta, kuri kažkaip 
ne taip skambėjo, buvo 
paskutinės scenos — Katedros 
atstatymo muzika, kai 
baletininkai nešė akmenis. 
Šiaip, norėtųsi vėl išgirsti šią 
muziką ir įsigipįrti j atskiras 
kiekvienos scenos dalis.

Visus šios operos 
dainininkus reikia pagirti, nes 
jų partijos tikrai nebuvo 
lengvos. Kaip anksčiau minė
jau, jei klaustumėm, ar jiem 
pavyko sukurti dramatinę 
tikrovę, tai tikrai teigiamai 
galima atsakyti. Išskirtiniai 
gera buvo Slava Žiemelytė 
burtininkės rolėje ir vyskupas, 
Robert Smith, pirmoje scenoje. 
Labai miela klausytis buvo 
Marytės Bizinkauskaitės 
karalienės rolėje bei Allen 
Fast, kontratenoro, 
atliekančio šv. Kazimiero rolę. 
Laima Rastenytė atliko 
Mergaitės partiją. Jos duetas 
su šv. Kazimieru praėjo 
sklandžiai ir įtikinančiai. 
Aplamai, spėju, kad tokių 
dainininkų ansambliu bet 
kuris kompozitorius labai 
džiaugtųsi.

Ar ši opera buvo šventė? 
Muzikos tai tikrai, galbūt ir 
tautinė. Operoje bene stip
riausia scena buvo, kai šv. 
Kazimieras mokė vaiką

RAUDA

Ak, medi!
Žmogus kaltas, 
o tave kerta.
Ak, medi,
girdžiu: kapoja tave kirviais — 
suvirpa žalumos vainikas, 
sudreba stangrus kamienas, 
atsiveria balta žaizda — 
it lūpos nebylio.
Ak, medi, 
tuojau tu virsi.
Negaliu tavęs išgelbėt, 
negaliu tave pečiais paremt, 
negaliu išgydyt tau žaizdos.
Ak, medi,
jau tu nebelinguoji...
Taip yra šioj žemėj, 
kad vienus plaka, 
o kiti kraujuoja.

KALVARIJOS
(prie Jeruzalės bažnyčios Vilniuje)
Susprogdino jas per karą, 
tas kalvarijas, sako.
Akmens stočių skeveldros 
seniai po žemėm ilsis. 
Kalvarijas einame 
be akmeninių atvaizdų, 
nepridengtais veidais 
mes slenkam pamažu 
iš stoties į stotį. 
Jų vis daugėja... 
ir lyja dideliais lašais.

TEATEINA

Teateina Tavo karalystė 
vienai valandėlei — 
tegu žydi.
Ir žiedai 
balti, raudoni 
teužkrinta ant manęs — 
ant lūpų, ant akių 
ir ant širdies,

Pokalbis su „Chicago Tribūne“ redaktorium Liefer

JUOZAS PRUNSKIS

Siekiant daugiau pasitarnauti 
Lietuvos reikalui, labai svarbu 
mums plėsti ryšius su didžiąja 
spauda. Ta mintis ir nuvedė į 
milijoninį tiražą turintį dienraštį 
Chicago Tribūne, kur teko ilgiau 
pasikalbėti su redaktoriumi 
Richard Liefer, paliečiant ir 
Lietuvos reikalus, bei jį aprūpinti 
reikiama literatūra.

Didžiuosiuose dienraščiuose, 
kaip Tribūne, visi puslapiai už
pildomi jų redaktorių, savų 
korespondentų, reporterių, 
nuolatinių bendradarbių, bet yra 
du puslapiai, kur gali įtilpti ir 
pašaliečiai. Tai puslapis laiškų 
redakcijai ir Tribūne dienrašty

skaityti. Sunku nepajusti 
stiprią trauką tokio vaizdo, to 
išreikšto nepasidavimo. Ir tai 
nežiūrint, kad opera buvo 
atlikta anglų kalba. 

puslapis, vadinamas „Perspec
tive“. Jo redaktorius kaip tik ir 
yra Richard Liefer.

Jis augęs Illinois valstybės 
pietinėje dalyje. Studijavo 
politinius mokslus ir žurnalistiką 
Missouri ir Drake universitetuose, 
gaudamas bakalauro ir magistro 
laipsnius. Anksčiau dirbo provin
cijos laikraščiuose, o nuo 1980 — 
Chicago Tribūne dienrašty. Čia 
jam tenka peržiūrėti gaunamus iš 
šalies straipsnius, parinkti, kurie 
spausdintini. Tokių straipsnių per 
savaitę gauna apie šimtą. Kai 
kurie taip sklandžiai parašyti, 
kad iš karto matyti, jog reikia 
spausdinti.

— Kokios temos Jus daugiausia 
domina? — paklausiau jį.

— Kas daugiau aktualu ir, 
antra, duodame pasisakyti iš 
kitos pusės, negu mūsų 
vedamuosiuose pareikštos mintys, 
kad būtų reikiamai išryškinta 
kitokia nuomonė. Pvz., vedama
jame pasisakoma už reikalą teikti 
pagalbą Nikaragvos „kontroms“, 
o „Perspective“ puslapy gali būti 
straipsnis — iš kitos pusės.

—Ar duodate daugiausia vietos 
politinėms temoms?

— Politinėms, bet ir dėl 
vyriausybės darbų, o taip pat 
socialinės gerovės, švietimo ir 
kitų svarbesnių reikalų. Gali būti 
ir straipsniai, patraukiu savo 
humoru, apskritai — gerai 
parašyti.

— Koks straipsnio ilgis Jums 
labiausiai pageidaujamas ?

— Taip apie trys puslapiai 
mašinėle, rašant kas antrą eilutę.

— Kokią proporciją straipsnių 
į „Perspective” dedate pripuola 
mų autorių ir kokią jūsų 
nuolatinių?

— Tribūne vedamųjų štabo 
nariai turi kas savaitę duoti po 
vieną ar du straipsnius, kasdien 
pora straipsnių mūsų kolumnistų 
bei sindikatinių bendradarbių, bet 
dedama ir po vieną, po du 
straipsnius į numerį ir iš tokių 
nenuolatinių, atsitiktinių ben
dradarbių.

— Kokios galimybės patekti 
straipsniams apie Pabaltijį?

— Galėsime išspausdinti, jei bus 
aktualesnis klausimas, jei 
straipsniai dalykiškai parašyti. 
Tačiau Pabaltijo padėtis maždaug 
tokia pati per 40 metų. Ką naujo 
čia būtų galima pasakyti?

Jeruzalės bažnyčios Vilniuje rytinis fasadns ir 
absida, XVIII a.

kad nieko pikto 
neregėčiau,
kad nieko pikto 
neištarčiau,
kad nieko pikto 
nepajusčiau...
Ir gelbėk mus nuo pikto, 
gelbėk mus!

LAUKIA

Medinis mano Dievas, —
Kitokio ir nenoriu.
Kai paliečiu — Jis šiltas,
Kai pasižiūriu — žiūri Jis taip pat, 
Ne į mane, kažkur kitur Jis žiūri: 
Kažko vis laukia,
Rymo čia ir laukia,
Kolei visi pro Jį praeis,
Kolei visi įsižiūrės
Ton pačion pusėn...'

— Mes gauname pogrindžio 
spaudą, kuri dažnai duoda giliai į 
širdį smingančių faktų...

— Čia gali būti medžiagos, nors 
sunkoka rasti, kas jau apskritai 
nebūtų minėta.

— Ar į tą Jūsų puslapį rašo 
bendradarbiai tik iš JAV, ar ir iš 
kitur?

— Turime vieną bendradarbį iš 
Paryžiaus. Taipgi rašo 
amerikiečiai, išvykę į kitus 
kraštus. Iš Paryžiaus mums rašo 
Airijoje gimęs VVilliam Pfaff.

— Žinote, mums, pavergtų tautų 
atstovams, svarbu mūsų kraštų 
laisvės troškimus ir siekimus 
visada laikyti gyvus...

— Į šį žodį leiskite man atsakyti 
klausimu: ar Jūs stengiatės, kad 
Jūsų jaunoji generacija taip pat 
interesuotųsi Jūsų tautos laisvės 
reikalais? Jei Jūsų siekimai mirs 
su jumis, kas gi tada juos 
palaikys?

— Kaip mums sėkmingiau 
patekti į Jūsų puslapius?

— Svarbu rasti ką nors naujo 
arba ir senesnius klausimus 
pateikti nauju būdu, kas 
nelengva, nes Jūsų padėtis per 40 
metų nesikeičia.

— Kiek galimybių lietuviams 
patekti į amerikiečių laikraščių 
redakcinį štabą?

— Niekas nesamdys vien dėl to, 
kad esi lietuvis. Viskas pareina 
nuo išsilavinimo ir sugebėjimo.

— Ar Jūs patartumėte 
mūsiškiams studijuoti žur
nalistiką ?

— Jeigu žmogus tuo interesuo
jasi. Apskritai, patekti į pastovią 
žurnalistinę tarnybą galimybės 
yra ribotos, bet jų yra. Geriausia 
pradėt nuo mažų laikraščių, 
specialių žurnalų, kur telkiasi 
kokios „hobby“ grupės. Padės čia 
studijos iš ekonomikos, istorijos, 
politinių mokslų, teisės sričių.

Kalbėjomės netrumpai, 
specialiame redakcijos kabinete. 
Išsiskyrėme draugiškoje dvasioje 
ir žinau, kad reikale bus galima 
su juo susisiekti.

ATITAISYMAS
Praeito šeštadienio Vincento 

Liulevičiaus Rimutės Riman
tienės veikalo Akmens amžius 
Lietuvoje recenzijoje palikta 
korektūros klaida. Ketvirtoji 
straipsnio antraštėlė turėjo būti: 
„Mezolitas (VIIT-IV tūkst. pr. 
Kr.)”.
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Vaisingos „Dainavos” ir „Spindulio” vestuvės
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. 

Folklorinis montažas. Atliko 
lietuvių meno ansamblis 
„Dainava“ su Lemonto lietuvių 
tautinių šokių grupe „Spindulys“. 
Spektaklio vadovė ir dirigentė 
Kasa Šoliūnaitė-Poskočimienė, 
režisierė Liucija Buivydaitė- 
Ambrosini, dekoratorius Jurgis 
Daugvila. Veikėjai: Bronė 
Stravinskienė, Aldona Underienė, 
Zita Šoliūnaitė, Juozas Vieraitis, 
Valentinas Liorentas, Albertas 
Stočkus, Aras Lintakas. Kaimo 
kapela: Kasa Poskočimienė, 
Herkulis Strolia, Viktoras 
Puodžiūnas. 1986 m. gegužės 11 
d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje.

*

Išvesdami į sceną šį pagal 
rašytojos Danutės Brazytės- 
Bindokienės libretą sukurtą 
montažą, dainaviečiai su spin- 
duliečiais daug nerizikavo. 
Dainos (šiuo atveju visa ko 
pagrindas) liaudiškos, 
įprastinės, neoromantinės har
monizacijos su kaimiška vieno 
smuiko ir dviejų akordeonų 
palyda; šokiai irgi pažįstami, 
tautiniai; tekstas suaustas iš 
tautosakos siūlų, „realistinis“ 
ir „neoriginalus“ (geriausia 
šių epitetų prasme). Žodžiu, 
medžiaga — sava, natūrali, be 
jokių pretenzijų, kaprizų ar 
siurprizų. Tad ir klausimas 
gali būti tik toks: kaip? Kaip 
„Dainavai“ ir „Spinduliui“

„Valdovo“ premjera Los Angeles

VYTAUTAS PLUKAS

Tik savimi pasitikįs 
režisierius išdrįstų imtis Vinco 
Mykolaičio-Putino „Valdovo“ 
pastatymo mėgėjiškoje sceno
je, kas Petrui Maželiui ir 
pavyko. Pavyko jam ne vien 
dėl didelės meilės teatro 
menui, bet ir dėka jo gausių 
talentų. Jis sukūrė puikų 
scenovaizdį ir jį pats įgyven
dino, jis parinko tinkamus 
aktorius-mėgėjus ir juos 
kruopščiai parengė, jis nupiešė 
ir skoningai įdomius kostiumų 
eskizus, pagal kuriuos Ema 
Dovydaitienė, pati veteranė 
sambūrio aktorė ir pirmūnė, 
įdėjusi labai daug darbo ir 
kantrybės, pagamino 
originalus. Petras Maželis dar 
ir aktorių grimuotojas, scenos 
prižiūrėtojas ir svarbiausia — 
dramos sambūrio meninis 
vadovas. Pastatyti „Valdovą“ 
reikėjo atsidavusių scenai 
aktorių-mėgėjų, jautriai kan
trios, švelniai stiprios, 
galimybes suprantančios, na, 
ir drąsios režisieriaus rankos, 
daug darbo ir pastangų. Visų 
šių būtinybių nei Los Angeles 
Dramos sambūriui, nei reži
sieriui aiškiai nestokojo, už 
tatai pasiekti rezultatai yra 
pažymėtini: gražiai
apipavidalintas ir gerai 
atliktas spektaklis kėlė 
pasigėrėjimą.

Režisierius Petras Maželis 
mums parodė išlygintą ir 
išbalansuotą aukšto lygio ir 
darnų spektaklį, kokio Los 
Angeles dar nematėme. 
Neužmirštant visų apribotų 
galimybių ir turint galvoje 
visas n e a p r i b o t a s
negalimybes, kurių ir 
režisieriui, ir „Valdovo“ an
sambliui buvo apsčiai, jiems 
teko sunkus uždavinys — 
pastatyti gerų „Valdovą”, 
kurį, Maželio vadovaujami, 
sėkmingai išsprendė. Tenka 
tik pagirti ir jiems visiems 
padėkoti už teatrinį 
deimančiuką, gaila, tik du 
kartus švystelėjusį teatrinėmis 
varsomis mūsų — žiūrovų pil
koje kasdienybės scenoje. 
Tikėkimės, kad „Valdovą“ 
pamatys ir kiti mūsų teatro 
kultūra sudominti lietuvių cen
trai.

Prieš 60 metų Vincas 
Mykolaitis-Putinas nerašė 
televizijai, nors jo „Valdovas” 
ir jai šiandien tiktų. Lyrinė

Scena iš „Dainavos” ansamblio „Lietuviškų vestuvių”: jaunajai (Zitai 
Šoliūnaitei) nuima rūtų vainikėlį svočia (Bronė Stravinskienė);' iš 
kairės į dešinę, stovi kvieslys (Juozas Vieraitis), pamergė (Audra Alek
naitė) ir jaunasis (Aras Lintakas), toliau — „svečiai”.

pavyko šią elementarią 
medžiagą realizuoti sceniškai?

Atsakymas: turbūt labai 
gerai. Spektaklio atlikėjai 
konkurencijos susilauktų ne
bent iš Sagių vadovaujamos 
Clevelando „Grandinėlės“, 
tačiau pastarosios nėra tekę 
tokio pobūdžio veikale matyti, 
užtat ir palyginimas atpuola. 
Bet ir Chicagoje nėra su kuo 
„Lietuviškų vestuvių“ 
kolektyvo lyginti: vieni mūsų 
ansambliai siekia daugiau 
(stato operas; net pati 
„Dainava“ yra stačiusi 
operetes!), kiti mažiau, o kito 
tokio dainų-šokių kolektyvo, 

drama „Valdovo sūnūs“ buvo 
parašyta, kai Vincas 
Mykolaitis-Putinas, 25 metų 
jaunuolis, studijavo Šveicarijo
je (1918-1922). Veik po dešim
ties metų, 1930-taisiais, jis 
dramą perrašė ir pavadino 
„Valdovu“. Šį veikalą matėme 
Los Angeles Dramos sambūrio 
pastatyme š.m. gegužės mėn. 
17-18 dieną Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Los Angeles, 
Kalifornijoje.

Despotiškas valdovas 
Krūšna, pats nužudęs teisėtą 
valdovą, pavergia jo gentį. 
Sąmyšyje Krūšnos jaunas 
sūnus Gytis su nužudytojo 
valdovo sūnumi Skaidra 
patenka pas sukilėlius, kovo
jančius prieš Krūšnos 
priespaudą. Užaugę jie kovoja 
prieš Krūšną dėl genties 
laisvės. Mauras, Krūšnos 
dvariškis-karžygys, su savo 
meiluže Gerda, kurią 
Mykolaitis-Putinas įvedė į 
savo „Valdovo sūnus“ 
dramatiškumui padidinti ir 
veiksmą pagyvinti po Glinkos 
režisuoto spektaklio Kaune 
1921-ais metais, nori perimti 
valdymą į savo rankas iš 
senstančio Krūšnos. Krūšna, 
nežinodamas savo sūnaus 
likimo, verčia jauną savo 
dukrą Danguolę tekėti už am
bicingo garbėtroškos Mauro, 
kad bent tokiu būdu išlaikytų 
savo dinastijos tęstinumą. 
Gerda iš pavydo, nes ji myli 
Maurą, šėlsta, intri
guoja ir kerštauja. Išda
vikui Kirmiui padedant, 
Gytis ir Skaidra tampa 
belaisviais Krūšnos pilyje. 
Krūšna stengiasi atpažinti 
savo sūnų, bet jam 
nepasiseka. Tik dukra 
Danguolė atpažįsta brolį. 
Jinai įsimyli Skaidrų. Gytis 
susikirtime su tėvu Krūšna, 
neišsiduodamas savęs, 
Krūšną žiauriai įžeidžia. 
Įnirtęs Krūšna jį nužudo. 
Gytis mirdamas išsiduoda, 
pavadindamas Krūšną tėvu. 
Krūšna, supratęs padarytą 
klaidą, išprotėja ir nusižudo. 
Gerda nunuodija Maurą. 
Skaidra ir Danguolė tampa 
išvaduotos genties valdovais. 
Taigi, blogis-priespauda 
pralaimi, gėris-laisvė genčiai 
vėl klesti.

Šios dramos siužeto pagrin
dinė mintis — laisvė — yra 
universali ir aktuali visiems 
laikams. Jau vien dėl lietuvių 
kalbos ir veikėjų lietuviškų 

kuris specializuotųsi visapusiu 
lietuvių liaudies papročių 
sceniniu atkūrimu, čia kaip ir 
neturime. Ar nebus tad „spin
duliu ojanti Dainava“ 
susiradusi savitą kelią, kuris 
nuo lietuviškų vestuvių gali 
ateityje vesti ir prie kitų 
švenčių, su ūkio darbais bei 
metų laikais surištų papročių 
ir t.t. inscenizavimo? Dirva 
plati, jei norai geri, balsai 
stiprūs, kojos tvirtos ir — 
širdys karštos. O to viso 
„Lietuviškų vestuvių“ 
spektaklyje netrūko.

Režisierė Liucija Ambrosini 
užtikrino, kad veiksmas 

vardų susidaro neišvengiama 
aliuzija, rišanti veikalą su 
lietuvių tautos praeitimi ar, 
kai Mykolaitis-Putinas šį 
veikalą rašė, su tik ką iš 
svetimos priespaudos 
prisikėlusia Lietuva. Šian
dieniniam žiūrovui ši drama 
tampa ateities vizija, gal 
pranašyste. Tačiau dėl pagrin
dinės minties universalumo ši 
drama tiktų ir nelietuviškai 
scenai. Tai turėdamas omeny
je, manau, Petras Maželis 
„Valdovo” apipavidalinime, 
dekoracijose ir kostiumuose 
davė lietuviškumo tiktai 
užuominą. Tuomi pagirtinai 
išvengė trafareto ir rado 
gražią sintezę tarp veikalo 
universalumo ir tautiškumo.

Veiksmo išryškinimui 
„Valdovui“ būtina didelė 
scena ir erdvė. Mūsų salėje, 
gaila, nebuvo tos erdvės 
laisvesniam aktoriaus judesiui 
ar net drąsesniam mostui. Tai 
matydamas Maželis efektingai 
praplėtė sceną šiapus uždangos 
į priekį ir į šonus, duodamas 
aktoriams daugiau sceninės 
laisvės ir kartu sukūrė dides
nės scenos iluziją. Nežiūrint jo 
pastangų, scenos mažumas 
labai kliudė aktoriams ir reži
sieriui neleido įvesti į sceną nei 
karių, nei sargų pilyje, prižiū
rinčių bei ais vi us, o miško sceno
je — sukilėlių, ir labai trukdė 

Los Angeles Dramos sambūrio pastatyto Vinco Mykolaičio-Putino „Valdovo” aktoriai. Dešinėje, iš krašto 
- režisierius Petras Maželis. Nuotrauka Vytauto Pluko

neišskystų, kad scenoje visą 
laiką būtų „akcija“. Tos pat 
minties laikėsi muzikos 
vadovė Rasa Poskočimienė; 
net ir tais momentais, kai 
nebūdavo dainuojama ar 
šokama, kūrė tęstinumą rit
mingomis, kerėjančiomis 
akordeono harmonijomis. 
Išdava — spektaklis savo 
dinamiškumu mums, lie
tuviams, beveik neįprastas... 
(Įspūdį sutvirtino ir išskir
tiniai gražūs drabužiai, 
pagal Dianos Kizlauskienės 
škicus). Iš gausių veikėjų 
įsiminė ypač kvieslys Juozas 
Vieraitis, turįs puikų sceninį 
balsą, ir piršlys Albertas 
Stočkus, savo išraiškos bei 
laikysenos diapazonu (ir 
begėdis „melagis“, ir 
„nezgrabnas“ senbernis, ir 
„išsigandęs“ būsimas 
pakaruoklis) tinkąs cha
rakterio rolėms į kiekvieną 
teatrinę trupę. Tačiau iš visų 
veikėjų buvo jaučiamas didelis 
nuoširdumas, tryško gera 
nuotaika ir entuziazmas. Dar
bo disciplina buvo tokia, kad 
net ir klaidelę padarius buvo 
nepasimesta, išsisukta su 
humoru (tiesa, humoras lydėjo 
visą spektaklį; kai kurie 
žiūrovai kvatojo ir prunkštė 
taip, kaip jau seniai nėra tekę 
lietuviškam renginy girdėti).

O kaip su dainavimu ir 
šokimu — svarbiausiais šio 

būtiną šio veikalo grandioziš- 
kumą išryškinti ir pabrėžti.

„Valdovo“ veikėjai: dvi 
moterys ir šeši vyrai. Jau pats 
veikalo pavadinimas rodo, 
kad pagrindinio vaidmens 
svoris gula ant valdovą 
Krūšną vaidinančio aktoriaus 
pečių. Aktorius veteranas ir 
pagrindinis Los Angeles 
Dramos sambūrio šulas Vin
cas Dovydaitis, šį sunkų net 
profesionalui vaidmenį, atliko 
be priekaištų. Ypač pas
kutiniame veiksme, apla
mai, ir pamišimo scenoj spe
cifiškai, puikiai vaidino. 
Šio labai sunkaus vaid
mens atlikime glūdi pavojų 
ir jis reikalauja patyrusio 
vaidilos. Tačiau Dovydaičio 
Krūšna buvo atliktas su 
vaidybiniu santūrumu ir 
įtikinamumu. O pamišimo 
scena parodė Dovydaitį esant 
geru aktoriumi. Jis sugebėjo 
perduoti jausmą su įsigyve
nimu į vaidmenį, užvaldančiu 
žiūrovą ir išliekančiu įspūdžiu, 
kuris neišblėsta ir spektakliui 
pasibaigus.

Programoje, iš eilės, po 
Krūšnos seka Danguolė, jo 
duktė. Šis vaidmuo teko 
Sigutei Mikutaitytei, kuri jį 
atliko su išgyventu įsijautimu, 
jautriu moteriškumu, 
sakyčiau, su mykolaitišku 
lyriškumu, nepasimesdama 
scenoje tokiame žiauriame 
įvykių ir veikėjų konflikte. 

montažo elementais? Trumpai 
tariant, „Dainavos“ choras 
nebeturi to šlifo ir gylio, 
kuriuo puikavosi savo 
sodeikiniame aukso amžiuje. 
Tai neišvengiama... Bet vis 
dėlto dainaviečiai šįkart 
dainavo užtikrintai, tvirčiau 
negu netolimoj praeity (gal dėl 
to, kad repertuaras savesnis, 
lengvesnis), gana lygiai, be 
detonavimo, sklandžiai ritmo 
atžvilgiu. Taigi, jei ir ne 
tobulai, tai (išeivijos chorų 
skalėj) gerokai aukščiau negu 
vidurkis. Beveik tą patį 
galima pasakyti ir apie „Spin
dulio“ šokėjus. Choreografija 
gal ir ne per išradingiausia, 
bet energijos ir net precizijos 
lygis — aukštokas. O šių 
dviejų „netobulų“ pradų kom
binacija kažkaip kilstelėjo ir 
vieną, ir kitą — taip, kad 
rezultatu gavome daugiau 
negu abiejų dalių sumą. Tai 
nesugriaunamas argumentas 
už tolimesnį „Dainavos“ ir 
„Spindulio” bendradarbia
vimą.

Iš „Lietuviškose vestuvėse“ 
pasireiškusių šio bendradar
biavimo žymių žiūrovų širdis 
gal labiausiai kuteno šioji: 
darni, natūrali sąveika tarp 
visų kartų — nuo žilo senimo 
iki žalio jaunimo, su visais 
„pereinamaisiais laipsniais“. 
Žodžiu, scenoje švariai išnyko 
„generacijų plyšys“. Kad taip 
būtų ne tik scenoje, bet ir 
gyvenime. .. „

Aiškiai matydama tėvo ydas, 
ji rodė jam meilę iki pabaigos. 
Jautri ir mylinti, atpažinusi 
savo brolį Gytį, stipri ir 
nepasiduodanti Mauro 
dviveidiškumui ir jo klastai. 
Mikutaitytė labai vykusiai 
sukūrė jautrios, vidiniai 
kenčiančios ir aplinkybių 
plėšomos jaunos moters 
vaidmenį. Dramoje ji — 
laisvės ir gėrio simbolis, savo 
vaidmenyje buvo jaunatviškai 
jausminga ir pasigėrėtino 
grakštumo jaunuolė, valdovo 
duktė. Be to, ji buvo pavyz
dingai jautri sceniniam 
veiksmui, į kitų aktorių 
veiksmus ar žodžius 
reaguodama veido išraiška ar 
judesiais. Tai gabios aktorės 
bruožai.

Seka Gytis, Krūšnos 
prarastasis sūnus — Arvydas 
Raulinaitis ir Skaidra, 
Krūšnos nužudyto valdovo 
sūnus — Sigitas Raulinaitis. 
Tai du gražiai nuaugę ir jauni 
scenos debiutantai, su šiuo 
veikalu įsijungę į teatrinę 
veiklą. Tvirtos ir jautrios, bei 
suprantančios režisieriaus 
Maželio rankos vedami ir 
teatriniai formuojami, 
grakščiai ir su pasitikėjimu, 
kartais net laisvumu atliko 
savo vaidmenis. Su jų jaunat
višku užsidegimu ir 
užsiangažavimu, teatro meile 
ir darbu jiems ateis ir sceninė 
patirtis. Pirmąjį scenos

Chicagos teatruose

Profesija ir 
romantiškumas

Gerą vardą turintis Victory 
Gardens teatras (2257 N. Lincoln) 
iki liepos 6 stato čikagiškio 
autoriaus James Sherman 
komediją „Mr. 80%“. Scenoje 
matome advokatę ir internę 
gydytoją, gyvenančias viename 
New Yorko centro bute, 
susirūpinusias savo profesija. Dėl 
lėšų stokos jos turi dalį savo 
didelio buto išnuomoti ir 
paskelbia, kad ieškomos dvi 
moterys arba du moterimis 
nesiinteresuoją vyrai. Kitur 
nesurasdami patalpų, prisistato 
du iš Texas atvykę vyrai ir 
užsirekomenduoja, kad jie 
netrukdys, jie interesuoti tik 
vyrais. Tačiau, kai apsigyvena, 
tarp abiejų porų išsivysto stiprus 
romantiškumas, nors tarpais ir 
sukliudomas susikirtimų.

Kūrinys be ypatingų naujumų, 
vaizduojąs dabarties gyvenimą, 
bet gausus humoro frazėmis ir 
juokingomis situacijomis, kad 
publika gausiai kvatoja. Komedi
ja susilaukė palankaus vertinimo 
iš abiejų didžiųjų Chicagos 
dienraščių. Šiaip jau ji gana 
lėkšta ir su per daug gausiomis 
vulgarumo priemaišomis. 
Aktoriai patyrę. Petrea Burchard 
atėjusi iš Second City, Dennis 
Cockrum dalyvavęs filmuose, 
Frank Farrell yra įsteigęs 
vadinamą Shakespeare vaidin
tojų grupę, Barbara Gaines 
susilaukusi CBS premijos ir yra 
viena iš Shakespeare grupės 
režisierių, Fredric Stone dalyvavęs 
filmuose, kaip ir Barbara A. 
Woods.

Komedijos autorius Sherman 
yra dirbęs Second City teatre, 
baigęs Brandeis universitetą 
magistro laipsniu, dalyvavęs 
filmuose. Režisierius Dennis 
Zacek pasižymėjęs Chicagoje, jau 
surežisavęs daugiau kaip 100 
pastatymų.

J. Pr.

egzaminą jie puikiai išlaikė.
Antanas Kiškis Mauro rolė

je — pasigėrėtinas. Jis jau 
aktorius-veteranas, ir šį kartą 
vaidino santūriai ir 
įtikinančiai, gerai suprato ir 
atliko savo rolę ir žinojo savo 
vietą scenoje. Stiprus aktorius.

Jo meilužę Gerdą užtikrintai 
vaidino Ramunė Jurkūnaitė - 
Vitkienė. Ji sukūrė stiprų, su 
pasitikėjimu visus ėjimus ži
nančios savanaudės, in
trigantės, bet kartu ir 
mylinčios moters vaidmenį, 
kuris išlieka pas žiūrovą ir už 
salės sienų. Ramunė 
Jurkūnaitė-Vitkienė žibėjo 
judesių dramatika ir aiškia 
vaidybine dikcija, kuri buvo 
ypač sveikintina blogos 
akustikos aplinkoje. Ji irgi 
buvo jautri sceniniam 
vyksmui.

Burtininką, sukilusios gen
ties vadą, teko vaidinti 
Aloyzui Pečiuliui. Šiaip 
gyvenime vibruojantis ir ap
sukrus, scenoje turėjo save 
apvaldyti, pasenti ir slėptis po 
Burtininko žila barzda. Jeigu 
programoje nebūtų buvusi 
įrašyta jo pavardė, retas būtų 
atpažinęs jį ar jo balsą. Jo 
vaidmens atlikime matyti 
ryškus vaidybinis sugebė
jimas įsigyventi į vaidmens 
reikalavimus. Jis sukūrė 
santūriai stiprų Burtininko 
vaidmenį. Su laiku ir sceniniu 
darbu kils ir jo vaidybinė 
reputacija.

Tadas Dapšys, jau
nesniosios mūsų kartos de
biutantas scenoje, pasirodė 
paklusnus režisieriaus rankai, 
savo dviejų trumpesnių 
vaidmenų — sukilusios genties 
žadintojo Dainiaus ir sukilėlių 
pasiuntinio išlygintu atlikimu 
prisidėjo prie spektaklio 
pasisekimo.

Galiausiai programoje 
išdavikas Kirmis. Jo vaidmenį 
atliko Arnoldas Kungys, 
jaunesniosios kartos atstovas, 
bet jau nebe pirmą kartą 
scenoje. Jo sceninė laikysena 
ir judesiai tiko vaidmens 
charakteriui, tvirtas baritonas 
ir ūgis prisidėjo prie vaidmens 
gero apipavidalinimo. Pas

Naujos knygos

• Jonas Vizbaras-Sūduvas. 
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Sūduva 
ir Marijampolės gimnazija prieš
aušryje. Romanas. Chicaga: 
Lietuvių istorijos draugija, 1986. 
Aplanko piešinys ir vinjetė 
Vytauto Dilbos. Spaudė Mykolo 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. 
246 psl. Kaina — 10 dol. Gau
nama „Drauge”.

Romanas veda skaitytoją į 
Sūduvos kalnelius, klonius ir 
lygumas, per kuriuos vingiuoja 
apdainuotoji, sraunioji Šešupė. 
Piešiama krašto gamta, žmonių 
darbai, papročiai ir tradicijos. 
Iškeliama mokslus einančių jau
nųjų sūduviečių ryžtinga kova su 
rusišku okupantu už gimtąją 
kalbą, lietuvišką knygą ir tautinį 
atbudimą. Su tada dar rašomu, o 
dabar jau išleistu Jono Vizbaro - 
Sūduvo naujuoju romanu skaity
tojus supažindino Stasys Liepas 
lygiai prieš metus Draugo priedo 
1985 m. birželio mėn. 15 laidoje. 
Jono Vizbaro - Sūduvo istorinės 
tematikos romanas Alšėnų ku
nigaikštytė 1981 metais laimėjo 
Draugo romano premiją.

• Marijus Blynas. TIKROJI 
PRAEITIS. Politinių, kultū
rinių, istorinių straipsnių rinki
nys. II tomas. Chicaga: „Laisvo
sios Lietuvos” knygų leidykla,
1985. 224 psl. Kaina — 6 dol.

Šioje knygoje sudėti autoriaus 
straipsniai, išspausdinti laikraš
tyje Laisvoji Lietuva 1955-1984 
metų laikotarpiu. Tematika labai 
plati: nagrinėjami opesni Lietu
vos istorijos klausimai, reaguo
jama j kitos spaudos pasisaky
mus, gvildenamos lietuvių tautos 
santykių su kitomis pasaulio tau
tomis problemos. Knyga gausiai 
iliustruota, nors iliustracijų koky
bė nevienoda, kadangi daug jų 
yra perspausdinta iš Laisvosios 
Lietuvos laikraščio.

Arnoldą Kungį slypi teatrinis 
talentas ir nesistebėtume, jei 
su laiku jis pasirodytų valdovo 
Krūšnos Vaidmenyje.

Pažymėtina jaunesniųjų 
aktorių gera lietuvių kalba ir 
tarsena. Visi aktoriai buvo 
labai gerai išmokę savo 
eilutes, veikalo vaidinimo 
tėkmė plaukė sklandžiai.

Algis Žemaitaitis, turint 
galvoje labai ribotas scenos 
technines galimybes, davė 
gerą apšvietimą.

Sveikiname visus, ypač 
naujus aktorius - debiutantus, 
pamilusius gražų lietuvišką 
žodį ir įsijungusius į Dramos 
sambūrio gretas. Pradžia 
visada sunki, bet debiutantus 
nuoširdžiai priima Petras 
Maželis ir sako: „Kaip malonu 
juos matyti sambūrio gretose 
ir stebėti, kaip jie noriai dirba 
ir stengiasi“.

Maželis moka įskiepyti 
meilę grožiui, lietuviškam 
žodžiui ir žmogui. Tos meilės jį 
išmokiusi jo motina. Malonu 
stebėti jį tuos svarbius 
charakterio bruožus perduo
dant mūsų atžaloms.

Reikėtų daugiau maželių 
visose mūsų lietuviškos 
veiklos srityse.

Jeigu vienu žodžiu 
apibrėžtume Dovydaičių, 
Maželio ir viso Ix>s Angeles 
Dramos sambūrio veiklą, tas 
žodis būtų entuziazmas. O 
džiaugsmingas ir prasmingas 
pasiryžimas, užsidegimas ir 
nuoširdus darbas dažnai 
įgyvendina idėjas ir padeda 
paversti svajones realybe.
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