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Meno kraitis ir galia
Kuri. Algimanto Kezio, S.J., žodis, Galerijos parodą 
Clevelande atidarant 1986 m. gegužės mėn. 18 d.

Savo žodį norėčiau pradėti 
gerai žinomu posakiu, būtent, 
kad menas yra galingas ir 
stebuklingas... Koks meno 
galingumas ir koks jo 
stebuklingumas, aišku, 
priklauso nuo pačios meno 
kokybės ir nuo žiūrovo imlumo 
ir išprusimo. Ir vienas, ir kitas 
gali išblėsti, tada nebelieka 
kažin kiek tos galybės, nė to 
stebuklingumo. Tačiau poten
cialas mene yra — ir tai ne 
vien žiūrovą žavėti, bet ir būti 
tvirta fizine galia. Pasako
jama, kad po II Pasaulinio 
karo, Prancūzijos kraštas 
buvo taip ekonomiškai nualin
tas, kad nebuvo jokios vilties 
be užsienio pagalbos jam at
sigauti. Bet prancūzai, būdami 
dideli individualistai ir pilni 
puikybės, ieškojo kelių savo 
valstybinę ekonomiją atstatyti 
patys. Vietoj aukso, kurio jie 
neturėjo, jie sumanė savo 
bevertį franką paramstyti kita 
vertybe, kurią jie per karą 
išsaugojo. Toji kita vertybė 
buvo i-iouvro muziejaus meno 
kūriniai. Jie užstatė tą Louvro 
muziejaus per amžius 
sukauptą meną vietoj aukso. 
Frankas įgavo savo vertę 
pasaulio rinkoje ir Prancūzija 
įvažiavo į normalias 
ekonomines vėžes. Reiškia, 
menas yra galingas — jis turi 
aiškią piniginę vertę.

O kaip yra pas mus, 
lietuvius, kurie buvome ka
ringų kaimynų alinami 
daugiau negu prancūzai — 
daug anksčiau už juos, ir net 
iki dabar? Mūsų galia tikrai 
ne aukse, nė kitokiose žemės 
brangenybėse. Tai gal mene? 
Taip, mūsų galia gali būti 
mene, tame dvasios sukur
tame aukse. Tik, deja, jis dar 
nėra pas mus iškastas, nėra 
išdirbtas, o dar vis dirvo
nuoja, nesulaukdamas gero 
šeimininko, kuris priverstų jį 
suklestėti ir duoti mūsų mažai 
tautai galybę, kurios ji seniai 
laukia ir kurios nuo amžių yra 
verta.

Mano kukliu supratimu, 
mūsų tauta turi potencialą 
išeiti į pasaulinio masto 
areną, panašiai kaip šveicarai 
su savo kruopščiai pagamin
tais laikrodžiais, ar švedai 
pažangia socialine sistema, ar 
žydai su savo religiniu 
genialumu. Mūsų tauta yra 
dainuojanti tauta — mes 
dainuojam per gimtuves iki

pat laidotuvių. Tai reiškia, 
esame poetai. Jei ne visi 
esame poetai-autoriai, tai bent 
poetai dvasioje: mes dainuo
jame. Menas juk yra niekas 
kita, kaip dainuojančios 
dvasios išraiška. Tik reikia 
išmokti šavo dainą ar dainelę 
išsakyti — taip išsakyti, kad 
kitas suprastų ir ją pamiltų. Ir 
viskas. Išsakyti, išniūniuoti, 
išdeklamuoti, išvesti į pasaulį 
sukauptą dvasinę būseną ir 
parodyti savo meninę vertę.

Ar nevertėtų mūsų tautai 
apsispręsti puoselėti šį savo 
turimą lobį? Mūsų pikasai, 
m oc art ai, mikelandželai ar 
Sokratai dar nepasirodė. Jie 
užkasti vis tūno kažkur giliai 
pasislėpę kieno nors dvasios 
kertelėje, tarsi, nedrįstų 
pasirodyti. Galvoja — ką aš 
čia — aš tik lietuvis, ne koks 
amerikietis ar japonas, 
neturiu pakankamai didelės 
platformos, man vis vien 
nieko neišeis, neverta ir 
pradėti. Užsipustom patys 
save savo menkavertiškume, 
pasilaidojame ir be 
graboriaus. O dvasia, taip 
užgniaužta, jei nedainuoja, tai 
vis tiek bent aimanuoja. O jei 
aimanuoja, tai ir — dainuoja. 
Kodėl tad neleisti jai 
išsiskleisti? Kodėl stabdyti tai, 
kas jai natūralu ir kas suteikia 
jai sparnus?

Siūlau atkreipti į tai dėmesį. 
Siūlau mums bandyti 
specializuotis ne aukso kasime 
ir karo pratimuose, bet 
dvasinės energijos ugdyme — 
tos energijos, kuri rusena ir 
sužėri net ir priespaudoje ir 
nesibaigiančioje okupacijoje. 
Taip darė mūsų motinos, per- 
davusios iš kartos į kartą 
savąją kalbą. Taip darė mūsų 
kriviai ir kunigai, skiepydami 
savąją religiją. Taip galime 
daryti ir mes, puoselėdami 
savąjį potencialą dvasios 
išraiškai dainoj, poemoj, 
medžio ar audinio išdirbiny. 
Tam nereikia didelės tautos. 
Užtenka susikoncentruoti į 
ugdymą vieno, antro ar trečio 
individo, parodžiusio imlumo 
grožiui ir įrodžiusio savo pa
jėgumą tą pajustą grožį 
išsakyti. Meną puoselėti gali ir 
maža tauta, o meną išugdžiusi 
tauta, nors ir maža, gali tapti 
turtinga ir galinga.

Net ir čia, išeivijoje, mūsų 
skaičius nėra per mažas talen-

(Nukelta į 2 psl.)

Išeivijos spaudoje, renginiuose įdomu pažymėti, kad 
ir radijo bangomis dažnai minime valstiečių-baudžiauninkų 
įvairias reikšmingas sukaktis: kilę 
tautines, politines, bažnytines, 
kultūrines. Pereitais, 1985 metais. I žmonės kaip ir jų baudžiauninkai 

tėvai. Jie dažnai buvo baudžiami 
fizinėmis bausmėmis, didikai juos 
vieni kitiems dovanodavo ir net 
parduodavo.

Neklysime, manau, galvodami, 
kad tuometinis baleto menas buvo 
dar gan primityvioje stadijoje, 
palyginus su šių laikų baleto 
formomis ir technika. Tų baleto 
trupių išlaikymas, dar turint 
galvoje svetimtaučių pedagogų- 
profesionalų samdymą, savaime 
suprantama, reikalaudavo didelių 
išlaidų. Ilgainiui feodalų teatrai 
išnyko; išnyko ir jų gausios baleto 
trupės, ypač kai Vilniuje 1845 m. 
Rotušės rūmuose buvo įsteigtas 
Miesto teatras.

Vėliau lietuviškas šokis dažnai 
buvo matomas „Lietuviškų 
vakarų“ laikotarpiu. Vilniuje pir
moje pastatytoje lietuviškoje 
operoje „Birutė“ buvo parodytos 
lietuviškos vestuvės su šokiais, ir 
kai kurių muzikologų nuomone, 
tie šokiai, organiška choreografi
jos dalis, ir turi būti laikoma 
pirmaisiais lietuvių scenoj 
daigais.

Dabar pažvelkime, 
Lietuvai jau atgavus 
klausomybę formavosi 
profesinis baletas. Kaip žinome, 
operos ir dramos profesiniai 
teatrai įsisteigė Kaune jau 1920 
m. pabaigoje, tačiau baletas 
vėlavo net penkeriais metais, 
pastatydamas, kaip jau buvo 
paminėta, 1925 m. gruodžio 4 d. 
Delibes „Coppelia”.

Į klausimą, kodėl taip įvyko, 
yra paprastas atsakymas. Kai po 
Rusijos revoliucijos lietuviai 
pradėjo grįžti „namo“, atvyko ir 
daugelis mūsų menininkų. Jų 
nemažas skaičius buvo jau ge-; Preobraženskaja ir kitomis. Teko 
rokai prasilavinę vaidybos ir i jam gastroliuoti Londono, Vienos 
dainavimo srityse, jų kai kurie jau 
net turėjo praktiką Rusijos 
teatruose, pvz., aktoriai: B. 
Dauguvietis, A. Sutkus, K. 
Glinskis, J: Vaičkus, J. Oškinaitė, I rengė Kaune 
N. Vosyliūtė ir kiti. Kai kurie 
dainininkai, be mūsų garsiojo 
Kipro Petrausko, pvz., V. Grigai
tienė, J. Bieliūnas, A. Galaunienė 
turėjo progą kad ir mažose rolėse 
jau padainuoti rusų teatruose. 
Tad suminėti artistai, grįžę 
tėvynėn, galėjo, taip sakant, savo

gan plačiai buvo pažymėtos mūsų 
operos ir dramos profesinių teatrų 
įsikūrimo 65 metų sukaktys, 
tačiau mūsų profesinio baleto 60 
metų sukaktis, praėjo bemaž 
nepastebėta, o jo gimtadienis 
įvyko 1925 m. gruodžio 4 d., kai 
Kauno Valstybiniame teatre buvo 
pastatytas Leo Delibes ištisas 
baleto spektaklis „Coppelia“. Tuo 
būdu praeitų metų gruodžio 4 d. 
mūsų baletui suėjo 60 metų, kai 
tas istorinis įvykis davė pradžią 
tos meno šakos tolimesniam 
sėkmingam vystymuisi mūsų 
scenoje.

Bet lietuvių šokio istorija 
prasidėjo vis dėlto ne nuo 
„Coppelijos“ spektaklio. Kai kurių 
mūsų rašytojų raštuose, pvz., 
Valančiaus, Fromo-Gužučio ir 
kitų, randame nemažai žinučių ir 
aprašymų, kad mūsų ainiai šoko 
jau tolimoje praeityje ir jų šokiai 
palydėdavo net ir laidotuvių 
apeigas.

Lietuvių baletas, kaipo teatrinio 
žanro menas, klestėjo Lietuvoje 
jau 17-me ir 18-me amžiuje, kai 
mūsų feodalai-didikai steigė savo 
dvaruose teatrus, kurių 
mokyklose buvo mokomi dainų ir 
šokių valstiečių-baudžiauninkų 
vaikai. Turėti savo nuosavus 
teatrus buvo didikų garbės ir 
pasididžiavimo reikalas. Į tas 
dvarų mokyklas buvo kviečiami 
pedagogai-profesionalai iš 
užsienio, dažniausia iš Italijos ir 
Prancūzijos. Yra žinių, kad 
didikas Radvila buvo įsteigęs net 
šešis teatrus, kuriuose vyko operų 
ir baleto vaidinimai. Jo teatre 
1758 m. buvo pastatytas net 
ištisas baletas „Orfėjus ir Eu- 
ridikė“, kurį atliko net 20 šokėjų.

Nuo 1764 iki 1784 metų, tai yra, 
per dvidešimt metų 
Oginskio teatre irgi 
baleto trupė. Lietuvos didžiojo 
etmono Branickio Bialistoko 
dvaro teatre buvo suruoštas net 
41 vienas baleto spektaklis. Bet 
pačią pajėgiausią šokėjų trupę 
turėjo didikas A. Tyzenhauzas. 
Lenkijos karalius ir Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vladislovas 
IV išsaugojo savo tėvo Žygimanto 
Vazos ne tik suburtą orkestrą, bet 
ir 10 porų baleto šokėjų. Čia

M. K. 
reiškėsi

„menininkai“ iš 
likdavo tokie patys

tie iš 
vaikų 

tikrųjų 
beteisiai

baleto

kaip 
nepri- 
mūsų

J. Juzeliūno baletas „Ant marių kranto”: V. Kudžma (Marius) ir L. Aškelovičiūtė (Kastė). Baletmeisteris — 
V. Grivickas.

jėgomis pradėti darbą. Baleto 
srityje turėjome tik vienų šokėją- 
profesionalą, kuris šoko 
Petersburge garsiajam Marijos 
teatre. Tai Jurgis Kiakštas (1873- 
1936). Rusijoje rašėsi Georgij 
Kiakštas. Jis, 1891 m., baigęs 
Imperatoriškąją Marijos teatro 
mokyklą, ir aukštai įvertintas 
anuomet Rusijoje dirbusio, gar
saus pasaulinio choreografo Mari
jaus Petipa, bematant buvo pri
imtas į Marijos teatrą. 
Pasižymėdamas virtuozine šokio 
technika, šokdavo su tokiomis 
anuo metu garsenybėmis, kaip M. 
Kšesinskaja, Ana Pavlovu, Olga

ir Buenos Aires teatruose. Grįžo į 
Lietuvą 1919 m. (po 30 metų 
šokėjo karjeros) ir su kitais 
užsienio žinomais šokėjais su- 

, Internacionalinį 
koncertą-baletą“. Atidarė Kaune 
„dvisavaitinius šokių ir 
plastikos“ kursus. Įdomi dar jį 
liečianti žinutė, kad 1907 m. jis su 
kitais iškiliais kitataučiais baleto 
atstovais šoko Vilniuje su
rengtame vakare.

Dabar tarkime žodį apie

dažnai 
anuomet 

meno

kiekvieno šokio 
savitumų, tuo 
auditorijas geriau

Viršuj, kairėj: E. Balsio „Eglė, žalčių karalienė” (G. Žvikaitė - Eglė, C. Žebrauskas - Žilvinas). Dešinėj: J. 
Gruodžio „Jūratė ir Kastytis” (A. Leonavičius — Kastytis, G. Sabaliauskaitė — Jūratė). Apačioj, kairėj: I. 
Indros „Audronė” (P. Baravykas — šnipas, perėjūnas). Dešinėje: J. Pakalnio „Sužadėtinė” (T. Sventickai- 
tė - Marytė, H. Kunavičius - Antanas). „Eglės, palčių karalienės” ir „Audronės” baletmeisteris - V. 
Grivickas. „Jūratės ir Kastyčio” bei „Sužadėtinės” baletmeisteris — B. Kclbauskas.

iki 60. Taip padidėjęs 
skaičius įgalino ruošti 
operų spektakliams. 
Olgos Dubeneckienės 

iš pradžių lankė vien

balerinų Gigą Dubeneckienę- 
Kalpokienę (1891-1972). 1919 m. 
buvo suruoštas Kaune „Dainos ir 
baleto vakaras“. Jame dalyvavo 
jau Petrapilyje pagarsėjusi 
balerina Olga Dubeneckienė. 
kuriai buvo lemta tapti lietuvių 
baleto pradininko-steigėja ir 
pirmųjų baletmeistere. Jinai pir
moji įsteigė Kaune „Plastikos ir 
estetikos šokių kursus“, pradėjusi 
darbų vos su trimis mokinėmis, 
kurių tarpe Jadvyga Jovaišaitė, 
vėliau pagarsėjusi charakteringų 
šokių primabalerina, jau įstojo į 
studijų kiek prasilavinusi šokio 
mene Rusijoje, Tiflise.

Olga Dubeneckienė 
šokdavo pati Kaune 
organizuojamuose
renginiuose. Stengdamasi popu
liarinti Lietuvoje baleto meną, 
prieš kiekvieną šokį, iš scenos, 
paaiškindavo 
stilių ir 
paruošdama
suprasti ir pažinti tą meno sritį. 
Po trejų pedagoginio darbo metų, 
1922 m. birželio 2 d. surengė savo 
studijos auklėtinių koncertą ir po 
to jos mokinių skaičius išaugo iki 
30 dalyvių, kitais metais iki 35, o 
dar kitais 
mokinių 
šokius 
Tačiau 
studijų
moterys, tai kai reikėjo operos 
spektakliui dviejų šokančių porų 
— dvi balerinos apsirengdavo 
vyrais. Tos pirmosios baleto studi
jos auklėtinės papildydavo 
šokiais operas: „Traviata“, 
„Rigoletto“, „Faustas“ ir „Eu
genijus Oneginas“. Būtina 
pasakyti, kad Olga Dubeneckienė 
buvo taip pat ir puiki dailininkė, 
sukūrusi ne vieną scenovaizdį 
Kauno teątro spektakliams ir 
dėstė dekoratyvinę dailę- 
scenografiją Kauno vaidybos 
mokykloje.

Anuomet Kauną aplankė dar 
kita žinoma rusų balerina Olga 
Iljinskaja. kuri taip pat įsteigė 
„Šokių ir plastikos mokyklą“ — 
tad šokio studijų Kaune tada jau 
nestigo. Tačiau, žinant kiek ilgų 
metų įtempto fizinio darbo 
reikalauja iš šokėjų jų profesinis 
subrendimas, solistų šokėjų vis 
dar neturėjome.

1922
spektaklyje, 
jaunuolis 
Kelbausk as 
vienintelis 
Dubeneckienės 
vėliau buvo lemtu iškilti mūsų 
balete į pirmaujančių šokėjų- 
solistų tarpą su kita jo dažna 
partnere, Marija Juozapaityte.

Tais pačiais, 1922 metais grįžo

m. „Carmen“ operos 
šokiuose debiutavo 
šokėjas Bronius

(1903-1974), tada 
vyras Olgos 
studijoje. J am

s

kad baleto 
dienų rusai 
yra sunkiai

iš Petrapilio šokėja Olga Malė- 
jinaitė (1905-1939), trejus metus 
lankiusi Petrapilyje šokių studiją 
ir dalyvavusi tos studijos 
spektakliuose. Kaip ir Jurgis 
Kiakštas jinai turėjo laimę šokti 
garsiajame Kirovo balete 
(anksčiau buvusiam Marijos 
teatre). Turėdama jau nemažą 
patyrimą šokio mene, bematant 
atkreipė į save dėmesį jai savitu 
judesių švelnumu ir šokio lyrizmu. 
Istoriniame „Coppelijos“ 
spektaklyje atliko pagrindinį 
Svanildos vaidmenį. Užkariavusi 
Kauno scenoje primabalerinos 
poziciją, šoko pagrindines roles 
daugelyje spektaklių. Jos gražiai 
sušvitusią karjerą nutraukė 
tačiau sunki liga ir ankstyva 
mirtis. Mirė vos 34 metų sulaukus. 
Scenai jos netekus, jos vietą 
užėmė kita žavinga šokėja T. 
Sventickaitė.

Kaip aiškėja iš to, kas iki šiol 
pasakyta, ir iš tolimesnių infor
macijų, galima konstatuoti, kad 
mūsų baletas vystėsi ir brendo 
rusų šokio mokyklos įtakoje ir 
pagal jos principus. Tai nebuvo 
žalinga, žinant, 
pasaulyje iki šių 
šokėjai šioje srityje 
nukonkuruojami.

Mūsų baletas ypač sužibėjo, kai 
1924 m. buvo pakviestas iš 
Petrapilio puikus šokėjas ir 
choreografas Pavel Petrov. 
Perėmęs iš Olgos Dubeneckienės 
dalį šokėjų ir papildęs vyrais, 
įsteigė Valstybės teatro baleto 
studiją, kurios auklėtiniai ir tapo 
iš tikro pirmuoju lietuvių 
profesinio baleto branduoliu. Jam 
vadovaujant, vos po kelių 
mėnesių buvo surengtas viešas 
mokinių koncertas, dalyvaujant 
20 šokėjų, jiems atliekant atskirus 
šokių numerius. Vakaro sėkmės 
padrąsintas, energingas ir'drąsus 
vadovas nepabūgo per vienerius 
metus paruošti savo studijos 
mokinius istoriniam „Coppelia“ 
spektakliui, žymėjusiam lietuvių 
profesinio baleto gimimą. Tame 
spektaklyje šoko pats Petrovas ir 
jau stipriai pasiruošę solistai: O. 
Malėjinaitė, B. Kelbauskas, J. 
Jovaišaitė ir kiti.

Nors pastatymas, kaip ir pir
mosios operos, buvo gan skurdus 
dekoracijų ir kostiumų htžvilgiu, 
sužavėta auditorija ir (nors buvo 
ir šiurkštesnių kritikos žodžių) 
kritika priėmė labai teigiamai 
naujos meno šakos įsipilietinimą. 
Tas suteikė atlikėjams savo 
jėgomis pasitikėjimą, dėl to vos 
po trijų mėnesių antrame 
įvykusiame spektaklyje buvo 
sušokti trys vienveiksmiai

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvos baletas
(Atkelta iš 1 psl.)
baletai: Strauso — „Išdykėlės“, 
Rimskio-Korsakovo „Gundymas“ 
ir Liakomo „Petitą Rosa“. Pir
miems baletams dirigavo komp. 
Juozas Tallat-Kelpša.

Petrovo vadovybėje viens po 
kito ėjo spektakliai: R. Drigo
„Užburtoji fleita”, 
„Silvija“, F. 
Glazunovo 
„Šopeniana“,

Lėo Delibes 
Chopino-A. 
poetiškoji 

Hertelio
„Bereikalingas atsargumas“ ir 
kiti. 1927 m. Kalino teatro scenoje 
jau buvo šokamas P. Čaikovskio
visame pasaulyje pripažintas ir 
pagarsėjęs populiarus „Gulbių 
ežeras“. To baleto premjera įvyko
1877 m. Peterburge. Petrovas tuo 
pastatymu pagerbė garsųjį kom
pozitorių ir to baleto 
penkiasdešimtmetį nuo jo prem
jeros. 1928 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės dešimtmečiui 
pažymėti Petrovas sukūrė 
choreografiją pirmajam sceną 
išvydusiam lietuvių baletui. Buvo 
pastatytas komp. Jurgio Kar- 
navičiaus vienaveiksmis baletas
„Lietuviškoji rapsodija". Tas 
spektaklis mūsų baleto veikloje 
laikytinas istoriniu. Tą vakarą 
dar buvo atlikta Česlovo
Sasnausko kantata „Broliai“ ir 
Juozo Gruodžio simfonija.

Po ketverių darbo metų Pavelis 
Petrovas savo darbą Kauno teatre 
užbaigė. Atsisveikinimui parengė | 
du baletus: R. 1 Irigo „Arlekinada“ 
ir Igorio Stravinskio „Ugnies 
paukštė". Tas vakaras buvo lyg 
jubiliejinis, nes tai buvo šimtasis 
baleto spektaklis Kauno scenoje.

Pavelio Petrovo vadovybėje 
mūsų šokėjai išaugo ne vien 
kiekybiškai, bet ir kokybiškai. 
Išvykęs iš Lietuvos Petrovas įsto
jo į garsiąją S. Diagilevo baleto 
studiją.

Paveliui Petrovui 1929 m. iš 
Lietuvos išvykus, Kauno baletas 
pergyveno lyg ir stagnacijos 
periodą. Pradžioje darbą perėmė 
Vera Coralli, o po jos Jurgis 
Kiakštas, Aleksandra Fiodorovą 
ir dar vėliau Fedoras Vasiljevas. 
Dvejus metus buvo vien kartojami 
ankstyvesni pastatymai. 
Vienintelę premjerų-^pektaklį 
„Poloviečių stovykla“ pastatė 
Vasiljevas pagal A. Borodino 
operos „Kunigaikštis Igoris“ 
poloviečių šokių muziką.

Anuomet, šalia pirmaujančių 
solistų: O. Malėjinaitės, M.
Juozapaitytės ir B. Kelbausko, 
moterų grupėje labai sėkmingai 
reiškėsi: E. Žalinkevičaitė, M. 
Sarnauskaitė, J. ir R. Drauz- 
dauskaitė8, M. Kaliskienė, T.

O. Mnlėjinaitė (Svanilda) L. Deli
bes balete „Coppelia”.

kitos. Stipriai pažengusių vyrų 
šokėjų būrelį sudarė: A. Butkus, 
B. Cunovas, H. Banys, E. 
Bandzevičius, H. Jagminas, P. 
Baravykas, S. Velbasis, V. 
Aukščiūnas, L. Žygas ir kiti. 
Jų kai kurie kartkartėmis 
pavaduodavo ir premjerus- 
šokėjus. Padidėjusi ir pažengusi 
šokėjų sudėtis įgalino labiau 
praturtinti ir operų spektaklių 
šokius.

1931 m. teatro direkcija 
pakvietė baletui vadovauti rusų 
iškiliųjų baletininkų trejukę: V. 
Nemčinovą, N. Zverevą ir A. 
Obuchovą. Jų įtakoje kolektyvas 
bematant sušvito naujomis 
spalvomis. Dirbdami Kauno 
teatre iki 1935 m. pabaigos, jie 
vedė baletą tolimesnės pažangos 
keliu ir visi trys šokdami scenoje 
ryškiai pakeldavo spektaklių 
meninį lygį. Dabar viena po kitos 
ėjo pasaulinių baletų premjeros: 
A. Adam’o „Giselle“, A. 
Glazunovo „Raimonda“, P. 
Čaikovskio „Miegančioji 
gražuolė“, L. Minkaus „Don 
Kichotas“, N. Rimskio-Korsakovo 
„Šeherazada“ ir kitos.

Nauji scenos svečiai, vyrai 
Obuchovas ir Zverevas, patys 
šokdami pagrindines roles, lyg ir 
nustūmė j antrą vietą tuo laiku 
mūsų pirmaujantį, talentingą B. 
Kelbauską. Pasijutęs lyg ir 
pažemintas, jis sudarė su garsiąja 
Monte Carlo baleto trupe sutartį

talentinga M. Juozapaitytė.
1936 m. įvyko B. Kelbausko, 

kaip baletmeisterio, debiutas. 
Pastatė J. Strauso romantišką 
baletą „Vienos džiaugsmas“. 1943 
m. išbandė savo jėgas, sukur
damas choreografiją ir J. 
Pakalnio lietuviškam baletui 
„Sužadėtinė“, jungdamas 
klasikinį baletą su liaudies 
šokiams būdingais judesiais ir 
teatralizavo scenoje lietuvių 
vestuvinius papročius. Pokario 
laikais Vilniuje. B. Kelbauskas įš 
pradžių dar šoko, o vėliau ataidėjo 
vien baletmeisterio ir pedagogo 
darbui. Mirė Vilniuje 1974 m.

Karo audra išblaškė po pasaulį 
Kauno teatro artistų didelę dalį, 
tame skaičiuje ir šokėjų, tad 
nenuostabu, kad teatro veikla 
Lietuvoje kurį laiką buvo 
aprimusi, bet neužsnūdusi. 
Pokario metais išaugo jaunų, 
talentingų šokėjų kitos kartos, 
lietuviškus baletus praturtino 
muzikos kūrėjai ir lietuviai 
baletmeisteriai. Baletas ypač 
suklestėjo, kai 1974 m. įsikūrė 
Vilniaus operos ir baleto rūmuose 
ir plačiai išsiskleidė erdvioje 
teatro scenoje. Šalia 
baletmeisterio-veterano B. 
Kelbausko, išryškėjo savo 
meniniais gabumais jauni 
choreografai -lietuviai. Lenkijoje 
balete dirba kaip baletmeisteris 
A. Perulytis. Vilniuje: J. 
Gudavičius, C. Žebrauskas, E.

„Sužadėtinė“; kaip anksčiau buvo 
minėta, šokius jam buvo sukūręs, 
dar Kauno scenoje, Bronius 
Kelbauskas. Dabar viens po kito 
lietuvių baletams muziką parašė 
kompozitoriai — J. Juzeliūnas ir 
I. Indra. Pirmas — „Ant marių 
kranto“ — o antras „Audronė“. 
Abiem veikalam siužetus ir tur
tingus lietuviška dvasia šokius 
sukūrė Vytautas Grivickas ir, 

.propaguodamas lietuvių šokio 
meną, abudu baletus nuvežė į 
Maskvą, Rygą, Taliną ir Lvovą. 
Baletui „Audronė“ 1956 m. 
Pabaltijo respublikų teatrų 
festivalyje paskiriama pirmoji 
premija, o Maskvoje „Audronė“ 
apdovanojama pirmo laipsnio 
diplomu. Abudu baletai 1958 m. 
visą mėnesį buvo rodomi 
Leningrade.

Netrukus komp. E. Balsys 
parašo muziką ir siužetą baletui 
„Eglė, žalčių karalienė“, kuriam 
vėl lietuviško folkloro kolorito 
choreografiją sustato V. 
Grivickas. Visus tris baletus, ir 
pats šokdamas, demonstruoja 
Maskvos Didžiajame teatre. 
Rimtų ir turiningų įvertinimų 
susilaukė ne vien muzika, bet ir 
išraiškinga, originali lietuviška 
choreografija. Žymus, sovietų 
kompozitorius A. Khachaturian 
apie juos taip atsiliepė spaudoje: 
„Tai baletai, kuriuose susilydė 
klasikos principai ir nacionalinės 
choreografijos motyvai, kur daug

troliavo Lenkijoje, Bulgarijoje ir 
Rumunijoje. C. Žebrauskas su L. 
Aškelovičiūte — Vokietijoje, 
Jugoslavijoje ir Čekoslovakijoje. 
Šalia dažnų šokėjų-solistų gas
trolių, baletas daro dažnas 
išvykas į daugelį kraštų ir pilna 
sudėtim. 1971 m. baletas praturtė
jo dar viena lietuvių muziko 
baleto premjera — A. Rekašiaus 
„Aistros“ — tačiau, kaip galima 
spręsti iš paties pavadinimo, 
šokiai nepriklauso lietuvių 
folklorui.

Šiuo metu pasisekimo laurus 
savo teatre ir išvykose skina 
Petras Skirmantas. Meno kritikai 
ypač pabrėžia jo išorinį grožį, 
eleganciją, jo aukštus šuolius ir 
šokio kultūrą. Jo meistriškumą 
pripažįsta ir žiūrovai, ir 
specialistai-žinovai. Šioje vietoje 
norisi įterpti jį liečiantį sceninį 
epizodą. Maskvoje, šokių 
konkurse, šokdamas su Loreta 
Bartasevičiūte scenoje... susilaužė 
koją, bet numerį užbaigė, o tų 
pačių metų rudenį sugebėjo šokti 
Leningrade pagrindinį, atsakingą 
Albertą A. Adam’o balete 
„Giselle“.

60 metų baleto sukaktis Vilniuje 
buvo pažymėta klasikiniu, 
poetiniu veikalu „Silfidės“ 
(Vadinamu ir „Šopeniana“), 
kuriame dar Kauno teatre puikų 
poeto vaidmenį buvo sukūręs B. 
Kelbauskas.

Kaip jau minėta, prieš antrąją 
sovietų okupaciją nemažai mūsų 
šokėjų tėvynę apleido. Iš pradžių, 
atsidūrę Vokietijoje, dar sugebėjo 
bendromis jėgomis 1947 m. 
Augsburge pastatyti ištisą baletą 
„Coppelia“, ir tai buvo vienintelis 
išeivijoje baleto spektaklis. 
Emigracijai priartėjus, šokėjai 
išsibarstė į skirtingas pasaulio 
šalis. Jų kai kurie pasuko ir į 
Australiją, pvz., seserys J. ir R. 
Drauzdauskaitės, B. Cunovas, 
Ambrazas ir L. Žygas. Pastarasis
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Bronius Kelbauskas (Poetas) ba
lete „Les Sylphides”.

ir laikinai iš Lietuvos buvo 
pasitraukęs. Su ta trupe gas
troliavo po visą Europą ir kitus 
kraštus. Apie jį dar tarsime vėliau 
išsamesnį žodį, nes jis per kelis 
dešimtmečius buvo viena 
ryškiausių figūrų mūsų baleto 
istorijoje ir kaip šokėjas, ir kaip 
pirmasis choreografas-lietuvis.

1933 m. gegužės 19 d. scenos 
rampą išvydo 3 vienaveiksmiai 
lietuviški baletai: V. Bacevičiaus 
„Šokių sūkury“, J. Gruodžio 
„Jūratė ir Kastytis“ ir B. 
Dvariono „Piršlybos”. Visiems 
trims baletams choreografiją, 
nuspalvintą lietuviškais bruožais, 
sukūrė baletmeisteris N. Zverev.

Tuo metu mūsų baletas buvo 
jau tiek pajėgus, kad garsas apie 
jį pasklido ir už krašto ribų ir 1935 
m. įvyko jo pirmosios, istorinės 
gastrolės. Kolektyvas buvo 
pakviestas trijų savaičių gas
trolėms į Monte Carlo ir keturių 
savaičių į Ix>ndono Alhambros 
teatrą, kurio salė talpina 5000 
žiūrovų. Tose istorinėse gastrolėse 
atliko 32 spektaklius, lydimas 
didelės sėkmės, parsivežęs namo 
gražius kritikos įvertinimus ir 
apdovanotas kitataučių žiūrovų 
entuziastingais aplodismentais.

Po ketverių darbo metų svečių 
baletmeisterių trejukė Lietuvą 
apleido, o tuo tarpu grįžo į Kauno 
teatrą B. Kelbauskas, dar labiau 
pasitobulinęs šokio mene ir bema
tant vėl užėmė scenoje premjero 
poziciją, net pradėjęs reikštis ir 
kaip choreografas. Reikia 
pasakyti, kad B. Kelbauskas 
patraukimą į šokį juto nuo 
mažens ir dar vaiku būdamas 
Rusijoje Charkove pradėjo 
mokytis to meno. Lavinosi taip 
pat ir O. Dubeneckienės ir J. 
Kiakšto studijose, tobulinosi Lon
done ir Paryžiuje. Kauno scenoje 
jo neatskiriama partnere buvo

Bukaitis ir kiti. Tačiau jų tarpe 
iškiliausią vietą turi Vytautas 
Grivickas, kuris savo kūrybiniais 
šokio sugebėjimais pirmą kartą 
atkreipė į save dėmesį, šokdamas 
vyriausią fauną „Fausto“ operoje, 
valpurgijos nakties šokių 
bakchanalijoje. Šioje vietoje 
reikalinga pastaba: kai 
Nepriklausomybės laikais mūsų 
baletui vadovavo baletmeisteriai 
svetimtaučiai, dabar gražų jaunų 
choreografų būrelį sudaro 
lietuviai, bet gausiame Šokėjų 
kolektyve Vilniuje mirga... ne 
viena rusiška pavardė.

Baleto repertuaras plačiai 
pasipildė naujais pastatymais. 
Šioje, trumpoje apžvalgoje 
paminėsime tik „naujagimius" — 
lietuviškus baletus. Pokario 
laikais scenoje ilgokai laikėsi 
vienintelis J. Pakalnio baletas

fantazijos ir meninės išmonės“. 
Per dvidešimt metų teatrinės 
veiklos V. Grivickas pasižymėjo 
ne vien kaip iškilus choreografas, 
bet ir jaunųjų šokėjų auklėtojas ir 
produktyvus klasikinių baletų 
statytojas. Be to, penkerius metus 
ėjo Vilniaus teatre ir vyriausio 
operos režisieriaus pareigas.

Trumpai paminėsime pokario 
šokėjų tik ryškiausius atstovus. 
Tame laikotarpyje ypač sužibėjo 
savo talentu Gražina 
Sabaliauskaitė, kuri su 
nuolatiniu, didelio temperamento 
partneriu H. Baniu, atliko gas
troles Prancūzijoje, Turkijoje ir 
kitur. Nuo 1970 iki 72 m. G. 
Sabaliauskaitė buvo Čilės 
sostinės Santiago teatro baleto 
trupės vadovė ir baletmeisterė. 
Kita pirmaujanti pora — T. Sven- 
tickaitė ir H. Kunavičius gas-

,,Miegančioji gražuolė”.

iki savo mirties Adelaidėje tačiau 
reiškėsi kitoje meno šakoje — 
dailėje. Kurį laiką džiugino 
šokiais Elena Kepalaitė, vėliau 
išvykusi į Ameriką (ten žinoma 
kaip skulptorė).

Ryškius pėdsakus paliko 
Australijoje išraiškos šokio 
atstovė Dana Nasvytytė- 
Gabrijolavičienė, kuri nusipelno 
šioje apžvalgoje išsamesnio 
žodžio. Dana priklausė dr. M. 
Nasvyčio trijų dukterų šeimai. 
Visos trys seserys buvo gamtos 
apdovanotos ryškiais talentais. 
Vyresnioji Dana — šokėja, 
vidurinioji Salomėja (gyv. 
Atnerikoje) — mecosopranas. 
Dainininkės karjerą buvo pradė
jusi Kauno operoje, dainavo ir 
Chicagos Lietuvių operos 
spektakliuose, jauniausioji Giedrė 
(gyv. Los Angeles) tapo žinoma 
kompozitore. Dana 1939-jų metų 
pavasarį baigė Berlyne Juttos 
Klamp žinomą išraiškos šokio 
mokyklą. Tos meno šakos 
pradininkė, kaip žinoma, yra 
pasaulyje pagarsėjusi Isadora 
Duncan. Ta proga pravartu 
pasakyti keletą žodžių, kuo 
skiriasi išraiškos šokio menas nuo 
klasikinio baleto. Kai klasikinis 
baletas yra pagrįstas griežtai 
nustatytomis šokio taisyklėmis — 
tai išraiškos šokis, išlaisvinęs 
šokėjų kūną, yra paremtas in
dividualia šokio improvizacija, 
kūrybine fantazija, meniniais 
judesiais vaizduojant atliekamos 
muzikos kalbą.

Dana, grįžusi iš Berlyno „na
mo” su diplomu rankose, suren
gė Kauno valstybiniame teatre 
reprezentacinį koncertą. Tai buvo 
didelė naujovė mūsų šokio istori
joje, nes ta meno šaka pas mus 
buvo bemaž nežinoma ir 
nekultivuojama. Tą koncertą 
prisimenu ir šiandieną. Scenoje 
sušvito jos talentingai, 
išraiškingai kuriami šokiai, 
žavėjo jos pačios kiekvienam 
numeriui sukurti kostiumai. 
Spauda pažymėjo jos debiutą 
entuziastingais įvertinimais. Tais 
pačiais metais jaunoji menininkė 
įsteigė Kaune ir išraiškos šokio 
studiją. Atsidėjusiai dirbdama su 
savo jaunomis pasekėjomis, 
greitai pasiekė didelių, reikš
mingų rezultatų. Su savo1 
auklėtinėmis, dargi šokdama ir 
pati, suorganizavo gastroles ne 
vien Lietuvoje: Kaune, Vilniuje, 
Panevėžyje, Marijampolėje, bet ir 
Taline, ir Vokietijoje. Spauda 
nešykštėjo tiems koncertams 
gražių pagyrimo žodžių.

Karo audra jos karjerą 
nutraukė. 1948 m. atvyko su vyru 
į Australiją ir šiame žemyne tapo 
išraiškos šokio pirmąja 
propaguotoja. 1952 m. australų 
publika jau žavėjosi jos pačios ir 
jos studijos mokinių šokiais. Gas-

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)
to ugdymui. Net ir mūsų 
eventualus nutautimas 
neturėtų būti absoliuti kliūtis. 
Žydai išeivijoje išbtivo 
tūkstantmečius, o jų talentai 
neišblėso. Daug jų hebrajiškai 
ar aramaiškai temoka tik tiek, 
kiek ir mes, o tačiau sugeba 
susiklausyti, vienas kitą 
paremti, labiau sugebantį 
išstumti į priekį. Mes turėtume 
jiems ne tiek pavydėti, kiek iš 
jų šiek tiek pasimokyti. 
Turėtume, pavyzdžiui, išmokti 
išsiauginti storą odą ten, kur 
anksčiau pūsles užsitrin- 
davome; nepasiduoti vė
javaikiškiems energijos 
išeikvojimams, o pakinkyti 
visą turimą jėgą savai kūrybai 
puoselėti.

Lengva pasakyti, bet ar 
įmanoma įvykdyti? O visgi 
turi būti pasakyta, ir dar 
pakartota, net iki nusibodimo 
— gal tada ir pradėsime 
vykdyti.

Šioje parodoje išstatyti keli 
pavyzdžiai mūsų dvasinės 
jėgos prasiveržimo į 
platesnius horizontus. Tai, 
žinoma, tik trupiniai, tik 
menkas atvaizdas pilnojo 
eventualaus paveikslo. Bet 
pasididžiuoti galima.

troliavo daugelyje Australijos 
miestų, rimtų meno kritikų 
aukštai įvertinta. 1959 m. dėl tam 
tikrų sunkumų darbą privačioje 
studijoje nutraukė, bet ir po to dar 
ilgus metus tęsė pedagoginį darbą 
daugelyje australiškų mokyklų, 
užsitarnaudama australuose 
„Madam Dana“ titulą. 1983 m. 
balandžio 19 d. mirusi po sunkios 
ligos buvo labai iškilmingai 
palaidota Melbourne. Ją palydėjo 
gausūs nekrologai australų 
spaudoje.

Iš užaugusiųjų Australijoje 
jaunų šokėjų paminėtini: R. 
Plokštytė, R. Rataitė ir J. 
Janušaitis, kurie šoko australų 
teatre ne viename baleto 
spektaklyje.

Iš Kauno šokėjų-veteranų T. 
Babuškinaitė ir S. Velbasis il
gesnį laiką dirbo pedagoginį 
darbą savo privačiose studijose 
Amerikoje.

Kaip solistai šokėjai sužibėjo 
Amerikoje jauna pora: Violeta 
Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas. 
Karosaitė ypač pagarsėjo kaip 
choreografė, Chicagos Lietuvių 
operų spektaklių šokių kūrėja, 
šokdama pati ir vadovaudama 
savo studijos auklėtiniams.

Paimkime kad ir čia 
iškabintus dailininko Viktoro 
Petravičiaus darbus. Nesiim
siu aptarti Petravičiaus meną 
žinoviškai. Nesu joks meno 
žinovas, niekada nebuvau 
net meno studentas. O be 
žinių taip ir lieki lyg 
priešmokyklinis berniukas. 
Tačiau kažkodėl jaučiu, kad 
šio dailininko pirštuose 
kalamas auksas. Jo rankos 
grubios, pilnos buvusių pūslių 
randų, o panagės pajuodavę 
nuo užsilikusių dažų. Bet kam 
teko jo ranką paspausti, tas 
tuoj pajuto jos nežemišką 
švelnumą ir grubume atrastą 
nemeluotą eleganciją. Kodėl jo 
darbai skamba ne tik mums, 
jo artimiesiems, bet ir 
svetimiesiems? Ar ne dėl to, 
kad jie gimę didžiadvasiškoj 
būsenoj, kad jie, užkliudę 
giliuosius sielos klodus, aidi 
per kalnus ir girias iki anapus 
mūsų rutulio? Taip, tai 
mūsuose išaugusio talento 
darbas, suspėjęs dar savo 
gyvenimo eigoj užpilti 
plačiąsias marias; ir, atrodo, 
jam sekasi.

Prieš keletą metų 
Petravičius ryžosi surengti 
savo darbų parodą čikagiškėje 
„Galerijoje“, įsispraudusioje 
tarp žymesnių amerikietiškųjų 
galerijų tame didmiestyje. Po 
to surengė dar vieną parodą 
toje pačioje vietoje. O tada 
buvo pastebėtas jau ne galeri
jos, o muziejaus. įvyko paroda 
muziejuje. Neseniai teko 
nugirsti, kad iš to muziejaus 
Indianos pakrašty Petravičius 
perkeliamas į Las Vegas 
žymesnį muziejų. Paremkime 
tokį Petravičių! Jis dainuoja 
mūsų dainą, jo melodijos yra 
liaudiškos, kilusios iš mūsų 
kaimo, užaugusios mūsų 
pirkelėse ir dabar niūniuo
jamos lasvėgiškuose muziejuo
se.

Imkime Petravičių ar kitą 
tokį — Domšaitį, Igną, 
Viesulą, Sodeikienę, Stankū
nienę, kurių darbai kabo šioje 
parodoje — ir bandykime 
praskinti jiems kelius į vis 
platesnius horizontus.

Dainuokim savo dainą kar
tu su tais, kurie traukia pir
muoju balsu. Supraskim, kad 
jų rankos yra auksinės, pilnos 
kraičio mums ir mūsų 
ainiams.
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Lietuvis herojus Amerikos bestseleryje
GRAŽINA 
KRIAUČIŪNIENĖ

Romano „The Hunt for Red October” autorius Tom Clancy.

Tom Clancy. The Hunt for Red ' 
October. Navai Institute Press, 1984. 
Minkštais viršeliais — Berkley edi- 
tion, 1985. Kaina — 4.50 dol.

*
Ši knyga į mano rankas 

pateko labai pripuolamai. 
Sesuo, atvykus j svečius, 
nupirko knygą, ir atvertus 
ketvirtą puslapį parodė, kad 
čia rašoma apie lietuvį. 
Reiškia, reikia skaityti. 
Knygos viršeliai išmarginti 
aukščiausio laipsnio 
pagyrimais, kaip dažnai būna, 
kai knyga pasiekia „New York 
Times best-seller“ statusą. 
Šioje knygoje net ir JAV 
prezidentas pozityvų komen
tarą įrašęs. Šį kartą pagyros 
ne iš tuščio į kiaurą 
pilstymas. Tematika puikiai 
sukonstruota, įtampa 
neatlyžta, aprašyti asmenys 
labai autentiškai pristatomi, 
siužetas įdomus ir visiems 
tinka skaityti, nes šioje knygo
je nėra sekso. Tai turbūt 
išimtinis atvejis, kad „švari“ 
knyga tokio didelio 
pasisekimo susilaukė.

Perskaičius kilo smalsumas 
sužinoti, kodėl autorius 
knygos herojum parinko 
lietuvį. Parašiau jam laišką ir 
greit gavau atsakymą: „Au
gau Baltimorėj, ir daug jau
nystės dienų praleidau, stebė
damas futbolininką John Uni
tas, žaidžiantį Colts koman
doj. Johnny U. buvo lietuvių 
sūnus ir tai laikau geriausia 
Lietuvai reklama, kokią pats 
įsivaizduoju.“ įdomu sužinoti, 
kad vienas lietuvis tokią įtaką 
paliko asmeniui, kurio knyga
buvo populiari ne tik Baltuose 
Rūmuose (kur vėliau prez. 
Reagan jį pasikvietė į svečius) 
ir Pentagone, bet spėjama ir 
Kremliuje tokiu pat godumu 
buvo skaitoma.

Prieš pradėdama rašyti 
recenziją, nutariau patikrinti 
intrigos įtikimumą, nes apie 
povandeninius laivus bei 
krašto gynybos santvarką 
mažai nusimanau. Paskam
binau broliui, buvusiam JAV
laivyno leitenantui. Jis knygą 
per dvi dienas perskaitė ir dar 
pasikalbėjo su sonaro eksper
tu. Galutinis abiejų spren
dimas: įtikinančiai parašyta, 
eiga visais atvejais visiškai 
pateisinta.

Knyga nuo pat pirmos 
eilutės pagauna skaitytojo 
dėmesį. Sovietų laivyno pir
mos klasės kapitonas Marco 
Ramius išplaukia naujausiu 
povandeniniu laivu, pavadin
tu „Raudonuoju spaliu“ (Red 
October), nustatytame kvar
tale pravesti laivo pratybas. 
Jo tėvas, Aleksandr Ramius, 
buvo komunistų partijos hero
jus, karštas komunistas, uolus 
Stalino tarnas, pasižymėjęs 
net ir Leningrado mūšy. 
Žmonai mirus — ji buvusi 
kitatautė, bet tautybė 
nepažymėta — jauną sūnų 
atidavė auginti savo motinai
Lietuvoje, kuri gyveno prie 
jūros. Močiutė buvo labai
dievobaiminga 
įsitikinimus 
vaikaičiui. Jau 
Marco, dėl tėvo 

ir savo 
skiepijo 
vaikystėje 

komunizmo
kitų vaikų vengiamas, iš
gyveno ideologinį konfliktą, 
išmoko slėpti savo jausmus. 

Nuotrauka Vidos Kuprytės
Baltistikos konferencijos simpoziumo apie egzilės įtaka kūrybingumui Astride Ivaška, Tomas Venclova, 
dalyviai: Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Vitalija Bogutaitė, Ivar Ivask,

Ištisas atostogų dienas 
praleisdamas su senu žveju, 
buvusiu jūrininku, pamilo 
jūrą, joje randamą laisvę. Tuo 
pačiu sau prisiekė kada nors 
rusams atkeršyti už visus 
žuvusius lietuvius.

Savo gabumais bei tėvo 
reputacijos dėka prasimušė į 
pirmas eiles mokyklose, greit 
atkreipė į save valdžios 
dėmesį, kaipo labai gabus ir 
sumanus jūreivių vadovavime 
ir treniravime. Bendraklasiai 
jo laivą pravardžiavo 
„Vilniaus akademija“ ir kiti 
kapitonai labai pageidavo 
savo įgulon gauti jo tre
niruotus jūreivius. Pastaba: 
nors Marco nėra lietuviškas

Baltistikos konferencija Madisone

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Dešimtoji AABS (Associa- 
tion for the Advancement of 
Baltic Studies) konferencija 
įvyko gegužės 29-31 d. Univer
sity of Wisconsin-Madison. Ši 
tarptautinė baltų studijų 
puoselėjimo draugija įsikūrė 
1968 metais. Jai priklauso 
mokslininkai bei susidomėję 
asmenys, kuriems rūpi draugi- 
jos tikslas: puoselėti 
baltistikos mokslus. Konferen
cijos, susirinkimai, žinia
raščiai ir žurnalai yra būdai, 
kuriais AABS skleidžia žinias 
apie pažangą, daromą Pabalti
jo kraštų ir kultūrų mokslų 
srityje. AABS konferencijos 
rengiamos kas dveji metai. 
Šioje konferencijoje dalyvavo 
mokslininkai iš JAV, Australi
jos, Kanados ir Europos (įskai
tant porą mokslininkų iš 
Pabaltijo šalių).

Dešimtosios konferencijos 
tema buvo: „Balts Outside the 
Baltic“ (Pabaltiečiai už 
Pabaltijo ribų). Pagrindiniai 
konferencijos šeimininkai 
buvo Baltistikos studijų centro 
(Baltic Studies Center) nariai 
iš University of Wisconsin- 
Madison. Jau ankstyvesniame 
žiniaraštyje, išleistame 1986 
m. pavasarį, buvo paminėta, 
kad šios konferencijos 
programa bus kuklesnė negu 
ankstyvesnių konferencijų. 
Tai sudarė aplinkybes kelioms 

vardas Į autorius parašė: „tik 
vėliau sužinojau, kad tai nėra 
tikras lietuviškas vardas; at
siprašau...“] tačiau pažįstant 
sovietų paranoją, abejotina, ar 
koks „Gediminas” arba 
„Vytautas” Ramius būtų tiek 
pasitikėjimo iš Kremliaus 
susilaukęs. Tad šis neprama- 
tytas vardo pasirinkimas tei
kia knygai įtikimumo.)

Ramiaus žmonai mirus dėl 
sovietinės biurokratijos ne
tvarkos, ankstyvesnis pyktis 
susikristalizavo į kietą 
neapykantą. Išplaukdamas į 
treniruotę, išsiuntė savo ad
mirolui laišką. Greit paaiškė
ja, kad jo planai neatitinka 
Kremliaus įsakymus; jis 

išvadoms. Tik 225 dalyvių 
užsiregistravo iš anksto visai 
konferencijai (neįskaitant 
asmenų, kurie atvyko vienai 
dienai), palyginus su dvigubai 
tiek dalyvių kitose konferen
cijose. Nebuvo tiek daug 
pasirinkimų tarp tuo pačiu 
laiku vykstančių paskaitų, tad 
klausytojų kiekvienoje 
paskaitoje buvo, kiek daugiau, 
negu ankstesnėse konferenci
jose.

Trečiadienį, gegužės 28 d., 
buvo atidaryta esto Ivar Ivask 
meno paroda, bet oficialus 
konferencijos atidarymas 
įvyko ketvirtadienį, gegužės 
29 d., per kurį konferenciją 
sveikino Wisconsino valstybės 
ir AABS pareigūnai. Solis
tė Dalia Kučėnienė atliko 
trumpą meninę programą. 
Kiekvieną dieną (neskaitant 
ketvirtadienio) buvo dvi 
rytinės ir dvi popietinės sesi
jos. Programoje buvo sura
šyta, kokios paskaitos vyks 
per kurias sesijas. Konferen
cija buvo padalyta į įvairias 
mokslo sritis: meno istoriją, 
bibliografiją, folkloristiką, 
istoriją, lingvistiką, literatūrą, 
muzikologiją, pedagogiką, 
socialinius mokslus, teatrą ir 
dramą. Kiekvienos srities 
paskaitos buvo tos srities 
pirmininko nuožiūroje. Pvz., 
Violeta Kelertienė pir
mininkavo literatūros mokslo 
sričiai, Augustinas Idzelis — 
socialinių mokslų sričiai.

Išspausdintos 

*

pasiryžęs bėgti į laisvę. Jo 
paties parinkti įgulos 
karininkai — vienminčiai. 
Laiškas admirolą pasiekė tik 
už poros dienų (dėka tos pa
čios biurokratijos) ir prasidėjo 
„Raudonojo spalio“ medžioklė. 
Sovietai tuoj pat visus savo 
laivus pasiuntė žūt būt šį laivą 
surasti ir sunaikinti.

Tuo tarpu Amerikos gy
nybos departamentas bandė 
iššifruoti, kodėl visi sovietų 
laivai iš Atlanto ir Viduržemio 
jūros plaukia į Ameriką, kai 
tuo tarpu Ramiojo vandenyno 
sovietų laivynas grąžinamas į 
savo bazes. Dr. Jack Ryan, 
dirbąs ČIA, susipažinęs su 
kariniais manevrais bei sovie
tų galvosena, pakviečiamas 
analizuoti padėtį. Ilgainiui 
sugalvoja, ar tik sovietai 
nebando savo kokio laivo 
surasti, ir ar tai tik nebus jų 
naujausias atominis 

’ povandeninis laivas? Ar tas 
laivas tik nebando pabėgti į 
JAV?

Jei Ryan spėliojimas 
teisingas, iškyla daug 
klausimų. Kaip su šiuo laivu 
susisiekti? Kaip jį pasilaikyti, 
kad sovietai nesužinotų? Mat 
prezidentas griežtai uždraudęs 
įgulos narius prarasti. Kaip 
laivą apsaugoti nuo sovietų 
laivų? Kaip ir kur paskleisti 
tokią desinformaciją, kad 
sovietai niekad nesužinotų, 
kas čia iš tikrųjų atsitiko?

Knygos eiga šokinėja tarp 
įvairių laivų, ČIA agentūros, 
Norfolk laivyno bazės, 
ligoninės, Kremliaus, Senato 
rūmų, povandeninio gelbėjimo 
laivo. Įpinta ir daug asmenų, 
kurių visų neįmanoma išvar
dyti. Šis romanas, jau dabar 

švedas 
kalbėj o 
Lietuvos 
kalbėjo

ir simpoziumų 
sudarė progų 

dalyvauti 
jeigu

nustatytą tvarką truputį 
gadino dalies numatytų 
paskaitininkų nepasirodymas. 
Apie kai kuriuos buvo žinoma 
iš anksto, pvz., neat
važiuosiančius iš Europos ar 
iš sovietinių Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos kraštų. Kiti 
paskaitininkai, matyt, 
nepranešė, kad negalės 
dalyvauti, ir sesijai vadovau
jantys buvo nemaloniai 
nustebinti. Sesijos vyko anglų 
kalba', išskyrus porą atvejų, 
kur, pvz., vienas 
mokslininkas 
vokiškai, kitas 
mokslininkas 
lietuviškai. 

Paskaitų 
įvairumas 
susidomėj usiems 
keliose paskaitose 
pasisekė apskaičiuoti, kada iš 
vienos Wisconsin Center 
klasės reikėtų išeiti į kitą. Tad 
buvo progos išgirsti apie 
pabaltiečių dainų šventes 
Pabaltijo kraštuose ir už jų 
ribų (išeivijoje), apie Latvijos 
dabartinę ekonomiją, apie 
Lietuvos žemės ūkį 1965-1985 
metų laikotarpiu, apie egzilės 
įtaką poetų kūrybingumui, 
apie baltistikos mokslus iš 
studentų perspektyvos, apie 
mokslinius pasikeitimus su 
sovietine Lietuva, Latvija, Es
tija.

Buvo įdomu išgirsti 
mokslininkų išvadas apie 
padėtį pavergtuose Pabaltijo 

programos kraštuose. Pvz., kiek kartų

vadinamas šio žanro klasiku, 
puikiai pavaizduoja krašto 
gynybos veiklą, „šaltojo karo“ 
intrigas, nekalbant jau apie 
„diplomatinį melavimą“. 
Nenusikalstama realybei, 
aprašant ir žmones. 
Neišdildomą įspūdį paliko 
scena, kurioje aprašoma KGB 
arogancija bei žioplumas, dėl 
kurio vos nežuvo jų pačių 
jūreivis, gydomas JAV 
laivyno ligoninėje. Nemažiau 
įdomūs ir JAV prezidento 
pokalbiai su sovietų am
basadoriumi. Tačiau reikia 
pažymėti, kad šioje knygoje 
antžmogių nėra, visiems 
pasitaiko suklysti, ir už kai 
kurias klaidas labai brangiai 
sumokėti.

Marco Ramius, šalto proto ir 
geležinių nervų žmogus, vien
tisai sukaupęs visą savo protą 
ir jėgas į vieną tikslą — 
pabėgti į laisvę. Tačiau vienas 
jo neapdairumas užmokamas 
draugo gyvybe ir jo paties 
sužeidimu. Jack Ryan — 
kitoniška asmenybė. Atvežęs 
slaptus dokumentus iš Angli
jos, ruošiasi grįžti atgal su 
šeima Kalėdų šventes 
praleisti, kai JAV prezidento 
paprašytas pasilieka padėti. 
Jam labai nepatinka skristi 
lėktuvu, malūnsparniu 
skridimas bei kelionė 
povandeniniu laivu gerokai 
nervus ardo, tačiau savo 
galvosena ir greita reakcija ne 
vieną painią problemą 
išsprendžia.

Skaitant šį romaną lengva 
užmiršti, kad tai tik fantazija, 
o ne tikras įvykis. Baigus, 
norisi, kad tikrai taip at
sitiktų. Ši knyga verta visiems 
perskaityti. Gal vertėtų ją 
išversti ir į lietuvių kalbą.

kuriose srityse 
žur- 

stengiasi „infor- 
savo skaitytojus 

kriminalai, OSI, 
lietuvių organizacijų

Gorbačiovas buvo paminėtas 
tenykštėje spaudoje Čer
nobylio katastrofos dienomis. 
Įdomu sužinoti, kurie Balio 
Sruogos veikalai išversti į 
kitas kalbas, kurie ne. Įdomu 
matyti, 
okupuotos Lietuvos 
nalistai 
muoti“ 
(kariniai 
išeivijos 
tarpusavio nesugyvenimas ir 
pan.).

Buvo įdomu pažvelgti į 
istorinius įvykius dabarties 
akimis. Pvz., įdomu sužinoti 
Pabaltijo universiteto Vokieti
joje įsikūrimo problemas. 
Buvo įdomu išgirsti apie Esti
jos kario, patekusio į sovietų 
kariuomenę, dienoraštį, į kurį 
žvelgtina kaip to laikotarpio 
karinės prievolės sunkumų 
rodyklę. Buvo įdomu girdėti 
literatūrines analizes, ne vien 
iš lietuvių literatūros, arba 
lietuvių rašytojų su 
kitataučiais palyginimus.

Pagaliau buvo įdomu iš
girsti, ką įvairios etninės 
grupės projektuoja, kad iš
laikytų savo tautos identitetą 
ir perduotų jį savo vaikams ar 
net pasidalytų savo tautos 
turtais su kitataučiais. 
Folkloristai matė, kad galima 
naudoti naujas technologijas: 
kompiuterių pagalba vienos 
tautinės grupės nariai ar visi 
pabaltiečiai gali „susirašinėti“ 
(elektroniniu paštu), kai nori 
greitai reaguoti, pvz., į JAV 
sostinėje vykstančius spren
dimus. Kompiuteriais net 
galima sau specialiai 
„nupiešti“ tautinius 
drabužius, vartojant 
tradicinius raštus. Kiekvienas 
kūrėjas 
kuriuos 
įtraukti 
Verčiant 
kitokius 
kalbas, 
perduoti
Mokslininkams, darant savo 
tautinės grupės narių 
apklausinėjimus, galima 
sužinoti, pvz., ką jaunimas 
galvoja apie savo tėvų kalbos 
mokėjimą, jos naudojimą savo 
tarpe ir su kitais ben
draamžiais.

pats 
aplinkos 
į savo 
poeziją, 
veikalus 
galima 
kultūros

nusprendžia, 
bruožus 

kūrinius, 
dramą ir 

į kitas 
bandyti 
niuansus.

Ludivig Barthel
RYTMEČIO DAINA
Miela eiti anksti rytą, 
Miela žengti sau laisvai, 
Jaust lyg šilką rūko šydą, 
Kaip jis supa mus lengvai.

Supa krūmus ir upelį, 
Žolę, žingsnį ir rūbus. 
Vėl pajunta savo galią 
Žemė, spėjusi pabust.

Jau viršūnės medžių dega, 
Saulei kylant dangumi, 
Ir paukšteliai gieda, klega, 
Šviesų džiaugsmą skelbdami.
Miela eiti anksti rytą
Ir laisvai žygiuoti sau; 
Ką kenčiu ir kas kentėta. 
Toluma, nešu aš tau.

Franz Weinrich
LIETUS

Šiandie naktis — tamsūs namai.
Nei žvaigždės mirkčioja linksmai, 
Nėr nei lakštingalos giesmės. 
Lyg iš tamsios dangaus versmės 
Lietus ošiai dainuoja.
Širdis mana — tamsūs namai.
Nei žvaigždės šypsos man linksmai.
Toli girdėt tik klegant minią,
Ji gieda Dievui debesyne
Ir šoka jam tamsoj.

Klausaus aš naktį neramus. 
Lietus tik beldžias į namus. 
Tai Dievas tuos lašuos lietaus, 
Vidun jis nori įsigaut, 
Pagirdyt toj tyloj.

Aš atdarau tamsius namus!
Duris ir langus jam visus,
Ir stogą nuimu net dar —
A5 būstas atviras dabar: 
Lietus man tedainuoja!

Ludwig Friedrich Barthel (1898-1962). Kilęs iš Miuncheno. 
Germanistas, archivaras. Jo lyrika muzikali, vaizdinga, artima 
gamtai, religiniam nusiteikimui. Rašė ir laisvų ritmų himnus 
pagal Hoelderliną, taipgi noveles ir romanus.

Franz Johannes Weinrich (g. 1897 m.). Kilęs iš Hannoverio. 
Mokėsi komercijos. Apie 1920 m. priklausė ekspresionistinei 
katalikų grupei. Lyrikas, dramaturgas, prozininkas. Išleido 
religinių vaidinimų, šventųjų biografijų, keletą poezijos knygų.

Šiuos eilėraščius „Draugo“ koncerte 1986 m kovo 16 d. Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje dainavo solistas Arnoldas 
Voketaitis, palydint styginiam kvartetui. Muzika — Karlo Marxo 
(g. 1897 m.).

Vertė A. TYRUOLIS

Gal kai kurie specialistai per 
šią konferenciją jautė pareigą 
dalyvauti savo mokslo šakos 
sesijose. Kiti turėjo skaityti 
pranešimus kurioje nors sesi
joje, nors būtų mielai dalyvavę 
kitoje. AABS žurnalas Journal 
of Baltic Studies spausdina 
kai kurias konferencijų 
paskaitas. Tačiau malonu 
asmeniškai dalyvauti 
konferencijoje, išgirsti diskusi- 
jas, asmeniškai patirti 
konferencijos dvasią. Šios 
konferencijos dalyvių, kaip 

turbūt ir visos AABS, 
didžiausią dalį sudarė latvių 
kilmės asmenys. Lietuvių 
dalyvavimas gal mažesnis, 
nors vadovavimo pozicijose 
matyti ir lietuvių pavardžių. 
Tačiau reikia truputį nusivilti 
lietuvių dalyvavimu šioje 
konferencijoje. Madisonas yra 
tik truputį daugiau negu trys 
valandos važiavimo nuo 
Chicagos, ir net vieną ar dvi 
dienas būtų buvę pravartu 
dalyvauti. Kur kitur būtų buvę 

(Nukelta j 4 psl.)



Nr. 121(25) — psl. 4 DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA ’ Šeštadienis, 1986 m. birželio mėn. 21 d.

Prano Gailiaus paroda Versalyje

EGLĖ JUODVALKĖ

Šių metų balandžio mėn. 22
— gegužės 4 dienomis Ver
salyje, prie Paryžiaus, įvyko 
dailininko Prano Gailiaus 
darbų paroda, kurią surengė 
miesto Turizmo taryba. 
Parodos atidaryme dalyvavo 
ir Versalio meras. Eksponuoti 
64 grafikos, tapybos, 
skulptūros darbai ir akvarelės. 
Spalvotame kataloge trumpai 
pažymėta, kad Gailius, 
Prancūzijoje žinomas Prano 
vardu, gimė 1928 m. 
Mažeikiuose, studijavo tapybą 
pas Fernand Leger ir 
litografiją Paryžiaus L’Ecole 
Nationale dės Beaux Arts. 
Nuo 1945 m. gyvena ir dirba 
Prancūzijoje. Naujausi 
Gailiaus akrilio darbai 
daugiausia didelio formato: 80 
x 120 cm. Dailininkas, at
sakydamas į žurnalistės 
klausimus, pdaiškino, kad jis 
stengėsi pagauti ir išreikšti tą 
lengvumą, kuris įspūdingas jo 
akvarelėse. Naujuose dar
buose vyrauja baltas fonas, 
erdvė, kurią iš dalies 
pridengia, tarsi užuolaida iš 
viršaus į apačią krentanti, 
juoduma. Tarp balto ir juodo
— spalvotos grafikos atskam
biai. Gailius siekia lengvumo, 
atvirumo erdvei, kuri, savo 
ruožtu, pasiduotų žiūrovui. Jis 
vengia horizontalių linijų savo 
darbuose: vertikalios linijos 
kyla ir tuo pačiu kelia žiūrovo 
akis nuo žemės į erdvę. Tarp 
aštrių juoda-balta kontrastų, 
lyg vėjo paliestas, suvirpa 
žalumas. Dailininkas 
stengiasi pasotinti žiūrovą 
erdve, suteikti atvangos 
akims, nuvargintoms įtampos 
ir darbo.

Šiuo metu keli Prano 
Gailiaus darbai vėl eksponuo
jami metiniame meno ir poezi
jos festivalyje (Festival de la 
Po^sie Murai) Sologne. Kaip 
reikėtų pavadinti tuos 
paveikslus, kurių vieneriais 
metais išstatė net dešimt — 
grafine poezija, ar poetine 
grafika? Tekstas — Adomo 
Mickevičiaus ar Rimos 
Puniškaitės eilės prancūzų 
kalba, Eglės Juodvalkės — 
lietuvių kalba — išraižytas ir 
atspaustas reljefiniu būdu, 
išryškintas dažais. Adomo 
Mickevičiaus eilių naujausia 
grafika įdomi dar ir tuo, kad 
dailininkas, norėdamas 
išreikšti praeito šimtmečio 
poeto santykį su dabartimi, 
dalį teksto paryškino spalva, o 
dalį paliko baltą — kai kurios 
raidės, skiemenys, žodžiai 
pradingsta reljefe. Tik priartė
jus prie paveikslo ir atidžiai į 
jį įsižiūrėjus, galima jį 
išskaityti. Tai simbolizuoja 
Mickevičiaus, kaip ir daugelio 
kitų reikšmingų poetų, 
rašytojų, dailininkų grimz- 
dimą praeitin, užmarštin. 
Norint perskaityti Adomo 
Mickevičiaus tekstą, reikia 
nuo žodžių akmens nubraukti 
laiko samanas ar dulkes... 
Gailius mėgsta poeziją, kurią 
ne tik skaito, bet ir regi: raidės 
ir žodžiai tampa grafikos 
elementais, plastikos 
priemone. Neplastiški dalykai, 
plastiškai išreiškiami. Šita 
grafikos technika būdinga 
jam vienam. Poeziją 
dailininkas išgyvena grafiškai 
ir sugrąžina vėl poetiškai.

Kokius naujus darbus kuria 
Pranas Gailius dabar? Prieš 
keletą metų jis susidomėjo 
Kazio Bradūno eilių triptiku 
„Poetas kunigas“, skirtu 
Kristijono Donelaičio mirties 
200 metų sukakčiai. Jis gavo 
tekstą iš poeto ir pradėjo kurti 
„Antrąją lietuviškąją siuitą“. 
„Pirmoji lietuviškoji siuita“ 
sukurta pagal Oskaro 
Milašiaus laisvai į prancūzų 
kalbą išverstas lietuvių 
liaudies dainas. Pirmoji siuita 
juoda-balta, o antroji bus 
spalvota. Iš pradžių 
dailininkas buvo pasiryžęs

Pranas Gailius Espace poėtiųue II (grafika)
Tekstas Eglės Juodvalkės lietuvių kalba.

išraižyti visus triptiko 
eilėraščius, bet pamatęs, kad 
tai būtų darbas be galo, 
pasirinko antrąjį eilėraštį — 
„Donelaičio pamokslas per 
sukaktuvių mišią“. Gailius 
darbą jau įpusėjo ir tikisi 
užbaigti dar šiais metais. 
„Antrąją lietuviškąją siuitą“ 
sudarys 15 sąsiuvinių.

Prano Gailiaus darbams 
būdingos ryškios, kon
trastuojančios spalvos. Tai 
pasilikę iš studijų pas Fer
nand Leger. „Tarp dviejų 
ryškių spalvų galiu sukurti 
paveikslo architektūrą“, sako 
dailininkas. Jis turi aštrų, 
grafišką braižą, mėgsta kon
trastus, bet juos spalvina 
jausmu, ne sentimentalumu 
neigiamąja prasme. Gailiaus 
ir stambios, ir siauros linijos 
neskęsta baltoje erdvėje, o ja 
teka, kaip upė tarp baltų 
krantų. Tos linijos veda akį į 
paveikslo gilumą. Gailiaus 
kūrybai tebedaro įtaką 
Lietuvoje praleistos vaikystės

Baltistikos 
konferencija
(Atkelta iš 3 psl.) 
galima išgirsti lietuvių, latvių 
ir estų poezijos tomis kalbomis 
ir angliškai, kaip penktadienio 
vakarą per konferenciją? Kur 
kitur sužinoti apie lietuvių 
lituanistikos seminarą, apie 
estų „miško“ universitetą, 
apie latvių organizuojamas 
trijų generacijų stovyklas? 
Kur kitur galima susipažinti 
su įvairiais bandymais lat
vių penktadieninėse ir 
šeštadieninėse mokyklose: 
virimo, papuošalų darymo, 
herbų kūrimo pamokos, 
kanadietiškų renginių diskusi
jos latvių kalba ir pan. Kur 
kitur pasitaiko, kad visi 
lietuviai dalyviai asmeniškai 
pakviečiami apsilankyti pas 
toliau nuo lietuvių kolonijos 
gyvenančią šeimą, pasiilgusią 
lietuvių? (Ačiū Gaučių šeimai 
už jų vaišingumą.)

Nėra įmanoma apibūdinti 
visų AABS paskaitų bei 
įspūdžių. Pirmą kartą 
nuvažiavusiems konferencija 
padarė didelį įspūdį. Yra 
nuostabu, kad fizikas, 
geografas ar chemikas per šią 
konferenciją daro visai kitoje 
srityje pranešimą. Yra malonu 
matyti žmones, linksinčius 
galvom, nes sutinka, kai 
paskaitininkas kalba apie 
vieną etninę grupę, o kitos 
etninės grupės nariai mato 
panašumų. Viena estė savo 

tvoros, grioviai. Bet jis nesen- 
timentalus, savo vaikystės 
nedievina, tik pasako, kad iš 
Lietuvos kaimo išsivežtas 
vieningumas su gamta, jos 
supratimas, niekada nuo jo 
nenutolsta. Dailininko kūnas 
tebeprisimena gimtojo kaimo 
takus saulėje, kuriais basas 
lakstė. Jam akyse tebestovi 
vasaros rytas: išbalę takai, 
juos supančios žalios pievos, 
upė, po vandens paviršiumi 
sustingęs ešerys. „Viskas 
sustingę saulėje“, prisimena 
Gailius, — tokioje lietuviškoje 
jo prisiminimų saulėje. Jis tas 
spalvas beveik kūnu jaučia, 
net pietų Prancūzijoje, visai 
nepanašioje į Lietuvą. Todėl 
savo kūryboje ir siekia 
išreikšti, kaip atrodo 
numindžiotas takas, žolė, 
tekanti upė. Gailiaus tapyba 
nėra sentimentali, bet juk 
kiekvienas savo išgyvenimus 
nešasi su savimi. Tai lyg 
nepamirštamas kartą ragauto 
maisto skonis.

simpoziumo dalyviams sakė: 
„Aš iš latvių per šią sesiją kai 
ką išmokau.“ Mat konferen
cijoje galima pasidalyti, infor- 
muotis, suburti pabaltiečių 
pastangas. Yra progos 
pamatyti panašumų ir skir
tumų tarp tų trijų grupių.

AABS dabartinė pirmininkė 
Vaira Vikis-Freibergs ir 
busimasis pirmininkas Rein 
Taagepera pravedė užbaigimo 
iškilmes per šeštadienio

Baltistikos konferencijoje, įvykusioje gegužės 29-31 J- Madisone: Rasa Mažeikaitė iš Toronto, Živilė 
Gimbutaitė iš Los Angeles, Mykolas Drunga iš Chicagos, Saulius Sužiedėlis iš Washingtono.

Nuotrauka Vidos Kuprytės

„Ten, ekrane 
sužibus” 
New Yorke

Kad knygos sutiktuvės 
taptų neeiliniu kultūriniu 
renginiu, reikia kelių dalykų: 
veikalo, keliančio publikos 
susidomėjią, noro susipažinti 
su jos autorium, gerai 
suplanuotos, patrauklios 
programos ir ... skanių vaišių. 
Visų tų dalykų netrūko 
Raimundo M. Lapo knygos 
Ten, ekrane sužibus 
sutiktuvėse New Yorke, kurias 
surengė Moterų vienybė š.m. 
balandžio 20 d. Kultūros 
židinyje. Publikos prigužėjo 
pilnutėlė apatinė salė. 
Programą labai gyvai pravedė 
energinga Moterų vienybės 
pirmininkė Elena An- 
driušienė. Knygos aptarimas 
ir autoriaus žodis buvo perpin
ti dviejų lietuviškų filmų 
parodymu. Svečiai buvo 
gražiai pavaišinti ir kas 
trečias žmogus įsigijo knygą.

Puikus sumanymas buvo 
kviesti kalbėtoju poetą Leoną 
Lėtą-Adamkevičių. Jo poezijo
je taip veržliai trykštanti 
meilė žodžiui pasireiškė ir jo 
kalboje, užburdama klausyto
jus šviežia šiltų žodžių srove, 
moduliuota sakinių intonacija. 
Jis pavadino knygą „dideliu 
jauno lietuvio entuziasto dar
bu“. Juk reikėjo, sakė jis, 
atrasti, suburti į vieną ir 
apipavidalinti knygos forma 
duomenis apie Amerikos 
lietuvių pastangas kino srityje 
(kiek jam buvo prieinama 
užsibrėžto darbo metu). O 
buvo ir dabar yra Šiaurės 
Amerikoje stipriai
pasireiškiančių lietuvių kino 
veikėjų, filmų sukėjų, kino 
technikos žmonių. Minėjo Ann 
Jillian (Jūratę Nausėdaitę), 
kietai koVbjančią, nepa
siduodančią, kaip ir mes, 
savo sąlygose. Čia Lėtas 
prisiminė ir gerus savo 
prietelius filmo menininkus, 
rašytojus brolius Joną ir 
Adolfą Mekus. Pasakojo, kaip 
jie, atvykę iš DP stovyklos, jau 
degė viltimi ir noru prabilti 
daugiau negu tik saviesiems. 
Pradėję iš labai skurdaus 
taško, „duonos ir vandens 
dienų tekėjime“, dabar Veneci
joj ir kituose tarptautiniuose 
filmų festivaliuose laimi aukso 
medalius, kovoja už meną 
filme, praturtinantį žmogaus 
vidų.

Lapas ne viską sugebėjo 
surinkti, ką būtų norėjęs, nes 
daug medžiagos išsimėtė. Tai 
mūsų visų problema, sakė 

vakaro pokylį Madison Civic 
Center. Patalpos buvo geros, 
oras puikus, paskaitos 
įvairios. Dauguma šioje 
konferencijoje skaitytų 
paskaitų atitiko konferencijos 
bendrinę temą. Lietuvių 
visuomenė ir visų sričių 
mokslininkai galėjo gerokai 
apsišviesti per šią konferen
ciją.

„Ten, ekrane sužibus” sutiktuvių metu Kultūros židiny: poetas Leonas 
Lėtas, Alina Staknienė, knygos autorius Raimundas Lapas ir Ada 
Ustjanauskienė.

Lėtas, nes reikia neprarasti to, 
kas pasiekta, ką mes būtinai 
turėtume kaip nors saugoti ir 
tausoti, brangint ir grupuot į 
tam tikrus vienetus. Juk svar
bu būtų pamatyt išsamesnį 
vaizdą — kas buvo daroma 
nuo tų laikų, kai atsirado 
„judžiai“, arba „krutantys 
paveikslai“, kaip filmus 
vadino senieji lietuviai. Filmų 
veikėjai, nuvažiavę į Lietuvą, 
padarė Lietuvos vaizdų 
juostas ir parvežė lietuvių 
visuomenei, kuri labai domė
josi tuo, kas jau nepriklau
somoje Lietuvoje kūrėsi, 
jautė, kad tai jos istori
jos pradmenys. Kiek galėjo, 
apriboti laiko, išteklių ir 
sąlygų, jie stengėsi visa tai 
įamžinti, kad ir mes šiandien 
galėtume matyti tai, ko jau, 
deja, negalim matyti „gyvam 
gyvenime“. Lėtas pabrėžė, kad 
savo tarpe turime keletą labai 
gerai pažįstamų filmo 
pradininkų, veikėjų. Vienas jų 
— Kazys Motuzas, kitas 
Juozas Boley-Bolevičius. 
Susirinkusieji salėje ilgai ir 
karštai paplojo. Po to Kazys 
Motuzas parodė filmą iš 
senųjų Amerikos lietuvių 
veiklos — kaip įsikūrė Balfas 
New Yorke. Publika atpažino 
kai kuriuos anų laikų 
buvusius veikėjus.

Po to sekė paties autoriaus 
žodis, kuriame jis taip 
susumavo savo knygos tikslą: 
registruoti tik istorinius 
faktus, kurie sudaro Amerikos 
lietuvių kinematografijos 
raidą. Jis pabrėžė, jog 
medžiagos trūkumas, tai visų 
tyrinėtojų . didžiausia 
„nelaimė“, kylanti iš 
„nesusipratimo“ ir „neap
sižiūrėjimo“. „Kalti ne vien tik 
lietuviai. Nerinkti
kinematografinės medžiagos, 
tai tarptautinis ‘neap
sižiūrėjimas’.“

Dėmesys visai mūsų 
kinematografijai gimė tik po 
Antrojo pasaulinio karo, sakė 
jis. Prieš tai iš viso bandymų 
buvę nedaug ir jie iki šiol 
mažai išstudijuoti. „O ką 
bekalbėti apie Amerikos 
lietuvių kinematografijos 
raidą.“ Grįždamas prie savo

knygos, autorius klausytojams 
priminė, kad šis jo darbas 
nepretenduoja būti
„nepamainomu šaltiniu“ 
Amerikos lietuvių
kinematografijos tyrinė
jimams. Jis kukliai pareiškė, 
kad tai esąs tik bandymas 
surinkti ir išstudijuoti 
prieinamą archyvinę 
medžiagą, pateikiant trumpą 
apžvalgą — „tartum em
brioną“ būsimam moksliniam 
darbui. (Ir savo knygos įvade 
jis taip rašė.)

Jis papasakojo, kaip jam 
kilo mintis 1975 m. nušviesti 
šią neišstudijuotą temą ir kaip 
iš spaudai parašyto ilgesnio 
straipsnio susidarė toks 
medžiagos kiekis, kad jis 
nutarė rašyti knygą. Iš 
pradžių sulaukęs pritarimo ir 
pažadų, ilgainiui jis susidūrė 
su publikacijos sunkumais ir 
galų gale pats knygą išleido, 
apvainikavęs ją „Baltic 
Cinematographic Research 
Centre“ leidyklos vardu. 
Knyga buvo įtraukta į 
valstybinę bibliografiją — 
Books in Print.

Autorius papasakojo keletą 
įdomių, net juokingų epizodų 
iš savo knygos, pabrėždamas, 
kad ten surinkti faktai nėra 
tokie jau „sausi“ — kai kurie 
jų net „skandalingi“ ar 
neįtikėtini.

Jis sakėsi daug kur jau su 
šios knygos sutiktuvėm 
„prisilakstęs“, bet
„prisipažino“ jaučiąs 
ypatingą simpatiją New 
Yorkui, Amerikos lietuvių 
„pirmajai sostinei“. Čia senie
ji išeiviai, kaip rodyta Motuzo 
filme, ištiesė pagalbos ranką 
naujiems „tėvynainiams“. 
Liūdnai jis minėjo laikraštį 
Vienybė, nesulaukusį, dėl 
mūsų apsileidimo, savo 100 
metų jubiliejaus. O Vienybė 
lietuvių laikraščio bendradar
bių tarpe, kitados, buvo pir
mieji lietuvių kinematografi
jos pionieriai, kuriuos jis 
suminėjo. Labiausiai 
nusipelniusiu laikė Antaną 
Kazlauską ir brolius Motuzus. 
Kazio Motuzo archyvas esąs 
neįkainojamos vertės. Gal 
didieji fondai juo susirūpins, 
svarstė jis. Minėjo ir kitus 
lietuviško ir amerikietiško 
filmo veikėjus lietuvius 
Šiaurės Amerikoje.

Baigdamas savo žodį, 
knygos autorius dėkojo 
Moterų vienybei ir visiems 
prisidėjusiems prie šio 
renginio, ypač poetui Leonui 
Lėtui ir Kaziui Motuzui, kuris 
nuo 1975 m. „plytelę po 
plytelės“ padėjo surinkt ir 
pastatyt šį „paminklą“ 
lietuvių išeivių kinematografi
jai.

Po šios kalbos buvo 
parodytas antras filmas — 
Lietuvos vaizdai
Nepriklausomybės laikais. Jis 
akivaizdžiai parodė, kad tikrai 
verta fondams atkreipti 
dėmesį į tokią archyvinę 
medžiagą ir išsaugoti ją 
ateičiai. Pasibaigus 
programai, vaišių metu, 
autorius pasirašė nupirktas 
knygas ir su New Yorko 
lietuviais draugiškai paben
dravo.

Alina Staknienė

Chicagos teatruose

Muziko tragedija

Steppenwolf teatras (2851 N. 
Halsted) stato naują tragišką 
dramą: „Vicious“, kuri vaizduoja 
plačiai pagarsėjusio „rock“ 
muziko Sid Vicious šiurpias 
gyvenimo dienas, kai jis ir jo 
mergina buvo tapę narkotikų 
vergais. Vicious buvo taip plačiai 
jaunimo pamėgtas, kad savo 
koncertais, savo plokštelėmis 
laimėjo didelius pinigus, tačiau jį 
pražudė narkotikai, o jis 1970 m. 
dešimtmety buvo iškilęs į „rock 
and roll“ muzikos žvaigždes, 
koncertuodamas su savo 
vadinamais „Sex Pistols“.

Teatro scenoje pavaizduojamas 
jo sunykimas dėl narkotikų 
poveikio. Narkotikų spekuliantas 
nužudo jo merginą. Kaip žinoma, 
jo paties gyvenimas baigėsi 1979 
m. vasario 3 d. nuo per didelės 
narkotikų dozės, o jis tada teturė
jo 21 m. amžiaus.

Dramą sukūrė New Yorke augęs 
rašytojas Denis Spedaliere, rašęs 
ir filmų scenarijus. Vaidybą daug 
praturtinęs režisierius Paul 
Fagen, dirbęs daugelyje teatrų, o 
šio pastatymo prodiuseris — Don 
Hannah.

Jei žiūrovams kyla kai kurių 
abejonių dėl teksto tobulumo, tai 
pastatymą iškelia labai patyrę, 
plačių gabumų aktoriai. Sid 
Vicious vaidmenį su nuostabiu 
tikroviškumu atlieka John 
Snyder, Bostono universitetė' 
pasiekęs bakalauro laipsnį 
vaidyboje ir dalyvavęs daugely 
scenos, televizijos, filmų 
pastatymų. Vicious merginą 
Nancy Spungen vaidina Lisa 
Jane Persky, laimėjusi keletą 
premijų, besireikšdama Broadway 
teatruose, filmuose ir televizijoje. 
Kanadietis John Kapelos atėjęs iš 
„Antrojo miesto“ teatro, 
dalyvavęs filmuose ir televizijoje. 
Ir George Clooney susilaukęs 
pasisekimo televizijoje. Drama 
labai išryškina, kaip narkotikai 
sužlugdo žmogaus asmenybę.

J. Pr.

Algimanto Kezio 
fotografijų paroda 
Elkhart muziejuje

Algimanto Kezio naujas foto
grafijų rinkinys „Gamta — for
mos ir jėgos” bus išstatytas Mid- 
west Museum of American Art, 
429 South Main Street, Elkhart, 
Indiana, nuo birželio 27 iki liepos 
24 dienos. Parodos atidarymas, 
kuriame dalyvaus pats fotomeni
ninkas, bus penktadienį, birželio 
27 dieną, nuo 7 iki 9 vai. vak.

Šiomis fotografijomis Kezys 
pateikia savitą žvilgsnį į Ameri
kos tautinių parkų sistemą. Paro
da sudarė progą Loyolos uni
versiteto Chicagoje leidyklai 
išleisti to paties pavadinimo 
knygą, apimančią Algimanto 
Kezio per 20 metų fotografuotus 
gamtovaizdžius — jų įdėta maž
daug keturi tuzinai.

Paroda ir knyga suskirstyta į 
šešias dalis: „Vanduo ir kriok
liai”, .Žemės raštai”, „Išliekantis 
akmuo”, „Smėlio kopos ir pajū
riai”, „Medžių formos”, „Yellow- 
stone parko karštosios versmės”. 
Fotografijos, pateikiamos be 
komentarų, nekritikuoja Ameri
kos tautinių parkų sistemos, bet 
greičiau atkreipia dėmesį į vieną 
kitą gamtos stebuklą kiekviena
me fotografo aplankytame parke.

Knygą bus galima įsigyti Mid- 
west Museum of American Art, 
kur paroda truks visą mėnesį. Po 
to muziejus žada parodą perkelti 
ir į kitas vietoves. Dėl daugiau 
informacijų galima kreiptis tel. 
312-280-1149.

KOMISIJA LRD 
PREMIJAI

Komisija parinkti 1985 metais 
išleistai dailiosios literatūros kny
gai premijuoti sudaryta JAV ryti
niam pakrašty. Lietuvių rašytojų 
draugijos prašoma, komisiją 
sudarė dr. Mirga Pakalniškytė- 
Gimiuvienė iš literatų: Eglutės 
redaktorės Onos Mikailaitės, 
mokytojos Zitos Krukonienės, dr. 
Elonos Vaišnienės ir dr. Stasio 
Goštauto.

Premija, 200 dolerių, bus įteikta 
rudenį. Vieta ir laikas dar nežino
ma. Premijos mecenatas — Lietu
vių fondas.

LRD valdyba
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