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Trys meno kritikai apie „Dailę ’89”
Lietuviškojo meno tradicijų 

ir naujų impulsų darna
Asmenybės suverenitetas

Kova prieš neokolonializmą ir 
kova už demokratiją skiriasi savo 
tikslais, o taip pat ir priemo
nėmis. Išsivaduojamoji kova iš 
svetimo, jėga primesto diktato 
ir totalitarizmo gali netikėtai 
peraugti į vidinę diktatūrą, kaip 
kad t tsitiko Rodezijoje ar Libijoje. 
Švarcu laiku susivokti ir imtis 
atitinkamų priemonių, kad 
vidinė demokratija nebūtų 
užslopinta.

Iki šiol Lietuvoje labiau buvo 
akcen.uoama taiki kova už 
nepriklausomumą nuo maskvinio 
dikteio ir centralizmo. Natūralu, 
kad tam buvo skiriama daugiau
sia dėmesio, nes iš Čia išplaukia 
daugybė nepageidautinų Lietu
vos vystymosi pasekmių.

Tačiau okupuota Lietuva turi 
kovoti net dvięm frontais — ji turi 
kovoti ir už demokratiją, kuri jau 
pradeda leisti pirmus pavasari
nius daigus. Sekant Lietuvos 
spaudą, galima tvirtinti, kad jau 
svarstomos galimybės apie tokią 
kovą dviem kryptimis. Šia lema 
pasirodė tikrai reikšmingas rašy
tojo Ričardo Gavelio straipsnis 
„Diletantų epocha ir asmenybės 
suverenitetas" šių metų Litera
tūros ir meno 17-ame numeryje. 
Rašytojas Gavelis bene vienas 
pirmųjų ėmė kelti asmenybės 
problemą totalitarinės visuo
menės kontekste, reikalauda
mas asmenybei neliečiamos 
teritorijos. Autorius teigia, kad 
svarbiav Jas pasaulyje suvereni
tetas — asmenybės suverenitetas. 
Apgailėdamas tą faktą, kad 
socialistinė visuomenė nesugeba 
išsiugdyti gausaus profesionalų 
būrio, Gavelis rašo: „Kol nebus 
gerbiamas laisvas žmogus, kol 
pažiūrų savitumas bus laikomas 
vien išoišokėl iškurnu, kaip dabar, 
kol tariamos vienybės vardan tie 
išsišokėliai ir akibrokštų mėgėjai 
bus slopinami ir dvasiškai tram
domi — tikrųjų profesionalų ne
gausės”.

Žinoma, pagrindinės marksiz
mo-leninizmo dogmos visiškai 

Jurgis Daugvila
U parodos „Dailė ’89”.
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atmetė asmenybės reikšmę vi
suomeniniuose procesuose, tuo la
bai nutoldamos nuo europietiškos 
epistemos, kurioje labiausiai 
vertinama skirtingų, originalių 
koncepcijų gausa. Tokiu būdu vos 
ne visam šimtmečiui komunisti
niuose kraštuose buvo stabdomas 
asmenybių ugdymas. Ne tik 
slopinamas, bet ir naikinamas.

Šiandien naujoviškai išauklė
tos masės ir jų sistema, tebenei- 
gianti žmogaus asmenybės ir 
genialumo fenomeną, jau dairosi 
į buvusius priešus — kapitalistus, 
stengiantis gelbėtis iš eko
nominio bei politinio kracho.

Rašytojas Gavelis pažymi: „Tu
rime išmokti gerbti asmenybės 
suverenitetą patys, kiekvienas 
atskirai. Tatai privalo mums 
jaugti į kūną ir j kraują: pirmiau
sia laisvo žmogaus, asmenybės 
suverenumas, o jau paskui visa 
kita”.

Be abejo, kiekvienam lietuviui 
šią tiesą įsisąmoninti nebus labai 
lengva, nes jau ne vienai lietuviš
kai kartai nuo vaikystės į galvą 
buvo kalama visiškai kas kita — 
pirmiausia socialistinės tėvynės 
interesai, o paskui jau visa kita. 
Užaugo jau kelios generacijos, 
kurios sugeba vadovautis tik mi
nios instinktu, nebeįstengia pasi
justi atskirom, nepriklausomom 
asmenybėm. Tautai padaryta 
didelė psichologinė žala ir ati
taisyti ją nebus nei lengva, nei 
paprasta. Vien geranoriškumo 
aiškiai nepakaks. Reikia, tiesiog 
būtina, kad asmenybės laisvę 
užtikrintų konstitucija, kad 
gintų įstatymas. Asmenybės 
suverenumas nėra vien privati 
etika. Ši laisvė yra tokia neįsi
vaizduojamai trapi, kad už ją 
reikia kovoti nuolatos, net esant 
demokratiškai santvarkai. 
Asmenybės suverenitetą reikia 
budriai ginti. Tai, galima sakyti, 
nesiliaujantis procesas, reika
laujantis iš piliečių nuolat 
įrodyti, kad yra verti laisvo pi
liečio vardo.

Trečioji metinė pasaulio lietu
vių dailininkų jungtinė paroda, 
vykusi Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, Chicagoje, nuo šių 
metų vasario 10 iki kovo 5 dienos, 
pateikė nepaprastai spalvingą 
rinkinį tapybos, grafikos, skulp
tūros ir keramikos darbų. Pa
rodos organizatorius Algimantas 
Kezys pasirūpino visus jos 
eksponatus tiksliai ir sumaniai 
sukabinti bei išstatyti.

Lietuvių liaudies meno ryškios 
pagrindinės spalvos, aidinčios 
nuo senovės per visus amžius, 
čia pasirodo sofistikuotuose 
šiuolaikiniuose abstraktuose, 
kaip ir sąmoningai naiviai atkur
tose tradicinėse tautinėse temose 
ir siužetuose. Todėl parodoje itin 
ryški jos esminė vienybė — ją 
sudaro labai skirtingos kilmės 
dailininkų (iš Australijos, Vokie
tijos, Prancūzijos, Anglijos, Šve
dijos, Urugvajaus ir daugelio 
JAV vietovių, su didesniu 
telkiniu dailininkų, gyvenančių 
ir kuriančių Chicagos apylinkėje) 
savitų tautinių interesų ir jause
nos subtilumai.

Nežiūrint šio raiškos vien
tisumo, jokiu būdu netrūksta ir 
įvairumo parodoje dalyvaujančių 
dailininkų darbuose. Nuo "Vy
tauto O. Virkau ekslibrisų 
švelnios precizijos ir Žibunto 
Mikšio raižinio „Evaristo”, pana
šaus į miniatiūrinį teatro plaka
tą, iki Janinos Marks mazgais 
rišto gobeleno, reiškiančio pagar
bą visur esantiems mėlyniems 
džinsams, iš kurių jis ir padary
tas, parodoje randami ir tradici
niai, ir novatoriški stiliai bei 
technikos. Jeigu praeičiai atsto
vauja keraminės figūrėlės ir gra-

„Žmogus niekad neišaugs lais
vas, jei kasdien nematys, kad 
kiekviena asmeninė nuomonė 
yra toleruojama, kad išsakyti ori
ginalias, nepritampančias mintis 
yra garbinga, o ne pavojinga”, 
rašo savo straipsnyje rašytojas 
Ričardas Gavelis.

Edita Nazaraitė 

viūros, kaip, pavyzdžiui, Vero
nikos Švabienės ranka nuspalvin
tas lino raižinys, pavadintas „Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo", tai 
kiti menininkai reaguoja į mo
dernų gyvenimą — kaip tai daro, 
pavyzdžiui, Snaigė Šileikienė 
savo litografijoje „Žali laukai ir 
asfaltas”, rodančioje greitkelio 
eismą, kertanti užmiesčio gamto
vaizdį, arba Ada Sutkuvienė savo 
didžiuliame pluoštiniame pa
veiksle „Kopos, ežeras ir plie
nas”, kur spalvoti susukti siūlai 
kuria įvaizdžius.

Viena įdomi pasekmė šitokio 
tradicijos derinio su šiuolaikine 
menine kalba yra tai, kad 19-ojo 
ir 20-ojo šimtmečio įsigalėję 
stiliai čia įgauna būdingas tau
tines savybes. Pavyzdžiui, 
Toulouse-Lautrec pėdsakas 
matyti Onos Dolskaitės-Paš- 
kevičienės aliejiniame portrete 
„Bare”. Impresionizmo elementų 
galima rasti keliuose kituose pa
rodos darbuose, o šiuo laiku ma
dingam vokiškojo ekspresionizmo 
atgaivinimui atstovauja, visai 
teisėtai, dailininkas iš Vakarų 
Vokietijos, Alfonsas Dargis, savo 
ranka paspalvintu medžio rai
žiniu „XX amžius — I am 
Happy”.

Viena iš įdomiausių skulptūrų 
yra atkeliavusi iš Australijos. Ie
vos Pocienės sėdinti maža, tvirta 
ir apkūni bronzinė nuoga figūra, 
pavadinta „Moteris — simbolis”, 
panaši j modernią Willendorfo 
Venerą. Tuo tarpu nuolatinis po
traukis grįžti prie pirmykščio 
lietuvių liaudies meno stipriau
siai įkūnytas Jurgio Daugailos 
medžio drožiniuose — altoriaus ir 
tabernakulio su dviem rūpintojė
liais ansamblyje. Apie Daugvilą 
buvo rašyta, kad ,jis dirba, 
grynai tik atkurdamas nežinomų 
lietuvių liaudies meistrų iš pra
ėjusio šimtmečio medžio skulp
tūras, grįždamas atgal prie pa
grindinių ir primityviųjų šio 
meno formų, tarsi 20-asis 
šimtmetis dar nebūtų atėjęs. 
Daugvila yra priartėjęs prie tos 
versmės, iš kurios kyla lietu
viškojo meno savitumas” (Algi
mantas Kezys, Lithuanian Art 
’88, p. 2).

Kiti pažymėtini darbai šioje pa
rodoje yra Alfredo Stanevičiaus iš 
Urugvajaus ir Jurgio Račkaus iš 
Kanados raštai . gobelenams: 
Leeka Gruzdeff-Kraucevičiūtės iš 
Australijos ambicinga pastanga 
iššaukti muzikos garsus jos tam
sios kreidos piešinyje „Pianistas 
koncerte”; Zitos Sodeikienės akri- 
likos abstraktas „Iš praeities į 
ateitį”; Vandos Balukienės tamp
riai struktūruotas rytietiškos 
mandalos ir lietuvių liaudies 
meno simbolių lydinys.

Aplamai, „Dailė ’89” paroda 
yra pavyzdys aukšto lygio techni
nių sugebėjimų, didžiulės kūry
binio išradingumo amplitudės ir 
įspūdingo nuoseklumo, iš
reiškiant vertybes, glūdinčias 
lietuvių tautos mene.

Harold Haydon
Meno profesorius emeritas, 

University of Chicago.
Meno kritikas, Chicago Sun- 

Times (1963-1985)

Dalis dailininkų, dalyvavusių jungtinės parodos Dailė ’89 atidaryme ftių metų Vasario Šešioliktosios proga 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, vasario 10 dieną: priekyje sėdi — Jadvyga Paukštienė, Janina Marka, Ada 
Sutkuvienė, Aleksandra Vilija Eivaitė, Marytė Černiūtė (Lietuvių dailės muziejaus atstovė); stovi — Juozas 
Mieliulis, parodos organizatorius Algimantas Kezys, Magdalena Birutė Stankūnė-Stankūnienė, Vanda Balu 
kienė, Veronika Švabienė, Eleonora Marčiulionienė, Algis Janušas (Čiurlionio galerijos direktorius). Dalia Kūtė- 
menė (JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė), Andrius Stankus, Marytė Gaižutienė, Jurgis Daugvila, dr. Gediminas 
Balukas (Lietuvių dailės muziejaus pirmininkas), Marytė Ambrozaitienė, Aleksandras Marčiulionis.

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Dailė, įkūnijanti meilę tėvynei
Lietuvių meno paroda „Dailė 

’89” yra tikrai šaiži, stebinanti ir 
įvairiaformė dailės ekspozicija. 
Joje dalyvauja net šešiasdešimt 
šeši, visi lietuvių kilmės, daili
ninkai. Iš pat pradžių lankytojas 
greičiausiai pajus ryškias ir gy
vas spalvas, naudojamas kartu su 
stilium ir struktūra. Ši paroda 
yra šventė akiai, pažangi savo 
dvasia. Ji įkūnija praeities kul
tūrą šviežiose raiškose. Žodis, ku
ris galbūt geriausiai apibūdina 
visus parodos darbus, yra sąžinin
gumas. Tai gali būti palaikyta 
senovišku žodžiu, tačiau tai ge
riausiai išreiškia daugumos dar

Veronika Švabienė

Ii parodos „Dailė ’89”.

„Nebeužtvenksi upės bėgimo", 1989 
Linoraižinys, ranka paspalvintas

bų šioje parodoje nuoširdų jaus
mą. Juose matyti pagarba darbo 
įgūdžiams, pagarba įvairioms 
dailininko priemonėms ir nuošir
di pagarba praeities tradicijoms.

Šioje metinėje lietuvių dailės 
parodoje dalyvauja menininkai iš 
keturių žemynų — Šiaurės Ame
rikos, Pietų Amerikos, Europos ir 
Australuos. Paroda neturi užduo
tos temos, bet man atrodo, kad 
dailininkams tokia užduotis nei 
nėra reikalinga. Jie buvo prašomi 
atsiųsti vien savo vėliausius kū
rinius, kad paroda galėtų parai
džiui parodyti dabartinius lietu
vių kilmės, bet ne Lietuvoje ku-
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riančių dailininkų interesus. Jų 
darbuose nėra plevėsuojančių vė
liavų, nėra rūsčių tautos didvyrių 
portretų, tačiau jų karšta ištiki
mybė savo kilmės šaliai prasi
smelkia jaudinančiu ir subtiliu 
būdu.

Dažniausiai daugelyje parodų 
visų pirma aptariama aliejinė ta
pyba, kaipo svarbiausia. Ją čia 
dabar miniu ne todėl, kad noriu 
sekti tradiciją, bet norėdamas pa
rodyti, kad šiai dailės rūšiai 
parodoje atstovaujama daugiau 
negu visoms kitoms. Aliejinės ta
pybos darbai yra drąsūs, ryškūs, 
naujoviški ir įsimintini. Tautinis 
paveldas šviečia pro juos subtiliai 
ir galbūt net nesąmoningai. Pa 
vyzdžiui, ryškiame Elenos Urbai 
lytės paveiksle „Pasiuntinys” 
tamsiai raudoni, giliai mėlyni 
abstraktūs laivo burių pavidalai 
man primena tradicinius dryžuo
tus raštus, įaustus į kai kuriuos 
lietuvių tautodailėje randamus 
audinius. Priešingai, Vandos Ba
lukienės aliejinė tapyba "#55”, 
atlikta ant tikro tradicinio lininio 
audeklo, savo kompozicijoje patei
kia staigmeną — apvalūs motyvai 
kyla kaip vilties rutuliai. Kiek
vienas siūlas šiame šiuolaikinia
me tapinyje yra elegantiškai pa
vaizduotas su labai pabrėžtomis 
detalėmis.

Senovinė lietuvių mitologija 
aštrių spalvų supaprastintose for
mose Magdalenos Birutės Stan
kūnienės aliejiniame paveiksle 
„Žemė Motinėlė” yra protą sprog
dinanti kompozicija — tokia vib
ruojanti ir gyva, kad ji peržengia 
visus amžius ir kultūras.

Labiausiai įvairūs parodoje yra 
dailės darbai maišytomis priemo
nėmis (fotokolažai, akvarelės, pie
šiniai). Otis Tamašausko spalvo
tos litografijos išsiskiria kaip ge
riausios. Jas akcentuoja karštos 
spalvos ir smailios formos. Mūsų 
šiuolaikinis pasaulis taikliai pa
gautas pralekiančių automobilių 
formomis apvalioje grupuotėje 
Snaigės Šileikienės litografijoje 
„Žali laukai ir asfaltas”. Van
dens konfigūracijos ir medžių at-

(Nukelta į 2 psl.)
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Meno kritikai apie „Dailę ’89”
(Atkelta iš 1 psl.) 
spindžiai sudaro sūkuringą Dan
guolės Jurgutienės mišrios 
technikos kolažo „Mėnesienos 
tvenkinys” judesį. Energingas 
kreidos naudojimas pasikartojan
čiom struktūrom iššaukia judesį, 
panašų į muzikos garsus, Leeka 
Gruzdeff-Kraucevičiūtės paveiks
le „Pianistas koncerte”. Muzikos 
pojūčiai, tapę vizualiniais, taip 
pat iškyla Anastazijos Tamošai
tienės stebinančiuose aliejinės 
tapybos darbuose — „Rudens 
miglos” ir „Aukštumų atošvaiš- 
tės”. Garsinės raiškos perkėlimas 
į vizualinę formą yra nuolatinis 
iššūkis dailininkams. Jis yra itin 
pavykęs pastarosioms dviem ta
pytojoms.

Senosios lietuvių kultūros tra
diciniai aspektui šioje parodoje 
yra nuostabiai gražiai iškeliami 
daugelio joje dalyvaujančių talen
tingų menininkų. Galbūt kai ku
rie iš pačių geriausių yra Veroni
kos Svabienės linoraižiniai, ku
riuose ji vaizduoja tautines temas 
ir kuriuos ji ranka nuspalvina 
Liet', vos tautinės vėliavos spal- 

.-ros Marčiulionienės 
>iku slepia šiuolaikinę 
į apie tradicinį kaimo gy- 

>.a. Šiandieninis pasaulis pa- 
s socialiniu komentaru Ri- 

m .^Girdos keramikoje „Four 
if aigh”. Marytės Gaiiutienės
ir įtos Janavičienės molio
dirb. i atlikti su puikia nuovo
ka jų naudojamą pirminę
medži. gą. Linksmi angeliukai 
abiejuose šonuose detaliai išdro
žinėto tabernakulio, stovinčio 
kartu su Jurgio Daugvilos ele
gantišku altorium, išreiškia rim
tą pagarbą tikėjimui tų žmonių, 
kurie čia melsis. Šitaip tai, kas

Liaudiški elementai 
ir moderni raiška

Jungtinė lietuvių dailininkų 
išeivijoje paroda „Dailė ’89” su
daro gerą skerspjūvį šiuolaikinio 
Vakarų pasaulio meno. Kaip ir 
didelės dalies dabartinio meno, 
jos šaknys siekia daugelį aspektų 
vakarietiškojo meno istorinėje 
raidoje. Nuo ankstyvosios tauto
dailės ir žilos senovės simbolinės 
raiškos iki pačių moderniausių 
laikų ji aprėpia savo šalies skir
tingus laikotarpius ir vietoves, 
kaip lygiai ir tarptautines meno 
kryptis. Tokia trukmė įjungia 
visą modernaus pasaulio kultū
ros plotį.

Kaipo menininkai, jauni lietu
viai yra sutikę ir įveikę daugybę 
meninių stilių ir prieigų. Nuo 
amatų pradžios pluošto meninin
kai yra ėję per tautinius drabu
žius ir namų apyvokos dekoraty
vinius audinius iki, pavyzdžiui, 
Ados Sutkuvienės paveikslų, jun
giančių dabartine audimo techni
ką ir liaudiškus veidus. Šitai pa- 
liustruoja dar vieną aspektą 
liaudies meno ir modernių ele
mentų jungties meno kūriniuose. 
Siužetas gali būti imamas iš tau
todailės, o prieiga gali būti kar
tu ir abstrakti, ir tradicinė. Ele
mentų lydinys tampa kūriniu, 
būdingu 1980-ųjų metų laikotar
piui savo stiliumi ir modernių 
technikų vartojimu.

Kitas derinys senoviško ir mo
dernaus matomas Vandos Balu- 
kienės geometrinių abstrakcijų 
akriliniame piešinyje ant drobės. 
Paėmusi lininę staltiesę, išaustą 
namų apyvokai, ji išvysto spalvas 
ir formas, susijusias su geometri
ne abstrakcija. Panaudodama ry
tietiškos mandalos sąvoką, ji per
kelia šią simbolinę formą į abst
raktų raštą, sujungdama senovi
nius rytietiškus elementus, ne 
taip seną lietuvių tautodailės au- 
dybos meną ir dabartinio meno 
abstrakčias formas bei spalvų te
oriją.

Keramikė Eleonora Marčiulio
nienė sulydo laiko ir kultūros 
elementus kitu būdu. Jos siužetas

Laima Simanavičiūtė „Viltis, šešėlis”, 1989
Iš parodos „Dailė ’89”. Emalis ant pleksiglaso

senoviška ir kas modernu, tai, 
kas tradiciška, ir kas šiuolaikiš
ka įgauna raišką naujais ir jau
dinančiais būdais; viena ir kita 
pagarbiai traktuoja savo prieš
pastatą.

Centrinis kūrinys šioje specia
lioje parodoje yra didžiulis Ados 
Sutkuvienės pluoštinis paveikslas 
„Kopos, ežeras ir plienas”, sukur
tas sudėtingu dygsniavimu, vy
niojimu ir austomis formomis. Sa
vo visuotiniu vaizdu jis išreiškia 
iškilmingą džiaugsmą, bet penki 

yra antikinis, jos kultūrinės šak
nys glūdi giliai krikščionybėje ir 
jos pritaikomoji technika veda 
nuo audimo meno iki molio kūri
nių. Plokšti drabužių fragmentai 
yra labai moderniški jų prieiga. 
Tokiu būdu liaudies menas įeina 
į modernųjį amžių per transfor
muotą techniką, tačiau išlaiko 
praeities charakterį per savo aliu
zijas į žinomus objektus senosios 
liaudies kultūros rėmuose.

„Kompozicija”, 1988 
Degintas molis

Marytė Gaižutienė 
IA parodos „Dailė ’89”. 

veidai, kyšantys iš paveikslo 
gelmės, atrodo kalba apie laikus 
ir sezonus, grasinančius ekolo
gine ir globaline katastrofa, kuri 
gali įvykti čia pat ateityje.

Iš kiekvieno darbo šioje parodo
je galima pajausti didesnę ar ma
žesnę meilę savo tėvynei. Neabe
jotinai, šiuo atžvilgiu parodos 
žvaigždė yra kraštutiniškai mo
derni, išvirkščia Laimos Simana
vičiūtės tapyba ant pleksiglaso, 
pavadinta „Viltis, šešėlis”. Čia 
tolimas horizontas staiga suvo

Kita keramikė, Marytė Gaižu
tienė, atrodo, dirba, naudodama 
grynai abstrakčią prieigą. Tačiau 
žmogaus kūno forma greitai pa- 
jaučiama kaip pagrindas jos abst
rakcijoms. Kadangi žmogaus kū
no forma yra buvusi naudojama 
kaip pagrindas tapybai bei skulp
tūrai beveik 80,000 metų, praei
tis čia yra susiejama su dabarti
mi. Arba, taipgi būtų galima tar
ti, dabartis tėra praeities dar vie
nas aspektas.

Šiandieninė lietuvių dailė yra 
įvairiarūšis pasaulinių meno sro
vių junginys. Tačiau dauguma 
dailininkų ir žiūrovų greičiausiai 
nepakankamai įvertins šioje kū- 

kiamas kaip jos tėvynės vėliavos 
spalvos — geltona, žalia ir rau
dona ruožai. Paskutinis ruožas 
turi stulbinančią aliuziją — jį per
smeigia tikros spygliuotos vielos 
atraiža, taip, kad vėliavos raudo
na spalva tampa jos šalies krau
ju. Kova už laisvę skelbiama gar
siai ir aiškiai. Jos aidas jaučia
mas iš visos šios parodos.

Donald Anderson
Buvęs meno kritikas 

Chicago Today
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ryboje praeities ir liaudinių bei 
tradicinių elementų krūvį. Šiuo
laikinėje lietuvių tapyboje ir gra
fikoje socialiniai elementai be
veik visi yra išvestiniai iš liau
dies aplinkos: šeima, kaimas, 
žmonės su puikia senoviška ap
ranga. Šalia būdingų lietuviškų 
tautinių drabužių įvairūs namų 
apdailos darbai tęsia šimtmečių 
senumo dekoratyvines kryptis. 
Šitokia dailė yra buvusi ir pirm
take, ir gretima šaka dekoratyvi
nėms kryptims pastarųjų dešimt
mečių tarptautiniuose meno 
sąjūdžiuose.

Kitas svarbus liaudinis elemen
tas randamas daugelyje darbų, 
kurie išreiškia tautos religinę 
tradiciją. Ar tai būtų išdrožinė
tuose iš medžio altoriuose, ar spe
cifinių religinių siužetų įkūniji
me, lietuviškosios krikščionybės 
jėga ir toliau yra viena iš pagrin
dinių temų. Suminėkime taip pat 
kelias kitas tautines temas: mei
lė žemei ir meilė savo tėvynei, su 
viskuo ką ji yra reiškusi praeity
je; viešnagių pajūryje prisimini
mai, net ir abstrakčioje Vidos 
Krištolaitytės kūryboje; tolimų 
kraštų girios ir plokščios lygu
mos, vaizduojamos ir realistiškai, 
ir simboliškai, taip pat yra gyvi 
prisiminimai. Namai, bažnyčios, 
miestai —.irgi tautinėje sąmonėje 
glūdintys prisiminimai bei šei
mos atminimas. Pagaliau Lietu
vos bažnyčios ir kapinės — tai ga
lingi aidai visa to, kuo lietuviai 
yra buvę ir dar vis brangina kaip 
savo sielos dalį.

Daugeliui žiūrovų, matančių 
„Dailė’89” parodą, gali atrodyti, 
kad aplamai lietuvių menas vys
tosi iš tradicinės raiškos į labiau 
modernią. Bet tai tiesa tik pavir
šutinišku atžvilgiu — netiesa, 
žvelgiant į gelmę. Gilesnė tiesa 
yra ta, kad liaudiškos temos ir 
motyvai, kaip ir iš liaudies meno 
perimta kompozicija ir paveikslų 
organizacijos metodai — kaip ma
toma Vytauto Igno,, Veronikos 
Svabienės ir Magdalenos Birutės 
Stankūnienės darbuose — yra 
transformuojami. Vartojamos 
technikos keičiasi, jos nebėra 
daugiau imamos iš praeities, ir 
todėl tie, kurie lengvai gali skai
tyti praeitį, sunkiau iššifruos kai

„Dailės ’89” 
dalyviai

Jungtinėje lietuvių dailininkų 
išeivijoje parodoje, „Dailė ’89”, 
dalyvavo 66 lietuviai dailininkai 
iš Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Kanados, Pietų Amerikos, Vaka
rų Europos ir Australijos: Arvy
das Algminas, Marija Ambrozai- 
tienė, Edmundas Arbas, Rasa Ar- 
baitė, Vanda Balukienė, Jūratė 
Bigelytė-Silverman, Ilona Braz- 
džionienė-Kerr, Eugenijus Bud
rys, Alfonsas Dargis, Jokūbas Da
gys, Jurgis Daugvila, Ona Dols- 
kaitė-Paškevičienė, Aleksandra 
Vilija Eivaitė, Marytė Gaižutie
nė, Elena Gaputytė, Pranas Gas- 
paronis, Leeka Gruzdeff-Krauce- 
vičiūtė, Vytautas Ignas, Jurgis 
Janavičius, Jolanta Janavičienė, 
Danguolė Jūrgutienė, Vytautas 
Kašuba, Elena Kepalaitė, Kęstu
tis Kizevičius, Vida Krištolaity - 
tė, Yonė Kvietytė-Young, Pranas 
Lapė, Livija Lipaitė, Eleonora 
Marčiulionienė, Aleksandras 
Marčiulionis, Janina Marks, Mi
nam Meraitė, Žibuntas Mikšys, 
Gražina Narkus-Kramer, Edita 
Nazaraitė, Mykolas Paškevičius, 
Jadvyga Paukštienė, Gintė Pe- 
čiūraitė, Ilona Peterienė, Audrius 
Plioplys, Ieva Pocienė, Rolandas 
Poška, Jurgis Račkus, Vytas Sa
kalas, Jurgis Šapkus, Snaigė Ši
leikienė, Laima Simanavičiūtė, 
Juozas Sodaitis, Zita Sodeikienė, 
Alfredas Stanevičius, Magdalena 
Birutė Stankūnė-Stankūnienė, 
Danguolė Stončiūtė-Kuolienė, 
Marija Strasevičiūtė, Rasa Sut- 
kutė, Ada Sutkuvienė, Veronika 
Švabienė, Otis Tamašauskas, 
Anastazija Tamošaitienė, Elena 
Urbaitytė, Petras Vaškys, Vytau
tas O. Virkau, Rimas VisGirda, 
Viktoras Vizgirda, Akvilia Zavi-

Antrasis Tado Navicko 
albumas fortepijonui

Prieš kiek laiko pasirodė antra
sis kompozitoriaus Tado Navicko 
albumas fortepijonui 20 Compo- 
sitions for Piano. (Pirmasis 35 
Compositions for Piano buvo skir
tas fortepijoną studijuojantiems). 
Naujasis jo albumas yra rimtos 
klasikinės muzikos pavyzdys. 
Jame sutelkti kūriniai yra bran
dūs ir kai kurie yra didelio masto. 
Šiame albume pilnai išsiskleidžia 
kompozitoriaus turimas talentas 

Elena Urbaitytė 
Iš parodos „Dailė ’89”.

„Pasiuntinys” 
Aliejus

kuriuos dabarties stilius. Taip, pa
vyzdžiui, portretas, tapytas šiuo
laikiniu „Chicagos imažistų” sti
liumi, yra liaudiškos galvutės ir 
kartu praeities liaudiško stiliaus 
transformacija.

Vienas iš stipriausių meno dar
bų šioje parodoje buvo parodytas 
plakatinėmis nuotraukomis. Nors 
ši skulptūra, kurios autorius yra 
Vytautas Kašuba, kito skulpto
riaus, kaip ir šio recenzento, ga
li būti ne taip sunkiai įvertinta ir 
vien išjos fotografijų, kitiems gal 
ne taip lengva įsivaizduoti šio kū

šaitė, Rimgailė Zotovienė, Mari
ja Žukauskienė.

Parodą „Dailė ’89” organizavo 
„Galerija” (226 West Superior 
Street, Chicago, Illinois 60610), 
kuriai vadovauja Algimantas Ke
zys. Šių metų Vasario Šešiolikto
sios proga ji buvo atidaryta Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje, kur ji vyko nuo vasa
rio 10 iki kovo 5 dienos. Parodą 
globojo Lietuvių dailės muziejus 
(5620 South Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois 60636), kuriam 
vadovauja dr. Gediminas Balu- 
kas.

ir pajėgumas fortepijoninei 
kūrybai. Visur vyrauja jam bū
dingas melodingumas ir žanrų 
įvairumas.

Albumas prasideda reto grožio 
romansu, pašvęstu Guadalupės 
Švč. Mergelei Marijai, ir baigia
si grandioziniu masyviu maršu, 
dedikuotu Romos katalikams. 
Kai kur, atrodo, kompozitoriui 
pritrūksta net klaviatūros, ypač 
žemuose tonuose, kad jis galėtų 
pilnai išreikšti savo kūrybinius 
polėkius. Tuomet jis yra privers
tas daryti įvairius kompromisus.

rinio monumentalų poveikį. Jis 
pagrįstas prieš 5,000 metų šume
rų mene praktikuota žmogaus fi
gūros plokščia abstrakcija ir jai 
būdingomis masyviomis formo
mis. O tačiau šis kūrinys yra ir 
visiškai modernus. Tai tinkamas 
įrodymas, kad antikinės formos 
menuose ir šiuolaikinės srovės 
moderniajame mene gali trans
formuoti ir praeitį, ir dabartį.

John Forwalter
Chicagos menininkas ir 

meno kritikas

Paroda „Dailė ’89” yra keliau
janti. Po jos pirmo išstatymo 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, ji 
buvo perkelta į Lietuvių kultūros 
centrą Detroite. Iki metų pabai
gos paroda žada būti aplankiusi 
šias lietuvių gyvenvietes Jungti
nėse Amerikos Valstybėse: Los 
Angeles, Washingtoną, Clevelan- 
dą, Rochesterį (New York), Le- 
montą (Illinois). Paroda rūpinasi 
jos organizatorius Algimantas 
Kezys. Kas norėtų ją pasikviesti 
į savo vietovę, prašomi į jį kreip
tis tel. (312)749-2843.

Su šiuo albumu pianistas turės 
užtenkamai darbo, jeigu jis tik 
norės tinkamai atlikti tą ar kitą 
kūrinį pagal kompozitoriaus 
viziją. Kompozicijų ilgis įvairuoja 
— nuo dviejų iki šešių puslapių. 
Taip pat įvairuoja ir jų žanrai — 
nuo elegijos iki triumfo maršo ar
ba nuo serenados iki koncertinio 
maršo. Yra įvesta ir nauja žanro 
rūšis, būtent suplikacija. Kūrinių 
techniškas atlikimo laipsnis yra 
sunkokas arba sunkus. Paprastai 
kūrinio pradžia yra lengviau 
įveikiama, bet kuo toliau, tuo 
kūrinio akordai pilnėja, ir jo 
faktūra tampa komplikuotesnė. 
Galų gale akordų raizginyje 
pasiekiama veikalo viršūnė, ir po 
to einanti atomazga bei pabaiga 
tiktai paryškina veikalo pobūdį.

Šį albumą spausdino Mykolo 
Morkūno spaustuvė Chicagoje, o 
jo spausdinimo darbus tvarkė 
muzikas Kazys Skaisgirys, nes 
pats autorius gyvena toli 
Amerikos Vakaruose. Albumas 
yra įrištas į kietus viršelius ir da
ro patrauklų įspūdį, bet galėjo bū
ti plačiau išdėstytas, kad viskas 
neatrodytų taip sugrūstai. Taip
gi kai kur pasitaiką prie natų dvi
taškiai (a double dot) pas kompo
zitorių reiškia natos pratęsimą 
jos ketvirčiu, o ne puse ir ketvir
čiu, kaip kad yra įprasta matyti 
pagal nustatytą tvarką.

Šis antrasis Tado Navicko albu
mas yra didelis įnašas į lietuvių 
fortepijoninę literatūrą ir paties 
kompozitoriaus didelis kūrybinis 
pasiekimas, o gal net jo for
tepijoninės kūrybos viršūnė. Šiuo 
metu kompozitorius baigė pa
rengti ir savo trečiąjį albumą for
tepijonui.

Tadas Navickas yra ne tik 
kompozitorius, bet taipgi ir 
rašytojas. Jis yra parašęs plačios 
apimties monografiją Alytus ir jo 
apylinkės (Chicaga: Lietuvių isto
rijos draugija, 1988), o anglų 
kalba knygą Why We Chose the 
Mest. Be to, jis yra ir poetas, bet 
reiškiasi tik amerikiečių poezijoj. 
American Poetry Association yra 
išspausdinusi keletą jo eilėraščių 
savo antologijose.

Kazimieras M. Puškorius
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Dėl ryšių su tautiečiais užsienyje plėtojimo
IV Sąjūdžio seimo sesijos sprendimas

Sprendimas buvo priimtas Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ta
rybos Sąjūdžio seimo metu 1989 
m. balandžio mėn. 23 d. Vilniuje. 
Projektą parengė ekonomistas 
profesorius Kazimieras Antana
vičius.

Istorijos vėjai ir mūsų Tautos 
negandos išsklaidė Lietuvos vai
kus ir vaikaičius po visą pasaulį. 
Kuo daugiau kataklizmų ir 
skriaudų tenka patirti Tautai, 
tuo labiau išsisklaido jos vaikai. 
Gal tai ir yra viena iš Tautos 
išlikimo garantijų. Jei Tautos 
dukros ir sūnūs, išsisklaidę visa
me pasaulyje, nepamirš savo pro
tėvių gimtinės, neleis pražūti 
savo šaknims, puoselės tautinę 
savimonę, kalbą ir kultūrą, įskie
pys savo vaikams ir vaikaičiams 
šventą tėvynės meilės jausmą, 
jokios jėgos nesugebės sunaikin
ti Tautos. Būtinai ateis laikas, 
kai Tauta vėl galės telktis po 
vienu Dangaus lopinėliu, giedoti 
savo giesmes ir kurti savitą et
ninį pasaulį. Toks laikas atėjo! 
Mes visi vienos Tautos vaikai 
galime ir turime tejktis Lietuvos 
atkūrimo darbui. Mes čia, Lietu
voje, tikime — atėjo laikas nustoti 
griauti, atėjo laikas kurti, atėjo 
laikas Lietuvai užimti deramą 
vietą pasaulio tautų bendrijoje.

Jūsų, brangūs tautiečiai, dau
giametė parama ir nuolatinis 
dėmesys, ir neblėstanti meilė 
Lietuvai padėjo mums sunkiais 
lietuvybės ir tautos naikinimo 
metais, padėjo ir atgimimo žygy
je, padeda ir šiandien. Tikimės ir 
tolesnės Jūsų paramos, sieksime 
sutelkimo politinio, ekonominio, 
socialinio, ekologinio, kultūrinio 
darbo baruose.

Manome, kad svarbiausiais 
mūsų bendrų pastangų objektais 
yra:

A. POLITIKOJE

1. Pasiekti, kad dar šiais metais 
Ribentropo-Molotovo (Hitlerio- 
Stalino) sandėriai būtų abipu
siškai (Vokietijos ir TSRS) 
paskelbti nusikalstamais žmo
nijai. Pasiekti, kad „Juodojo 
kaspino diena” po penkiasde
šimties metų taptų teisingumo 
atkūrimo švente.

Tuo tikslu kreiptis į visų 
pasaulio šalių parlamentus, išaiš
kinti 1939 metų sandėrių nusi
kalstamą pobūdį, naujai per
skaityti Niurnbergo proceso 
dokumentus, jeigu reikia kreiptis 
į tarptautinį teismą. Išanalizuoti, 
koks yra Lietuvos statusas 
tarptautinės teisės požiūriu.

Kreiptis į visų pasaulio šalių 
vyriausybes ir į SNO, siekiant 
anuliuoti tų neteisėtųjų 1939 
metų sutarčių padarinius. Skelbti 
1939-40 metų spaudos atsilie
pimus apie įvykius Pabaltijyje. 
Atkreipti dėmesį į tai, kaip TSRS 
buvo priversta išstoti iš Tautų 
Lygos. Siekti, kad būtų plačiau 
politiškai išnaudojama tai, kad 
dauguma Vakarų šalių laiko ne
teisėtu Lietuvos, Latvijos ir 
Estįjos inkorporavimą į TSRS 
sudėtį.

2. Visomis prieinamomis 
priemonėmis visur aiškinti tik
rąjį Pabaltijo valstybių statusą, 
pažymint tai, kad jos ir dabar 
pagal veikiančią Konstitucįją yra 
suverenios valstybės, turinčios 
apsisprendimo teisę. Siekti, kad 
užsienio šalių spauda ir kitos 
masinės informacijos priemonės 
išsamiai ir teisingai informuotų 
pasaulio visuomenę apie tai, kaip 
Lietuvoje vyksta pertvarka.

3. Analizuoti žmogaus teisių ir 
laisvių pažeidimo faktus, puose
lėti politinės, ekonominės, nacio
nalinės, kultūrinės laisvės idė
jas ir grįsti kelius toms lais
vėms įgyvendinti Lietuvoje.

B. EKONOMIKOJE
1. Sudaryti bendras užsienio ir > 

Lietuvos ekonomines tarybas'

U Vilniaus universiteto folklorinio ansamblio „Ratilio” programų Chicagoje, vykusių 1989 m. balandžio 
21, 23 ir 24 d. — kairėje ansamblio vadovė Zita Kelmickaitė.

Nuotrauka Jono Kuprio

Bernardas Brazdžionis 
Lietuvoje

„Poezijos pavasario” Lietuvoje ir „Poezijos dienų” 
išeivijoje mėnesį poetas Bernardas Brazdžionis buvo pa
kviestas literatūrinei viešnagei į Lietuvą. Jo kūrybos 
rečitaliai ruošiami Vilniuje, Kaune, Alytuje, Biržuose. 
Savo poeziją jis skaitys Vilniaus universiteto Kolonų 
salėje, Vilniaus Katedroje, „Poezijos pavasario” progra
moje. Pagrindinis Bernardo Brazdžionio poezijos vakaras 
Vilniuje bus birželio 6 dieną Operos rūmuose. Gegužės 
23 dieną atskridęs į Vilnių poetas tūkstantines Vilniaus 
aerodrome jį pasitinkančias savo tautiečių minias pasvei
kino šiuo eilėraščiu:

O Lietuva, nuėjusi Golgotos kryžiaus klaikų kelią, 
Pavasarėjančio vasario atšiloj kai vėliavą

trispalvę į rankas imi, 
Kiekvieną tavo laisvės medžio purpuru

pražydusią šakelę, 
Kiekvienąįą gimtosios žemės pėdą aš bučiuoju 

širdimi.

O Lietuva, kurią melu, tulžim, mirties agonija ir 
sielvarto kartybe girdė 

Savi ir svetimi, —
Kiekvieną sielą, šiltą Dievui, ir tėvynei ištikimą 

širdį 
Glaudžiu aš prie krūtinės ir bučiuoju širdimi. Bernardas Brazdžionis

Nuotrauka Vytauto Maželio

Iš naujausio rinkinio „Po aukštaisiais skliautais”
užsienio veiklos plėtojimui anali
zuoti ir organizuoti. Išnagrinėti 
užsienio kapitalo investavimo į 
Lietuvos ūkį galimybes ir nau
dingiausias sritis. Sudaryti 
užsienio veiklos organizavimo 
asociacijas. Sukurti bendras 
tautiečių užsienyje ir Lietuvos 
įmones.

2. Kaupti ekonominės pagalbos 
Lietuvai fondus. Kreiptis į tarp
tautinius valiutos ir šalpos fon
dus dėl finansinės pagalbos Lie
tuvos ūkiui atkurti ir pirmaei
lėms socialinėms reikmėms 
tenkinti.

3. Sudaryti sąlygas Lietuvos 
ekonomistams studijuoti finan
sus, marketingą, bendruosius 
ekonominius santykius, valdy
mą, bankininkystę ir kt.

Organizuoti intensyvių (3-6 
mėnesių) studijų kursus specia
listams, 1-2 metų mokslines 
stažuotes, vietas aspirantams ir 
studentams. Finansuoti Lietuvos 
specialistų parengimą.

Atsiųsti užsienio lietuvių 
kaštais dėstytojus į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas ekonomi
nėms ir valdymo disciplinoms 
dėstyti, valdymo darbuotojams 
mokyti.

4. Išversti pažangiausius 
ekonomikos ir ūkinės teisės

įtraukti į kultūrinę veiklą Lie- 
1 tuvoje tautiečius, gyvenančius 

užsienyje.
3. Kurti informacinius centrus, 

versti ir platinti kitose šalyse 
informaciją apie Lietuvą, lietu
viškus spaudos leidinius, lite
ratūros kūrinius.

4. Sudaryti bendrus užsienio 
šalių ir Lietuvos žurnalistų susi
vienijimus, tame tarpe radijo ir 
TV žurnalistų susivienijimus.

5. Sukurti „Atgimimo” plati
nimo pasaulio šalyse (lietuviško 
ir angliško) bendrovę. Surasti 
partnerius, galinčius bendradar
biauti redakcinėje-leidybinėje 
bendrovėje „Atgimimas”. 
(Atgimimas, Vezroždenije, 
Soglacije, Žalioji Lietuva).

6. Paremti Sąjūdžio leidybinę 
veiklą poligrafine technika. Pir
miausia reikalinga ofsetinės ma
šinos laikraščiams spausdinti, 
stalinė spaustuvė, mašina kny
goms minkštais viršeliais 
spausdinti.

7. Finansuoti lietuvių dėstytojų 
pasiuntimą į Pietų Amerikos mo
kyklas lietuvių kalbai dėstyti ir 
tautinei dvasiai atgaivinti.

8. Organizuoti bendras kultū
ros, sporto ir tautines šventes.

I 9. Organizuoti bendras jaunimo 
stovyklas. Paremti Lietuvoje be
sikuriančias skautų, ateitininkų, 
jaunalietuvių, gediminaičių 
draugijas.

10. Praktikuoti paskutiniųjų 
kl ašių mokinių pasikeitimą.

11. Leisti bendrus informaci
nius, kultūrinius, istorinius, 
mokslinius veikalus.

12. Rinkti ir perduoti Lietuvos 
bibliotekoms užsienyje išleistus 
veikalus.

13. Rūpintis dėl Lietuvos ar
chyvinių dokumentų grąžinimo” 
Lietuvos archyvams.

E. ORGANIZACINIAI 
KLAUSIMAI

1. Abipusiškai įsteigti pasi
keitimo informacija grupes.

2. Abipusiškai įsteigti infor
macines tarnybas aukoms ir 
tarpusavio bendradarbiavimo 
faktams registruoti ir skelbti 
spaudoje.

3. Sudaryti specialistų Lietuvai 
rengimo ir kvalifikacijos kėlimo 
planus:

a) PLB galimybių požiūriu,
b) LPS poreikių požiūriu.

TĖVYNĖS ELEGIJA CHICAGO

Po dienos, kuri negrįžta, ir po vakaro, kurs brenda 
Į nakties bedugnę upę, slegiančią mane sunkiau 
Už sutemusiųjų metų nebegyvo garso gandą, 
Mylimoji, tolimoji, širdyje tave šaukiau.

Ir esu, kur negyveno joks šešėlis nežadėto
Mūsų kelio, mūsų žodžio, mūsų skausmo veidrody... 
Nežiūrėk į niūrią naktį, kad ant vieškelio žvaigždėto 
Nerami neišskaitytum, kaip šaukiau tave širdy!..

Metų metai, miestų miestai, žingsniai kloniuose ir tyruos, 
Man belaukiant, rodos, plaukė su pavasario srove, 
Kad kitam krašte pasaulio, mano meilės žiede tyras, 
Atsilieptum į tą balsą, kaip šaukiau širdy tave.

vadovėlius į lietuvių kalbą ir 
juos išleisti tautiečių užsienyje 
lėšomis.

5. Suorganizuoti specialistų 
grupes aktualiems Lietuvos 
ekonomikos uždaviniams spręsti. 
Finansuoti jų veiklą.

v
C. SOCIALINĖJE SFEROJE

1. Padėti atkurti Lietuvos 
tautinę mokyklą. Remti mokyk
las inventoriumi, kompiuteriais, 
vadovėliais. Atsiųsti kalbų ir kai 
kurių kitų dalykų dėstytojus.

2. Padėti sukurti šiuolaikinį 
sveikatos apsaugos tinklą. Parū
pinti medicinos įrengimų kom
plektus, ambulatorijų, poli
klinikų ir ligoninių inventorių, 
atsiųsti medicinos specialistus į 
Lietuvos ligonines.

3. Sudaryti sąlygas Lietuvos 
medikams stažuotis pasaulio 
medicinos centruose (ortopedams, 
kardiochirurgams, neurochirur- 
gams, terapeutams ir kt.).

4. Padėti Lietuvos valstybi- , 
nėms įstaigoms ir neformaliems 
judėjimams įsigyti aplinkos 
užteršimo tyrimo prietaisus.

D. KULTŪROS, INFORMACI
JOS, SPAUDOS SFEROJE

1. Padėti atkurti Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetą.

2. Organizuoti abipusį meninių 
kolektyvų, meno ir kultūros 
veikėjų bendravimą, bendras 
kultūros darbuotojų sąjungas.

Danguolė Stončiūtė-Kuolienė „Varia ir akmuo — Vilnius”, 1989
Kolografija

B Jungtinės lietuvių dailininkų išeivijoje parodos „Dailė 89”.

***

Po žiemos pavasaris ateis, 
Lauš ledus pakilę nemunai, 
Tu stovėsi ties dienų krantais 
Vėl atgimęs jaunas, ir jaunai 
Oš aplink pabudusi giria 
Ir žydės vėdrynai, ir dangus 
Naktį, rytą, dieną, vakare 
Šauks tave gyvent be pabaigos —

Šauks gyvent su vabalu mažu, 
Su medžiu, su kylančia žole, 
Su svaigiu jaunystės miražu, 
Su senatvės nuovoka gilia.

Naktys, dienos, vakarai, rytai
Vėl tave į tolumas vilios,
Sveikins vėl vidudienis karštai, 
Vėlei vakaro auksiniuos spinduliuos 
Žemė tau žydės ir atsivers 
Skliautas stratosferų tolimų, 
Ir ištroškus siela gers ir gers 
Gaivią vėsą grįžusių namų.

ATMINIMŲ DUONA

Sėjom duoną, būdami jauni, 
Pjovėm ją nedaug ką tepasenę, 
Kepėm duoną gryčios židiny,
Po pagriežda šnekinom pelenę...

Gryno grūdo duona, be pelų,
Sesuva, kaip linas šviesiaplaukė... 
Ir pasislėpė nubėgus ant užlų
Ir išėjusių mūs laukia, 

laukia, 
laukia...

O dabar, kai slenkstis pelenuos, 
Užmiršimo metų užneštas 

atkunta —
Raikom atminimų duoną 

ir delnuos
Jaučiam kažką didelį ir šventą.

1. Gegužis grįžta Illinojun

Nors gegužis grįžta Illinojun, 
Bet be figos lapo ir nuoga 
Carlo Sandburgo senoji mylimoji 
šoka vėjo skveruos Čikaga.

Tvoja tvaikas, barą kai pradaro 
Einant Iks (x) ar Ygrek (y) avenue, 
Raitos raganos ant girgždančių

.. .........  gitarų, 
Tartum šimtas Kupiškio velnių!

„Po velniais!” tari balsu ne savo... 
Netiki žmogus savom ausim, 
Saulė, it išgąsdinta čiuvava, 
Bėga pasislėpt po debesim.

2. Zodiako ženkle

Pašviečia. Palyja. Palaukia. Palyja.
Žuvies zodiako ženkle Čikaga.
Ir jausmas (o griausmas!..) jauti kaip pelyja, 
Kadaise kaip parakas degęs staiga.

Ir čiaudo pavasario parkai be lapų. 
Baisu prisiglaust prie šakelės nuogos...
Sustojęs maldauji dangaus eskulapų: 
„Išgelbėkit gamtą nuo šitos slogos...”

3. Marąuette parke

Plikam Marąuette parke pirmoji žolytė 
Dar vos tik iš suodino cemento kelias
Ir prašo dangaus debesėlį palyti —
Ir upėmis virsta asfaltinis kelias.

Magnolijų šakos, it žaizdos, raudonos 
Pavasario nuotakų pokyliui rengias.
Ir kyla iš kažkur toks prašantis tonas:
„Nors sprindį aukštos Escondido padangės...”

„Nors lašą karštos Kalifornijos saulės 
(Kaip meilė jaunų Hollywoodo poetų), 
Ir vienu mirksniu pasikeistų pasaulis — 
Ugningai sena Čikaga pražydėtų..."

Šiltadaržy nupirktą varganą tulpę 
Teta Talman gatvėj kaip skausmą sodina...
Einu ir mąstau ir meldžiuos „Mea culpa” — 
Per daugel išgerta bažnytinio vyno...

Lyg tartum girdžiu griaudžiant pirmą perkūną, 
Lyg žemė pavargus po kojom paslysta, 
Ir džiaugsmas, lyg žaibas, nubėga per kūną: 
Rytoj išvažiuoju į žydinčią Vistą!

(Prieš pat Bernardui Brazdžioniui išvykstant į Lietuvą, buvo 
išspausdintas jo naujausias eilėraščių rinkinys Po aukštaisiais 
skliautais. Knygos viršelį ir skyrių vinjetes piešė Paulius Jur
kus. Rinkinys turi 192 puslapius. Išleido Lietuvių dienų leidyk
la, 4364 Sunset Boulevard, Los Angeles, California 90029. Kaina 
— 12 dolerių minkštais viršeliais, 20 dolerių kietais viršeliais. 
Knyga gaunama pas leidėjus, o taip pat greitai bus gaunama pas 
knygų platintojus. Šiam Bernardo Brazdžionio poezijos rinkiniui 
buvo paskirta JAV Lietuvių Bendruomenės 1986 metų Litera
tūros premija.)
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Truputis apie teatrą, „Pabudimą” ir talentingus aktorius
' ' •

ZITA LEBEDZIUTE-KRUKONIENĖ

Teatras... Kur slypi jo pa
slaptis? Tiek amžių sugebantis 
pakylėti žmogų virš kasdienybės, 
apvalyti jo sielą, padaryti jį 
geresniu nors akimirkai. Taip 
galvojau, važiuodama namo iš 
talentingai pastatyto ir suvaidin
to Antano Škėmos „Pabudimo”.* 
Taip seniai neteko pergyventi 
teatro „stebuklo”. Žinau, dar 
kartą griebsiu skaityti pjesę, bet 
jau irgi žinau, kad skaitydama re
gėsiu ką tik matytus veidus ir 
scenas: nedrįstantį žiūrėti myli
majai į akis Pijų, moteriškai ža
vią Eleną, didvyriškai gražų 
Kazį, siaubingai šaltą Prano 
žvilgsnį ir nedrąsų, pasimetusį 
kunigą.

Tai buvo neeilinis įvykis Bosto
no kultūriniame gyvenime. Tą 
gerai jautė žiūrovai. Nuo pat pir
mosios scenos užsimezgė šiltas 
dialogas tarp aktorių ir žiūrovų. 
Dar niekada taip aiškiai nesijau- 
tėm esantys su savo tauta. Dar 
niekada jaunesnieji taip nebrau
kė ašaros už žmonių patirtas 
kančias siaubingais „drakono” 
laikais.

Savo pjesėje Antanas Škėma 
vaizduoja tris gerus draugus. 
Elena, Pijus ir Kazys vaikystėje 
kartu žaidė, kartu lankė 
mokyklą, gimnaziją. Pijus ir 
Kazys abu myli Eleną. Rodos,

* Arts Club Theatre trupės iš New York 
pastatymas. Kolektyvui vadovauja 
Arūnas J. Čiuberkis, Linda Pakri ir Paul 
Taylor Robertson. Spektaklio režisierė — 
Linda Pakri. Į Bostoną Arts Club Theatre 
pakvietė Lietuvių Bendruomenės Bostono 
apylinkės valdyba. Antano Škėmos ..Pa
budimo" spektakliai čia vyko 1989 m. sau
sio mėn. 7 ir 8 d.

Elenos širdis linksta prie Pijaus. 
Ji pabučiuoja jį. Apstulbintas Pi
jus kelias savaites nedrįsta pasi
rodyti Elenai į akis. Pagaliau 
sukaupia visą savo drąsą ir eina 
pasipiršti, tačiau pamato Kazį 
bučiuojant Eleną ir kažkur pra
dingsta. Tuo tarpu Kazys veda 
Eleną.

Ateina lemtingieji lietuvių tau
tai 1940-ieji metai, vėliau karas, 
pokaris. Kazys įsijungia į rezis
tencinę kovą. Yra sugaunamas. 
Pasirodo, kad jį tardys geriausias 
vaikystės draugas Pijus. Paaiš
kėja, kad jis buvo pabėgęs į 
Sovietų Sąjungą ir tapęs KGB 
tardytoju. Pijui svarbu išgauti iš 
Kazio adresą to namo, kuriame 
yra paslėpti ginklai. Žinodamas, 
koks' Kazys yra tvirtas ir užsi
spyręs, norėdamas jį paveikti, į 
saugumo komitetą pakviečia ir 
Eleną, kad padėtų įkalbėti Kazį. 
Tąčiau visi įkalbinėjimai bergždi, 
Kazys adreso neišduoda. Pijui yra 
įsakoma kankinti Eleną, tačiau 
ir tai neduoda laukiamo rezulta
to. Pijus, nebeištvėręs įtampos, 
nušauna Kazį. Elena nusinuo
dija.

Visą veiksmą į priekį tempia 
Pijus (Paul Taylor Robertson), 
Elena (Julija Nasvytytė) ir Kazys 
(Arūnas J. Čiuberkis).

Pijus — sudėtinga asmenybė. 
Mylėjęs savo tėvynę, Pijus 
pasuka kartu su okupantu. Kas 
tai? Naivumas, neviltis?... Į galvą 
vis lenda mintis: kuria vaga būtų 
pakrypęs jo gyvenimas, jei Pijus 
būtų vedęs Eleną? Būtų nenuėjęs 
į tokius kraštutinumus? Galbūt? 
Pijus — išdavikas. Bet kodėl gi 
nejauti jam pykčio, o tik gailestį?

Scena iš Arts Club Theatre Antano Škėmos „Pabudimo" pastatymo: Pijus (Paul Taylor Robertson) ir Elena (Julija 
Nasvytytė).

Ar tai aktoriaus sušildytas „vai
sius”? Aktorius nekaltina savo 
veikėjo — nes ar patys galim būti 
tikri, kaip pasielgsim sudė
tingomis gyvenimo aplinkybė
mis?

Paul Taylor Robertson gerai 
apgalvojęs savo vaidmenį. Šnirpš- 
čianti nosis, nagų kramtymas — 
tik kelios smulkmenos, o kaip 
gerai jos parodo Pijaus nevaly
vumą ir nervingumą. Arba 
prisiminkime jo akistatą su Ka
ziu: netvirtu tonu kalbantis, pa
šokantis ir vėl sėdantis ant kėdės, 
stiklą po stiklo geriantis Pijus — 

taikliom, bet taupiom detalėm 
aktorius piešia nepasitikinčio 
savim žmogaus portretą.

Per visą spektaklį Pijus vengia 
žiūrėti Elenai į akis. Meilė dar 
gyva, bet nepasiekiama, kaip 
buvo nepasiekiama ir tą šiltą va
saros naktį. Tada ją „pagrobė” 
geriausias draugas, dabar — 
gyvenimas. Tai kodėl gi Pijus 
kviečia Eleną tardymui? Jis gi 
gerai turėtų žinoti: kas pakliuvo 
slibinui į nasrus — neišėjo gyvas. 
Ir čia pasirodo kita Pijaus 
asmenybės pusė. Kaip nors — 
nors karty gyvenime — būti pra

našesniu už Kazį, nugalėti jį. Bet 
kokia kaina, net panaudojant 
mylimą moterį. Kaip žiauriai 
apsirinka Pijus. Negalima 
nugalėti Kazio — tautos didvyrio 
— būnant kraugeriu. Baisus bus 
jo pabudimas. Iš krūtinės išsilies 
skausmas:. „Aš pralaimėjau, nes 
išdrįsau jus tardyti”. Aktorius 
vilkdamas kojas, nusvirusiom 
rankom lėtai linguoja per sceną. 
Kaip baisu būti tėvynės išdaviku!

Eleną jos vyras Kazys pirmoje 
scenoje pavadino „rainu katinė
liu”. Tįkąjąipi pamatyti lengva- 
būdę,,: nelabaiprotingą, koke- , 

tuojančią gražuolę. Tačiau Elenai 
pasirodžius scenoje, supranti, kad 
įėjo protinga, savo vertę žinanti 
moteris. Aktorė šiltai piešia savo 
heroję: besišypsanti, vidiniu 
jaukumu apgaubta, truputį 
pakelta galva. Kodėl mes nema
tome įniršio Pijui už suimtą vyrą? 
Ar širdies kampelyje ji jaučia, 
kad Pijus nebūtų uždaręs jos 
virtuvėje ir nebūtų pavertęs tik 
„gera žmonele”? Už tai ji negali 
atleisti Kaziui. Priekaištas 
išsilies, kaip ilgai tramdytas 
skausmas. Paskutiniame pasima
tyme su vyru Elena bandys paaiš
kinti savo „pabudimą”: ji nebėra 
jaukus namų padarėlis, bet kovai 
pribrendusi asmenybė.

Elenos dvasios ryžtingumas 
atsiskleis pjesės pabaigoje. Kaip 
puikiai aktorei tai pavyks suvai
dinti! Tik prisiminkime Eleną po 
baisiojo kankinimo: dar ret
karčiais šmėkštels lūpose šyps
nys, bet koks jis bus liūdnas! Ir 
visa ji rodos pasens, sulinks, 
tačiau iš veido sklis ramuma ir 
atlaidumas. Ar dėl to, kad Elena 
jaučiasi moraliai laimėjus? Juk ji 
padėjo Kaziui neišduoti adreso! Ir 
kuo daugiau budeliai niekins jos 
kūną, tuo svarbiau Elenai taps 
nepasiduoti — neišduoti adreso. 
Nes kitaip Elena būtų likusi 
tik išprievartauta, palūžusia 
moterimi, o dabar ji nugalėtoja, 
drąsiai galinti žiūrėti Pijui — iš
davikui — į akis. Tai svarbiausia 
moralinė persvara. Aktorė Julija 
Nasvytytė tą puikiai perduoda: 
...Ant stalo Pijus padėjo nuodų 
tabletę ir žiūrovai jau žino, kad 
Elena greitai prarys ją. Neskubė
dama, automatiškais judesiais 
Elena išsiima iš rankinuko lūpų 
dažą, ranka kyla prie lūpų ir 
sustingsta. Elena tarytum įsi
sąmonina, kokia nesąmonė 
rūpintis šiuo momentu apie 
lūpas. Bet tik akimirksniui 
abejonė — lūpas Elena rūpestin

gai pasidažo, žvilgteri į veidrodėlį 
ir kyla nuo kėdės... I amžinybę 
eina ne sudergta moteris, bet 
graži, tvirta, skaisti kankinį.

Iš šių trijų vaidmenų aktoriui 
Arūnui J. Čiuberkiui teko sta- 
tiškiausias personažas: spek
taklio pradžioje mes matome 
Kazio tvirtumą, toks jis ir lieka 
iki pat mirties. Tai kurgi jo „pa
budimas”? Aštuonerius metus 
Kazys gyvena šalia žmogaus ir 
nesugeba pamatyti, kad ten ne 
vien „šiltas katinėlis”, bet ryžtin
ga asmenybė. Pirmą kartą jis 
apie tai susimąstys — labai trum
pam — po Elenos priekaištų. Ir 
tas supratimas turėtų tapti jam 
didele vidine kančia. Tačiau akto
riaus ištartas sakinys, deja, 
netapo esminiu, svarbiu, pa
rodančiu jo „pabudimą” (Reikėtų 
pabrėžti, kad pati pjesė tam me
džiagos neduoda. Antanas 
Škėma, taip puikiai parodęs 
Elenos „pabudimą”, tą temą 
toliau, deja, neišvysto.). Kančia 
Kaziui matyti prievartaujamą, 
nekaltą žmoną, bet irgi kančia 
staiga įsisąmoninti, kad nesu
teikė progos mylimam žmogui 
pasireikšti kaip asmenybei.,. Ir 
dabar jau per vėlu ką nors pakeis
ti ar atitaisyti.

Visas spektaklis pastatytas 
nepaprastai skoningai. Prade
dant dekoracijomis ir baigiant 
aktorių vaidyba. Geriausias tam 
pavyzdys — paskutinė aktoriaus 
Arūno J. Čiuberkio suvaidinta 
scena. Kaip lengva buvo pereiti į 
neįtikinamą melodramatiškumą. 
Tačiau aktorius saikingais mos
tais rodo savo veikėją. Profiliu 
stovintis, bandantis rankom užsi
dengti veidą, sulinkstantis ir vėl 
priverstas atsitiesti ir žiūrėti — 
kaip visa tai kraupiai baisu ir 
įtikinama!

...Beveik jau ir namuose. Kažin 
kaip ilgai reikės vėl laukti tokio 
spektaklio?

Nuomonės ir pastabos

Operoje „Trubadūras” 
su mintimis apie Lietuvą

Giuseppe Verdi „Trubadūras”, 
šiemetinis Lietuvių operos pasta
tymas, klasikinę muziką mėgs
tančios visuomenės buvo su
tiktas su džiaugsmu ir susilaukė 
didelio dėmesio bei įvertinimo. 
Eiliniam žiūrovui, stebinčiam 
išeivijos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą ir pirmą kartą pama
čiusiam Chicagos Lietuvių operos 
pastatymą, „Trubadūro” prem
jera padarė ne tik gilų įspūdį, bet 
taip pat sukėlė daug minčių ir 
analogijų, primenančių pačius 
sunkiausius lietuvių operos gyva
vimo metus Lietuvoje, kada ji 
buvo pasmerkta beveik visiškam 
sunykimui. Tik entuziazmas ir 
didelis noras ją išsaugoti ir 
išlaikyti ir buvo pagrindinės 
priežastys, kad ji nesunyko, o 
priešingai, ilgainiui iabai sustip 
rėjo ir išugdė daug puikių atli
kėjų. Su viena iš tokių — Irena 
Milkevičiūte ir mes turėjome 
progą susipažinti Chicagos Lie
tuvių operos scenoje. Aukšto lygio 
dainavimu ir subtilia vaidyba ji 
papuošė „Trubadūro” spek
taklius, kartu savo dalyvavimu 
pagerbdama nuoširdų mūsų 
operos kolektyvo darbą ir aukštai 
įvertindama patį Chicagos Lietu
vių operos teatrą.

Tačiau svarbiausia, kad per 
visą Lietuvių operos 33 metų 
gyvavimo laikotarpį Irena Milke
vičiūtė buvo pirmoji, kuri Chica
gos Lietuvių operą sujungė su 
Lietuvos operos ir baleto teatru, 
nors tą vienybę visą laiką simbo
lizavo kukli rūtos šakelė abiejų 
teatrų scenų užuolaidose. Po 
praėjusiais metais Vilniaus Jau
nimo teatro aktorių koncertinių 
pasirodymų New Yorko Židinyje 
ir Jaunimo centre, Chicagoje, po 
„Armonikos” ansamblio ap
silankymo pas Pietų Amerikos 
lietuvius, o „Ąžuoliuko” choro — 
Vasario 16 gimnazijoje, Vokie
tijoje, po tarptautinės klasės 

šokėjų Jūratės ir Česlovo Nor
vaišų ir Kauno muzikinio teatro 
solistų Aldonos Mikšytės ir 
Aniceto Kunčiaus koncertų 
Kanadoje, po gausių Vilniaus 
universiteto folklorinio an
samblio „Ratilio” koncertų 
didžiosiose Amerikos ir Kanados 
lietuvių kolonijose, Irenos Milke
vičiūtės atvykimas iš Lietuvos ir 
dalyvavimas Lietuvių operos 
naujame pastatyme Chicagoje, 
tai dar vienas džiugus reiškinys, 
sustiprinęs dvasinį ryšį tarp išei
vijoje ir Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių.

Nesinori prisiminti tų, dar taip 
neseniai įvairiomis progomis 
dominavusių balsų, piktai pasi
sakiusių prieš kultūrinius ryšius 
su Lietuva, nors daugelis supran
ta, jog tokie ryšiai yra tiesiog 
būtini, taip, kaip kiekvienam 
gyvam organizmui — tyras van
duo ir grynas oras. Kiekvienas, 
kuris dabar klausėsi nuostabiai 
gražaus Irenos Milkevičiūtės dai
navimo, šluostėsi ašaras „Ra
tilio” koncertuose ir kėlė ovacijas 
Jaunimo teatro aktoriams, visa 
tai pajuto savo dvasioje ir širdyje. 
O norint įrodyti, jog iš viso to 
gavo arba dar gaus kokią nors 
naudą Lietuvos okupantas, 
reikalinga turėti labai lakią ir ne 
visai sveiką vaizduotę.

* * *
Vyresnioji mūsų išeivijos karta 

gerai prisimena Operos teatro pa
statymus Kaune. Per trumpą 
laiką jame išaugo ir meniškai su
brendo daug puikių dainininkų, 
kurie buvo pradėję garsinti Lie
tuvos vardą ir užsienyje. Kipras 
Petrauskas jau turėjo tarptautinį 
pripažinimą.

Karo sūkuriai ir nauja sovie
tinė okupacija labai susilpnino 
Kauno operos teatro jėgas. Paga
liau ir pati lietuviškoji opera, 
taip pamėgta kauniečių, 1948 

metais, lyg kokia nusikaltėlė, 
buvo ištremta į Vilnių, kuriame 
tada lietuviškai kalbančių buvo 
mažai. Atrodė, jog opera liks be 
žiūrovų. Toji tremtis jai grėsė 
visišku sunykimu, jeigu ji ir 
toliau statys operas vien tik lie
tuvių kalba. Tačiau ji nesunyko, 
nesurusėjo, o metai po metų augo 
ir stiprėjo.

Pirmiausia lietuviškąją operą 
nuo sunykimo saugojo didieji to 
meto mūsų operos autoritetai — 
Kipras Petrauskas, Kazys Gu
tauskas, Veronika Dagelytė, Juo
zas Mažeika, Antanas Sodeika, 
Aleksandra Staškevičiūtė, 
Petronėlė Zaunienė ir kai kurie 
kiti. Tada operą sustiprino ne
seniai arba ką tik iš konservato
rijos atėjęs energingas ir kūry
bingas jaunimas, kuris pagrin
dinę operos naštą paėmė ant savo 
pečių. Tokiais buvo Valentinas 
Adamkevičius, Vladas Česas, 
Elena Čiudakova, Irena Ylienė, 
Irena Jasiūnaitė, Abdonas 
Lietuvninkas, Vlada Mikštaitė, 
Leonas Muraška, Zenonas 
Paulauskas, Jadvyga Petraš- 
kevičiūtė, Elena Saulevičiūtė, 
Rimantas Siparis, Jonas Sta
siūnas, Kostas Šilgalis, Hen
rikas Zabulėnas ir kiti. Visi jie 
anais sunkiais stalininio teroro 
metais sudarė antrąją lietuvių 
operos solistų kartą, kuri dabar, 
su retomis išimtimis, Vilniaus 
operos ir baleto teatre užleido 
vietą trečios ir net ketvirtos kar
tos dainininkams, kuriems ir pri
klauso Irena Milkevičiūtė.

Lietuvių operos įkūrimo Chica
goje idėja atsirado maždaug tada, 
kada laikai operai gyvuoti Lie
tuvoje buvo labai sunkūs. Operos 
teatrą perkėlus į Vilnių, labai 
trūko kai kurių balsų, ypač 
tenorų. Pagrindiniams tenorams, 
Kaziui Gutauskui ir Juozui In
drai, susirgus, visos pirmųjų 
tenorų partijos atiteko antrojo 
plano solistui Vladui Česui. Tik 
jo pasiaukojančio darbo dėka 
buvo išvengta gauti tenorą 
svetimtautį. Saugumo terorizuo
tas Kazys Gutuskas po kurio 
laiko į sceną sugrįžo. O Juozas In
dra, palaužtas progresuojančios 
džiovos, neseniai parsivežtos iš 

Vorkutos lagerių, perėjo dirbti 
dirigentu į Kauno muzikinį 
teatrą. Žymusis bosas Antanas 
Kučingis vis dar buvo kalinamas 
Sibiro lageriuose. 1953 metų pra
džioje buvo areštuotas publikos 
labai mylimas žanrinių vaidme
nų operoje atlikėjas Romanas Ma- 
rijošius. Daugelis iš operos ko
lektyvo artimųjų buvo areštuoti, 
įkalinti, ištremti ar net nužudyti.

Neretai spektaklių metu Vil
niaus operos ir baleto teatras 
būdavo apsuptas automatais 
ginkluotos kariuomenės žiedu, o 
patys spektaklio dalyviai į teatrą 
būdavo įleidžiami tiktai su spe
cialiais leidimais. Mat kartais 
valdžios viršūnės su savo tarnais 
pasiilgdavo Vakarų kultūros ir 
nupirkdavo visą teatro žiūrovų 
salę su 800 vietų. Tik saugu
miečių ir kariuomenės saugomi 
jie galėjo ramiai žiūrėti operos ir 
baleto klasiką... Rašančiajam 
teko būti liudininku, kada Čai
kovskio baleto „Gulbių ežero” 
spektaklio metu, prieš pat išėjimą 
į sceną, buvo areštuotas ir iš 
teatro išvestas vienas baleto 
artistas, apie tai net neįspėjus 
teatro vadovybės ir baletmeis
terio, tvarkančio spektaklio eigą.

Vilniuje operos ir baleto teatro 
direktoriumi buvo rusas. Didelę 
valią ir tiesioginius ryšius su sau
gumu turėjusi teatro kadrų sky
riaus viršininkė buvo jauna žydė. 
Vyriausias dirigentas — rusas, 
nors tada teatre dar tebedirbo 
žymusis dirigentas Mykolas 
Bukša. Vyriausiuoju baletmeis
teriu buvo paskirtas taip pat 
rusas, nors teatre dirbo talen
tingas baletmeisteris ir šokėjas 
Bronius Kelbauskas. Keli kon
certmeisteriai taip pat buvo nelie
tuviai. Pačią didžiausią valdžią 
teatre turėjęs partijos sekretorius 
buvo lietuvis pavarde Juodis, 
tačiau jis apie operą ir aplamai 
apie meną nusimanė tiek, kiek 
„kiaulė apie debesį”. Visur jam 
vaidenosi nacionalistai, fašistai 
ir liaudies priešai. Prieš pat 
Glazunovo baleto „Raimondos” 
premjerą jis privertė perdažyti 
didelę dalį jau paruoštų ir meniš
kai atliktų dekoracijų, nes jose jis 
įžiūrėjo skautų ženklą. Nieko ne

gelbėjo ir krūvos knygų su vidur
amžių spalvotų miniatiūrų repro
dukcijomis, įrodančiomis, jog vi
duramžiais skautų organizacijos 
tikrai nebuvo. Kadangi dekora
cijų cechas buvo bejėgis per 
keletą parų tas dekoracijas per
dažyti, ėjo jiems į talką net nakti
mis laisvieji solistai, choro artis
tai ir mes — studentai, teatre 
dirbę statistais ir mimansais, 
teatro meninės vadovybės pagar
biai vadinami bendradarbiais.

Nežiūrint tokių nenormalių 
sąlygų ir beveik nuolatinės 
įtampos už teatro sienų, pirmuo
ju pokario okupacijos dešimt
mečiu Lietuvos opera Vilniuje su
stiprėjo ir atliko svarbią misiją, 
padarydama didelį ir stiprų 
poveikį to meto akademiniam 
jaunimui ir naujai inteli
gentijai, nes tai buvo vienintelė 
meninio gyvenimo sritis, į kurią 
ilgai negalėjo prasiskverbti 
komunistinė ideologija. Operos ir 
baleto spektakliuose gėrio ir blo
gio problema, istorinė praeitis, 
patriotizmo ir idealios meilės pa
vyzdžiai, romantiški libretai, 
nuostabi muzika, gražus daina
vimas ir šokis, puiki vaidyba ir 
meniški scenovaizdžiai, pagaliau 
visų menų ir literatūros sintezės 
darnos suvokimas teikė tikrą 
poilsį ir laikiną užsimiršimą sun
kioje ir baisioje gyvenimo tikro
vėje. Tada už bažnyčios lankymą 
grėsė pašalinimas iš universiteto 

Scena U Lietuvių operos „Trubadūro” spektaklio — trečiąjame veiksme dainuo
ja Operos vyrų choras, viduryje su vėliava — bosas Algis Valiūnas (Ferrando).

Nuotrauka Jono Tamulaičio

arba instituto. Tiktai operos spek
takliuose jaunimas galėjo dažnai 
išgirsti ne tik pagarbiai tariamą 
Dievo vardą, bet ir ištisas maldas 
ir giesmes, pritariant net vargo
nams.

Didelis teatro žygdarbis buvo 
išgavimas leidimo pastatyti Ker- 
navičiaus operą „Gražiną”, nors ir 
su kupiūromis. Tačiau netrukus 
ji iš repertuaro buvo išimta, nes 
kažkas pastebėjo, jog ši opera 
„skatina nacionalistinius jaus
mus ir trukdo visuomenės idėji- 
niam-komunistiniam auklėjimui 
internacionalizmo dvasioje”.

* * *
Taip Lietuvių operos „Tru

badūras” Chicagoje sugrąžino 
mane į jau tolimą lietuvių mu
zikinio gyvenimo Lietuvoje pra
eitį. Taip pat šis spektaklis man 
sukėlė ir didelę nuostabą: kiek 
daug reikalinga turėti valios ir 
pasiryžimo kasmet statyti vis 
naujus operos spektaklius, kurie 
reikalauja ne tik didelio pasišven
timo, didelių aukų, bet ir niekam 
neduoda materialinio pelno. Kad • 
Chicagos lietuviai turi savo 
operos teatrą, Lietuvos vi
suomenė sužinojo tiktai prieš 
keletą metų iš kai kurių trumpų 
užuominų vietinėje spaudoje. 
Tačiau ir to užteko, kad sukeltų 
didelę nuostabą. Manau, jog ne
suklysiu pasakęs: kaip mokslo 
srityje lietuvių išeivija padarė 

stebuklą, išleisdama Lietuvių en
ciklopedijos 37 tomus, tokį pat 
stebuklą ji padarė meno srityje, 
jau daugiau kaip 33 metus išlai
kydama ir palaikydama Lietuvių 
operos teatrą Chicagoje. Kitų 
tokių pavyzdžių sunku surasti.

Lietuvių opera Chicagoje jau 
turi didelę, gražią ir turiningą is
toriją, kuri, deja, dar tebelaukia 
muzikinio meno istoriko plunks
nos. Tačiau tokio istoriko belau
kiant, reikėtų, kad paruošiamąjį 
darbą jau dabar padarytų ir patys 
operinio meno gerbėjai, o ypač da
bar esantys ir buvusieji to 
gražaus ir kūrybingo kolektyvo 
nariai. Reikėtų pradėti rašyti ar
ba užrašyti atsiminimus, surinkti 
į vieną vietą visus įvairioje spau
doje išbarstytus straipsnius, pro
gramas, plakatus, skelbimus, fo
tografijas, dokumentus ir visa 
kita, kas yra vienaip ar kitaip 
susiję su šios meno institucįjos 
gyvavimu. Iniciatyvos tokiam 
svarbiam darbui turbūt pirmieji 
turėtų imtis to teatro meniniai 
vadovai ir mecenatai. Dokumen
tinės medžiagos sukaupimas ir 
jos apibendrinimas kokiame nors 
proginiame leidinyje būtų didelis 
įnašas į bendrą mūsų tautos 
kultūros lobyną, turintis išlie
kamąją reikšmę. Toks leidinys 
būtų labai aukštai įvertintas Lie
tuvoje. O surinktoji archyvinė 
medžiaga galėtų sudaryti kurio 
nors lietuvių muziejaus Chicagoje 
skyrių, o gal net duotų pagrindą 
įkurti atskirą Amerikos lietuvių 
muzikos ir teatro muziejų. Labai 
reikalinga, kad pastatytieji spek
takliai būtų užfiksuoti ir garsi
nėse vaizdajuostėse.

Norisi tikėti, kad operos „Tru
badūras” pastatymu užsimezgęs 
ryšys su Lietuvos operos meis
trais jau nebenutrūks, kad jis 
Chicagos Lietuvių operos kolek
tyvui ir jo vadovams įkvėps nauju 
jėgų ir idėjų, ir kad tas gerafe ir 
gražus Chicagos Lietuvių operos 
teatras dar ilgai gyvuos ir garsins 
Lietuvą ir jos meninę kultūrą ir 
šioje Atlanto vandenyno pusėje. 
To nuoširdžiai norisi palinkėti 
visam Chicagos Lietuvių operos 
kolektyvui.

Vytautas Skuodis


	1989-05-27-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	1989-05-27-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	1989-05-27-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	1989-05-27-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004

