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Nuo mūsų priklausys, 
kokia bus Lietuva

Į Lietuvos bažnyčias grįžta muzika

Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministras Algirdas Sau
dargas, atvykęs į New Yorką, kur 
šią savaitę vyko pasitarimai, 
ruošiantis Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijai 
Paryžiuje, trumpai apsilankė ir 
Chicagoj, kur trečiadienio, spalio 
3 dienos, vakarą padarė pra
nešimą sausakimšai Jaunimo 
centro kavinę pripildžiusiems 
Chicagos ir apylinkių lietuviams. 
(Stebėtinai didelis buvo susirin
kusių skaičius, nors žinia apie 
susitikimą su ministru Saudargu 
gauta tik antradienio vakarą. Tai 
rodytų, kad lietuviškos radjjo pro
gramos ir savitarpio telefono 
tinklas veikia labai efektyviai, 
kai mums reikia susiburti Lie
tuvos klausimais.) Užsienio 
reikalų ministro Algirdo Sau
dargo mintys vertos dėmesio, jau 
vien dėl to, kad jo „rezervuotas 
optimizmas” (jo paties žodžiais ta
riant) reprezentuoja galbūt la
biausiai tinkamą laikyseną ir 
mums visiems Lietuvos ateities 
atžvilgiu. Todėl nors keletu iš jų 
čia norėtume su skaitytojais pasi
dalinti.

Nuo 1940 metų Lietuva buvo 
griaunama iš visų pusių, ji dabar 
užversta griuvenomis, nuo
laužomis, okupacijos įvestos sis
temos nuosėdomis — mes dar 
nematome tikrojo jos veido ir 
nežinome, kokia ji ilgainiui iš
kils, pradėjo savo kalbą Algirdas 
Saudargas. Lietuvą mums reikia 
atrasti iš naujo. Pasaulyje ji buvo 
išbraukta iš žemėlapių. Tačiau 
mes Lietuvą išlaikėme pačioje 
saugiausioje vietoje — savo 
širdyse. Iš naujo Lietuvą atrasti 
yra mums visiems kūrybinis dar
bas. Esame kaip archeologai — 
Lietuvos ieškodami, mes turime 
kasti vis gilesnius klodus.

Šis darbas jau yra pradėtas, pa
brėžė ministras, ir jam turi būti 
skiriamas visas mūsų dėmesys ir 
visos mūsų jėgos. Dvigubą mūsų 
tautos tremtį — Sibiro šaltį ir 
išbloškimą už vandenyno, kaip ir 
jos priespaudą savojoje žemėje, 
iš savo atminties ištrinti ne
galėsime, bet prie jų ir nebe- 
grįžkime. Kadangi — po daug 
metų pagaliau pajutome, kad 
Lietuvą užliejęs ledynas sustojo ir 
net pradėjo trauktis. Lietuvos 
atgimimo Sąjūdis kaip tik ir kilo 
iš noro atšildyti žmones nuo jos 
sukausčiusios baimės. Su kiek
viena viešai pasirodžiusia tri
spalve baimė tirpo. Kaune per 
pirmąjį Sąjūdžio suėjimą greti
moje mokykloje tūnojo pasislėpę 
milicijos daliniai su guminėmis 
lazdomis. O Antanas Terleckas iš 
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futliaro ištraukė Lietuvos vėliavą 
ir ja mojavo priešais vykdomojo 
komiteto pirmininką. Daliniai 
nesmogė. O tą vasarą Vingio 
parke, Vilniuje, jau buvo tri
spalvių jūra ir jos ženklino per
galę prie* baimę.

Kada lietuviai dalyvavo Sovie
tų Sąjungos Aukščiausios tarybos 
rinkimuose, kada rinko Lietuvos 
Aukščiausiąją tarybą, nebekreipė 
dėmesio, kad tų rinkimų taisyk
lės buvo rašytos senais sovie
tiniais laikais. Nes tikroji mūsų 
programa buvo tik Lietuvos 
nepriklausomybė. Ją atsteigėme 
Kovo vienuoliktosios aktu. Ir 
tada naujiems žmonėms reikėjo 
išeiti į politinį karą, panašiai 
kaip Lietuvos savanoriams 
1918-1920 metais į laisvės kovų 
laukus. Lietuvos vyriausybėje 
dirbantys žmonės nėra profesio
nalų politikų armija, jie yra sava
noriai. Bet kitokio pasirinkimo 
šiuo metu ir nėra. Jie privalo būti 
savos valstybės atstovais, mūsų 
valstybę rodyti pasauliui, pa
veikti ji, kad Lietuva būtų grą
žinta į kitų laisvų valstybių 
tarpą.

Lietuva šiuo metu yra ne
paprastoje padėtyje, kuri teikia 
ir progą, ir kelia riziką. Lie
tuva tebėra kryžkelėje tarp 
rytų ir vakarų — Rusijos plotų ir 
Vakarų Europos, tarp šiaurės ir 
pietų — mums šiuo metu ypač pa
lankių ir į save traukiančių skan
dinavų ir katalikiškos tradicijos, 
kaip ir mes, Vidurio Europos sla
vų tautų. Nuo mūsų priklauso, 
kokia Lietuva šioje kryžkelėje 
bus pastatyta.

Norėdami grįžti į pasaulio 
žemėlapį, lietuviai nėra išdidūs — 
jie priims pagalbą, moralinę, 
politinę, ekonominę, iš visų kitų 
valstybių, savo jaunimą siųs 
mokytis į užsienį. Tačiau Lie
tuvos ateitis priklausys ne nuo to, 
ką ji gaus iš pasaulio, bet ką ji 
pati pasauliui bus pasiruošusi 
duoti. Didysis mums klausimas 
šiuo metu — ką galime duoti Eu
ropai? Ir mūsų uždavinys — paro 
dyti, ką mes galime jos bendram 
gyvenimui duoti, ir įtikinti ją, 
kad mes verti grįžti į Europos 
tautų šeimą. Toliau jau smulkiau 
išdėstęs, kokiais žingsniais tas 
Lietuvos grįžimas į Europą jau 
vyksta diplomatinėje plotmėje, 
kokios jam kliūtys ir kokie mūsų 
palaipsniai siekiai artimoje 
ateityje, ministras Algirdas Sau
dargas išreiškė tvirtą viltį, kad 
tautos valia, įkūnyta Kovo 
vienuoliktosios aktu, išsipildys, 
kad Lietuva grįš į Europos lais- 

(Nukelta į 3 psl.)

LORETA VENCLAUSKIENĖ

Daugiau kaip prieš metus į 
Žilevičiaus-Kreivėno vardo 
muzikologijos archyvą Chicagoje 
buvo užėjusi viešnia iš Lietuvos. 
Ji prašė supažindinti ją su lie
tuvių kompozitorių religine 
muzika. Taip pat sakėsi Lietuvoje 
suorganizavusi jaunų mergaičių 
chorą, kurios labai noriai gieda 
pamaldų metu bažnyčioje. Choras 
jau suruošė kelis religinės mu
zikos koncertus, tačiau vadovė 
jaučia, kad per mažai išmano apie 
bažnytinės muzikos meną, ieško 
naujesnio repertuaro ir progų 
papildyti žinias apie dirigavimą 
ir religinės kūrybos istoriją. 
Viešnia buvo išeivijos lietuviams 
gerai pažįstamos estradinės dai
nininkės Gintarės Jautakaitės 
sesuo — Salvinija Jautakaitė, 
Lietuvos Valstybinę konserva
toriją baigusi prieš trejus metus.

Jaunos chorvedės norai supran
tami tiems, kurie pažįsta sovietų 
konservatorijų mokslo programų 
turinį. Lietuvos konservatorijoje 
studentai taip pat kol kas 
nestudijuoja religinės muzikos 
teorijos ir praktikos. Tiesa, jie 
išklauso bendrą muzikos istorijos 
apžvalgą tuo klausimu, tačiau ji 
yra neproporcingai trumpa, paly
ginus su kitomis kūrybos anali
zės temomis. Tuo tarpu senosios 
bažnytinės muzikos dėstymas, su 
visomis jos pažinimą skatinan
čiomis pratybomis, ruošiant pro
fesionalus, yra būtinas.

Salvinija Jautakaitė

Atgavus religijos laisvę, pa
laipsniui atgyja muzikinis 
bažnyčios gyvenimas. Dar anksti 
kalbėti apie kokius nors laimė
jimus,bet pradžia yra padaryta, 
ir j bažnytinį muzikinį gyvenimą 
pradeda sugrįžti jaunimas. Pir
miausia tas, kurio tėvai išliko 
praktikuojantys katalikai. Kaip 
pavyzdį čia ir prisiminėme Salvi
niją Jautakaitę, neseniai vėl at
vykusią į Ameriką.

Salvinija Jautakaitė Kauno 
Mergaičių kamerinį chorą subūrė 
1983 metais. Nuo 1989 metų jos 
gieda Kauno Katedroje per 
jaunimo šv. mišias. Chorui yra 
suteiktas „Giesmės” vardas. 

Šiais metais Jaunimo chorų fes
tivalyje Portugalijoje „Giesmės” 
choras buvo pripažintas geriau
siu. Jam vieninteliam buvo su
teikta proga dainuoti per Portu
galijos televiziją, o taip pat 
suruoštos koncertinės kelionės į 
daugelį šalies miestų. Taigi dar 
vienas lietuviškas choras, 
sėkmingai pasirodęs užsienyje. 
Tačiau jis skiriasi nuo kitų tuo, 
kad atstovauja ypač suaktyvėju
siai, tartum naujai atgijusiai, 
socialinei muzikos kultūros 
struktūrai — parapijos chorui.

Tai paskatino užmegzti pokalbį 
su jauna choro vadove, pasitei
raujant smulkiau apie ją, jos 
dainininkes bei kitus įvairius 
muzikinio gyvenimo įvykius 
dabartiniame Lietuvos gyvenimo 
laikotarpyje. Štai kai kurios to 
pokalbio ištraukos.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Kaip pavyko surinkti 
mergaičių chorą ir kiek jame yra 
dalyvių? 1

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Mano chore yra apie 50 mergai
čių nuo 13 iki 22 metų amžiaus. 
Taip pat yra parengiamoji grupė, 
į ją susirenka 7 ir 8 metų mergai
tės. Toje grupėje dainuoja 20 
vaikų. Kai kurie vaikai ateina iš’ 
muzikos mokyklų, kiti — iš pap
rastų vidurinių mokyklų. Kolek
tyvas nėra didelis, tačiau jį 
galėčiau pavadinti dvasingu 
žmonių būreliu. Rimtai repetuo
jame keturis kartus per savaitę 
po tris valandas. Todėl profesinis 
lygis sparčiai kyla. Pagrindinis 
mūsų tikslas — giedoti bažny
čioje. Toji aplinka mums labai 
patinka, jaučiamės tarnaujančios 
Dievui, turime progą formuoti 
savo charakterį, moralę ir pa
saulėžiūrą kryptimi, kurią drau
dė santvarka ištisus penkiasde
šimt metų.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Koks jūsų repertuaras?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Jo ieškau bibliotekose, padeda 
draugai iš užsienio, kitų chorų 
vadovai. Giedame bažnytinius 
motetus, ištraukas iš senųjų 
mišių (Palestrina, Orlande de 
Lassus, Felice Anerio, Vittorio, 
Stradella ir kitų). O iš lie
tuviškos muzikos kasdieninių 
bažnyčios apeigų metu giedame 
„Dangaus karaliene”, „Kryžiau 
šventas”, „Marija, Marija”, Sanc- 
tus iš Juozo Naujalio dvibalsių 
mišių, Jeronimo Kačinsko „Rex 
Christe” ir kitką. Sąrašas būtų 
ilgas.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Kokia, tavo nuomone, yra 
šiandien bažnytinės muzikos 
kultūros padėtis Lietuvoje?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ:
Muzika yra labiausiai neap

čiuopiama mūza, daranti žmogui 
giliausią poveikį. Tai labiau
siai nukentėjusi bažnytinio meno 
sritis. Jei freskos mūsų palaukė 
tą penkiasdešimt prievartos me
tų, tai muzika to negalėjo 
padaryti. Dvasingų kūrėjų — 
kompozitorių, chorvedžių, var
gonininkų, dainininkų — ne
ugdoma, ji degradavo. Ją būtina 
prikelti ir išvystyti kaip svarbią 
krikščioniškosios kultūros 
sudėtinę dalį. Tas atgimimas,

Angelas — Utenos bažnyčios detalė Vytauto Maželio nuotrauka

manau, jau prasidėjo. Greta per 
visus okupacijos sunkumus perė
jusių, pagyvenusių žmonių vadi
namųjų Sumos chorų, kuriasi jau
nimo chorai. Tai kunigo Graci
jaus Sakalausko, pirmojo baž
nytinės muzikos mokyklos įstei
gėjo Marijampolėje, Jaunimo 
choras, Šv. Mikalojaus bažnyčios 
Vilniuje Jaunimo choras, Kauno 
Katedros mergaičių ansamblis 
„Pastoralė”. Ypač pažymėtinas 
Vilniaus Katedros choras, 
kuriam vadovauja Rolandas Mu- 
leika. Jis dar studentas, šiais 
metais turėjęs progą studijuoti 
grigališkąjį choralą Paryžiaus 
konservatorijoje. Dvejų metų 
mokslo kursą Muleika išėjo per 
vienerius metus.

Kauno Katedros mergaičių choras „Giesmė”. Viduryje — choro vadovė Salvinija Jautakaitė.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Kaip manai, ko reiktų imtis, 
kad bažnytinio muzikavimo padė
tis pagerėtų?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Kuo greičiausiai prie visų 
katedrų ir bažnyčių reikėtų 
įsteigti mažytes bažnytinio giedo
jimo mokyklas, kuriose vaikai 
būtų iš pat pradžių mokomi gri
gališkojo choralo pagrindų, 
giesmių; kad jie patarnautų 
mišioms. Tai padėtų išsiugdyti 
naują bažnytinių muzikų kartą.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: O kaip tu įsivaizduoji 
praktiškąją to sumanymo pusę?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Manau, kad tai nesunku įgyven
dinti parapijos lėšomis. Gerai 

žinau, kad ir anksčiau, ir dabar 
vargonininkai gauna didesnę 
algą nei tarnaujantys valdiškose 
įstaigose.

Esu įsitikinusi, kad choras turi 
sugrįžti į bažnyčią, nes yra joje 
gimęs.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Ar daug turi bendraminčių 
šiuo metu Lietuvoje?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Ne, tikrai neturiu daug, bet 
manau, kad jų yra. Juk aš nepa
žįstu visų Lietuvos muzikų. Aš 
tikiu, kad yra labai daug pri
jaučiančių. Besikalbant, tenka 
išgirsti, kad kolegos sveikina 
mūsų veiklą, bet jie galbūt dar 
nėra dvasiškai pasirengę sugrįžti 
dirbti į bažnyčią.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: Ar nemanai, kad bažnyčioje 
dirbantiems vertėtų burtis į 
kokią nors draugiją?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Aš turiu tokią svajonę: šį rudenį 
prikalbinti dar keletą bendra
minčių ir kartu su Vilniaus Ka
tedros choro vadovu Rolandu 
Muleika surengti religinės mu- 
.^ikps,, feą^aiį, pakviečiant 
dalyvauti ne tuos chorus, kurie, 
išmokę vieną kūrinį, ateina 
koncertuoti į bažnyčią, bet tuos, 
kurie pastoviai jose gieda. Tai 
padėtų susiburti, susidraugauti, 
gal suorganizuoti kokį seminarą 
ir po to įsteigti tokią mažą 
draugiją, nuo ko viskas galbūt ir 
prasidėtų.

LORETA VENCLAUSKIE
NĖ: O kokie jūsų ryšiai su šiuo 
metu egzistuojančia Muzikų 
draugija? Ar ji turi kokį nors 
vaidmenį Lietuvos kultūriniame 
gyvenime?

SALVINIJA JAUTAKAITĖ: 
Jokio vaidmens nevaidina, mes 
jos visiškai nejaučiam.

Dar ilgai kalbėjomės su Salvini
ja Jautakaite — apie Sinoikijas, 
šį pavasarį įvykusį Kultūros kon
gresą Vilniuje, apie naujas 
bažnytinės muzikos kompozicijas, 
kurių Lietuvai labai trūksta, apie 
Kompozitorių sąjungos pastangas 
neatsilikti nuo gyvenimo. Svars
tėme jaunųjų žmonių studijavimo 
užsienyje problemas. Atrodo, kad 
į Lietuvos bažnyčias sugrįžta 
muzika. Tik giesmininkų vado
vams reikėtų papildomų žinių ir 
bažnytinės muzikos estetikos gi
lesnio pažinimo.



Nr. 195(36) — psl. 2 DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1990 m. spalio mėn. 6 d.

Tabor Farma dar gyva
įspūdžių nuotrupos iš 37-ojo Santaros suvažiavimo

KĘSTUTIS KEBLYS

Farma dar šiaip taip, bet visai 
neblogai laikosi Santara-Šviesa, 
kiek tai galima spręsti iš metinio 
suvažiavimo, su įprastu intensy
vumu praūžusio rugsėjo 6-9 d. 
ilgų savaitgalį. Nors šiais metais 
programos nepuošė nei ypatingos 
žvaigždės, nei šaunios staigmenos 
(nedalyvavo nė vienas Nobelio 
laureatas, nedainavo nė viena 
filmų artistė), bet ir intelektu
alinio peno, ir įdomumo užteko.

Lietuvos kultūrininkų ekipos 
Santaros suvažiavimuose jau 
nebėra viską užgožiančiu 
dėmesio centru, kaip tai būdavo 
prieš Sąjūdžio gimimą. Nežiūrint 
to, kviestiniai svečiai iš Lietuvos 
vis tiek įdomesni už savuosius 
kalbėtojus ir deklamuotojus, 
daug kartų matytus ir girdėtus. 
O šį sykį Tabor Farmoj lankėsi 
keletas visai šaunių pavardžių. 
Tad smalsu buvo jas pamatyti ir 
išgirsti kalbant.

Darius Kuolys nuramino abejo
jančius dabartinės Lietuvos 
vviausybės rimtumu. Apie jį, 
kultūros ministerį ir jauniausią 
žmogų ministerių kabinete, teko 
skaityti truputį pašaipių at
siliepimų vilniškėj spaudoj. Nė 
trisdešimt, o jau ministras! Ir su
važiavime jį pristačiusiems 
sunku buvo išlaikyti ministeriui 
deramą respektą bei atokumą. 
Bet Kuolys visus nuginklavo, pa
rodydamas dalykišką kultūrinės 
situacijos supratimą ir suge
bėjimą ieškoti gyvenimiškų išei
čių. Jo paskaita apie kultūrinę ir 
politinę Lietuvos sąmonę Radvi
lų laikais buvo lygiai įdomi, kiek 
ir jo pokalbiai ir pasisakymai 
diskusijose dabartinės kultūrpo- 
litikos klausimais.

Be Kuolio, iš Lietuvos svečių 
politiniais klausimais dar kalbėjo 
Kazimieras Motieka (žinomas 
Sąjūdžio aktyvistas, Vytauto 
Landsbergio dešinioji ranka 
Aukščiausiojoje taryboje) ir Rim
vydas Valatka (pažįstamas iš 
Gimtojo krašto skilčių, dabar At
gimimo redaktorius). Nė vienas, 
nė kitas daug optimizmo nepalie- 
jo. Motiekai artimiausiu metu 
Lietuvos politinės perspektyvos 
neatrodė tokios šviesios, kaip iš 
toliau dalykus stebintiems. Jis 
matė eibę pavojų ir iš buvusio di
džiojo brolio pusės, ir iš da
bartinių savųjų brolių. Savais 
broliais abejojo ir Valatka, kalbė
damas apie spaudos laisvės per
spektyvas Lietuvoj. Atrodo, kad 
apie demokratiją šnekėti smagu, 
bet ja gyventi — sunku. Spaudai, 
nepriklausomai nuo politinių 
grupių, metas dar neatėjo. 
Apskritai, visi trys kalbėtojai per 
daug nesigyrė atliktais darbais, 
neverkė dėl padarytų klaidų, esa
mą situaciją vertino patenki; 
namai, į ateitį žvelgė su nerimu.

Į pokalbį apie dabartinę Lietu
vos situaciją ir bėdas smarkiai įsi
jungė ir vietiniai — ne tik nuo 
kalbėtojų pulto, bet ir „iš 
publikos”. Nuo pulto toną davė

Santaros-Šviesos federacijos šiemetinio suvažiavimo dalyviai priešais Tabor Farm klojimą, kuriame vyksta suvažiavimų programos.
Jono Kuprio nuotrauka

Santaros-Šviesos federacijos suvažiavime, vykusiame šių metų rugsėjo 6-9 d. 
Tabor Farm, Sodus, Michigan: dr. Aleksandras Štromas, Valdas Adamkus, 
Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Darius Kuolys.

Jono Kuprio nuotrauka

Vytautas Kavolis ir Bronius 
Vaškelis, smarkiai kritikavę da
bartinės Lietuvos kultūrines ir 
visuomeniškas apraiškas. Per dvi 
dienas išsklaidytame simpoziume 
su Kuoliu juodu purkštavo dėl 
„paminklomanijos” ir dėl pavo
jaus Lietuvai patekti katalikų 
įtakon. Gausiose diskusijose 
„išeivijos balsas” skambėjo dar 
didesniu nekantrumu, nusi
vylimu ir didele daugybe pa
mokymų tautai kaip elgtis pro
tingai ir demokratiškai. Jei galė
tum susemt visus ten pasakytus 
žodžius, sumaišyt ir išsunkt 
esenciją, tai tasai balsas skambė
tų štai kaip: „Skandalas su tais 
broliais lietuviais! Jau net ištisi 
šeši mėnesiai praėjo nuo kovo 
11-os, o jie dar nieko nepadarė — 
nei rimtos demokratijos, nei lais
vos rimtos spaudos, nei eko
nomijos nesutvarkė, nieko. 
Stačiai nežino ką daryt — kalba, 
diskutuoja, ginčijasi, griauna 
vienybę ir nieko rimto neatlieka. 
Juk mes jau dvidešimt metų 
šiame klojime ir kituose 
kluonuose visus reikalus esam 
apsvarstę, ir turim visus at
sakymus į visas Lietuvos pro
blemas. Bet jie visai nekreipia 
dėmesio į mūsų surastus spren
dimus ir tik gaišina laiką blašky
damiesi. Ir kultūriniam gyve
nime visai galvas pametė: persi
spausdina ne tik Maceiną, bet ir 
pasenusį Šalkauskį, garbina 
Brazdžionį, nerodo jokio suge
bėjimo atsijoti tikrąsias vertybes. 
Be to, vėl įsileido tikybos dėstymą 
į mokyklas, ko gero taip apsileis, 
kad Bažnyčia vėl pradės diktuoti 

krašto kultūrai ir politikai. Siau
bas! Mes turim tuoj šokti ir 
mokyt juos proto bei išminties, 
nes kitaip bus galas...”

Įdomu, kaip jautėsi svečiai iš 
Lietuvos, taip intensyviai 
mokomi ir barami? Geriausiai, 
atrodo laikėsi Kuolys, su šypsena 
ir dideliais kantrybės ištekliais 
atsakydamas į užmetimus ir pa
tarimus. Mandagiai atsišaudė ir

Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio)

Paskaitos kultūrinėmis 
temomis

Algirdas Čaplikas jau ketverius 
metus dirba Vilniaus universite
to bibliotekos vicedirektorium. Jo 
tema: „Vilniaus universiteto bib
lioteka: istorija, dabartis, per
spektyvos”. Paskaitininkas nu
švietė bibliotekos kaip knygų 
saugyklos istoriją: ji kilo iš didikų 
rūmuose kaupiamų knygų rinki
nių; gaisrai Vilniuje žalojo bib
liotekos rinkinius. Po Antrojo 
pasaulinio karo dalis rinkinių 
buvo išvežta — kai kas atsirado 
Odessos, Petrapilio, Uppsalos ir 
kitų universitetų bibliotekose. 
1988 metais Lietuvos specfondų 
knygos „atgavo savo laisvę”. Iš

Valatka su Motieka, bet buvo 
momentų, kai atrodė, jog juo- 
dviejų kantrybė baigiasi.

Grįžtant prie paskaitų, be Kuo
lio, Valatkos ir Motiekos, iš
svečių dar skaitė Sigita Samuo- 
lienė, žinoma restauratorė. Jos 
tema lietė italų meistrų pėdsakus 
17 amžiaus Lietuvos pastatuose. 
Dar turėjo skaityti ir Gintaras 
Patackas. Skaityt jis skaitė, bet 
ne paskaitą. Patacko tema 
„Homo armageddonicus” iš tik
rųjų buvo šauni novelė, gal 
tiksliau — fantastinis feljetonas 
apie amžiais nesiliaujantį karą 
tarp poetų ir kritikų. Drąsus Pa
tacko žygis buvo maloni atvanga 
intelektualumu persunktą šeš
tadienį. Sako, kad abu Patackai 
buvo drąsūs ir per pradžioj 
suvažiavimo atliktus viešus 
pokalbius, šokiruodami ne tik 
ateistinį, bet ir feministinį San
taros sparną: Gintaras pri
sipažinęs, kad neseniai atradęs 
Dievą, o Tautvyda Marcin
kevičiūtė pasakius, kad dvejus 
metus sąmoningai pertraukė 
kūrybinį darbą, norėdama 
atiduoti duoklę motiniškumui... 
Pasirodo, į Tabor Farmą reikia 
atvažiuoti iš pat pradžios, o ne 
vien savaitgaliui.

Skaitė paskaitas ir vietiniai. 
Kaip įprasta, įdomiai ir sunkiai 
įkandamai apie postmoderniąją 
teologiją kalbėjo Algis Mickūnas. 
Tomas Remeikis aiškino apie 
politinę kultūrą dabartinėj Lie
tuvoj, pasiremdamas ten praves
tos apklausos rezultatais. Kasmet 
regima, bet niekad nenusibos- 
tanti Ilona Gražytė-Maziliauskie- 
nė kalbėjo apie klasiškosios 
literatūros motyvus naujojoj lie
tuvių poezijoj. Pavyzdžiais 
paėmusi Antano Jonyno ir Kor
nelijaus Platelio poeziją, ji 
įdomiai sūmezgė saitą tarp šių 
dviejų jaunų poetų laikysenos 
likimo atžvilgiu ir' klasikiriei 
graikų literathrėi būdingo 
dvasios-kūno bekonfliktiškumo. 
Nekuklu, bet vis tiek pasigirsiu, 
kad ilgą paskaitą apie ekologistų 

viso bibliotekoje daug įdomių 
retenybių: rankraščių, autografų, 
kartografijos, dailės, senų knygų. 
Du dabartiniai bibliotekos 
vadovybės rūpesčiai: išsaugoti 
bibliotekos rinkinius ateinan- 
čiom kartom ir modernizuoti bib
lioteką.

Vincas Natkevičius (Natkus) 
kalbėjo tema „Miškinio poezija”. 
Antanas Miškinis'— tai žaliojo 
Lietuvos kaimo ir Sibiro dainius. 
Matomas iš kaimo į miestą persi- 
kėlusio poeto dvasinis lūžis. Miš
kinio poezija turėjo tarsi tris 
etapus — Nepriklausomybės lai
kais parašyta poezija, „Psalmės” 
ir okupuotoje Lietuvoje parašytos 
eilės. Buvo įdomu išgirsti ir 
paskaitininko, ir kai kurių 
klausytojų, pažinusių Antaną 
Miškinį įvairiais jo gyvenimo 
tarpsniais, pasisakymus ir 
prisiminimus.

Santaros-Šviesos federacijos suvažiavime kalba Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos pirmininko 
pavaduotojas Kazimieras Motieka. Dešinėje — dr. Romualdas Misiūnas.

Jono Kuprio nuotrauka

ekscesus skaičiau ir aš, smarkiai 
užpykindamas Valdą Adamkų ir 
papiktindamas bent tris geras 
moteris iš rytinio pakraščio.

Duoklę kūrybiniam sektoriui 
suvažiavimas atpylė įprastine 
dailės paroda ir tradiciniu litera
tūros vakaru. Šių metų dailinin
ku buvo Arūnas Bukauskas, jau
nas fotomenininkas, dailės 
mokslus pradėjęs Lietuvoj, o 
dabar jau pasinėręs amerikietiš- 
kon aplinkon. Dideli ir įdomiai 
padaryti jo horizontalūs fotomon
tažai kabojo ne tik ant šoninių
kluono sienų, bet ir priekyj, už 
paskaitininkų stalelio. Taigi, kai
klausytojų dėmesys atsimušdavo 
į seklesnę paskaitos vietą, jų akys 
gtilėjo ganytis po smėlį’ ir jūrą 
centrinėj Bukausko kompozicijoj.

Literatūros vakaras buvo malo
nus, vietomis net linksmas. Pra

Pasitarimai

Kaip Europos lietuviškųjų 
studijų savaitėse jau įprasta, 
susidaro progų ir įvairiems 
pasitarimams — Europos Lietu
vių Bendruomenių pirmininkų, 
Lietuvių fronto bičiulių, atei
tininkų. Šiemet vyko dar ir 
mokytojų pasitarimas su Vil
niaus Pedagoginio instituto 
rektoriumi dr. Saulium Razma 
ir moterų pasitarimas, kurio 
metu kalbėjo literatūros profeso
rė Aušrinė Pavilionienė bei eko
nomistė ir deputatė Laima And
reikienė.

Europos Lietuvių Bendruome
nių pirmininkų susirinkime 
dalyvavo ir Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, PLB pir
mininkas Vytautas Bieliauskas 
ir JAV LB pirmininkas dr. An
tanas Razma. Teko girdėti, kad 
viena tema, kuri buvo gvilde
nama, tai turistų iš Lietuvos 
keliavimas į įvairius pasaulio 
kraštus, kai Lietuva dar neturi 
konvertuojamos valiutos. Šie 
turistai ne visi važiuoja pas 
gimines ar pažįstamus — jie at
siranda svetimame krašte be 
pinigų ir dažnai turi kreiptis į 
lietuvius dėl pagalbos, o tai ap
sunkina užsienio lietuvius, šiuo 
metu skiriančius savo lėšas tie
siogiai Lietuvos paramai ir jos 
bylos pasaulyje gynimui.

Studijų savaitės metu dalyviai 
pasirašė pareiškimą, kuris pra
sideda tokiais žodžiais: „Mes 
pritariame Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos ir 
Ministrų tarybos veiklai ir dar
bui, palaikome jas ir kviečiame 
visas valstybines, politines ir vi
suomenines Lietuvos jėgas kon
soliduotis ir nukreipti savo 
veikimą viena kryptimi — 
įtvirtinti Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę”. Antras 
pareiškimas, tai „Lietuvos Res
publikos ir lietuvių išeivijos ats- 

džioj Titus Antanaitis labai pa
vykusiai prisiminė a.a. Antaną 
Gustaitį, taikliai supindamas bio
grafines detales ir trumpas Gus
taičio eilėraščių citatas. Savo 
kūrybos skaitė dabar visur pas 
mus matomas Julius Keleras, 
svečiai iš Kauno Tautvyda 
Marcinkevičiūtė ir Gintaras Pa
tackas, o taip pat ir dažnas sve
čias iš Kanados Raymond Filip. 
Nedaug trūko, kad visą lite
ratūrinę programą būtų atlikę 
užsieniečiai, nes kviestieji vieti
niai neatvyko. Kad nesusidarytų 
klaidingas vaizdas, jog išeivijoj 
kūrėjų jau nebeliko, rengėjai grei
tom sumobilizavo Vitaliją Bogu- 
tai,tę ir Austę Pečiūraitę. Pirmo
ji paskaitė savo naujos poezijos, o 
antroji atliko trumpą multimedia 
spektakliuką. Žodžiu, išeivija dar 
gyva.

Santaros-Šviesos federacijos Šiemetiniame suvažiavime dalyvavę poetai Taut
vyda Marcinkevičiūtė ir Gintaras Patackas.

Jono Kuprio nuotrauka

tovų kreipimasis į pasaulio 
tautas ir valstybes”, kurį pasi
rašė Vytautas Landsbergis, Kazi
mieras Motieka, Vytautas Bie
liauskas ir Lietuvių Bendruo
menės kraštų valdybų pirminin
kai ar atstovai.

Mokytojų pasitarime buvo ne
labai daug dalyvių, nes kai kurie 
dar tebebuvo labai ilgai užtru 
kusiame LB pirmininkų susirin 
kime. Dalyvavo Pedagoginio in
stituto rektorius dr. Saulius Raz
ma ir PLB vicepirmininkė švieti
mo reikalams Milda Lenkauskie
nė. Susitikimo metu buvo

Be čia suminėtų buvo dar ir 
kitų kalbėjimų, įvykių ir 
nutikimų (vieną popietę sugriuvo 
būrys policininkų ir išsivežė 
naujuosius Tabor Farmos savi
ninkus; eina gandas, kad Farma 
vėl pereis Valdo Adamkaus 
nuosavybėn). Buvo apsčiai ir tra
dicinio tarpideologinio ir šiaip 
sau intelektsocialinio bendra
vimo bare ir prieškambaryj. Bet 
visko čia ir nesuminėsi. Aplamai, 
suvažiavimas prabėgo smagiai, 
nežiūrint to, kad jame nepaskai- 
tavo nei Šilbajoris, nei Keler
tienė, o ir Vytautas Kavolis, paly
ginus, mažai kalbėjo. Nors 
pagrindiniai rengėjai ir neina 
jaunyn, bęt.^nerjjijoą dar už
tenka, todėl šis savaitgalis Ta
bor Farmoj dar nei iš tolo nebu
vo panašus į paskutinį Santa
ros-Šviesos suvažiavimą.

iškeltos mintys apie galimybes 
įsteigti pavyzdines mokyklas po 
visą Lietuvą (pavyzdžiui, kom
piuteriais aprūpintą mokyklą). 
Iškilo diskusijų apie pramatomus 
naujus kursus Pedagoginiame 
institute ir Instituto rūpesčius 
dėl naujų patalpų.

Parodos, Tėvynės valandėlė, 
iškylos

Studijų savaitės metu vyko 
meno ir gintaro dirbinių parodos, 
išvyka į Keturių kantonų ežerą 
(išplaukiant iš Luzern’os), Tau- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Architektą Edmundą Arbą aplankius
JURGIS JANUŠAITIS

Šių metų birželio 25-oji, pasku
tinioji mūsų viešnagės diena gra
žioje Santa Monicoje. Besipa- 
kuojant daiktus, suskamba tele
fonas: būtinai aplankykite dar ir 
mus. Nors valandėlei. Senokai 
besimatėme. Būtų gera pasi
dalinti šių dienų Lietuvos ir 
išeivijos labai įdomiomis gyve
nimo nuotaikomis... kviečia į 
svečius rašytoja Alė Rūta Ar- 
bienė, mano jaunystės dienų 
mokslo draugo architekto 
Edmundo Arbo žmona. Po valan
dėlės Edmundas prie durų. 
Paslauga gera. Netrukus atsiran 
dame Albų namuose.

Namai gražioje vietoje. Tvar
kingi, gražiai prižiūrimi, bet 
neprabangūs, kaip kitų milijonie
rių. Viduje jauku. Sienose daug 
meno kūrinių — įvairių daili
ninkų tapybos darbai, jų tarpe ir 
dukrelės dailininkės Rasos dar
bai puikuojasi, o taip pat įdomūs 
šaržai, grafika ir Edmundo. Čia 
jau ir aštrios plunksnos vyras, 
žurnalistas, visuomenininkas 
Juozas Kojelis su žmona Elena.

Žvalgausi aplinkoje. Salono 
viename krašte Alės Rūtos darbo 
kampelis. Rašomas stalas ap
krautas rankraščiais, laiškais, už 
jo visose sienose knygų lentynos. 
O kiek čia sutelkta lietuviškojo 
žodžio, mūsų kūrėjų kūrinių, o 
taip pat tomų tomai ir pačios Alės 
Rūtos parašytų romanų, gerų, 
premijuotų. — Šis kampelis — 
mano gyvenimo dalis, neliečia
mas... įsiterpia Alė Rūta, lyg 
norėdama pažymėti, kad ir 
salonas čia tarnauja ne vien 
svečiams, bet ir kūrybai.

Na, tokiame maloniame susi
tikime nestokojoma įdomių, 
gyvenimiškų, mūsų buities 
pokalbių. Įdomus pasakotojas 
žurnalistas Juozas Kojelis, savo 
publicistika ir veikla žinomas 
lietuviškajai visuomenei. 
Skubame per skubančio laiko 
įvykius. Paliečiame mūsų 
organizacijų sėkmes ir nesėkmes 
apgailestaujame net mūsų 
veiksnių nesutarimą, giliau žvilg- 
telėjame į Lietuvių Bend
ruomenės pasirinktą kelią. O 
kolega Juozas, pasirodo, labai 
įžvalgiai net prieš plauką pa
braukia mūsų veikėjams.

Alė Rūta, maloniai besišyp
santi, mus, tariamus svečius, 
kviečia prie vaišių stalo. O kai 
ant stalo pakvipo kava puodu
kuose, malonioji šeimininkė į 
valgomąjį įeina nešina gražiu 
pyragu su žvakutėmis. Širdin 
dingtelėjo mintis — argi nebus 
Edmundo gimtadienis.

Neapsirikome. Edmundas 
užpučia žvakutes, jo veidu 
nuskuba maloni šypsena. Ne
svarbu metai, bet svarbu 
žmogaus atlikti šioje žemiškoje 
kelionėje darbai... taria Edmun
das, mintį kreipdamas į šalį. — 
Sveikiname, sveikiname, valio, 
valio Tau, Edmundai, ilgiausių 
metų... choreliu nusakome 
linkėjimus, o Juozas Kojelis tvir-

Architektas Edmundas Arbas, šių metų birželio 26 dieną šventęs savo 75-ųji 
gimtadieni.

tai taria: taip, svarbu darbai, 
žmogus, bet ne metų skaičius... 
Taigi rytojaus dieną, birželio 26, 
Edmundas atvertė deimantinio 
amžiaus gimtadienio lapą.

Pokalbiuose tad ir sugrįžtam į 
šio žmogaus nueitą kelią. Prisi
menu 1925 metų rudenį, kada 
mudu su Edmundu susitikome 
Kaišiadorių progimnazijoje. Ket
verius metus sėdėjome kartais ir 
viename suole. Taigi beveik 
vaikystės metai. Bet Edmundas 
tada jau skyrėsi iš kitų suolo 
draugų. Dailus berniukas. Dėvįs 
gražiai pasiūtą gimnazisto eilutę. 
Kartais bando paauginti il
gesnius plaukus, kol gimnazijos 
direktorė paliepia vėl kareiviškai 
juos nukirpti. O paskutiniaisiais 
mokslo metais net mergaitės- 
gimnazistės mesdavo į Edmundą 
malonų žvilgsnį... Nieko sau ber
niukas! — sakydavo.

Mudu su Edmundu, sėdėdami 
viename suole, niekada nesusi- 
pykdavome. O kai kada jis žvilg
terėdavo ir į mano sąsiuvinį, 
norėdamas užsitikrinti geresnį 
pažymį... Mokėsi kietai. Saky
čiau, gimnazisto terminu buvo 
„zubryliukas”. Bet visada tvar
kingas. O piešdavo tikrai gražiai. 
Žiūrėk, iš „perspektyvos” ir suku
ria kūrinį. Tas, atrodo, buvo jam 
įgimta, todėl vėliau gyvenimas jį 
nešė architektūros, grafikos ir 
šaržo link, kuo dabar gali didžiuo
tis. Jau gimnazijoje mudu „poli
tikuodavome”, net organizacine 
veikla rūpindavomės. Buvo malo
ni ir iki šiol išlikusi miela drau
gystė.

Edmundas pasaulio šviesą iš
vydo Karsokų kaime, Žaslių vals
čiuje, Trakų apskrityje, ūkininkų 
šeimoje. Tačiau rūpestingi jo tė
veliai norėjo, kad sūnus taptų 
„ponu”, tad ir panaudojo savo iš
teklius sūnaus Edmundo gerovei. 
Progimnaziją baigęs, įstojo į 
Aukšt. technikos mokyklą ir ją 
baigė Kaune. Negana to, Ed
mundą domino ir ekonominiai

mokslai, kuriuos studijavo 
Vilniaus universitete. Bet širdyje 
vis nerimas — traukė architek
tūra, kurią vėliau studijavo Vien- 
noje ir Stuttgart’o aukštojoje 
technikos mokykloje, Vokietijoje, 
o atvykęs į JAV 1950 metais 
baigė mokslus Lavvrence techno
logijos mokykloje, Detroite. Iš
laikęs reikiamus egzaminus, Ka
lifornijoj įsigijo architekto teises. 
Į savarankišką gyvenimą perėjo, 
įkurdamas savo architektūros 
bendrovę, kur sėkmingai verčia
si ir pelno savo šeimai duoną.

Edmundas Arbas yra suprojek
tavęs daugelį didingų, architek
tūriškai vertingų pastatų: 
lietuvių ambasados rūmus Bra
zilijoje, JAV paviljoną tarp- 
tailtinėje parodoje New Yorke, 
lietuviškąjį vasarnamį, paminklą 
mirusiam rašytojui Pulgiui 
Andriušiui Adelaidėje, Australi
joje. Suprojektavo Pasaulio 
lietuvių inžinierių-architektų 
sąjungos PLIAS/ALIAS ženkliu
ką. Paruošė ekonomiškų namų 
projektą. Šie darbai konkursuose 
laimėjo pirmąsias ir vieną 
trečiąją premiją. O kai Los Ange
les lietuviai susirenka į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią, 
nejučiomis prisimena architektą 
Edmundą Arbą, nes pagal jo 
projektą dekoruota ši bažnyčia, 
dabar įgavusi tautinės archi
tektūros ir meno pobūdį.

Šalia profesinio darbo ir rūpes
čių, Edmundas pasuka ir į 
lietuviškosios veiklos plotmes. 
Aktyviai dalyvauja Pasaulio lie
tuvių inžinierių-architektų sąjun
goje, centro valdyboje eidamas vi
cepirmininko pareigas, Lietuvių 
fronto bičiulių taryboje — vi
cepirmininkas, Baltic Studies ir 
Rezoliucijoms remti komitetų 
generalinis sekretorius. Profesi
niais ir kitais klausimais rašė 
mūsų spaudoje, bendradarbiau
damas Technikos žodyje, Aiduo
se, Lietuvių enciklopedijoje, l 
laisvę, Lietuvių dienose, Drauge.

Šv. Jono vardo atviro lauko koplytėlė — architekto Edmundo Arbo projektas.

Dalyvavo Mokslo ir kūrybos sim
poziumuose, skaitydamas archi
tektūrą gvildenančias paskaitas. 
Paskaitas skaitė įvairiose lietu 
vių kolonijose, o 1987 metais Vil
niuje. Paskaitų temos: lietuvis ar
chitektas, lietuvių architektūra, 
architektūros reikšmė gyvenime, 
architektas ir visuomenė. Tai vis 
labai įdomios, nors grynai 
mokslinės temos. Iš viso savo sri
ties mokslinių straipsnių spau
doje yra paskelbęs apie keturias
dešimt, jų tarpe ir amerikiečių 
spaudoje.

Šalia architektūros, Edmundas 
Arbas domėjosi ir laisvalaikiais 
praktikavo meną, sukurdamas 
labai įdomių grafikos, šaržo, gam
tovaizdžių, abstraktų, gėlių ir 
architektūrinių planų darbų, 
kurie buvo eksponuoti įvairiose 
meno parodose Los Angeles ir ki
tuose Amerikos miestuose.

Kai sklaidžiau savo draugo 
Edmundo Arbo nueito gyvenimo 
ir darbų knygą, galvojau — darbš
tus šis tėvynės sūnus, ėjęs sun
kiais keliais į gyvenimą, bet daug 
atlikęs ir tikrai gali tarti: buvo 
prasmingai gyventa. Tad ir metų 
skaičius, kaip jis sakė, visai ne
svarbu. Valandėlę pasižvalgome 
Edmundo darbo kambaryje. Ant 
sienų kabo ir ant stalo guli daug 
jo kūrybos ir architektūros darbų. 
Tai gyvenimo prasmės įamži
nimas.

Rengiamės su mielaisiais Ale 
Rūta ir Edmundu atsisveikinti. 
Metu paskutinį žvilgsnį į mielą 
sukaktuvininką. Jo veide likęs iš 
jaunų dienų išdidumas, bet 
maloni šypsena lydi jo išgyve
nimus. Galvą puošia rude 
nėjančio gyvenimo šarma, bet jis 
išlikęs tiesus ir, rodos, tokių pat 
veido bruožų kaip tada, kai li
kimas mus buvo suvedęs vaikys
tėje. Alė Rūta įrašo savo knygoje 
Margu rašto keliu prasmingą 
įrašą. Lėktuvui skrendant padan
gėmis Daytona, Florida, link, 
keliavau ir aš rašytojos išsakytu 
nuostabiai gražiu margo rašto 
keliu. Gražios akimirkos nusku
bėjo. Liko vėl sugrįžę anų dienų 
prisiminimai, o vaizduotėje lieka 
mieli rašytoja Alė Rūta ir archi
tektas Edmundas. Gal vėl kada 
susitiksime...

Ateities 
savaitgalio 
programa

Penktadienis, spalio 12 d., 
7:30 v.v. — literatūros ir dailės 
vakaras Jaunimo centro ka
vinėje, Chicagoje. Programoje: 
poetai Edita Nazaraitė ir Julius 
Keleras, Juliaus Kelero naujojo 
eilėraščių rinkinio Baltas kalė
daitis (Chicaga: Ateities literatū
ros fondas, 1990) sutiktuvės, Edi
tos Nazaraitės dailės darbų 
skaidrės.

Šeštadienis, spalio 13 d. — pa
skaitos ir svarstybos Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chica
goje.

9:00 — kava ir registracija.
9:30 — Povilas Žumbakis: 

„Galimi sunkumai, keičiant tei
sę Lietuvoje”.

11:00 — Stasys Lozoraitis: „Iš
eivių įnašas į Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą”.

1:30 — Vytautas Vygantas: 
„Valstybinė dinamika — krikš
čioniškas žvilgsnis”.

3:00 — Audra Kubiliūtė, Aidas 
Palubinskas, Edvardas Tuskenis, 
moderatorius Juozas Baužys: 
svarstybos apie politines asmeny
bes ir organizacijas Lietuvoje.

7:00 — Ateities žurnalo vakaras 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
(vietos rezervuojamos, skambi
nant 312-434-2243).

Sekmadienis, spalio 14 d. — 
savaitgalio programa vyksta 
Ateitininkų namuose, Lemont, 
Illinois.

11:00 — šv. mišios Lietuvių 
katalikų misijos koplyčioje.

1:00 — Stasys Vanagūnas: „Re
formos klausimai valstybingumo 
teisėje”.

2:00 — Edita Nazaraitė: „Rašy
tojo laisvė diktatūroje ir demok- 
ratiioie”.

Julius Keleras Šios vasaros Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitėje, įugpjūčio 12-19 d. Dainavoje, Manchester, Michi- 
gan, autogratuoja savo naujų poezijos rinkini „Baltas kalėdaitis”. Vytauto Maželio nuotrauka

Miegas turi ištirpusios žvakės formas, sakau tau, — 
bet kaip virpa gyvenimo pirštai gedulingoj rugsėjo 
procesijoj. Amžinas mirties gurkšnis skalauja maldą 
kartojančias lūpas kaip nuolat mušąs šaltinis, Neverta 
raudoti, kuomet kyla didingai viltis, aptemdžiusi priemiesčių 
skurdą ir miesto tyliąsias minias rugsėjo sekmadienį 
parke. Neverta raudoti, kuomet liūdesys pripila sklidiną 
saują tamsaus kaip arterinis kraujas medaus. Neverta 
raudoti, kuomet purvini gėrėjai vakarop drumzlinose 
akyse namopi parsineša nuovargį, gėlą, ir ūmo galia 
ilgai dar tuos kambariuos kariauja su bręstančiu miegu

Sausas išdžiūvęs lietus paliko languos įspaudą šiąnakt, — 
tu jį lengvai nugalėsi, bet ar įveiksi fosforu tviskančią 
ribą, skiriančią mus nuo vaikystės: atvirų šulinių, į kuriuos 
kitados kopėtėlėmis leidosi saulė, palaidūnės žolės, įsiskverbiančios 
net į mirusių akmenis, susiraizgančios tarp paminklo raidžių, 
kurios niekam neatleidžia. Juk meilė — žaizda, aistringa aitvaro 
juosta, pramušusi skliautą, išdidžią ir melsvą vienatvę, 
virpantis balsas, pavojingai nokinęs žodžius. Ar dar yra 
tavyje kalnų ir upelių, kurie niekam nepriklauso? Norėčiau 
pereiti tais slėpiningais apyaušrio slėniais, nuskint 
nepažįstamą uogą, ir ją palikti jau negyvenamoj bičių drevėj

Miegas primena mirtį, bet dar daugiau meilę, nokstančią 
rytui. Kelkis anksti, ir tu pamatysi, kaip skalauja šviesėjančią 
gamtą raibuliuojanti saulės srovė, kaip tylūs pabudę balandžiai 
suglaudžia snapus dar vienai dienai, kaip atsiklaupę purienos 
sukalba rožinį vėjui, pakrantėje tykančiam vienišos, tik pakilusios 
burės atviram ežere. Atsibusk, ir matysi, kaip silpnutės jūros 
smiltys šaukiasi Dievo, kaip priemiesčiuos kyla audra, ir nuplėšti 
kalendorių lapeliai sklaidos ir krenta, sklaidos ir krenta, 
kaip ir visa, ką galim pajusti čia ir dabar, o tai niekados 
nesikeičia. Kelkis anksti, ir tu pamatysi, kaip meilė nugali 
mirtį, kaip plėšo pilkas mėnesienų įkapes bręstanti saulė, 
kaip žadą atgauna staiga nebylys, nakvojęs ant suolo parke, 
tu pamatysi, kaip žvėrių pėdsakais seka blunkantis mėnuo.
Sakau tau: miegas turi ištirpusios žvakės formas, bet jos 
nelauktai atgijusios tampa šviesa, ūmia ir bejėge

Akrihs ant drobės, 18” x 24”

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)
vų tautų bendriją. Nors ji turės 
visas tas problemas, kurias turi 
kitos laisvos tautos, tačiau ji bus 
laimėjusi pagrindinį dalyką — 
Lietuva gyvens laisvėje.

Klausantis Lietuvos Užsienio 
reikalų ministro ramių ir pa
svertų, o tačiau ryžtingų 
žodžių tos pačios dienos vakarą, 
kada pasaulis džiūgavo, nors ir 
rezervuotai, dėl Vokietijos susi
jungimo — daugeliui reiškiančio 
Antrojo pasaulinio karo pa
darinių galą ir žaizdų užgydymą, 
viena buvo aišku — dabar yra 
mūsų eilė: visais būdais tvirtinti 
pasauliui (oficialiuose forumuose, 
spaudoje, viešąją opiniją formuo
jančiuose kanaluose), kaip daro 
mūsų vyriausybė ir jos atsto
vaujama tauta — tėvynėje ir išei
vijoje, kad jokiu būdu Antrasis 
pasaulinis karas nėra pasibaigęs, 
kol Baltijos kraštų aneksija dar 
nėra panaikinta. Tie, kurie siekia 
Europai laisve ir teisingumu 
paremtos ateities, turi išgirsti ir 
šią paskutinę sąlygą jų trokšta
mai naujai tvarkai — jei jie to 
nenorės girdėti, tegul tai nebus 
dėl to, kad mes nesirūpinome 
jiems tai priminti. (a. a. U.)
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Mistiškai tyra Danguolės Jurgutienės gamta
JANINA UDRIENĖ

Kai pasaulyje verda įvairūs 
žiaurumai ir neteisybės ir kas
dieną žmonių išgyvenamos kan
čios realiai perteikiamos moder
nios technologijos priemonėmis, 
dažnai jaučiamės priblokšti tų 
įvykių bei asmeninių pergyveni
mų taip, kad kartais norisi 
pabėgti į kokį ramų kampelį, kad 
galima būtų šiek tiek pailsėti. 
Tokios psichologinės ir dvasinės 
atgaivos suteikė Danguolės Šepu- 
taitės-Jurgutienės dailės paroda, 
surengta Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės šių metų 
balandžio 21-22 d. Kultūriniame 
centre, užangažuodama žiūrovo 
visapusį dėmesį ir perkeldama į 
nekasdienišką vaizduotės pasau
lį. Tai švelniai ekspresionistiškų 
kūrinių pasaulis: šokančių linijų, 
žėrinčių spalvų, išraiškių formų 
— skaidrios dienos ir mistiškos 
nakties pasaulis. Danguolės 
Jurgutienės kūryba nesukelia 
erzelio, bet vilioja kartu su kūrėja 
pajusti tikrovę vidine sielos 
akimi.

Ši ypač sėkminga paroda sutel
kė dailininkės praėjusių dvejų su 
pusę metų darbo rezultatus. Buvo 
išstatyta aštuoniolika drobių ir 
dvidešimt trys mišrios technikos 
kūriniai ant lakštų. Šie kūriniai 
sudaro du dailininkės ciklus: 
„Vaizdai’ ir „Atspindėjimai”.

„Vaizdų” ciklas atliktas akri
linės tapybos technika. Čia 
vyrauja gyva spalvinė nuotaika, 
skambus braižas ir vitališka, bet 
jauki erdvė. Tikrovės medžiaga 
perkurta, kadangi, net ir gamto
je tapant, tiek kompozicija, tiek 
spalvinė struktūra vis tiek tam
pa išrastinėmis. „Įtemptos 
spalvinės gamos priemone siekiu 
išgauti jausminį suvokimą gyvos,

Gintarės Uogintaitės menas 
— ne kalba, o kontempliacija

ALGIMANTAS KEZYS

Sakydamas, kad dailininko kū
ryba nėra kalba, o kontemp
liacija, turiu omeny tai, kad ne 
visi meno kūrėjai vartoja savo 
kūrybą kaip alfabetą perduoti ki 
tiems savo idėjas, nuotaikas ar 
pasidalinti su jais savo atrastu 
grožiu. Šiuo atveju meną reikėtų 
kategorizuoti kaip kalbą, kurios 
pagrindinis raison d’etrc — 
komunikacįja. Bet yra dailės ats
tovų, kurie nesiekia savo menu 
prašnekėti ar paversti savo 
kūrybą komunikacijos priemone. 
Tokios dailės kūrėja galima lai
kyti Gintarę Uogintaitę, viešnią 
iš Vilniaus, surengusią savo per
sonalinę parodą Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, vykstančią 
nuo šių metų rugsėjo 21 ik i spa 
lio 14 dienos.

Gintarė Uogintaitė yra tapyto

Dailininkė Gintarė Uoffinti.ilė .avo sU < Palangoje, Lietuvoje.

Dailininkė Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė prie savo kūrinio „Nakties sparnai' 
(mišri technika, 32” x 44") iš „Atspindėjimų” ciklo.

mus amžinai supančios, vis atsi
naujinančios gamtos, — noriu, 
kad ta nesibaigiančios gamtos di
namika pulsuotų paveiksluose”, 
sako Danguolė.

„Atspindėjimų” ciklo tematika 
įžvalgi, sudėtinga mišrios tech
nikos ir kolažo faktūra įdomi. Čia 
dailininkė vis mėgsta eksperi
mentuoti naujomis medžiagomis, 
priemonėmis, norėdama sukurti 
mistišką, paslaptingą mėnesienos

ja, 1981 metais baigusi Lietuvos 
Valstybini dailės institutą, po to 
tapusi laisva dailininke. Ji 
priklauso Lietuvos dailininkų 
sąjungai. Pirmoji jos tapybos 
paroda buvo Kaune 1986 metais, 
antroji Vilniuje 1989 metais. Ši 
yra jos trečioji.

Savo tapiniuose Uogintaitė 
vengia kelti globalines, socialines 
ar šiaip tematines problemas. Jai 
atrodo, kad mene visa tsi yra 
nesvarbu. Anot jos, buitinis ar 
net forminės problemos turi 
tapyboje būti paliktos nuošaly. 
Tapytoją turi žavėti mažiau 
apčiuopami dalykai, pvz., spalva, 
kompozicija, struktūra — pačios 
iš savęs, be komentarų, kaip 
muzikoj garsas. Uogintaitė, aiš
ku, neneigia tematikos vietos 
m nuošė Ji prisipažįsta, kad tam 
I krų tematikos užuominų at

randa ir jos kūryboj. Ji tapo 

erdvę. „Atspindėjimų” nuotaika 
dažnai melancholiška, bet kai 
kada šokanti, energinga. Domi
nuoja tamsesnės, sodrios spalvos, 
o tonalinė kompozicija tampa pa
grindine, stipria išraiškos prie
mone. tyras mėnulio lankas 
(amžinybės simbolis) plaukia 
paveikslo erdvėje vis kituose 
kompoziciniuose deriniuose. Jis 
išniręs neįprastoje vietoje iš 
tamsių nakties formų, nepropor- 

lietuviškus dievukus, bažnyčias, 
natiurmortus, Lietuvos peizažą. 
Šių vaizdų formos ją domina, nes 
jose ji pajėgia atrasti siužetų, 
kurie jos dvasioje sukelia 
nostalgiją bei dvasinį pakilimą. 
Lietuva, jos praeitis, jos kančių ir 
laimėjimų simbolika sudaro Uo- 
gintaitei kontempliaciją ugdantį 
siužetą. Lietuviškieji vaizdai jai 
rūpi, bet ne kaip tematika, o kaip 
medžiaga bandymams rasti save 
pačią. Šis savęs atradimas atrodo 
jai kažkas gyvo, pulsuojančio. 
Peizažus ar natiurmortus ji 
paverčia abstrakcijomis, nes per 
gryną spalvą ir formų paprastu
mą ji geriau prieina prie savo 
vidinės ekstazės. Tačiau ji žiūri, 
kad tas abstraktusis paveikslas 
nebūtų šiaip sugalvotas, bet kad 
jis būtų atradimas ar galimybė 
išgyventi savo jausmus. Savąją 
tapybą Uogintaitė prilygina mu- 

cingas, įsipynęs šakose, įkritęs 
tarp žiedų, ar kaip vaiduoklis 
telkšo vandens paviršiuje. 
Judesys ir suabstraktintų formų 
mįslė nukelia žiūrovą į kada nors 
pergyventų mėnesienų skamban
čią erdvę.

Prieš kiek metų dailininkė 
buvo nutapiusi „Įvaizdžių” (Im- 
ages) seriją panašia tema. Bet, 
kaip ji sako, „Šis .Atspindėjimų’ 
ciklas tai mano dar privatesnis 
peizažas, atradęs pradžią šeimos 
tragedijoje, susitelkęs metų 
tėkmėje. Tas tamsos ir šviesos 
žaismas ar grumtis vis manęs 
nepaleidžia. Amžinos gamtos pei 
zažas sezonų pasikeitime įsiū
buoja mano kūrybines jėgas, o 
kažkoks vidinis sielos kampelis 
skatina, net angažuoja pasinerti 
į vidinį pasąmonės atspindžių 
peizažą, nepriklausantį nuo egzis
tuojančio išorinio pasaulio.”

Danguolės Jurgutienės kūryba 
rodoma įvairiose Michigan’o dai
lininkų parodose ir dažnai at
kreipia jury komisijų bei meno 
kritikų dėmesį. Detroit News 
laikraščio meno kritikas Bill Tali 
šitaip atsiliepia: „Danguolė Jur- 
gutienė pasižymi laisvu, ritmišku 
spalvų potepiu, ypač įdomiai 
naudodama spalvų sluoksniavi
mą, išgaudama turtingas spalvi
nes kompozicijas.” Posner galeri
ja Detroito priemiestyje turi 
įsigijusi jos paveikslų.

Aplamai, Danguolės Jurgutie
nės kūryba patraukli, nes rišasi 
su mistiškai tyra gamta. Kultū
ros centre vykusioje jos parodoje 
išstatytos dvi plastinio mąstymo 
formos „Vaizdai” ir „Atspindėji
mai” žiūrovui, šalia atgaivos ir 
estetinio pasitenkinimo, suteikė 
ir įžvalgą į gamtos ir žmogaus 
sąveiką.
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zikos menui ta prasme, kad ir 
vienas, ir kitas bando šį tą 
parodyti ar pasakyti nekonkre
čiai.

Uogintaitė, leisdamasi į savo 
dvasios vidų per spalvas ir per 
formas, kuria savo vidinį pasaulį,
kur pats spalvos grožis, teptuko Einsiedeln bažnyčioje. Jas auko- 
pabraukimas, linijos grakštumas 
sudaro grožio esmę ir paveikia jos 
dvasią. Ji žavisi Kandinskio spal
vų potėpiais, mūsiškio Prano Gai
liaus minimalistiniais juodų lini
jų mostais. Jai svarbu „kaip”, o 
ne „ką”. Bet labiausiai jai im
ponuoja kontempliatyvi nuotai
ka. I jos lūpas kitas jaunas daili
ninkas įdėjo žodžius^ išreiškian
čius jos dvasinę būseną, kai ji 
paskęsta kūrybinio įkarščio gel
mėse. Tas dailininkas yra Vy
tas Sakalas, paskelbęs savo 
kūrybos „credo” neseniai pasiro
džiusiame jungtinės lietuvių dai
lininkų parodos kataloge Religi
ja lietuvių mene. Jis ten rašo: 
„Formos gali būti apvalios ar 
kampuotos, paprastos ar sudėtin
gos, didelės ar mažos, spalvingos 
ar bespalvės, plokščios ar gilu
minės. Man pats darbo procesas 
yra svarbesnis už šias paviršu
tiniškas kategorijas. Kai žvelgiu 
į tuščią drobę, popierių ar aliu
minį, man pasirodo įvairūs taš
kai, linijos, formos. Jie tampa 
kažkokiais apsireiškimais ar net 
haliucinacijomis. Tada imu jas 
piešti ir spalvinti. Po truputį 
vystosi paveikslas. Dažnai jis 
visiškai pasikeičia. Šio proceso 
metu patenku į mistinę būklę ir 
tol dirbu, iki pasibaigia suma
nymų srautas, ir paveikslas 
pasidaro gyvas. Tada darbą 
laikau baigtu. Kai, vėliau su
grįžęs prie to paveikslo, į jį 
įsižiūriu, vėl patenku į mistinę 
nuotaiką. Tą patį man pasakė ir 
kai kurie žiūrovai. Šitaip 
paveikti savo žiūrovą yra mano 
svarbiausias tikslas” (p. 46).

Šiuos Vyto Sakalo žodžius Uo
gintaitė cituoja kaip savus. Juose 
glūdi jos meno teisingas suvoki
mas: ji išgyvena savo kūrybą kaip 
mistinę būklę, kurios pagauta ji 
tapo savo spalvas ir kuria savo 
formas.

Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė „Aurora”” '
Iš „Atspindėjimų" ciklo

Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė

(Atkelta iš 2 psl.)
tos vakaras. Vieną popietę pasis
kirstėme į dvi grupes ir ėjome ap
žiūrėti miestelio bažnyčios ir vie
nuolyno. Knygyne vienas knygų 
mėgėjas ieškojo lentynose, kol 
rado bent vieną knygą apie Lie
tuvą. Tai buvo lietuvių gerbiamo 
šveicaro Juozo Ereto (Ehret) 
knyga apie Lietuvą. Dalyviai, 
turintys automobilius, per popie
tines pertraukas dar pavažiavo į 
artimus miestelius. Pavyzdžiui, 
buvo aplankytas Schwyz mieste- ninkas Vytautas Lar 
lis, kuris davė visai Šveicarijai ""jo palydovai turėjo 
pavadinimą. Šio miestelio Bun- 
desbriefarchiv laiko originalią 
1291 metais pasirašytą kantonų 
susijungimo sutartį.

Kas rytą centro koplyčioje vyko 
šv. mišios, aukojamos kun. Jūrai- 
čio arba kun. Eremino. Vieną 
rytą šv. mišias teko išklausyti

jo vienuolijos vyresnysis. „Avė 
Maria” giedojo solistė Laima Ste- 
paitienė iš Chicagos. Paskutinį 
kartą, kada (bent dalis iš mūsų) 
buvome šv. mišiose lotynų kalba, 
tai per Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus iškilmes Romoje.

Tėvynės valandėlė skyrėsi nuo 
kitų studijų savaitės programos 
dalių, nes joje nebuvo paskaitų, 
nebuvo klausimų. Žodį tarė 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, kuris 
vėliau paskambino vieną Čiurlio
nio preliudą. Žodį tarė ir Lietuvos 
diplamatas, ministras Stasys Lo
zoraitis bei PLB pirmininkas 
Vytautas Bieliauskas. Visi, 
dalyviai kartu dainavo patrio
tines dainas. Girdėjome aktorės 
Dalilos Mackialienės deklama
cijas — Bernardo Brazdžionio 
posmų, Maironio „Nepriklau
somybę atgavus”. Solistė Sigutė 
Trimakaitė (iš Lietuvos), paly
dima savo akompaniatorės Aud
ronės Kisieliūtės, dainavo liau
dies ir kitas dainas. Poetas 
Marcelijus Martinaitis paskaitė 
savo eilėraščių. Vakaras baigėsi, 
bet dalyviai dar dainavo, o juos 
pianinu palydėjo Gražina Lands
bergienė. Dalyviai taip pat turėjo 
progos paragauti jos iš Lietuvos 
atvežtų raguolių su medum.

Kelios mintys apie šią ir 
ateities studijų savaites

Užbaigiamajame žodyje pro
fesorius Vytautas Landsbergis 
pareiškė viltį, kad išsirengiame į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. Jis priminė studijų 
savaitės dalyviams — paskatin
kite jaunimą ir jį registruokite. 
Tegul jis važiuoja bent kuriam 
laikui į Lietuvą. Sujunkime mū
sų ir jūsų ateitį.

Įvairių prelegentų dalyvavimas 
praturtino studijų savaitės prog

ramą. Buvo įdėta pasikalbėjimų 
vietinėje Einsiedeln spaudoje, pa
sirodė žinios Šveicarijos pran
cūziškoje spaudoje (pavyzdžiui, 
Journal de Geneve). Atvyko 
prancūzų televizijos ir spaudos 
atstovai. Apie studijų savaitę 
radijo „Laisvoji Europa” 
klausytojai gavo dažnus repor
tažus iš lietuvių skyriaus 
direktoriaus dr. Kęstučio 
Girniaus. Lietuvos Respublikos 
Aukščiatfsiosibs tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis ir 

, • net kelis 
susitikimus su Šveicarijos 
valdžios pareigūnais.

Studijų savaičių dalyviai gal 
nepripratę sutraukti tokį spaudos 
ir vietinės valdžios dėmesį. Got
lande, Švedijoje, įvykusioji stu
dijų savaitė buvo labai kukli, 
palyginus su šiąja (nors ir ten 
svečiai iš Lietuvos susitiko su 
vietine valdžia ir spauda). Jau 
buvo girdėti šnektų apie pasiruo
šimus kitų metų studijų savaitei 
(tikriausiai Augsburge, Vokieti
joje). Sudaryta komisija — dr. 
Kęstutis Girnius, dr. Kęstutis 
Ivinskis ir Alina Grinienė (kuri, 
taip kitko, nėra praleidusi nė 
vienos Europos lietuviškųjų 
studijų savaitės).

Teko girdėti tokių pageidavimų 
1991 metų studijų savaitės ren
gėjams: didesnio balanso skai

Europos lietuviįkųjų studijų savaitės metu prie garsiojo Einsiedeln vienuolyno
bažnyčios dr. Audronė Barūnaitė-Willeke ir šio reportažo autorė Ramunė 
Kubiliūtė. Klaus Willeke nuotrauka

čiuje tarp paskaitininkų IK" 
Lietuvos ir iš išeivijos, mažiau , 
visokių (Lietuvos ir išeivijos)" 
pareigūnų. Kai kas pareiškė norį * 1 
turėti daugiau kultūrinių ir ana'-' 
litinių paskaitų ir mažiau „poli-r 
tinių” pranešimų; daugiau laiko* 
palikti diskusijoms (užuot tik ii“ 
gai paskaitai ir porai klausimų)/ 
Kiti siūlė, kad smagu turėti laiko” 
po pietų paiškylauti ar privačiai 
posėdžiauti, tačiau vėlyvos pa»> 
skaitos vakare irgi negerai. Kiti 
komentavo, kad daug kartų vieni f 
žmonės buvo nutraukti, o kitiems 
buvo leista pasisakyti (VLIK’ų 
atstovui, LKP atstovui). Visiems 
neįtiksi.

Kaip bebūtų, maža Šveicarijos 
lietuvių grupelė — Šveicarijos LB. 
pirmininkas Narcizas Prielaida 
su talkininkais Irena Augevičiū- 
te-Kaestli, dr. Andreas Hofer 
(Dargužiu) bei kitais tikrai atliko 
milžinišką darbą, net rado šveį- 
carijoje lietuvių, kurie retai kur, 
savo tautiečių tarpe pasirodo. „ 
Studijų savaitės dalyvių tarpe ° 
buvo dvi lietuvaitės vienuolės, 
kurios paliko Lietuvą ir išsikėlė 
į Šveicariją dar Nepriklausomos 
Lietuvos laikais. (Visiems buvo* '1 
malonu išgirsti, kaip gražiai jos 
dar kalba lietuviškai). Tokia 
studijų savaitė tikrai pasitar
nauja Europos lietuviams (net 
mes, amerikiečiai, jautėmės kaip 
Europos lietuviai). Įdomu pa
svarstyti, ar Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė Lietuvoje turėtų 
visai kitokį atspalvį, ar vis dėlto 
atliktų tuos pačius uždavinius ir 
siektų tų pačių tikslų.
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