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M. K. Čiurlionio galerija

kultūros židinys išeivijoje

LAIMA KRIVICKIENĖ

Apie lietuvius
ir Lietuvos žydus
„Lietuvos prarastos gentys”
(„The Lošt Tribes of Lithuania”)
— taip pavadintas New York’o sa
vaitraštyje The Village Voice
kovo 19 dieną pasirodęs straips
nis apie lietuvių ir Lietuvos žydų
pastangas atgaivinti savo
kultūrą ir valstybę. „Ši Stalino
triuškinta tauta kovoja, norė
dama atgaivinti savo praeitį”,
rašo straipsnio autorė Alisa Solo
mon. „Šis nepriklausomybės ju
dėjimas atgaivino ir kitą, mažiau
matomą, kovą: išsaugoti beveik
sunaikintą Vilniaus žydų
kultūrą”.
Savo straipsni žurnalistė pra
deda Lenino paminklo vaiadu.
Anot jos, lietuviai daugelį metų
atsargiai juokaudavo, kad Vladi
miras Ujičius, iškėlęs ranką,
sveikina KGB pastatą skersai
gatvės. Dabar jie atvirai juokia
si, kad jis mojuoja, atsisveikin
damas su Vilniumi. Sovietinė
propaganda lietuviams virto
satyros objektu.
Po sausio įvykių, rašo Alisa
Solomon, šis farsas kartojasi kaip
tragedija. Išjuokę Didįjį melą,
lietuviai dabar jam atsparūs. „Šį
kartą nebus taip, kaip 1940-aisiais”, žurnalistei pareiškė vilnie
tis. „Šį kartą mes ginsimės, ko
vosim”. Tačiau jie nekalba apie
šautuvus. Lietuviai priešinasi ag
resijai taiklesniu ginklu, kurį
jie išaštrino per pastaruosius dve
jus metus: susigrąžindami ir
pasakodami savo kultūrą bei is
toriją. Po pusės šimtmečio už
trukusių represijų stalinizmo
pelenų sužėrėjo lietuvių kultūros
žarijos ir įžiebė nepriklausomy
bės judėjimą. Šioje muzikų ir ra
šytojų vadovaujamoje revoliuci
joje menai teikia kovos priemones
ir metaforas.
Straipsnio autorė tikėjosi Lietu
voje atrasti karštligišką energiją,
būdingą Rytų Europos demokra
tiniams sąjūdžiams. „Jūs nusivilsit, nes atvykot nebe tuo
laiku”, jai pareiškė dramos tyrėja
ir nepriklausomybės sąjūdžio
veikėja Irena Veisaitė. „De
monstracijų, šūkių ir didingų
mostų laikas praėjo. Teatro
metas pasibaigė”.
Tačiau amerikiečių žurnalistei
atrodo, jog lietuviai išliko
ryžtingi kaip tik šių praėjusių
metų demonstracijų, šūkių ir di
dingų mostų dėka. Šio „teatro”
pagalba lietuviai susigrąžino

savo istoriją *r savo tapatybę.
Lietuvos revoliucįja iš esmės
buvo įvairių mėginimų suma
atstatyti savo kultūrą.
Vilniuje Alisa Solomon ieško ir
savo protėvių, Lietuvos žydų,
kultūros pėdsakų — jos cituojamo
žurnalo Sietynas žodžiais, „iš
girsti bent mūsų senelių kartos
solidaus žodžio aidą. „Kai
lietuviai, atgaudami savo praeitį,
ruošiasi ateičiai, Lietuvos žydai
saugo savo praeitį, kaip liudijimą
savos kultūros, kuri nebeturi
ateities” — rašo ji. Baigiantis
šiam dešimtmečiui, Lietuvoje be
liks apie tūkstantis žydų.
Vilniaus geto pragarą išgy
venusi Rachelė Margolienė žur
nalistę vedžioja po jo gatveles —
Rytų Europos žydų kančių kelius:
„Via dolorosa”. Amerikietė
aplanko Panerių masinius kapus
ir Kauno 9-ą fortą, kur sovie
tiniais metais buvo ištrintas žydų
vardas. Ji kalbasi su Grigorįjum
Kanovičium ir Jokūbu Josade,
paskutiniuoju jidiš kalba ra
šančiu autorium Baltijos valsty
bėse.
Straipsnio autorė kritiškai at
siliepia apie Jono Vaitkaus
Vilniaus Akademiniame dramos
teatre pastatytą Jošuos Sobolio
pjesę „Getas”. Jos nuomone, reži
sierius nusprendė interpretuoti
šią pjesę kaip alegoriją apie
lietuvius sovietinėje priespau
doje. Aktoriai dėvėjo groteskiškus
kostiumus, iš teksto pradingo
žydiškos dainos. Vaitkus aiškino
žurnalistei, jog jis norėjęs išveng
ti žydiškų stereotipų ir sentimen
talumo, bet — tvirtina ji — tuomi
jis visai ištrynė žydiškus pjesės
pagrindus ir bet kokią emocįją.
Lietuvos žydų bendruomenės na
riai reiškė savo nepasitenkinimą
šiuo spektakliu: kaip galima
žydus paversti metafora, kai
jiems dar nebuvo suteikta jų tik
rovė?
Alisa Solomon mano, kad žy
dams nykstant iš Rytų Europos,
jie čia gal tepaliks vienintelį
pėdsaką ir vienintelę paslaugą
kaip metafora. Pasak jos, „nors
nepriklausomybę remiantys
lietuviai visai nepažįsta žydų is
torijos, jie, atrodo, identifikuojasi
su žydais — žydų kultūros sunai
kinimas jiems primena jų pačių
likimą, sovietams valdant.
„Kadaise žydai išvykdavo iš
klestinčio Vilniaus miesto tiktai

Chicaga — lietuvių išeivijos sos
tinė. Chicago’je 1957 metais tėvų
jėzuitų pastangomis buvo pasta
tyti puikūs rūmai, kuriuose įsi
kūrė Lietuvių jaunimo centras,
žinomas, galvoju, visuose
pasaulio kampeliuose, kur tik
gyvena lietuviai. Nesuklysiu,
Chicago’s Jaunimo centrą
pavadinusi išeivių lietuvių
kultūros židiniu. Čia po vienu
stogu susibūrusios įvairios
drauguos, klubai atlieka lietuvy
bės išlaikymo šventą misiją.
Išeivijos kultūros židiniu ga
lima pavadinti ir M. K. Čiur
lionio galeriją, įsikūrusią Jau
nimo centre. Jeigu prisiminsime
tas seniai prabėgusias 1957 metų
spalio mėnesio pabaigos dienas,
kai buvo įkurta M. K. Čiurlionio
galerija, pavartysime senąją taip
kruopščiai surinktą ir profesio
naliai tvarkomą dailininkės
Magdalenos Birutės Stankū
nienės ir Halinos Moliejienės
dokumentinę-archyvinę, informa
cinę medžiagą apie M. K.
Čiurlionio galeriją, apie lietuvius
dailininkus, ruošiamas parodas,
parodų katalogus, iš naujo
atrasime M. K. Čiurlionio
galeriją, prisiminsime jos
įkūrimo ir veiklos pagrindinius
tikslus, apie kuriuos tuo metu,
tais seniai prabėgusiais laikais ir
vyko kalba. Turime prisiminti
Lietuvos konsulo Chicago’je dr.
Petro Daužvardžio žodžius, pa
sakytus 1957 metais, atidarant
M. K. Čiurlionio galeriją, nes tie
žodžiai vis dar aktualūs ir
šiandieną: „Kai Lietuva svetimų
valdoma ir alinama, kai tautos
vertybės okupantų naikinamos
bei stumiamos į užkampius, tai
tautiečiams, esantiems laisvėje,
tenka pareiga kovoti dėl savo
Tėvynės laisvės ir telkti bei sau
goti tautines vertybes užsienyje
tam, kad išsilaisvinus Lietuvai,

numirti”, rašo straipsnio autorė.
„Dabar, nepaisydami Scud
raketų, jie būriais grįžta į Izraelį,
vėl norėdami įsijungti į žydišką
gyvenimą. Lietuviai gi ryžtingai
kaupia jėgas prieš Maskvos
diktatūrą, bijodamiesi, kad
Maskvos provokacįjos neįstumtų
jų į pilietinį karą. Belaukdami,
jie tebeplanuoja nepriklausomą
Lietuvą ir diskutuoja, ką ši
nepriklausomybė reikš lietu
viams ir respublikos tautinėms
mažumoms. Ar tautinės nepri
klausomybės užtikrinimas bū
tinai turi reikšti nacionalizmą?
Senajame Vilniuje tuo pačiu
klausimu kadaise ginčijosi jidiš
kultūros rėmėjai su zionistais.
Dabar Lietuvos žydams šis klau
simas jau nebeegzistuoja”, užbai
gia sąvo straipsnį Alisa Solomon.
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būtų galima perkelti tas vertybes
į mieląją Tėvynę’”.
M. K. Čiurlionio galerijos
tikslas visą laiką buvo ir lieka tas
pats: kaupti M. K. Čiurlionio
galerijos kūrinių fondą, jame
telkti ir saugoti lietuvių išeivijos
dailininkų meno kūrinius, padėti
menininkams ruošti savo
darbų parodas, supažindinti
lietuviškąją ir Amerikos
visuomenę su lietuviškuoju
menu. Ateityje, atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę, visą surinktą
išeivijos meno darbų kolekciją
perduoti Lietuvai, kad išeivijos
lietuvių kūriniai įsilietų ir
papildytų Lietuvos menininkų
kūrybą ir atstovautų išeivijos
dailininkų kūrybai Lietuvos
meno istorijoje.
M. K. Čiurlionio galerija jau
ketvirtą dešimtmetį tęsia svo
veiklą. Ilgus metus Čiurlionio
galerijos valdybos pirmininku
buvo Vincas Lukas, galerijos
vairą perdavęs dabartiniam
valdybos pirmininkui Aleksui
Janušui. Šiuo metu valdybos na
riais yra Birutė Šontaitė — kura
torė, Halina Plaušinaitienė —
sekretorė, Antanas Putrius —
iždininkas, Leonas Narbutis —
vicepirmininkas. Galerijos tarybą
sudaro Antanas Saulaitis, SJ,
Marųa Ambrazaitienė, dr. Petras
Kisielius, Lietuvos konsulas
Chicago’je Vaclovas Kleiza.
Kasmet Čiurlionio galerijoje
ruošiama reprezentacinė paroda
Lietuvos nepriklausomybės
šventei, Vasario 16 dienai,
paminėti. Šiais metais Algiman
tas Kezys kartu su M. K. Čiur
lionio galerija suorganizavo
apžvalginę lietuvių išeivių kūry
bos parodą, skirtą Vasario 16-ajai
ir Kovo 11-ąjai paminėti. Paroda
vyko nuo vasario 16 iki kovo 11
dienos Lietuvių Dailės muziejaus
Lemont’e ir M. K. Čiurlionio
galerijos patalpose. Šioje parodo
je buvo matoma plati dailininkų
kūrybos panorama. Parodos
reprezentacinį katalogą — knygą
Algimantas Kezys ruošiasi išleis
ti parodai užsidarius, gal šių
metų vasarą.
Man atrodo, kad M. K. Čiur
lionio galerijos reikšmę Chicago’s
lietuvių gyvenime dar nepilnai
suvokiam ir įvertinam. Čiur
lionio galerijos vienas iš pa
grindinių ramsčių, vykdant užsi
brėžtą programą, yra dailininkai,
kurie su žymiai didesniu entu
ziazmu galėtų dalyvauti galerijos
veikloje.
Šiuo metu baigiami Čiurlionio
galerijos jau surinktos kolekcijos
tvarkymo ir katalogavimo dar
bai. Visi duomenys apie pa
veikslus įvesti į kompiuterį- No
riu supažindinti besidominčius,
besilankančius parodose, kokie
turtai yra sukaupti Čiurlionio
galerijos fonduose, kas sudaro
pagrindinį Čiurlionio galerijos
rinkinį. Noriu priminti, kad
rinkinys vis didėja, gausėja ir
pasipildo naujais ir naujais daili
ninkų kūriniais.
Čiurlionio galerijos vidaus tai
syklėse nusakytos paveikslo įsi
gijimo galimybės:
a) dailininkams ar savininkams
dovanojant,
b) atlyginant kūriniu už Čiur
lionio galerijos patalpas parodai,
c) įsigyjant pavienių asmenų,
mecenatų ar organizacijų, įstaigų
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Skulptoriaus Petro Rimtos rašytojos Žemaitės portretinis bareljefas, 1082 metais
padovanotas Čiurlionio galerijai Chicago’je.
Jono Tamulaičio nuotrauka

aukotojų lėšomis ir jų vardu,
d) paveldėjimo keliu.
Didelė dalis menininkų, suruošusių savo personalinę paro
dą, kaip nurodo vidaus taisyklės,
padovanojo po vieną savo meno
kūrinį galerijai. Bet yra dailinin
kų, padovanojusių galerijai ir
daugiau savo meno kūrybos
darbų. Tai rodo, kad menininkai
vertina Čiurlionio galerijos
atliekamą darbą. Tuo pačiu
Čiurlionio galerija, turėdama
daugiau vieno dailininko meno
kūrinių, turi galimybę, ruošdama
parodas iš fondo darbų, plačiau
atskleisti menininko individualų
veidą, ruošti nedideles kameri
nes vieno ar kelių dailininkų
parodėles.
Kataloguojant Čiurlionio gale

rijos kolekciją, teko atsakyti į
daugybę klausimų: kūrinio pava
dinimas, medžiaga, kuriais
metais darbas sukurtas, kuriais
metais gautas galerijoje, kas pa
dovanojo, kas mecenatas, kiek
darbas įvertintas ir t.t. Čiurlionio
galerijoje 135 dailininkai yra
suruošę savo parodas, galerijai
buvo padovanoti 435 dailės
kūriniai. Išeivijos lietuvių meni
ninkų kraitis yra didelis ir
gražus. Tarp išeivijos dailininkų
darbų yra ir senųjų Lietuvos
meistrų, tokių kaip Petras Kal
pokas, Petras Rimša, Kajetonas
Šklėrius, Antanas Žmuidzina
vičius. Būtų įdomu sužinoti,
kokiais keliais šių menininkų
darbai, sukurti 1920-1930 metais,
pasiekė Amerikos žemyną, kas

Antanu Žmuidzinavičiui

juos padovanojo Čiurlionio
galerijai.
Antaną Žmuidzinavičių gyveni
mo kelias kelis kartus atvedė į
JAV ir čia buvodamas, keliau
damas po Ameriką, 1922-1924
metais tapė, kūrė ir ruošė savo
kūrybos parodas Chicago’je ir
Wa8hington’e. Todėl nenuostabu,
kad dailininko paveikslas „Cen
tro parkas, N.Y.”, nutapytas
1922 metais, yra Čiurlionio gale
rijoje. Galvočiau, kad jų galėtų
čia būti ir daugiau, bet nėra
žinomas paveikslą padovanojęs
žmogus; paveikslas padovanotas
1962 metais, įkuriant Čiurlionio
galeriją. Nežinomas ir Petro
Kalpoko du darbus padovanojęs
mecenatas, nors darbai gauti
1962 metais. Yra šešios puikios
garsaus akvarelės meistro,
dailininko Kajetono Šklėriaus
akvarelės, daugiausia iš Italijos
kūrybos periodo. Jas Čiurlionio
galerija gavo 1982 metais, bet
taip pat nežinomas mecenatas.
Žinome, kad Petro Rimšos
skulptūrą „Artojas” 1940 metais
įsigijo Lietuvių dailės draugų
komitetas (Friends of Lithuanian
Art) ir padovanojo Boston’o Fine
Arts muziejui (žinios iš laikraščio
Keleivis, South Boston, 1952 m.
liepos 30 d.), bet nežinome, ar tuo
pačiu metu atkeliavo į Ameriką
ir Žemaitės portretinis bareljevas, kuris 1962 metais buvo pa
dovanotas Čiurlionio galerijai.
Nežinome, nei kas padovanojo.
Norėdami turėti pilną informa
ciją apie dailininkus, apie
kiekvieną meno kūrinį, esantį
galerijoje, skaitome senąją spau
dą, ieškome informacijos iš įvai
rių šaltinių, ieškome žinančiųjų,
klausiame, aiškinamės. Kas
žinote apie minėtus dailininkus
ar jų darbus, prašome, atsiliepki
te, papildykite informacįją, kurią
mes turime.
Čiurlionio galerijoje yra ir
keletas 16-17 amžiaus senųjų Eu
ropos meistrų paveikslų. Tai M.
Žilinsko dovana Čiurlionio gale
rijai, jos atidarymo proga, 1962
metais. Yra gražiai surašyti
dovanojimo raštai su antspau
dais. {domūs, vertingi ir patys
(Nukelta į 3 psl.)

Centrai Park, New York”, 1022

Pa veikalu buvo padovanotu Čiurlionio galerijai 1042
Jono Tamulaičio nuotrauka

„Dainavime mano pasaulis...”
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EGIDIJUS MAŽINTAS

Politika, regis, stelbia tai, kas
vyksta meno sferose. Politizuoti
renginiai ir įvykiai, įvairiuose
kontinentuose besisukantys stai
gūs politiniai verpetai tarsi atsi
duria visuomenės dėmesio centre.
Politikų varžybos, kaip eikliųjų
žirgų lenktynėse,, tarsi sukelia
masinę psichozę. Ką padarysi:
objektyvi laikotarpio realybė,
tačiau jei skirtingų ideologijų ir
pasaulėžiūrų kova pasaulio poli
tinių aistrų arenoje turi pradžią
ir pabaigą, tai mene kova
amžina. Ji neturi pabaigos, bet
tių-i išliekamąją vertę. O žymiau
sių kūrėjų darbai — amžini.
Laikas tik paryškina ir išbalan
suoja menininko vietą tautos
gyvenimo kontekste.
* ♦
f; «.

*

Jei bandysime nors trumpai nu
sakyti operos solistės Gražinos
Apanavičiūtės kūrybą, jos vietą
šio šimtmečio lietuvių operos
raidoje, įsiklausydami ir į žmonių
(žiūrovų) nuomonę, į visapusiai
sąžiningą menininkės natūrą,
suvoksime, kad prieš mus — įsta
biausias muzikinis talentas.
Sopranas, apdovanotas retu balsipiu stiprumu ir grožiu. Balsas,
dėl kurio varžytųsi žymiausi
pasaulio operų teatrai. (Kad taip
„glasnost” ir „perestroika’’ būtų
pasirodę prieš dešimtmetį.) Ga
lima tik nuspėti, kaip tokiam
talentui reikėjo jaustis komu
nistinių dogmų beprotnamyje,
kuriame buvo atsidūrusi lietuvių
tauta ir jos žymiausi menininkai.
Pradžių pradžia — gimtinėje,
Kybartėliuose, netoli Kybartų.
Pasirinktas amatas — vaikystėje,
Sodyboje netoli ežero ir senelio
bityno. Po darbų virš sodžiaus
šveitrios lietuviškos melodijos,
giedamos paprastų kaimiečių,
giliai įstrigo į būsimos daini
ninkės širdį. Mama — geroji
namų dvasia, glostydama juo
das dukrelės kasas, liūdnai
dainuodavo. Tas pamatas, nuo
kurio Suvalkijos lygumų dukra
atsispyrė, iš kurio sėmėsi
kūrybinės energijos ir dvasinių
jėgų — Lietuva. Retam daini
ninkui pavyksta taip nuoširdžiai
perteikti lietuvių liaudies
dainose glūdinčius gražiausius
tautos bruožus: lyrizmą, papras
tumą ir meilę savai istorijai ir

Šeštadienis, 1991 m. balandžio mėn. 20 d.

DRAUGAS —MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Nr. 78(16) - psl. 2

Gražina Apanavičiūtė Valdovės vaidmenyje Vytauto Barkausko operoje

kraštui, kaip Gražinai. Pojūčiai,
liūdesys ir pergyvenimai, atsi
randantys, klausant jos daina
vimo, yra pačios dainininkės
skaudžiai išgyventi ir permąstyti.
Kiekviena dainuojama daina —
vertybė, bylojanti apie lietuviškos praeities dvasią, jausmų
harmoniją, laisvės ilgesį.
Solistei visada buvo svetimas
egocentriškas elgesys, asmenybės
ideologizavimo, nenatūralių,
trūkinėjančių politizuotų teat
rinių įvykių maskarade. Totali
tarinė valstybė — vidutinybių
kūrinys, kur melas laikomas
tiesa, o tiesa melu. Gal todėl vidu
tinybės šioje sovietinėje terpėje
puikiai jautėsi ir gyveno.
— Originalesnė
mintis,
naujesnė meno forma arba
išsakyta tiesa tuoj pat buvo
apvelkama tramdomaisiais marš
kiniais, o drąsesnieji ir sąžinės
balso nepraradę menininkai
pažabojami apynasriu, — pasako
ja Gražina Apanavičiūtė. —
Pastaruosius penkiolika metų
Vilniaus Operos teatre puikiai
jautėsi tie, kurie buvo vergiškai
paklusnūs ir ištikimi vyravusiai

Gražina Apanavičiūtė — Ponchielli Gioconda.

standartinei doktrinai. Teatrinio
gyvenimo konjunktūroje tiesą
sakančių menininkų balsai buvo
bejėgiai. Jų adresu pylėsi tik gąs
dinimai, barimai ir drausmi
nimai.
Primityvūs, tuščių tenorimų
ambicijų kurstomi sovietiniai
teatro ir vokalo ideologai Lietu
voje savo skurdžios galvosenos
rėmams suteikdavo politinę
prasmę ir jais matuodavo teatro
menininkų pažiūras. Taip Kazys
Preikšas auklėjo poetą Vincą
Mykolaitį-Putiną, Genrikas
Zimanas — rašytoją Balį Sruogą,
Albertas Laurinčiukas — režisie
rių Joną Vaitkų, Lionginas Šepe
tys — režisierių Joną Jurašą...
Šitie praradimai iki mūsų die
nų neatlyginti, o skriauda kul
tūrai nenusakoma.
Kokios įtakos solistės kūrybi
niam gyvenimui turėjo mokykla,
konservatorija, pedagogai, sunku
nusakyti. Bet nepaskutinį vaid
menį vaidino pačios dainininkės
talentas, pastangos ir begalinis
darbštumas, siekiant užsibrėžto
tikslo — dainavimo meno aukš
tumų. Vien lietuviškų operų
pastatymuose sukurti vaid
menys: Justė Klovos „Avė Vita”,
Valdovė Barkausko „Legendoje
apie meilę”, Marytė Juzeliūno
„Sukilėliuose”, Eglė Klovos
„Pilėnuose”, Gražina Karnavičiaus „Gražinoje”; Dalia (vo
kalinė partija) Dvariono „Da
lioje” — Lietuvos TV filmeoperoje.
Vilniaus operos primadona
Gražina Apanavičiūtė laikoma
viena iš geriausių Richard
Wagner’io operų atlikėjų. Gaila,
kad tiek jų mažai Lietuvoje buvo
statyta, o į kitas šalis jų dainuoti
solistės neleido. Žentą „Skrajojančiame olande”, Ortrūda ir
Elza „Lohengrine”, Venera
„Tannhaeuser”, kaip ir to paties
kompozitoriaus kūrinių koncertai
su žymiaisiais dirigentais A.
Katc’u, Svetlanov’u, Dudarova,
Aleksa, Golovščin’u, puikiai
parodė retą solistės talentą ir
pajėgumą kurti tokio sudėtin
gumo partijas Wagner’io kūri
niuose.
Kiek užsienio teatrų impresarijų siūlymų dainuoti žymiausiuose
užsienio šalių teatruose nutrūko
partinių teatro ideologų ir vadovų
stalčiuose. „Politiškai nepati
kima”, dažniausiai eidavo atsa
kymas. Solistės darbas ir pačioje
Vilniaus operoje yra žymiai
susiaurintas. Svarbiųjų solistų,
kaip Nijolės Ambrazaitytės,
Giedrės Kaukaitės, Gražinos
Apanavičiūtės, Vaclovo Daunoro
ignoravimas, dirbtinės jiems
kliūtvs kenkė ne tik teatro nres-
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bingumas ir meilė lietuviškai
muzikai skatino kompozitorius
rašyti vokalinę muziką. Gražina
Apanavičiūtė nepasididžiuodavo
ir dažnai dainuodavo perkrautus
naujos polifoninės struktūros ir
neįprastų vokalinių intervalų
muzikos kūrinius.

Viliuosi, kad JAV lietuvių
bažnyčios neatmes puikios
galimybės, skatinant muzikos
pažangą, pasiklausyti solistės
įstabaus nauju kūrinių atlikimo.
Juk jos giedota tiek pasaulinės
bažnytinės muzikos šedevrų:
Brahms’o, Weber’io, Verdi, Mozart’o, Durufle, Beethoven’o,
Schubert’o Mahler’io, Franck’o,
Poulenc’o bažnytinių kūrinių.
Dažnai menininkams, linkusiems į monumentalius scenos
darbus žymiausių kompozitorių
operų pastatymuose, sunkiai pa
vyksta kamerinis dialogas su
klausytoju šiauresniuose dainos,
romanso ar baladės žanruose.
y Gražina — maloni išimtis. Kiek
vienas dainininkės atliekamas
mažesnės formos vokalinis
kūrinys spinduliuoja vidinio
gyvenimo turtingumu ir plačia
emocine skale. Kai kurios parti
jos iš TV filmo „Iš atminties
ežerų” virsta nevienareikšmėmis
metaforomis, kaip Turandot iš
Puccini to paties pavadinimo
operos, Judita is Belą Bartok’o
„Legenda apie meilę” (1975).
TV filmo-operos „Hercogo Mėlyn
• . 1 ■
barzdžio pilis”. Stebint Gražinos
Apanavičiūtės elgesį, bendravi
tižui, bet ir nusknausdavo žiuro- mą su aplinkiniais, kolegomis ir
‘l UI ■
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vus.
visiškai nepažįstamais žmo
Mažą užimtumą Viniaus operos nėmis, stebiesi jos paprastumu,
teatro scenoje solistė kompen gerumu ir kilnumu. Pyktis
suodavo konęęrtine veikla. Taip svetimas dainininkei. Ji moka
buvo apkeliauti gimtinės mies atleisti.
teliai ir kaimai, o taipgi Sibiras,
♦
Tolintieji, rytai, Kazachstanas,
Solistė neseniai grįžo iš Vokie
Norilskas. Ir visur būdavo klau
sytojų šiltai sųįipkama ir gausiai tijos, kur sėkmingai dainavo
apdovanojama ^ aplodismentais,
i
■ ■
gėlėmis* ir pelnyta paprastų
žmonių pagarba. Gražinos
Apanavičiūtės balsas skambėjo
daugelyje pasaulio kraštų.
Tačiau pernelyg reglamentuota
išvyka į užsienį ir aplink zujan
tys saugumo agentai neleido iš
arčiau susipažinti su daugeliu
JUOZAS ŽYGAS
menininkų ir.fkultūros žmonių.
Taip atsitiko ir per pirmąją solis
Iki šiol visi simpoziumai vyko
tės viešnagę JAV prieš 16 metų. išeivijoje, būtent Chicago’je. Į juos
*
suvažiuodavo laisvojo pasaulio
lietuviai mokslininkai. PenkNaujoji šiuolaikinė lietuviška tajame simpoziume pasirodė pir
muzika — šio laikotarpio vertybė. moji kregždė iš Lietuvos, tai proJi teigiamai veikė chorinę ir fesorius Zigmas Zinkevičius,
simfoninę kūrybą. Tačiau bažny kalbininkas-lituanistas. Rašan
tinė muzika 'buvo uždrausta, čiajam teko su juo susipažinti, bet
laikoma tabu Netgi Messiaen’o tai buvo dar nedrąsūs žingsniai.
muzika Lietuvoje būdavo Atsimenu, kuomet per uždaro
atliekama tik koncertų salėse. O mąjį aktą buvo išreikšta mintis,
bažnyčiose vis dar tie patys — kad kitame simpoziume gal de
Naujalis, Sasnauskas. Gražina šimtį svečių iš tėvynės sulauk
Apanavičiūtė — puiki religinės sime — tai per salę ūžtelėjo
muzikos atlikėja. Platus diapa nustebimo banga. Lietuva ir
zonas, nepriekaištinga balso išeivija dar nebuvo tam pasi
valdymo technika, puikus epochų rengę. Bet kuomet rengėme šeš
stiliaus pajautimas, tai vis tąjį simpoziumą, tai sąlygos buvo
bruožai, kurių taip trūksta šių jau gerokai pasikeitusios. Po
dienų Lietuvos Konservatorijos sėdžiuose jau buvo svarstomas
auklėtiniams. Solistės kūry'- ir aktyvus Lietuvos mokslinin-

Gražina Apanavičiūtė — Elizabetė Giuseppe Verdi operoje „Don Carlo”.

vieną iš įstabiausių sopraninių
partijų pasauliniame operos re
pertuare — karalienės Elizabetės Verdi operoje „Don Carlos”.
Chicago’je Gražinos Apanavičiū
tės koncertas įvyks gegužės 5
dieną, sekmadienį, 3 vai. p.p.,
Jaunimo centre. Jai akompanuos
gerai žinomas, turintis didžiulę
patirtį darbe su vokalistais, pia—
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Septintasis mokslo ir
kūrybos simpoziumas
kų dalyvavimas. Iš pradžių buvo
galvojama apie dalyvavimą gal
8-10, paskui jų skaičius vis didėjo.
Kuomet atėjo simpoziumo atida
rymo laikas, tai svečiai pasipylė
lyg iš gausybės rago.
Atvykimui buvo numatyti New
York’o ir Washington’o orauosčiai, bet buvo atvykstančių per
Montreal’į ir net Mexico City.
New York’e jų priėmimu rūpinosi
prof. dr. Rimas Vaičaitis, Washington’e dr. Stasys Bačkaitis, o
Chicago’je Birutė Zalatorienė.
Visus reikėjo priimti ir išvežioti
į numatytas vietas, o kas vietos
neturėjo — tai į savo namus vežė.
Taip pat rankoves atsiraitę dirbo
simpoziumo organizatoriai ir va
dovai Albertas Kerelis ir Leonas
Maskaliūnas. Atvykusiųjų skai
čius dar nėra tiksliai suskai
čiuotas, bet apytikriai skaičiuo
jama, kad buvo 108 prelegentai iš

Gražina Apanavičiūtė Eglės vaidmenyje Vytauto Klovos operoje „Pilėnai” (1956).

nistas Manigirdas Motekaitis.
Koncertas bus proga atsilankiu
siems pažinti tikrąją solistės
Gražinos Apanavičiūtės prigimtį,
pažvelgti į nūdienos pasaulį
menininkės akimis, pasigėrėti
plastine vaidmenų išraiškos
verte,
kuri neabejotinai
glūdi
JffnmtiiH.n; fcif:
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dvasingoje artistės natūroje.
Koncertą rengia „Margutis”.
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Lietuvos. Visi buvo priimti,
pagloboti ir vėliau išlydėti. Ne
vienam nereikėjo iš Chicago’s
pėsčiomis kulniuoti.
Atvykusiems simpoziumas
padarė didelį įspūdį. Daugelio
supratimas apie išeiviją buvo
labai ribotas. Jiems atsivėrė nau
ji horizontai. Ir''jie tuojau pa
reiškė, kad kitas simpoziumas
bus rengiamas Lietuvoje. Tai
buvo mums nauja idėja. Taip pat
ir didelis įvertinimas išeivijos
kultūrinės veiklos. Prof. dr. Rimas
Vaičaitis, lankydamasis Lietuvo
je Vytauto Didžiojo universiteto
atkūrimo proga, simpoziumo rei
kalu kalbėjosi. Vėliau specialiai
į Vilnių važiavo Albertas Kerelis
ir Leonas Maskaliūnas, kurie
aptarė detales. Iki šiol simpo
ziumai vykdavo kas ketvirti me
tai. Dabar nutarta rengti kas an
tri metai. Vienas Lietuvoje, kitas
išeivijoje. Tokiu būdu septintasis
vyks Lietuvoje, o aštuntasis vėl
JAV. Simpoziumo reikalu Chica
go’je lankėsi prof. dr. Vladas Do
markas, Kauno technologijos uni
versiteto rektorius. Irena ir
Albertas Kereliai savo rezidenci
joje surengė su jais susitikimą.
Dalyvavo: bent ketvertas svečių
iš Lietuvos, simpoziumo taryboB,
šeštojo simpoziumo rengimo
komiteto žmonės ir gal keletas
suinteresuotų vykti į septintąjį
simpoziumą Lietuvoje. Vaišingi
šeimininkai pirmiausia pakvietė
prie vaišių, pasivaišinus ir susi
pažinus — vyko trumpi infor
maciniai pranešimai.
Šeimininkas pasveikino susi
rinkusius ir pristatė svečius iš
Lietuvos. Pirmutinis kalbėjo prof.
Vladas Domarkas, jis supažindi
no su simpoziumo darbų eiga.
Atidarymas įvyks šių metų
gegužės 23 dieną Vilniuje, Spor
to rūmuose. Ten pat vyks ir ple
narinės sesijos. Po to bus išsis
kirstyta po įvairius institutus ir
vietoves, priklausomai nuo tema
tikos. Technika — Kaune; žemės
ūkis — Dotnuvoje; medicina —
Kaune. Humanitariniai mokslai
— Vilniuje. Gegužės 30 dieną —
uždarymas Kaune. Po to, ekskur
suos po kraštą. Iš viso bus apie
800 referatų; tarp kitko, apgai(Nukelta į 4 psl.)

Baimės narve užsisklendus
Leonardo Gutausko „Vilko dantų karoliai”
PETRAS MELNIKAS
Leonardo Gutausko romano
pirmos dalies fragmentai apie
vaiko pergyvenimus pokario ir
stagnacijos laikais Lietuvoje
(„Vilko dantų karoliai”, Pergalė
1989 Nr. 10) išsiskiria savo
nepapraBtu atvirumu ir pa
trauklia modernia forma. Tai lyg
poetiška groteską, rašyta pakeltu
tonu, vietom be skyrybos ženklų,
vaizdinga ir linkusi i natūraliz
mą. Aprašomi pokario nepritek
liai, okupantų kareivių savava
liavimas, ištremtų tėvų vaikų
valkatavimas, suaugusių užsis
klendimas baimės narve.

Romane ištremto tėvo vaikas
Tadas gyvena pas senelę —
„babytę” kaime prie Vėprių,
renka gyvulių kaulus, parduo
damas juos žydui, babytei iš jo
nešvarių plaukų iššukuojant utė
les ant laikraščio skiautės.
Mokykloje per geografuos pa
moką mokytoja pasakoja apie
amžino įšalo žemę, nesulaiky
dama ašarų. Grižusieji iš Sibiro
pasakoja, kaip ten kovojo su
žiurkėm, iš baimės vis pridėdami,
kokie geri vis dėlto buvo rusai,
Leonardas Gutauskas
samojedai ar nencai.
Kauno Žaliakalny valkata —
peštukas Tadas su plevėsa tarp savęs. Tadas savo Pirmajai
motina gyvena netoli medinės komunijai buvo apgautas, nupir
Prisikėlimo bažnyčios ir turgaus, kęs iš sukčiaus šunlupio naujus
vis keldamasis į pusrūsius, per- batus, kurie po lietaus trenkė
pardavinėdamas laikraščius, šuns kvapu. Iš pykčio jis sudegina
malkas, anglį, garsiakalbiams šio sukčiaus baraką. Poetiškai
trenkiant katiušas, tris tan aprašomas vaiko džiaugsmas, iškistus. Po kaimo čia Tadui pučiant didžiausius muilo burbu
„gatvės grindinys buvo aukš lus pro šiaudeli, ar gailestis,
čiausia civilizacijos viršūnė, apverkiant kasmet vis retėjan
aplinkiniai menkesni skersgat čius, apdaužytus plonyčius Ka
viai turėjo pasitenkinti dulkėm, lėdų eglutės žaislus. Naujai pirkti
balom, grioviais, ravais, akme — gremėzdiški, tai ne prieška
nimis ir tiltais, tilteliais”. Čia riniai.
„anuo metu žmonės bijojo: ir
Suaugęs Tadas, jau gan garsus
kareivių, ir žmogžudžių, ir vagių, tapytojas ir rašytojas, užsidarė
ir valdžios, bet labiausiai vieni bailio narve, nieko neliko iš vaiko
kitų”. Šeimos dėl viso to pjovėsi drąsos. Kartą, rausdamasis stal

(Atkelta iš 1 psl.)
dokumentai, liudijantys, kad
paveikslai pasiekė Amerikos
žemyną. Bet beveik visus pa
veikslus ir jų rėmus būtina tvar
kyti, restauruoti. Šiuo metu tų
paveikslų nebūtų galima
eksponuoti. Iškyla klausimas —
kas restauruos? Čiurlionio galeri
ja nėra pajėgi įrėminti visus
turimus išeivijos ir Lietuvos
lietuvių dovanotus darbus, o apie
restauracįjos darbus ir svąjoti
negali. Kur pradingo meno rėmė
jai, meno mecenatai?

Vienas ii Kajetono Šldėriaua darbų,

čiuje, randa jam prisiųstą „Merry
Christmas” atviruką, kurio neat
sakė. Galvoja, „rašyt į anapus bi
jai, išvažiuot bijai, tapyt, ką nori,
bijai”. Štai iš Paryžiaus piešiniai,
knygos... Bet siuntėjams „net pa
rašyti bijai [...], tu tyli kaip
nebylys”, nepadėkojęs. O štai ir
jo parašyti laiškai į Ameriką, į
Angliją, į Italiją, bet niekada
neišsiųsti iš baimės. „Juk ir šian
dien kartais krato”, galvoja,
„ieško velnias žino ko nepametę”.
Stalčiuje randa dūdelę iš savo
gerbėjo ruso, kvietusio aplankyti
jį Leningrade. Nedrįso ir su geru
rusu susidraugauti. Štai atvi
rukai iš Maskvos, Korėjos, Bul

garijos, Amerikos, Vilniaus. O
štai kvietimas į Italiją, į ilius
tracijų parodą, pasiekęs jį paštu
per Maskvą („kaip šulinį”) per
vėlai. „Kas gi po nutylėjimo dar
kada atsiųs pakvietimą?” —
galvoja.
Štai kažkoks vertėjas ameri
kietis iš Maskvos rašė, dėko
damas už gautas dvi Tado
knygas, kurias tik per kitą
asmenį gan slaptai Tadui, „kaip
menininkui, baimės narve užsis
klendusiam”, pavyko pasiųsti.
Randa ir knygą Vines Poems, jam
autoriaus dedikuotą. Stebisi liuk
susiniu įrišimu, popierium... Gal
voja: „Pratylėjau kaip paršas,
kaip lavonas, užmigt savaitę iš
gėdos negalėjau ir vis tiek ne
padėkojau. Bijojau, nors tiksliai
ir pats nežinau, ko bijau?”
Randa nuotrauką, darytą pa
skutiniame žydų teatre, kurioje ir
jis esąs. Kai kurie iš žydų užmiršę
net seną ivrit kalbą. „Ko norėt”,
galvoja, ,jei laikraščių, knygų,
mokyklų, sinagogų nebėr”. O štai
įvairių kūrybinių sąjungų narys
tės dokumentai... „Savanoriška
tautų sąjunga”, galvoja, „be
sąjungos nė žingsnio. Ir visi
raudonais viršeliais. Bent jau
Dailininkų sąjungos knygelė ar
negalėtų būti žydra, Rašytojų —
balta? „Gerutės darbdavėlės,
angelėliai sargai”, ironizuoja,
„snauskit sau po mano baimės
sparneliu”.
Gale parodomas ir lyg tos
baimės didžiausias šaltinis.
Tadas prisimena kažkokią
Emiliją, nežinančią net kapo, kur
guli jos vyriausias sūnus, išėjęs į
miškus. Atsimena Emilijos kapą,
tuščią, apleistą jos kažkada tur
tingą sodybą, sulūžusią šulinio
svirtį, dilgėlynus ir kaminą, pro
kurį dar vakar rūko šventinis
Kalėdų Velykų dūmelis.
Leonardas Gutauskas gimė
1938 metais Kaune. Baigė
Vilniaus dailės institutą. Yra
išleidęs eilėraščių rinkinius
Iitrūko mano žirgai (1961), Var
tai po diemedžiu (1976),
Svetingumo namai (1980), Kran
tas (1982), Juokdarys (1985) ir
keletą savo paties iliustruotų
poezijos knygų vaikams.

dailininkės Magdalenos Birutės
Stankūnienės kūryba: yra 11
dailininkės darbų, sukurtų įvai
riais kūrybos laikotarpiais, suda
Nepaprastai įdomi, vertinga ir
rančių pilną jos kūrybos pano
gausi Čiurlionio galerijos rinki
ramą.
Adomo Varno yra 7 pa
nyje yra Žibunto Mikšio, gyve
veikslai, galėtų būti ir daugiau,
nančio Paryžiuje, grafikos darbų
nes Lietuvai brangūs dailininko
kolekcija (apie 90 darbų). Žibunto
paveikslai, bet kaip juos įsigyti,
Mikšio kūryba yra labai didžiai
kai meno rėmėjų vis mažėja.
vertinama, Lietuvoje dailininko
Viktoras Vizgirda padovanojo
kūryba yra labai domimasi. Ži
galerijai 7 paveikslus. Giedrės
bunto Mikšio kūrybos gerbėjai ir
Žumbakienės kolekcijoje yra 12,
bičiuliai, surinkę į vieną vietą
Marijos Ambrozaitienės — 5, E.
jo dovanotus meno kūrinius,
Aavik — 9. Tai paveikslai, gerai
suruošė puikią parodą Lietuvoje.
reprezentuojantys trijų meni
Džiaugiuosi, kokia puiki dovana
ninkų kūrybinį pasaulį. Pa
bus atgimusiai Lietuvai, kai ir ši
veikslai gauti pastaraisiais
Čiurlionio galerijos kolekcija ten
metais.
Šiais 1991 metais Čiurlionio
galerija gavo dar vieną įdomaus
jauno tapytojo iš Cleveland’o pa
veikslą, pavadintą „Pasirodo, aš
esąs upė” arba „Esame ašaros
upeliai”. Dovanojo dailininkas
Juris Čiurlionis. Čiurlionio ga
lerijoje yra dailininkės Eleonoros
Marčiulionienės keramikos dar
bai, V. Raulinaičio skulptūros,
Juozo Zikaro skulptūriniai barel
jefai, Aleksandro Marčiulionio,
Dagio ir kitų dailininkų kera
mikos ir skulptūros kūriniai.
Čiurlionio galerijoje vis dažniau
apsilanko su savo kūriniais daili
ninkai iš Lietuvos. Jie čia noriai
sutinkami, priimami, bet ta pa
rama jiems yra minimali, nes
Čiurlionio galerija neturi kuo
paremti atvykusius dailininkus,
tik padeda suruošti parodas. Vis
daugiau darbų iš Lietuvos pa
tenka į Čiurlionio galerijos fon
dus, nes kiekvienas dailininkas,
suruošęs savo parodą, dovanoja
paveikslą.
Jau seniai Lietuvos grafikai
garsina Tėvynę savo darbais. Ne
vienas jų apdovanotas medaliais,
padovanotų Čiurlionio galerijai Chicago’je 1982 metale.
diplomais įvairiose pasaulio pa
Teresės Gaidelvtės-Meiluvienės nuotrauka rodose. O Draėiusiais metais

Čiurlionio galerija
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nukeliaus.
Šiame rašinyje negalėsiu iš
vardyti visų 135 dailininkų,
dovanojusių galerijai po viejią
savo kūrinį. Visi darbai gražiai
atspindi autorių kūrybinį braižą,
jų kūrybos stilių, manierą. Noriu
paminėti „dosniuosius” daili
ninkus, kaip Alfonsą Dargi (gale
rijoje yra jo 7 darbai), Vytautą
Igną, padovanojusį 6 paveikslus.
Adomo Galdiko galerija turi 5 pa
veikslus, Broniaus Murino yra 9
darbai. Graži dailininkės Jadvy
gos Paukštienės 8 darbų dovana,
Vaclovo Rato kolekcija iš 10
darbų, Henriko Šalkausko 8 dar
bai. Galerijos kolekcijoje ryški

Sausio 13 dienos aukų atminimui _ kryželis ir gėlės ant grindinio priešais Radijo ir televizįjos komiteto pastatų Vilniuje.
Aleksandro Juozapaičio nuotrauka

VIEŠPATIE, UŽ KĄ?
.... miegok ramiai, Budapešto mergaite,
tavo mirtis nebuvo veltui ...”

Henrikas Nagys, „Budapešto baladė”
O Mirtie, o nakties Madona,
apšlakstyta krauju tavo duona,
nesibaigianti laisvės auka,
Viešpatie,
už ką?-----Šviesiaplaukė sužadėtinė...
Sniege kruvina pirštinė...
I dangų iškelta ranka...
Viešpatie,
už ką?-----Per jauna, per jauna numirti, —
blizga žiedas auksinis ant piršto,
kaip gėlė dalgiu nukirsta,
Viešpatie,
už ką?------

Tėviškės žeme suskirdus,
ar ilgai tave krauju girdysim,
ar ši mūsų auka per menka?
Viešpatie,
už ką?--------------------

TANKAS
Tankas
du šimtai aštuoniasdešimt
keturi, —
baisus mirties
grožis ...
O tu nieko neturi,
o tu viską turi,
— savo tėvynę, —
ir neatiduotum jos,

Lietuvos grafikai padovanojo
Čiurlionio galerijai arti 100 gra
fikos lakštų. Dabar Čiurlionio
galerijos fonduose yra žymiausių
Lietuvos grafikų, kaip Gražinos
Didelytės, Rimanto Dichavičiaus,
R. V. Gibavičiaus, S. Kisa
rauskienės, A. Surgailienės, A.
Skliutauskaitės, A. Stepona
vičiaus, trijų Valių ir kitų daili
ninkų grafikos darbai.
* * *
Turtinga meno darbais Čiur
lionio galerija. Jau keleri metai
vadovaujama valdybos pirmi
ninko Alekso Janušo, toliau pla
nuoja naujas parodas. Po
apžvalginės lietuvių dailininkų
parodos Čiurlionio galerija
ruošiasi Lietuvių muzikos šven
tės dienomis, gegužės 15-28,

kareivi,
broli,
žmogau,
su ginklu rankoje--------Berniuko siela
pasitiks tave
kada nors,
(tikrai pasitiks),
kaip mintis,
kaip mirtis,
kaip didžiulė
amžinybės paslaptis---------

JIS TAIP NORĖJO GYVENTI
Jis taip norėjo gyventi,
pamatyti išsvajotą
Ameriką,
dėdes, tetas
laisvių laisvės
šalyje,

kur galima ramiai miegoti,
kur niekas nelaužia durų
naktimis,
nėra grandinių---------

Nestovėti
su tuščių butelių rezginėle
prie parduotuvės
alkanam,
ir laukti laukti
rytojaus--------Dabar ant krūtinės
žydi erškėčio
rožė....

Kareiviai žaidžia
tuščia gilzių dėže,
kasetėje
stepių daina,
laisvas pavasario
vėjas--------------------

Jaunimo centre atidaryti
Lietuvos grafikų padovanotų
kūrinių parodą. Jau šiomis die
nomis yra sudarytas parodos
ruošimo komitetas, kuriam vado
vauja Vincas Lukas, pradedami
paveikslų įrėminimo darbai.
Gera, kai Čiurlionio galerijos
sienos nebūna tuščios, ir kiekvie
nas, atėjęs į Jaunimo centre vyks
tantį spektaklį, koncertą, pa
skaitą ar vakaronę, lietuviško
žodžio ir kalbos mokyklą, gali pir
mojo aukšto salėse susipažinti su
dailininkų kūryba. Visada, kai
reikia pagalbos ruošiant parodas,
kai reikia budėti, atskuba, kaip
Aleksas Janušas sako: „Mūsų
mūzos” — nedidelis, bet darnus
moteriškas kolektyvas, vado
vaujamas Halinos Plaušinai-

tienės, aukojasi kultūros, meno
labui. Dar yra žmonių, pasiryžu
sių dirbti Lietuvos naudai.
Tik gaila, kad Čiurlionio gale
rijoje yra nepelninga ruošti pa
rodas, nors patalpos čia yra geros.
Čiurlionio galerija turėtų tapti
meno šventove, dailininkai
turėtų patys burtis apie galeriją,
kad ir ateityje galėtumėm pa
sakyti, jog’’G4urlioni<T galerija
yra tikras kultūros žįdinys, kaip
Jaunimo centras yra lietuvybės
išlaikymo tvirtovė. Ir kad menas
visiems prieinama kalba bylotų
apie lietuvių tautos kūrybines
galias, o laikui atėjus, lietuvių
išeivijos dailininkų meno kolek
cija tvirtai įsilietų į nepri
klausomos Lietuvos meno pa
saulį.
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Poezijos žodis aktorės lūpose
Viena iš šviesių asmenybių
mūsų tarpe Chicago’je yra
aktorė, mokytoja Nijolė Mar
tinaitytė. Ji išsiskiria savo nuolat
degančia energija ir meile teat
rui, meile lietuviškam žodžiui. Ta
energija ji uždega ir kitus
žmones, pajėgdama ištiesti
rankas, sujungti kitas ir suor
ganizuoti didesnius renginius,
kaip lietuviškojo teatro festivali
praėjusi rudeni. Lyg ir pajus
dama žodžio alkį mūsų bendruo
menėj, dabar ji paruošė Janinos
Degutytės poezijos rečitalį. Tai
šio pavasario ankstyvoji dovana
dainuojančio žodžio mylėtojams.
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus Gintaro salėje galėsime
balandžio 28 dieną, 3 v. po pietų
pajusti to poetės ir aktorės susi
jungimo grožį ir pergyvenimą.
Tai bus Nijolės išbrandintas žo
dis, bandant atrasti poetės gilumą.
Šiam rečitaliui ji ilgai ruošėsi,
rinkdama išskirtinius eilėraš
čius, kurie būtų artimi klausyto
jui, ir jis nenusivylęs išsineštų
neužmirštamas eiles. Ji pasirinko
eilėraščius, atskleidžiančius
pačios poetės nuolatini ilgesį
amžinybės ir ryšį su ja, šią
rečitalio dali pavadindama —
Poetė ir gyvenimas. Kita dalis —
Gimtasis kraštas. Tai atspindys
poetės begalinės meilės Lietuvai,
tai žemei, kurioje ji gyveno ir
mirė. Trečioje dalyje išgirsime —
Dialogą su tais, kurių nėra. Poetė
kalbasi su mirusiais, ypač su savo
motina, draugais. Į ši neeilini
ciklą įtraukiama ir poetės meilė
vaikui. Lyg šviesulys, pilnas
mirgėjimo ir saulės varsų, jos
eilėraščiai vaikui pilni laimės ir
džiaugsmo. Apvainikuoti šią po
pietę Nijolė pasirinko gilius,
nepamirštamus eilėraščius:
„Judas” ir „Antigonė” — kaip
aktorei ir teatro žinovei, šie
personažai tapę neišdildomi iš

Šeštadienis, 1991 m. balandžio mėn. 20 d.

DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Nijolė Martinaitytė
Jono Tamulaičio nuotrauka

gyvenimo scenos. Nijolės rečituojamas eiles palydės mūsų
klasikų garsai. Sonata Deveikytė-Zubovienė pianinu skam
bins pritaikytas melodijas, kad
poezijos žodis ilgiau viduje
gyventų.
Tikriausiai skaitytojai norėtų
arčiau pažvelgti į Nijolės Mar
tinaitytės nueitą kelią. Nijolė

gimė Lietuvoje ir vaikystėje ją
paliko. Jos mokslai prasidėjo ir
baigėsi šiame kontinente. Stu
dijavo teatro meną ir literatūrą,
gaudama Southern Illinois Uni
versity bakalauro laipsnį. Toliau
studijas tęsė ir gavo magistro
laipsnį University of Illinois,
parašydama tezę apie lietuvių
kalbos kitimo procesą.

Tačiau ši išvyka į „šiltus
kraštus” turės palaukti, nes
„Šaltkalvis” pakėlė sparnus i
Lietuvą, kur išvyko balandžio 8
dieną.
Teatro mėgėjai, be abejo, at geriausių šio festivalio dalių.
Čia reikia pažymėti, jog
simena Kosto Ostrausko dramą
Po festivalio ji tuoj pat buvo
„Šaltkalvis”, kurios premjera rodoma Lemont, Illinois, tada — „Šaltkalvio” vaidybinė grupė (o
įvyko per VIII teatro festivalį Boston’e, New York’e, o šių metų ji gana maža — tik du žmonės:
1990 m. lapkričio 15 d. Chicago’s vasario 16 dieną vėl Chicago’je — Laima Šulaitytė-Day ir Vytautas
Jaunimo centre. Ši vienaveiksmė šį kartą Tautiniuose namuose Juodka) bus pirmasis išeivių
drama, kurią režisavo iš Lietuvos jvykusiame Lietuvos Nepriklau vienetas šiais metais Lietuvoje.
atvykęs režisierius Juozas Iva somybės šventės minėjime. Yra Ypačiai po tragiškų įvykių sausio
nauskas, sukėlė didelį susidomė pakvietimas važiuoti ir į tolimąją mėnesį mūsų tautiečiai iš užjūrio
jimą, ir teatro žinovai jos Floridą ir ten atlikti spektaklius dar nelabai ryžtasi į Lietuvą
pastatymą įvertino kaip vieną iš net trijose lietuvių kolonijose. važiuoti, žinant, kad ir dabar ten
padėtis nėra visai stabili.
Tačiau „Šaltkalvio” vaidintojai
to nepaisė ir priėmėjau anksčiau
gautą Lietuvos teatrų sąjungos
(beje, jos pirmininkas aktorius
Budraitis neseniai viešėjo Ameri
koje) pasiūlymą atvykti ir
parodyti savo sugebėjimus tau
tiečiams Lietuvoje. Buvo pa
galvota, jog dabar išeivių lietuvių
vizitas Lietuvos gyventojus
morališkai sustiprins, ypač, kad
vežamas veikalas ne vien tik turi
niu, bet ir savo dvasia bei pri
statymu yra labai patriotiškas.
Pirmasis „Šaltkalvio” pa
statymas tėvynėje buvo numa
tytas balandžio 11 dieną Vilniu
je (čia bus vaidinama ir balandžio
26 dieną). Tada pasirodymai
Kaune (balandžio 13), Klaipėdoje
(balandžio 16 ir 17), Šiauliuose
(balandžio 20), Šeduvoje (balan
džio 22), Punioje (balandžio 28).
Tai toks pradinis, jau anksčiau
pasiūlytas gastrolių tvarkaraštis,
kuriame dar gali būti ir daugiau
spektaklių, pareinant nuo to,
kaip aktoriai jausis atvykę į Vil
nių. Beje, jie buvo prašomi pasi
likti dar kiek ilgėliau, kad galėtų
dalyvauti Lietuvos teatro
festivalyje, tačiau dėl laiko
stokos nebuvo galima tai padary
ti, nes gegužės 1 dieną čikagiečiai
vaidintojai turi grįžti atgal į
namus.
Dar reikia trumpai nupasakoti
paties „Šaltkalvio” atsiradimą,
Po Koato Ostrausko „Šaltkalvio” spektaklio 1990 m. lapkričio 25 d. Lemont. nes daugelis tautiečių jo ne
Illinois: (stovi) aktoriai Vytautas Juodka (Šaltkalvis) ir Laima Šulaitytė-Day
bežino. Šio veikalo pagrindinis
(Žmona), (sėdi) režisierius Juozas Ivanauskas.
Jono Tamulaičio nuotrauka „kaltininkas” — režisierius

„Šaltkalvis” Lietuvoje

1988 metais Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje, Chicago’je,
pradėjo kultūrines vakarones bei
popietes, įjungdama jaunus,
gabius žmones, supažindindama
juos su visuomene. Šie koncertai
ir toliau tęsiami. Kaip Chicago’s
miesto kultūrinių reikalų sky
riaus narė, Nijolė Martinaitytė
ten turi svarų balsą. Ji sprendžia,
kokiems projektams teiktinos lė
šos, kokie atmestini, dažnai apsi
lankydama įvairiuose teatro
pastatymuose.
Jos profesinis pasiruošimas
yra nuolat kūrybiniame procese.
Būdama šiuo metu Marįjos mer
gaičių gimnazijos mokytoja, ji
stengiasi perduoti savo žinias
jaunesnėms kartoms, jas skatin
dama ir vesdama. Teatro scenoje
ji jaučiasi kaip namuose. Vaidino
Urbanoje vasaros ir universiteto
pastatymuose, sukurdama dau
giau kaip 40 rolių. įsijungė į
lietuvių teatrą Chicago’je
1962-65 metais, čia vaidindama
ir režisuodama. Būdama dailiojo
žodžio interpretatorė, Nįjolė yra
suruošusi daugelį koncertų įvai
riose Amerikos lietuvių gyven
vietėse. Vėliausios buvo 1990 m.
balandžio 21 d. St. Petersburg’e
ir 1991 m. kovo 10 d. Boston’e.
Šiuo metu Nijolė intensyviai
ruošia studiją „Renesanso įtaka
ir Šv. Pranciškaus įnašas vie
nuolynams”, net paliesdama pir
muosius vienuolius Meksikoje.
Jos nuolatinis nerimas — atrasti
daugiau šaltinių, liudijančių
Italijos vienuolių meilę menui ir
jos perdavimą aztekų palikuo
nims. Mums ypačiai miela, kad
asmuo, pasiekęs savo profesijoje
pripažinimo ir įvertinimo, vis
sugrįžta ir atranda laiko pasida
linti savo gabumais su poezįją
mylinčia savo visuomene. Tiki
mės, kad ši Nijolės Martinaitytės
pavasario dovana bus su meile
mūsų priimta.

Istorinė perspektyva
dabarties įvykiams Lietuvoje
Balandžio 26 dieną, penkta
dienį, 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje, Chicago’je,
dr. Saulius Sužiedėlis skaitys
paskaitą apie šiandieninių įvykių
Lietuvoje istorines šaknis. Prele
gentas iš arti ir giliai yra
susipažinęs su dabartine Lietuvos
politine, ekonomine bei kultūrine
padėtimi, kadangi Vilnuje yra
lankęsis moksliniais reikalais.
Apžvelgęs šiuolaikinę situaciją
Lietuvoje, dr. Sužiedėlis bandys
ištirti istorinių ryšių problemą
tarp šių dienų lietuvių kovos dėl
savo valstybingumo ir praeities
tautinių judėjimų. Svarbų
paskaitos elementą sudarys da
bartinių įvykių Lietuvoje paly
ginimas su ankstyvesniais lietu
vių tautinių kovų etapais.
Prelegentas nušvies sąvokos
„nepriklausomybė” istorinę
raidą lietuvių tautiniame judėjme. Taip pat jis aptars lietuvių
tautinės sąmonės etapus, prade
dant kultūrinių tautiškumu. Jis
apžvelgs aušrininkų ir varpi
ninkų epochą, apibrėš Jono Basa
navičiaus ir Vinco Kudirkos
vaidmenį tautiniame judėjime.
Paskaitininkas taip pat kalbės
apie šio judėjimo religinės pa
kraipos ideologiją, parodys, kad
nemažu laipsniu katalikybė buvo
varomoji tautinių siekių jėga.
Dr. Sužiedėlis apsvarstys
1905-1906 metų įvykių reikšmę
lietuvių tautiškumui išsivystyti.
Jis kalbės apie 1905-ųjų metų
Didįjį lietuvių seimą Vilniuje, jo
reikšmę lietuvių tautos sąmo
ningumo išsivystymo istorijoje.
Jis trumpai aptars ir lietuvių
judėjimo vadovų tuometinį požiū
rį į Rusijos-Lietuvos santykius.

Sužiedėlio paskaita yra ypač
reikšminga dar ir dėl to, kad jos
tema — veiksnių tarp šių dienų
Lietuvos įvykių ir tautinės kovos
praeityje suvokimas — istorikų
dar nėra buvusi nagrinėjama. Po
paskaitos bus vaišės. Visi kvie
čiami šios ypatingos vertės
paskaitos pasiklausyti.

Mokslo ir kūrybos
simpoziumas
(Atkelta iš 2 psl.)

Saulius Sužiedėlis

Prelegentas apžvelgs 1918-1919
metų įvykius, kuomet kūrėsi
nepriklausoma Lietuvos valsty
bė. Jis nagrinės tarptautinę
padėtį po Pirmojo pasaulinio karo
ir šios padėties įtaką, kuriant
Lietuvos Respubliką. Įdomią pa
skaitos dalį sudarys dr. Sužie
dėlio bandymas įvertinti pana
šumus bei ryškesnius skirtumus
tarp tarptautinės padėties
1918-1919 metais ir šiuolaikinių
tarptautinių procesų, kai vyksta
kova dėl Lietuvos valstybingumo.
Dr. Saulius Sužiedėlis yra
Millersville universiteto Pennsylvanijoje profesorius, dėsto
Rytų Europos ir Rusijos istoriją.
Jis yra išleidęs daugelį istorinių
studijų. Jo 1988 metais anglų kal
ba paskelbta Lietuvos Katalikų
Bažnyčios istorija yra kompeten
tingiausią iš iki šiol pasirodžiusių
studijų šia tema. Profesorius
Sužiedėlis šiuo metu rašo stambų
istorinį veikalą apie Lietuvą
Antrojo pasaulinio karo metu.
Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuje laukiama dr. Sauliaūs

lestauta, kad iš išeivijos buvo
tikėtasi daugiau svečių turėti
negu, atrodo, jų žada būti. Čia
reikėtų pažymėti, kad rengėjai
turėtų ir į išeivijos kultūrinį
gyvenimą dėmesį atkreipti. Kaip
tik tuo metu pas mus vyks Muzi
kos šventė, be to, universitetuose
yra egzaminai, tad profesūra irgi
nėra laisva. Dabartiniu metu iš
JAV vykstančių yra 98 asmenys.
Norintieji vykti gali kreiptis:
Birutė Zalatorienė — Travel Advisers.
Svečiai trumpai papasakojo
apie politinę situaciją Lietuvoje.
Yra dirbama, nors ir ne viskas
gerai. Dažnokai pasitaiko, kad po
ilgesnių diskusijų priimamas
koks įstatymas, o po kelių dienų
kitas — kuris panaikina pirmąjį.
Ekonominė padėtis blogėja.
Mėsos ir pieno pristatymas yra
sumažėjęs 18-14%. Žemės ūkio
situaciją apibūdino dalyvavęs
svečias iš Žemaitijos. Tai
raseiniškis Vytautas Borevičius,
žurnalistas, Raseinių rajono
deputatas. Jo žodžiais, šį rudenį
maisto produktų pristatymas
sumažės. Nežiūrint to, kad priva
tus ūkis yra našesnis, tačiau
privatizacija labai lėtai vyksta.
Šiuo metu tik 2% žemės tėra
privačiose rankose. Gaila, bet čia
ir išeivija padėti negalės.

Gailutė Valiulienė

Juozas Ivanauskas iš Klaipėdos.
Jam lankantis Chicago’je (1990
metų vasario mėnesį), buvo susi
tarta, kad jis paruoš spektaklį
VIII Teatro festivaliui. Tuomet jis
angažavo ir aktorius. JAV LB
Kultūros taryba sudarė jam
sąlygas 1990 metais dėstyti
teatro kursą Lituanistikos kated
roje, University of Illinois.
Kuomet jis rudenį vėl atsirado
Chicago’je, tai „Vaidilutės” teat
ras jį pakvietė režisuoti ir
„Amerika pirty” veikalą tam pa
čiam festivaliui. Pats režisierius
norėjo, kad abu veikalai būtų
statomi „Vaidilutės” teatro var
du, tačiau, tokią mintį pasiūlius
Teatro festivalio rengimo komi
tetui, buvo prieita nuomonės, jog
kiekvienas teatras festivalyje
gali pasirodyti tik su vienu pa
statymu. Tada Festivalio pro
gramoje „Šaltkalvis” ėjo kaip
„Čikagos lietuvių vaidintojų
grupės” spektaklis. Tačiau
„Vaidilutės” teatras ir toliau
rūpinosi šio pastatymo reikalais
(čia prisidėjo ir JAV LB Kultūros
taryba). Nežiūrint, jog „Vaidilu
tės” teatras iš Festivalio rengėjų
pinigų negavo ir turėjo nemaža
nuostolių, „Vaidilutės” vadovybė
remia ir šią išvyką į Lietuvą, nes
galvoja, jog ji Lietuvos žmonėms
galėtų atnešti gana daug
moralinės paspirties.
Žinoma, didžiausia auka yra
pačių aktorių, kurie aukoja iš
vykos laiką ir pinigus, kad mūsų
tautiečiai Lietuvoje galėtų pama
tyti Lietuvos režisieriaus ir išei
vių aktorių bendrų pastangų
kūdikį. Reikia pasakyti, jog jie su
savimi vežasi ir dailininkės Ados
Sutkuvienės sukurtas dekora
cijas, nes, žinant dabartinius
trūkumus mūsų tėvynėje, ir jas
ten naujai nėra galimybių pa
daryti. „Šaltkalvį” Lietuvon
palydime su jo pagrindine min
timi — Vinco Kudirkos Lietuvos
himno žodžiais, o ypač jo eilute
„Tegul meilė Lietuvos dega mūsų
širdyse”.

Edvardas Šulaitis

Anatolijaus Kairio „Mūsų vaikai" 1990 m. gruodžio 13 d. Šiaulių dramos teatre: (iš kairės) aktoriai Edmundas Leo
navičius, Audrė Budrytė (iš Chicago’s), Kęstutis Jankūnas, Silvija Povilaitytė, Gražvydas Udrėnas. Veikalą režisa
vo Audronė Bagatyrytė.
Juozo Bindoko nuotrauka

Scena iš Algirdo Landsbergio dramos „Penki stulpai turgaus aikštėje” pastatymo Kauno dramos teatre.
Režisierius — Vytautas Balsys.
Vytauto Maželio nuotrauka

