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Praeities svoris ir mūsų ateitis

Dailininkė — Ada Sutkuvienė

„I Lituani” pastatymo 
laukiant

Apie vilniečius svečius, kurie 
dalyvaus operos „I Lituani” 
pastatyme Chicago’je, jau buvo 
rašyta (žr. Draugo kultūrinis 
priedas, 1991 m. balandžio mėn. 
13 d.), bet taip pat reikia 
nepamiršti ir čikagiečių. Vil
niečiai atsiuntė pluoštą savo in
formacijos, o apie čikagiečius 
gauti informaciją yra žymiai 
sunkiau. Tad teko gerokai savo 
archyvą pavartyti.

Margarita Momkienė — 
sopranas atliks Vilniaus rolę. Ji 
yra beveik nuolatinė meninių 
programų atlikėja įvairiuose 
renginiuose. Kaip solistė pirmą 
sykį debiutavo 1971 metais 
„Traviatoje”, po to jau beveik 
pastoviai dainavo solo partijas 
Chicago’s Lietuvių operos 
pastatymuose. Balsą lavino pas 
seserį Bernardą, SSC, Alice Ste- 
phens ir Thomas Wikman. Vė
liausiame „Meilės eliksyro” pa
statyme ji dainavo Giannettos 
rolę.

Jonas Vaznelis — bosas šioje 
operoje dainuos Viltenio-Vaidilos 
rolę. Jis balsą pradėjo lavinti 
1946 metais Pabaltijo univer
sitete, Vokietijoje, pas operos 
solistą Aleksandrą Kutkų, 
atvykęs į Chicagą toliau balsą 
lavino pas operos solistą Joną 
Būtėną. Pirmas jo svarbesnis pa
sirodymas buvo 1951 metais, kai 
„Dainavos” ansamblis atliko 
Rossini kantatą „Stabat Mater”. 
Chicago’s Lietuvių operoje ilgą 
laiką dainavo pagrindinius vaid
menis. Vienas iš tų, kurie pakėlė 
Lietuvių operos lygį. Kurį laiką 
dainavo Chicago Lyric operoje. Po 

ilgesnių atostogų vėl sugrįžo į 
Chicago’s Lietuvių operos eiles.

Iš Vilniaus atvyksta ne tik 
solistai, bet dirigentas, režisierius 
ir kiti meno vadovai. Pirmiausia 
gal susipažinkime su dirigentais, 
kurie diriguos šios operos pa
statymams. Premjeriniam spek
takliui diriguos vilnietis Vy
tautas Viržonis. Jis 1953 metais 
baigė Lietuvos konservatoriją, 
profesoriaus Stasio Vainiūno 
klasę, ir tapo teatro pianistu. 
Susidomėjęs dirigavimu, pasidarė 
dirigento asistentu, 1956 metais 
dirigavo pirmajam spektakliui 
(tai buvo baletas „Chopiniana”), 
pirmąją premjerą — Gokieli operą 
vaikams „Raudonkepuraitė” — 
parengė 1959 metais. Maskvos 
Didžiajame teatre 1961 metais 
baigė dirigavimo kursą. Jo reper
tuare yra daugiau kaip 60 operų 
ir baletų. Lietuvos operos ir 
baleto teatre jis parengė 41 
premjerą. Beveik pusę Viržonio 
parengtų premjerų sudaro pirmą 
sykį Lietuvos scenoje statytos 
operos. Jis yra dirigavęs Kauno, 
Talino, Rygos, Jerevano, Rusės 
(Bulgarijoje) teatruose. Dėsto 
konservatorijoje, yra docentas.

Antrąjį „I Lituani” spektaklį 
diriguos mūsiškis Alvydas 
Vasaitis, dirigentas pianistas. 
Muzikos pradėjo mokytis pas Alek
sandrą Kučiūną, būdamas aštuo- 
nerių metų. Nuo 1956 metų 
mokėsi pas Vladą Jakubėną, o 
nuo 1961 pas S. Dorfman 
Roosevelt universiteto muzikos 
konservatorijoje, Chicagoj’e. 1960 
metais laimėjo pirmą vietą 
aukščiausioje pianino klasėje

1990 metų balandžio septintąją, 
kada Michailas Gorbačiovas buvo 
paskelbęs Lietuvai ekonominę 
blokadą, Vilniaus parke susirin
ko dauguma to miesto gyventojų. 
Į juos kreipėsi ką tik išrinktas 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Vytautas Landsbergis. Jis pasakė 
trumpą kalbą, kurioje pacitavo 
keturioliktojo amžiaus Lietuvos 
valdovo Gedimino žodžius: 
„Veikiau geležis pavirs į vašką ir 
vanduo pavirs į akmenį, negu 
mes atsitrauksime”. Šiandien 
sunku įsivaizduoti bet kurios 
Europos šalies prezidentą, poli
tinio sąmyšio dienomis cituojantį 
šešių šimtų metų senumo tekstą 
(panašiai galėjo pasielgti nebent 
de Gaulle). Dar sunkiau tikėtis, 
kad toks tekstas tobulai atlieptų 
visuomenės nuotaikas. Tačiau 
Lietuvoje vyksta kaip tik tai.

Praeitis Vakaruose vis labiau 
netenka svorio ir vertės. Ji gali 
dominti filmų lankytoją ir 
komikų rijiką. Tačiau beveik 
niekas nemano, kad dabartinė 
visuomenė galėtų ko nors pras
mingo išmokti iš Plantagenetų ar 
Liudviko XIV karų bei intrigų. 
Niekas nemano, kad derėtų sekti 
senoviniais pavyzdžiais, ieškant 
išeities iš modernaus ir postmo- 
dernaus gyvenimo painiavų. 
Rytų ir Centrinėje Europoje yra 
kitaip. Praeitis ten tebėra 
visiškai gyva, aktuali, kasdien 
skverbiasi į laikraštį, radiją ir 
televiziją, apibrėžia žmonių 
elgseną, jų simpatijas ir anta
gonizmus. Tradicinės situacijos ir 
tradiciniai gestai tose vietose, 
sakytum, pasmerkti amžinai atsi
kartoti. Tatai galima laikyti 
nelaime ir atsilikimo ženklu (ir 
man dažnai atrodo, kad tai yra 
nelaimė bei atsilikimo ženklas). 
Tačiau tatai galima laikyti ir 
ypatinga likimo dovana. Nes 
praeitis pas mus moko papras
čiausio ir svarbiausio dalyko — 
skirti gėrį nuo blogio.

Neseniai Vilniuje buvo per
spausdinta trumpa, senstelėjusi 
ir naivi Lietuvos istorijos ap
žvalga, pirmą sykį išleista dar

Chicago’s festivalio konkurse už 
Beethoven’o sonatos skambini
mą. 1961 metais Chicago’s 
Lietuvių operos akompaniato
rius. Kaip pianistas skambino su 
Berwyn, Elmhurst, Carbondale 
simfoniniais orkestrais. 1972 
metais TV Tautinių šokių šventei 
suorganizavo orkestrą ir jam di
rigavo. 1973 metais debiutavo su 
Chicago’s Lietuvių opera, 
diriguodamas „Kaukių balių”. 
Vėliau dirigavo „Meilės elik
syrą”, „Nabucco”, „Carmina 
Burana”, „I Lituani”. Po ilgesnės 
pertraukos sugrįžo ir vėl dirigavo 
„Meilės eliksyrą’ (1990). Dažnas 
akompaniatorius koncertuose. 
1990 m. gruodžio 29 d. Lietuvos 
operos septyniasdešimtmečio 
jubiliejiniame koncerte Vilniuje 
dirigavo Vlado Jakubėno 
„Laisvųjų dainą” (kuri Lietuvo
je buvo atlikta pirmą sykį).

Eligijus Domarkas, režisie
rius, operos režisūrą studijavo 
Leningrado konservatorijoje, ją 
baigė 1972 metais. Parengė pir
mąjį „Traviatos” pastatymą 
naujuosiuose teatro rūmuose. 
1977-1978 metais stažavosi 
Berlyno Komiškojoje operoje, 

prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
1936 metais. Jos tiražas pasiekė 
tris šimtus tūkstančių egzemplio
rių (trijų milijonų gyventojų 
krašte) ir buvo nedelsiant iš
pirktas. Jei ne popieriaus stoka, 
gal būtų buvęs išpirktas ir mili
jonas. Priežasties, tiesą sakant, 
nereikia toli ieškoti. Istorijos 
ilgesį gimdo istorijos nebuvimas.

Mūsų kraštuose mažiausia 
penkiasdešimt metų buvo sustab
dytas laikas. Totalitarinis 
režimas rėmėsi pažangos mitais 
ir eschatologiniais vaizdiniais. 
Visa kas buvo nukreipta į ateitį, 
kurios neginčijama tobulybė tu
rėjo pateisinti bet kokias dabar
ties aukas, bet kokius visatos ge- 
rintojų nusikaltimus. Ir drauge 
kiekvienam buvo aišku, jog toji 
ateitis tėra dabarties atsikar
tojimas. Visada bus didis vadas 
(ar Politbiuras), planuojąs 
žygdarbį po žygdarbio; visada bus 
masės, iš širdies vykdančios jo 
nurodymus; ir greičiausiai visada 
pasitaikys individualistų bei 
susmukėlių, kuriuos teks nušluo
ti nuo kelio ar bent laikinai 
izoliuoti, idant jų nemuzikalūs 
balsai negadintų dangiškųjų atei
ties melodijų.

Šiame ideologiniame modelyje 
praeities vieta buvo aiškiai api
brėžta. Praeitis — tai pavojingas 
šiukšlynas, antisanitarinė teri
torija, kurios virusai bet kokią 
akimirką gali apkrėsti silpnuo
sius ir nepakankamai užsigrūdi
nusius. Ją reikia nenuilstamai 
valyti ir tvarkyti. Daugumos 
įvykių ir asmenų atsiminti iš viso 
nepridera. Daugumą praeities 
tekstų būtina pašalinti iš 
visuomenės atminties ir netgi 
fiziškai eliminuoti (tai liečia gat
vių pavadinimus, taip pat archi
tektūrinius tekstus, tokius kaip 
bažnyčios ar pilys).

Tik vienur kitur praeityje pasi
taiko šviesesnių plotelių — jau
dinančiai menkų, bet daug ža
dančių dabarties pirmavaizdžių 
(Paryžiaus komuna arba, saky
sime, odininkų streikas Vilniuje 
1895 metais). Jie vieninteliai ver- 

buvo jos vyriausiojo režisieriaus 
Herz asistentas, jam režisuojant 
„Madamą Butterfly”. Grįžęs į 
Vilnių, režisavo Čaikovskio 
„Eugenijų Oneginą”, Puccini 
„Bohemą”, Bellini „Normą”, 
Klovos „Pilėnus” ir daugelį kitų 
pastatymų. Jo režisūros „Pilė
nus” teatras rodė viešnagėse 
Maskvoje (1986) ir Varšuvoje 
(1988), „Norma” — Varšuvoje 
Nuo 1989 metų Domarkas yra 
teatro vyriausias režisierius.

Juozas Širvinskas, kom
pozitorius, 1969 metais baigė Lie
tuvos konservatorijoje profeso
riaus E. Balsio kompozicijos 
klasę. 1967-1977 metais buvo Lie
tuvos televizijos muzikos 
redaktorius, garso režisierius. 
1977-1990 metais Lietuvos kino 
studijos garso operatorius, mu
zikinių filmų redaktorius. Yra 
sukūręs įvairių žanrų kūrinių: 
baletą „Mergaitė su degtukais”, 
miuziklą „Kelionė į Atarą”, 
simfoniją kameriniam orkestrui, 
baladę fortepijonui ir kameri
niam orkestrui. Jo kūrybos skalė 
yra plati. Nuo 1990 metų Šir
vinskas yra Lietuvos operos ir 
baleto teatro meno vadovas.

Tomas Venclova Vytauto Maželio nuotrauka

ti dėmesio ir meilės — tiksliau 
pasakius, tik jie ir yra praeitis.

Šią nutylėjimų ir suprastinimų 
techniką nuo Stalino laikų lydėjo 
kolonialistinė procedūra, dar la
biau žeminusi Rytų bloko tautas. 
Savąją istorią pavaduodavo sve
tima (būtent Rusijos) istorija. 
Mokyklose ir universitetuose ji 
neretai užimdavo svarbiausiąją 
vietą. Lietuvis ar gruzinas, per 
privalomus egzaminus nenoromis 
garbindamas Ivaną Žiaurųjį (dar 
vieną šviesų tarybinės dabarties 
pirmavaizdį), jautėsi nei kiek ne

Janina Malinauskaitė 1959 
metais baigė Dailės institutą Vil
niuje ir pradėjo dirbti Kauno 
dramos teatre, o 1968-1986 
metais buvo jo vyriausioji daili
ninkė. Su Malinauskaitės sceno
grafija Kauno dramos teatre buvo 
statytos Calderon’o („Dama 
vaiduoklė”), Šekspyro („Karalius 
Lyras”) ir daugelis kitų dra
mų, taip pat šie lietuvių dra
maturgų veikalai: Keturakio 
„Amerika pirtyje”, Krėvės 
„Šarūnas”, Grušo „Barbora Rad
vilaitė”, „Švitrigaila”, Glinskio 
„Grasos namai”, „Kingas”, Sajos 

Šiame numeryje:
„I Lituani” pastatymo laukiant • Tomas Venclova apie mūsų 

praeities svorį ir Lietuvos ateitį • Irenos Milkevičiūtės, Virgilijaus 
Noreikos ir Gražinos Landsbergienės koncertas Chicago’je • 
Šiuolaikinė prancūzų poezija naujoje Povilo Gaučio antologijoje 
• Dailės parodos Chicago’je Lietuvių muzikos šventės metu.

geriau, o gal ir blogiau, negu 
senegalietis, mintinai kalantis 
vadovėlio tekstą apie švie
siaplaukius ir mėlynakius galus
— savo tikruosius protėvius.

Totalitarizmo erozija ir jo griu
vimas Rytų Europoje turėjo daug 
pasekmių — tiek laimingų, tiek 
ir ne visiškai laimingų, netgi 
truputį gąsdinančių. Bet labiau
siai krinta į akis viena pasekmė
— į šį pasaulio kraštą parėjo is
torija (kad ir ką besakytų Fukuy- 
ama). Triumfališkai grįžo visa jos 
įvairovė, spalvingumas, chaosas.

„Mamutų medžioklė”, „Švent
ežeris”, „Dilgėlių šilkas”, „Sielų 
mainai”. Sukūrė scenografijos 
darbų Vilniaus Jaunimo bei Aka
deminiam dramos (Krėvės „Skir
gaila”, Čechovo „Vyšnių sodas”) 
teatrams, Justino Marcinkevi
čiaus „Mindaugo” pastatymui 
Vladikaukazo teatre (Šiaurės 
Osetija). Nuo 1986 metų Mali
nauskaitė yra Kauno muzikinio 
teatro vyriausioji dailininkė; su 
šiuo teatru bendradarbiavusi ir 
anksčiau, pastaraisiais metais 
jam sukūrė Mozart’o operos 
„Visos jos tokios” scenografiją. 

Jie gerokai primena (ir didele 
dalimi lemia) tenykščių demokra
tinių sąjūdžių spalvingumą bei 
chaosą.

Lietuva čia yra turbūt įdomiau
sias ir drauge kraštutinis pavyz
dys. Istorijos svoris labiau slegia 
lietuvį, negu vengrą, čeką ar slo
vaką (suabejočiau nebent dėl 
lenko). Lietuvos istorija — la
bai neįprasta, nekasdieniška, 
nepanaši į jokią kitą. Ji tarytum 
sukirpta pagal žymiai didesnio 
krašto matmenis; ji tokia pat 
dramatiška ir įspūdinga, kaip 
Švedijos ar netgi Rusijos. Be to, 
jai nestinga asimetrijos, nelo
giškumo, keistybės ir absurdo. Ji 
neretai pažeidžia kontinuiteto ir 
tikimybės dėsnius.

Lietuvių kiltys maždaug nuo 
antikinių laikų gyveno ten, kur 
ir dabar — pietrytiniame Baltijos 
krante, labai toli nuo vietų, kur 
plėtojosi Europos kultūra (nors 
geografinis Europos centras, jei 
imsime ją visą, nuo Lisabonos 
ligi Uralo, kad ir keista, yra 
prie pat Vilniaus). Tos kiltys , 
išsaugojo seniausią iš gyvųjų 
indoeuropiečių kalbų — anot An- 
toine Meillet, ji šiandien yra 
tokia pat archaiška, kaip lotynų 
kalba Plauto laikais, trečiajame 
šimtmetyje prieš Kristų. Šiose 
vietose ilgiausiai Europoje išliko 
ir pagonybė: lietuviai, panašiai 
kaip jų tolimi giminaičiai senovės 
indai ir graikai, lenkėsi Per
kūnui, Saulei ir Mėnesiui, me
džiams ir žalčiams. Pats laikas 
šitame egzotiškame pašalyje 
plaukė kitokiu, lėtesniu ir gal 
oresniu ritmu, negu Viduržemio 
jūros zonoje.

Nenuostabu, kad lietuviai buvo 
vadinami „šiaurės saracėnais”. 
Jau „Rolando giesmėje” jie be 
ypatingo pagrindo minimi tarp 
netikėlių, kariaujančių prieš Ka
rolį Didįjį. Dalis riterių kryžiaus 
karų metais patraukė ne į Pales
tiną, o į Lietuvos pakraščius, 
bandydami atversti atkaklius 
pagonis į tikrąjį tikėjimą. 
Krikščioniškasis žygdarbis, kaip 
ir galima buvo laukti, išvirto 
smurtu ir sadizmu. Lietuviai atsi
dūrė tokioje pačioje padėtyje, kaip 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos operos ir baleto teatre 
Janina Malinauskaitė sukūrė 
Laurušo operos „Paklydę 
paukščiai” (1967) ir Klovos 
„Pilėnų” (1986) scenografiją; 
pastaroji opera rodoma iki šiol, ją 
teatras rodė viešnagių metu 
Maskvos (1986) ir Varšuvos 
(1988) Didžiuosiuose teatruose. Iš 
viso Janina Malinauskaitė yra 
sukūrusi daugiau kaip 80 sceno
grafijos darbų, tapo, kuria pla
katus, dalyvauja parodose. Šiame 
„I Lituani” operos pastatyme ma- , 
tysime jos sukurtas dekoracijas.

Juozas Žygas
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actekai, inkai ar afrikiečiai: jiems 
buvo rengiamas vergų likimas, 
dauguma turėjo būti išnaikinta, 
o likusieji — asimiliuoti. Bet šį 
kartą istorija susidėjo gana ne
tikėtai. Lietuva atsilaikė. Ji du 
šimtus metų kariavo su riteriais, 
neteko bent pusės gyventojų, 
tačiau nedingo ir netgi sukūrė 
imperiją, prisijungdama plačias 
slavų žemes.

Vienas iš tos imperijos kūrėjų 
buvo Gediminas, kurio žodžiai, 
kaip sakiau, sugeba uždegti mi
nias net 1990 metais. Verta 
pacituoti nedaugeliui žinomą 
Nikolajaus Gogolio straipsnį, 
kuriame rusų rašytojas vadina 
Gediminą „didžiuoju pagoniu”. 
Gogolis sako: „Tas laukinis poli
tikas, nemokėjęs rašto ir meldęsis 
pagoniškam dievui, nei vienos 
savo nukariautos tautos nevertė 
keisti papročių ir senųjų valdymo 
formų: viską paliko kaip ir 
anksčiau, patvirtino visas privile
gijas ir vyresniesiems griežtai 
įsakė gerbti žmonių teises, niekur 
netgi nepaženklino savo kelio 
niokojimu”. Net jei manysime, 
kad šie žodžiai truputį perdėti, 
viduramžių fone Gedimino figū
ra atrodo ne visiškai įprastai. 
Rusų kunigaikštystės neretai 
pačios jungėsi prie Lietuvos, nes 
tai buvo geriausias būdas užsi
tikrinti saugumą ir kultūrinę 
tapatybę Aukso ordos puolimų 
laikais. Vienas Gedimino kar
vedys buvo pasiekęs Brandenbur
gą ir priėjęs ligi Berlyno — tada 
mažo miestelio tarp girių ir 
pelkių; o Gedimino sūnus buvo 
tris kartus apgulęs Maskvą, bet 
nesunaikino miesto, pasitenkinęs 
duokle ir pagarbos pareiškimais.

Per trumpą laiką atsiradusi Di
džioji Lietuvos kunigaikštystė 
buvo labai keistas konglomera
tas. Ji priminė valstybes, susikū
rusias tautų persikraustymo epo
choje, nors ir buvo už jas tūks
tančiu metų jaunesnė. Sostinėje 
Vilniuje lietuviai ir toliau gar
bino Perkūną, kūreno šventąją 
ugnį ir senuoju papročiu degino 
ant laužo mirusius kunigaikš
čius; tuo tarpu toliau nuo sostinės 
gyveno slavai, maldingi ir nere
tai raštingi stačiatikiai, orienta
vęsi į Bizantijos kultūrą.

Slaviškoji imperijos dalis buvo 
gal penkiolika kartų didesnė už 
lietuviškąją. Šiandien dėstyda
mas rusų literatūrą Yale uni
versitete, aš užduodu studentams 
uždavinį, kurio dar nei vienas jų 
teisingai neišsprendė. Svarbi 
Puškino dramos „Borisas Godu- 
novas” scena vyksta „smuklėje 
Lietuvos pasienyje”. Avantiūris
tas, pasiskelbęs Rusijos caro įpė
diniu, apsistoja toje smuklėje bėg
damas į Lietuvą. Siūlau studen
tams parodyti žemėlapyje, kur 
buvo toji smuklė. Visi ieško jos 
netoli Vilniaus — ten, kur Lietu
vos ir slavų žemių siena eina 
dabar. Tuo tarpu smuklės būta 
prie pat Maskvos.

Gediminas dėjo didžiules pa
stangas suvakarietinti savo vals
tybę. Jis susirašinėjo su po
piežium Jonu XXII Avignon’e, 
leido kurtis Vilniuje domini
konams ir pranciškonams, kvie
tė į šalį riterius, pirklius ir ama
tininkus, niekam nedrausdamas 
melstis savo apeigomis ir gyven
ti įprastiniu būdu. Apie tą laiką 
Lietuvoje įsikūrė nemažos 
musulmonų ir žydų bendruo
menės. Beje, žydams Lietuva 
buvo pati tolerantiškiausią šalis 
Europoje: nors tamsuoliškų 
išpuolių ir nestigo, vyresnybė 
juos griežtai baudė.

Ši tolerancijos ir įvairovės tra
dicija, be abejo, yra patraukliau
sias senosios Lietuvos bruožas — 
patrauklesnis net už atkaklumą, 
su kuriuo lietuviai gynė savo 
kraštą. Nors ir mažai civilizuota, 
Lietuva anuomet buvo savotiška 
pirmykštė demokratija. Nieko 
nuostabaus, kad ji patraukdavo 
bėglius iš Rusijos — kur kas griež
čiau valdomos ir labiau izoliuotos

1990 m. balandžio mėnesi, Gorbačiovui paskelbus Lietuvai ekonominę blokadą, Vilniuje susirinkę lietuviai išreiškia 
savo pritarimą Kovo vienuoliktosios aktui — Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymui.

ELTA nuotrauka

šalies. Bėglių buvo ne tik iš Ru
sijos. Prezidento Vytauto Lands
bergio protėvis, jei neklystu, buvo 
vokiečių riteris, perėjęs į lietuvių 
pusę.

Tačiau pastangos įsijungti į 
Europą ilgai nebuvo sėkmingos, 
ir ne visada dėl lietuvių kaltės. 
Riteriai toliau kariavo su „šiau
rės saracėnais”. Vos penkeri 
metai prieš Gedimino mirtį 
vokiečiai ir prancūzai apgulė 
Pilėnų tvirtovę, lietuviškąją 
Massadą, kurios gynėjai, nepajėg
dami ištrūkti iš apsupties, iš
sižudė ir susidegino. Pilėnų tra
dicija Lietuvoje nėra užmiršta. 
Esu tikras, kad ją prisiminė devy
niolikmetis moksleivis Romas 
Kalanta, susideginęs Kaune 1972 
metais; ir lygiai taip pat ją 
prisimena vaikinai, užsibarika
davę Lietuvos Parlamente.

Romantinė ir egzotiška Di
džiosios kunigaikštystės epocha 
paliko pėdsaką ne vien lietuvių, 
bet ir kitų tautų sąmonėje. Pusiau 
mitinę Lietuvą, laukinių girių, 
pagoniškų dorybių ir pirmykščių 
aistrų šalį vaizdavo daugelis, nuo 
Adam Mickiewicz ligi Prosper 
Merimee. Dvidešimtajame am
žiuje apie ją kalbėjo Oscar Milosz 
— prancūzų rašytojas, virtęs 
Lietuvos diplomatu. Jų sukurto 
egzaltuoto mito atošvaitos ligi 
šiol pripildo lietuvių literatūrą, 
teatrą, filmus. Legendos apie pa
gonių vadus tebėra gyvesnės, 
negu kitur Europoje, o jų vardai 

„Laisvės džiaugsmas — 1989 metų Vasario šešioliktoji” — Alberto Švenčionio (Kaunas) nuotrauka, eksponuota pernykštėje Lietuvių fotografų parodoje 
Čiurlionio galerijoje, Chicago’je, kurios tema buvo „Šventės”.

— Algirdas, Vytautas, Aldona — 
vartojami kur kas dažniau, negu 
„normalūs” krikščioniški vardai. 
Vienas iš pirmųjų reikalavimų 
perestroikos laikotarpiu buvo 
pervadinti centrinį Lenino pro
spektą Vilniuje Gedimino pro
spektu. Tokių reikalavimų bū
davo ir anksčiau, bet juos keldavę 
žmonės netekdavo darbo, o 
dažnai ir laisvės. Tik šiandien tą 
mintį pavyko įgyvendinti — ir tuo 
pačiu atsipalaiduoti nuo dalies 
kolonialinių traumų.

Viduramžių galybės prisimi
nimai kursto ambicijas, tačiau 
drauge priverčia įsisąmoninti 
vieną absurdišką pralaimėjimą. 
Lietuvių tauta, virtusi valdan
čiuoju imperijos luomu, pristigo 
kultūrinio užnugario. Jos kalba 
neįgijo rašytinio statuso, liko 
„pagoniška” ir antraeilė. Met
raščiai ir oficialūs rūmų doku
mentai buvo rašomi slaviškai. 
Todėl pats lietuviškasis identi
tetas ilgainiui tapo išskydęs, 
nebe aiškus. Gedimino vaikaičiai 
paskutinieji Europoje priėmė 
katalikų tikėjimą (lietuviai kar
tais juokauja, kad jie taip pat bus 
paskutinieji Europoje, kurie 
katalikybės atsisakys). Tikėjimas 
atėjo ne iš riterių, skiepijusių jį 
prievarta, o iš Lenkijos, kurios 
kultūrinis poveikis tuo pačiu tapo 
nepaprastai didelis — ir ambi- 
valentiškas.

Mediniame pagoniškame Vil
niuje po Lietuvos krikšto atsira

do gotikinių, renesansinių ir 
barokinių bažnyčių, kurios nepa
darytų gėdos jokiam Europos 
miestui. Įsikūrė universitetas, 
vienas iš žymiausiųjų savo re
gione (Nobelio laureatas Czeslaw 
Milosz, vadinąs save „pasku
tiniuoju Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštystės piliečiu”, yra 
jauniausias iš jo garbingųjų 
absolventų). Šalis patyrė stiprią 
italų, prancūzų, vokiečių įtaką; 
antra vertus, jos pačios įtaka 
Europai sustiprėjo — Lietuvos 
herbą, Vytį, galima rasti netgi 
ant Nancy pastatų. Tačiau 
archaiškoji lietuvių kalba virto 
grynai vietiniu folkloriniu 
fenomenu, maždaug kaip pro- 
vąnsalų ar bretonų. Ja ilgai buv0> 
spausdinamos tik religinės 
knygos. Aukštieji sluoksniai, 
nors ir didžiuodamiesi savo 
lietuviška kilme, beveik kaip 
vienas žmogus' ėmė kalbėti 
lenkiškai. Viešajame gyvenime 
įsivyravo žargonas, kuriame be
veik visos žodžių šaknys buvo 
lenkiškos ir tik galūnės liko lietu
viškos. Aštuonioliktojo amžiaus 
gale atskiroji lietuvių kultūra 
praktiškai išnyko, atsidūrė 
klinikinės mirties būsenoje. Ir 
tuo pačiu metu buvo išbraukta iš 
žemėlapio jungtinė Lietuvos-Len
kijos valstybė. Šalis pateko į 
carinės Rusijos globą, aiškiai 
nieko gero nežadėjusią.

Vis dėlto po ilgos spragos — pa
ženklintos Napoleono karais, 

sukilimais, emigracija — Lietuva 
vėl tapo pastebimu kultūriniu ir 
politiniu vienetu, tiesa, visiškai
kitokiu, negu viduramžiais. Nau
joji Getuvių tauta priklauso prie 
tų Europos tautų, kurias sukūrė 
istorikai, kalbininkai ir poetai, 
patikėję Herder’io teiginiu, jog 
tautybė yra gyvas organizmas, 
gaivinamas bendros kalbos, dva
sios bei likimo. Istorija, žodynas, 
tautosaka jiems atrodė kur kas 
svarbesni už ekonominius ir 
geopolitinius veiksnius. Laimin
gas sutapimas buvo tai, kad lietu
vių kalba ėmė dominti indoeu
ropeistus, tuo pačiu įkvėpdama 
lietuviams ypatingo pasididžia
vimo.

Pirmasis naujoviškas lietuvių 
mąstytojas buvo Simonas 
Daukantas, naivokas istorikas, 
bet didelis žodžio meistras, ku
riam viduramžių Lietuva atrodė 
rousseau’istinė šalis, savitas pir
mapradis rojus, dar nepažįstąs 
gamtos ir kultūros skirtumo. Tą 
idealią būtį, anot Daukanto, su
ardė krikštas ir lenkų įtaka. 
Dalyvavimas .Europos civiliza
cijoje jam rodės pavojingas. Se
nasis tautinis savitumas, jo
manymu, išsilaikė tiktai kalboje, 
kurią gaivinant ir puoselėjant 
galima grįžti į pirmykštį Edeną, 
susigrąžinti prarastąjį laiką. 
Antrasis reikšmingas devyniolik
to amžiaus mąstytojas Jonas Ba
sanavičius irgi buvo istorikas bei 
etnografas, kūręs keistą ir 
neišlaikiusią mokslinės kritikos 
lietuvių kilmės teoriją. Kitas jo 
projektas buvo sėkmingesnis: jis 
ėmė leisti užsienyje žurnalą 
Aušra, nelegaliai įgabenamą į 
caro okupuotą Lietuvą. Aušra tu
rėjo lotynišką epigrafą: „Homines 
historiarum ignari semper sunt 
pueri”. Integravusi savo istorinę 
patirtį, prisiminusi ir apmąsčiusi 
praeities pasisekimus bei 
traumas, Lietuva •— pagal Ba
sanavičiaus mintį —- turėjo atsi
peikėti tarsi ligonis po psicho- 
analitinio seanso. Visiems lai
kams atsikračiusi silpnybių ir 
neurozių, ji privalėjo virsti nebe 
objektu, kurį blaško istorinės 
audros, o suvereniu subjektu. Ši 
programa atnešė didesnį vaisių, 
negu buvo galima tikėtis. Išmirš
tanti sodietiška tautelė, neturinti 
nei mokyklų, nei laikraščių, nei 
rimtesnės literatūros, maždaug 
per keturiasdešimt metų išsi
augino savo inteligentiją, poli
tines partijas, laimėjo spaudos 
laisvę. 1918 metais Basanavičius 
su keliolika kitų asmenų pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Tai buvo grįžimas iš neistorinės 
būties į istorinę. Tiesa, ne visiš
kai sėkmingas. Naujoji valstybė 

j . >0# . • 

apimanti ne per didžiausią etno
grafinės valstietiškos Lietuvos 
plotą, nei savo mastu, nei tradi
cijomis, nei kultūrine fizionomi
ja neturėjo beveik nieko bendro 
su senąja Lietuva. Tą simboliza
vo faktas, kad Didžiosios kuni
gaikštystės sostinė Vilnius ati
teko Lenkijai (lenkų kalba ir 
kultūra jame dominavo maždaug 
taip, kaip prancūzų kalba ir 
kultūra Bretanėje). Ši unikali si
tuacija virto naujų traumų 
šaltiniu. Nors šiandien Vilnius 
yra grįžęs Lietuvai, ir lietuvių 
kultūra jame neabejojamai vy
rauja, tarpukario prisiminimai 
gimdo aštrų, net isterišką lie
tuvių nepasitikėjimą lenkais ir 
temdo dviejų tautų santykius kur 
kas rimtesnio priešininko aki
vaizdoje.

Įsiterpusi tarp dviejų totali
tarinių galybių — Rusijos ir 
Vokietijos — tarpukario nepri
klausoma Lietuva gyvavo tik dvi
dešimt dvejus metus. Vienas iš 
svarbiausių jos ideologinių rūpes
čių buvo įveikti diskontinuitetą, 
sulydyti senąją ir naująją savo is
toriją į prasmingą vienetą. Tie 
bandymai, aplamai paėmus, ne
buvo sėkmingi. Romantiškas 
senosios Lietuvos mitas virto 
visuomenę integruojančia jėga, 
bet dažnai vedė į autoritarizmo 
pagundas. Tradicinė Didžiosios 
kunigaikštystės tolerancįja ne 
visada buvo laikoma pagei
daujamu dalyku. Nacių okupa
cijos pradžioje šis nusiteikimas 
turėjo gėdingų pasekmių — dalis 
lietuvių prisidėjo prie holokosto 
(mažiau žinomas faktas, kad 
Lietuvoje nestigo teisuolių, 
gelbėjusių žydus nuo nacių kar
tais net savo gyvybės kaina).

Stalinizmas ir brežnevizmas 
buvo nauja istorinė spraga ir nau
ja klinikinė lietuvių tautos bei 
kultūros mirtis. Šiandien po tų 
beviltiškų metų Lietuva vėl ima 
virsti istorijos subjektu. Pasaulis 
stebi tą procesą su simpatija, nors 
ir nesuteikia Lietuvai pakan
kamos paramos. Simpatijų lietu
viai tikrai užsitarnavo, nes jų 
laikysena, nors ir neįtikėtinai 
atkakli, yra itin civilizuota ir 
demokratiška. Vytautas Lands
bergis ir jo vyriausybė kartais 
kaltinami idealizmu ir naivumu. 
Iš tikrųjų tas idealizmas ir nai
vumas tėra rami ištikimybė isto
riniam teisėtumui, gyventojų 
daugumos valiai ir žmogaus tei
sių sąvokai. Bet, žinoma, Lands
bergis drauge yra Daukanto ir 
Basanavičiaus įpėdinis. Lietu
viai, kaip ir devynioliktame 
amžiuje, vėl bando aprėpti savo 
keistą, unikalią praeitį kaip 
visumą, ieškoti joje modelių ir pa
radigmų dabarčiai. Toks istorinės 
atminties atgavimas yra laisvės 
ir moralinio suverenumo būtina 
sąlyga (net jei kartais užmirš
tama, kad tos sąlygos vienos 
nepakanka).

Šiame kelyje slypi kai kurie pa
vojai. Tiesa, Landsbergio ir jo 
vyriausybės negalima kaltinti 
šovinizmu ir tolerancijos stoka. 
Bet tauta, du kartus — aštuonio
liktame amžiuje ir dvidešimtojo 
amžiaus viduryje — patyrusi kli
nikinę mirtį, neretai linksta į 
melodramatišką pesimizmą. 
Lietuvių intelektualai kartoja, 
kad jų kultūra yra ypatingai 
trapi, nuolat esti mirties akivaiz
doje. Iš to seka, kad jai taikytinos 
kai kurios privilegijos: o privi
legijos savo ruožtu pykina ma
žumas. Tuo tarpu istorinė pa
tirtis nepatvirtina pojūčio, kad 
Lietuva yra silpna ir pasmerkta 
žūti. Priešingai, ji veikiau įkve
pia mintį apie fantastišką, ne
daug lygių pasaulyje teturintį 
lietuvių atsparumą. Laimė, trin
tis su Lietuvos mažumomis pasta
ruoju metu aiškiai nyksta. Čia 
daugiausia padėjo Gorbačiovo 
tankai, vienodai pademonstravę 
ir lietuviams, ir Lietuvos rusams, 
lenkams, žydams, gudams, 
vokiečiams, kas jų laukia, jeigu 
laimės stalinistai.

Esti šiek tiek pavojaus nu
grimzti į fobijas, mitus ir stereo
tipus, paplitusius dar tarpukario 
metais (pavyzdys čia yra, kaip 

sakiau, Vilniaus klausimas). Esti 
madingas polinkis į radikalų 
archaiškumą, einąs mažų ma
žiausiai iš Daukanto. Kai kurie 
poetai ir filosofai net svąjoja apie 
Lietuvą, kurioje Vakarų techno
logija derintųsi su tautine pa
gonybe, maždaug kaip Japonijo
je. Prieš tokią senosios Lietuvos 
rekonstrukciją galima iškelti 
šimtus argumentų, bet iš esmės 
užtenka vieno, labai paprasto: ta
tai neįmanoma. Esti dar ir kitoks 
fundamentalizmas, plaukiąs iš 
Katalikų Bažnyčios. Sunkiai 
kentėjusi Stalino laikais, beveik 
izoliuota nuo pasaulio, Bažnyčia 
nė pati to nenorėdama išsaugojo 
Lietuvoje anachroniškų bruožų, 
kurie gali virsti (nors turbūt dar 
nevirsta) visuomenės gyvenimo 
stabdžiu.

Praktiškai visi lietuvių in
telektualai — ir ne tik jie — di
džiuojasi, kad Lietuva daug 
amžių priešinosi unijoms, federa
cijoms ir konfederacijoms, sten
gėsi išsaugoti savo identitetą 
netgi izoliacijos ir provincializmo 
kaina. Toks nusiteikimas šian
dien sėkmingai žlugdo Gorbačio
vo ir SSSR reakcionierių planus 
gelbėti paskutiniąją pasaulio 
imperiją. Bet ar jis bus konstruk
tyvus, kada — tikiuosi, jau 
netolimoje ateityje — Lietuvai 
reikės įsilieti į europinę bendriją, 
kuri neišvengiamai niveliuoja 
skirtumus tarp tautų ir vals
tybių?

Tarpukario politikai stengėsi 
užglaistyti spragą tarp vidur
amžių ir dvidešimtojo amžiaus 
Lietuvos. Šių dienų lietuvių poli
tikai lygiai taip pat nenori įžiū
rėti spragos tarp 1918-40 metų 
nepriklausomos valstybės ir tos 
Lietuvos, kurią jie nori sukurti. 
Tarptautinės teisės požiūriu tai 
gal ir reikalinga. Bet tai ne
reiškia, kad veiksmai ir gestai, 
kurie buvo sėkmingi 1918 
metais, automatiškai neš sėkmę 
ir šiandien. Ir juo labiau tai ne
reiškia, kad derėtų reabilituoti, 
netgi idealizuoti įvairius autori
tarinius bei kolaborantinius sąjū
džius, mūsų amžiaus pirmojoje 
pusėje smukdžiusius Lietuvos 
prestižą ir atnešusius jai daug 
žalos.

*

Abstrakti tautos kategorija, ku
riai aukojami žmonių likimai, ku
rios vardu kartais bandoma apri
boti individo teises, vesdavo ir 
ateityje gali vesti į klystkelius. 
Išvytasis totalitarizmo šėtonas 
gali grįžti kita forma — siauro, 
spazmatiško nacionalizmo pa
vidalu. Vis dėlto tikiuosi, kad jis 
nebegrįš — ir matau šičia vieną 
svarbų vaistą. Man patraukli ir 
prasminga atrodo ne tiek meilė 
tautai — prancūzų, vokiečių, rusų 
ar lietuvių — kiek meilė savo 
regionui, „mažajai tėvynei”, 
kurioje, beje, dažniausiai susiker
ta kelių tautų įtakos, kits kitą de
formuoja ir transformuoja skir
tingi kultūriniai sluoksniai. 
Vienas iš tokių regionų kaip tik 
yra Vilnius, kuris Europos isto
rijoje — pirmiausia europinio 
romantizmo ir individualizmo is
torijoje — bemaž prilygsta Prahai 
ar Dublinui.

Praeitis nuo seno teikė progos 
galybei interpretacijų. Istorija 
gali būti suvokta kaip blogio 
domenas, transcendentinės 
dieviškos karalystės priešybė, 
tasai košmaras, iš kurio geidė 
pabusti Joyce’o Stephen Dedalus. 
Istorija gali būti suvokta kaip 
keršto ir kompensacijos arena, 
kurioje tautos ir valstybės at
silygina viena kitai už tikras, o 
kartais ir įsivaizduotas praeities 
skriaudas. Istorija gali būti 
suvokta kaip pančiai, sustabarėję 
modeliai, lemiantys klaidingą 
mūsų elgseną pasikeitusiomis 
aplinkybėmis. Visiems tiems api
brėžimams tikrai nestinga pa
grindo, ir ypač Rytų bei Centri
nėje Europoje. Bet manau, kad is
torija turi ir kitokią dimensiją — 
ji gali ir laisvinti. Ji padeda 
blaiviai vertinti savo likimą, savo 
galimybes, savo ateitį. Šį vaid- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Lietuvos Operos 
solistų koncertas 

Chicago’je
LORETA VENCLAUSKIENĖ

IŠ POVILO GAUČIO PRANCŪZŲ POEZIJOS ANTOLOGIJOS
I

Paul Valery (1871-1945)

NETIKRA MIRTIS

Balandžio 27 diena Jaunimo 
centre susirinkusių klausytojų 
nereikėjo klausti, ar patiko 
koncertas. Salė ūžte ūžė, o 
pabaigoje „bravo” šaukė stovė
dami. Ir būta tame pritarime 
kažko daugiau už paprastą 
susižavėjimą. Gal nauju ryšių su 
tėvyne nujautimas?

Dar kartą dainuoti išeivijos lie
tuviams atvyko du solistai — 
Irena Milkevičiūtė ir Virgilijus 
Noreika bei pianistė Gražina 
Ručytė-Landsbergienė. Prog
rama buvo sudaryta gana įprastu 
tokio pobūdžio koncertams prin
cipu: pirmoje dalyje šis tas iš 
lietuviško repertuaro ir keletas 
klasikinių vokalinės muzikos 
perliukų, o antroje — jvairių 
itališkų operų arijos. Visa tai 
buvo papildyta dviem spalvingais 
M.K. Čiurlionio ir Claude 
Debussy kūriniais fortepijonui. 
Žymūs artistai žadėjo malonų 
muzikos vakarą, žinodami, kad 
dainuos publikai, kuri vokali
niam menui visuomet atiduodavo 
pirmenybės teisę.

Virgilijus Noreika turi puikiai 
išvystytą vokalinę techniką. Jam 
pirmam pokario Lietuvoje 
pasisekė išvykti pasitobulinti j 
Italiją. Gautos žinios padėjo at
skleisti naujas savojo balso — 
lyrinio tenoro — galimybes, o 
įgimtas muzikalumas — sėkmin
gai tai panaudoti. Tiksliai pagal 
stilių atgijo pasirinktoje koncer
to programoje techniškieji dai
nininko privalumai: skambios 
balso viršūnės, laisvas ir stip
rus fortissimo, spalvingai iš
dainuojamas piano, išraiškinga 
frazuotė ir puiki dikcija. Visa tai 
sukėlė stiprų įspūdį. Šmėkštelėjo 
smagi mintis, kad per tris dešimt- 
mečius Virgilijus Noreika 
„išlaikė” puikią „formą” — 
koncerte nebuvo nepasisekusių 
vietų.

Ta pačia proga kyla noras pasi
dalinti mintimis apie lietuvišką 
programos dalį. Vokalinę mokyk
lą išėjusiam dainininkui lietuvių 
liaudies dainas atlikti nėra 
lengva: taip ir norisi laukuose 
gimusią giesmę į „bei canto” 
sceną įtraukti. Juolab, kad ją to
kią, svetimom plunksnom apkai
šytą, kartais siūlo dainuoti kom
pozitoriai. Dvi pirmosios į 
programą įtrauktos lietuvių 
liaudies dainos — „Pjovė lankoj 
šieną” (harm. P. Olekos) ir „Anoj 
pusėj Nemunėlio” (harm. V. 
Klovos) — buvo vykusiai 
harmonizuotos, nors didelio 
stiliaus savitumo ir neturinčios. 
Tačiau jų melodika yra artima 
autentiškai liaudies dainai, ir tą 
muzikos savybę Virgilijus Norei
ka gerai išryškino, į lietuviškos 
kalbos garsą atidžiai įsiklausęs, 
ir „pastatytu” balsu liaudiškai 
padainavo.

A. Bražinsko „Ugnelę” (žodžiai 
A. Baltakio) Virgilijus Noreika į 
savo repertuarą yra įtraukęs 
labai seniai. Tačiau šioje dai
nelėje po nuotaikingos, liaudiš
kais motyvais išpuoštos pradinės 
temos eina gana šabloniška vidu
rinioji dalis. Gal ateityje būtų 
verta paieškoti (ar užsisakyti?) 
kokį nors naujesnį lietuvių šiuo
laikinės muzikos kūrinį. Žinia, 
moderniosios mūsų muzikos ver
tę ne tik mes patys, bet ir kiti jau 
yra pažymėję.

Antroji pirmosios koncerto 
dalies pusė abiejų solistų buvo 
sudaryta iš muzikos klasikų 
repertuaro, pirmenybę suteikiant 
romantinio braižo autoriams. Po 
Beethoven’o „In ųuesta tomba” 
Virgilijus Noreika atliko Liszt’o 
ir Grieg’o kūrinius, o Irena Mil
kevičiūtė, padainavusi Kleopat
ros ariją iš Haendel’io operos 
„Julijus Cezaris” (barokinis

stilius), atliko dvi Richard 
Strauss’o dainas.

Dainavimas originalo kalba 
visuomet yra pageidautinas daly
kas, bet jis sukelia papildomų 
interpretacinių sunkumų: dikci
jos, o kartais stiliaus suvokimo. 
Tačiau šiame koncerte atlikėjų 
įkvėpimo užkrėsta publika 
vienodai gerai priėmė ir vokiškai 
atliktas Strauss’o dainas, ir lie
tuviškai padainuotus Liszt’o, 
Grieg’o kūrinius bei kai kurias 
Verdi operų ištraukas. Buvo 
aišku, kad visi esame neeilinio 
meninio pasirodymo liudininkai.

Iš žymiausio Lietuvos tenoro to 
maždaug ir tikėtasi, bet Irenos 
Milkevičiūtės dainavimo pa
žanga visus sukrėtė. Girdėję ją 
anksčiau (kas Chicago’s Lietuvių 
operoj, kas Lietuvoj), visi 
pripažino dainininkę, turinčią 
galingą ir labai spalvingą 
sopraną bei, regis, vos ne įgimtą 
techniką. Tačiau interpretacijoje 
būdavo pasigendama (kaip ir šių 
eilučių autorės) didesnės šilumos, 
pageidautinos gyvos, o ne 
auksinės lakštingalos... Pasirodo, 
buvo suklysta. Normos arija iš to 
paties pavadinimo Bellini operos 
ir Leonoros arija iš Verdi operos 
„Likimo galia” prilygo pasau
linio atlikimo šedevrams. Jei Ire
na Milkevičiūtė nesustos pusiau
kelėje, gilinsis į įvairiausius 
vokalinės muzikos stilius, tarp jų 
ir lietuvių (nes kažin ar begalėjo .. z 
būti prastesnis programoje lietu
vių liaudies dainų harmonizuočių 
parinkimas), tai Vilniaus operos 
scenoje didžiuosimės (o kodėl ne?) 
turį pasaulinio masto menininkę.

Prie ypačiai šventiškos koncer
to nuotaikos susidarymo prisidėjo 
pianistės Gražinos Ručytės-Lands 
bergienės dalyvavimas. Nedaug 
kam išeivijoje žinoma, kad Graži
na Ručytė-Landsbergienė Lietu
voje yra viena iš geriausių akom
paniatorių, puikiai skaitanti iš 
lapo, geros technikos ir plataus 
interpretacinio diapazono muzi
kė. Du pianistės solo numeriai — 
impresionistiniam stiliui artimas 
M.K. Čiurlionio Preliudas ir tos 
pačios krypties klasiko Claude 
Debussy „Les Collines d’Anacap- 
ri” buvo atlikti artistiškai, su 
skoniu. Todėl šie kūriniai, kaip ir 
visas kitas sudėtingo vokalinio 
repertuaro palydėjimas, susi
laukė nuoširdžių plojimų. Tai 
buvo visiems išskirtinis muzikos 
vakaras.

Praeities 
svoris

(Atkelta iš 2 psl.)
menį ji vaidindavo ir Lietuvoje — 
geriausiomis to krašto aki
mirkomis, prie kurių priklauso ir 
ši diena. Istorija ir totalitarizmas 
vis dėlto nesuderinami — dėl tos 
paprastos priežasties, kad totali
tarizmas bijosi laiko ir visais įma
nomais būdais jį stabdo.

(Šis straipsnis, pavadintas „Les 
heritiers de Gediminas”, pasirodė šių 
metų balandžio 16 dieną Paryžiuje 
leidžiamame naujame žurnale 
Belvedere.)

Kukliai, švelniai, ant žavaus kapo, 
Ant bejausmio paminklo, 

kurį iš šešėlių pasidavimo ir meilės 
Sukūrė tavo pavargęs grakštumas,

Aš mirštu, aš mirštu ant tavęs, aš 
suklumpu, aš sugriūvu,

Bet vos man sugriuvus ant žemo antkapio, 
Kur uždara erdvė į pelenus mane kviečia, 
Ši tariama mirtis, kurioje gyvybė atgyja, 
Virpa, atmerkia akis, mane apšviečia ir 

kanda,
Ir visad iš manęs išplėšia naują mirtį, 

Daug brangesnę už pačią gyvybę.

Paul Eluard (1895-1952)
TAVO PLAUKAI...

Tavo plaukai pasaulio tuštumoje 
Langų tuštumoje sunkūs nuo tylos 
Ir nuo šešėlio kur mano nuogos rankos 

ieško tavo atspindžių.

Tavo širdies forma yra chimeriška
Ir tavo meilė panaši į mano prarastą norą. 
O gintariniai atodūsiai, sapnai, žvilgsniai

• Zenonas Ivinskis. RINKTI
NIAI RAŠTAI III. Lietuvių 
kovos su vokiečių riteriais XIII- 
XV amž. Roma: Lietuvių kata
likų mokslo akademija. 1989. 
Redagavo Paulius Jatulis. Leidi
nys didelio formato, 586 pus
lapiai. Kaina nepažymėta. 
Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
L.K.M. Akademijos reikalų 
vedėjui, Piazza della Pilotta 4, 
00187 Roma, Italia.

Philippe Soupault (1897-)
AŠIGALIAI

Kokia ši naktis lėta ši naktis
su visais debesimis kurie taip iš lėto praeina 
nepaisant vėjų ir audrų
Laukti aušros ir ryto kuris jau nebepasibaigs 
kiekvieno širdies dūžio 
kiekvienos abejonės kurią reikia nugalėti 
ir išgyventi bežvaigždę naktį
naktį vadinamą viltimi ar nusiminimu 
Ir paskui pradžioje maža prošvaistė 
vėliau didelė prošvaistė 
galbūt prieblanda ar aušra 
kai šauki vardą 
aušra ar prieblanda 
prieš tylą kuri yra amžinybė 
kur vienintelis žvilgsnis 
kurio netgi negalima prisiminti 
ir kurio neįmanoma užmiršti 
ne migla bet šviesa 
sąmyšyje tave vedanti

ūp pat balsas ar ranka 
kurių lauki visą naktį ištisas naktis 
kad pasakytų sudiev ar amžinai atsisveikintų

NAUJIEJI VĖJAI
111I1111111MM1111H11M

Jacąues Prevert (1900-1977)
PUSRYČIAI

ra
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Bet tu visad buvai su manim. Manoji atmintis 
Tebėra tamsi regėjusi tavo atėjimą
Ir išėjimą. Laikas, kaip ir meilė, naudojasi žodžiais.

Guillaume Apollinaire (1880-1918)

ATSIDAVIMAS

Aš kiekvienam siūlau save kaip atpildą,
Aš jį jums duodu net anksčiau nei jį nusipelnysite.

Kažkas yra manyje,
Mano viduje, mano būtybės centre,
Kažkas be galo sausringa,
Kaip aukščiausių kalnų viršūnės,
Kažkas panašaus į negyvąjį tinklainės tašką,
Ir tai neaidi,
Bet vis dėlto mato ir supranta;
Būtybė, gyvenanti savo gyvenimu ir vis dėlto 
Išgyvenanti visą mano gyvenimą ir ramiai 

besiklausanti 
Kiekvieno mano sąžinės gando.

Iš nebūties sukurta esybė, — jeigu tai galima, — 
Nęjautri mano fizinėms kančioms,
Kuri neverkia, kai aš verkiu,
Kuri nesijuokia, kai aš juokiuos,
Kuri nerausta, man padarius ką gėdinga,
Ir nedejuoja, kai mano širdis sužeista,
Kuri laikosi abejingai ir nieko nepataria, 
Bet kuri, atrodo, amžinai sako: 
„Aš čia, aš šaltai stebiu viską. ”

Gal ji iš tuštumos, kaip ir pati tuštuma,
Bet tokia didelė, kad nei Gėris, nei Blogis drauge 
Negali jos pripildyti.
Neapykanta joje miršta uždususi,
Ir net didžiausia meilė niekad į ją neįsiskverbia.

I
Tad viską iš manęs priimkite: šių eilių prasmę,
Ne tai, ką skaitote, o tai, kas jose nenorom išryškėja. 
Imkite, imkite, bet neturėsite nieko.
Ir kur ar beeičiau visame pasaulyje,
Aš visad sutiksiu
Už savęs, o taip pat ir savyje,
Nepripildomą Tuštumą
Ir nenugalimą Nieką.

Julės Supervielle (1884-1960)
LIETAUS LAŠAS
(Kalba Dievas)
Aš ieškau vieno lietaus lašo, 
Kuris ką tik nukrito į jūrą.
Greitai statmenai puldamas, 
Jis labiau žėrėjo už kitus, 
Nes vienintelis iš visų lašų 
Jis įstengė suprasti,
Kad būdamas gėlas sūriame vandenyje 
Jis be pėdsako dings.

Tad ir ieškau jūroje
Ir ant neramių bangų
Aš ieškau, kad suteikčiau malonumą 
Šiam trapiam atminimui,
Kurio aš esu vienintelis saugotojas.
Bet, deja, yra dalykų,
Kur net pats Dievas jau nieko negali, 
Nepaisant jo geros valios
Ir bežodės dangaus, 
Bangų ir oro pagalbos.

J puoduką
Jis įsipylė kavos
Į kavos puoduką
Jis įsipylė pieno
Į kavą su pienu
Jis įdėjo cukraus
Kavą su pienu
Mažu šaukštuku
Jis pamaišė
Kavą su pienu jis išgėrė 
Ir jis puoduką padėjo 
Netardamas nė žodžio
Jis užsidegė
Cigarete
Rūkydamps jis leido 
Dūmus kamuoliais
Pelenus nukratė
Į pelenine
Su manim nekalbėdamas 
J mane nežiūrėdamas
Jis atsistojo
Ant galvos užsidėjo
Skrybėle
Užsivilko lietpaltį
Nes lijo lietus
Ir išėjo
Lietui lyjant
Neištaręs nė žodžio
I mane nežvilgtelėjęs
Ir aš ranka
Parėmiau galvą 
Ir pradėjau verkti.

Mane Noel (1883-1967)
MIRTIS IR JOS 
LIŪDNOS RANKOS

Mirtis ir jos liūdnos rankos 
Atvyksta į Rojų.

— Mano dukra, iš kur tu atvyksti, 
Tokia išblyškusi vidurdienio metu?

— Aš grįžtu iš žemės, 
Kur turėjau vieną šalį,

Iš naujojo metų laiko, 
Kur aš turėjau draugą.
Jis man dovanojo tris rožes, 
Bet niekad nė vieno grūdo.
Pirma nei gėlės nuvyto,
Pirma nei javas prinoko,

Vakar jis mane išdavė, 
Šiandien aš esu mirusi.

— Mano dukra, nebeverk, 
Tam jau baigėsi laikas.

Į žemę pasiųsime angelą. 
Jis nuskris { tavo šalį,

Suims tavo draugą išdaviką 
Ir jį čionai atves.

— Mano Tėve, nieko nedaryk. 
Žemę jam palik.

Jo gražuolė daug gražesnė, 
Mano grožis jai neprilygsta.

Aiman! Jis, likęs be jos,
Raudos dieną ir naktį,

Ir man reikės vėl numirti, 
Vėl patirti daug vargo.

Vytauto O. Virkau viršelis knygai „Naujieji vėjai” — šiuolaikinės 
prancūzų poezi jos antologijai, kurią sudarė ir vertė Povilas Gaudys.

Joseph Jean Lanza dėl Vasto (1901-)
VITRAŽAS

Mes pamatysime sudegant būtybę ir išvaizdą, 
Lygiai kaip jų glėbys dega šioje apskritoje rožėje, 
Kai mirę ir vėl įvilkti į svo nemirtingus kūnus 
Mes vėl kopsime balti, kaip kunigas prie altoriaus, 
Šio pasaulio pakopom.

Kai mūsų perlieti į naują indą kūnai, mūsų 
stikliniai kūnai,

Sužeisti dangaus ir aštraus žėrėjimo, 
Pakeis spalvą, kuri užtvindo mūsų sielą,
Kai mes pamatysime skritulyje sustingusį gyvenimą 
Ir medžiagą, iš savęs pasitraukusią,
Ir žemę palengvėjusią,
Tartum ostijos persišviečiančių duoną;

Kai tuštuma prisipildys tiltų ir sparnų,
Kai mes išnarpliosime kregždės skrydį,
Kai mes atmintinai mokėsime jūrą, marmuro žodį, 
Ir kokie ilgi prisiminimai įtikina medžius 
Neryžtingom šakom nešti iki galo
I nejautrų dangų savo ištikimus žiedus,
Kai mes žinosime, kodėl šventieji auga stovėdami 
Pagal javų ir lelijų stiebo įstatymą,
Ir tai, kas jungia
Pamišusias mergeles jų pamišimo siūlais, 
Kai nušvis visas panašumas,
Kaip lietaus spinduliuose įkalinta šviesa,
Kaip nakčia apsinuoginanti žvaigždė,

Kai mes pažinsime kate, žalti ir ibisą,
Suprasime, kaip gilios uolos apmąsto savo rubinus, 
Ko ieško paršas savo snukio aukšliu,
Ir kokią dieną sraigė sukuria savo seilėm;
Kai atsiskirs, nelyginant spiralės, kūgiai, 
Trys trikampiai, kubas, du dvylikabriauniai,
Kad kristų ir švelnia muzika išsibarstytų,

Kai visi mūsų žingsniai šen ir ten ir jų kelias,
Suvirintas už mūsų užmaršties švinu,
Staiga vėl iškils akyse su visais
Mūsų liūdesiais, visais norais, visom prarastom 
Abejonėm ir visų mūsų veiksmų virtine;
Kai žinosime, kodėl mūsų likimas
Buvo nukirstas kito tenai, kur buvo,
Iš kur ateina vynas, pradžiuginąs mūsų taures, 
Puotos triukšme nepastebėtas stebuklas;

Kai jungas, lenkiąs mūsų sprandą,
Kai klaida, kuri taip toli mus nuveda,
Kai viena po kitos išgyventos nelaimės
Dobilu pasivers ir susipins,

Kai atsiskleis mūsų praeitis,
Šviesulinga nuo skausmo ir išsiuvinėta negandais, 
Nors juos ir griautų iš vidaus nerūpestingas juokas,

Kai mūsų siela žinos, kaip šis vitražas žino, 
Kodėl amžinybė sukasi, naudodama žvaigždes, 
Kodėl Dievas, betvinkstąs iš savo tobulos formos, 
Sukūrė ši pasauli ir norėjo mūsų pralaimėjimo.

Povilas Gaučys. NAUJIEJI VĖJAI. Šiuolaikinės prancūzų 
poezijos antologija. Redagavo Tomas Venclova. Viršelį paruošė 
Vytautas O. Virkau. Chicago: Rūta, 1991. Spausdino Mykolo Mor
kūno spaustuvė, Chicago, Illinois. 248 puslapiai. Gaunama „Drauge”. 
Kaina — 8 JAV doleriai.
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Kad būtum visada gyva
Lietuvos grafika — didžiajai Lietuvių muzikos šventei Amerikoje

LAIMA KRIVICKIENĖ

Dauguma Chicagos lietuvių da
bar gyvena vienu rūpesčiu — 
atėjo gegužės mėnuo, o su juo ne
trukus ir didžiosios lietuvių muzi
kos šventės dienos Chicago’je. 
Visi nori dalyvauti. Didelės, 
reikšmingos parodos bus atidary
tos Čiurlionio galerijoje, Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont’e, ir 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje. Šiemet i gausių lietuvių išei
vių parodų gretas įžengia ir gra
fikai iš Lietuvos.

Galvoju, kad pirmieji į pasau
lines parodas langelį pravėrė 
kaip tik lietuvių grafikai. Tyliai, 
daug nesigarsindami namie, 
visada gražiai garsino mūsų 
tėvynę. Jų darbai būdavo apdo
vanojami nugalėtojų diplomais, 
medaliais, tik labai retai autoriai 
turėjo galimybę tuos apdovanoji
mus patys atsiimti. Geležinė 
uždanga buvo tvirtai nuleista. 
Tai tokie buvo laikai. Bet laikai 
keičiasi.

Tais metais, kai Chicago’je 
lankėsi dailininkas Rimtas Tara- 
bilda, ir kilo mintis suruošti 
lietuvių grafikų parodą Čiurlio
nio galerijoje. Tuometinis gale
rijos pirmininkas Vincas Lukas 
pasiūlymą sutiko su džiaugsmu. 
Lietuvos grafikų sąjunga surinko 
ir atsiuntė gražų, prasmingą gra
fikos darbų rinkinį, kuris pasiliks 
galerijoje. Rinkinys, atkeliavęs 
dar 1989 metais, dėl lėšų stokos 
nebuvo eksponuotas. Muzikos 
šventės dienomis Čiurlionio gale
rijoje bus eksponuojama 49 lietu
vių grafikų kūryba. Galerijai jie 
paskyrė apie 100 savo grafikos 
lakštų. Ruošiamas katalogas.

Lietuvos grafika savita, turi 
ypatingą vidinį skambėjimą. Ji 
atspindi mūsų tautos dvasią, joje 
jaučiamos lietuviško charakterio 
savybės: ramuma, nostalgija, 
poetiškumas, gilus dvasingumas. 
Lietuvių grafikoje intensyviai 
naudojamos įvairios meninės iš
raiškos formos ir priemonės, 
gerai įvaldyta grafikos kūrinio 
atlikimo technika: kontrastingas 
linoraižinys, subtilus ofortas, 
spalvingoji šilkografųa, mono
tipija, naudojanti pilną spalvų ir 
atspalvių gamą.

Didelių galimybių dailininkui 
suteikia įvairios ofortų rūšys. Šia 
technika atlikti darbai, dažniau
siai mažesnio formato, pakviečia 
žiūrovą artimesniam, intymes
niam bendravimui. Laimė 
žmonėms nusileidžia tarsi baltas 
paukštis (J. Stauskaitė), tarsi 
ranka neliestas gamtos kampelis 
(B. Stančikaitė, V. Gaidamavičiū
tė, O. Daukšaitė), laimė tai 
takelis tėviškėn (O. Šimaitytė), 
tai tėviškė: ramiai perintys 
paukščiai, sodyba su šulinio svir
timi, mūsų išeinančių motinų 
amžinas prisiminimas (N. Šalte
nytė). Ir atskiruose lakštuose 
esanti ilgesinga, rami nuotaika 
pagauna mus ir veda svajonių 
keliu (R. Kepežinskas), pri
mindama mūsų senovę, mūsų 
tautos, krašto garbingą istoriją, 
lyg ragindama susimąstyti: kas 
mes? iš kur mes? kokie mes? (R. 
Repšys)

Gražinos Didelytės „Svirskio 
Lietuva” — tai ne vien tik poe
tiškas lietuviško gamtovaizdžio 
motyvas, tai žmogaus gilaus susi
mąstymo akimirka, kai atsiranda 
prasmingas savo būties ir 
supančio pasaulio pajautimas. 
Kaip atsiranda meninė kūryba, 
kuri teikia žmogui didelį dvasinį, 
estetinį pasigėrėjimą? Žiūrėdami 
į Didelytės paveikslus, stebimės 
maksimalia minties ir jausmo iš
raiška, veržlia vidine ekspresija 
ir dvasingumu.

Linksma saulė žvelgia į me
džiais apsuptas sodybas, besiga
nančius gyvulėlius. Lietuvių liau
dies menas, pasakos, fantazija la
bai ryškiai įkūnyta A. Stepo-

Vienas U Lietuvos grafikų darbų, kurie bus eksponuojami parodoje „Lietuvos dovana mums” Lietuvių dailės 
muziejuje, Lietuvių centre, Lemont, Illinois. Parodoje, kuri vyks nuo šių metų gegužės 4 iki rugsėjo 28 dienos, bus 
išstatyti 37 Lietuvos grafikų darbai. Paroda atidaroma šiandien, gegužės 4 diena, 7:30 v.v.

Lietuvos dovana mums
Mes visi esame lietuviai, visi 

esame šakos to paties mūsų 
tautos medžio, siurbiame savo 
gyvasties syvus iš savo tėvų 
žemės — Lietuvos. Tai ne
gandos mus atskyrė, išblaškė 
po platųjį pasaulį, bet širdyje 
visada norėjome būti kartu, 
savoje laisvoje, nepriklausomo
je Tėvynėje. Pamažu atsiveria 
langai ir durys į laisvąjį 
pasaulį. Praeities šešėliai ir 
ateities viltys dar vis eina gre
ta. Vis dar varžomi ir engiami, 
bet tvirtai pasiryžę pasiekti 
savo laimės žiburį, jau nu
tiesiame tiltus, sujungiančius 
du kontinentus.

Lietuvos grafikai praveria 
mums paslėptus kūrybos 
lobius. Tai jie stovi arčiausiai 
liaudies kūrybos šaltinių, ant 
mūsų svajonių žemės. Jie 
žvelgia į gyvenimą atviromis 
akimis ir jų žvilgsnyje at
sispindi vakarykštė ir rytojaus 
diena. Ir savo skausmingą pa
tirtį, švelnų gėlės žvilgsnį, 
jautrią sielą, meilę mūsų gim

navičiaus, S. Valiuvienės, A. Sur
gailienės kūryboje. Aidi folklo
rinė žmogaus ir gamtos vienybės 
gaida, meninės išraiškos gelmėse 
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Aspazija Surgailienė „Iš Simono Daukanto pasakų", II, 1976
Autorės spalvintas linoraižinys, 34.5 x 30 cm
Iš Lietuvos grafikų parodos Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicago’je, 
kuri bus atidaryta ateinanti penktadienį, gegužės 10 dienų, 7 v.v.

tinei, jos sakmėms ir legen
doms, ryto rasas, saulėtekius 
ir saulėlydžius, pakelės rūpin
tojėlį jie dovanoja mums.

Tai didžiulė dovana. Esame 
giliai sujaudinti ir dėkingi, nes 
į mūsų pasaulį, į mūsų galeri
jas įžengia lietuviai grafikai su 
savo kūryba. Ji yra savita ir 
dar mums nepažįstama, ji 
turi savo vidinę nuostatą, 
atspalvių pilną gamą. Ji yra 
labai techniška, kartais pri
artėjusi prie primityvių liau
dies meno ištakų ar pasiekian
ti ypatingą ekspresiją, kartais 
paslaptinga, kartais visai at
vira, žadinanti mūsų fantazijos 
pasaulį, norą matyti, žinoti, 
jausti. Lietuvių grafika 
susiformavo turtingų 
lietuviškosios ir pasaulinės 
grafikos tradicijų veikiama, ir 
dailininkų pasaulėjautoje, 
mąstysenoje, stiliuje ir 
technikoje galime pajusti tur
tingą ir seną mokyklą.

Lietuvių grafika — tai jaut
rios poetiškos širdies dūžiai, 

glūdi augmenijos ir gyvūnijos 
dvasingumas. Minties, idėjos ir 
išraiškos sintezė pasireiškia lais
vai, net spontaniškai, dažnai 

žmogiškojo jausmo paslaptis, 
tai mūsų gimtinė, mūsų krašto 
praeitis, tai taurus ir gražus 
himnas tėvynei, tautai, 
žmogui. Ir man atrodo, kad su 
atvira siela parašyti poetės 
Janinos Degutytės posmai taip 
tinka įvardinti šią parodą:
Kas rytas dieną kaip dovaną 
Priimu kaip Sakramentą.
Beprasmišką (o gal 

prasmingą —
Kaip augalas) — nuo Stalo

Švento.

Siaučia lemtis kaip viesulas. 
Kaip baltą slenksti išsaugoti, 
Kaip tėvo sodą apglobti, 
Upę, dangų ir lauką?

Kas vakaras priimu nakti 
Guoliui šaltam — sidabruotą, 
Parnešta tiek, kiek parnešta 
Lietuvai — iš to aruodo.

1989.8.27

Laima Krivickienė

temos išsakomos paprasta ar net 
primityvia forma, kurią lietuviai 
grafikai puikiai jaučia ir yra to
bulai įvaldę.

Į širdį įkrito dailininkės V. 
Daniliauskaitės linoraižinys 
„Peizažai — Kristijonui Do
nelaičiui” — muzikalus kūri
nys, perteikiantis kaimo darbų 
ritmą, tampa lietuviško kaimo 
sakme. Šriftas nevaržomas tai
syklių, išpuoštas ir pagražintas, 
lyg šypsosi mums, pritardamas 
išsakomai minčiai, kuri galėtų 
būti ir rinkinio leitmotyvu: „ŽI
NOM JUK, ŽELĖK DIEVE, 
KAIP MŪSŲ GADYNĖ AŠA
RAS IŠVERKTAS PO KOJŲ 
MINDAMA ŠYPSOSI”. Puikūs 
rinkinyje linoraižiniai — spalvo
ti ir nespalvoti. Didelį vaidmenį 
dabar grafikoje vaidina spalva, 
nes tai jausmo pergyvenimo iš
raiška, noras pilnai išsakyti kū
rinio mintį. Gal tai paskatino 
dailininkę D. Mažeikytę sukurti 
mažus džiaugsmo nuotaikos, oro 
virpėjimo ar transformuotos gam
tos paveikslėlius, mažas spal
vingas monotipijas.

Dažniausiai spalvinius derinius 
diktuoja lietuviškoji gamta. Tai 
neryškus, prigesintas spalvinis 
koloritas, subtilus, turtingas pus
toniais, gilumine spalvų jung
timi. Taip matome liaudies meni
ninkų darbuose ir dažniausiai 

mūsų dailininkai intuityviai, 
vidinio statuso vedami, prisilaiko 
liaudies kūrybos nuostatos, nes 
tai glūdi giliai žmoguje lyg užko
duota iš amžių glūdumos. A. 
Švažo „Senolių godos” — didelio 
išraiškingumo teikia paveikslui 
savita mišri technika ir jautrus 

. spalvinis sprendimas. Ramūs, 
pasteliniai spalvų tonai naujai 
nušviečia nepaprasto grožio 
Vilniaus architektūrą, jos an
samblius mišria technika atlik
tame Vytauto Valiaus paveiksle 
„Vilnius”.

Didžiausias galimybes atvėrė 
šilkografija. Ryškūs, spalvingi, 
įspūdingi V. Janulio, A. Každai- 
lio, M. Vilučio grafikos kūriniai, 
kur spalva padeda perteikti tur
tingus išorinio pasaulio įspū
džius. Dailininkai spalvą įveda 
drąsiai, laisvai, suteikdami 
kūriniui papildomą ekspresiją. 
Sąlygiškas, nepaprastai ryškus, 
įspūdingas B. Žilytės „Žalgiris II, 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas”, sudėtingos kompozici
jos, kupinas dinamikos kūrinys. 
Ramesnių spalvų R. Gibavičiaus 
iliustracijos Juditos Vaičiūnaitės 
poezijai gerai perteikia poezijos 
posmų vidinį neramų alsavimą. 
Ryški ir sukrečianti Rimto Tara- 
bildos „Tremtis”, plakatiškai 
spalvingos G. Šlektavičiaus „Si
dabrinės versmės”.

Kokia yra ta lietuviška gra
fika? Reikia ją žiūrėti, matyti. 
Kiekvienas meno kūrinys neatsi
veria iš karto. Prie patikusio pa
veikslo mes sugrįžtame ne kartą, 
kad atrastume ten naują pasaulį.

Lietuvių grafikų kūrybos pa
rodos Muzikos šventės dienomis 
vyks Čiurlionio galerijoje, Chica
go’je, Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, Illinois, ir Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, Chica
go’je.

Lietuvos grafikos ir 
akvarelės varžytinės
DANAS LAPKUS

Nemažai Amerikos galerijų ir 
kolekcionierių yra įsigiję lietuvių 
meno kūrinių. Tačiau tai dau
giausia atsitiktiniai, Sovietų 
valdžios kaip suvenyrai, o ne 
meno vertybės, leisti išvežti dar
bai. Šių metų gegužės 27 dieną, 
2 v. p.p., visi, besidomintys daile, 
turės pirmą progą dalyvauti 
varžytinėse, kuriose bus par
duodama profesionaliai surinkta 
geriausiųjų šiuolaikinių Lietuvos 
grafikų ir akvarelistų darbų 
kolekcija. Varžytines rengia 
Lietuvos kultūros fondas ir 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jus.

Lietuvos kultūros fondas (LKF) 
buvo įkurtas 1987 metais. Tai 
visuomeninė organizacija, savo 
energinga kultūrine veikla užsi
tarnavusi Lietuvos žmonių pasi
tikėjimą ir paramą. LKF savo

Irena Daukšaitė-Guobienė „Mėnuo vedė saulę”
Spalvotas ofortas, 1984 

Iš Lietuvos grafikos ir akvarelės darbų parodos Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Chicago’je, kuri bus atidaryta ateinanti šeštadieni, gegužės 11 dieną.

Anajrtazįja Tamošaitienė, pradėjusi austi kilimą „Žilvino atsisveikinimas”. Šiuo 
metu ils kilimas jau baigtas austi ir kartu su kitais rinktiniais dailininkės dar
bais bus išstatytas parodoje „Tapestries of Anastazija Tamošaitiene — Patterns 
in Lithuanian Folklore and Folk Art”. Vytauto Maželio nuotrauka

Anastazijos Tamošaitienės 
gobelenų paroda

Lietuvių tautodailės instituto 
Chicago’s skyrius ruošia Anas
tazijos Tamošaitienės gobelenų 
parodą nuo šių metų gegužės 11 
iki 26 dienos Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Parodos 
atidarymas bus ateinantį šešta
dienį, gegužės 11 dieną, 6 v.v.

Parodą atidarys Algimantas 

veiklą plėtoja pagal septynias il
galaikes programas:

1. Lietuvos istorinio paveldo 
tyrimas, kaupimas, atkūrimas.

2. Krašto kultūros ir etnoso 
gaivinimas.

3. Lituanika.
4. Lietuvių etninių bendrijų 

kultūrų apsauga bei rėmimas.
5. Lietuvos kraštovaizdžio puo

selėjimas.
6. Jaunimas ir dvasinė kultūra.
7. Individualios iniciatyvos ir 

veiklos rėmimas.
Viena programų — „Sugrįži
mas” — įkurta išeivijos kultū
rinio palikimo išsaugojimui ir 
pargabenimui į Lietuvą. 
Rengiamų varžytinių pelnas bus 
skirtas šiam kilniam projektui 
finansuoti.

Varžytinėse dalyvaus žymiau
sieji Lietuvos grafikai bei akva- 
relistai, iš viso 49 autoriai, 171 
kūrinys. Pasirinkti bus iš ko. Me- 

Kezys, o atsilankiusius su 
naująja knyga Anastazija Tamo
šaitienė, paruošta Vytauto A. 
Jonyno, supažindins menotyri
ninkė Viktorija Matranga.

*
Balzeko Lietuvių kultūros mu

ziejaus valandos: nuo 10 v.r. iki 
4 v. p.p. kasdien.

džio, lino raižiniai, ofortai, lito
grafijos, mišrios technikos kū
riniai nuo tradiciškesnio, akade
minio stiliaus iki avangardistinių 
darbų. Tarptautinio pripažinimo 
sulaukę ekspresionisto iš Šiaulių 
Eduardo Juchnevičiaus linorai
žiniai istorinėmis temomis, 
žmogaus-legendos Petro Repšio 
romantiški Vilniaus senamiesčio 
kiemelių vaizdai, meistriškos 
simbolistinės Mikalojaus Povilo 
Vilučio šilkografijos. Čikagiš- 
kiams jau pažįstamos Joanos 
Plikionytės-Bružienės spalvotos 
monotipijos, Algimanto Švažo 
mišria technika atliktos kompo
zicijos. Pirkėjų laukia daug gero 
saloninio lygio estampų: Irenos 
Daukšaitės-Guobienės improvi
zacijos lietuvių liaudies dainų 
temomis, Rimanto Dichavičiaus 
jaunystės ir grožio įvaizdžiai, 
Danutės Jonkaitytės gamtiškų 
formų litografijos, Birutės Stan- 
čikaitės metaforiški vaizdai.

Varžytinėse dalyvaus daugu
ma jaunųjų kylančių žvaigž
džių. Neabejotinai talentingi 
archaiškas liaudies meno tra
dicijas naujoviškai interpre
tuojantys Robertą Vaigeltaitė ir 
Kęstutis Vasiliūnas, spalvingais 
postmodernistiniais linorai- 
žiniais stulbinantis kaunietis 
Kęstutis Grigaliūnas, asociatyvi- 
niai, hiperrealistiniai Giedriaus 
Jonaičio iš Salininkų, vilniečių 
Agniaus Tarabildos ir Rimvydo 
Bartkaus giliosios spaudos 
technikų estampai.

Akvarelės kategorijoje žymiau
sias — Ignas Budrys, meistriškai 
liejantis tautinių siužetų kom
pozicijas „lietuviškomis” spal
vomis. Tikru atradimu gali tapti 
vieno iš lietuviško avangardo 
tėvų Lino Katino dar plačiau ne
eksponuotos aštuntojo dešimt
mečio akvarelės.

Iškilmingas varžytinių parodos 
atidarymas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje įvyks 
ateinanti šeštadienį, gegužės 11 
dieną, 4 v. p.p. Paroda tęsis iki 
varžytinių pradžios gegužės 27 
dieną 2 v. p.p. Parodos metu 
pasiūlius kainą ir jos nenukonku
ravus varžytinėse, kūrinys ati
teks siūliusiam asmeniui. Bus 
galima įsigyti Lietuvoje paruoštą 
katalogą.
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