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Algirdo Kurausko kūryba ir įtaka išeivijai
VIKTORIJA MATRANGA

Laiko padangoms
atsparios knygos
Vasario pradžioje gavau iš
Kazio Bradūno, su bičiulišku
įrašu, jo poezijos rinktinę Prie
vieno stalo, išleistą Lietuvoje.
Manote, kad suskatau padėkoti,
kaip dera kiekvienam išauklė
tam žmogui? Kur tau! Ėmiau
atidėlioti ir lig šiol jo pusėn neišsiunčiau net atviruko. Tiesiog
nežinau, iš kur toks grubumas?
O juk tai buvo nuoširdus poeto
gestas. Jis mane tarsi pakvietė
prie bendro „balta staltiese už
tiesto šeimos stalo”, kaip šio lei
dinio „Pratarmėje” rašo Vanda
Zaborskaitė.
Bradūno bičiuliškumas tikrai
mane sujaudino. Gerai prisimenu
vasario 7 dieną. Vakare suma
niau nuvažiuoti į Topangą, pas
profesorę Mariją Gimbutienę.
Ten ką tik buvau susipažinęs su
Marijos pagalbininke Rasa Juozapaityte, literatūros mokytoja.
Rasa man sykį padeklamavo jos
mėgiamą Justino Marcinke
vičiaus trumpą eilėraštį „Beveik
rimtai”, tikriausiai parašytą savo
žmonai, prasidedantį: Visos
moterys tik pakartoja tave, / kaip
šių metų žolė pakartoja pernykš
tę.

Pagalvojau: būtinai turiu pa
rodyti Topangos moterims iš
Kazio gautą naują tomą. Marija
gi labai vertina lietuviškomis
prasmėmis — nuo pat pradmenų
iki nūdienos — alsuojančią jo
lyriką.
AtidarinėdamaB automobilio
duris, kadangi rankose laikiau
dar kai ką, akimirksniui knygą
padėjau ant stogo. Pasirodo, tas
akimirksnis įstrigo susimąstymo,
tiksliau, išsiblaškymo košėje.
Išvažiavau atbulas, nuleidau
garažo duris, vėl sėdęs prie vairo
nuvažiavau alėja į Montanos
avenidą, ten pasukau į 7-ą ir dū
miau prie vandenyno. Tik Sep
tintos nuokalnėje dingtelėjo min
tis apie knygą. Vąjel Nuošalėj
sustojęs, kaip deginamas iššokau!
Suprantama, knygos nė kvapo.
Topangoje praleidau kelias
valandas. Profesorė mėgsta ilsė
tis Lazy-Boy minkštasuolyje.
Spoksojome į televizijoje rodomas
naujienas. Šnekučiavomės apie
Lietuvą. Vaišinomės kava, arba
ta.
Grįždamas į Santa Moniką, kai
iš Paciflko plento įsukau į 7-ą
gatvę, ėmiau dairytis knygos. O

gal? Atsidūręs prie savo garažo,
nusprendžiau gerai paieškoti
apytamsėje alėjoje. Neilgai truko
— koks dvidešimt metrų nuo
garažo, pačiame kelio viduryje
švietė daiktas — knyga su atvers
tu viršeliu! Nė kiek nesudras
kyta! O šia alėja gi pravažiuoja
apstas mašinų. Jokios dėmelės,
tik pirmuose puslapiuose
keliolika įspaustų duobučių —
turbūt nuo padangos. Gana
mandagios.
Stebuklingai atspari knyga!
Prisiminiau, kaip kadaise, dar
gyvenant Illinois, Kazio Bradūno
Devynias balades vežiodavau
automobilyje. Baisiai patiko man
tų eilėraščių kalba. Laukdamas
krautuvėse esančių namiškių,
pakartojamai skaičiau.
* * *

Jaučiuosi kaltas ir kitai
knygai. Drauge ir tos knygos
autoriui. Taigi — atleisk, knyga!
Atleisk, mielas autoriau!
Prieš keletą metų mano brolie
nė Aliodįja, kaimietė, stropi spau
dos siuntėja, su keliomis kny
gomis atsiuntė ir Jono Liniausko
eilėraščių rinkinį Alyvos prieš
vėją. Pavarčiau. Kai ką paviršu
tiniškai paskaičiau. Padėjau į
šalj. Vėliau, kaip visada be
tvarkydamas šen ir ten sumestus
leidinius, įterpiau j lentyną tarp
kitų poezijos knygelių, retai
liečiamų, dar rečiau paskaitomų.
Kažkaip sunku prie jų prasimuš
ti pro laikotarpio įvykių barika
das. O jos mūsų tėvynėje buvo
ypatingos. Heroiškos. Kruvinos.

Algirdas Kurauskas yra vienas
iš tų dailininkų, kurių įtaka
mūsų kasdieniniam kultūros gy
venime buvo ir yra nejučiomis
plati. Jis suteikia formą tam
tikrai
lietuvių
išeivijos
kultūrinės veiklos daliai. Jo
laisvalaikiu sukurti plakatai,
vinjetės, iliustracįjos ir viršeliai
įrėmino mums išeivijos vaizdinę
aplinką. Skaitydami anksčiau
Draugo kultūrinį priedą, pa
imdami į rankas Akiračius,
Metmenis, Lituanus ar Laiškus
lietuviams, matome, kaip jo
kūryba dar šiandien užfiksuoja
tos spaudos vietą mūsų intelektu
aliniame kontekste. Lietuvių
operai ar teatrui dažnai jo ran
ka nustatė kultūrinį vaizdinį
jų standartą. Jis projektavo
organizacijoms ir kultūriniams
vienetams bei įvykiams iden
tifikacijos simbolius ir ženk
liukus, kuriuos net nesvars
tydami matydavom savo pašto
dėžutėse ar prisisegdavom prie
atlapo. (
Profesiniame gyvenime jo įtaka
buvo gal dar stipresnė mūsų kas
dieninei aplinkai. Trisdešimt
metų dirbo taikomosios grafikos
srityje. Dirbo žymioms „industrial design” firmoms, kurį
laiką turėjo ir savo nuosavą
studiją, ilgši tarnavo Montgo
mery Ward bendrovėje, kuri nuo
praėjusio šimtmečio pasižymėjo
prekių apipavidalinimo ir skel
bimų menu. Visose tarnybose,
projektuojant pakavimus, kny
gas, brošiūras, jo taiklūs ir
meniški komunikacijos ir funkci
nių problemų sprendimai nusi
pelnė profesinio pažymėjimo ir
dėmesio.
Šioje parodoje matome Al
girdo Kurausko platų akiratį,
nuo studentiškos grafikos iki
paskutinių paliktų darbų. Tai
žvilgsnis į jo visą nueitą kelią,
nuo mokyklos laikų iki brandaus
meno ir profesinio pasiekimo. Jo
plakatuose, programose ir lanks-

tinukuose matom, kaip jis buvo
giliai įsijungęs į visuomenės
kultūrinį gyvenimą. Jo anksty
viausiuose medžio ir linoraižiniuose aiškiai matyti vyres
niųjų lietuvių grafikų įtakos
— Augiaus, Valiaus, Petravičiaus
— ir draugo Vytauto Igno spren
dimų technikos. Vėliau jo ranka
išsilaisvino ir surado savus
bruožus. Jo piešiniuose banguoja
energija ir įtampa. Figūros ir
linįjos stiprios. Dvasiniai pergy
venimai išreikšti grėsmingom
formom. Jis aiškiai matė formas
kontrastiškai: juoda-balta.
Spalvomis jam buvo sunkiau
išsireikšti, bet vis dėlto ėmėsi
eksperimentuoti ir ieškoti savo
užmojams atsakymų akvarelėse,
temperoje ir aliejuje. Net kartą
suprojektavo kapinių paminklą
drauge su Ramojum Moziliausku.
Tai liudįja, kad jis eksperimen
tavo ir su trijų dimensijų proble
mom.
Algirdas Kurauskas gimė Kau
ne 1923 metais. Mokėsi Kauno
Taikomosios dailės institute.
Vaidino jaunimo teatre Kaune ir
tremties laikotarpiu „Atžalyno”
teatre Hanau stovykloje. Jo
pomėgis teatrui išliko visam
laikui. Amerikoje jis reiškėsi
dekoratyvinėje dailėje. Pro
jektavo sceninius apipavidali
nimus teatriniams spektakliams.
Minėtini čia: Vaičiūno „Naujieji
žmonės”; W. Somerset Maugham
„Pažadėtoji žemė”, Kosto Os
trausko „Duobkasiai”, Beethoven’o opera „Fidelio”, Gaidelio
opera „Dana”. O kur dar koncer
tai, minėjimai, pvz., Balio Sruo
gos, Kazio Binkio, Vinco Kudir
kos, Antano Vanagaičio, Antano
Olio jubiliejams pažymėti. Taipgi
suprojektavo spektakliams pla
katus ir muzikinių plokštelių vo
kelius.
Įstojo į Freiburg’o Ėcole dės
Arts et Mėtiers 1946 metais,
baigdamas grafikos diplomu 1950
metais. Po to studijavo Paryžiaus

Neseniai iš „Targeto” krau
tuvės parsivežęs nupigintą knygų
spintą (tiksliau, „bookcase”),
ėmiau pertvarkinėti savo knygi
nį perteklių. Dvi ankstesnes
spinteles pastačiau talpioje
rūbinėje. Čia, po kabančiais
kaklaraiščiais, ir išrikiavau
didesnę dalį savo poetinio lobio.
Tegul lyrika būna vienoje
šeimoje, drabužių prieglobstyje.
Viską bedėliojant, vėl į rankas
pakliuvo minėtas Jono Liniausko
tomelis. Vartant ir skaitinėjant,
viena po kitos ėmė smigti pa
trauklios eilės. Štai; Kaip ir tyla
— be garso plūsta/ Aušra, ir ties
manim pakimba/ Neatpažinto
laiko luistas/ Ir miestas sušnara
dėkingas. Arba: 7’iA iš akių vaikai

žodžius supras/ Ir taip mylės, kaip
mes visi mylėjom; Einu, kur
plūsta rūkas marių pusėn/ Ir til
tas baigias jūržolių miške...
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Algirdas Kurauskas (1923-1986) «>

Ėcole Nationale dės Beaux Arts,
kaip prancūzų valdžios stipen
dininkas, kartu su klasės draugu
Romu Viesulu. Tie studijų metai
Vokietijoje ir Paryžiuje padėjo
Kurauskui jo meno technikos ir
sampratos pamatus. Aplamai,
Freiburg’o studentų ir mokytojų
gyvenimuose tie metai paliko
gilius pėdsakus. Kurauskas kelis
sykius stengėsi tą išgyvenimą ap
rėpti ir paaiškinti. Čiurlionio
galerijoje, Chicago’je, 1960 metų
balandžio mėnesį vyko studijavu
sių Freiburg’o Ėcole dės Arts et
Mėtiers lietuvių dailininkų darbų
paroda. Kurauskas parodoje daly
vavo tarp 10 kolegų su savo linoraižiniais ir tapyba. Dvidešimt
metų sukakčiai 1967 metų lap
kričio mėnesį vėl Čiurlionio
galerijoje suruošė Lietuvių fotoarchyvo atsiminimų fotografijų
parodą-minėjimą ir kalbėjo apie

tų laikų darbo sąlygas ir
dailininkų meno uždavinius ir
misjją. Beveik vėl 20 metų praėjo,
kai jis man 1983 metų pavasarį
padėjo suruošti Freiburg’o laikų
istorine parodą ir suprojektavo
parodos katalogą. Kaip jis pats
tarė 1967 metais minėjime:
„Freiburg’o mokyklos epocha bai
gėsi prieš daugelį metų. Kiekvie
na jaunystė nusineša su savim ro
mantiką, svajones ir džiaugsmą.
Tačiau darbas, ieškojimas ir pa
tirtis išlieka ateičiai. Freiburgiečių senieji takeliai išsiskyrė,
gal teisingiau, kiekvienas pasuko
savuoju keliu”.
Algirdas Kurauskas suprato,
kad ano mokslo neužteko. Naujas
gyvenimas laukė Amerikoje. Jo
mokytojų įtaka ir studijuoti dar
bai Europos muziejuose jam liko
stipri struktūra vėlyvesnės kūry
bos namams. Po Freiburg’o kon

Patiko man poeto dvasinė gaida
— paprasta, jautri, besigalynė
janti su „nurašyta” laiko pra
einamumo tema, pasikliaunanti
santūriomis metaforomis, links
tanti prie eufoninio grožio. O
tai, mano išmone, yra svarbu eilė
raščiui. Kalbos garsų harmonija!
Liniauskas eiliuoja apie žmo
gaus ir laiko santykį:
Nors tu laimingas — nesustok,
Kada pro Sali laikas sėlins,
Jis sliuogia sienomis, ir joks
Plėšrūnas neprilygs jo sielai.

Laiko neblėstančiam godumui
pavaizduoti pasitelkiamas ugnies
įvaizdis: Taip kartais gesdama
ugnis/ Nors menką daiktą sten
gias rasti,/Kadji įstengusi paim
ti —/ Ir vėl pakilusi virš žemės,/
Žvalgytųsi plėšria akim/ J tuos,
kuriuos netrukus degins.

Jei poezija išlaiko gąjumą ir po
kelerių audringų metų, ji bus
ilgokai jauna. Manau, ir Liniausko Alyvos prieš vėją kvepia tuo
gaiviu jaunumu. Prisimenu Ezra
Pound posakį: „Poetry is news
that stays news”.
Pranas Visvydas
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Algirdas Kurauskas

.Mergaitė”, 1964 (miiri technika)

servatyvios impresionistų mo
kyklos Kurauskas Chicago’je
rado Bauhaus.
Dienos metu dirbdamas vitražų
ir dekoratyvinės sieninės tapybos
srityje H. R. Teichert Studios ir
Carl Hackert bažnytinio meno
studijoje kartu su Adolfu Valeška
ir kolegom Romu Viesulu ir
Albinu Elskum, jis pradėjo
lankyti vakarais pažengusiųjų
(Graduate) kursus Institute of
Design 1952 metais. Ši mokykla,
tada neseniai (1949 metais) pri
jungta prie Illinois Institute of
Technology, buvo įkurta Lazlo
Moholy-Nagy kaip Vokietijos
Bauhaus tęsinys. Mokykla turėjo
nepaprastai didelę įtaką Ameri
kos vaizdiniam švietimui ir meno
filosofijai. Mokyklos tikslas buvo
paruošti studentus galvoti ir dirb
ti technologijos amžiuje ir pri
taikyti visus menus praktiškam
įgyvendinimui. Gavęs diplomą
1955 metais, Kurauskas galėjo su
užtikrintu pasitikėjimu žengti
nauju pramoninės grafikos ke
liu.
Po kelerių metų stažuotės Irving Titel Studios ir Tannenbaum
Design Associates jis atidarė savo
nepriklausomą grafikos studiją
Chicago’s Menų centre, 18 East
Chestnut gatvėje. Jis čia buvo
laimingiausias ir laikė tuos savo
metus darbingiausiais. Po kelerių
metų, 1959 metais, jis perėmė
„Art Director” pareigas įtakin
goje Palma-Knaff firmoje, kuri
pasižymėjo savo buities reikmenų
projektavimu. Ši firma turėjo la
bai plačią įtaką Chicago’s ekono
mijai. Klientai buvo virtuvinių
apyvokos daiktų bei radijo ir
televizįjų bendrovėse. Šiems pro
duktams Kurauskas paruošdavo
brošiūras, plakatus, skelbimus.
Po to, 1963 metais ėjo panašias
Art Director pareigas Deschamps
-Mills Associates ir vėliau 18
metų dirbo garsioje Montgomery
Ward bendrovėje, kuriai projek
tavo daiktų pakavimus, skelbi
mus ir vidinės komunikacijos už
sakymus.
Verta įsidėmėti, kad jis, tik
atvykęs į Chicagą 1952 metais,
tuoj pradėjo studijuoti Institute of
Design ir netrukus savo talentais
(Nukelta j 2 psl.)
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Romualdas Ozolas ir Juozas Tumelis Chicago’je
Antradieni, rugsėjo 24 dieną,
įvyko vakaronė su Romualdu
Ozolu ir Juozu Tumeliu Jaunimo
centro kavinėje. Vakaronei vado
vavo JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybos pirmininkas
dr. Antanas Razma. Jis gausiai
kavinėje susirinkusius supažin
dino su Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatu Romualdu Ozolu, filosofu ir
vienu iš Sąjūdžio steigėju, ir su
istoriku Juozu Tumeliu, dabarti
niu Sąjūdžio pirmininku ir Maž
vydo Nacionalinės bibliotekos
retųjų knygų skyriaus vedėju.
Romualdas Ozolas pasi
sveikino su publika kaip su
senais pažįstamais, nes kaip tik
šioje kavinėje buvome susitikę
prieš dvejus metus. Daug iš to,
apie ką kalbėta, tapo tikrove.
Nepriklausomybė atėjo visa
apimtim netikėtai. Buvom
pasiruošę dar kelerius metus
nepriklausomybės laukti. Pučas
įvykius paskubino bent pusme
čiu. Nepriklausomybė vis tiek
būtų atėjusi, galbūt tik su
dideliais sunkumais. Pučo dėka
Lietuva, Latvįja ir Estija išslydo
iš Sovietų Sąjungos rankų visiš
kai netikėtai. Ozolas tačiau ne
mano, kad ten yra prarastos vil
tys kada nors šį kraštą vėl turėti
sau. Turime atitinkamai orientuo
tis ir veikti.
Kalbėtojas pažymėjo, kad esa
me silpni viduje. Saugojami pa
saulio viešosios opinijos, mūsų
valstybės pripažinimo, savo pačių
valios. Esame pasirengę viskam.
Reikia žinoti, kad karininkįjos
ir partinės administracijos
sluoksniuose labai atvirai jų
tarpe kalbama apie naują pučą.
Kaliningrado srityje kalbama,
kad vėliausias pučas buvo gereiterių sukilimas: generolai darys
geriau. Charakteringa, kad Alks
nis tylėjo. Mūsų manymu, pa
kankamai ryžtingai tvarkytina
Lietuvos gynyba. Mums reika
linga maža, mobili armįja, taip
pat rezistencijon reikia įjungti
visą visuomenę.
Yra vilties, kad tų bjauriųjų
variantų neteks pergyventi ir
Rusįjai. Kol kas Rusijos nusi
teikimas yra geras. Jis bus
papildomas sutartimi, ūkinio
bendravimo sutarimais. Darbas
nelengvas (Rusijos sugriuvimas
yra pranašaujamas visų). Jei
ateitis bus taikinga, mes pakan
kamai greitai galėsime ekono
miškai tvarkytis. Kol kas
daromos ryžtingos pastangos
nukirpti senus ryšius ir padaryti
ką nors sava, nauja. Kuo greičiau
turi būti pereita prie laisvosios
rinkos ekonomijos. Lietuvoje turi
būti tvarka, kuri reikštų sava
rankiškos veiklos galimybę
ūkinėje veikloje. Mes nepralenkiam Rusijos, gal kur nors ir
atsiliekam nuo Rusįjos. Rudenį
gal privatizacijos programa vyks
geriau negu iš pradžių (privati
zacijos aukcionai). Laisvos ūkininkystės ir įstatymų prielaidos
ir pati dvasia nelabai skatina im
tis šių darbų. Mūsų finansų spe
cialistai su tuo nesutinka, bet aš
manau, kalbėjo Ozolas, kad mo
kesčių sistema turi remtis pelno
ir pajamų mokesčiais, o ne paša
liniais.
Išsilaikymas reikalauja preky
binės veiklos. Ji šiuo metu ap
mokestinta labiau negu gamy
binė veikla. Manau, kad tai nela
bai palanki kryptis. Dabar jau
reikia gaminti kokybiškai gerus
daiktus — o tuo tarpu dabar par
duodami tik pusdaikčiai. Jei iš
trijų kombainų — įvairiųjų dalių
surenkami du, tai jau labai gerai.
Visiems žinoma Sovietų Sąjungos
daiktų kokybė. Mes turime orien
tuotis į diferencijuotą veiklą.
Šalia to: mums reikalingas tinka
mas įstatymų aptarnavimas.
Parlamentas dirba nepaprastai
intensyviai. Nepaprastai ilgi po
sėdžiai — nuo 10 v.r. iki 7 v.v. ar
ilgiau. Kiekviena dienotvarkė

Šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 12 d.

Algirdo Kurausko kūryba
ir įtaka išeivijai
(Atkelta iš 1 psl.)

Romualdas Ozolas 1990 metais Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos posėdyje, parlamento rūmuose, Vilniuje.
Romo Eidukevičiaus nuotrauka

apima 10-14 klausimų. Kartais
beveik sapno būsena ateina.
Per tris mūsų sesįjas sukurtas
įstatymų minimumas. Nėra so
cialinę sferą, krašto gynybą
reglamentuojančių įstatymų —
kaip tik ši ketvirtoji sesįja skirta
tų įstatymų kūrybai. Su šia sesi
ja atliktas minimalus Aukščiau
siosios Tarybos įstatymų leidimo
darbas.
*

♦

♦

Kokia tolesnė valstybės kūri
mo eiga? Steigiamasis seimas ar
ši Aukščiausioji Taryba? Esama
labai stiprių nuotaikų, kad ši
Aukščiausioji Taryba paruoš
konstitucijos projektą. Lietuvos
valstybės pobūdžio ir struktūros
klausimas? Pobūdis ir struktūra
atitiks nepriklausomos, demok
ratinės valstybės poreikius.
Nelengva, nes išeinama iš uni
tarinės visuomenės. Būtinai
reikalingos yra partijos. Jos
dabar yra kuriamos iš parlamen
to grupuočių. Atsiradus subjek
tams: ūkininkams, darbdaviams,
darbininkams, atsiras ir realūs
interesai, kaip pagrindas parti
joms. Partijos tiksliai žinos, kam
jos atstovauja ir ko siekia.
Šiandien mūsų politinės valios
rodymas dažnai yra labai
problemiškai traktuojamas iš
kairės ir dešinės. Praeity — kryp
telėjimas nuo linįjos buvo laiko
mas poslinkiu į netvarką. Nor
malus politinis gyvenimas visada
bus karštas.
Ilgą laiką Lietuvoje buvo su
darytas išeivijos vaizdas — kad
ji susiskaldžiusi, negali susikal
bėti savo tarpe. Bet ta „susiskal
džiusi” išeivija įstengė padėti
Lietuvai taip, kaip Lietuvai
reikėjo. Reikia ypačiai akcentuo
ti mintį — yra svarbu ne skir
tingų politinių nuostatų turė
jimas, o jų suderinimas. Kitaip
išauga hipertrofuotos politinio
gyvenimo formos. Palyginti
didžiausi radikalai Sąjungos kai
tos pradžioje dabar yra pačios
didžiausios briaunos, jau nuzulin
tos ir jos daugiau nemėto ki
birkščių.
*

*

*

Toliau, kaip ir Sąjūdžio pra
džioj, viskas kyla iš žmogaus
dvasios. Yra kažkas, kas turi būti
— ar tai bus, ar nebus. Penkias
dešimt metų išliko Lietuvos
nepriklausomybės nuostata — tik
dvasia galėjo išnešioti tai. Galvo
jant apie ateities Lietuvą, dvasios
sustiprinimas yra pats svarbiau
sias. Dvasios turinį sudaro:
tikėjimas ir žinojimas. Reikia
normalizuoti tikėjimo ir religįjų
padėtį Lietuvoje. Lietuvoje pri
valo vyrauti religinis pliuraliz
mas. Reikalinga suteikti galimy
bę tikėjimui. Yra ir neramių
faktų — ne viena religįja laiko
save geresne už kitas. Kataliky
bė bus pati populiariausia.

Matyti joje atsinaujinimas,
modernizacija ta linkme, ku
ria ji eina Europoje. Valstybės
žmonėms atrodo, kad tai padės
patraukti daugiau jaunimo. Apei
giškumo motyvas daugumos
Lietuvos jaunimo nepatraukia.
Dvasinio bendrumo pergyve
nimas jaunam žmogui svarbus.
Lietuva turi baigti priimti katali
kybę, daugiau gal — krikščiony
bę. Tai procesas, kuris 1940
metais buvo nutrauktas. Bažny
čia nustumta į rezistenciją, o tai
pagimdė daug žmonių, kurie
traumatizuoti. Tikėjimo reikalo
negalėtų pakeisti Bažnyčia,
lygiai kaip ir klerikalizmas.
Geriau apie tai kalbėti pačioj pra
džioj — nėra žmogaus aukštesnio
už tai, kam jis tarnauja. Be
tikėjimo nėra įmanomas ži
nojimas. Pati Europos kultūra
gimusi tik krikščionybės dėka. Ir
čia dalykus turime sutvarkyti la
bai tiksliai — sunku tai padaryti,
bet turėsime. Lietuva turi būti
stipri pati iš savęs.
♦ * *

Praktinėje veikloje yra trys sie
kiai: gera gamyba, gera prekyba,
gera karyba. Tai sveiko proto
reikalas. Dabar labai sparčiai
Lietuvon grįžta pasaulis. Pro
blema — kaip tą grįžimą padaryti
gerą, perspektyvų. Lietuvos san
tykiai su išeivija — sudramatin
tas matas santykiui su pasauliu.
Pavyzdžiui, pilietybės, nuosa
vybės įstatymai taisytini. Išeivija
šiandien yra toji tautos dalis, kuri
išlaikė tikėjimą į Lietuvos ne
priklausomybę už didelę dalį
Lietuvos. Lietuva kaip pasaulio
valstybė turėtų traktuoti lietuvių
išeiviją kaip gyvenančią už
Lietuvos ribų, bet lygiai taip pat
Lietuvos dalį. Lietuvai daugeliu
atvejų reikia palaikyti išeiviją.
„Šiandien su profesorium Tomu
Remeikiu daug ginčijomės —
grįšiu su aiškiai suformuotu nusi
statymu”, sakė Ozolas.
Jaudinantis išeivijos klau
simas: „Kaip padėti Lietuvai?”
JAV Lietuvių Bendruomenės
seminare „Darbas Lietuvai”
buvo daug pasakyta apie reikalą
organizaciškai persiformuoti.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
yra ir Lietuvoje gyvenančių
lietuvių bendruomenė. Tai turi
atsispindėti organizacinėje
struktūroje. Lietuviai kaip pa
saulio tauta reiškia, kad ji yra
ir gyvenanti pasaulyje, bet
jaučianti, kad ji gyvenanti Lie
tuvoje konkrečiai, ne dvasia.
Tie darbai, kurie mūsų laukia,
užtruks netrumpai. Truks bent
penkeri metai, kol ūkis atsistos
ant pamatų, kada jau galėsime
bandyti daryti tai, ką daro nor
malios pasaulio tautos. Nesi
tikima, kad Lietuva sparčiau
susitvarkys, negu Latvija ir Esti
ja. Tačiau manytina, kad ji susi
tvarkys labai gerai savo žemėje.
Žmonės yra nusiteikę gyventi

gerai. Jei mes tvarkingai įsteng
sime poreikius pervesti į
įstatymus, gyvensime.
*

*

*

Juozas Tumelis, istorikas,
Sąjūdžio pirmininkas, Lietuvos
Istorijos draugijos valdybos
narys, Lietuvos Nacionalinės
Mažvydo vardo bibliotekos senų
ir retų knygų skyriaus vedėjas:

Labas vakaras!
Iš pradžių — apie Sąjūdį. Kai
kas Sąjūdį jau primiršo, kadangi
pasikeitė Sąjūdžio padėtis. Sąjū
dis kilo iš ilgų dešimtmečių
opozicijos, rezistencijos, prasi
dėjusios 1940-aisiais metais.
Rezistencija būtų gyvenusi ilgai.
1988 metais Sąjūdis susiformavo,
netrukus tapo Lietuvos valdžia,
jos parlamentu ir ne vienu atveju jos vyriausybe. Jei ne Sąjūdis,
1990 metų kovo 11 dienos aktai
nežinia kada būtų buvę paskelb
ti (niekas neabejoja, kad tai būtų
buvę).
Pirmoji Sąjūdžio banga buvo
opozicija. Opozicija žino, už ką ir
prieš ką. Dar lengviau buvo
opozicija Lietuvoje, tik ji buvo
kito pobūdžio. Lengviau lyginu
pirmąją bangą su dabartine Sąjū
džio situacija. Situacija pasikeitė,
kai Sąjūdis laimėjo rinkimus į
Aukščiausiąją Tarybą. Kas turi
būti Sąjūdis? Antrojo Sąjūdžio
suvažiavimui buvo peršamos dvi
nuostatos: 1) čia pat paversti
Sąjūdį politine partija, 2) Sąjūdį
tempti į nežinia kokią opoziciją.
Bet kas gi galėtų išeiti iš opozici
jos pačiam sau? Nė viena nuosta
ta nelaimėjo. Sąjūdis stabtelėjo,
(Nukelta į 4 psl)

išsiskyrė iš kitų. Laimėjo įvairias
premijas 1957-1967 metų laiko
tarpiu: 1957 — National OffsetLithographic Awards Competition, Society of Typographic Arts
Design in Chicago: 1959 Artist
Guild 12th Annual Show; 1959
Association of Industrial Press,
1961: STA The Eye and Industry
Exhibit Award of Excellence ir
tais pačiais metais laimėjo Socie
ty of Typographic Arts premiją už
savo grynai asmenišką (ne fir
mos) darbą — kuris buvojo paties
kalėdinė kortelė; 1958 metais
nusipelnė Financial World Merit
Award of Excellence už suprojek
tuotą Chicago Aerial Industries
Annual Report, kuris buvo išskir
tas iš 5,000 bendrovei atstovau
jančių knygų; 1961 metais gavo
Packaging Design Magazine
Citation of 75 Top Ideas of 1961;
1965 metais gavo Graphic Arts
Award iš Printing Industries of
America.
Taikomosios dailės svarba
bendrame gyvenime tik dabar
pradeda būti suprantama. Tokie
dizaineriai, kurie apipavidalina
daiktus ir jų pristatymą
(angliškai: „industrial designers”
ir „graphic designers”), dabar
JAV-se įsipilietino ir jau jų dar
bai laimi savo vietas muziejuose
ir publikos širdyse. Vizualinės
komunikacijos tikslas, kurio
svarba mūsų visuomenėje kas
dien auga, vis įgyja naujas for
mas ir technologiškus aspektus.
Nelyginant su daile, kurios
pagrindinis tikslas yra asmeniš
kas — dailininko kelio ieškojimas
ir vidinis išsipasakojimas,
taikomoji grafika pirmiausia turi
patenkinti kliento Feįįęąlavimus
informacijos patekimui ir
dėmesio patraukimui. Grafika
turi paveikti žiūrovo mintis ir
elgesį. Pasiekti šiuos tikslus
meniškai ir psichologiškai reikia
ypatH^O’dailininko.
Turėdamas tuos talentus, Ku
rauskas savo laisvalaikiu vis
dėlto siekdavo ir individualaus
asmeninio išsireiškimo. Raižyda
vo, paišydavo, tapydavo. Sėdėda
mas prie telefono, išdailindavo
po ranka esančius lapus pieši
niais. Dalyvavo parodose: Lie
tuvių dailės instituto parodose
1954 ir 1956 metais, Lietuvių
religinio meno parodose. Čiur
lionio galerijoje 1964 metais
turėjo savo asmeninę parodą,
kurios kataloge išspausdintas jo
buvusio viršininko ir Chicago’s
Meno instituto dėstytojo Joseph
Paima puikus įvertinimas. Kitais
metais kartu su Vytautu Virkau
Los Angeles suruošė savo raižinių
parodą. Dalyvavo „Twenty Lithu
anian Artists from the Statė of

Algirdas Kurauskas
„Giedotojos”, 1950, (litografija)
Algirdo Kurausko darbų paroda Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, vyksta
dar ir šį savaitgalį, spalio 12 ir 13 dieną.

Illinois” keliaujančioje parodoje
1976 metais, Čiurlionio galerijos
Chicago’je sukaktuvinėje nuolati
nio rinkinio parodoje (1982) ir
lietuviškų ekslibrių parodoje,
Galerijoje, Chicago’je (1982).
Kurauskas buvo giliai mąstan
tis, rimtas žmogus, kurio kūryba
vaizduoja vidinę kovą ir melan
choliją. Kaip istorikas ir kritikas,
įžvalgiai periodikoje nagrinėjo
meno klausimus, užgriebdamas
jų filosofinę gelmę, rašė parodų
recenzijas ir paskirų dailininkų
kūrybos apibūdinimus. Jis supra
to lietuvių meno tradicijas, sie
damas jas su platesne meno isto
rijos panorama. Pvz., monumen
talią Pauliaus Augiaus monogra
fiją Kurauskas ne tik supro
jektavo ir paruošė spaudai, bet
svarbiausia parašė išsamiai
apsvarstytą mokslišką Augiaus
kūrybos įvertinimą, atsižvelg
damas ir į pasaulinę grafikos
meno raidą, kartu giliai jausda
mas ir Augiaus lietuviško liau
dies meno šaknis.
Jau minėta, kaip Algirdas Ku
rauskas savo talentais talkino
lietuvių veiklos vaizdiniam pri
statymui. Jis ne tik taip mums
lavino matymą, bet ir daug va

Edis Yurchis (Santa Monica, CA) — nuotrauka iš serijos „J atgimstančią Lietuvą”. Sąjūdžio susibūrimas.
Iš pernykštės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios Čiurlionio galerijoje, Chicago’je, 1990 metų rudeni, kurios
konkursinė tema buvo „Šventės".

landų pašventė švietimui ir do
kumentacijai. Ketverius metus
dėstė lietuvių dailę Cicero Aukš
tesniojoje lituanistinėje mokyk
loje, buvo Pedagoginio lituanis
tikos . ipstifuto lietuvių dailės
istorijos lektorius. Įvairiose or
ganizacijoje skaitė paskaitas ir
dalyvavo meno klausimų diskusi
jose. Šia prasme padėjo Santa
ros-Šviesos federacijai, atei
tininkams, skautams akademi
kams, Korp! Gintarui, skaučių
vadovėms, „Varpo” filisterių
draugijai. Lietuvių fotoarchyve
buvo dailininkų darbų skaidrių
archyvo vedėjas. Amerikiečių
tarpe dėstė YMCA pramoninės
grafikos kursą, kuriame jis su
pažindino studentus ir su lietuvių
grafikų kūryba.
Deja, ligos jam suvaržė rankas.
Jį pritrenkė priepuolis 1969
metais, netrukus, 1971 metais,
ištiko pirmas širdies smūgis. Po
tų nelaimių jau buvo sunku at
sigauti. Po kito širdies smūgio
1983 metais jautėsi dar blogiau,
bet vis tiek domėjosi aktualijomis
ir meno veikla. Jis visad be jokio
pavydo lenkė galvą prieš savo
kolegų grafikų kūrybą ir talen
tus. Save laikė amatininku, kuris
ne daug kūrybos turėjo parodyti
šalia tokių, kuriems sekėsi savo
menu verstis. Algirdas Kuraus
kas buvo kuklus, jautėsi kuo nors
ypatingai nepasižymėjęs, nuver
tino savo gabumus ir pasiekimus.
Net jo raštuose, vienam voke
radau jo darbų santrauką, kuri
prasideda: „Mano dalyvavimas
lietuviškos išeivijos kultūrinėje
veikloje, jei jis iš viso minėtinas,
galėtų būti aptartas taip...” Ir
tada eina ilgas sąrašas įkūnytų
darbų, kurie yra mums dt jar ste
binantys.
Kurausko geraširdiškumas ne
leido jam atsisakyti įvairiausių
prašymų. Ir vis dėlto jis suras
davo laiko talkinti savo tau
tiečiams. Jo europietiškas išsi
lavinimas, darbštumas ir parei
gingumas buvo pastebėtas ir įver
tintas visų profesijų bendradar
bių, kurie džiaugėsi jo origina
lumu, jautriais gabumais ir kū
rybingumu.
Štai minime jo penkerių metų
mirties sukaktį (1986 m. rugsėjo
30 d.) ir atsisveikinam su jo
kūrybos pavyzdžiais, kurie ne
trukus keliaus į Lietuvos Dailės
muziejaus rinkinį. Į ten, kur jo
siekimai prasidėjo, dabar jis ran
da savo sugrįžimo kelią.

Šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 12 d.

Algirdo Pociaus apsakymų rinktinė „Užmarštis”
PETRAS MELNIKAS
Nuo 1955 metų Algirdas Pocius
pasireiškė net trylika apsakymų
rinkinių ir romanu Įkaitai (išleis
tu 1987 metais, apžvelgtu Drau
go kultūriniame priede 1987 m.
rugsėjo 26 d.). Dabar rašytojas at
rinko stipriausius apsakymus iš
tų ankstesnių savo rinkinių ir
išleido juos knygoje Užmarštis
(1990), {terpdamas ir romaną
Įkaitai. Malonu matyti visa tai
drauge. Apsakymai rašyti skir
tingais lakais, nuo atolydžio
laikotarpio iki 1990 metų. Algir
das Pocius — plataus pasakojimo
diapazono, žmogaus jausmų ir
stiprių pergyvenimų neven
giantis rašytojas.
Nors neskirstomi knygoje,
apsakymai pasidalija į meniškus,
trumpus gamtos aprašymus,
švelnius apsakymus apie arklius,
paukščius, stirnyną, momentus
vaikų psichologijoje, vyro ir žmo
nos problemas, karo pafrontės
suirutes, kolūkį, gyvenimo ir mir
ties mįslę. Taip pat nemaža
partizanų — stribų tragiškų
situacijų.
Daugumoje apsakymų auto
riaus stengtasi prisilaikyti
novelinės intrigos, su netikėta
atomazga gale. Ir, stebėtina, tai
atliekama gan taupia pasakojimo
forma (apsakymai nuo vieno iki
šešiolikos puslapių ilgio). Kartais
maža problema pradedama net
nuo pirmų sakinių ar pastraipų.
Ji auga ir, žiūrėk, jau netrukus
pabaigoje — jos išsprendimas ar
dvasinio pobūdžio atomazga.
Dvasinio pobūdžio atomazga
yra švelnumas, parodytas vaikui
internate, kai jį ten vargšelį
aplanko išsiskyrusi motina su dė
de („Pasimatymas”). „Gyvenime
po mirties” autorius vaizduoja

Algirdas Pocius

našlę, prisimenančią velionį
vyrą, dramos aktorių. Ji žiūri jo
skaidres, klausosi jo balso diskuo
se ir, kai teatro muziejus prašo jos
vyro relikvijų, ji ieško ir užtinka
stalčiuje jo slaptus meilės laiškus.
Pikta juos degina... bet gale
susilaiko... Panašiai „Emocijose”
visi stebisi, kai senas poetas pra
deda rašyti puikius meilės eilė
raščius. Net tris laiškus parašo
žmonai, kad nesistebėtų ir „nesi
kištų į jo emocijas”. Tik vieną
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kartą ji mato vyrą, kalbantį su
studente bibliotekoje, jaudinasi ir
pablogėja. Daktaras jai pasiūlo
raminančių vaistų receptą, bet...
lauke kažkodėl ji receptą suplėšo.
Tai mįslingos jausminės situaci
jos, kurių pirštu nepaliesi. Ir
gerai, kad autorius jų ne
sprendžia aiškia atomazga.
Charakteriai jose taipgi atrodo
gan indivi&ūalūs.
Drąsus vaikas vykusiai įvestas
į apsakymą apie partizanus ir

stribus („Rytą, kai norėjos mie
go”). Vaikas neša lauku tėvui į
miško bunkerį maistą. Stribų
sulaikytas ir Pauros mušamas,
nerodo jiems bunkerio ir kaž
kodėl paleidžiamas. Miške stribai
susikauna su partizanais, iš
kurių trys ir stribas Paura žūva.
Kritusius kovoj vežant vežime
kaimo keliu, vaikas nori matyti
nukautuosius... (turbūt norė
damas atpažinti tarp jų savo
tėvą?) Komplikuotesnės intrigos
(ypač „Verpetas” ir „Paskutinis
Juodgirio vaidinimas”) yra dar
keturi apsakymai apie parti
zanus ir stribus. Skaitai ir ste
biesi, kokiomis sunkiomis sąly
gomis nelygioj kovoj jie kovojo ir
krisdavo už šalies laisvę. O
vienas jų — „Dešimt prancūziškų
žodžių” — ironiškai parodo, kaip
mokytojui buvo sunku atskirti
draugą (partizaną) nuo stribo
(priešo). Kai naktį pas jį atsilanko
du ginkluoti vyrai, jis galvoja,
kad tai partizanai, ir teisinasi dėl
lentynoje išstatytų Stalino raštų,
primena savo vargus „tokiais
laikais” su mokiniais, inspekto
rium, kaip tai pasitaiko visiems...
Vėliau jis supranta (jie ne iš
miško!), nes atrodo sotūs. „Ką jūs
galvojate?”, sutrikęs jų klausia,
bet jie tyli. Tada ginasi: pasakęs
kapinėse kalbą prieš terorą per
mokytojo laidotuves ir t.t.
Ginkluoti vyrai išeidami jam tik
pasako: „Mokytojau, tik nepersiplėšk”. Net neatidengiama, kas
jie buvo... Toks buvo žmonių
išgąstis.
įvykiai, čia aprašyti, išlieka
atimintyje. Bet kaip yra su cha
rakteriais — veikėjais apsaky
muose? Jie gyvena autoriaus
sukurtame pasaulyje, uoliai daly
vauja įvykiuose 27-iuose apsaky
muose. Jų yra nemaža. Kai kurie
turi savo asmeniškus bruožus,

skiriasi vienas nuo kito, krinta į
akis. Tačiau, aplamai, jie
įsimenami kaip vyrai, seniai,
vaikai, moterys intrigos karalys
tėje. Juk jų tiek daug.
Aplinkos aprašymai apsaky
muose su stipresne intriga ar
psichologinėm plonybėm yra la
bai taupūs. Tik tuose, kuriuose
gamta dominuoja („Sala”, „An
ties pūkas”), stilius sublizga vyku
siais palyginimais, metaforom:
„Ežeras mus pasitiko be džiu
gesio, lyg būtų dar neprasiblaivęs
po nakties ir tebemiegotų,
pasilindęs po rūko duknomis [...]
švendrės — vienos tiesios, kitos
užlūžusios ir palinkusios lyg
maldininkės bažnyčioje” (p. 70).
Čia vaizdas poetiškas, per
gyvenamas. Arti. Piešinys su
dvasiniais brūkšniais, rodantis
rašytojo pajėgumą stebėti ir
detales.
Aplamai, rinkinyje matyti
Algirdo Pociaus nueitas ilgas
kelias intrigos karalystėje su
dvasinio ir fizinio pobūdžio
atomazgomis, stebėtinai taupia
pasakojimo forma ir rodomu
švelnumu. Kartais jis nebijo
įsileisti į smurto scenas, charak
terizuojančias šio šimtmečio
Lietuvos įvykius ir istorįją.
Algirdas Pocius gimė 1930
metais Ketūnuose (Mažeikių
apskrityje). Baigė Klaipėdos Pe
dagoginį institutą, dirbo Švytu
ryje. Iki šiol jo išleisti apsakymų
rinkiniai: Rytmetis Užgirių kaime
(1955), Žąsies kiaušinis (1959),
Šešiolika raktų (1960), Verpetas
(1963), Striukis keliauninkas
(1964), Tik du sūnus (1966), Ran
dai medyje (1968), Ištirpę migloje
(1972), Laiškas ant šalpusnio lapo
(1977), Per laukus iki miesto
(1979), Liepos šešėlyje (1984),
Sūpuoklėse (1989) ir Išskridę iš
lizdo (1990). Kai kurie iš šių rin
kinių skirti vaikams. 1987 me
tais pasirodė Algirdo Pociaus ro-'
manas Įkaitai.

Julius Keleras

Julius Keleras
*♦** (žadėta užuomina)
G.
tuomet koks liūdesys! kokie akli žiemos namai,
net okupuota praeitis nebeprasimuša pro
sniegą, ir niekas dar ties langu neužmiega,
ir niekas neužmigs, ir niekas neateis išsekusia
upe, laikydamas aukštai Mirties trimitą

ar buvo dar kas nors kitaip rašyta?
ten valtys kėlė galvas aušroje, ir vanagas,
praplėšęs rūką, skriejo tolyn, kur jau neliko
andainykščio vėjo, tik ežeras šiaurus tamsoj
kaip netesėta ašara, juk tu žinai, slypėjo

pralenkim kontūrus, tikslias paros ribas,
kurios vis tiek prieš rytą susiaurėja, bet
aš prisimenu: taip mirtininkai surakinti ėjo
ties tolimu lauku į pragaišties marias,
kurios lig vieno juos baltai ir amžinai užliejo
ir tąsyk atoki jauna diena staiga iš naujo
vėlei priartėja; klausyk, ir vėlei tu girdi, kaip
liūdesys klajoja kambariuos, nerasdamas langų
—nei durų, tik atspėja visas tamsia rašysena
ir dulkių nuometais išbaltintas raides

‘viiįor.

Andriaus Norimo „Gyvenimo dulkės”

besitęsianti gija, beveik visad
yra lietuviški kariškiai. Šių
gyvenimo dulkių vardu kadaise
buvo pavadinti Vietnamo kare
ten vietos moteriškėms palikti
amerikiečių karių vaikai. Jų
nenorėjo pripažinti ko nors ver
tais nei vietos gyventojai, nei
saugiai kailį išnešę tėvai. Vienas
toks atvejis atsitiko ir mūsų
tautiečiui. Jautri istorija, paro
danti lengvai nubraukiamą žmo
gaus atsakingumą, jei tik yra
galimybė išvengti savo elgesio
pasekmių.
„Olimpinis sprendimas” —
gana painios intrigos novelė,
reikalaujanti didelio susi
kaupimo, kad įvykiai rištųsi
vienas su kitu. Sibire gimusio
lietuvio istorija, tai pakelianti,
tai vėl nusodinanti žemyn.
Veiksmas vyksta Kanadoje, .bet
dauguma viską surišančių ir
gerokai jaudinančių epizodų yra
prisiminimų pluoštai iš praeities.
Galas tikrai nelauktas, kaip ir
tinka novelės žanrui.

tik tokias vertybes tesugebėjusių sa” prasideda su partizanų daina,
užsiauginti. Atrodė, kad ten prie tarsi įvesdama į tą mūsų išeivių
kortų ir biliardų kaunasi gai kartos pergyventą žiaurųjį Lie
VIDŽIŪNIENĖ
džiai. Tačiau už sugebėjimą tuvos ir visų tautiečių laikotar
Andrius Norimas. GYVENIMO plunksna perduoti tokias nuo pį. Čia sutinkame jauną našlę
DULKĖS. Novelės ir apybraižos. taikas autoriui tegaliu pasakyti
su sūnumi, puikius lietuvius,
Chicago: Literatūros mylėtojų talka,
valio!
kurie, deja, yra apsupti jau ki
1991. Leidinys Nr. 2. Autoriaus
„Šunų tvarkytojas” perkelia tos rūšies ir įsitikinimų tautie
viršelis. 200 puslapių. Kaina — 8
mus į — kaip mūsų ne vienam dar
čių. Varganas yra šios novelės
doleriai. Knyga gaunama „Drauge”.
atrodančią — neseną praeitį. Ogi
skaitymas, ypač pačiam pana
Mūsų lietuviškosios knygos praėjo jau penkiasdešimt metų...
šius
pergyvenimus patyrusiam
rinkoje pasirodė nuostabiai Tai pirmieji metai, kai patyrėme
asmeniui.
Ne viskas pasaulyje
darbštaus ir žodingo rašytojo An okupantų ranką, kai išblėso
yra
tik
juoda
ir balta, tik gėris
driaus Mirono — Andriaus šypsenos ir atsirado palydovė
ir
blogis,
esama
ir pilkų momen
Norimo nauja knyga Gyvenimo Baimė. Net dabar, skaitant apie
tų.
To
laiko
įvykiai
neištrina
dulkės — novelės ir apybraižos. laisvėjančią Tėvynę, nueina
mai
yra
įrašyti
į
mūsiškių
sie
šiurpas,
prisimenant
visų
karų
ir
Knygą, labai iškiliu žodžiu,
autorius skiria „Mano kūrybos bėgimų pradžios priežastis. Ši las, jie mus lydi, jie sugrįžta
polėkių įkvėpėjai, skatintojai ir trumputė novelė sujaudina ir visados, kai tik yra tylos minu
subtiliausiu žodžiu atvaizduotojai kažkaip nuliūdina, kad žmogus tė. Ir žinom, kad tai ne fantazija,
žmonai Onytei”.
žmogui tikrai yra vilkas. Labai kad taip tikrai buvo.
Prieinu ir novelę, kurios vardu
Rašytojo Mirono vaizduotė jį puikiai perduotos dalyvių nuo
perneša per daugybę nuotaikų, taikos, mintys, kurios net po tiek pavadinta visa ši knyga —
tačiau jam artima kariško metų kaip akmenys slegia tas „Gyvenimo dulkės”. Tiesiog ste
bina autoriaus temų įvairumas,
gyvenimo atmosfera. Mano mo dienas pergyvenusių širdis.
teriškam jautrumui, kartais
Tolimesnė novelė „Grynoji Ra nors pagrindiniai veikėjai, kaip
skaitant, tampa sunku skaity
ti apie žiaurumus, gausiai
besiliejantį kraują, nors kovo
jama už Lietuvą, laisvę ir kitas,
atrodo, taip universaliai supran
tamas teises. Betgi šiame
pasaulyje jau netrumpai besidai
rant, tų gražių laisvės žodžių
įgyvendinimo galimybė mūsų
tautai vis išsprūsta iš rankų.
Taigi skaitant ir apie plėšrius
kryžiuočius — pirmoje novelėje
„Keliuočio ryžtas” — bei antroje
apie bolševikų puolimus „Alytis”
— darosi kažkaip graudu. Antra
vertus, žavi autoriaus žodin
gumas, sakinio melodingu
mas, įvykių gausa.
Trečioji novelė „Ramovėje” (čia
turiu atsiprašyti) man buvo
visiškai nesuprantama, nes čia
lošė visokius azartinius žaidimus
mūsų lietuviškoji karininkija.
Nuotaika novelėje buvo slėgi,
nors tie mūsų „labai vyriški”
ramovėnai iš paskutiniųjų
stengėsi nerodyti baimės praloš
ti — ir būti nugalėtais. Buvo kaž R. Augūno (Vilnius) nuotrauka - „Po sniego griūties’’, 1979. H iiemetinės Lietuviu
kaip gaila mūsų tituluotų gynėjų,
vyks nuo spalio 25 iki lapkričio 3 dienos Čiurlionio galerijoje, Chicago’je.
RŪTA KLEVĄ

fotografijos narodos. kuri

• National Public Radio Lie
tuvos priėmimo į Jungtines Tau
tas proga šių metų rugsėjo 17
dieną transliavo pokalbį su
Chicago’s teatrininku Bernard
Sahlins, Liūtu Mockūnu, rašy
toju Ričardu Gaveliu ir filosofu
Arvydu Šliogeriu apie dabar
tinę Lietuvos teatro būklę.
Pusvalandį trukusiame pokal
byje buvo paliesti tokie klau
simai, kaip: ar dar einama į
teatrą Lietuvoje, kodėl palyginti
mažai jis lankomas, kaip skiriasi
teatro padėtis nuo tada, kai jis
buvo pasipriešinimo sistemai
vienas veiksmingiausių įrankių,
ir dabar, kada jis tapęs visiškai
viešu, kodėl nestatoma lietuviškų
pjesių, ar buvę dramaturgai yra
pasidarę parlamento deputatais,
laikraščių redaktoriais ir dramų
nebekuria. Bernard Sahlins
pateikė nemažai detalių iš Lietu
vos teatrinio gyvenimo ir svars
tė teatrų problemą, persior
ganizuojant
iš
valstybės
išlaikomų į nepriklausomus
sambūrius.
• „EI Pais”, Madride leidžiamo
Ispanijos dienraščio, korespon
dentas Albert Montaout pirmo
siomis rugsėjo dienomis lankėsi
Chicago’je, norėdamas patirti
ir savo laikraščiui aprašyti
Amerikos lietuvių nuotaikas,
Lietuvai pasiekus nepriklau
somybę ir viso pasaulio valsty
bėms pripažinus Lietuvos
Respubliką. JAV Lietuvių
Bendruomenės būstinėje jis
kalbėjosi su Bronium Juodeliu,
JAV LB Krašto valdybos sekretorum, Draugo redakcijoje — su
Aldona Zailskaitė ir Aušra
Liulevičienė, jų pasisakymus
įjungdamas ir aptardamas repor
taže, pavadintame lietuviškai
„Laisvė ir Nepriklausomybė!”
(„Libertad e independencia!”),
kuris buvo išspausdintas EI Pais
1991 m. rugsėjo 5 d. laidoje. Kar
tu su straipsniu įdėta lietuvės
tautiniais drabužiais nuotrauka
iš vienų demonstracijų už Lietu
vos nepriklausomybę Chicago’je.

«•*

tik stiklinė vaikystė, tik skardinė žiema,
tik voratinklio galas prišalęs prie ryto
vartelių, — aš žinau, jog neblunka naktis
tankmėje, tik pakyla ir sergsti vieninteli
kelią link pradinių erdvių, link svetingų
šalių, kur drėgmė svetima dar nėra įsisunkus
kur gyventojai bunda pakėlė nelaisvės bures
ir juoduojanti ryto bedugnė dar nebus
pragaištinga — namų dar nėra, jie nėra
įsigėrę i daiktus ir tapė, tik stiklinė
vaikystė atkakliam praeities kvadrate
dar žėruoja išnykstančių metų plaštakėm
o už mūsų vis stovi skardinė žiema, lūpų
dažas ant skruosto, nerišlių pasimatymų
sienos vienuolynų krašte, tai tarytum druska
įsikniaubus uolingam krašte, ir žinai, —
neretai man sutvinksi sapne andainykščiais
sekmadieniais skambančios byrančių vasarų dėmės

kaip vapsva prasiskverbus pro sietą
aušra mus suaižo ir tu to tolimo prietemą
aido negirdėsi jau niekad — akmenėja ranka
ir užšąlančią ašarą slepia ant veido staiga, —
taip stikline vaikyste pakeitus skardinė
žiema pasilieka gyventi niekam neatleidus
ir niekad

vasaros laidotuvės, michigan
ir aš vėlei rūkysiu tuščiam paplūdimy
prie užkalto kiosko, tuščiai stebėdamas,
kaip svetimi kirai beviltiškai suka
gūžtą vėjo išraustoj duobėj, kaip šešėliai
tankėja, palaipsniui eidami iš proto
nebebus jokio berniūkščio, renkančio
kriaukles, tik juodavilniai miglos
labirintai aklai sklaidysis virš ežero,
draskančio pakrante, ir garsas, išsprūdęs
iš kiro gerklų pasieks kitą galbūt laimingesnį
krantą.

įkaite burlaiviai sugrįš į žiemos uostus,
paklusdami jėgai, ir aš žiūrėsiu kaip
vabzdžiai, krisdami į mirties įsčias,
iš paskutiniųjų stveriasi blunkančio
saulės kryžiaus, užmiršdami aušrą
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Žvelgiant į Lietuvos smuikininkų nueitą kelią
Mintys po Vilhelmo Čepinskio koncerto Chicago’je
DANUTĖ
PETRAUSKAITĖ

Jei reiktų apibūdinti pastarųjų
metų Lietuvos muzikini gyve
nimą, būtinai išskirčiau naujai
pasirodžiusi jaunojo smuikininko
Vilhelmo Čepinskio vardą. Šis
keturiolikos metų berniukas, se
niai savo talentu ir darbštumu
pralenkęs bendraamžius, ne tik
spėjo išsikovoti pirmąsias vietas
įvairiuose konkursuose, bet ir
užsikariauti publikos simpatijas
tiek Lietuvoje, tiek ir užjos ribų.
Tuo galėjo įsitikinti ir Chicago’je
gyvenantys tautiečiai, rugsėjo 29
dieną gausiai susirinkę i Jauni
mo centro salę pasiklausyti jo
koncerto. Kuo gi taip visus žavi
šis smuikininkas? Iš vienos pusės,
manyčiau, kad visų pirma savo
technika, kurios pagalba gali
lengvai atlikti sudėtingą reper
tuarą. Iš kitos — vaikišku at
virumu ir tiesioginiu kontaktu su
publika. Tai lyg legendinis Jascha Haifetz’as, gimęs Lietuvoje ir
20-ojo amžiaus pradžioje savo gro
jimu kerėjęs Kauno ir Vilniaus
klausytojus. Ir kada suvoki, kad
tai neeilinis reiškinys lietuvių
muzikos istorijoje, kad tai Dievo
ženklu pažymėtas žmogus, ku
riam jau yra lemta garsinti Lie
tuvos vardą, apima pasididžiavi
mo jausmas. Juk ir mūsų muzika
li bei darbšti tauta, kaip ir kitos,
gali turėti savo paganinius ir
oistrachus. Juk ir mes, lietuviai,
nors su žymiai santūresniu tem
peramentu bei įgimtu kuklumu,
galime kartu su visais kopti i
meno Olimpo viršūnes. Tiesa,
šiek tiek apmaudu, kad to negalė
jome padaryti prieš 100 ar 50
metų. Todėl apmąstant Vilhelmo
Čepinskio fenomeną ir pro
gnozuojant muzikinės kultūros
vystymosi perspektyvas Lietuvo
je, tenka analizuoti, lyginti ir
apibendrinti prabėgusius dešimt
mečius, bandant nors apytikriai
užfiksuoti tą kelio tarpsni, ku
riame mes šiuo metu atsidūrėme.

Vilhelmas Čepinskis

Lietuvoje smuikas buvo vienas
iš labiausiai paplitusių instru
mentų. (Pirmą kartą jis paminė
tas Jono Bretkūno raštuose apie
1580 metus.) Be smuiko neapsiei
davo nei kunigaikščių pokyliai,
nei liaudiškos vestuvės ar ge
gužinės, net ir gana skurdžios
muzikos pamokos bendrojo lavi
nimo mokyklose. Tik profesiona
lūs smuikininkai ilgą laiką
buvo vien svetimtaučiai. Prisi
minkime kad ir pirmąsias muzi
kos mokyklas, kuriose pedagogi
ni darbą dirbo čekai, vengrai,
vokiečiai (R. Lyman’as — Rokiš
kyje, E. Leichner’is — Klaipėdoje,

Jono Tamulaičio nuotrauka

L. Hajos’as — Klaipėdoje ir Kau
ne), prisiminkime kad ir Valsty
bės Operos teatrą, kurio orkestrą
sudarė tikras konglomeratas, ar
Kauno instrumentinius ansamb
lius, vadovaujamus kitataučių
(M. Hofmekleris, I. Zaidmanas).
O ką jau kalbėti apie carinės
priespaudos laikotarpi, kada net
lengvai prieinama chorinė muzi
ka galėjo vegetuoti tik bažnyčių
prieglobstyje. Tačiau lietuvių,
norinčių išmokti valdyti ši ins
trumentą, visada būta daug.
Ypač pirmosios nepriklausomy
bės metais. Tuo galima įsitikinti,
pavarčius muzikos mokyklų sto

Ozolas ir Tumelis Chicago’je
(Atkelta iš 2 psl.)
susimąstė. Sąjūdis negali būti
nuolankus parlamento ar vyriau
sybės tarnas. Iš pagrindų, jo
užduotis yra konstruktyvus bend
radarbiavimas su vyriausybe.
Buvimas ten, kur Lietuvai la
biausiai reikia jėgų.
Pirmoji Sąjūdžio banga buvo
skaldoma iš viršaus — tuometinės
komunistinės valdžios sluoksnių.
Šiandien Sąjūdis skaldomas iš
apačios, labai intensyviai, labai
gudriai. Labai daug kam Lietuvo
je Sąjūdis nepatogus, pavojingas.
Praėjusį pavasarį pragydo Sąjū
džio duobkasių chorai, kurie
gieda iki šios dienos.
Kalbėkime apie Lietuvos poli
tinį peizažą, iš kurio paaiškėtų,
kodėl Sąjūdis reikalingas. Per
penkiasdešimt metų Lietuva tapo
paversta atvirkščia visuomene,
kultūra. Šiandien partijos negau
sios nariais. Jų programos tėra
tik atvirkštiniai teiginiai
komunistų partijai. Neatsitik
tinai atomizuojasi: krikščionys
demokratai, socialdemokratai,
respublikonai. Keistų partijų
gyvuoja Lietuvoje. Reiškiasi
skaldymo ir valdymo politika. Tų
partijų šiandieninei Lietuvai yra
per daug. Kažkam labai rūpėtų,
kad žmonės burtųsi į mažus, ne
veiksmingus sambūrius. Yra par
tija, kuri tebegyvuoja Lietuvos
Demokratinės Darbo Partijos
vardu. Viename mitinge mačiau
plakatą: LDDP = Lietuvos Di
džioji Duobkasių Partija. Tai
hiperbolizuota, bet pavojus nėra
įsivaizduotas. Šitos partijos na
riai priklausė nomenklatūrai,

kolūkių, fabrikų, organizacijų
vadovybėms. Dauguma tų žmo
nių, dirbę daugiau kaip tris
dešimt metų anoj sistemoj, kitaip
dirbti dažnai nesugeba ir jaučia
didelę nostalgiją aniems laikams.
Galima pasakoti apie įstatymų
sabotažą, nedorus Lietuvoje veiks
mus. Didelį politinį kapitalą
turinti LKP ar LDDP kuria savas
organizacijas: Lietuvos ateities
forumas, Lietuvos žemdirbių
sąjunga. Dalį turto jie jau suspėjo
paslėpti ir transformuoti savo
naudai įvairiais būdais. Lietuvai
gresia ekonominis nuosmukis.
Sena sistema griūva, naujo dar
mažai padaryta. Griuvus sis
temai, būna blogiau. Taip yra
Lenkijoje, Vengrijoje, Čeko
slovakijoje, nors jų padėtis
nepaprastai geresnė negu
Lietuvos. Nuo ekonominių nuo
smukių negalėtų išgelbėti Sokra
tų, aristotelių, erhardų, adenauerių vyriausybė. Tokia pa
dėtim gali pasinaudoti mums
priešiškos jėgos. Išsilaikyti, save
formuoti, gal Sovietų Sąjungon
grįžti.
Vienas iš Sąjūdžio uždavinių:
suformuoti dar vieną parla
mentą, kada rinkimai bebūtų.
Kairiosios jėgos siūlo rinki
mus ateinantį pavasarį. Ši žie
ma gali būti ekonomiškai sunki.
Ekonominių ir socialinių kata
klizmų metu mūsų neįsisąmo
ninusią visuomenę (ypač provin
cijos) vis galima kreipti ir šen, ir
ten. Kad ir po trejų su puse metų
susirems dvi jėgos: buvusieji ir
Sąjūdis. Tiek būtų apie Lietuvos
Sąjūdžio šiandienos reikalus.

Artėja mūsų suvažiavimas —
koreguosim programines nuosta
tas.
Dar vieną kitą sakinį apie
Lietuvos kultūrą, švietimą, apie
tos mano išpeiktos visuomenės
reikalus. Lietuvai reikia atgauti
darbo etosą. Kažkada dirbom
okupantui — daug įstaigų taip
pat dirba ir dabar. Kartais darbu
vadinamas buvimas darbo vieto
je. Per penkiasdešimt metų
sunaikinta pati mokyklos ir
auklėjimo idėja. Mokykla duo
davo, ko žmogui nelabai reikėjo.
Pirmiausia (ir ant to virbalo
viskaB buvo veriama) svetimą
ideologiją. Mokykloje nebuvo
galima laisvai formuoti pasaulė
žiūrą. Kad mes pakeltumėme
visuomenę, turime pakelti mo
kyklas.
Sugriuvusi informacijos sis
tema. Turime daug laikraščių,
niekalų, kuriems suvartojame
kelis šimtus popieriaus tonų per
mėnesį. Išeidinėjam atbuli. Mūsų
žurnalistai buvo auginami par
tijos tarnais. Daug dabartinių
laikraščių yra atvirkščia Tiesa,
atvirkščia Komjaunimo tiesa su
pigių banalybių prieskoniais.
Mes esame įsukti į daugelį
užburtų ratų. Turime suprasti,
kad kiekviena uždelsta diena gali
tapti uždelstais mėnesiais,
metais. Taip atsitiko: pirmąją
vargšę mūsų vyriausybę lydėjo
ekonominis neveiklumas. Antra
jai daug sunkiau. Privatizacijos
procesas turėjo prasidėti tuoj po
Kovo Vienuoliktosios. Jei būtų
buvusios privatizuotos smulkio
sios įmonės, būtų atsigavęs dru

jamųjų egzaminų anketas. Dides
nė mokinių pusė, nepaisant savo
amžiaus ir sugebėjimų, stengėsi
pakliūti i smuiko klasę. Tai buvo
daugiausia viliojanti ir muzikų
tarpe laikoma viena iš labiausiai
prestižinių specialybių. Pirmieji
Lietuvoje diplomuoti smuikinin
kai buvo Juozo Naujalio, Juozo
Gruodžio, Stasio Šimkaus įkurtų
muzikos mokyklų auklėtiniai. Jie
palaipsniui ėmė stumti iš Lie
tuvos svetimšalius atlikėjus ir
pedagogus bei kurti lietuvišką
smuiko mokyklą (V. Jauniškis, P.
Mariukas, V. Motiekaitis, J. Strolia, I. Vasyliūnas ir kt.). Deja, rim
tai „sukryžiuoti špagas” su tarp
tautinės klasės meistrais nebuvo
lemta — paprasčiausiai pritrūko
laiko.
Netikėtai užgriuvę 1940-1944
metų įvykiai išblaškė Lietuvos
smuikininkus po tolimus kraštus,
nutraukdami pradėtas formuotis
muzikavimo tradicijas ir Lietuvos
integravimosi i Europos kultūrą
procesą. Ir 1945 metais Lietuvos
smuiko menas atrodė ne ką ge
riau, nei 1918 metais. Vėl trūko
savų pedagogų ir atlikėjų. Todėl
nenuostabu, kad tuojau po karo į
Lietuvą atvyko nauji svetimtau
čiai, tik ši kartą iš Maskvos, Le
ningrado, Odesos (A. Livontas, V.
Radovičius, J. Targonskis). Jie,
vadovaudamiesi rusų mokyklos
principais, ir išaugino žymiausius
mūsų smuikininkus (R. Katilius,
K. Kalinauskaitė, E. Paulauskas
ir kt.), tačiau negalėjo išvengti
egzistuojančios politinės siste
mos diktato, neturėjo galimybių
plačiau atverti langą į pasaulį ir
susipažinti su naujais mokymo
metodais. Tik pastaraisiais me
tais vienam kitam iš jaunųjų
teko įdėmiau pasižvalgyti po arti
miausių kaimynų muzikos barus
ir, dalyvaujant jų rengiamuose
konkursuose, patikrinti savo
sugebėjimus. Rezultatai ne tokie
jau blogi. Tai byloja nuskinti
laurai (L. Armontaitė, R. Matai
tytė, D. Stulgytė, V. Čepinskis).
Bet akivaizdūs ir trūkumai. O

gio krečiamas kaimas. Nedarbo
nebūtų — lengvai būtų buvę
galima darbą gautų naujose
įmonėse. Kapitalas būtų kaupęsis žmonių rankose. Šiandien
privatizacijos aukcionas vyksta
vargingai. Tie žmonės, kurie
prieš metus turėjo rublių, dabar
organizuoja ką kitą. Žodžiu,
negeri procesai. Šiandien pirkėjų
nėra daug. Privatizacijos procesas
užsitęs ilgiau negu numatyta.
Baigdamas, noriu tarti keletą
žodžių apie išeiviją. Kai mes
buvome migdomi, žudomi — jūs
buvote. Lietuvos atgimimas ne
būtų prasidėjęs 1988-aisiais
metais, jei ne jūsų atkakli veikla,
ginant Lietuvos nepriklau
somybės bylą. Tik lietuvių
išeivija išleido vos ne keturias
dešimties tomų Lietuvių encik
lopedijų. Jūs čia palaikėte tikrąją
Lietuvos kultūrą. Čia turėjote
sunkias, bet laisvas sąlygas
rašyti tai, ką jauti ir nori
pasakyti. Buvo rašoma naktimis
po sunkaus darbo. Kai bus pa
rašyta pokario lietuvių litera
tūros istorija, nusvers jūsų var
dai. Lietuvai skiepyta nuostata:
išeivija nudžiūvusi žydinčios
obels šaka. Tos visos mus
skyrusios užtvaros jau griuvo.
Mechaniškas susivienijimas,
aišku, negali būti vykdomas.
Turime eiti ir per supratimą. Išei
vija buvo alternatyva Lietuvai
per penkiasdešimt metų. Mūsų ir
jūsų situacija pasikeitė. Esu
tikras, kad padarysime, kad
Lietuvos vardas skambėtų pasau
lyje garbingai. Lietuvoje gali
sprogti dar uždelsto veikimo bom
bos. Mus gali ir pamėtyti, ir
pavėtyti. Palinkėkime vieni ki
tiems sėkmės!
(a. a. U.)

Po „Margučio” suruošto smuikininko Vilhelmo Čepinskio koncerto šių metų rugsėjo 29 dienų Jaunimo centre,
Chicago’je: Vilhelmo tėvas Stanislovas Čepinskis, Kauno Teatro orkestro dirigentas, smuikininkas Vilhelmas
Čepinskis ir koncertmeisteris Alvydas Vasaitis.
Jono Tamulaičio nuotrauka

norint juos pašalinti, reikia eiti
ten, kur galima parodyti save, pa
sižiūrėti į kitus, palyginti ir įver
tinti.
Šio tikslo siekdamas į JAV ir
atvyko Vilhelmas Čepinskis.
Šiandien jis — jau Julliard muzi
kos mokyklos mokinys. Galima
džiaugtis — jam pasisekė. Ne taip
dažnai jaunas ir talentingas
smuikininkas iš Lietuvos turi ga
limybę užjūrio kraštuose studi
juoti muziką. Nors galima ir abe
jot šios kelionės rezultatais — juk
ne visiems užtenka galių pritap
ti prie svetimos aplinkos ir iš jos
atsirinkti tai, kas geriausia. Tuo
labiau, kad finansiniai ištekliai
būna labai kuklūs.
Bet po Chicagoje įvykusio kon
certo, manyčiau, abejonės turėtų
daugeliui išsisklaidyti. Jo pasi
rodymą būtų galima greičiau pa
vadinti ne paprastu koncertu, o
ataskaita už visus triūso metus ir
jo neeilinių sugebėjimų demonst
racija. Tokią išvadą pirmiausia
leidžia daryti pati koncerto
programa, kurią sudaro labai
populiarūs, tačiau kartu ir ypač
sudėtingi kūriniai: Wieniawsky’o
ir Čaikovski’o koncertai, Paganini’o variacijos „Nei cor piu non
mi sento” ir „Mozės” tema,

Chauson’o „Poema” ir Sarasate’s
„Čigonų melodijos”. Tą liudija ir
šių kūrinių interpretacija. Če
pinskio rankose smuikas dainuote dainuoja — jo tonas labai švel
nus ir minkštas, o pats instru
mentas, atrodo, valdomas leng
vai, lyg žaisliukas. Smuikininkas
sugeba virtuoziškai įveikti sun
kiausius pasažus, preciziškai pa
groti melodines puošmenas, jaut
riai jungti frazes ir dinamiškai
eiti į kulminacijas. O ką jau
kalbėti apie muzikinę atmintį ir
fizinę ištvermę, kai viskas gro
jama mintinai. Tuo labiau — iš
karto keli stambios formos opusai.
Kad tai nėra lengvas uždavinys,
gali patvirtinti ir koncertmeisteris
Alvydas Vasaitis, subtiliai akom
panavęs Vilhelmui Čepinskiui.
Jis stengėsi išlaikyti ansamblinę
pusiausvyrą ir būti smuikininkui
tvirta atrama.
Reziumuojant šį koncertą, gali
ma būtų išsakyti ir kai kurias
pastabas. Pvz., kodėl imtasi atlik
ti dvi dviejų koncertų dalis, o ne
vieną koncertą, bet visą ištisai?
Juk pastaruoju atveju būtų ge
resnė proga atskleisti nuoseklią
kompozitoriaus mintį ir parodyti
savo meninę brandą. Kodėl pasi
rinktos panašaus stiliaus kompo

Ritos Bulovaitės paroda
Ateinantį penktadienį, spalio
18 dieną, Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje, Chicago’je,
bus atidaryta Kanados lietuvės
Ritos Bulovaitės naujausių kū
rinių paroda. Dailininkė Rita
Bulovaitė gimė Kaune, į Kanadą
atvyko 1978 metais. Įgijusi archi
tektūros bakalauro laipsnį
Vilniaus Dailės institute, Kana
doje gavo magistro laipsnį
University of Toronto.
Pirmąją personalinę parodą
Rita Bulovaitė surengė 1989
metais Vilniaus Dailės muzie
juje. 1992 metais dailininkė
turi pakvietimą organizuoti

Rita G. Bulovaitė.

personalinę parodą Maskvos
Ikonų muziejuje. Rita Bulovaitė
taip pat dalyvavo grupinėse paro
dose: Vilniuje (1961 ir 1962),
Kaune (1962), Jarmain galeri
joje, Toronte, Kanadoje (1984),
Anapilio galerijoje, Mississauga,
Ontario (1989). 1968-69 metais
autorė buvo viena iš finalistų
paminklo Antrojo pasaulinio
karo aukoms projektų konkurse
Lietuvoje.
Kaleidoskopinės tapybos ciklas,
kuris bus eksponuojamas
dabartinėje parodoje, sukurtas
1987-1991 metais. Paveikslai
atlikti guašo ir spalvotų pieštukų

Iš kaleidoskopinių paveikslų serijos.

zicijos arba neįtrauktas į progra
mą nė vienas lietuvių autorių kū
rinys? Juk kaip puikiai derėtų
prie lankstaus Čepinskio smi
čiaus Felikso Bajoro ir Vytauto
Barkausko smuiko muzika? Bet,
iš kitos pusės, jaučiu, kad
negalima reikalauti iš atlikėjo to,
kas viršija jo jėgas, kas ateina su
metais ir individualia patirtimi.
Šiandien jam reikia tik ištiesti
pagalbos ranką, kad jis sėkmin
gai baigtų mokslus po svetimu
dangumi, kad ateityje savo
talentą ir žinias galėtų panaudoti
Lietuvos vardan. Pradžia jau
padaryta. Tai rodo ne tik aud
ringos koncerto ovacijos, bet ir
lietuvių organizacįjų bei pavienių
žmonių aukos. Norintieji gauti
išsamią informacįją ir paremti šią
kilnią akciją gali kreiptis į Dalią
Kučėnienę ar „Margučio” radijo
laidos vedėją Petrą Petrutį.
Vilhelmas Čepinskis gimė 1977
metais. Lygiai prieš 100 metų
gimė vienas pirmųjų lietuvių
smuikininkų Mykolas Leškevičius, sėkmingai koncertavęs ir
JAV. Koks įdomus sutapimas! O
gal lemties ženklas? Gal tai, kas
nepasisekė Mykolui Leškevičiui,
pavyks Vilhelmui Čepinskiui?
Sėkmės Tau, Vilhelmai!

technika. Juose — abstraktūs
geometriniai įvaizdžiai, kuriuose
persipina archaiški runų ir lietu
viški simboliai, kuriantys
simetriškas „mandalas”, koduo
tas sukelti susikaupimo ir medi
tacijos būseną, išlaisvinančią
milžinišką pasąmonės jėgą. Tą jė
gą, kuri teikė stiprybės lietu
viams pasipriešinti sovietų
tankams ir kareiviams vėliau
siojo jų kruvino išpuolio metu.
Paveikslų spalvinė schema bū
dinga liaudiškajai lietuvių teks
tilei, kaimo moterų išaustai ir
susiūtai į tautinius drabužius,
staltieses, lovatieses. Dailininkės
spalvos turi panašumo ir į verbų
— džiovintų gėlių lazdų, kuriose
ryškios pagoniškos ir krikš
čioniškos tradicijos — spal
vas...
Ritos Bulovaitės paveikslai pa
vadinti Lietuvos kunigaikščių
ir kunigaikštienių, garsėjusių
nenuilstama kova prieš priespau
dą ir terorą, kryžiuočių ant
puolius Viduramžiais, Totorių
ordų invazijas, karus su Rusija ir
kitomis slavų valstybėmis, var
dais. Cikle taip pat panaudoti
istorinių pilių, upių, įkvėpusių
legendų atsiradimą, vardai.
Cikle yra du asimetriški pa
veikslai, jungiantys senovės
patyrimą ir modernius meni
ninkės jausmus. Jie pavadinti
„Maskva” ir „Meilė”. Čia įvairūs
ženklai greta runų simbolių
sustingdo plaukiančius kaleidoskopinius vaizdus į statiškas
kompozicijas.
Parodos atidarymas bus spalio
18 dieną, 7:30 vai. vak. Muziejaus
Dailės galerijoje. Atidaryme
dalyvaus pati autorė. Paroda
vyks iki lapkričio 9 dienos.
V.R.

