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Vlado Jakubėno
idealai ir darbai

jau stovint Kybartuose, juos pa
liko — keliom valandom grįžo į
Kauną... Matyt, jis, turėdamas
nepaprastą protą, suprato, kad
nebe labai pasiseks sugrįžti...
Pabėgėlių stovyklų Vokietijoje
laikotarpiu Jakubėnai įsitaisė
palyginus neblogai. Vladas Jaku
bėnas tuoj sukūrė koncertinę bri
gadą, su kuria iš pradžių koncer
tuodavo „dipukų" stovyklose,
vėliau — 1949 metais — ilgai
gastroliavo Didžiojoje Britanijoje,
pasiekdamas net šiaurės Škotiją.
Daugumą šių koncertų organiza
vo, finansavo ir net honorarus
mokėjo British Art Council. Ja
kubėnas turėjo vertėjo ir akompaniatoriaus pareigas, su juo dai
navo Antanina Dambrauskaitė,
Alė Kalvaitytė, Ipolitas Nauragis
ir Stasys Baranauskas. Būdavo
atvejų, kai jų iš operų arijų
sudaryti koncertai net duodavo
pelno; lietuviška muzika tiek dai
nininkams, tiek koncertų rengė
jams mažai rūpėjo. Akompanuo
jantis kompozitorius apgailesta
vo, jog publiką tedominą lietuvių
tautiniai rūbai.

RITA NOMICAITĖ

Kodėl nešvenčiamas
Šaltojo karo galas?
Šiandien, kai Rusija nenori,
kad Baltijos valstybės priklau
sytų NATO, vakariečiai jos iš
klauso ir stengias tik ją įtikinti,
bet jokiu būdu neerzinti. Tas lyg
primena senąjį 1945-1990 metų
periodą, kai vyko didžiausia pa
saulyje konkurencija tarp Sovietijos ir Vakarų. Daug kartų
tuo metu atrodė, jog bus tarp jų
konfrontacija ir kad Sovietija žūt
būt norinti pergalės.
Besitvarkant namuose, radau
1986 metų leidinį - The Strategy
ofCombat (Arco Publications) su
gaublio žemėlapiu, rodančiu spal
vom nuolatini Sovietų spaudimą
pasaulyje, jų laivyno išsidėstymą
jūrose ir nepaprastą jų sėkme.
Žinom, kaip nuo 1946 metų So
vietų įtaka plito beveik nesustab
domai kasmet ir, kad Vakarai vis
prarasdavo ką nors kituose kon
tinentuose... Na, rodės, galima
buvo laukti ir Sovietų galutinės
pergalės. Ar ne?
Didelio formato knygoje rodo
ma, kaip Sovietai stengėsi LV
stumti vakariečių įtaką, siųs
dami visur „patarėjus", kul
tūrininkus, pasiraiinedami su
tartis; jų ambasados dirbo slaptai;
jie trukdė JAV ir NATO dezin
formacija ir pajuokdami apkal
bom Vakarų vadus. Jų laivynas
buvo visuose vandenyse.
Vien 1977-1982 metų laikotar
piu, kai Sovietai siuntė ginklus,
štai vien tankų nusiuntė 5205 į
Pietryčių Aziją, 1590 į Afriką, 80
į Lotynų Ameriką ir 640 į Ra
miojo vandenyno šalis. Kuriem
galam? Sovietai įvedė raketas į
Kubą, padėjo sandinistams lai
mėti Nikaragvoje. Per kubiečius
kėlė revoliucijas Guatemaloje,
Hondūre, Costa Rica. Kubai mo
kėjo 3.5 milijonų dolerių kasmet.
Grenadai padėjo ginklais ir uosto
bei aerodromo statyba.
Angoloje, Mozambike Sovietai
įstatė kubiečius ir Ryti) vokiečius
ten kovoti, stengėsi išstumti va
kariečius iš Pietų Afrikos (Ango
la, Tanzanija). Etiopija tapo jiems
base destabilizuoti Džibuti ir Su
daną. Kodėl?
Vidurio rytuose susidraugavo
su Sirija, įsivertė į Afganistaną
(100,000 kareivių), Kinijos pasie
ny sustatė 50 divizijų ir 1,700 lėk
tuvų. Kišosi Vietname, Laose,

Kambodijoje, leisdami milijonus
dolerių ir įsigydami toj zonoj
laivyno baze. Indijoj įsisuko su
pastangom infiltruoti, prekyba
ginklais, kenkiant Vakarų įtakai
(1985 metais 80% ginkluotės bu
vo iš Sovietų).
Visa Sovietų gudrybė buvo ta,
kad ilgai ginkluotų susirėmimų
su Raudonąja armija nebuvo. At
rodė, Sovietai vis žengs į priekį,
lyg nesami savo ideologijos ir
diplomatijos, o taipgi ant savo
sąjungininkų pečių — jie nenuga
limi. Kaip jiems lengva, atrodė, ir
kodėl laimėjimų, nenaudojant so
vietinės kariuomenės, netęsti iki
galutinės pergalės, kuri buvo jau
arti. Pasaulis liūdėjo, tik įgimtas
amerikiečių komediantų gabu
mas padėjo Vakarų psichei nesu
byrėti.
Tačiau, keista, rusų armija ko
voje su Afganistano „partiza
nais" nepajėgė laimėti. Kas at
sitiko? Panašiai ir Čečėnijoje. O
amerikiečiai? Jie triumfavo Ira
ke.
Bet konkurencija vyko ir
sporte, kur Sovietai laimėdavo. Ir
tik turbūt 1985-1986 metais
įvyko svarbus momentas Sovietijoje. Ji pargriuvo. Kodėl?
Sakoma, mažai kas tikėjo komu
nizmo idėjom (net jų vadai gaudė
vakarietiškas prekes, madas);
šalis persitempė dėl išlaidų
užjūryje plėstis ir konkuruoti
ginkluojantis. Gal net buvo
suprasta, kad Vakarai tik ginasi,
nepuola.
Ekonomika pašlijo, reikėjo sko
lintis. Ir kas pirmas Kremliuje
atvėrė akis ir patarė „taikingai"
derėtis, be kerštingų veiksmų,
„gražiai pasiduoti", uždaryti
komunistinį idealizmą, komunis
tų nebaudžiant už niekšybes?
Kas patarė taip? Kas tai pasiūlė?
Vartant The Strategy ofCombat,
kyla mintis, kad gal net kas nors
ii vakariečių? Gal net buvo sutar
ta, vakariečiams pasižadant, ne
švęsti Šaltojo karo pabaigos? Juk
dar yra bėdų su Kinija, Šiaurės
Korėja, Kuba.
Taigi gal Šaltasis karas tebėra
likęs periferijoje? Matyt, ne
pasibaigęs visiškai? Ir dar ne
žinoma, kada jo galas prasidėjo
pačiame politbiure? Reikia tikė
tis, kad kada nors ir šią paslaptį
istorikai sugebės atidengti.
Petras Melnikas

Vladas Jakubėnas pirmiausia
buvo guvaus proto ir išmintingos
mąstysenos muzikas. Jo pasau
lėžiūros skaidrumas leidžia gana
nesunkiai nustatyti jo aukščiau
siai vertinamus dalykus ir sie
kius.
Bet pirmiau prisiminkime pa
grindines jo biografijos datas,
idant vėliau būtų lengviau viską
išsiaiškinti. Oficiali Jakubėno
gimimo data yra 1904 metų gegu
žės 15-oji. Tačiau iš tiesų Vladislavas Jonas Jakubėnas gimė
1903 m. lapkričio 29 d.; gegužės
15-oji — Jakubėno krikšto data, į
dokumentus patekusi per klaidą.
Bet yra išlikusi daugybė paties
Jakubėno prašymų ir nurodymų
šią datą ir laikyti oficialiąja, jis
ir pats šią datą rašo visuose savo
dokumentuose.
Nesu visai tikra, bet atrodo,
kad Vladas Jakubėnas iš mūsų
kompozitorių tarpo turėjo kilmin
giausią kraują. Jo tėvas, tiesa,
tebuvo turtingų ūkininkų sūnus,
nors ir prasimušė iki dekano
Vytauto Didžiojo universiteto bei
Lietuvos evangelikų reformatų
generalinio superintendento
pareigų. Jis stačiai buvo žmogus
— legenda, bures slaptas lietuviš
kas draugijas, slapta spausdinęs
lietuviškas knygas, jas platinės,
vėliau steigęs ir statės spaustu
ves, įsteigęs ir pastatęs iki šiol
bestovinčią Biržų gimnaziją, ne
mokamai joje dėstės lietuvių kal
bą; leidęs laikraštį ir kitokius
leidinius, mokėjęs 14 kalbų ir
pan. Jo žmona buvo lenkaitė, se
nos kilmingos bajorų giminės palikuonė, kurios tėvas turėjo caro
slaptojo patarėjo titulą ir kuri
buvo lietuviškiau nusiteikusi nei
kai kurie lietuviai. Paveldėta
Vlado Jakubėno inteligencija —
svarbiausias jo darbų ir pasaulė
jautos bruožas, beveik visiškai
išskiriantis jį iš kitų lietuvių
kompozitorių ir kritikų tarpo.
Eilės tvarka — apie Jakubėno
mokslus ir pirmus didesnius mu
zikinius jo įspūdžius. Citata iš
straipsnio „Lietuvos Valstybinė
opera" 1971 m. sausio 30 d. Drau
ge : „Truputis autobiografijos.
1920-21 mokslo metais man teko
persikelti iš Biržų į Kauno 'Auš
ros' gimnazijos VI klase, kartu
įstojant į tada dar J. Naujalio, bet
netrukus suvalstybintą, muzikos
mokyklą".
„Kaunas tada gyveno sunkiu,
kiek romantišku, bet primityviu
vos susikūrusios valstybės laiki
nosios sostines gyvenimu. Gim
nazijoje žymi mokinių dalis buvo
kiek vyresnio amžiaus, dalyvavę

kovose su bolševikais ar bermon
tininkais. Visi lietuviško politi
nio ir kultūrinio gyvenimo reiški
niai buvo nauji, įdomūs ir mieli.
Muzikinis gyvenimas irgi buvo
itin gyvas: gausu buvo koncertų,
visuomet pilna publikos. Garsėjo
vos susikūręs, bet jau puikiai
skambąs J. Štarkos choras, gau
siai pasirodydavo iš Rusijos su
grįžę dainininkai ir keletas inst
rumentalistų. Jų tarpe prasikišo
baritonas Bieliūnas, tada dar
mezzosopranu dainavusi VI. Gri
gaitienė, tenoras J. Byra; netrukus, kaip meteoras sužibo Kipras
Petrauskas, koncertavęs karei
vio-8avanorio uniforma. Apie ruo
šiamą operą daug neteko girdė
ti".
„Vėlai rudenį beveik visi klasės
vyrai išvyko į pafrontę kaip šau
lių būriai apsaugai nuo lenku
partizanų. Kalėdų atostogas teko
praleisti Biržuose. Sugrįžus 1920
m. į Kauną, kultūrinė atmosfera
buvo gerokai pasikeitusi: visi
tekalbėjo apie naujai gimusią
operą. Netrukus teko išgirsti,
berods, antrą Traviatos' spektak
lį. {spūdžio būta didelio. Blankio
je provinciališko miesto aplinko
je sužibo kažkas, kas priminė
stambiuosius didmiesčius. Kipras
Petrauskas, A. NezabitauskaitėGalaunienė (Violeta), tada turė
jusi gražų, deja, greitai prarastą,
koloratūrinį sopraną, J. Bieliū
nas (Žermonas) — pasidarė tik
jais herojais. 'Pakelsim, pakelsim
mes taure linksmybės!', 'Užmir
šai tėvų kapus' skambėjo visur:
moksleivių, valdininkų, net ir
lenkiškai kalbančių vežikų lūpo
se. Lietuvių kalba, kaip kad
anksčiau Europoje italų — Kau
ne pasidarė operos ir dainavimo
kalba".
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Vladas Jakubėną* (1804-1976)

kad Berlynas tuo metu buvo Eu
ropos moderniosios muzikos sos
tinė. Mat tai turėjo tiesioginės
įtakos Jakubėno Berlyno laikų
kūrybai: ten parašyti jo opusai iš
tiesų labai skiriasi nuo vėlesnių,
sakykim tiesiai — provincinių.
Studijas baigė ir į Kauną Jaku
bėnas grįžo 1932 metų pavasarį.
Ketvirtajame šio amžiaus dešimt
metyje, arba — antrajame Nepri
klausomos Lietuvos gyvavimo de
šimtmetyje — buvo pasiekta dide
lės kultūrinės ir techninės pa
Būdamas gabus ir ryškus moki žangos. Būtent tuo laikotarpiu
nys, Jakubėnas visur patekdavo lietuvių muzikai — paskutiniai iš
pas geriausius mokytojus. Kaune visų menininkų — sulaukė savos
fortepijono jį mokė Elena Bilmi- aukštosios mokyklos. Tuo metu ir
niūtė-Ciurlienė. paruošusi And pasaulio kultūros veikėjai ėmė
rių Kuprevičių, Aldoną Smiigaitę domėtis Lietuva. Antai 1933 me
ir keletą kitų panašių garseny tais buvo atvažiavęs Georgės
bių. Rygos konservatorijoje studi Simenon; sužinojęs, kad Lietuvą
javo pas Vytuolą. Beje, studijuo nuo Lenkijos skiria demarkacinė
ti Rygoje iš pradžių Jakubėnas linija, grįždamas sumanė būtinai
neketino, svajojo apie Vakarų ją pereiti — kaipgi ta linija atro
Europą, bet — buvo ne katalikas, danti? Žinoma, tokiam garbiam
asmeniui buvo išrūpinti visi
ir dėl to negavo stipendijos!
Vėliau stipendija jam vis dėlto leidimai, ir jis tą sieną perkirto,
buvo paskirta, ir ketverius metus kiekvieną procedūros momentą
— 1928-1932 - Jakubėnas kom dar fiksuodamas fotoaparatu.
poziciją studijavo Berlyne, Aukš Sklinda gandai, jog keletas tų
tojoje muzikos mokykloje, pas nuotraukų su Simenon'o komen
taip pat neeiline asmenybę - tarais buvo pasirodę Prancūzijos
Franz Schreker, Krženeko, Habos žurnaluose.
ir pan. mokytoją. Kalbėdama
Ketvirtojo dešimtmečio pabai
apie Jakubėną. \ įsur vis kartoju. gos situaciją liudija kalbamuoju

Iš tiesų Jakubėnas kur kas la
biau norėjo likti Anglijoje. Bet
emigrantus ten tepriimdavo juo
diems darbams. Tik — nors men
kutė, bet vis dėlto pasiekiama
galimybė verstis muziko amatu
vertė Jakubėną keltis į Ameriką.
Mirė Jakubėnas 1976 m. gruo
džio 13 d. staiga, nuo širdies
smūgio, spausdamas mokinio na
mų durų skambutį. Simboliška,
jog mirusiojo kišenėje rasta re
Vytauto Maželio nuotrauka liginės muzikos koncerto recenzi
ja, kurią po šios pamokos kritikas
metu buvusio Lietuvos aido re turėjo nuvežti į Draugo redakciją.
daktoriaus Valentino Gustainio
Tokie būtų svarbiausi išoriniai
ir buvusio Lietuvos saugumo tar Jakubėno gyvenimo faktai.
nybos įkūrėjo Liudo Giros susi
Dabar pora žodžių apie tai, ką
tikimas Laisvės alėjoje. Gustai šis šviesuolis dirbo Lietuvoje ir
nis, norėdamas baigti neįdomu Amerikoje, ir kuo jo darbai tebė
pokalbį, pažiūrėjęs i savo laikrodį ra mums svarbūs ir verti šio pa
ir pasakęs: „O. jau dešimt, jau minėjimo.
turiu eiti". Liudas Gira, pasižiū
Vos grįžęs į Kauną 1932 me
rėjęs į savąjį, nustebo: „Betgi jau tais, Jakubėnas, kaip visi gabes
dvylika!" Mat nė vienas iš jų ni muzikat. buvo pakviestas dės
laikrodžių nerodė Lietuvos laiko: tyti Kauno konservatorijoje. Nuo
Gustainis nespėjo jo pavaryti į to laiko — iki pat mirties, kaip
priekį, grįždamas iš Vakarų Eu
matėme — duonai užsidirbdavo
ropos, Liudas Gira neatsuko at pedagoginiu darbu. Nuobodūs
gal, parvažiuodamas iš Mask faktai, betgi čia slypi vertas
vos...
didelio dėmesio momentas: Gruo
Jakubėno laikrodis neabejoti dis Jakubenui leisdavo padėstyti
nai rodė Lietuvos laiką, nors ir kompoziciją!!!
„pasiutiškai lėkdamas", kaip
Kiek anksčiau paminėjau visad
pats Jakubėnas laiškuose guodė
skubantį Jakubėno laikrodį. Žo
si vis nesuremontuojamu savo džiai „pasiutiškai lekiąs" labai
daiktu.
tinkami apibūdinti nepaprastai
1940 metais Jakubėnas vedė gyvą ir įvairiapusę Jakubėno
Kaune gyvenusiu slovakų dukrą veiklą. Čia norėtųsi paminėti
Olgą Kulaginaite nuoširdžiai su labiau probleminius ar paneigti
kitais bendraujančią ir linksmą nus jo veiklos aspektus.
asmenybę. Amerikos lietuvių
klausinėjant, ar Jakubėnai ten
įdomesni faktai būtų šie
negyveno labiau užsidarė, buvę
Pirma. Turėdamas neabejotinų
jų pažįstami sake, kad. jei to ir organizacinių gabumų, dažnai
būtų norėjęs Jakubėnas, tai tik dirbdamas organizacinius dar
rai nebūtų leidusi jo žmona Ole. bus, ėjęs pirmininko ir pan. pa
1944 metais, traukiantis fron reigas, Jakubėnas oficialiai buvo
tui, jie taip pat ryžosi išvažiuoti.
Vargšas Jakubėnas. vežimams
• N u k e l t a ; 2 psl •

* Pranešimas, skaitytas 1994 m.
gegužės 10 d. Muzikos akademijoje,
Vilniuje, konferencijoje, skirtoje Vla
do Jakubėno 90 mečiui
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Dievdirbio

sūnui — 80

PRANAS LAPĖ
Prieš aštuoniasdešimt metų
mažame Žemaitijos miestelyje,
Alsėdžiuose, liaudies dailininko
nume pravirko nauja gyvybė —
dievdirbiui Kazimierui Varneliui
ir jo žmonai gimė sūnus — dabar
garsus dailininkas, tapytojas
Kazys Varnelis. Vasario 25 dieną
jis švęs savo aštuoniasdešimtąjį
gimtadienį.
Sulaukusiam tokio garbingo
amžiaus, rodos, būtų laikas sulė
tinti žingsnį, stabtelti, žvilgterėti
į gyvenimą „nuo kalno", pasi
guosti vis didėjančiu sąnarių
nepaklusnumu, prisipažinti, kad
jau laikas būtų pailsėti. Bet tai ne
Kazio Varnelio būdui, ne jo že
maitiškai prigimčiai. Visai
nenustebčiau tą diena radęs Kazį
su teptuku rankoje prie naujai
užtemptos drobės. Maža to, jis
kaip tas mūsų senolių aitvaras
ruošiasi lėkti į Lietuvą, žada į ten
perkelti visą savo neįkainojamos
vertės kultūrinį lobį: senus lietu
viškus rankraščius, senas lietu
viškas ir apie Lietuvą knygas,
istorinės Lietuvos žemėlapių
originalus.
Tarp daugelio bibliografinių
unikumų išskirtinos dvi didelio
formato, oda įrištos knygos (fo
liantai). Tai Piranesi (17201778) raižinių rinkiniai „Veduti
di Roma", kurių vienintelis kitas
pilnas rinkinys yra saugomas Uffizi galerijoje. Florencijoje. Be
unikalių senų knygų Kazys Var
nelis yra sukaupęs didelę biblio
teką šiuolaikinės literatu.os apie
meną, dailę ir dailininkus. Ben
droje Varnelio kolekcijoje reikš
mingą vietą užima eklektiškas
meninių vertybių rinkinys:
skulptūros, tapybos ir grafikos
darbji. piešiniai, ankstyvojo Re
nesanso italų majolika, kiniečių
vazos, Dresden'o ir Meisen'o por
celianas, vokiečių ir lenkų
meistrų buitinės paskirties daik
tai, 16-ojo amžiaus pabaigos
angliškos skrynios, italų Rene
sanse ir Baroko stalai, kėdės,
spintos, vėlyvojo Baroko paauk
suoti medžio baldai, bronziniai
šviestuvai, laikrodžiai, veidro
džiai ir daug kitų meninės vertės

Dailininkas Kazys Varnelis

buitinių daiktų.
Visą mums neįkainojamos ver
tės lobį kartu su savo paties
kūryba Kazys Varnelis atiduoda
Vilniaus Dailės akademijai su
sąlyga, kad rinkiniai nebus iš
skirstyti, visuomet liks vienoje
vietoje, kartu su jo paties kūryba.
Tai nėra „dovana už dovaną", bet
kaip į namus grįžtančio sūnaus
dovana jo laukiančiai motinai.
Niekuomet istorijoje Lietuva
nebuvo taip apvogta ir apiplėšta
kaip dabar, po penkiasdešimt me
tų sovietinės okupacijos. Tuo
laikotarpiu buvo galutinai sunai
kinta dvarų kultūra, pavogtas jos
turtas. Muziejuose išliko tik
liekanos, kuriomis nesidomėjo
plėšikai. Skaudžiausia tai, kad ne
visi vagys buvo svetimi perėjū
nai, imperijos patikėtiniai, spe
cialistai. Vogė ir tebevagia savi.
Kas buvo tas šventvagis, kuris
dabar nuo 1831 metų sukilėlių
vado Antano Gelgaudo geležinio

P. Lantucho nuotrauka

kryžiaus nusikalė emaliuoto va
rio ovalą, ant kurio sena lietuvių-žemaičių kalba, graviruotojo
ranka, buvo įrašytas paminklinis
užrašas. Beviltiškai norėtųsi
tikėti, kad tą padarė žmogus, no
rintis apsaugoti šią meniškai ir
kartu istoriškai svarbią relikviją
nuo „metalistų" (metalo vagių)
siautėjimo, bet gelia širdį, žinant,
kad tą niekšišką darbą atliko
savas „homo sovieticus", už cen
tus parduodamas jį metalo lau
žui.
1977 metais Kazys Varnelis,
paklaustas, kas paskatino jį tiek
daug energijos ir lėšų skirti
lituanistinėms retenybėms rink
ti, atsakė: „Juk dabar mums
geriausia proga jas -telkti.
Lietuvoje esantieji juk negali.
Mums čia būtina, yra tiesiog
pareiga visa tai daryti, kaupti,
išplėšti iš svetimų rankų.
Šimtmečiais svetimieji viską
plėšė iš Lietuvos".

LITERATŪRA

Kazys Varnelis tą suprato labai
seniai, dar augdamas Lietuvoje,
rinkdamas liaudies meno paminkius Žemaitijoje. Jis tai
supranta ir dabar, svetur surink
tas lietuviškas vertybes gražin
damas atgal į Lietuvą.
Nepaisydamas užtarnautos pa
garbos, titulu, pažymėjimu ir
diplomų, Kazys Varnelis visą
gyvenimą išliko santūrus žemai
tis. Tai savybė, jaučiama ir
matoma jo gyvenamoje aplinkoje,
meno rinkiniuose, kūrinių atran
koje, pačiame gyvenimo būde, sti
liuje, jo paties drobėse. 20-ojo am
žiaus meno samprata, jo tapyba
dažnai laikoma „abstrakčia"
kaip priešprieša „konkrečiai"
yra žodžio „abetract" dalimi, kar
tu reiškia ir abstrakciją (išimti) iš
gamtos, taip, kaip kumštinėje
tapyboje, kur gamtos elementai,
nors ir nutolę nuo gamtos, vis
tiek lieka matomi. Todėl tei
singiau būtų Kaži Varneli vadin
ti konstruktyvistu, nes jis ir kiti
konstruktyvistai iš esmės yra
Euklido geometrinės išminties ir
Platono pastabų apie geometri
nių formų tobulumą paveldėtojai.
(Geometrinės formos nėra gražios
dėl ko nors kito, bet yra natūra
liai ir visuotinai gražios savyje,
jos sukelia estetini pasigėrėjimą,
neįmanomą sukelti bet kuriuo fi
ziniu būdu.) Perleista per nuosa
vo mąstymo prizme, Kazio Var
nelio geometrija tampa savita
išraiškos forma. Iš pažiūros
abstrakti, laisva bet kokiai inter
pretacijai, dažnai, ypačiai mūsų
tarpe, yra aiškinama turinti ben
drą ryšį su mūsų liaudies menu,
net su lietuvių kalbos „archaišku
ritmu". Asmeniškai nepriešta
raudamas tokiai Kazio Varnelio
tapybos interpretacijai, galiu tik
pakartoti atmintyje įstrigusią S.
Guggenheim'o pastabą apie abs
trakčią tapybą: „Ji nieko nerado,
bet daro tą tobulai".
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Vlado Jakubėno
idealai ir darbai
(Atkelta iš 1 psl.)
kviečiamas Kauno konservatori
jos direktoriaus posto pakeisti
Juozą Gruodi. Tačiau Jakubėnas
atsisakė, nes nematė galimybių
reformuoti mokymo sistemą — o
to būtinai reikėjo.
Antra. Atrodo, Jakubėnas vis
dėlto nebuvo Lietuvos muzikų
progresistų draugijos narys, o ir
jo dalyvavimą Tarptautinėje šiuo
laikinės muzikos draugijoje Vy
tautas Bacevičius ir Jeronimas
Kačinskas vertino santūriai, nes
Jakubėnas nenorėjo — ar grei
čiausiai tiesiog nemokėjo — rašyti
moderniškesniu stiliumi.
Trečia. Jakubėnas beveik ne
skambindavo solo. Nors fortepijo
no mokėsi Rygos konservatori
joje, pianisto iš jo neišėjo, ir akompanavimu jis pradėjo verstis ka
ro metais: Amerikoje dirbo vo
kalo mokytojo — parengėjo darbą,
turėjo vieną geriausių privačių
fortepijono studijų.
Ketvirta — Jakubėnas visai ne
buvo profesorius ta prasme, kuria
mes ši terminą vartojame.
Penkta — Jakubėnas nelaikyti
nas nė dirigentu; simfoniniam
orkestrui padiriguotų pora jo
paties kūrinių šio vardo, many
čiau, Jakubėnui nesuteikia.
Šie paskutinieji punktai skirti
gimstančioms legendoms paneig
ti.
Vladas Jakubėnas buvo kompo
zitorius ir muzikos kritikas, rašė*

Vladą Jakubėna 1976 metu. pavasarį Jaunimo centre, Čikagoje, sveikina Emilija
PakttaKė ir Tėvas Juozaa Valinys, SJ.
Danutės Vakarės nuotrauka

istorines lietuvių muzikos apžval
gas, užrašinėjęs ir analizavęs
liaudies dainas bei rašės studijas
apie šiuolaikinę muziką, tad gal
vadintinas ir muzikologu. Ir tik
rai abejoju, ar to per maža ne tik
šiandien ji minėti, bet apskritai
vertinti kaip vieną didžiausių,
originaliausios ir giliausios mąs
tysenos lietuvių muziką.
Muzikos Jakubėnas parašė la
bai mažai: tris simfonijas, keletą
kantatėlių, iš kurių ilgiausia —
„Mano pasaulis" (Vinco Mykolai
čio-Putino žodžiai), meniškai ver
tinga ir kantata Bernardo Braz
džionio žodžiais „De profundis".
Yra Jakubėnas parašęs ir baletą
„Vaivos juosta", bet nespėjo jo
suinstrumentuoti — šį darbą ką
tik baigė Jurgis Juozapaitis. Be
to, Jakubėnas parašė po 30 solo

ir choro dainų, keletą pjesių for
tepijonui ir smuikui. Kai kurie iš
tų kūrinių prieš karą buvo tapė
tiesiog lietuviškos rimtosios mu
zikos šlageriais: tai „Menuetas"
(Antrosios simfonijos antroji da
lis), grotas visur, kur tik reikėjo
'ietuviškos simfoninės muzikos,
ir žygio daina „Nurimk, sesut"
(Petro Vaičiūno žodžiai).
Apibendrintai nusakyti Jaku
bėno stilių labai sunku. Pirmieji
jo kūriniai — visai romantiški;
Vytuolas juose girdėjo impresio
nizmą. Kai kurie vėlesni sukurti
neoklasicizmą pajutusios sielos.
Atrodytų, jog Jakubėnas tiesiog
per maža rašė muzikos. Oficialiai
galima būtų sakyti, kad Jakubė
nas esantis nuosaikusis moder(Nukelta į 4 psl.)

Aš tikiu, kad ateityje, kuomet
bus pastatyta didelė Nacionalinė
galerija Vilniuje, kuomet galėsi
me vienoje vietoje išstatyti visą
mūsų dvidešimtojo amžiaus tapy
bos kraitį, Kazio Varnelio drobės
užims labai reikšmingą vietą
šalia M. K. Čiurlionio.
O dabar, sveikindami ji su
80-uoju gimtadieniu, palinkėki
me jam greit ir laimingai grįžti į
Lietuvą.

„Dainavos" ansamblio dovana Jaunimo centrui
J U O Z A S ZYGAS
Tiek „Dainava", tiek ir Jauni
mo centras Čikagoje yra visiems
labai gerai žinomi ir brangūs var
dai. Ir abu yra suvaidinę labai
svarbų vaidmenį išeivijos lietu
vių gyvenime. „Dainava" įsistei
gė 1946 metais dar Vokietijoje,
Hanau stovykloje. Anais laikais
aplinka, kurioje reikėjo gyventi,
buvo niūri ir nedraugiška. Užsie
niečiu vardas vokiečių ir net ame
rikiečių tarpe buvo tapęs beveik
Kv:k=rnažodžiu Pokario metu kai
kurie lenkai ir rusai savo plėšika
vimais ir net žudymais, davė
!
ihai bloga vardą visiems užsie
niečiams vokiečių ir amerikiečių
akyse O ir visi užsieniečiai daž

nai buvo laikomi lenkais, kurių
buvo labai daug.
Kadangi visa aplinka ir patal
pos buvo apgailėtinoje būklėje,
greta esantieji miestai tebuvo
griuvėsių krūvos, gal dėl to buvo
labai daug dėmesio skiriama me
ninei saviveiklai. Todėl gal buvo
ieškoma šviesos žiburėlio, kad
aplinka nebūtų tokia tamsi.
Todėl net mažiausios stovyklėlės
turėjo savo meninius kolektyvus.
O Hanau karo pabėgėlių sto
vykla buvo pati didžiausia viso
je Vokietijoje, ir dargi paties
Frankfurto am Main pašonėje.
Ten susibūrę lietuviai jautė
reikalą turėti reprezentacinį
kolektyvą. Tad buvo pradėta
ieškoti tinkamo dirigento, kuriuo
buvo p a s i r i n k t a s Bronius Jonu

šas. Jam vadovaujant „Daina
vos" ansamblis pasiekė reprezen
tacinio lygio. Tuomet buvo pro
tingai sugalvota, kad neužtenka
tik lagerio aplinkos, bet reikia ir
iš jos išeiti. Lietuvių stovyklos
vadovybės pastangomis buvo su
sipažinta su amerikiečių karinės
vadovybės žmonėmis.
Tų pažinčių dėka pavyko su
organizuoti koncertą amerikie
čiams. Paskui ir vokiečių visuo
menei. Po šių koncertų padėtis
gerokai pasikeitė. Ypač vokiečiai
pamatė, kad lietuviai nėra iš tų,
kurie užsiiminėtų plėšikavimais.
Vėliau ir į stovykloje vykstančius
koncertus būdavo kviečiami ir at
vykdavo amerikiečiai. Atvykda
vo ne tik iš karinio štabo, bet
stovykla būdavo beveik pastoviai

..Dainavos" ansamblis IWW m. lapkričio 21 d. -- viduryje w d i rhormei»teri* Audriu* l'niikaitts ir
;in*amblio muzikini* vadovą* Dariu* Pollkaiti*.
Ą Plėnio nuotrauka

lankoma įvairių žurnalistų, JAV
senatorių bei Kongreso atstovų.
Pradėjus rengti ir svarstyti, J ) P '
įsileidimo į JAV įstatymą, buvo
prieš tą įstatymą ir opozicija, bi
janti, kad į Ameriką nepatektų
vagys, kriminalistai ir juodosios
rinkos biznieriai. Tad kurie tik
JAV atstovai atvykdavo i Frankfurt'ą, juos veždavo i Hanau
parodyti, kaip tie „Dievo
paukšteliai" atrodė. Svečiai labai
nustebdavo pamate, kad visur
tvarka ir švara viešpatavo. Veikė
vaikų darželiai, mokyklos ir
meniniai kolektyvai. O svečius
visuomet lydėdavo kelios gražios
ir tautiniais rūbais pasipuošusios
„Dainavos" ansamblietės. Tokiu
būdu „Dainavai" tekdavo atsto
vauti visiems amerikiečių zonos
„DP"
Svečiai taip pat sulaukdavo
gerų atsiliepimų iš IRO ir ameri
kiečių karinės vadovybės. Ma
nau, kad besilankančiųjų įspū
džiai pasiekdavo JAV Kongresą ir
amerikiečių spaudą. Pakilus emi
gracijos bangai, su ta banga i kitą
krantą išplaukė ir „dainaviečiai". Buvo sudarytos sąlygos
didžiumai jų susiburti Čikagoje.
Pačioje pradžioje reikėjo didelio
pasišventimo, ne tik iš ansam
bliečių, bet ir iš vadovų. To
pasišventimo dėka, ansamblis
išliko iki šių dienų. Keitėsi
vadovai, keitėsi ansambliečiai,
bet išliko jo pirmųjų steigėjų
dvasia — „meilė lietuviškai
dainai". Darbo sąlygos žymiai
pagerėjo, kuomet Čikagoje buvo
pastatytas Jaunimo centras.

„Dainavos" ansamblis savo krikstyna koncerte 1*46 m. blrtelio 9 d. Hanau pabėgėlių stovykloje,
Vokietijoje, sa krikšto tėvai* ir aukštaisiais svečiais.

.Dainavos" ansambli* Vokietijoje vienos Daing švente* metu.

Jame „Dainava" susirado sau
namus, nes čis turėjo ne tik
pastovią vietą repeticijoms, bet ir
koncertams. Po iškilimų ir nuos
mukių „Dainavos*' menine vado
vybe perėmė lietuviškoje veiklo
je jau žinomas dirigentas Darius
Polikaitis.
Naujasis dirigentas buvo jau

mmj,.,gajmjtmftfajjjflBjMim

nas, čia mokslus baigęs Su jo
atėjimu pajaunėjo ir pats kok?k
tyvas Be to, kartu su juo jsijunge
ir šešetas ar septynetas Polikai
čiu šeimos narių. Bet pajaunėjus
kolektyvui ir daugeliui gyvenant
pietvakariniuose priemiesčiuose,
repeticijoms Jaunimo centras
tapo jau per tolimas Todėl prade

jo repetuoti Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont. Illinois. Tačiau
neužmiršo, kad Jaunimo centras
37-enus metus buvo jų namai.
Tad minint Jaunimo centro ketu
riasdešimtmetį kovo 9 dieną,
sekmadienį, „Dainava" rengia
koncertą — Jaunimo centrui
40-mečio dovana.

DRAUGAS-MOKSLA8, MENAS,
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Alfonsas
JUBILIATUI BERNARDUI

BRAZDŽIONIUI

Sveikas Jubiliate Bernardai,
„Vallis umbrosa"* Šventojo vardą
Paveldėjęs, štai jau nonagenaro**
Durys jau Tau atsidaro.
Neseniai, rodos, buvo tas metas,
Kai „Alma Mater" *** burės mūs gretos,
Kai Vydūno alėja smagiai sau žygiavom.
(Daug į Anapilį jų iškeliavo.)
Aukščiausiojo skirta amžiaus malone
Pralenkei Vaižgantą, Jakštą, Maironį,
Putiną ir kitus kilminguosius,
Stojęs štai ant pakopos aukštosios.
Nuo „Baltųjų dienų" lengvo saiko
Ligi „Šiapus ir anapus mūs laiko"
Koks pilnas poezijos lobio aruodas,
Iškilių kūrinių prilioduotas!

Bėgs dienos ir metai, kils naujos kartos,
Gal priešas siautės Tėvynės vėl vartuos,
Bet Donelaičio, Maironio padangėj
Kilt kovon ir Bernardo varpas gaus žvangiai
1997.D.2

ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS
Užsienyje gyvenantys lietuviai,
ypač vyresnes kartos, be abejo,
dar ir dabar prisimena Ievos Simonagffljp pirmąjį, 1986 metais
parašytą romaną Aukštųjų Šimo
nių likimai. Vos išėjusi, Si knyga
pelnė tuometinė* nepriklausomos
Lietuvos Valstybine premiją. Ne
mažiau reikšmingas prieš pat
Antrąjį pasaulini karą parašytas
kitas jos romanas Vilius Kara
lių*. Nors ir barama už tariamą
jį apotitiškumą, išsisukinėjimą
nuo marksizmo studijavimo, so
vietiniais laikais Ieva Simonaity
tė parašė dar kelis Įsimintinus ro
manus, autobiografine trilogiją.
Neseniai Lietuvos miestuose ir
rajonuose buvo plačiai paminėtos
šios mūsų literatūros klasikės
gimimo 100-osios metinės. Vil
niuje, Rašytojų klube įvykusiame
vakare apie Ievos Simonaitytės
knygas ir jos asmenybe kalbėjo
rašytojai, su js bendravę Klaipė
dos krašto kultūrininkai V. Kal
tenis, B. Aleknavičius, Ona Pajėdaitė.
Vakaro programai vadovavęs
rašytojas Vytautas Bubnys
pasakė, kad nors Ieva Simonaity
tė rašė apie Mažosios Lietuvos
(Rytprūsių) likimą, lietuvninkų
atsparumą nutautinimui, pasi
priešinimą suvokietinimui, bet
savo kūrybos reikšmingumu ji
yra visos Lietuvos rašytoja. Iš
Klaipėdos krašto kilęs prozinin
kas P. Dirgėla pabrėžė, kad įtai
giai vaizduodama tautinio tapa
tumo išsaugojimą, Simonaitytė
savo knygomis tarsi sujungė
Klaipėdos kraštą su Didžiąją
Lietuva, kaip Vincas Krėvė —
Dzūkiją, kaip Vaižgantas savo
Pragiedruliais suvienijo Aukš
taitiją ir Žemaitiją...
Vilniaus universiteto profe
sorius Domas Kaunas, neseniai
išleidęs knygą apie Ievą Simonai
tytę, tyrinėjęs jos gyvenimą, pa
sakė, kad iki paskutinių savo gy
venimo metų ji palaikė ryšius su
kitose šalyse atsidūrusiais maž
lietuviais, susirašinėjo su Kana
doje gyvenančiais savo kraštie
čiais. O kai aktorius Tomas Vai
sieta išraiškingai skaitė ištrauką
iš romano Vilius Karalius, neju
čiomis atėjo mintis, kad šios kny
gos herojus Vilius, lyg titnagas
kietai ir atspariai nepasidavęs
nutautimui, panašus į išeivijoje
atsidūrusius lietuvius, svetimuo

se kraštuose išlaikiusius savo
tautybe, gimtąją kalbą, papro
čius, besirūpinančius Lietuva ir
jos likimu.
Kitas vakaras, skirtas Ievos Si
monaitytės šimtmečiui, buvo su
rengtas Vilniaus menininkų rū
muose. Kalbėjęs literatūros
mokslininkas Vytautas Kubilius
sakė, kad Simonaitytės knygos —
tai išraiškingas reųuiem Rytprū
sių lietuvninkų likimui. Prisimi
nimais apie Ievą Simonaityte pa
sidalino rašytojas Mykolas Sluckis, rašytojos giminaitė M. Skrabienė. Menine vakaro dalį atliko
aktores Virginga Kochanakytė,
A. Čepaitytė; veikė Onos Pąjėdaitės fotografijos paroda apie Ievą
Simonaityte.
Klasikės jubiliejui skirti rengi
niai taip pat vyko Kaune, Mairo
nio literatūros muziejuje, o moks
linė konferencija — Klaipėdos
universitete. Ievos Simonaitytės
gimtajame Klaipėdos krašte —
Agluonėnuose vykusiame minėji
me Klaipėdos apskrities valdyto
jo įsteigta Ievos Simonaitytės li
teratūrinė premija buvo įteikta
šio krašto tyrinėtojui ir kultūri
ninkui B. Aleknavičiui, kita pre
mija — Žemaitijos rašytojų bend
rijos nariui Vytautui Rubavičiui,
parašiusiam kelias knygas apie
Ievą Simonaityte-

* „Vallis umbrosa" (lot.) — iv. Bernardo vienuolyno vietovė
slėnys".
**nonagenaras (lot.) — 90 metų sulaukės.
*** „Alma mater QotJ — Motina maitintoja, universitetas
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ŠIĄ VALANDĄ

KELYJE

Sodriajam dobilų kvepėjime,
Ir saulės skaidr'ime žėrėjime,
Ir vienišų dienų budėjime
Kaip Dievo perlas tu buvai brangi,
Jog skausmo ašarą galbūt regi
Tą valandą, kuri tokia sunku
Nuo laiminančio žvilgsnio klysdamas
Ir naujai dienai nepažįstamas,
Tik lyg sapne vos beišvysdamas,
Ilgai, ilgai ieškojau dar tavęs,
Ėjau, kur saulės ilgesys nuves,
Kur meilė savo šventą dieną švęs.

Reikia pamiršti žiemos padangę,
Atminti, kas buvo guodęs:
Grįžęs pavasaris tavo palangėj
Rožę parodys.
Prisikėlimui rožė pražydus,
Guodžia ji liūdinčią sielą.
Grįžti teisybėn suklydus —
Šventa ir miela.

Tai buvo gimimo diena,
Ant rankų džiugiai parnešta
Man tą vakarą, pilną malonės,
Vakarą, pilną švento ramumo.
Toli, o toli jis paliko,
Su saulėleidžiais skendo giliai,
Tik dar svetimojoj padangėj
Tartum miražas kartais išnyra
Tas vakaras, pilnas malonės,
Vakaras, pilnas švento ramumo,
Kai palši debesėliai migo danguj,
Migdė vaiką pirma jo naktis.

Kaip dažnai, mirčiai mes patikėję,
Matom gelmės tik paviršių,
Prisikėlimui subedievėję,
Rožę pamiršę

Dulkinimo apsėsta proza
„dulkių ir sėdmenų" žanro eman
cipacija. Reikia pasitempti ir
susilyginti su Vakarų pažanga
šitoje srityje. Erotiškai mąstyti
lietuviai juk sugeba neblogiau už
prancūzus, vokiečius, amerikie
čius, danus ir kitus. Lietuvių
kalba atvira viso pasaulio ap
raiškoms. Ji aprėpia žmogų nuo
galvos iki kulnų: tauriausius
idealus ir žemiškus malonumus,
geidulius, aistras, neišskiriant
nei perversijų, nei sadizmo, nei
visokio nuo vaistų ar sekso apjukusių individų kliedesio. Viskas
eina. Viskas tinka. Rašytojai gi
turi reikšmingą užduotį — pri
pratinti skaitytoją prie draustų
dalykų kultūros, prie ekskrementaliz'mo. Juk tu> Vakaruose

Kai saulė ims vėl skaidrint dangų,
Netekusi giedros mėlynės,
Pavasaris po mūsų langu
Pro pusnį taką bus praskynęs.
Šviesi viltis, lyg tvieskiąs žaibas,
Vaivorykšte įskils į ledą,
Ir saulės taikiniu jau tai bus,
Kas naują pumpurą vėl žada.
Lyg paukštis skrydžiui suplazdenęs,
Sunki diena ir vėl išnyra
Iš ją panėrusios verdenės
Į rytą ilgą, šviesų, tyrą
Drąsuolis Panas girion žengia,
Kai kur dar lyg žiedais pusninga.
Ir triūsia saulė po padangę,
Vos sunkūs debesys joj dingo.

pelningai verčiasi kai kurie ringai fantazijai, tuščias mėga
riebius bestselerius gaminantys vimasis blevyzgomis, taiklaus są
mojo stoka.
prozininkai.
Manau, nepakenks pacituoti
Tiesą pasakius, talentingas ra
Italo
Calvino rašinio „Sex and
šytojas, ir į šią gličią tikrove
Laughter"
pastraipą iš knygos
įnikęs, gali sukurti vertingus vei
The
Uses
of
Literature. Būtent:
kalus. Bet visų pirma reikia būti
„Seksualumą
literatūroje reiškia
menininku, kurį stumia nenume kalba, kurioje tai, kas nepa
maldomaa noras pavaizduoti tai,
sakoma yra kur kas svarbiau už
kas turi būti pavaizduota, pasa
sakomus dalykus. Šis principas
kyta, įtikinančiu stiliumi. Iš
tinka ne tik rašytojams, kurie dėl
esmės.
gerų ar blogų priežasčių seksu
Kas yra skaitės nesenus Ričar
alinių temų imasi su didesniu ar
do Gavelio, Jurgos Ivanauskaitės, mažesniu atokumu, bet ir tiems,
Jurgio Kur cino, Herkaus Kun- kurie į jas pasineria su visa savo
čiaus ir pagaliau Ramūno Kaspa įžvalgos galia."
ravičiaus romanus ir kas yra at
Tokį tikrą pasinėrimą skaityto
laidus nūdienės raštijos seksua
jas
suras kadaise cenzūruotuose
lumui, tikriausiai savaip sugeba
Henry
Miller romanuose ir te
įvertinti minimų autorių pastan
choko
Mero
Saroje. Jurgio Kunči
gas pavaizduoti savo herojų
no Tūloje Tačiau pasiges
galinėjimąai su erotika be varžtų,
Ramūno Kasparavičiaus romane
taip sakant, neignoruojant kūno.
Keturių sesučių darlelis (Metai.
Vieniems i ali patikti, kitiems —
199S.5.5). Kasparavičius, turbūt
ne. Vieni bus tik abejingi, kiti
remdamasis savo vaikystės prisi
pasmerk- „nemoralumą". O kai
minimais, šiame atskirų frag
ką erzin * rašėjų persistengimas, mentų telkinyje, kuriuos jungia
dirbtinumas, paUikavimas įno

Tamsiosios gelmės
juos panardina,
ir tu stebiesi,
kaip gretai užgeso
jiems šiam pasauly
spindinti saulė.

į amžinybę,
kad Amžių Kūrėjas
juos išvaduotų
iš laiko riboto
amžiam beribiam.
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GIMIMO DIENA
Buvo vakaras, pilnas malonės,
Vakaras, pilnas švento ramumo.
Palši debesėliai migo danguj.
Migdė vaiką pirma jo naktis.

Šią valandą
ir šią minutę,
kai aš rašau,
daug kas jau žiūri
i amžinybę.

Tuo saulės taku
jie ėjo ir ėjo,
ligi pat Stikso
upės krantų,
nuo jų pasinerti

GRĮŽTANČIO PAVASARIO IDILĖ

Nuomonės Ir pastabos

Atsiprašau už dviprasmišką
antrašte- Veiksmažodis „dulkin
ti" fonetiškai yra malonus žodis,
laisvos Lietuvos erotinėje prozo
je tapęs mėgiamiausiu tropu. Įsi
kando vienas, paragavo antras,
patiko trečiam... Ir jau dažname
romane jauni herojai, regis, nieko
daugiau netrokšta tik kuo grei
čiau įsijungti į šį dulkinimosi
vyksmą. Epizodai, kur tai pavaiz
duojama, yra patys patraukliau
si. Ne tiek meniškai, kiek pažin
tine prasme. Juk smagu patirti,
kaip lietuvių kalba yra aprašo
mos žmogaus aistrų įkalnės, vir
šūnės, nuokalnės.
20 amžiaus pradžioje tauta
džiauėsi atgavusi spaudos laisve,
dabar jos literatūra džiūgauja

Tyruolis

PRISIKĖLIMO DETALĖ

Didingu žodžiu laisvę gynęs,
Pranašu ugdęs meilę tėvynės,
Skelbei komunos lemtąją žūtį,
Kad plieno bokštas turės kartą griūti —

Ievos Simonaitytės
šimtmetis

Nr. 38(8) - psl. 3

LITERATŪRA

Kai Kantas pasakė,
kad mes protu
įrodyt negalim,
ar Dievas yra,
ar siela nemiršta,
kaip greit mes pamatėm
proto trapumą
ir jo kategorijų,
mums pateiktų,
ribotumą.
Už proto ribų,
kur jis nebesiekia,
praamžių buveinėj,
nežemiškų ir amžinų
kategorijų spektras
didingai atspindina
visko Kūrėją,
kuris nemarumo
ir į mūs sielą
įliejo,
kaip Platonas * atspėjo,
kaip Dantė ** pamatė.
* Platono „Paidonas" — apie sielos nemarumą.
** Dantės „Dieviškosios komedyo»" dalia „Rojus'
(Dangus).

dzūkiškos Trakų apylinkės istori
ja, mitiškos kalvio amatas ir anų
žmonių galvosena bei elgsena
plačiausiai aprašinėja vaikų
seksą. Ar nebus tai pirmas atvejis
lietuvių grožinėje prozoje, kai per
dėm pedofilinio pobūdžio tema
yra ramių ramiausiai spausdina
ma Rašytojų sąjungos mėnrašty
je. Amerikoje panašios pikareskos (kaip trylikametis donžuanas
paeiliui dulkina nesubrendusias
mergaites), bijant įstatymų,
nebūtų spausdinamas net ir
Hustler žurnale. Juk tie epizodai
su nejuokinga, pašaipia vaikų
kūno dalių metaforika. yra
labiau artimesni vaiku porno
grafijai. nei sąmojingai ekspe
rimentinei prozai
Joks šiuolaikinis roman;is ne
susilaukė tiek palankaus kritiško
dėmesio, kaip šis Kasparavičiaus
..sesučių darželis" Per du
Literatūros ir menu numerius
literatūrologas Vygantas Šiukš
čius gvildena teksto visokias plo
nybes, prasmes, vadina epu,

nurodinėja sąsajas su kitais
epais, su žmonijos mitais nuo pat
Adomo ir Ievos saldybių rojuje.
Jam Kasparavičiaus kūrinys yra
kažkas ypatingo, ko mes lik šiol
neturėjome. „Šis romanas yra
maištas prieš literatų kalve,
prieš sustabarėjusias rašymo-kalybos formas". Argi kritikas
nemato, kaip viską gadina šai
pymasis iš vaikų bręstančios ero
tikos.
Šiukščiui tai yra mistika, kurią
paaiškinti imasi pats romanistas
pagrindinio veikėjo mergininko
Menino logika: „Man trylika,
aparatūra gerai veikia, ji
ketveriais metais jaunesnė, mė
nesines dar ne tuoj. jokio pavo
jaus nėra. tik smagumas! Pa
našiai galvoja ir aikštelėje tarp
slyvų sėdėdama ant tanko motoro
Daiva .
Be abejo, tai ne devynerių metu
mergaites galvojimas. Tai suau
gusio, vaiku erotikos smagumais
apsėsto rašytojo išmonė.
Pranas Visvydas

£ry
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Tarpukario jausmų atspalvių romanas:
Liudo Dovydėno „Broliai Domeikos"
PETRAS MELNIKAS
„Domeikų tėvas arė 38 dešim
tines, išaugino tris dukras ir dvy
nučius: Adomą ir Julijoną. Dvy
nukai, bet stogu ir būdu skiriasi
kaip ropė nuo kupsto. Julijonas
mažas, kresnas, žvalių akių,
kalba ir darbu nori prasikišti, pir
mauti. [...] Adomas buvo paliktas
ūkyje dėl pamėgimo žemės darbo,
dėl savo lėto, tylaus veido", (p. 13)
Apie šiuos brolius Liudo Dovy
dėno romanas Broliai Domeikos,
1936 metais laimėjęs Valstybinę
premiją, y ėl išleistas naujai 1996
metais. Dabar su nauju viršeliu
ir su Rimvydo Šilbajorio apta
riamuoju „Pabaigos žodžiu". Pro
ga prisiminti tarpukario litera
tūrą.
Romane brolių Domeikų gai
džiai pešasi. Ir dingus vienam
(gal vanagui nusinešus), kyla
problema, apkaltinama užmu
šimu ir pradedama net byla.
Vėliau dėl nukirsto beržo — kita.
Teismai ir liudininkai kainuoja.
Broliai įsiskolina, ir turtuolis
skolintojas Stupelis juos įtraukia
į savo spąstus. Broliai, tai pajutę,
gale vis dėlto susitaiko.
Romaną paįvairina labai reti,
bet vaizdingi gamtovaizdžiai:
, .Nuo ežero plaukia rami, vienoda
daina. Žodžiai susilieja kaip
miškas iš tolo. Visas ežeras, kir
timai užkloti besitęsiančiu dainos
šilku" (p. 25). Paįvairina vienišo
senio Užubalio pletkai ir vaiz
dingi pasakojimai; skirtingi
brolių charakteriai: Adomas
lėtas, Julijonas šnekus viršaitis,
jo Angelija lėta, mažu patenkin
ta, o Adomo Koste ugninga,
stačiokė, pagyrų puodas. Nors
retkarčiais skaitant, pasimetama
tarp šių jų bruožų. Taipgi stebi
ma Dovydėno taupumas, įsileidžiant kaimo gamtą. Jam svar
biau, kas dedasi brolių santy
kiuose.
Santykiai nekokie. Pavydima
visiems, kurie kiek geriau įsi
taisę, kurio vištidė skardiniu, ne
šiaudiniu stogu, pavydima,
vienam gavus šimtą dolerių iš
giminės Amerikoje. Turtuolis
Stupelis net nubaudžiamas Dievo

Liuda* Dovydėnas

(Atkelta iš 2 psl.)
nistas, intelektualus romantikas
ir pan. Tačiau Jeronimas Kačins
kas neseniai Muzikos žiniose pa
pr.y',ytas vienu sakiniu apibūdin
ti Jakubėno stilių, atsakė, jog Ja
kubėnas tiesiog „nesurado sa
vęs".
Daug labiau, nei apie kūrybą,
norisi kalbėti apie Jakubėno ide
alus. Pirma — dėl to, kad Jaku
benas gyveno visuomenėje, kurio
je tie idealai buvo nusistovėję ir
žmoniški. Antra — todėl, kad pre
ciziškai Jakubėno tekstuose
aukščiausios vertybės nepapras
tai išsiskiria. Paprasčiau kal
bant, Jakubėno straipsniuose es
miniai dalykai ir pateikiami —
kaip esminiai.
Aukščiausias Jakubėno idea
las, jo paties visur iškeliamas ir
pabrėžiamas, nėra originalus, o
rūpimas visiems: tai kultūringa
tauta.
„Visuomenės aktingume glūdi
didelė muzikos kilimo priežasčių
dalis. Kol inteligentų daugumas
nesidomės muzika, tol ir jos plė
totė bus labai suvaržyta", — 1935
metais Kultūros kongrese kalbėjo
Jakubėnas. Toliau jis sake: „Nei
giamas yra reiškinys ir išviso
nepasitikėjimas savomis jėgomis.
[...J Kodėl meno srityje mes
dažnai reikalaujame, kad mūsų
menas arba būtų toks, kaip senos
kultūros šalyje, arba... 'mes tokio
šlamšto neisim klausyti' 'ar skai
tyti, kaip pasakė vienas provinci
jos gimnazijos lietuvių literatūros
mokytojas, pasigyręs neskaitęs

Vytauto Maželio nuotrauka

nė vieno pokarinio lietuvių roma
no). Lietuviškojo meno panieka
persimeta ir į muzikus: turime
muzikų, pretenduojančių į viso
muzikinio gyvenimo tvarkyto
jus, kurie tačiau beviek nelanko
vietinių koncertų, griežtai spręs
dami apie viską... iš intuicijos.
[...] Tegu Kauno inteligentai atei
na ir. pašvilpia, jei jiems nepa
tiko jaunojo kompozitoriaus kūri
nys, bet net švilpukų audra geres
nė, negu... tuščios kėdės".
Ko Jakubėnas reikalaudavo iš
profesionalų? Malonu šiuos jo
vertinimo kriterijus, naudotus
kiekvienoje recenzijūkštėje, nuo
lat prisiminti: tai geras skonis,
subtilumas, stiliaus jutimas,
kultūringumas. Net kai kurie
atlikimo netikslumai Jakubėno
būdavo atleidžiami, jei tik atli
kimo visuma būdavo kultūringa.
Ir tik du atlikėjai nesusilaukė nė
vienos Jakubėno pastabėlės. Tai
Artūro Toscanini ir Jeronimas
Kačinskas — dirigentai. Jiems
abiems bendra — toks pat „Priė
jimas prie kūrinio. — taurus ir
pilnas rimties".
Gera skonį Jakubėnas, matyt,
suprato kaip emocionalumo ir ra
cionalumo harmoniją. Jausmin
gumo mene jis tiesiog negalėjo
pakęsti Antai apie Gounod kar
tą pareiškė, jog ši muzika „tau
rios prigimties žmonėms" galin
ti sukelti nepasitenkinimo jaus
mą. 0 iš ekspresionistu Jakubė
nas apskritai šaipėsi: Wagner'io
stiliui apibūdinti sugalvojo po
sakį „erotine enharmonika".

Ankstyvuosius Vytauto Bacevi
čiaus kūrinius laikė tiesiog cha
otiškais.
Nepatiko Jakubėnui nei Grieg,
nei Schubert, nei, aišku, Čaikovskij. Dėl jų esą lengvai pagauna
mos nuotaikos muzikologas juos
išvadino populiariosios muzikos
atstovais. Mat viskas jo lyginama
su vėlyvaisiais Beethoven'o kvar
tetais — giliausio ir tauriausio
meno pavyzdžiais.
Atrodo, patiko Jakubėnui neoklasicizmas, jo aiškumas ir
paprastumas. Galėtume įtarti,
jog Jakubėnas apskritai buvo ra
cionalistas.
Ir dar vienas paradoksas: nesu
gebėdamas valdyti moderniškų
muzikos išraiškos priemonių, jis
tačiau šiuolaikinę muziką giliai
suprato ir nepaprastai taikliai ją
apibūdindavo straipsniuose. Beje,
Lietuvoje jis buvo vienintelis, pa
laikęs Kačinską, kaip Klaipėdoje
prieš keletą metų prisiminė pats
Kačinskas.
Tad tradicija tampantis Gruo
džio ir Jakubėno lyginimas, esą
jie atstovauja estetinei „centro"
pozicijai, priimtinas tik su gero
mis išlygomis. Mat Gruodis, iš
pradžių pripažintas modernistas,
vėliau užsikonservavo — čia irgi
Kačinsko žodelytis — ne tik kaip
kompozitorius. Naujesnės muzi
kos jis nelabai ir suprato.
Amžininkai prisimena, jog la
biausiai gyvenime Jakubėnui rū
pėjusi muzika. Tas žmogus tikrai
priklauso žaidžiančių žrrfbnių
rūšiai. Savo kišenėse jis tikrai
nešiodavosi šimtą pavasarių.

Šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 22 d.
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menkystą, visko greitą eitį į
kažin kokią nežinią, išnykimą"
(p. 107).
Nuo šių apgiedojimų ir paka
synų, romane atsiranda daugiau
gamtos pykčio. Ir tada gamtos
aprašymai jau tikrai vykusiai
derinasi su broliu Domeikų ir jų
žmonų susitaikymo nedrąsiais
pašnekesiais, brolių nugėrimais.
Šilbajorio „Pabaigos žodyje"
rašoma, kad tai kaimo tematikos
romanas. Rodo, kaip taurūs žemdirbiai tarsi rojuje augina duoną
ir randa savą žalti (pavydą). Gal
ir tą neapykanta, pastūmėjusią
Kainą užmušti savo brolį Abelį.
Bet broliai susitaiko ir nėra tai
tragiška. Tad atskiros intarpu
(gal kaip Užubalio intarpų?) pa
straipos bei silpnesni kai kuriu
epizodų priežastingumo ryšiai
„priskirtini poetinėms prie
monėms" romane. Ano laiko rea
listiniai romanai (Vienuolio,
Cvirkos, Vaičiulaičio), kritiko
pažymima, buvo grindžiami sub
tiliais jausmų atspalviais, vizi
jomis ir t.t. Ir tokia meninė
dviprasmybė yra lyg pusiaukele
tarp poemos ir apysakos. Tai yra
įdomus ir vaisingas lietuviškos
prozos bruožas, gal net pagrindi
nis jos bruožas, rašo Rimvydas
Šilbajoris.

piršto, —jo nauja statyba sudega širdies šaukiuos'..." (p. 106).
gale. Taip sakant, yra kas su „Adomienė turėjo skambų ir nuotvarko ir pasipūtėlius — biznie vaidų balsą; laidotuvėse, ves
tuvėse ji buvo 'pramatorka'.
rius.
„Išėjus Kutvaišai, Adomienė
Nusileidžiama į puikiai pavar
totą natūralizmą, taikliai apra ėmėsi giedoti, kaip ir visur — visa
šant vienišo senio Užubalio mirtį išgale. I nusitęsiantį Julijono stū
miško trobelėje. Užubalis miršta gavimą Adomienė atsakinėjo
vienišas, niekam nežinant ir juo skubiu raiškiu balsu. Iš pradžių
nesirūpinant, net kate išalkusi ji nepritarė Julijonui, tik moterų
punktą vesdama, vėliau jau
apkandžioja vargšelio veidą.
„Julijonas atsivertė kantičką, paimdavo ir Julijono punkto
kaip patyręs giedorius pirmiau pabaigą. O galop — pritarė visam
surikiavo giedojimo tvarką, Julijono uždavui.
paskiau pragydo gerkliniu,
[...] Matydama lavoną, aplūžu
pastūgaujančiu balsu: 'Iš gilumos sią Užubalio kertę, ji pajuto

Vlado Jakubėno idealai ir darbai

MENAS,

„Dienos svajotoja"

Antanas Lipukis

„Re*", U
Aliejus ant drobės, 30* s M '

Antano Lipskio paroda Juno Beach
PAULIUS JURKUS
Juno Beach miesto valdybos
rūmai yra lyg kokia dailės galeri
ja. Ten kasmet surengiamos pen
kios parodos. Prie miesto valdy
bos veikia specialus dailės komi
tetas, kuriam priklauso ir lietu
vaite dailininkė Rimgailė Zotovienė, aktyvi organizatorė. Čia
jos kūrinių paroda vyko 1995-96
metų sąvartoje, o dabar surengta
dailininko Antano Lipskio tapy
bos paroda. Ji iškilmingai atida
ryta 1996 m. lapkričio 18 d. Savo
kūrybos pobūdį aptarė pats daili
ninkas, dalyvavo miesto bur
mistras, apie 200 svečių. Sureng
tas gražus priėmimas. Paroda tę
sėsi iki 1997 m. sausio 15 d.
Miesto valdybos rūmai dviejų
aukštų. Pirmame aukšte į ežerė
lio pusę yra salė, kur posėdžiauja
miesto taryba, organizacijos,
vyksta kitoki renginiai. Salėje
pastovūs posėdžio stalai, kėdės,
pianinas, bet tai nekliudo paro
dai, kurios paveikslai iškabinami
ant sienų. Panaudojama dar kori
dorius, aikštelė prie informacijos
stalo, laiptai į antrą aukštą.

Romane autorius lyg sako: kas
iš to progreso? Kas iš to miesto?
Visa ten bloga. Kas iš kompli
kuotų teismų, paskolų, vekselių,
gražių skardos stogų, patogių
pasiturinčiųjų namų, jei tenka vis
leisti ir skolintis pinigų ir bristi
per skolų bėdas. Taip sakant, lyg
nesinaudojant progresu, galima
ramiau gyventi. Ir tai gan dažnas
ir įprastas bruožas anais laikais
rašomų romanų.
„— Per daug žmogus nori, štai
kas negerai", sakoma romane ir
tuo lyg mokomas žmogus kaime
per daug nesvajoti, būt kukliam
ir patenkintam tuo, kas turima.
Tai vis dėlto nėra blogiausia filo
sofija, nors neparodant! kūrybingesnio takelio, nepaisant, kad
esama gero ir mieste ir civili
zacijoj. Juk toks gyvenimo būdas
kažkaip panašėja į grupeles čia
egzistuojančių
amerikiečių
ūkininkų, kurie nevartoja auto
Pirmas įspūdis
mobilių ir kitokių išradimų.
Visur yra Rousseau idėją dar
Patekus į šią parodą, pirmas
tęsiančių mylėtojų: grįžkime į
įspūdis — šviesu ir jauku. Paroda
gamtą.
daro gražų įspūdį. Salėje iškabin
ti didesnio formato paveikslai,
paties dailininko įrėminti, pritai
BALTIJOS MOKSLININKŲ kant rėmus prie paveikslo kolori
LEIDINYS
to. Čia nėra stipriai rėkiančių
spalvų, nei aukso, ryškių linijų.
Baltijos šalių chemikai leis Visur ramios pastelinės spalvos;
bendrą mokslinį žurnalą „Arta lyg kokia kreida lengvai užbrėž
Chemiką Baltica" Dėl to susi ta, kur baigiasi paveikslas.
tarta vasario 5 d. įvykusiame
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
Paveikslu apžvalga
Chemikų draugijų vadovų susi
tikime.
Parodoje buvo išstatyti 36 pa
Pasak Lietuvos Chemikų veikslai, nutapyti aliejiniais ir
draugijos viceprezidento, Che- tempera dažais. Paveikslai dau
nnjos instituto direktoriaus pro giausia sukurti 1995-1996 me
fesoriaus Algirdo Vaikelio, žur tais. Tuo metu jam teko kurį
nalas ii pradžių išeis du kartus laiką buvoti Čikagoje, ten tempe
per metus, vėliau bus mėnesi ra dažais ir sukūrė daug paveiks
nis. Anglų kalba leidžiamas lei lų. Šiaip jis labiausiai mėgsta
dinys, jo nuomone, turėtų sudo aliejinius dažus.
Patekęs į šiuos rūmus, pirmiau
minti užsienio mokslininkus,
nes kai kurie Baltijos šalių che sia suki i salę. Dešinėje prasideda
mikų darbai yra pasaulinio ly paveikslai. Pirmasis vaizduoja
rudens nuotaikas. Medžiai nede
gio.

talizuojami, o nutapytos tik api
bendrintos Biluetinės plokštumos.
Toliau baro scena. Girtuoklis
snaudžia prie stalo. Padavėjas
vieną taurelę užsidėjęs ant peties,
ir jo galva panaši į konjako taurę.
Paveikslas ironiškai pavadintas
„Vieną daugiau ant kelio".
Matome toliau smuiką, nutapy
tą kubizmo principais, zodiakų
ženklų Ožį, muzikantą, meditaci
jų ciklą, kuris jungia besimel
džiantį angelą, motiną su kūdi
kiu, Kristų Karalių, kurio veidas
spinduliuoja išmintimi ir jėga ir
kurio karūna tokia didinga.
Toliau matome atspindžius
vandeny; svajotoją, kuri ranka
liečia smuiką. Parašytas ir pa
aiškinimas, kad tai „Dreamer",
kubistinės nuotaikos; balansas;
kubizmo forma įdėta ir į karalai
te Lyra. Akrobatas sukasi viena
koja, sukasi ir visas pasaulis.
Karnavalo veidai, pagauti iš TV;
motina žemė, Rock and Roll;
draugystė išreiškiama dviem
rankom susikibusiom figūrom.
Portretas, kaip dailininkas
veidrodyje mato save; muzikan
tas , 3 Fiat", kur akcentuojami
pasukti pirštai; akrobatas, kojas
užsidėjęs, užlaužęs už sprando.
Didokas paveikslas vaizduoja
mėlyną angelą, kaip jis skrenda
per vandenyną. Čia dailininko
vaizduotė mato burinius, net ir
povandeninius laivus.
Atlanta mieste vykusiai sporto
olimpiadai skiriamas vienas pa
veikslas, kur mistiškas jautis
tiesia švelnias rankas į žmones.
Toliau — mergaitė svajonių pa
saulyje; La-Da mergaite: Jūratė
— čia pridedamas ir paaiškinimas
apie Jūratę ir Kastytį. Satyriškas
politikas vaizduojamas kaip vel
nias, kuris rašo, už ką jis balsuos.
Saulės tekėjimas, kur keturios
merginos ant rankų kelia tekan
čią saulę; gudrus kaip lapė ber
niukas. Paroda baigiama ketu
riais metų laikais. Čia vaizduo
jamas ir žmogaus gyvenimo
ciklas.
Kortelės su paveikslų pavadini
mais buvo priklijuotos ant sienos
paveikslo kairėje pusėje. Kai kur
pridėti dailininko paaiškinimai
anglų kalba. Parodos įrengimą
atliko meno komitetas ir miesto
valdybos žmonės.
Paroda pavadinta „Poetry and
Art", nes dailininkas yra ir
poetas, 1989 metais išleidęs
eilėraščių rinkinį Kai saulė liepė.
(Čikaga: Lietuviškos knygos
klubas, 1989). Vienas eilėraštis
buvo autoriaus išverstas į anglų
kalbą ir parodoje padėtas ant
stalo. Tarp jo poezijos ir tapybos
yra daug panašumo — tas pats
dinamizmas, o polinkis į abstrak
tų mąstymą
Anapus realizmo

Realūs vaizdai ir daiktai daili
ninkui sukelia tik mintis, kurias
jis savaip panaudojo kūryboje. Te
mų jam duoda TV žiūrėjimas, pa
vyzdžiui, stebint karnavalą, kilo
mintis nutapyti tokį paveikslą
drobe*, so* s M* karnavalo tema. Paveiksle yra tik

karnavalo idėja — tik veidai ir
judesys.
Dailininką nuo pat mažens
traukė tapyba. Tai virto aistra,
kuri ir dabar jį persekioja. Taip
jį traukia dažai, kad jis skubėda
mas griebiasi teptuko. Visai
nežinodamas, ką jis tapys, per
drobę braukia pirmą liniją,
paskui antrą, trečią. Taip gimsta
mintis, vystosi naujas paveikslas.
Dirba tol, kol jį baigia.
Į tokią kompoziciją patenka ir
žmonės, ir kitokie daiktai, bet jie
neišbaigiami. Jie tik užuomina
vaizduojami, nes jų vaidmuo an
traeilis. Dailininkas yra didelio
temperamento kūrybinė asmeny
bė. Reaguoja greitai į matytus
vaizdus. Nesigilina į detales,
smulkmenas. Jam svarbu ben
dras įspūdis. Todėl jo kūryba yra
intensyvi ir spontaniškos formos.
Čia prasideda antroji jo kūrybos
savybė — judesys, judesys pagal
laikrodžio rodyklę - iš Kaires į
dešinę. Taip sukurta dauguma jo
paveikslų. Judesys laisvai plau
kia erdvėje. Jis balansuotas su
visa kompozicija. Tai ir yra
dailininko kūrybos grožis. Taip
dailininkas, eidamas per ekspre
sionizmą, paliesdamas kubizmą
ir fovizmą, kuria savitą simboli
nį pasaulį.
Šalutines pastabos
Dailininkas iš profesijos yra
medicinos daktaras. Tuos moks
lus pradėjo Lietuvoje, baigė Heidelberg'e, Vokietijoje. I Ameriką
atvyko 1949 metais, gydytojo
praktika vertėsi Čikagoje.
Pasitraukęs į pensiją 1983 me
tais, persikėlė į Floridą. Dabar jo
puikus namas yra Jupiter mies
telyje visai greta Juno Beach.
Namai — jo kūrybos galerija, kur
iškabinta per 150 jo sukurtų pa
veikslų. Ant palangių, lentynų,
įvairių įdubimų sudėta jo įvai
riausios skulptūros. Dvi parodas
buvo surengęs Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje, Čikagoje,
dalyvavo bendrinėje parodoje
Čiurlionio galerijoje. Yra lai
mėjęs ir premijų.
Daktarų rašytojų lietuvių
literatūroje yra nemažai, bet
daktarų dailininkų — mažoka,
nes dailė pareikalauja ii žmogaus
daugiau laiko ir daugiau kuria
mosios erdvės. Daug sunkiau
dailininkui savo kūrinius tvarky
ti, administruoti.
Tegu daktarui dailininkui ne
blėsta noras draugauti su tapybos
drobe ir dažais. Tegu nemažėja
noias atskleisti ir pavaizduoti
mūsų būties naujus vaizdus, nau
jas mintis, kad tuo praturtintų
mus visus.
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