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Kelios mintys Lietuvių 
operos „čigonų barono” 

ir koncerto proga
LORETA VENCLAUSKIENĖ

Vinco Krėvės premija
Pernai Vilniuje įkurto Vinco 

Krėvės muziejaus direktorius 
Antanas Chlebinskas ėmė ty
rinėti Šio iškilaus rašytojo var
dinę literatūrinę premiją ir jos 
istorįją. Chlebinsko duomeni
mis, Vinco Krėvės premįją išei
vijos raSytojams už geriausias 
knygas prieš kelis dešimtme
čius pradėjo skirti Kanadoje 
veikęs Montrealio lietuvių aka
deminis sambūris. Kai kurie 
rašytojai tą premiją laimėjo net 
du kartus. Pasak Chlebinsko, 
pernai už rinktinę 98 eilėraščiai 
Vinco Krėvės premiją pelnė To
mas Venclova.

Muziejaus direktorius dabar 
abejoja, ar Kanadoje dar gyvuo
ja Montrealio lietuvių akademi
nis sambūris ir ar dar bus ski
riamos Vinco Krėvės premijos. 
Tuo labiau, kad jau atsirado 
dvilypės šios literatūros klasiko 
premijos. Pernai Lietuvos 
Mokslų akademija (Antano 
Chlebinsko duomenimis) Vinco 
Krėvės premiją paskyrė huma
nitarinių mokslų daktarui Al
bertui Zalatoriui, daug prisidė
jusiam ir prie šio mūsų lite
ratūros klasiko muziejaus stei
gimo.

Neseniai muziejaus direkto
rius Antanas Chlebinskas Lie
tuvos rašytojų sąjungos valdy

bai pasiūlė steigti V. Krėvės li
teratūrinę premiją, į kurią galė
tų pretenduoti Lietuvos ir egzo
do rašytojai. Šis klausimas ne
seniai buvo aptartas Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos po
sėdyje ir iš principo pritarta to
kios premįjos steigimui. Kadan
gi šios premijos skyrimo ko
miteto išeivijoje dabartinė veik
la nėra žinoma, nutarta pir
miausia išsiaiškinti, ar Kanado
je dar egzistuoja ši premija. Ra
šytojų sąjungos valdybos posė
dyje poetas Marcelijus Marti
naitis sakė, kad jei vien Lietu
vos rašytojų sąjunga įsteigtų 
Vinco Krėvės premiją, būtų pa
žeistos lietuvių išeivių teisės. 
Susitarus su jais, būtų galima 
įsteigti bendrą dabar į Čikagą 
persikėlusios Lietuvių rašytojų 
draugijos ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos Vinco Krėvės literatū
rinę premiją. Nutarta šiuos 
klausimus ir veiksmus derinti 
su užjūrio kolegomis.

Gal naujoji Lietuvių rašytojų 
draugija šiuo reikalu turėtų pa
siūlymų Lietuvos rašytojų są
jungos valdybai? Jos adresas — 
Lietuva, Vilnius. Konstantino 
Sirvydo gatvė 6, faksas — 61- 
96-96.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Šiais metais Lietuvių Opera 
Čikagoje pastatė Johann’o 
Strauss’o operetę „Čigonų baro
nas”. Buvo pasinaudota Lietu
vių Operos ir baleto teatro mu
zikine redakcija (autorius diri
gentas Vytautas Viržonis, libre
to į lietuvių kalbą vertėjas — 
poetas Vytautas Bložė), pak
viesti keturi pagrindinių vaid
menų atlikėjai ir režisierius. 
Visi kiti „savi”, išeivijos artistai 
— dirigentas Alvydas Vasaitis, 
solistai Aldona Stempužienė, 
Virginija Muliolienė, Lidija Ra- 
sutienė, Algimantas Barniškis, 
Vaclovas Momkus ir, žinoma, 
operos choras. Priskaičiavus ke
turiasdešimt du amerikiečių or
kestrantus, o taip pat, choro 
partįjų mokyti pakviestus pia
nistą Monigirdą Motekaitį ir 
chorvedį Alfonsą Seniūną, galė
tume tarti pasigavę dešimtme
čiais atsikartojusią išeivijos 
kultūrinio veikimo akimirką: į 
teatrą sugrįžusią gausią lietu
višką publiką, atėjusią pasik
lausyti savųjų artistų laisva
laikiu paruošto ir beveik pro
fesinio spektaklio.

Dvidešimt metų tokių pasta
tymų pasiekimus ir trūkumus

atidžiai gvildeno politinio pa
bėgėlio likimu besidalinantis 
muzikos kritikas ir kompozito
rius Vladas Jakubėnas. Kai jis 
sakydavo, kad spektaklis nenu
sileidžia lygiu padoriam euro
pietiško provincijos teatro pas
tatymui, tai skambėdavo kaip 
pagyrimas.

Daug priežasčių — ir kone vi
sos objektyvios — buvo svar
bios, svarstant Lietuvių Operos 
Čikagoje veikimą. Prabėgus an
tram dvidešimtmečiui, susilau
kus keturiasdešimt antros mu
zikinės premjeros, klausimų ir 
pastabų nesumažėjo. Tik jų po
būdis pasikeitė, nes šių dienų 
Lietuvių Opera Čikagoje kažin, 

<ar bepriklauso vadinamojo egzo
do kultūros tarpsniui. Iš pasta
rojo periodo likęs tėra tik operos 
choras, į kurį jau įsiliejo nauji, 
dauguma neseniai iš Lietuvos 
atvykę žmonės. Nežinia, kaip 
jie „gelbės” ir kaip paveiks Lie
tuvių operos ateitį apskritai. 
Tačiau jų įsijungimas į chorą 
yra geras ženklas; itin įdomus 
psichologiniu požiūriu, vertu at
skiro dėmesio ir svarstymų.

(Nukelta į 2 psl.)

prisimenamas keliomis pastrai
pomis, o Cipriano Norvido kū
ryba gvildenama ilgose studijo
se. Šalia Mickevičiaus ir Slovac
kio, reikšme jis yra trečias.

Žinovai ir veidai
Draugo kultūrinio priedo ker

tinėj paraštėj (1998.3.28) Algi
mantas A. Naujokaitis rašo: 
„Lietuvos kultūros ministerijos 
prašymu visuomenės tyrimų 
centras ’Vilmorus’ apklausė 111 
įvairių meno sričių ekspertų, 
kad jie išrinktų geriausius da
bartinius lietuvių menininkus” 
Geriausi dešimtukai buvo pas
kelbti spaudoje. Taupydamas 
laikraščio vietą, Naujokaitis su
mini tik tris pirmuosius. Kitų 
pavardės man nežinomos, nes 
Lietuvos laikraščius gaunu tik 
atsitiktinai.

Grasinančiai atrodo balsavu
sių ekspertų skaičius — 111. 
Tartum trys lazdos! Dar siau
bingesnė yra valdžios intencija 
rūšiuoti menininkų vertingu
mą. Kokiu pagrindu rėmėsi tos 
galvos? Neabejotinai, asmenine 
nuovoka ir vertinamų populia
rumo aura — nūdieniu išsigar- 
sinimu. Yra menininkų, kurie 
sugeba save pakylėti dangopi.

Imkime poetus. Ekspertai 
juos išrikiavo šitaip: Sigitas

Geda, Justinas Marcinkevičius, 
Marcelijus Martinaitis. Negin
čiju — talentinga trijulė! Mano 
nuomone, gal vietoj Marcelijaus 
Martinaičio labiau būtų tikęs 
Vytautas Bložė. Intelektualios 
poezijos gerbėjai tikriausiai į šį 
trejetą įjungtų Alfonsą Nyką- 
Niliūną. Tuo tarpu literatūro
logai išeivijos mįslingą dainių, 
vertėją, kritiką nustūmė į arier
gardą — dvyliktuoju. Nieko ne
peši. Žinovai lieka žinovais.

Vis tiek nemanau, kad dabar
tinis įvertinimas yra svarbus 
ateičiai. Pateiksiu pavyzdį. Len
kijoje devynioliktojo amžiaus vi
duryje labiausiai skaitomas 
poetas buvo Wincenty Pol 
(1807-1872). Eiliavo ritmingai, 
jautriai, suprantamai. Gamtos 
ir patriotikos temomis. O Cip- 
rianui Norvidui (1821-1883) lai
kotarpis nebuvo palankus. Re
tai kas jį skaitė. Jo „Vade me- 
cum” jjiliu turiniu ir neįprasta 
forma domėjosi tik siauras ger
bėjų ratas. Šiandien lenkų lite
ratūros knygose Wincenty Pol

Jei ieškai dėmių visuomenėje, 
pasižiūrėk į veidrodį. Pamatysi, 
kaip atrodai miegodamas. Tokia 
yra mano lėkšta skraidančių 
lėkščių logika. Ji padeda grum
tis su nesąmonėmis.

Visuomenė sudaryta iš įvairių 
individų. Savo žmogiška fiziolo
gija ir fizionomįja visi individai 
panašūs vienas į kitą. Kaip liū
tai į liūtus. Čia turiu minty ir 
moteris, kurios kai kada vyrų 
vadinos angelais. Jei vienas teo- 
sofo Svedenborgo ar poeto Aido 
Marčėno angelas sugeba plasno
ti padangėje, tolygiai sugeba ir 
kiti angelai. Jie visi turi spar
nus. Niekad nemačiau bespar
nio angelo.

Jei vienas žmogus savo aplin
koje elgiasi intymiai, maždaug 
taip pat elgiasi ir kiti individai. 
Yra paralelė. Yra rūšies tapatu
mas. Ypatingai išsiskirti iš kitų 
neįmanoma. Net ir šventuoju 
būnant. Tad ir peršasi sokra
tiška išvada: visuomenė yra in
dividų suma. Gražus žodis — 
suma. Tai juk bendros vidudie
nio mišios.

Po šių minčių jaučiuosi kaip

Šiame numeryje:
Vinco Krėvės premija • Žinovai ir veidai • Čikagos Lietuvių ope
ros šiemetinis spektaklis ir koncertas • A. a. operos solistė Anna 
Kaskas • „Lietuvių etnologijos” du tomai • Motinos dienai — Ba
lio Augino baladė • Kazio Sajos pjesė Los Angeles • „Delčios” kon
certas Čikagoje • „Naktinės personos” dainuos Čikagoje

vėjarodis. Išblėsta vienatvė. 
Dairausi Amu daug kuo stebė
tis. Net klausti metafizinius 
klausimus. Ar angelai turi atos
togas? Ar jie patenkinti savo 
efemeriška būkle? Ar jie tikrai 
myli žmones, kurie kartais yra 
labai žiaurūs?

Mane neseniai suvirpino keis
tas poeto pasakymas. Reikalas 
sukosi apie individų veidus. Al
fonsas Nyka-Niliūnas, kaip Na
cionalinės poezijos premijos lau
reatas, lankėsi Lietuvoje. Šen ir 
ten su juo vyko pokalbiai. Man, 
pavyzdžiui, patiko jo mintis: 
„Poezija tampa gyva ne atse
kant, ką išgyveno autorius, bet
išgyvenant patiems”. (Literatū
ra ir menas, 1998 m. kovo 7 d.). 
Taigi pravartu poeto eiles ne 
aiškintis, bet išgyventi. Deja, 
Niliūno sofistika apie veidų tik
rumą buvo drėbli: vienur veidai 
gali būti tikri, kitur — ne. Jis 
dėstė: „Aš gal kiek ir perdėjau. 
Bet čia žmonės turi savus, tik
rus veidus. Ten — kitokie vei
dai. Patys dažnai matote kinų 
filmuose. Nors... Per Vasario 
16-osios dienos priėmimą, kur 
visa valdžia, žmonės man pasi
rodė absoliutūs beveidžiai. Vi
sas Seimas, visa Vyriausybė, 
Prezidentai...”

Tai tau ir devynios — abso
liutūs beveidžiai?! Neįsivaiz
duoju, kaip gali individas pra
rasti veidą. Aišku, tai tik žeidi 
metafora, tik poeto nepakanta 
išpūstam ceremonialui. Jie visi 
gi ten atėjo pasitempę, išsičius- 
tiję — valdžios vyrai ir moterys. 
Ir jų veidai, su orumo išraiš
kom, gal ir šypsenom, buvo to
kiai sueigai skirti. Vis tiek in
dividų veidai. Pareigą atliekan
čių žmonių veidai.

Ne, ne, išmintingas poetas 
šioje srityje nėra ekspertas. 
Jam stinga skraidančių angelų 
logikos.

Scena iš Čikagos Lietuvių operos „Čigonų barono” spektaklio: Ramutė Tumuliauskaitė, Virgilijus Noreika, Aldo 
na Stempužienė.

Scena iš „Čigonų barono”: pirmoje eilėje, viduryje — Alfonsas Seniūnas (chormeisteris).
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Lietuvių operos „Čigono barono” spektaklyje — šoka „čigonėlės”

Johann Strauss operetės „Čigonų baronas" spektaklyje Čikagos Lietuvių operos choras.
Jono Kuprio nuotraukosPranas Visvydas
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Iš „Čigonų barono” spektaklio: Virginijos Muliolienės ir Vaido Vyšniausko duetas.

Lietuvių operos „Čigonų 
baronas” ir koncertas

Užgeso viena lietuviška 
dainos žvaigždė

„Čigonų barono” operetės spektaklio scena: Lietuvių operos choras su solistais priekyje — Vaidu Vyšniausku ir 
Arūnu Malikėnu.

Scena iš „Čigonų barono”: Lietuvių operos choras, o pačioje dešinėje solistė Ramutė Tumuliauskaitė.

Jono Kuprio nuotraukos

(Atkelta iš 1 psl.)

Taigi lietuvių operos choras 
šių metų premjerai pasirinko 
operetę. Nors šio žanro pradi
ninku laikomas Paryžiuje gyve
nęs Jacųues Offenbach’as 
(1819-1880), tačiau jos (opere
tės) suklestėjimo viršūnė sieja
ma su Johann’o Strauss’o 
(1825-1899 vardu. Galbūt to
dėl, kad kadriliui artimą pary- 
žietiškąjį cancan’ą operetėse 
pakeitė lankstūs ir grakštūs Jo
hann’o Strauss’o valsų ritmai. 
Puikiai orkestruoti ir harmoni
zuoti, jie išsidėstė Strauss’o ope
retėse kaip savotiški nuotaikų 
centrai, kaip ašys, apie kurias 
sukosi visa kita — komiška ar 
žaisminga, lyriška ar dramatinė 
— muzikinė tematika.

Operos choras „Čigonų ba
rono” pastatyme skambėjo ne
blogai. Ypač gyvai ir darniai 
paskutiniame operetės veiksme, 
tiksliai paklusęs dirigento mos
tui ir nurodytam ūpui.

Sėkmingu laikytinas Alvydo 
Vasaičio sugrįžimas prie diri
gento pulto. Pirmuose veiks
muose pasitaikęs vienas kitas 
ritmo sutrikimas bendrai neblo
go įspūdžio nesūgadino. Tempo, 
muzikalumo požiūriu, geriau
siai pavykusiu laikytinas finali
nis operetės veiksmas.

Pagrindinių spektaklio veikė- 
jų-solistų pasirodymą suskirs
čiau į labiau pavykusių ar ma
žiau pavykusių eilę. Ramutė 
Tumuliauskaitė (čigonaitė 
Saffi) daugeliu atžvilgiu paliko 
malonų įspūdį: stipraus balso, 
labai gražios išvaizdos, įtiki
nančios vaidybos. Jos čigonaitė 
Saffi — santūri, lyriška, apie 
taurią meilę bei draugystę sva
jojanti mergina. Žaisminges- 
niais, operetei tinkančiais šokio 
judesiais, gyvesnėmis mizan
scenomis papildytas vaidmuo 
galėtų būti dar įspūdingesnis, o 
„minkštesnės” viršūnės bei vie- 
nas-kitas įvairesnis dikcijos ir 
dinamikos niuansas padarytų 
vokalo partiją dar patraukles
nę. Tačiau ilgametė artistės sce
ninė patirtis ir gera vokalinė 
technika yra akivaizdi ir svei
kintina.

Trys skirtingo pobūdžio vaid
menys spektaklyje buvo atlikti 
solistų-baritonų. Ryškiausias — 
Arūnas Malikėnas, paruošęs 
turtingo, kiaulių auginimu užsi
imančio vengrų ūkininko vaid
menį. Kaiman Zsupan — ko
miškas, beveik satyrinis perso
nažas. Tad ant šio artisto pečių 
laikosi tarsi visa komiškoji siu
žeto linija. Malikėno balsas, sa
kyčiau tradicinės spalvos, pasi
žymįs labiau „švelnaus metalo” 
nei „aksomo” skambesiu. Jo 
viršūnės šviesios; apskritai bal
sas techniškai gerai išvystytas. 
Malikėnas padarė gerą įspūdį ir 
kaip dainininkas, ir kaip artis
tas (ypač, kad vaidinti teko pad
rikoje režisūroje).

Kaip vokalo srityje žymią pa
žangą padaręs, geru žodžiu pa
minėtinas Algimantas Bar- 
niškis. Dainavo jis skambiai ir 
išraiškingai, tačiau kaip artis
tas, deja, neatrodė vaidmeniui 
paruoštas, ar pasiruošęs. Ope
retėje jis atliko Čigonų barono 
draugo, Conte Camero vaid
menį.

Paprastesnę vaidybos užduotį 
sėkmingai įgyvendino jo kolega 
baritonas Vytautas Juozapai- 
tis (grafas Peter Homonay), at
likęs gyvai ir nuotaikingai solc 
su choru epizodą iš antrojo veik
smo. Kviečianti žmones į karą 
tėvynės apginti daina buvo pag
rįsta vengriško čardašo melodi
kos ir ritmo fragmentais.

Vaidybos komponentas opere
tės žanre yra itin svarbus ir su
dėtingesnis, nei, tarkim, klasi
kinėje operoje. Todėl šiuo požiū

riu verti pagyrimų Virginija 
Muliolienė (Zsupan’o duktė 
Arseną) ir Vaidas Vyšniaus
kas (jaunas kaimietis Otto- 
kar’as).

Šviesių spalvų, lankstus Mu
liolienės koloratūrinis sopranas, 
žaisminga vaidyba gražiai pa
pildė komiškąją operetės giją. 
Taip pat pabrėžtina Vaido Vyš
niausko artistinė nuojauta; bū
ta čia ir gražiai atliktų vokali
nių epizodų. Tačiau ateityje 
vertėtų jaunam tenorui atkreip
ti didesnį dėmesį į technines vo
kalo pratybas, kvėpavimo ir tar
ties drausmę.

Lietuvių operos veteranė Al
dona Stempužienė, klestėji
mo metais atlikusi ne vieną 
svarbiausią mezzosoprano par
tiją, „Čigonų barone” paruošė 
senosios čigonės Csipros vaid
menį. Atidžiau įsiklausius, jos 
dainavimas akivaizdžiai bylojo 
apie buvusią profesinę reputa
ciją. Tačiau, gal dėl sceninės 
akustikos savybių, ar tiesiog dėl 
tam tikro fizinio nuovargio, ope
retės premjeroje balsas skam
bėjo nepakankamai stipriai, o 
vaidyba pasirodė šiek tiek per 
daug santūri.

1935 metais Johann’o Straus
s’o „Čigonų baroną” pastatė Val
stybės teatras Kaune. Nežinau, 
kiek Vytauto Viržonio redakcija 
panaši į prieškarinėje premje
roje vartotą. Tačiau abiem atve
jais yra kilusios panašios abe
jonės — kodėl iš tobulos ope
retės buvo bandoma daryti kaž
kokią netobulą komišką operą?

Čikagos premjeros atveju visi 
sutrumpinimai komplikavo re
žisūros procesą. Na, kaip gi, pa
vyzdžiui j pristatyti pagrindinį 
veikėją, kuris gražias melodijas 
dainuodamas čia peršasi vals
tietei Arsenai, čia dar žavesnio 
valso ritmais renkasi čigonaitės 
draugystę. Muzika puiki, užsi
merkęs gali klausytis. O žiūrėti 
nėra į ką — nei mizanscenų, ,nei 
dialogo, nei kokios nors kitos 
teatrinės simbolikos, kurios dė
ka aktorinis žaismas pavirstų 
menine tikrove.

Tiesa, iš dalies priekaištai 
tiktų pačiam Virgilijui Norei
kai — išraiškingai dainavu
siam, bet silpnokai vaidinu
siam. Tačiau, ką tuo tarpu vei
kė iš Lietuvos specialiai pak
viestas režisierius Eligijus Do
markas, tikrai neaišku. Tiesa, 
šių metų pastatyme masių mi
zanscenos buvo raiškesnės, 
ypač pasisekęs trečias veiksmas 
ir visi choreografiniai epizodai 
(paruošti Juozo Vansevičiaus). 
Betgi to mažoka. Kad ir eklek- 
tiškiausia, operetės žanrą ati
tinkanti režisūra yra privaloma 
nuo pirmojo muzikos takto. 
Žinia, ji turi atsispindėti kiek
vieno artisto vaidyboje.

Tiesa sakant, lietuviška pub
lika atlaidi. Ji atėjo į spektaklį 
gražios tradicijos vedina, Virgi
lijaus Noreikos dalyvavimu pra
džiuginta; kas be ko — gal, be
je, sėkmingu Lidijos Rasutienės 
(Mirabella) debiutu pasidžiaug
ti panorėjusi. Tik gaila, kad ap- 
maudi režisūrinė problema 
šventinį įspūdį gerokai prigesi
no.

Pagal nusistovėjusią tradiciją, 
po savaitės šiais metais taip pat 
buvo suruoštas operos solistų ir 
choro koncertas. Prisipažinsiu, 
nusivyliau nuvalkiotai populia
rių programos numerių rinki
niu. (Jo nekartosiu — yra iš
spausdinta gegužės 5 dienos 
Drauge). Koncerte nedalyvavo 
nei Virgilijus Noreika, nei Vir
ginija Muliolienė, nei Aldona 
Stempužienė. Nujaučiu, kad bū
tent pamėgto tenoro pasiklausy
ti dauguma tikėjosi. Betgi, nea
bejoju, kad kamerinėje scenoje 
abi paminėtos solistės taip pat 
būtų patraukusios dėmesį.

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ

1909 metų sausio 4 dieną 
Bridgeport, Conn. lietuviškoje 
Katkauskų šeimoje gimė 
būsima Metropolitan operos 
žvaigždė Ona, vėliau žinoma 
kaip lyrinis kontraltas Anna 
Kaskas. Nors tos gentkartės 
lietuviai imigrantai lengvai 
pasiduodavo juos supančiai 
aplinkai, bet Ona išliko grynai 
lietuviška, didžiavosi savo kil
me, jos neslėpė, net pasiekusi 
savo karjeros aukštumas. Ji 
mirė š.m. kovo 19 dieną, visą 
savo gyvenimą pašventusi dai
nai.

Jau pradžios mokykloje ji 
pradėjo giedoti Hartfordo lie
tuvių Šv. Trejybės parapijos 
chore, o gimnazįjos metais 
studijavo dainavimą ir fortepi
joną Hartfordo konservatori
joje. Svarbu paminėti, 'kad 
1926 metais ji nuvyko į 
Kauną, buvo priimta į Valsty
binę operą ir debiutavo „Kau
kių baliuje” Maddalenos vaid
menyje. Vėliau atliko įvarius 
vaidmenis kitose operose, o po 
dviejų metų, gavusi Lietuvos 
valstybinę stipendiją, išvyko į 
Milaną gilinti dainavimo stu
dijų, dainavo Milano operoje ir 
po dvejų metų, 1929 metais, 
grįžo į Ameriką. Ketverius 
metus giedojo Hartfordo kate
droje, kaip apmokama solistė 
ir turėjo savo dainos studiją, 
bet, tuo nepasitenkinusi, važi
nėjo į New Yorką toliau tobu
lintis.

1936 metais, laimėjusi Me
tropolitan operos solistų kon
kursą, ji pirmą kartą pasirodė 
„Rigoletto” operos spektaklyje. 
Anna Kaskas, Metropolitan 
operoje dainavo iki 1950 metų, 
bet ir vėliau koncertavo

Jaunieji menininkai — 
bienalėje „ArtGenda ’98”

Daugiau kaip dvidešimt jau
nųjų Vilniaus menininkų daly
vaus antrojoje tarptautinėje 
Baltijos regiono bienalėje „Art
Genda ’98”. Šios programos ren
giniai — parodos, koncertai, 
spektakliai, seminarai — šių 
metų Europos kultūros sostinė
je Stockholm’e tęsis nuo gegu
žės 1 iki 24 dienos. O iš viso šių 
metų „ArtGendal” ruošiasi trys 
šimtai jaunųjų menininkų iš 
šešiolikos miestų, tarp jų — Vil
niaus, Rygos ir Talinn’o, pra
neša ELTA.

Jauniau Baltijos menininkų 
bienalė .ArtGenda” pirmąkart 
vyko prieš dvejus metus tuome
tinėje Europos kultūros sos
tinėje Kopenhagoje. Joje Vilniui 
atstovavo gerokai didesnė — be
veik šešiasdešimties menininkų 
grupė. Kaip pranešta Vilniaus 
savivaldybėje surengtoje spau
dos konferencijoje, šiemetinį 
mažesnį dalyvių skaičių ir pro
gramą apribojo bienalės šeimi
ninkai.

ArtGenda ’98”, kurios tema 
— „Interaktyvumas - integraci
ja”, beveik visą gegužę vyks re
konstruotame Stockholm’o kul
tūros centre. Švedai didžiuojasi 
šiuo septyniolikos tūkstančių 
kvadratinių metrų ploto stati
niu įspūdingu stiklo fasadu, ku
ris laikomas Paryžiaus Pompi- 
dou centro pirmtaku.

Bienalėje bus pristatyta šiuo
laikinė Vilniaus dailė, videome
nas, muzika, teatras, mada bei 
šokis. Avangardinei dailei atsto-

Sakoma, dėl skonio nesigin
čijama. Bet ar ne per dažnai 
muzikoje pradedame tik pra
mogą įžiūrėti?

įvairiuose JAV ir Kanados 
^miestuose, viena arba su so
listų grupėmis ir simfoniniais 
orkestrais. Su Bostono simfo
nijos orkestru ji įdainavo ke
letą plokštelių, kuriose, šalia 
Beethoveno „Missa Solemnis” 
ir kitų klasikų. Ji įdainavo ir 
lietuviškas dainas, jas taip pat 
įtraukdavo į savo koncertų re
pertuarus, pabrėždama savo 
lietuvišką kilmę. Clevelando 
lietuviai ją ypač pagerbė, Lie
tuvių kultūriniuose darže
liuose jos garbei 1939 metais 
pasodinę liepą, o Hartforde 
įvykusioje daržininkystės ir 
chrizantemų parodoje „Anna 
Kaskas” vardu buvo pavadin
ta viena chrizantemų rūšis.

Pasitraukus iš Metropolitan 
operos, ji buvo pakviesta pro
fesoriauti Floridos Valstybi
niame ir Indianos universite
tuose bei dėstė dainavimą gar
sioje Rochester muzikos mo
kykloje, kol 1974 mėt'aiš ji 
pasitraukė į poilsį.

Taip užgeso viena, po sveti
mu dangumi gimusi ir brendu
si, lietuviška žvaigždė.

vaus Andriaus Kviliūno, Min
daugo Šimkaus ir Augustino 
Beinaravičiaus projektai, video
menui — Mariaus Kavaliausko 
bei Renatos Valčik ir Lino Au
gučio instaliacijos. Kompozito
rius reprezentuos Muzikos aka
demijos studentai Ramūnas 
Motiekaitis ir Vytautas Jurgu
tis. Bienalės žiūrovai taip pat 
pamatys Oskaro Koršunovo 
spektaklį „Senė 2” bei Birutės 
Marcinkevičiūtės šokio kompo
ziciją „Kelionė”. Drabužių dizai- 
nerės Jolanta Rimkutė ir Ieva 
Ševiakovaitė parodys kolekciją 
„3/4 mados”.

Bienalę papildys didelė semi
narų — kūrybinių laboratorijų 
programa. Vienam jų — „Gar
sas ir erdvė” — vadovaus kom
pozitorius, nuolatinis Oskaro 
Koršunovo spektaklių muzikos 
autorius Gintaras Sodeika.

PATIKSLINIMAI IR 
ATITAISYMAI

Draugo kultūrinio priedo balan
džio 25 dienos numeryje, straips
nyje apie a.a. Gražiną Gustaitytę- 
Krivickienę, ne toj vietoj padėtas 
kablelis galbūt pakeitė sakinio 
prasmę: turėjo būti — „Jų būrelyje 
darbavosi vėliau pagarsėjęs istori
kas Kostas Avižonis, apie 100,000 
lietuvių tautosakos užrašęs Jurgis 
Dovydaitis, • publicistas Zenonas 
Blynas ir kiti”. Taip pat penktoje 
straipsnio skiltyje turėjo būti: „Ta
da nebuvo televizijos nei kino ar 
video juostų”. Už klaidas autoriaus 
ir skaitytojų atsiprašome.

Savo protu pamąstyk, bet ir 
kito paklausyk.
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Du „Lietuvos etnologijos” tomai
JURGIS GIMBUTAS

Lietuvos Etnologijos institu
tas Vilniuje pradėjo leisti naują 
mokslinių knygų seriją vardu 
„Lietuvos etnologija”. Jau yra 
išėję du tomai, kuriuos čia ir ap
tarsiu. Bet pirma prisiminkim, 
kas toji etnologija. Pagal Juozo 
Lingio aptarimą Lietuvių encik
lopedijoje, etnologija yra moks
las apie įvairias žmonijos kul
tūras ir tų kultūrų tarpusavio 
santykius. JAV vadinama ki
taip: kultūrinė antropologija, o 
Vokietijoje — tautotyra (Volks- 
kunde). Iki šiol Lietuvoje etnog
rafija apėmė ir etnologijos są
voką, bet neseniai tos dvi sąvo
kos išskirtos. Etnografija api
būdinama, kaip mokslas apie 
vienos tautos kultūrines savy
bes, dažniausiai medžiagines 
kultūras. Istorijos instituto bu
vęs Etnografijos skyrius dabar 
jau yra Etnologijos skyrius. Jo 
vedėjas — profesorius dr. Vacys 
Milius.

Pirmasis Lietuvos etnologijos 
tomas skirtas vieno autoriaus 
veikalui. Tai Žilvytis Bernardas 
Šaknys: „Jaunimo brandos apei
gos Lietuvoje”, Vilnius Pradai, 
1996, 211 puslapių, 22 karto
gramos, šeši paveikslai, anglų 
kalba santrauka. Leidinys pa
rengtas humanitarinių mokslų 
etnologijos krypties daktaro di
sertacijos pagrindu. Anksčiau 
tokia tema išsamiau nenagri
nėta, išskyrus straipsnius pe
riodikoje. Apima 19-ojo amžiaus 
pabaigą — 20-ojo pirmąją pusę. 
Autorius pradėjo tyrinėti tą 
temą 1989 metais, sudaręs kelis 
klausimynus. Apklausta 681 
žmogus visuose Lietuvos rąjo- 
nuose ir už dabartinių valstybės 
sienų, Panaudota lietuviška ir 
lutų kalbų literatūra, sulasiota 
detalių, padaryta palyginimų. 
Turinys sudėtas iš šešių pagrin
dinių dalių: Jaunystės amžius; 
Šeimoje atliktos brandos apei
gos; Kaimynų bendrija ir jauni
mas: pirties apeigos; Vestuvėse 
atliktos jaunimo brandos apei
gos; Jaunimo bendrijos; Konfe
sinės brandos apeigos.

Autoriaus išvadose skaitome, 
kad jaunimas pasireikšdavo 
bendraamžių bendrijoje jau su 
šeimoje įgytais bendravimo įgū
džiais. I jaunimą priimdavo su
gebančius nudirbti berno — 
mergos darbus, vidutiniškai 
nuo 18 metų bernus ir nuo 16 
metų mergas. Jaunesni buvo 
vadinami pusberniais - pusmer
gėmis. Iš jaunimo išeidavo susi
tuokus. Jaunimo brandos apei
gos, kaip ir gimtuvės, krikš
tynos, sužadėtuvės, vestuvės,

Lietuvos etnologija
VACYS MILIUS^ 
JANINA MORKŪNIENĖ 
IRMAŠIDIŠKIENĖ

AMATAS IR KŪRYBA,

Lietuvos etnologija

JAUNIMO BRANDOS 
APEIGOS LIETUVOJE

laidotuvės yra lygiateisė Lietu
vos ir lietuvių etninio (tautinio) 
paveldo dalis. Tos srities tyri
nėjimuose ir literatūroj Bernar
das Šaknys įsitvirtino kaip pra
dininkas, pionierius.

Antrąjame Lietuvos etnologi
jos tome įdėtos trys studįjos. 
Jos apibendrintos įvadine ant
rašte „Amatas ir kūryba”. Iš
leido Pradai — Vilniuje 1997, 
315 puslapių, iliustruota, anglų 
kalba santraukos.. Knyga pra
dėta Vacio Miliaus studįja 
„Žemaitijos vandens malūnai”. 
Iliustruota daug fotografijų ir 
brėžinių; su tekstu iš viso 93 
puslapiai. Autoriaus ekspedici
jų metu surinkta medžiaga ir 
archyvuose bei literatūroje 
esantys duomenys leidžia pla
čiau aptarti 19 - 20 amžių Že
maitijos malūnus prie upių ir 
upelių tvenkinių. Šis darbas 
priklauso istorinės etnografijos 
sričiai. Pagrindinės turinio da
lys yra: malūnų pavadinimai ir 
pastatai; užtvankos; malimas; 
malūnų žmonės; malimo įran
kiai; pagalbiniai verslai; malū
nų likimai. Autorius gana deta
liai išnagrinėjo techniškus įren
gimus, pavaizdavo sudėtingą 
jėgos kelią nuo tekančio ar krin
tančio vandens iki besisukančių 
girnų. Duota ir statybinių deta
lių, net ir trobesių puošmenų. 
Žinoma, čia ne inžinerinis vei
kalas, tad nerasim duomenų 
apie tų malūnų bei malūnėlių 
galingumą kilovatais, nei tų

■*v

mechanizmų naudingumo koefi
cientų: koks energijos nuošimtis 
prarandamas gana primityvių 
ašių ir guolių trinčiai nugalėti. 
Nors yra šiek tiek rašoma apie 
grudų malimo kainą, lieka ne
aišku, kelintą savo grūdų dalį 
turėjo atiduoti ūkininkas mąlū- 
nininkui.

Savo sistemingose išvadose 
Vacys Milius tarp kitko pažymi, 
kad tradicinių malūnų išvaizda, 
puošyba, išplanavimas, ypač di
dysis kaminas trobesio viduryje 
yra panašūs į Žemaitijos kai
miečių trobas. Malūnų meistrai, 
savininkai ar nuomininkai buvo 
lietuviai, vokiečiai ir žydai. Ma
žų upelių vanduo buvo užtven
kiamas pylimu, sudarant tven
kinį. Didesnių upių vingiuose 
buvo prakasami kanalai vande
niui į malūno ratą ar turbiną 
nuleisti. Po Antrojo pasaulinio 
karo, Sovietų Sąjungai okupa
vus Lietuvą, stambieji malūnai 
buvo nacionalizuoti. Mažieji 
malūnai, laikinai palikti savi
ninkams, dėl didelių mokesčių 
ilgainiui buvo perimti kolūkių 
ir sunyko. Nauji pramoniniai 
malūnai nustelbė mažus van
dens, kaip ir vėjo malūnus. Kita 
jų nykimo priežastis buvo tech
ninis susidėvėjimas, gaisrai ir 
amatininkų stoka. Visos iliust- 
racijos turi tikslias metrikas: 
kur, kas ir kada pagaminta.

* * *

Antroji tomo studįja yra Ja
ninos Morkūnienės „Kailių 
išdirbimas Lietuvoje XIX a. an
troje - XX a. pirmoje pusėje”. 
Pakankamai iliustruota pieši
niais ir nuotraukomis, iš viso su 
tekstu 97 puslapiai. Studįjos 
tikslas; remiantis autorės su
rinkta medžiaga 1992 - 1996 
metų ekspedicijose, archyvuose 
bei muziejuose, taip pat periodi
ka ir literatūra — apibūdinti 
kailiadirbių amato specifiką, 
tautybę ir jų socialinę padėtį. 
Odininkystė yra kitas amatas, 
tai čia neliečiama. Pagrindinės 1 
šio veikalo dalys yra: istorinė 
apžvalga; mokymasis, dirbtuvės 
ir įrankiai; technologija. Fotog
rafijos parodo kailio minkštimą, 
lyginimą, skutimą, vilnų pakir- 
pimą, plovimą. Visa tai vyko 
kaimuose, rečiau mažuose 
miesteliuose. Išvadose autorė 
pažymi, kad nagrinėtojo laiko
tarpio kailiai Lietuvoje buvo pa
grindinė medžiaga žieminiams 
drabužiams. Jau vienuoliktaja
me amžiuje Lietuvoje būta 
amatininkų kailiadirbių. Amato 
mokymasis vyko nuo mažens iš 
tėvų ar senelių, arba specialiai 
mokantis pas kailiadirbius, ar
ba amatininkų kursuose po 
1930 metų. Tai buvo pelningas

Savanorio motina

Vienatvės baladė
Motinos širdyje kiekviena kūdikio gy

venimo smulkmena įrašyta nedžiūs- 
tančių atminimų rašalu. Kiekvienas jos 
vaiko šypsnys — yra baladė, kiekvienas 
nusivylimas — tragedija, ir visas vaiko 
gyvenimas jai — šviesiausia poema ar 
herojinis epas.

* * *

Kur tu Sūnau — vienintelė palikusi šaka * 
Bedžiūstančio senatvės medžio1? Girdžiu 
Nutolstančius žingsnius stikliniam gruode —
Jie skamba, tarsi dūžtantys
Likimo laimės veidrodžiai------
Ir aštrios skausmo šukės
Įsminga mano vienišon širdin------

O, gulbine išskridęs mano!
Tavieji žodžiai atsisveikinant 
Dar virpa ausyse — Juos paslėpiau 
Širdies slapčiausioje kertelėj —
Tai lobis, užrakintas raktais 
Iš niekad nerūdijančios vilties!

—?••••••; .n?" ••'T- • •• ' /' -
— O, Mama — tu sakei — Balti 
Balandžiai snapuose atneša 
Saulėtekio varsom — ataustą žinią 
Nuo Gedimino Miesto ligi vienkiemių 
Šiaudinių. Ir spindintys danguj 
Vaivorykštės lašai srovena laisve
Bundančion širdin----------
Ir keliasi Tėvynė — nubudus mūsų žemė 
Aušrų rasotom akimis jau žvelgia —

— Mamut, ir aš einu Saulėteki 
Sutikt kartu su keliančiais prieš rytą.
Parnešiu Tau, Mamut, ne šilko skarą,
Ne vėrinį gintaro Tavo nuostabiam 
Mielajam kaklui apkabinti — Svajonėse 
Regiu vainiką laisvės, pinamą iš kraujo 
Ir vilties, ir žygių, bręstančių krūtinėj------

Ir tu čiulbėjai man, lyg vieversys 
Prieš aušrą tvinstančią pragydęs —
Nesupratau tavų troškimų —
Tačiau giesmė mūs Krašto Saulei
Įaudrino mane------ ir saldžiai apsvaigino--------

Kodėl tada tos laimės prieangio šešėliuos 
Pasivaideno man laukuos vientulis,
Besiblaškąs pavasario agonijoje, beržas 
Su kruvinų sulos lašų šaltiniais? Ir baimės

Obelaitė Danutės Bindokienės nuotrauka

Daužoma širdis drebėjo griaustiniu —
Tave — savo vienintelį — prarast------

Ak, Medi mano, sodyboj mūsų pasodintas —
Užuovėja vienatinė senatvės vėjuos------
Likau tik lapas vėtroje —
Be gležno pumpuro, bežiedė----------
Raudų liūtim aš išsiliejau,
Ir žodžių potvyniu užpyliau lyg banga —
Ir ašarų grandinėmis norėdama Tave pririšti 
Prie namų —

---------- Ir išėjai
Audringo lapkričio vėjuotą naktį.
Ir paukščio giesmę,
Ir saulės vyzdį išsinešęs su savim----------

Dabar taip tykiai byra mano dienos — 
Nužydę obelų ir vyšnių trupantys žiedai —
Ir nors pavasario ugningi pirštai 
Žvakutę tulpės man darželyje įžiebia 
Nušviesti pėdas vienišas senatvės —
Aš tulpių degančioj liepsnoj
Regiu, Sūnau, tik Tavo skruostus----------

Ir kai pavasarių naktim aš pabundu — 
Girdžiu — tik vėjas skambina 
Konvalijų varpeliais.
Žolė neatneša man Tavo žingsnių------
Budžiu, nebodama dienų, nei valandų,
O žydi dulkėse tyla — ir tuščias kelias------

Nejau,kaip pienės pūkas sausroje, 
Viena atodūsyje vėjo dingsiu?------

amatas, tad juo vertėsi dau
giausia totoriai ir lietuviai, 
mažiau kitų tautybių. Po sovie
tinės kolektyvizacijos kailiadir- 
bystės amatas buvtf sunaikintas 
politinėmis ir ekonominėmis 
priemonėmis. Reikia pagirti au
torę Janiną Morkūnienę už jos 
daugiametį kantrų darbą, iš 
esmės praturtinusį etnografinę 
literatūrą.

Trečioji studija yra Irmos 
Šidiškienės „Tautiniai dra
bužiai lietuvių kultūroje (XIX a. 
pab. — XX a. pr.)”. Iliustruotas 
tekstas užima 77 puslapius ir 
mokslinis bagažas — nuorodos, 
priedai, iliustracijų metrikos ir 
santrauka — 25 puslapius, tad

apie trečdalį. Kitose studįjose to 
mokslinio bagažo kiek mažiau, 
bet jis neišvengiamai reikalin
gas tokio pobūdžio leidinyje. Ši
diškienės studįjoje nagrinėja
mas įvairių sluoksnių žmonių 
darbas, kuriant tautinius rūbus 
— vizualią tautinę išraišką. Et
nografinė literatūra iki dvide
šimto amžiaus vidurio apima 
kaimo žmonių aprangos istoriją 
iki to laikotarpio, kai jų dra
bužiai suvienodėjo su miesčio
nių. Autorė pateikė išsamią ty
rinėjimų ir literatūros apžvalgą. 
Šios studijos pagrindiniai šalti
niai yra: periodika, ikonogra
finė medžiaga muziejuose ir ar
chyvuose, drabužių eksponatai

muziejuose ir pas žmones. Be 
to, autorė apklausė daug kai
miečių etnografinėse ekspedici
jose. Veikalo turinys sudarytas 
iš šių dalių: tautiškumas dra
bužiuose; moteriškų tautinių 
drabužių paplitimas ir savitvar- 
ka; norminimo pradžia; vaikų 
tautiniai drabužiai; tautišku
mas vyrų aprangoje. Visa tai 
pailiustruota fotografijomis ir 
piešiniais, bet tai ne albumas, 
kurių buvo Lietuvoje išleista se
niau ne vienas.

* * *

Abiejų Lietuvos etnologijos 
tomų suredagavimas yra nuo

sekliai vienodas, kaip reikalin
ga prestižiniam moksliniam lei
diniui. Mokslinė redaktorė yra 
profesorė dr. Regina Merkie
nė. Jos talkininkų per abu to
mus yra dešimtys. Kaip ir dau
gelis naujų knygų Lietuvoje, 
taip ir šios turi tarptautinės 
bibliofijos I SBN numerius. 
Knygos kietai įrištos su spalvo
tais viršeliais. Popierius labai 
geras. Tiražas — 800. Kaina 
nepažymėta. Turbūt, knygynuo
se nepardavinėjama.

Geriausi įstatymai, kurie 
žmones ne skirsto, bet vienija.
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SAJOS KOMEDIJA „SAVAITGALIO ROMANAS” MUSŲ SCENOJE
Ar seniai teko vasaroti Pa

langoje? O štai, mes, Los An
geles lietuviško teatro mėgė
jai, buvome persikėlę į šį nuo
stabų kurortą, stebėjome iliu
zinį gyvenimo vaizdelį teatro 
scenoje. K. Sajos komediją 
„Savaitgalio romanas” Los An
geles Dramos sambūris suvai
dino šių metų kovo 28 ir 29 d., 
vėsų Kalifornijos pavasarį, kai 
vos keletą mylių nuo Šv. Ka
zimiero parapijos atitolęs Hol- 
lyvvood miestas gyveno garsio
jo „Titanic” filmo įspūdžiais ir 
Oskarų apdovanojimų įkarš
čiu. Mes, lietuviško teatro lan
kytojai, savo aktoriams neža
dėjome nei apdovanojimų, nei 
reklamos, nei galvą svaigi
nančių sumų. Tačiau visi, 
prisidėję prie šio renginio, nu
sipelnė didelio dėkingumo už 
įdėtą daugiau kaip pusmetį 
trukūsį darbą ir gražią inten
ciją tęsti lietuviško teatro 
tradicijas, tobulinti save ir 
žiūrovą.

Algimanto Žemaitaičio re
žisuota Sajos pjesė pratęsia 
komedijų srautą mūsų sce
noje, parodydama šių dienų 
gyvenimo vaizdelį, rašytojo 
matomą komišką pradą jame, 
krypstantį ir į liūdesę, ir į ab
surdą. Įvykių čia nedaug, o ir 
jų trukmė labai trumpa. Štai 
buhalteris Rapolas Vabalas, 
netikėtai atvažiuoja į Palangą, 
norėdamas maloniai nustebin
ti savo atostogaujančią žmoną 
Magdutę. Bet ši, smagiai lei
džianti laiką su vadinamu Pa
langos „Liūtu”, nei kiek ne
sidžiaugia nelauktu svečiu. Į 
šių įvykių srautą įsijungia ir 
vasarnamio savininkė Kopūs- 
teliavičienė, bei tuo metu va- 
sąrojąptys Vikis ir Kristina. 
Labai gaila vargšo Vabalo, kai 
jis naktį turi praleisti šuns 
būdoje, kai žmona atmeta jo 
atvežtas kaimiškas gėrybes, 
dešrą, medų ir kiaušinius, kai 
išgadina jį apdriskėliu ir 
stuobriu, ir prisipažįsta nie
kada jo nemylėjusi. Nusivylęs 
žmona ir gyvenimu, Rapolas 
sugalvoja meistriškai pasikar
ti, tuo pagąsdinant visus jam 
nusikaltusius. Per tą laiką jo 
emocijos atšąla, o visa padėtis 
pasirodo pakenčiama, kai jis 
randa Kopūsteliavičienės 
užuojautą, o Palangos „Liū
tas”, parodęs savo bailumą ir 
gėdingai apsivogęs, pasitrau
kia nutaręs, kad „svetimų bo
bų jam nereikia”.

Pjesėje pavaizduotos žmo
nių būdo ypatybės smarkiai 
sutirštintos K. Sajai būdingu 
aštrumu, nepaisant sveikos 
logikos dėsnių. Šie veikėjų 
bruožai nesikeičia įvykių ei
goje, tačiau jie susikerta tar
pusavyje, sudarydami visos 
situacijos paradoksalumą, 
sunkiai įsivaizduojamą rea
liame gyvenime. Išsipusčiusi, 
savo vyrą koneveikianti Mag- 
dutė paryškina Rapolo geru
mą, nuolankumą ir sąži
ningumą. Plaukus susilaižęs 
„frantas” Liutkus netrukus 
atsiskleidžia kaip bailys, iš
tižėlis, labai išjuoktas kome
dijos gale, nes Vikis, gydyda
mas jį nuo apsimesto infark
to, paduoda liuosuojančių 
vaistų... Taigi, jei į spektaklį 
žiūrėsime kaip į karikatūrinį 
piešinį, suprasime, kodėl ra
šytojas, o juo sekdamas ir re
žisierius tokią neįprastą si
tuaciją sukūrė.

Ši komedija žiūrovą pa
traukia gyva nuotaika ir ko
miškais dialogais bei situaci
jomis. Štai spektaklio pra
džioje šeimininkė miega šuns 
būdoje, nes visas vasarnamis 
išnuomotas. Vėliau jai kompa
niją palaiko ir Vabalas, kuris

Po K. Sajos komedijos „Savaitgalio romanas” spektaklio Los Angeles lietuvių scenoje. Iš k. — Haraldas Mockus, 
Paulius Jasukonis, Raiša Urbonienė, Algimantas Žemaitaitis, Ema Dovydaitienė, Amandas Ragauskas, Ramu
nė Vitkienė, Fredas Prišmantas ir Sigutė Mikutaitytė-Miller.

sunkiai prisitaiko kaip ten 
įlysti, o ryte skubėdamas ap
siauna šeimininkės batais. 
Šiuos batus grąžindamas,

rūpestingai išblizgina juos Pa
langos „Liūto” kaklaraikščiu. 
Įvykių eiga nuo linksmumo 
pereina į minorinę nuotaiką, 
kai Vabalas sugalvoja pasikar
ti. Tada . ir pradedi galvoti, 
negi šitokia giedra komedija 
baigsis tragiškai? Tačiau liūd
ną nuotaiką greit nuskaidrino 
neįprasta korimosi „technika” 
ir Vabalo sumanymas pavaiz
duoti pakaruoklį, nubaudžiant 
visus jam nusikaltusius.

Režisieriaus ir aktorių su
kurti paveikslai paryškina pa
grindinį K. Sajos plunksnos 
užmojį —juoką, čia linksmą ir 
geraširdį, kartais piktą ir iro
nišką, ar net pro ašaras pra
siskverbiantį. Kartais įvykių 
sraute susigriebi — gal čia 
juoktis nederėtų, juk situacija 
visai ne linksma... Visa kome
dija sudaro vientisą nuotai
kingą, sudėtingų gyvenimo 
problemų nesprendžiantį, bet 
meistriškai, žmonių ydas pa
juokiantį vaizdelį. Muzikos 
įtarpai, paruošti Pauliaus Ja- 
sukonio, pagyvina skaidrią 
nuotaiką, mintį, kad gyvenime 
sielotis vistiek neverta.

Šiame spektaklyje vaidinę 
aktoriai, jau ne pirmą kartą

Čikagoje — romantiškos „naktinės 
personos” iš Vilniaus

RAMUNĖ ZDANAVIČIŪTĖ

Lygiai prieš šešerius metus, 
būtent 1992 metų gegužę, Aras 
Vėberis ir Alanas Chošnau įra
šo pirmąjį radijo singlą „Mes 
paukščiai”, ir tai yra „Naktinių 
personų” gyvavimo pradžia. 
1993 metų rudenį Andrius Ma
montovas įgroja pirmąjį grupės 
albumą „Muzika ir daugiau”. Po 
to eina albumai „Ramiai” 
(1994), „Tiems, kurie mūsų ne
girdi” (1995) „Pažvelk kitaip” 
(1996). Pastarasis atnešė duetui 
milžinišką populiarumą. Kaip 
iš gausybės rago pasipylė kon
certai. 1993 metų pavasarį vyk
sta didelis „Naktinių personų” 
koncertinis turas po Lietuvą. 
Koncertai veja vienas kitą ir tą 
lemtingą vasarą. Lemtinga, nes 
rugpjūčio 21 dieną autostrados 
35-ame kilometre skubėdami į 
renginius Palangoje ir nesuval- 
dę dideliu greičiu skriejančio 
automobilio, muzikantai paten
ka į avariją. Arui plyšta plautis, 
lūžta keli šonkauliai, Alanui — 
trys kaklo slanksteliai. Skubėji
mas nutrūksta...

Aras palieka ligoninę gana 
greitai, po dviejų savaičių, ta
čiau Alanas — tik po keturių 
mėnesių. Rudenį grupės reika-

dalyvavę scenoje, sukūrė įsi
mintinus paveikslus. Gausių 
ovacijų susilaukė Haroldas 
Mockus, vaidinęs Palangos 
„Liūtą” — Liutkų. Smagiai 
prajuokino žiūrovus jo rafi
nuoti judesiai, pabrėžtina sa
vimeilė ir dabitiškumas. Juo
kėmės ir sielojomės stebėdami 
Amando Ragausko sukurtą 
Rapolo Vabalo odisėją. Šio 
aktoriaus ištikimas bendravi
mas su Los Angeles lietuvių 
teatru prasidėjo beveik nuo 
pradžių, kai jis su šeima 1990 
m. paskutinę dieną paliko 
savo gimtąjį Kauną ir naujojo 
dešimtmečio gyvenimą pra
dėjo Kalifornijoje. Vabalas 
ypatingai įdomus savo veido 
išraiška, kuri korimosi scenoje 
nepamainomai linksmino žiū
rovus.

Ramunė Vitkienė atliko 
šeimininkės Kopusteliavičie- 
nės vaidmenį. Ji scenoje 
šiurkšti ir storžievė, išraiš
kingai griebiasi už klubų, gar
siai įrodinėja savo tiesas. Gali 
pagalvoti, iš kur Ramunė, gy
venanti Los Angeles pajūryje, 
tiek sodraus kaimiškumo pa
sisėmė. Raišai Urbanienei te
ko koketės Magdutės vaid
muo. Jos vaidybai nestigo di
delės energijos ir įkvėpimo, 
kuris atskleidžia jos patirtį 
scenoje. Trumpesnį vaidmenį

Alanas Chošnau ir Aras Vėberis

lūs pradeda tvarkyti buvęs „Fo” 
vadybininkas, čikagiečiams jau 
neblogai pažįstamas Artūras 
Butkevičius. Praėjusių metų 
gruodį muzikantai pagaliau vėl 
susitinka studijoje ir įrašo pir
mąjį naujo albumo singlą „Ke
lyje”. Kuriamas ir naujas gru
pės įvaizdis — juo rūpinasi ele
gantiškasis dizaineris Seržas 
Gardžumianas. Kovo mėnesį 
išleidžiamas ir pats albumas 
„Atvirai”, o ką tik su didžiuliu 
pasisekimu baigėsi dar vienas 
grupės koncertinis turas.

Šiemet, beje, pasipylė ir pre
mijos: „Bravo” statulėlė 1998 
metais iriausiai grupei, „Ra
diocentro” klausytojai taip pat 
pripažino „Naktines personas”

atliko Sigutė Mikutaitytė- 
Miller, kuri taip pat, progai 
esant, skaito lietuvišką poe
ziją, dainuoja estradines dai
nas ir augina mažą dukrelę 
Laną. Fredo Prišmanto atlik
tas Vikio paveikslas paryš
kina ir paaiškina pagrindines 
komedijos situacijas. Jis tik
ras Sambūrio veteranas, daly
vaujantis vos ne kiekviename 
spektaklyje.

Dėkojame aktoriams, reži
sieriui Algimantui Žemai
taičiui ir visiems, prisidė- 
jusiems darbu prie šio rengi
nio.

Dekoracįjas sukūrė Paulius 
Jasukonis, apšvietimą tvarkė 
Algis Mantas, kostiumais pa
sirūpino, kaip įprasta, Ema 
Dovydaitienė.;

Los Angeles teatro mėgėjai 
tikisi sulaukti ir naujų pasta
tymų ateityje. Sambūrio vado
vybė vėl spręs klausimą, kokį 
dramos žanrą pasirinkti, kur 
gauti gerų, originalių pjesių, 
kurios atitiktų jaunesnių ir 
vyresnių žiūrovų skoniui. Tuo 
tarpu rudenį pamatysime 
Telšių dramos teatrą, kuris, 
besilankydamas Los Angeles 
ir dar keliuose Amerikos 
miestuose, parodys lietu
viškas piršlybas. Iki ateinan
čių susitikimų mūsų scenoje!

Asta Pakuckienė

geriausia grupe, o jų dainos 
„Sukasi ratu” — geriausiu pra
ėjusių metų kūriniu.

Ir štai „Naktinės personos” 
skrenda per vandenyną. Šių 
metų gegužės 16 dieną, šešta
dienį 8 v .v., jų koncertas įvyks 
Čikagoje, Jaunimo centro di
džiojoje salėje.

Kas iš tikro lauks manęs
Nežinomam krante
Ar apgaulė, ar tiesa
Savam draugų rate...”

(„Kelyje”)
„Naktinės personos” — mes 

laukiame Jūsų! O kol kas — su
sipažinkime nors neakivaiz
džiai. Alanas Chošnau, gru
pės vokalistas, 24 metų am
žiaus. Gimė Vilniuje, — šeše-

Folklorinis ansamblis
„Delčia” Čikagoje

EGLĖ IVINSKIENĖ

Neseniai Chicago Cultural 
center vykusiose lietuviškos 
kultūros dienose pasirodė nau
jas folklorinis ansamblis „Del
čia”, nustebinęs susirinkusią 
auditoriją netikėta, autentiška 
senovinių liaudies dainų pro
grama. Kas mes, iš kur mes, ir 
ką mes dainuojame — čia ir no
riu papasakoti.

Folklorinio ansamblio idėja, 
skatinama kelių folkloro mylė
tojų, knibždėjo mano galvoje jau 
pora metų, bet vis neatsirasda
vo konkrečios progos jai įgyven
dinti. Iš pradžių susirinkdavom 
dviese, paskui trise ir keturiese, 
pasidainuodavom savo malonu
mui, pakoncertuodavom įvai
riom progom Algimanto Kezio 
„Galerijoje”. „Delčia” gimė visai 
netikėtai, savaitę po Velykų, 
kai buvome pakviesti padainuo
ti vietoje neatvykusios iš Lietu
vos grupės. Per dvi savaites, re
petuodami beveik kasdieną, su- 
ruošėme valandos trukmės pro
gramą ir žengėme į sceną.

Tiesą sakant, mes, ansamblio 
nariai, buvome patys maloniai 
nustebinti tokio pasisekimo, 
nes prieš koncertą visai neįsi
vaizdavome ko tikėtis: kaip bū
sime sutikti, kaip ištvers lietu
vių kalbos nesuprantantys ame
rikiečiai valandos laiko progra
mą. Bet jaudinomės be reikalo: 
nebuvo bėgančių iš salės, nors 
programa išaugo iki pusantros 
valandos, žiūrovai labai susi
domėję klausė ir dainų, ir pa
sakojimų, ir, mūsų vadovauja
mi, net labai nuoširdžiai mokėsi 
poros sutartinių.

Manau, kad mums pavyko su
daryti įdomią, linksmą, bet kar
tu ir labai turiningą programą, 
parodyti, kad mūsų senoliai dai
nuodavo ir džiaugdamiesi, ir 
liūdėdami. Kad žiūrovams būtų 
aiškesnė kiekvienos dainos 
prasmė, pasakojome apie ritua
lus ar papročius, per kuriuos 
tos dainos būdavo dainuojamos.

Paminėdami neseniai praėju
sias Velykas ir Jurgines, daina-

rius metus gyveno pas tėvą 
Bagdade. 1995 metais baigė Už-’ 
sienio kalbų ir ekonomikos kole
giją. Mėgsta skaityti ir maudy
tis. Mėgstamiausia spalva — 
balta, gėlės — visų spalvų ro
žės.

Alanas prisipažįsta, kad po 
avarijos nori būti tarp žmonių, 
pradėjo vertinti gyvenimą, svei
katą, dar labiau tikėti Dievu,o į 
naujas dainas sudėjo daug mei
lės — draugams ir visiems ki
tiems žmonėms.

Aras Vėberis, tekstų ir mu
zikos autorius, gitaristas, 28 
metų amžiaus. Gimė Vilniuje. 
Penkerius metus dainavo 
„Ąžuoliuke”. Du kartus įstojo į 
Vilniaus universitetą (1988 me
tais į Taikomosios matematikos 
specialybę, kur baigė du kur
sus. O 1992 metais į ekonomi
kos specialybę, kur baigė tris 
kursus). Mėgstamas užsiėmi
mas — skaityti, mėgstamiausi 
rašytojai — Remarųue, Erich 
Maria, Albert Camu. Geriau
sias pasaulio dailininkas — Sal- 
vador Dali. Mėgstamiausia 
spalva — raudona.

Aras apie save sako, kad yra 
kompanijos žmogus, nors kar
tais norisi pabūti vienam. Iš lie
tuviškų dainų jam labiausiai 
patinka lyriškosios — Laimaus, 
Saulės ir Gyčio „Atsiprašau”, 
Pelenų „Lopšinė”, Žvagulio „De
šimt žingsnių...”. Gyvenime la
biausiai vertina meilę.

Vakare kai mėnuo kalba su
žvaigžde

Ir mieste kai žmonės miega
paslapčia

Pabundu apimtas švelnios
palaimos

Ir jaučiu kaip plaka man
širdis...’

(„Aitvarai”)

vome keletą pavasario ciklo 
dainų. Pavasario ritualai būda
vo labai svarbūs mūsų seno
liams, nes jie lemdavo visų atei
nančių metų sėkmę. Per Jurgi
nes žmonės, nešdami duonos 
kepalą ir margučius, dainuoda
mi sutartines, apeidavo savo 
laukus. Duoną ir margučius už
kasdavo gale lauko į žemę, kad 
derlius būtų kuo didesnis. 
Kreipdamiesi į šventą Jurgį, jie 
dainuodavo sustoję pulkais ant 
skirtingų kalvų, vienas pulkas 
pradėdavo, o kitas atliepdavo:

Jurja, duok šilumą,
Jurja, leisk žaliumą,
Jurja, augink rugius,
Jurja, kad duonelės būtų.
Kuo garsiau dainuodavo, tuo 

didesnis turėdavo būti derlius.
Dainavome per koncertą ir 

pora lalautojų dainų, kurias se
novėje dainuodavo vyrai, trauk
dami per kaimą ir prašydami iš 
merginų margučių. Kad sukeltų 
kuo daugiau triukšmo ir mergi
nos iš toli išgirstų .lalautojus 
ateinant, jie su pasibarškindavo 
įvairiais barškučiais, kartais 
smuikui ar būgnui pritariant. O 
mums per koncertą Aušra Ve- 
ličkaitė skambino senovinėmis 
kanklėmis.

Viena įdomiausių mūsų pro
gramos dalių — sutartinės. Ty
rinėtojai mano, kad jos kilo iš 
senovinių ritualinių šokių, ku
riuos Lietuvoje, skirtingai nuo 
kitų tautų, atlikdavo ne vyrai, o 
moterys. Seniausių užrašytų su
tartinių tekstai visai paprasti, 
dažnai tik trijų žodžių („Ryto 
rasa krito”), dažnai visai mums 
nebesuprantami („dijuto kalna- 
li”). Bet jos žavi savo keistu 
skambesiu, ausiai neįprastais 
sąskambiais, turėjusiais, matyt, 
magišką reikšmę. Manoma, kad 
sutartinės pasiekė mūsų laikus 
iš devinto šimtmečio. Jų auten
tišką skambesį ir ritualinį šokį 
mes pabandėme savo progra
moje atkurti.

Didelė mūsų programos dalis 
buvo vestuvinės dainos. Bet ne
norėjome žiūrovų varginti tikrai 
liūdnomis dainomis, kuriose 
jaunoji aprauda savo sunkią 
dalią, ištekėjus už pijoko berne
lio, ar skundžiasi savo motulei 
anytos ir nemylimo vyro už
krauta darbų našta. Parinkome 
linksmesnes vestuvių dainas, 
kuriose priekaištaujama vyrui 
pijokui laidokėliui („aš pas savo 
motulį kaip roželė langely, o 
pas tave pijokėli, o pas tave lai- 
dokėli, kaip šluotelė kampe
ly...”), ar šaipomasi iš Žalnie
riaus mandrumo („oi neik se
sute už Žalnieriaus, žalnierėlis

mandras buvo...”).
O linksmiausia dalis — vaišių 

dainos. Jokios šventės, jokios iš
gertuvės neapsieidavo be dainų 
(„vis geriam ir geriam, mažai 
dainuojam, — pamesma gerti, 
imsma dainuoti...”). Vienos vai
šių dainos liūdnos, kur bernelis 
dažniausiai gailisi prauliavotų 
jaunų dienelių ar pragerto žir
gelio, kur mergelė varo pasi
gėrusį bernelį iš karčiamėlės 
namo. Kitos humoristinės, apie 
alučio gardumą ir šeimininkų 
suktumą („bitutės neštas saldus 
saldus, o bitinėlio kartus kar
tus; bitutės neštą aš pats iš
gersiu, o bitinėlio sveteliams 
duosiu...”), ar apie nuotykius 
geriant. Daugelis dainų rodo, 
kad senovės lietuviai, ypač že
maičiai, mokėjo ne tik rimti bū
ti, bet įvairiom progom nevengė 
ir pablevyzgoti („kam tas ra- 
zums ant seina, jei ne veina vai- 
nįika?..”)

Čia, išeivijoje, yra susiforma
vęs savitas požiūris į liaudies 
dainas, šokius, meną, tautosa
ką. Čia susikūrę dainų ir šokių 
ansambliai dainuoja profesiona
lių kompozitorių chorams pri
taikytas liaudies dainas, šoka 
profesionalių choreografų aran
žuotus liaudies šokius. Šiuneno 
šaka yra puoselėjama ir Lietu
voje — tai liudija dainų ir šokių 
ansamblių, kasmet pasirodan
čių Dainų šventėje, gausa.

Kita šio meno forma, Lietu
voje kuriama daugybės folklori
nių ansamblių, čia, išeivijoje, 
yra mažai žinoma. Mūsų an
samblis čia yra savitas tuo, kad 
mes dainuojame autentiškas 
lietuvių liaudies dainas taip, 
kaip mūsų senoliai jas dainuo
davo, susirinkę per talkas, 
šventes, gindami naktį gyvulius 
ar grįždami saulei leidžiantis iš 
ganyklų. Kartais tas dainas 
lydėdavo smuikelio, kanklių ar 
dūdmaišio melodija, bet daž
niausiai jos būdavo dainuoja
mos vienos, be jokio instrumen
to pritarimo. Dainuodavo žmo
nės kas kaip mokėjo, vieni ge
riau, kiti prasčiau, bet daina 
buvo jų gyvenimo dalis, pade
danti sunkią valandą vargą 
vargti.

Taip dainuojam ir mes, kaip 
tie senieji žmonės, atrasti Lie
tuvos kaimuose ir dar prisime
nantys iš savo senelių pavel
dėtas dainas, mus išmokė.

Pasiklausyti mūsų atliekamų 
senovinių liaudies dainų bus 
galima Lietuvių dailės muzie
juje, Lemont, Illinois, ateinantį 
penktadienį, gegužės 15 dieną, 
7:30 v.v.
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