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Naują profesinės kultūros tiltą į 

Lietuvą tiesiant 
Loreta Venclauskienė 

Neatsimenu nė vieno pasta
rąjį dešimtmetį Čikagoje įvy
kusio muzikinio išeivijos ren
ginio, kurį aprašant* nebūtų 
pareikšta kompromisinių min
čių. Štai opera vis „tebegy
vuoja", dainų ir šokių šventės 
„įąr neatgyveno savo laiko", 
įvairių organizacijų, bendruo
menių pokyliai, lėšų telkimo 
pietūs neapsieina be daininin
kų (nebūtinai lengvojo žanro!), 
jų ansamblių ir kitų, įvairiais 
instrumentais griežiančių, pa
sirodymų. 

Nejučia, lyg nepastebėdami, 
įpratome pačią muzikos meno 
sampratą sieti su dalykais, 
kurie maža bendra teturi su 
gero muzikinės kultūros lygio 
sąvoka apskritai. Tikra teisy
bė, kad .prieškario nepriklau
somos Lietuvos kultūrinio gy
venimo ilgesys skatino poka
rio ateivius burtis dainai ar 
šokiui, vedė į dramos studiją, 
fortepijoho, smuiko klases, 
kvietė tįsti skautų, įvairių ki
tų, kultūros ir visuomenės, or
ganizacijų veiklą. Tada, prieš 
ketvertą dešimtmečių, lietu
vybės vardan nemažai buvo 
nuveikta. 

Tačiau} antroji ir trečioji mū
sų tautiečių karta lietuvybę 
kitaip supranta. Tėvų ir sene
lių kraštui atsikūrus kaip 
valstybei, lietuviškomis šakni
mis besidominčių jaunų žmo
nių dėn)esys susitelkia į norą 

šiai valstybei padėti. Visi sie
kiai ir darbai dabar savaime 
krypsta tarptautinio vertini
mo link. Menas šiuo požiūriu 
taip pat ne išimtis. Meistriš
kumo ir tautinės tapatybės 
sąveikos klausimai šiandien 
yra nemažiau svarbūs nei 
prieš šimtmetį, kada palygin
ti, uždaresnę ir bemokslę lie
tuvių išeivių visuomenę muzi
kos srityje atkakliai lavino 
pirmosios lietuviškos operos 
kūrėjas Mikas Petrauskas. 

Tuo metu, ir vėliau, daug 
pastangų buvo dėta, įvairiais 
muzikavimo būdais telkiant, 
išlaikant a r atgaivinant lietu
vybę Amerikoje. Kažkada tai 
atliko gausūs parapijų chorai, 
Antano Vanagaičio muzikinė, 
aktorinė, žurnalistinė (humo
ro žanrą itin mėgusi) veikla. 
Po 'Antro pasaulinio karo at
blokštųjų gausus kultūrinis 
kraitis taip pat, deja, jau nu
sėdo į išeiviškos kultūros is
torinę dirvą. Tačiau Draugo 
jubiliejui skirtas, tris chorus 
suvienijęs, koncertas, regis, 
žadina viltį, kad šio žanro ba
ruose sulauksime reikšmingų 
pakitimų. 

Clevelandft Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos 
chorui „Exultate" Rita Čyvai-
tė-Kliorienė vadovauja nuo 
1982 metų, choro įkūrimo pra
džios. Pora metų anksčiau To
ronte susibūrusiam chorui 

Visi trys dirigentai grižo i sceną koncerto pabaigoje ir dirigavo 
jungtiniam chorui, kuris, publikos plojimų i&prasytas, įspūdingai 
pakartojo Handel „Alleluja". ii kaires: Darius Polikaitis, Dalia 
Viskontienė ir Rita Kliorienė. Nuotr. Jono Kuprio 

„Volungė" iki šiol sėkmingai 
diriguoja jo įkūrėja Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė. Va
karų Vokietijoje, Hanau, įkur
tas (1945 m.) ir Čikagoje vė
liau atgaivintas, Lietuvių me
no ansamblis „Dainava" yra 
bene vienintelis išeivių cho
ras, kaip mėgstama sakyti, 
„ištvėręs visus laiko bandy
mus". Nuo 1988 metų Dariui 
Polikaičiui „Dainavai" pradė
jus vadovauti, ansamblis pa
laipsniui atgavo jėgas, sus
tiprėjo ir šiandien jo choras 
pajėgus atlikti tiek sudėtingą 
klasikinės, tiek naujos moder
niškos muzikos repertuarą. 

Žinia, tik choro žanre 
įmanoma suburti dainininkus 
mėgėjus ir — talentingai dir
bant — pasiekti lygio, pajė
gaus varžytis su šios srities 
profesionalais. Būtent šia 
linkme pabrėžiama mintis 
apie realią galimybę naujam 
atlikėjiškos kultūros židiniui 
rastis, kurį vertinant, jokių 
kompromisų nebereiktų pasi
telkti. 

Draugo jubiliejui trijų cho 
rų suruoštas koncertas iš es
mės buvo vieno, daugiau nei 
šimtą dainininkų vienijančio, 
būrio sėkmingas ir įdomus pa
sirodymas. Sėkmingas todėl, 
kad meistriškumu prilygo pro
fesionalams, o įdomus — kad 
suteikė progą atvirai pasvars
tyti meniškai atliktos progra
mos muzikinio stiliaus sa
vybes. 

Pirmoje dalyje skambėjo lie
tuvių kompozitorių kūriniai. 
Penkias, įvairaus stiliaus ir 
laikotarpio dainas įspūdingai 
dirigavo Rita Kliorienė. Bro
niaus Kutavičiaus „Papartis" 
(žodž. Sigito Gedos) balsuotės 
paprastumu, jaukia posmų 
monotonija priminė labiau 
skaidriam vaikiškų jausmų 
pasauliui artimą muziką, ku
rią jungtinis moterų choras ir 
solistė Kristina Kliorytė- gra
žiai padainavo. (Kūrinys, jei 
neklystu, yra autoriaus kūry
binio kelio pradžios opusas, 
todėl jame dar nedaug tipiškai 
kutaviškų tolesnės stilistikos 
elementų). Sodriai ir harmo
ningai nuskambėjo jungtinio 
vyrų choro sugiedota lietuvių 
chorinės muzikos klasiko Sta
sio Šimkaus subalsuota liau
dies daina „Ūžia girelė". 

I balsų tinklą įpinti sekun-

Muz. Darius Polikaitis. 

džių intervalai naujoviškai 
nuspalvino Vytauto Montvi
los, Mykolo Karčiausko žo
džiais sukurtą dainą mišriam 
chorui „Saulė teka". Tačiau 
Vidūno muzika ir eilės dainai 
„Lietuva, brangi šalele" kažin, 
a r nebūtų ' buvusios įspūdin
gesnės, jei būtų atsisakyta ne 

itin išradingos ir skambios Vy
tauto Juozapaičio harmoni-
zuotės... O Balio Dvariono 
„Kupolinis" (Joninių daina) 
liaudies žodžiais tarsi atėjo į 
rimtą koncertą ne džiugiai ri
tualiniu, o savaip blankiu, ste
reotipišku, sovietų metais į 
dainų šventes įkyriai bruktu 
„optimizmu". Minėto įspūdžio 
neprislopino nė gerai paruošta 
Ritos Kliorienės orkestruotė. 
Antroje koncerto dalyje pui
kiai padiriguota gloria pobū
džio muzika — Jacobus Gai
lus psalmė ir Georg Friedrich 
Handel „Alleluja"' — betgi su
grąžino klausančio sielon tau-
raHS džiaugsmo nuspalvintą 
pasaulį. 

Jungtinis choras specialiai 
šiam koncertui paruošė du 
stambius šiuolaikinės muzi
kos kūrinius: lietuvių kompo
zitoriaus Jono Tamulionio (g. 
1949 m.), Justino Marcinke
vičiaus žodžiams. „Tėviškės 
giedojimus"' chorui, sopranui, 
altui, tenorui ir instrumentų 
ansambliui, ir anglu šiuolai
kinio kompozitoriai.;- John 
Rutter 'g. 194"> :n. ..Gloria" 
chorui, dviem- .-opmr..-irn>. .<.'. 

Visos nuotraukos iš Draugo sukaktuvinio koncerto, įvykusio š.m. 
gimnazijos auditorijoje. Jų autorius — Jonas Kuprys. 

tui ir instrumentų ansamb
liui. 

Abu kompozitoriai gali būti 
palyginami tiek amžiumi, tiek 
pomėgiu kurti chorinio žanro 
kompozicijas. Tačiau tuo, re
gis, panašumai užsibaigia, ne
paisant tai, kad komponavimo 
eigoje jie pasinaudoja gana 
panašiomis modernios išraiš
kos galimybių asociacijomis. 

Vokalinės muzikos kūriniuo
se poezijos paskirų žodžių ir 
poezijos tekstų prasmių lau
kai retai kada susikerta. Čia 
suveikia skirtingi laiko me
chanizmai: žodis pirmiausiai 
sąveikauja su akust inėmis 
tarties sferomis, o poezijos 
minčių visumą nulemia kūri
nio eigos, žodžiais aprašymui 
sunkiai pasiduodantys muzi
kinės įtampos pasireiškimo 
būdai. 

Justino Marcinkevičiaus 
„Tėviškes giedojimų" eilėdara 
muzikali, o filosofinė sklei
džiamų nuotaikų potekste ta
rytum amžinai linguoja meilės 
tėvynei glėbyje. Betgi ir ge
riausios poezijos pagrindu su
kurta muzika visais atžvil
giais yra kitas kūrinys. Jono 
Tamulionio atveju — gana pa
viršutiniškos koncepcijos, bet 
;,nk:i:ik.'ii:i.:: ;\:<!etingos muzi
ku:':- Kulius. Dalios Viskon
t i i.t'S v: i i v : i - . / ;H : : ' iH> 

choras, solistai Virginija Bruo-
žytė-Muliolienė, ' Danguolė 
Radke ir Marius Polikaitis bei 
instrumentinė grupė šį kūrinį 
atliko puikiai, pabrėždami vi
sa, kas jame yra patraukliau
sia. Galimas daiktas, kad ne
pažįstantiems šiuolaikinės lie
tuvių muzikos skirtingų auto
rių žodyno. Jono Tamulionio 
kūrinio kalba pasirodė naujo
viškai lietuviška. Tačiau šiek 
tiek giliau susipažinusiems su 
įžymiausių šiuolaikinės lietu
viškos muzikos kūrinių stilis
tika, Tamulionio „Tėviškės 
giedojimų" antroji dalis („Iš 
tolo atplaukia..."; atmintyje 
susikirs su jau girdėtais, iš 
kitų autorių atklydusiais, 
struktūriniais sprendimais; 
panašiai ir trečioje dalyje 
(„Sesuo tylioji..."), muzika per
nelyg artimai nubanguoja į 
kito kompozitoriaus spektak
liui skirtos muzikos („sesuo 
žydrioji"...) tematinius vande
nis. Tokių panašumų įžiūrėji-
mas gai ir būtų smerktinas, 
jei „Tėviškės giedojimų" kaip 
vientiso ciklo visuma nebūtų 
pernelyg eklektiška. 

Šiuo požiūriu John Rmter 
„Gloria" yra aukščiau aprašy
to kūrinio stiliaus priešingybe. 
Nors čia galima sutikti arba 
nesutikti su autoriaus pasiū
lyta muzikinės estetikos inter
pretacija, nedraudžiama nei 

lapkričio 28 d. Mother McAuley 

prieštarauti, nei pritarti ir 
kompozitoriaus kalboje aki
vaizdžiai pasireiškiančiai ma
sinės kultūros intonacinei 
įtakai, tačiau svarbiausia kit
kas — įspūdinga dramatur
ginė įtampa, sumaniai '„sty
guojamų" kulminacijų ir ato
slūgių sekos, virtuoziška inst
rumentuote? palyda. Be abejo, 
tokį įspūdį susidaryti padėjo ir 
šiuo kartu puikus choro, so
lisčių Virginijos Bruožytė^-
Muliolienės, Rimos Polikaity-
tės ir Danguolės Radke bei 
dirigento Dariaus Poiikaiči o 
pasirodymas. 

Nesunku įsivaizduoti, kiek 
daug ne tik kūrybinio, bet ir 
organizacinio darbo buvo įdė
ta, ruošiant Draugo jubiliejinį 
koncertą. Visus sunku sumi
nėti. Tačiau be Dariaus Poli-
kaičio talento, neabejotinai 
subrandinto muzikinio skonio, 
tokio masto renginio kažin ar 
būtų pasisekę sulaukti. 

Gera pradžia — pusė darbo. 
Tradiciją tęsiant. įdomu būtų 
išgirsti specialiai išeivijos cho
rui užsakytų naujų kūrinių at
likimą. Tik vertėtų pagalvoti, 
kaip geriau tokio užsakymo 
konkursą organizuoti, kad ta
lentingiausiems kandidatams 
būtų paskata dirbti, o išeivijos 
chorams — naujus kultū-ros 
tiltas į tėvynę Lietuvą nuties
ti. 
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Scenos stebuklas 
„Birutė Pūkelevičiūtė vi

suose egzodo dešimtmečiuose 
buvo viena iš aktyviausių 
grožinės žodžio kūrybos judin
toja, o ir su savo įvairių žanrų 
plunksna laiks nuo laiko vis 
paklodavo labiausiai skaito
mas knygas, šiaip ji ir aktorė, 
ir režisierė, ir literatūrinių 
plokštelių inspiratorė, vaikų 
literatūros puoselėtoja, poetė, 
dramaturge, romaniste. Kai 
kurie jos užmojai ir šiandien 
mekeno nėra pralenkti". To
kiais Aušros Liulevičienės 
žodžiais iš knygos Lietuvių, eg
zodo literatūra savaitraščio 
Dienovidis redaktorė Aldona 
Žemaitytė pradėjo Birutės 
Pūkelevičiūtės kūrybos va
karą, lapkričio viduryje su
rengtą Vilniaus Menininkų 
(Rotušes) rūmuose. 

Tai ne vienintelis šios 
rašytojos vakaras Vilniuje, bet 
pirmasis ne kaip užjūrio 
viešnios, bet kaip nuolatinės 
Lietuvos gyventojos. Pavasarį 
iš saulėtos Floridos ji suvisam 
grįžo į tėvynę, apsigyveno 
gražiame, jaukiame Vilniaus 
senamiesčio kampelyje, Kazio 
Bradūno kaimynystėje. 

Vakare kalbėjęs, Lietuvos 
Rašytojų sąjungos pirminin
kas Valentinas Sventickas 
pasidžiaugė, kad sugrįžta vis 
daugiau egzodo rašytojų. B. 
Pūkelevičiūtė įsijungė į mūsų 
literatūrinį, kultūrinį gyve
nimą, įstojo į Lietuvos 
Rašytojų sąjungą (beje, po jos 
šios sąjungos nariais tapo Al
dona Veščiūnaitė, Bernardas 
Brazdžionis). Pasak V. Sven-
ticko, vandenynas, skyręs Lie
tuvos ir išeivijos rašytojus, iš 
tiesų susiaurėjo iki lietuviško 
gimtųjų laukų upokšnio. 

Vakaro ašis, akcentas, buvo 
Lietuvoje dar mažai žinoma, 
bet didelės poetinės prabos B. 
Pūkelevičiūtės knyga Atradi
mo ruduo, 1990 m. išleista 
Čikagoje. Pati autorė sakė, 
kad ši knyga išleista tik drau
gams, bičiuliams — 150 eg
zempliorių šių poetinių apsa
kymų liko išdalinta anapus 
Atlanto, o kiek mažiau — 
maždaug šimtas-parsivežta 
čia, į Lietuvą. 

B. Pūkelevičiūtės knygą At
radimo ruduo apibūdino žy
mus literatūros tyrinėtojas 
prof. Vytautas Kubilius. Be 
kita ko, profesorius pažymėjo, 
kad šioje knygoje atskleista 
skaudi, dilginanti, lietuvių 
literatūros šalikelėje likusi 
išdavystes tema, atsiverianti 
kaip perštinti žaizda egzodo 
poezijoje ir dramaturgijoje" 
(prof. V. Kubiliui sutikus, jo 
kalba čia spausdinama). 

V. Sventickas pridūrė, kad 
B. Pūkelevičiūtės Atradimo ru
duo — tai gili poetinė proza 
apie sovietinės okupacijos 

žmogų, joje girdisi raudančios 
Lietuvos balsas, gedulingos 
mišios. (Beje, vėliau aptariant 
vakarą prie B. Pūkelevičiūtės 
gražiai parengto stalo, V. 
Sventickas man prasitarė, kad 
šios knygos pagrindu būtų ga
lima sukurti gerą, skausmin
gą filmą apie okupuotos Lietu
vos žmones). 

Visa salė nuščiuvusi įdėmiai 
klausėsi B. Pūkelevičiūtės 
įtaigiai, raiškiai, artistiškai 
skaitomų fragmentų iš Atradi
mo rudens. Jos poetinio žodžio 
gilumą, jautrumą paryškino 
gitaristo Algimanto Pauliuke
vičiaus atliekama tyli muzika. 
B. Pūkelevičiūtė taip pat skai
tė ištraukas iš savo romano 
Aštuoni lapai. 

Gausiai susirinkę klausyto
jai, tarp jų iškilūs sostinės li
teratai, menininkai, kiti švie
suoliai, tarp kurių matėme, 
kun. Vaclovą Aliulį, MIC, 
monsinjorą Kazimierą Vasi
liauską, buvo burte užburti B. 
Pūkelevičiūtės meninės, sce
ninės išraiškos, kurios gali pa
vydėti bet kuris mūsų akto
r iu j Tai pripažino ir prof. V. 
KufJilius. Vakare jis sakė, kad 
pokejH išeivijos spaudoje ap-
tikflHstų poeto A. Ranito 
stresinį apie aktorę B. Pū
kelevičiūtė, kuriame rašyta, 
jog kiekvienas jos pasirody
mas scenoje sukelia susiža
vėjimą. „Ir šiandien, praėjus 
daugiau kaip penkiasdešimt
mečiui, Birutė vis dar kelia 
tokį pat susižavėjimą," — sakė 
V. Kubilius. 

Su tokiu dėmesiu ir susiža
vėjimu susirinkusieji klausėsi 
ir B. Pūkelevičiūtės skaitytos 
ištraukos iš Draugo premijuo
to romano Devintas lapas, pa
pildyto šių dienų žvilgsniu, 
autorės išgyvenimais išvyks
tant iš Floridos į Lietuvą. Salė 
tiesiog buvo sukrėsta, apimta 
skausmo ir širdgėlos, tiesiog 
įvyko scenos stebuklas. B. 
Pūkelevičiūtėi skaitant pasku
tinius šio kūrinio žodžius apie 
prisikėlusią, nepriklausomybę 
atkūrusią, išeivijos išsvajotą, 
idealizuotą, baltais bijūnais 
nuklotą tėvynę Lietuvą: „Bet 
kai ji atsisuko, mes negalėjom 
atpažinti šiurpulingai sužalo
to jos veido". Pro skausmo, at
gailos ašaras aš tą akimirką 
pagalvojau, kad tikriausiai 
niekas pasaulyje dar nepa
rašė, netarė tokių gilių, skaus
mingų, bet teisingų žodžių 
apie bolševikinės okupacijos, 
išdavysčių, brolžudysčių suža
lotą, į purvą sumintą Lietuvą 
ir jo žmonių dvasią. 

B. Pūkelevičiūtė mielai suti
ko Draugo šeštadieniniam 
priedui duoti, šių dienų žvilgs
niu nuspalvintą, vakare jos 
perskaitytą kūrinį. 

Algimantas 
A. Naujokaitis 

damas. Iš tikro, net ir neati- pasus, ai tikrai — paprašiau 
davė, tik įdavė: tėtes laikrodis tarnautojų, kad mano veido 

Birutės Pūkelevičiūtės 
Gedulingos mišios 

y 

Vytautas Kubilius 

Iš kairės: mons. Kazimieras Vasiliauskas, rašyt. Birutė Pūkelevičiūtė, kun. Vaclovą* Aliulis, MIC. 
Nuotr. A. G. Žygavičiaus ' 

Istorijos perversmų bildesys 
užtrenkė 1990 m. išleistos Bi
rutės Pūkelevičiūtės knygos 
Atradimo ruduo poetinį balsą, 
giedantį gedulingas mišias be-
sibaigančiai vienai žiauriai 
Lietuvos istorijos atkarpai ir 
siūlantį moralinio apsivalymo 
katarsį. To balso Lietuva nei 
tada, nei vėliau neišgirdo. Iš
davystės tema — visiškai 
svetima sovietinio meto lite
ratūrai — atsivėrė kaip per
štinti žaizda egzodo prozoje ir 
dramoje (A. Škėmos Živilė, A. 
Landsbergio Penki stulpai tur
gaus aikštėje). Ji liko ša
likelėje ir nepriklausomos Lie

tuvos literatūroje — per daug 
skaudi, dilginanti ir šiurpi 
(partizanų apygardos vadas, 
iškankintas enkavedistų, at
veda juos prie savo kovos 
draugų bunkerio — taip žūsta 
Bronius Krivickas, poetas ir 
kritikas). 

Savo kūrinyje Mišios už 
išdavimo žmoną Birutė Pūke
levičiūtė šią temą plėtoja ne 
tiek istorinių aplinkybių 
apibrėžtame lauke, kiek ben
drų žmogaus egzistencijos, 
kaltės ir atpildo, mirties, ti
kėjimo ir netikėjimo plane. 
Išdavystės tema, tarytum mu
zikos kūrinyje pagrindinis mo

tyvas, siūbuoja įvairiomis va
riacijomis — tai psicholo
giniame, tai metafiziniame, 
tai kultūrinių sąsajų, tai bibli
nių parabolių lygmenyse, 
įgaudama dramatiškos įtam
pos ir plastiškai judėdama į 
savo kulminacijos taškus. Mo
teris dar deda ant stalo duoną 
ir mėsą, jos namai spindi 
šviesa ir jaukumu, ir ji dar 
nežino, kad likimas jau bel
džiasi į jos ramybės namus: 
jos vyro, išdavusio savo kovos 
draugą, plaučiuose atrasti 
žudikiško piktgrybio plonyčiai 
siūleliai. Ji miega, apsikabi
nusi viena ranka savo vyrą, 
išdaviką, ir jo kaltė taps jos 
neatperkama kalte. Pralietas 
kraujas yra raudona angis, 
kuri vejasi iš paskos. 1440 m. 
Trakų pilies koplyčioje nužu
domas Lietuvos didysis kuni
gaikštis Žygimantas, ir tuo 
metu Traką bažnyčioje nu
alpsta vieno sąmokslininko 
žmona. Tik motina atidalinta 
nuo savo sūnaus išdaviko. Ma
rija Sniečkuvienė, sūnaus 
kviečiama grįžti į Lietuvą lie
ka sėdėti Hanau stovyklos 
kambarėlyje, perdalintame 
antklodėmis. Ji meldžiasi už 
savo sūnų. 

Bet Atradimo rudens Dievas 
neduoda išdavikams nuodė
mių išrišimo; jis nesikiša ir 
nėra visagalis žemės reika
luose. ,,Ne, neišsigelbėsim: 
Mes visi būsim pasmerkti". 
Čia nėra ir paguodžiančios is
torijos progreso formulės, nu
rašančios išdavystes, niekšy
bes ir blogį t istorijos nuosto
lius. Tai tiesiog rauda ir nevil
ties malda, suklupus prie alto
riaus. 

Knygoje gausu lietuviško gy
venimo realijų, iškeltų iš at
minties gilumų, apgaubtų in-

' tymumo šiluma (šienapjūtės 
vaizdai, lotyniškos mišios iš 
vaikystės metų). Autorė nuo
stabiai lengvai pakyla nuo 
konkretumo atkarpų, vos 
įbrėžtų fabulos linijų į medita
cijos ir atnašavimo rimtį. Ji 
sugeba labai natūraliai atsi
duoti sakraliniam buvimui di
džiųjų vertybių akivaizdoje, 
artėti prie Dievo, tą artėjimą 
išgyventi ne kaip apriorinį 
žinojimą, o kaip skaudžią ir 
konfliktišką vidinę problemą. 
„Abejonė yra kaip migla: ry
tais saulėj ištirpsta, bet vaka
rais vėl plaukia virš upės"; 
„Šviesa prasimuša tik iš
rinktiesiems plauko plonumo 
plyšeliu". 

Įprasta, kad kompozitoriai 
rašo gedulingas mišias. Ta
čiau literatūros kūrinys — 
gedulingos mišios su visomis 
būtinomis dalimis — Asper-
ges, Introitus, Mea culpa. Ky-
rie, Gloria, Sanctus, Agnus 
Dei ir kitos yra visiškai ne
įprasto žanrinio tipo kūrinys. 
Aukštas poetinio žodžio po
lėkis. Tyrumas ir skambumas 

kalbos, apvalytos nuo kasdie
niškumo dulkių. Kontrastiš
kos priešpriešos, kurias valdo 
muzikinio kontrapunkto jaus
mas. Dinamiška nuotaikų ir 
vaizdų kaita. Šienpjoviai pjau
na žolę. O tuo metu ge
ležinkelio stotyje suklupdyta 
tremtinių minia. Miško vidu
ryje po žeme šviečia partizano 
kaulai kaip žvaigždės. Atskiri 
fragmentai parašyti kaip 
psalmės ataustos tiek euro
pines kultūros atmintimi, tiek 
lietuviško folklorinio žodžio il
gesingu ir švelniu skam
bėjimu. Išsaugota gryna poe
tinė pagava, kupina gyvastin
go impulsyvumo ir vaizdinės 
ekspresijos, kaip ir Metūgėse, 
tik čia dramatizuota su įgimtu 
teatrališkumo jausmu. Paci
tuosiu tik vieną gabalėlį: 
„Kažkur tofiį f šaltą upių_ srovę 
plaukia tamsios, plėšrios žu
vys. Po vandeniu žvangėjo 
geležiniai jų žvynai, lyg su
rūdijusių šarvų krūtinės". 

Atradimo ruduo — aukštos 
meninės prabos kūrinys, ku
riam nelabai randame vietos 
įprastiniuose mūsų literatūros 
kontekstuose. Egzistencinio 
protesto balsu šio kūrinio au
torė galbūt artima Algimantui 
Mackui, o poetinės savimonės 
lietuviškumu Jono Aisčio Par
tizano motinai ar Kazio Bra
dūno Morenų ugnims, bet lie
ka perdėm savita, nepakarto
jama. Šį poetinį kūrinį, kaip ir 
savo romanus, ji lipdo iš 
žmogiškos, psichologinės me
džiagos; išgyvenimas plėtoja
mas per eilę fazių iki fortis-
sime gaidos. Savo vidiniu 
vientisumu, dvasine įtampą ir 
žodžio kūrybiškumu šis kū
rinys išdidžiai atsiplėšia iš 
postmodernistiškos sumaiš
ties. Tai pamaldus nusilenki
mas — be jokios retorikos — 
mūsų krašto kančioms ir au
koms, suteikiantis istorinei at
minčiai metafizinių matmenų 
ir sakralumo. 

buvo skirtas Jonukui, ma
žajam Rimos broliui. Kada 
nors, kada nors — kai jie vėl 
susitiks. (Nežinojom, kad vai
kutis tuo metu jau buvo mi
ręs.) 

— Tai lyg tėtės testamentas, 
— kartojo Rima. — Lyg dau
giau nesūnatytumėm. Svar
biausia: tai ne viskas. Tėtė 
man davė dar vieną dalyką... 
Dieve, man taip baisu: jis man 
davė adresą. 

Rima išsitraukė iš kišenės 
sulankstytą popierėlį. 

— Jis man davė vieną ad
resą Amerikoj... Tas žmogus 
yra filatelistas, kaip ir tėtė. 

Ji išlankstė popierėlį ir 
padėjo ant stalo. Tai buvo ii 
užrašų knygutės išplėštas la
pelis, o vienas adresas apves
tas ratuku: „Mr. Anthony O. 
Shimaitis, Attorney at Law, 
126 Ogden Street, Dorchester, 
Massachusetts, U.S A. 

Amerika... Viešpatie, Ameri
ka! Ką veikti su adresu Ame
rikoj? Mums Amerika — nu
skendęs žemynas. Nuo Deutsch-. 
Eylan lagerio Amerika yra 
toliau, negu Marsas. 

— Tėtė su tuo žmogum susi
rašinėjo. Jis sakė... kad filate
listai yra kaip broliai. Tėtė 
sakė... Man taip baisu! Juk tai 
kaip atsisveikinimas. Jis sa
kė...kad aš pabandyčiau ponui 
Šimaičiui parašyti. 

Yra kažkur už vandenyno 
gražus miestas, su parkais, 
paukščiais ir fontanais. Gyve
na ten orus ir tikriausiai labai 
malonus ponas, kuris šiuo 
metu gal apžiūrinėja per pa
didinamąjį stiklą savo laiškų 
pašto ženklus. 

Gal kada nors šitaip bus 
atneštas ir mūsų laiškas? 

Ir tada poną Šimaitį labai 
sudomins vienas pašto ant
spaudas. Jis pasisuks odinėj 
kėdėj į didžiulį žemėlapi, ka
bantį už jo nugaros... „Deutch-
Eylau" ... Kur yra „Deutch-

Birutė Pūkelevičiūtė su savo knyga Atradimo ruduo. Nuotr. Au
droniaus G. Žygavičiaus 

Tarp Dviejų Kontinentų 
Birutė Pūkelevičiūtė 

Karui baigiantis, rusų Rau
donoji armija užėmė apsuptą 
Dancigą (dabartinį Gdanską). 
Liepsnojančio miesto rūsy bu
vo prisiglaudusi mūsų šeima. 
Ir Mačiūnai, mano drauges Ri
mos šeima. Mes tuojau pat bu
vom išblaškyti: pirmiausia 
išvedė vyrus, o tąsyk mūsų 
motinas. Poniai Mačiūnienei 
leido pasiimti sergantį- Jo
nuką, mažąjį Rimos brolį... 
Mudvi su Rima, ilgai vežiotos 
traukiniais, galiausiai atsidū
rėm sovietų piliečių lagery, 
Pomeranijoj, šalia Deutsch-
Eylau miestelio. Tai buvo per
siuntimo į namus grąžinimo) 
punktas. 

Už kelių mėnesių čion at
vedė suimtą poną Mačiūną, ir 
jj pasodino į kalinių baraką. 
Laimei, lagerio komendantas 
buvo sukalbamas žmogus: jis 

leido Rimai tėvą lankyti. 
Vieną vakarą Rima atbėgo 

iš kalinių barako labai susi
jaudinusi. Tėtė jai atidavė 
savo laikrodį, kurį jis stebu
klingu būdu išslapstė, įstūmęs 
į palto rankogalį. 

Tai buvo puikus šveicariš
kas laikrodis-svogūnas, nešio
jamas liemenės kišenaitėj ant 
grandinėlės, su dviem auksi
niais antvožėliais ir romėniš
kais skaitmenimis. 

Pono Mačiūno laikrodis bu
vo sustojęs lygiai pusę šešių... 
Tikriausiai, Dancige. Kada? 
Kurią dieną? Kažkur tarp 
šviesmečių toji valanda už
šalo. Joje sustingome ir mes 
visi, lyg ugnikalnio lava už
lieti bėgliai. 

Rima negalėjo atsikratyti 
minties, kad tėtė jai laikrodį 
atidavė, kažką bloga nujaus-

aptarimas būtų pakeistas. 
„Nes apskritas yra tik mė
nulis". Taip ir parašiau. Ir 
mano prašymas buvo p*ten
kintas, š i mala smulkmena 
mane labai pradžiugino. Štai 
mano valstybe, štai mane am
basada, savieji mane supranta 
ir stengiasi man pagelbėti. 

Apie visa tai galvojau vieną 
gražų vakarą, sėdėdama Day-
tonos pajūry ant balto smėlio, 
o už manės lengvai šiureno il
gos pakrančių smilgos. Tektų 
pridurti, kad tafrbuvo paskuti
nis mano vakaras Floridoje. 

Tolumoj, prie motelio „Or-
tona", iškelta ant ilgo stiebo, 
pleveno Amerikos vėliava. Ta 
pati žvaigždėta vėliava, kuri 
kadaise man pasivaideno so
vietų, piliečių lagery, kai ai 
lėtai ir beveik pamaldžiai 
užsirašinėjau Antano Šimaičio 
adresą. 

Kaip toli ir koks nepasiekia
mas atrodė tada šis kraštas, 
koks įspūdingas buvo mano 
vaizduotėj susikurtas ponas 
Šimaitis — pasakiškas filate
listas, kuris turėjo nuostabų 
pašto ženklų rinkinį. 

Sakoma, jeigu ganėtinai il
gai gyventumėm, įvyktų visos 
mūsų svajonės... Deja, įvykusi 
svajonė visados labai skiriasi 
nuo išsvajotosios. 

Štai: aš tikrai atvykau i 
žvaigždėtos vėliavos šalį, bet 
ponas Šimaitis jau buvo mi
ręs. Užtat netikėtai susi
pažinau su ponia Šimaitiene, 
kai sykį vasarojau Maine val
stijoje. Zuzana Šimaitienė, 
stuomeninga, žilstelėjusi1 po
nia, buvo advokatė, kaip ir jos 
velionis vyras. Ji mane nu
sivežė pasigardžiuoti vėžiais į 
restoraną ant stataus jūros 
skardžio ir labai juokėsi/ kai 
jai papasakojau apie'mūsų 
apklausinėjimą Vokietijoj. Pa
vartes mano asmens liudijimą 
ir aptikės pono Šimaičio 
adresą, amerikietis valdinin
kas bakstelėjo pirštu: „Tavo 

Eylau"? Jis ves pirštu per bernužėlis, ar ne?" Os this 
vandenyną ir per visą pasaulį, y o u r boyfriend?) (Tarp kitko, 
betarjuati^mažąmiesteų, ^Antanas Šimaitis" yra knygai 
ar atras sovietų piliečių lagerį, pnunanyta pavardė. Iš tikro 
kalinių baraką, mūsų kam
barėlį? 

Ne, ponas Šimaitis nieko 
neatras, nes mūsų laiškas jo 
net nepasieks... Sovietų pi
liečių lageris yra Dievo pa
miršta vieta, be jokio ryšio su 
pasauliu. 

Mes net nežinom — gal jau 
baigėsi karas? Čia nėra nei 
laikraščių, nei radijo, nei paš
to. Ir vis dėlto, nors tuo metu 
mes negalėjom pasiekti Ame
rikos, nei Antanui Šimaičiui 
parašyti, iš jo adreso dvelkė 
masinanti trauka. Norėjai il
gai į tas raides žiūrėti, jas kar
toti — dar ir dar, jas prisimin
ti. Tarsi toli, už raidžių, už 
mažų rašalo ženklelių, būtų 
plevenusi laisvės krašto vė
liava. 

— Duok tą adresą ir man, — 
paprašiau Rimos, — norėčiau 
ir aš jį turėti. 

Susiradau savo asmens liu
dijimą ir kitoj jo pusėj pieš
tuku užsirašiau Antano Ši
maičio adresą. Asmens liudi
jimą gavau, kai man sukako 
penkiolika metų. Rausvas po
pieriaus lakštas, dar gimna
zistiška mano nuotrauka, poli* 
rijos nuovados antspaudas. 
Parašyta, kad mano akys 
mėlynos; veidas — apskritas. 

Bet mano veidas juk pailgas! 
Apskritas yra tik mėnulis. Pa
menu, buvau labai nepaten
kinta žiniom apie save. Kai 
mums išduos tikrus pasus, 
sakydavau, veido reikalai bus 
pataisyti. 

Bet niekad negavau Lietu
vos paso. Nes jau nebuvo nė 
Lietuvos. 

Dabar, kai atgimusios Lietu
vos ambasada Vašingtone — 
pradėjo išdavinėti Lietuvos 

tai buvo Lietuvos garbės kon
sulas Bostone, Antanas Osval
das Šalna.) 

Apie visa tai galvojau, sė
dėdama pajūry, kai jau artėjo 
sutemos: dvasių ir regėjimų 
valanda — man paskutinė — 
Floridos prieblanda... 

Metai bėga, skausmas ir 
džiaugsmas tampa tik atsi
minimais, o kadaise buvę 
brangūs dalykai — atpinga... 
Kol gyvenimo pabaigoj pada
rysim vieną didelį išparda
vimą: „Kainos drastiškai nu
muštos!" Bet tada niekas., ne
ims skurdžių mūsų aėnsčh] — 
net ir už dyka. O mes nevilty 
šauksim: „Imkit bent nuosta
bias mūsų svajones — {vyku
sias, bet, deja, neatpažįsta
mas!" 

Ui manęs sušlama smilgos, 
ir iš prieblandos iškyla sflsjjloti 
šešėliai. Jie renkasi tyliai, be 
žodžio ir lėtai ima suktis setu 
ant pajūrio smėlio — vienas 
kitam nusilenkdami, kartais 
man švelniai nusišypsodami 

Štai į mane artėja Jonukas, 
mažasis Rimos brolis, kurį 
palikome sergant) Dancige. 
Dancige jis ir palaidotas. Saha 
mano mamos... 

O dabar, pajūrio šešėliuose, 
Jonukas atrado visai kaip gy
vas: žydras paltukas, ant "gal
vos megzta kepurytė su dide
liu bumbulu; rankoj 
kur buvo sudėtos jo 
nybės: pirmasis dantis,; 
sis batukas, dvilypis 
riešutas... 

Aš jam pamojuoju: «J0m*k, 
ar laimingai nukeliavai ( anir-
pusr Vaikutis šypteli: „Taip, 
labai laimingai. 

(Nukelta į 3 psl.) 

L 
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Dar kartą grįžtame į dr. Vincui 
Kudirkai skirtus renginius 

V. Kudirkos paminėjimo programos atlikėjai Omahoje. Iš kairės: Virginija Kochanskytė, Kęstutis Vi-
deckis, doc. dr. Irena Slavinskaitė ir Laima Šarkai tė-Chapman. Nuotr. A. Prišmanto 

. . . . . . 
• y • 

Š.m. lapkričio . nepai
sant, kad buvo dar c > diena, į 
rudeniškai papuoštą lietuvių 
parapijos salę atėjo nemažai 
mūsų tautiečių, paminėti di
džiojo patrioto, tautos atgimi
mo žadintojo, dr. Vinco Kudir
kos 100 metų mirties sukakti 
ir V. Kudirkos sukurtą mūsų 
tautos himną. Minėjimui pui
kiai-,..vadovavo simpatiškos 
viešnios iš tėvynės: doc. dr. 
Irena Slavinskaitė ir neeili
nių talentų aktorė Virginija 
Kochanskytė. 

Pirmiausia visiems mmeji-
mb^sv^Stams buvo pateikta 
šeimyniška vakarienė, kurią 
nuoširdžiai pasirūpino LB 
valdyba. Po vakarienės publi
ka su dideliu dėmesiu klausė
si doc. dr. Irenos Slavinskai
tės paskaitos, apie dr. V. Ku
dirka, kuris visą savo darbą ir 
gyvenimą skyrė lietuvybės iš
laikymui, be atodairos ragin
damas tautą, sėti, .Pasėlio 
grūdus, neapleisti dirvos", vis 
rašė; JKelkite, kelkite, kelki
te!" Iš tikrųjų dr. V. Kudirkos 
laisvės troškimas nemirė. Jis 
buvo realizuotas 1918 m. Lie
tuvos . nepriklausomybės pa -
skelbimo aktu. 

Didelį pasigėrėjimą klausy
tojams sukėlė dr. Irenos Sla
vinskaitės kalbos vientisu
mas, sklandumas, graži ir tai
syklinga lietuvių kalba, ku
rios galima būtų ilgai klausy
tis. Šiuo metu daugelis akade-

Omzha, Nebraska 
mikų ir žiniasklaidos darbuo
tojų Lietuvoje turėtų pasimo
kyti iš profesorės I. Slavins
kaitės taisyklingos lietuvių 
kalbos, nepaisant bereikalin
gų svetimybių, kurios tik ter
šia gražią mūsų kalbą. 

Po gausių katučių srauto 
doc. dr. I. Slavinskaitei, sce-
non įžengė aktorė Virginija 
Kochanskytė. Ji puikiu akto
rės talentu nuvedė klausyto
jus į daugeliui Omahos lietu
vių žinomą Zanavykiją, prie 
Šešupės... Aktorė deklamavo 
dbr. V. Kudirkos satyrą „Lietu
vos tilto atsiminimai", kuriuo
se buvo gražios satyros ir ašt
raus šmaikštumo. Tai buvo 
mums retai girdima, puiki 
deklamacija, už kurią publika 
nesigailėjo plojimų ir kompli
mentų. 

Šio neeilinio vakaro muziki
nę dalį atliko studentas Kęs
tutis Vedeckis iš Šiaulių, šiuo 
metu studijuojantis Omahos 

u-te, ir mūsų mėgstama oma-
hietė, muzikė Laima Šarkaitė 
Chapman. Laimai akompa
nuojant, Kęstutis solo padai
navo keletą dainų, primenan
čių tėvynės romantiką ir gro
žį. Publika buvo dėkinga vi
siems ~io vakaro programos 
atlikėjams. 

Šia proga norisi priminti, 
kad Omahoje jau ne pirmą 
kartą minimos dr. V. Kudir
kos mirties metinės ir jo di
džiųjų darbų tėvynės pagerbi
mas. 

1958 m. spalio mėnesį, tuo 
metu Omahoje gyvenantis, 
lietuviams žinomas aktorius 
Gasparas Velička, scenos mė
gėjų būrelio paprašytas, pas
tatė dramą Dr. V. Kudirka. 
Scenos mėgėjus aktorius Ve
lička gerokai „ištampė" ir vei
kalas labai pavyko. Tada lie
tuvių parapijos salė vos sutal
pino gausią publiką. Buvo 
daug norinčių pamatyti veika
lą ir pagerbti mūsų tautos 
didįjį vyrą. 

Jadvyga Povilait ienė 

kurį nors įvykį arba momentą, 
kuris itin išsiskyrė iš kitų 
minėjimų ar jubiliejinės pa
skirties renginių, ir regi tą 
nuostabų vakarą, kai skam
bėjo žodžiai apie Vincą Ku
dirką. Skambėjo jo poezya ir 
proza, dainos, himnas. Tokio 
milžino talentui atskleisti ir 
perteikti sugebėjo nepaprastai 
talentingas doc. Irenos Sla
vinskaitės ir aktores Virgini
jos Kochanskytės duetas. 

Taigi, Bostone minėjimas 
įvyko spalio 16 d. Lietuvių pi
liečių klube. 

Iš paskaitininke* išgirdome 
filosofinį apmąstymą apie Ku
dirką — lietuvių pozityvinės 
minties mąstytoją-pradininką, 
išryškinant žmogaus darbų 
prasmingumą istoriniame kon
tekste, nupiešiant labai huma
nišką, žmonišką asmens por
tretą. Seniai teko išgirsti tokio 
aukšto lygio paskaitą-studiją. 
Tikrai malonu buvo klausytis 
sklandaus, išsamaus žodinio 
dėstymo, mėgautis minties 
skvarbumu, apibendrinimais, 
originaliais pastebėjimais ir 
gražia lietuvių kalbos tartimi. 

Aktorė V. Kochanskytė pa
pildė Kudirkos įvaizdį gyvuoju 
menišku žodžiu, grakščiai ir 
emocingai perteikiant poetinę 
rašytojo prozą bei lyrinius ar 
satyrinius kurinius. Visi tie 
kūriniai skamba labai moder
niškai, nes jie aktualūs ir 
šiuolaikiniam Lietuvos gyven
tojui, taip ir išeivyai. Puikus 
aktores skaitymas tarytum 
virpino žodžius, ištariant juos 
gyvai ir jausmingai. O kartais 
lyg žaidžiant: tarsi iškvepiant 
ir atiduodant su tuo iš
kvėpimu dalį savo širdies, as
mens išgyvenimų, meloncho-
liško liūdesio, vaikiško azarto, 
kovos šauklio, metant iššūkį 
klausytojui, kviečiant sekti 
pasakojimo mintį, nepalei
džiant iki pat pabaigos. Balsas 
švelniai glostė, guodė, riaumo
jo, piktinosi, kvatojo, tačiau nė 

Boston, Mass. 
Jau praėjo daugiau kaip pu

santro mėnesio, kai Bostone 
įvyko Vinco Kudirkos mi
nėjimas. Praėjo minėjimai ir 
kituose lietuvių telkiniuose. Iš 
spaudos puslapiu žvelgia 
Šypsantys atlikėju veidai su 
glėbiais gelių. 

Jau ir atlikėjai sugrįžo j Lie
tuvą, tikriausiai, apsiprato 

niekur nebelėkti, nebeskubėti 
oro uostan, nors trumpam at
sipūsti prieš naują pasiro
dymą ir vėl su energija žengti 
scenon, kalbėti žiūrovams 
apie 100 metų minėtiną įvykį 
— Lietuvos himną ir jo kūrėjo 
Vinco Kudirkos mirties šimt
meti. 

Gnžteli mintimi atgalios į 

Po V. Kudirkai skirtos popietės St. Petersburg, Florida. Iš kairės: Angelė Kamiene, Albinas Karnius, 
Vida Meiluvienė, akt. Virginija Kochanskytė, doc. dr. Irena Slavinskaitė, kun. dr. Čyvas, kun. 
Šakalys. 

minutei nebuvo apsnūdęs, ne
leido niekam nuobodžiauti, 
žadino ir vedė tolyn su savim. 
Tai tokia įspūdinga balso ga
lia, kad nepajėgtum nupiešti, 
jei net panaudotum visas 
spektro spalvas. 

Prie pagrindinių Kudirkos 
atlikėjų Bostone prisijungė so
listas Danielius Sadauskas, 
kuriam pianinu akompanavo 
Daiva Navickienė. Sadausko 
baritonas suteikė vakarui so
drų muzikalumą. Jis atliko 
savo atkurtas Mažvydo, Straz
do idiles, Baranausko, Vie
nažindžio giesmes bei Kudir
kos ir Basanavičiaus surink
tas dainas. 

Visi minėjimo atlikėjai su
pynė įvairiaspalvę atmintiną 
juostą dr. Vinco Kudirkos gar
bei bei paliko labai įsimintiną 
įspūdį visiems klausytojams. 

Liuda Žiaugrienė 

St. Petersburg, Florida 
Nors jau praėjo nemažai lai- kūrybą. Atrodė, kad pats Til-

ko, bet norisi prisiminti, kad tas, nepaisant svetimųjų kės-

V. Kudirkos paminėjimas Bostone. Ii kaires: Bostono I.B pirm. A Kupčinskas, doc. L SUviasM*. 
sol. D. Sadauskas, aktore V. Kochanskytė, akosapaniatorė D. Navickienė. 

š.m, spalio 21 dieną ir pas 
mus, St. Petersburge, buvo 
paminėta Vinco Kudirkos 
100-tųjų mirties metų sukak
tis. Minėjimo programoje daly
vavo iš Lietuvos atvykusios 
dr. Irena Slavinskaitė, Vil
niaus universiteto Kauno Hu
manitarinio fakulteto docentė, 
ir aktorė Virginija Kochansky
tė, plačiai žinoma skaitovė, 
apvažinėju8i visą Lietuvą su 
daugeliu literatūrinių pro
gramų. Šį sezoną aktorė inten
syviai koncertavo su poetiniu 
spektakliu iš Adomo Micke
vičiaus kūrybos: .Piligrimo ke
lias", paruošto kartu su Petru 
Ven8lovu. 

Šiemet, JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkės Marijos 
Remienės kvietimu ir pastan
gomis, Vinco Kudirkos mi
nėjimai, dalyvaujant V. Ko-
chanskytei ir dr. J. Slavin
skaitei buvo surengti Čika
goje, Clevelande, Baltimorėje, 
Putname, Bostone, New Yor-
ke, Washingtone, St. Peters
burge, Los Angeles, Denver, 
Omahoje, Detroite ir Toronte. 
Nors minėjimai buvo jau 
plačiai aprašyti spaudoje, ta
čiau noris pasidžiaugti, kad šį 
kartą nebuvo aplenktas nei 
Šv. Petro miestas. Žinoma, pa
skaičius vaizdingai aprašytą 
minėjimą Los Angeles, man 
nedrąsu pakelti savo kuklią 
„plunksną". 

Programoje išsami ir įdo
miai paruošta akademinė da
lis puikiai derinosi prie įspū
dingai pateiktos Kudirkos lite
ratūrinės kūrybos. Akt. Virgi
nija, žavinga savo spindesiu, 
savo balsu, nuostabiai įtiki
nančiai perdavė tiek daug 
kartų girdėtą ir skaitytą 

lų, prabilo į mus: stiprus ir 
tvirtai pasiryžęs išlikti. Ne
mažiau buvo taikli ir visada 
aktuali jos skaityta Kudirkos 
satyra apie toleranciją. Nepa
miršo ji ir paragint mus 
Jaunus St. Petersburgo bro
lius" sėti pasėlio grūdą... Dr. 
Slavinskaitė yra neseniai iš
leidusi knygą apie Vincą Ku
dirką, todėl buvo idealiai pasi
ruošusi savo paskaitai. Jos ži
nios apie Kudirką tiek išsa
mios, kad, norėdama kuo pla
čiau jomis pasidalinti, savo 
paskaitų turinį įvairiose vie
tovėse papildė kitais duomeni
mis. Tad laukiame pasirodant 
Drauge jos straipsnio ta tema. 
Publikos dėmesys abiem pro
gramos dalyvėms buvo atidus, 
o padėka plojimais nuoširdžiai 
gausi. 

Rytojaus dieną nemažiau 
pakili buvo ir „Poezijos po-
pietėlė" artimų draugų rate
lyje. Mintimis apie šiuolaikinę 
lietuvių literatūrą bendroje 
diskusijoje dalinosi aktorė Vir
ginija ir dr. Irena. Be to, ak
torė deklamavo įvairių poetų 
eiles. Tame tarpe skambėjo 
Adomo Mickevičiaus, Sigito 
Gedos, Donaldo Kajoko, Aido 
Marčėno, Vitalijos Bogutaitės, 
Kazio Bradūno poezija. Prisi
minta buvo ir lenkų poezijos 
Nobelio premijos laureatė Vis-
lava Simborska. 

Labai norėtųsi sulaukti ir 
daugiau panašių programų. 
Didelė padėka JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkei 
Marijai Remienei ir St. Pe
tersburgo LB Apylinkės pirmi
ninkei Vidai Meiluvienei už 
mums suruoštą retą popietę. 

Milda Tamulionienė 

PASIŽYMĖJĘS 
SMUIKININKAS 

Sekmadienį, lapričio 28 d., 
Brittingham Gallery III of El-
vehjem Museum of.Art, Madi-
son, VVisconsin, vykusiame 
,Xawrence Chamber Players" 
koncerte dalyvavo smuikinin
kas Atis Bankas, kartu su 
Ernestine MVhitman (fleita), 
Matthew Michelic (viola), An-
thony Padilla (pianinas), Ja-
net Anthony (violončelė) ir 
Georgios Demertzis (smui
kas). 

Programiniame leidinėlyje 
rašoma, kad Atis Bankas yra 
Kaune baigęs gabiųjų vaikų 
meno mokyklą, taip pat Lietu
vos Valstybinę konservatoriją, 
kurioje studijavo smuiką, ka
merinę muziką, pedagogiką ir 
orkestraciją. Baigęs studijas 

Lietuvoje, jas tęsė Čaikovskio 
vardo konservatorijoje Mask
voje (1977-1981 m.), laimėjo 
pirmą vietą tarprespubliki
niame konkurse Taline, vė
liau buvo dėstytoju Japonijoje, 
Kanadoje, Europoje ir JAV. 
Lietuvoje dirbo su Lietuvos 
Filharmonijos orkestru, buvo 
Toronto simfoninio orkestro 
narys. Šiuo metu Atis Bankas 
yra Niagara International 
Chamber Music festivalio 
meninis vadovas, priklauso 
Canada Chamber akademijai, 
yra International School for 
Music Arts direktorius, pri
klauso Lavvrence universiteto, 
Appelton, Wisc, profesūros 
kadrui. 

Lapkričio 28 d. koncerte 
buvo atlikti Ludwig van Bee-
thoven, Max Bruch, Drrritry 
Shostakovich kūriniai.-; ~~ 

>Birutė Pūkelevičiūtė... 
Atkelta iš 2 psl 

Ir maišiuko 
rusai man neatėmė. Tik ne
galėjau pasiimti tėtės laikro
džio, nes tuo metu jau buvau 
iškeliavęs Amžinybėn". 

Jonukas tolsta, mojuodamas 
man rankute. Nuo jūros* pa
dvelkia lengvas vėjas. Tarsi 
vandens gelmėj kažkas leng
vai užgautų nuskendusias sty
gas... 

O mielieji, gerieji, laukia
mieji! Visi, kurių aš laukiau, 
dėl kurių nerimavau. — su
kitės, sukitės švelnios melodi
jos ritmu, ant balto pajūrio 

smėlio: taip liūdnai, taip lettg-
vai ir gražiai, taip dar syk} at
sisveikinančiai... Sukitės kaž
kada sutiktieji, kažkada pra
rastieji. Sukitės tarp pajūrio 
smilgų. 

Sukitės miestai, svetimi ir 
tapę savais; buvę tolimi, tapę 
artimais: sukitės ir skambėkit 
savo rotušių varpais, žybčiokit 
tiltų žibintais... Jūs mums 
skolinot savo katedras ir ka
pines, savo medžių žydėjimą ir 
jungtuvių girliandas... Juk jūs 
irgi — paveldėjot dalį mūsų 
buvimo, dalį mūsų mylėjimo, 
dalį mūsų atsiskyrimo... 

* * * 
Tad nejaugi tu, Amerika, mus prie savęs priglaudei — visai 

be meilės? O mes — nejaugi 
visai tavęs nepamilom? Teisybė, daug sykių, tau esam 

atšiauriai kartoję: „Tu nesi mūsų 
tėvynė.' Mūsų tėvynė — už tave daug gražesnė, geresnė, 

doresne" -
Nes tolimoji mūsų Tėvynė buvo kankine. 
Sakėm: ji atpirkta krauju ir todėl bus išganyta. 
Lietuva prisikels, jos laukia baltų bijūnų kelias. 
Toji mūsų svajonė irgi įvyko: Lietuva tikrai prisikėlė ir 

pakilo... 
Bet, kai ji atsisuko, mes negalėjom atpažinti šiurpulingai 

sužaloto jos veido. 
Tai mūsų Vakarė žvaigždė. 

B. Pūkelevičiūtė suteikia savo autografą žinomai aktorei G. Urbo
naitei (kairėje). Nuotr. Audroniaus G. Žygavičiaus 
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Pakrantės pušynų 
angelai 

Jurgio Daugvilos angelai tri
mituoja kalėdinį sezoną ir 
tūkstančio metų užsklandą. 
Daugvila suderina modernias 
galvosenas su praeities liau
dies meistrų išsireiškimais. 
Išauklėtas meno mokyklose 
pagal klasikines tradicijas, 
Daugvila paliko savo mokslo 
kelius audime ir vitražuose, 
prisimindamas save jaunystės 
pramintus takus gimtinės 
kaime. Iš pirmo žvilgsnio šios 
figūros — rūpintojėliai, mado
nos ir angelai — atrodo kaip 
pereito Šimtmečio primityvu
mai iš savamokslio rankos. 
Bet iš arčiau žiūrint, matyt 
kaip pagoniški simboliai suly
gina lietuvių krikščionišką 
ikonografiją su dvidešimto 
amžiaus miestiečio supratimu 
ir pavirsta universaliais archi-
tipais. 

Jurgis Daugvila gimė Jona
voje 1923 m., studijas pradėjo 
Kauno Taikomosios dailės in
stitute, jas tęsė Berlyno Kun-
stschule des Westens, o 1949 
m. baigė Ecole des Arts et Me-
tiers Freiburge. Laimėjo sti
pendiją studijuoti Paryžiuje, 
bet tą vietą užleido kitam, kai 
atsirado galimybė persikelti 
gyventi į JAV. 1950 m. atvy
kęs į Čikagą, dirbo religinio 
meno studijoje, taip pat ir su 
Adolfu Valeška ir Kaziu Var
neliu, kuriems komponavo vi-
tiražus. Savo profesiniam gyve
nime ilgus metus dirbo 
parduotuvių vitrinų ir prekių 
pristatyme ir dideliam tarp
tautiniam banke kaip inter
jerų rengėjas. Savo laisvalaikį 
paskyrė lietuviškam kultū
riniam gyvenimui, ruošdamas 
scenovaizdžius teatrų ir ope
ros spektakliams, dalyvauda
mas lietuvių dailininkų paro
dose. Iš jo dirbtuvės keliavo 
specialiai užsakyti baldai, ko
plytėlės, interjerų ir lauko ar
chitektūros papuošimai, kaip 
skaptuotos durys ir stogeliai. 
Jo darbai džiugino lietuvių 
širdis ir supažindino amerikie
tišką visuomenę su Lietuva ir 
jos tautodaile. Už savo pasie
kimus ir viso gyvenimo, pasi
šventimą menui, Jurgis Daug
vila nusipelnė LB 1999 m. 
Dailės premijos. 

Nors jis išėjęs aukštuosius 
dailės mokslus, visgi jis grįžta 
į savo jaunystės vaizdus ir im
pulsus, stengdamas atnaujinti 
Lietuvos peizažo tradicinius 
ženklus. Gyvendamas netoli 
Michigan ežero, Indianos ko
pose, jis pergalvoja tuos ko
plytstulpius ir kryžius, kurie 
sutikdavo ir saugodavo kelei
vius sankryžose. Jis šviežiai, 
ne tik nostalgiškai, atkuria 
trobelių tvoreles ir architektū
rinę ornamentaciją užsaky
mams, kuriuos yra sukūręs 
Beverly Shores pušynų sody
bom, bažnyčiom ir įstaigom. 
Tos mitologinės ir religinės 
figūros, puošiančios naują 
gamtovaizdį ir stovinčios nau
jam klimate, sukelia skirtingą 
nuotaiką Amerikos žiūrovams. 
Užsakovai norintys angelų ir 
dievukų, dauginasi. Kažkas jo 
kūryboje kviečia į namus, tad 
jo skulptūros įteikiamos šei
mos šventėse ir iškilmingom 
progom, ypač šio šimtmečio 
gale, stebėtojai, ieškodami 
misticizmo ir ramybės pagei
dauja jo dievdirbystės. 

Daugvilos skulptūros šnibž
da, kaip miško dvasios. Jis 
švelniai jas paspalvina, kad 
atrodytų pagyvenusios, taip 
priduodant joms ketvirtos di
mensijos atodūsį. Nors Daug
vila vartoja elektrinius įran
kius, vis tiek jaučiama jo ran
kos stiprybė. Taiklus, gilus 
drožimas seka medžio linijas 
ir ta fizinė išraiška, kartu su 
metalo ir spalvos akcentais, 
imponuoja savo ekspresyvu
mu. Jis iš savo prigimties at
kuria lietuvių liaudies drau
gystę su mėnuliu, žvaigž
dėm, saule, žalčiais, žaibais, 
paukščiais ir augalija. Išmoks
lintom interpretacijom jo sti
lizuotos figūros sujungia pra
eities skausmus ir darbarties 
ilgesius su amžinų vertybių 
pagarba. Daugvilos dievdir-
bystė nėra profesinis iškry
pimas, bet savęs pažinimas ir 
ryšys su moderniais kelei
viais, kurie sutinka jo ko
plytėles asmeniško gyvenimo 
kryžkelėse. 

Viktorija Kašubaitė 
Matranga 

Alfonsas Krivickas — 
Lietuvos kultūros ir meno 

am basadorius 

Dail. Alfonsas Krivickas. 

Rugsėjo 3 d. dailininkui Al
fonsui Krivickui Q919-l990i 
būtų sukakę 80 metų. Neabe
jotina, kad dailininkas būtų 
sutikęs šį garbų jubiliejų gim
tojoje Lietuvoje, artimųjų rate, 
savo kūrinių apsuptyje. Liki
mas pakreipė jo gyvenimo 
kelią amžinybėn, tačiau visa 
kita įvyko panašiai, kaip ir 
tikėtasi. Paminėti Lietuvai 
kūrusio ir jos vardą plačia
jame pasaulyje garsinusio, A. 
Krivicko gimimo metinių į Na
cionalinio M. K. Čiurlionio 

dailės muziejaus A. ir P. Ga
launių namus atvyko viešnios 
iš Vokietijos: dailininko žmo
na Irena Krivickienė, duk
tė Milda Krivickaitė-Schuma-
cher, Irena Natkevičienė — li
tuanisto ir pedagogo, filosofi
jos mylėtojo, ateitininko Vin
co Natkevičiaus (1918-1999) 
žmona, atgabenusi Velionio 
vyro palaikus į Lietuvą, ak
torė Rūta Staliliūnaitė, skulp
torius Konstantinas Bogda
nas, dailininkai Petras Staus
kas, Vytautas Valius ir kiti 
bičiuliai, giminaičiai bei jo ta
lento gerbėjai. 

Dailėtyrininkė Vida Gode-
lienė supažindino su spalvin
ga dailininko biografija, ap
žvelgė jo kūrybą, pristatė ank
styvojo laikotarpio kūrinių 
parodą. Dalis šių darbų, su
kurtų 1943-1944 m., ekspo
nuota pirmojoje personalinėje 
A. Krivicko parodoje, vyku
sioje Vytauto Didžiojo Kultū
ros muziejuje 1944 m. Tada 
kritikai palankiai įvertino jau
no, prieš metus baigusio Kau
no taikomosios ir dekoraty
vinės dailės institutą, meni
ninko kūrybą. Pastele, tempe-

Skulptoriaus Jurgio Daugvilos angelai. 

ra, įvairiomis grafikos tech
nikomis sukurtuose paveiks
luose dominuoja dailininko 
gimtojo miesto Kauno vaizdai. 
Mažesniąja parodos darbų da
lį sudaro portretai ir grupinės 
figūrinės kompozicijos. Visus 
kūrinius vienija ekspresyvi, 
dramatiška nuotaika, kon
trastingas koloritas, griežtų 
ir plastiškų linijų deriniai. 
Kaip akcentas, simbolizuojan
tis kūrėjo buvimą greta, šalia 
paveikslų eksponuojamas Al
fonso Krivicko skulptūrinis 
portretas, sukurtas K Bagdo
no. 

Artėjant II pasaulinio karo 
frontui prie Lietuvos, A. Kri
vickui teko spręsti minėtų pa
veikslų likimą kartu su VD. 
Kultūros muziejaus direk
toriumi Pauliumi Galaune 
(1890-1988). Patartas profe
sionalaus muziejininko, daili
ninkas paliko savo kūrinius 
muziejaus globai, kur jie 
išsaugoti iki šių dienų, o pats, 
kaip ir dauguma kitų, pasi
traukė į Vakarus. 

1949-1950 m. A. Krivickas 
dėstė piešimą ir grafiką daili
ninko Vytauto Kazimiero Jo
nyno įkurtoje meno ir amatų 
mokykloje Freiburge. Jis — 
vienas iš nedaugelio meni
ninkų, likusių gyventi Vakarų 
Vokietijoje. 1953-1984 m. A. 
Krivickas tęsė pedagoginę 
veiklą Vasario 16-osios lietu
vių gimnazijoje Hiutenfelde. 
Nuo kasdienio darbo liekantį 
laiką skyrė kūrybai. A. Kri
vickas stebėjo pasaulinius 
meno įvykius ir naujoves, pats 
nuolat buvo ieškojimų ir ban
dymų kelyje. Išeivijoje sukur
tuose A. Krivicko darbuose 
pastebima nauja stilistinė 
kryptis, posūkis į moderniz
mą. Polinkis eksperimentuo
ti meninėmis raiškos ir techni
nio atlikimo priemonėmis lė
mė stilizuotų, dekoratyvių bei 
apibendrintų formų atsira
dimą jo kūriniuose. Kūrybinės 
energijos, impulsų dailininkas 
sėmėsi, keliaudamas po V. Eu
ropą ir JAV. 1950-1980 m. A. 
Krivickas surengė 10 persona
linių parodų Badeno-Viurtem-
bergo miestuose. 

Sovietmečiu, „kultūrinio at
šilimo" laikotarpiu, išeiviams 
buvo suteikta galimybė šiek 
tiek praskleisti „geležinę už
dangą". 1970 m. A. Krivickas 
atvyko į išsiilgtą gimtąjį kraš
tą, su kuriuo jį visąlaik siejo 
stiprūs vidiniai saitai. Po 25 
nesimatymo metų atnauji
no ryšius su paliktais bi

čiuliais, užmezgė naujas pa
žintis. Šiam draugų ratui 
priklausė ir meno istorikas P. 
Galaunė. 

Jam skirtuose laišRuose dai
lininkas dalijosi mintimis apie 
meno ir kultūros reiškinius 
Vakaruose, apie savo kūrybi
nius užmojus, domėjosi dailės 
padėtimi Lietuvoje. A. Kri
vickas ne kartą prasitarė P. 
Galaunei: ..Vokietijoje tik bū
nu, o gyvenu dvasiniai gim
tinėje ir Paryžiuje". Jis ypač 
vertino prancūzų dailę ir tą 
aplinką, kurioje jie kūrė. A. 
Krivickas tarsi vykdė kultūros 
mainų programą. Radęs tin
kamą progą, stengėsi supa
žindinti savo tėvynainius su 
esamo laikotarpio prancūzų, 
vokiečių menu ir tuo pačiu 
ėmėsi kilnios misijos atstovau
ti Lietuvos menui ir kultūrai 
užsienyje. Lyg caro laikų 
knygnešys, A. Krivickas vežė 
į Vakarus lietuvių kūrybą re
prezentuojančius leidinius, 
garso įrašus, siūlė juos žymes
nėms bibliotekoms, muzie
jams, kurie buvo atviri tokio 
pobūdžio informacijai. „Jie la
bai jais domisi ir laukia vis 
naujesnių. Reikalinga kultū
rinė veržimosi galia, norint, 
kad lietuviška dailė būtų pla
čiau pažinta ir atkreiptų sve
timųjų dėmesį. Tik tokiu būdu 
Vakarų pasaulį galima užka
riauti. Kultūrinis kuklumas 
negalioja". A. Krivickas kelio
mis kalbomis skaitė paskaitas 
užsieniečiams apie lietuvių 
liaudies meną ir profesiona
liąją dailę, aktyviai dalyvavo 
išeivijos organizuojamuose kul
tūriniuose renginiuose. 1988 
m. surengtoje 35 Europos lie
tuviškų studijų savaitėje, V, 
Vokietijoje, skaitė pranešimą 
„Profesoriaus Pauliaus Ga
launės įnašas Lietuvos meno 
istorijai". 

Kas 3-5 metai A. Krivickas 
grįždavo į Lietuvą su savo 
kūrybos parodomis. Dailinin
kas džiaugėsi laiškuose, kad 
daugelį jo darbų įkvėpė vieš
nagės gimtinėje, o ypač įspū
dingi lietuvių liaudies orna
mentai. Tuo laikotarpiu A. 
Krivickas sukūrė grafikos, ta
pybos ir piešinių ciklus: „Že
mė ir kosmosas" (1972-1974;. 
„Žmogus kasdienybėje" < 19841. 
„Kosmosas", „Kosminis pasau
lis" (1986), „Praeities akmens 
meninė gyvybė". 1981 m. 
George Pompidou moderniojo 
meno muziejus Paryžiuje įsi
gijo 8 dailininko akvareles, 
piešinių, skaidrių. Dailininkas 
priklausė Badeno-Viurtom-

bergo dailininkų sąjungai. 
Praplėsdamas ir taip jau in
tensyvios veiklos ribas, A. Kri
vickas įstojo į M. K. Čiurlionio 
draugiją Kaune. 

Renginio, skirto dJrflininko 
jubiliejinei sukakčiai paminė
ti, dalyviai kiekvienas savaip 
prisiminė ir pagerbė šį žymų • 
menininką. Dailininko gyveni
mo bendražyge, žmona Irena 
pagarbą mieliau išreiškė dar
bais. Prieš kuri laiką ji at
siuntė Į A. ir P. Galaunių na
mus 179 leidinius meno tema 
iš asmeninės A. Krivicko bi
bliotekos. Kartu su muzieji
ninke Kazimiera Galauniene 
J. Krivickienė ėmėsi iniciaty
vos organizuoti šį minėjimą. Ir 
anksčiau, kiek žinoma iš daili
ninko laiškų K. ir P. Ga
launėms bei kuklaus jos pa
čios pasakojimo, I. Krivickienė 
padėdavo savo vyrui visuome
ninėje veikloje, ypač rūpinosi 
lietuvių liaudies meno propa
gavimu. 

Duktė Milda dedikavo A. 
Krivickui pastelių ir akvarelių 
parodėlę. Jau vaikystėje ji 
mėgo piešti, bandė kopijuoti 
tėvo kūrinius. Dabar jai tapy
ba — mėgstamiausias laisva
laikio užsiėmimas. M. Krivic-
kaitės paveiksluose galima 
rasti sąsajų su A. Krivicko 
kūryba. Juos sieja bendra 
tematika — architektūriniai 
peizažai, sodrios, žaismingos 
spalvos. Mildos kūriniuose vy
rauja ne dramatiška, bet opti
mistinė nuotaika, piešinio lini
jos švelnesnės. 

Aktorė R. Staliliūnaitė per
skaitė keletą A. Krivicko jai 
rašytų laiškų, atskleidžiančių 
dailininko nuoširdumą ir dė
mesį, domėjimąsi jos darbu 
teatre. A. Krivickas visad kar
todavo lotyniškąjį posakį „car-
pe diem". 

Dail. V. Valius prisiminė 
grafiko Telesforo Valiaus pa-

Veronika Švabienė. „Rudt.-ns *vontė". izmys. 

sakojimą, kad išeivijoje kai 
kurie asmenys kreivokai žiū
rėjo į tautiečius, dažnai važi
nėjančius į Lietuvą. Kita ver
tus, jiems patiems knietėjo 
sužinoti, kaip laikosi jų arti
mieji, kaip gyvena lietuviai 
menininkai okupuotoje tėvy
nėje. Pasak V. Valiaus, A. Kri
vicką nuolat traukė į Lietuvą 
ir pas menininkus. Apžiūrė
damas lietuvių dailininkų dar
bus, tuoj pat juos komentuo
davo, buvo pilnas korektūri
nių minčių. - -=' ' 

Dail. P. Stauskui atmintin 
įstrigo menininkų susibūri

mai, A. Krivickui atvykus į 
Kauną. Jų metu virė karštos 
diskusijos šiuolaikinės dailės 
tema, kultūros klausimais. A. 
Krivickas negailėjo pastabų 
pažįstamiems: „Nebūkit pro
vincialūs, užsidarę, kurkit sa
vo tėvvnei, rodykit Čiurlio
nį..." - -: » 

Nors šilto ir jaukaus A. Kri
vicko 80-mečie paminėjimo va
landos A. ir P. Galaunių na
muose greitai praskriejo, ta
čiau jo darbai iki jnetyjiabai-
gos lieka ekspozicijoje* ir Tau
kia lankytojų. 

Vaida Sirvydaitė 

Dail. Alfonso Krivicko (1919.09.03—1990.06.22) 80-mečio paminėjimo akimirka A. ir P. Galaunių na
muose s.m. rugsėjo 3 d. Pirmoje eilėje i i kairės: dailininko duktė Milda Krivickaitė-Schumacher. 
žmona Irena Krivickienė, akt. Rūta Staliliūnaitė ir kiti renginio da lyvia i . Nuot r . Rimantės Ropytės 

Dail. A. Krivickas. „Senamiestis" 




