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„Kaltinu!”
Algimantas A. Naujokaitis

Prieš kelis metus pirmą 
kartą apsilankęs netoli Sa
lantų esančioje Viliaus Orvi- 
do sodyboje, pamatęs akmens 
skulptūras, kitus meno dar
bus, egzodo poetas ir garsus 
filmininkas Jonas Mekas pa
sakė, kad jis niekur nieko 
panašaus nebuvo matęs (apie 
šią sodybą jau buvo rašyta 
Drauge kultūriniame priede 
1999 m. gegužės 29 d. laidoje). 
Grįžęs į New York, savo 
laiškuose į Lietuvą J. Mekas 
rašė: „Brancusi, Moore, Smith- 
son — svarbūs dvidešimtojo 
amžiaus skulptūros istorijoje. 
Bet Orvidas lygiai svarbus. Tu 
Jovi tarp visų tų akmenų ir 

jauti tokią didelę žmogaus 
jėgą, tokį neapsakomą atsispy
rimą prieš visas totalitarines 
jėgas. Orvido sodyba yra pa
minklas, himnas, odė indivi
dualizmui, žmogaus sielai; 
manifestas prieš viską, kas 
nori užgniaužti žmogaus indi
vidualumą. Ateis laikas, kai 
pasaulio meno studentai iš 
Japonijos, Amerikos ir Pary
žiaus plauks į Salantus, kaip 
jie plaukia į St. Michel, Taj 
Mahal ar Stonehenge”.

J. Meko pranašavimai apie 
V. OFvldo sodybos ir jo skulp
tūrų garsą pasaulyje jau pra
deda pildytis. Čia atvyksta vis 
daugiau lankytojų iš užsienio 
kraštų. V. Orvido sodybą ati
džiai apžiūrėję, specialistai iš 
karališkosios Britų Architek
tūros akademijos buvo taip 
sužavėti akmens stebuklais, 
kad užsimojo Londone sureng
ti konferenciją apie Vilių Or- 
vidą, jo unikalias akmens 
skulptūras ir sodybą. Bet tie 
patys britai suglumo ir pasi
piktino, kad ši unikali sodyba- 
muziejus po atviru dangumi 
apleista, net niokojama, o — 
skaudžiausiai — Orvido darbų 
nevertina, net ignoruoja Lie
tuvos kultūrininkai, Valsty
binės institucijos.

Iš tiesų, ypač prieš keletą 
metų, V. Orvidui staiga mirus 
prie naujo akmens darbo, ėmė 1 

Knygos-albumo Vilius Orvidas sudarytojas Vaidotas Žukas. 
Nuotr. Algimanto Žižiūno

nykti ne tik sodyba, V. Orvido 
puoselėta savita, unikali ap
linka, bet ir jo skulptūros. Ne
prižiūrimus meno turtus nesu
pratingi, nesąžiningi žmonės 
niokoja, daužo, nežinia kur 
išgabena. Lietuvos Kultūros 
ministerįja V. Orvido sodybą 
ir jos meno turtus net neįrašė 
į valstybės saugomų vertybių 
sąrašą. Panašiai buvo ir sovie
tiniais laikais. Tuometinei 
valdžiai ypač nepatiko krikš
čioniškų vertybių motyvai V. 
Orvido darbuose.

J. Mekas, kaip lietuvis, Lie
tuvos Valstybinės premijos 
laureatas, ne kartą kreipėsi į 
kultūros ministrą, kitus pa
reigūnus, prašė ir ragino, dėl 
Dievo meilės, daryti viską, 
kad V. Orvido stebuklas būtų 
apsaugotas. Deja, niekas nė 
piršto nepajudino, o sodyba ir 
jos meno darbai virto vos ne 
šiukšlynu. -Liji:

Nepakęsdamas tokios grės
mingos padėties, J. Mekas 
kartu su kitais JAV, kitų val
stybių garsiais menininkais 
parašė kaltinimą — pareiš
kimą pavadintą Jl’Accuse!” 
(prancūzų revoliucijos šūkis 
„Kaltinu!”) Kartu su J. Meku 
jį pasirašė Hermann 'Nitsch, 
Brigitte Comand, Robert 
Frank, Philip Glass, John 
Zom, kiti Vakarų pasaulio 
meno žmonės, o taip pat grupė 
New Yorke besitobulinančių 
jaunų lietuvių menininkų — 
Arūnas Kulikauskas, broliai 
Andrius ir Dalius Naujo
kaičiai, Auguste Varkalis, Ju
lius Žižliauskas — Ziz. Jų kal
tinimas — pareiškimas per 
šių eilučių autorių buvo per
duotas ir lapkričio viduryje 
paskelbtas dienraštyje Lietu
vos aidas. Kaltinime rašoma: 
„Mes kaltiname Lietuvos kul
tūros ministeryą ir Lietuvos 
vyriausybę užu Orvido sody
bos neapsaugojimą, neatsako- 
mingai ir lengvabūdiškai lei
džiančias naikinti vieną iški
liausių Lietuvos ir Europos 
meno kūrinių;

Mes kaltiname Lietuvos

Vilius Orvidas — maldininkų žygyje pėsčiomis iš Vilniaus į 
Žemaičių Kalvariją 1989 metais. Nuotr. Romualdo Požerskio

meno ir kultūros darbuotojus, 
poetus, rašytojus, dailininkus, 
skulptorius ir visus kitus, ne
protestuojančius ir pasyviai 
stovinčius nuošaly, leidžian
čius Orvido sodybai nykti;

Mes kaltiname Lietuvos 
architektų sąjungą, atvirai 
šmeižiančią Orvido sodybą 
lankytojams iš kitų kraštų, 
kurie Orvido sodybą supranta 
ir gerbia labiau negu patys lie
tuviai.

Pakilkite aukščiau užu savo 
asmenines ambicijas ir pa
gerbkite darbus tų, kurie su
kūrė pasaulinio lygio kūri
nius, tokius, kaip Orvido sody
ba.

Tegu tai bus jūsų 2000-ųjų 
metų priesaika ir darbas, be 
kurio jums bus uždrausta 
įžengti į 21-jį šimtmetį. Jeigu 
ne: ten jūs būsite pastatyti 
prie sienos užu neatsakomin- 
gumą ir savo tautos meno 
kūrinių naikinimą”.

Lietuvos jaunimas ragina
mas sukilti, protestuoti prieš 
neatsakomingus pareigūnus, 
kurie žiūri pro pirštus į Orvi
do sodybos lėtą sunaikinimą.

Dėl šio kaltinimo nejuokais 
sunerimo Lietuvos vyriau
sybė, Kultūros ministerija, 

Mišios aukojamos Orvidų sodyboje. Nuotr. Aleksandro Kastelnicko

kultūrininkai. Netrukus Vil
niuje, Menininkų rūmuose 
(Rotušėje), visuomenė buvo 
pakviesta į atvirą pokalbį dėl 
žūstančios V. Orvido sodybos 
ir joje esančių meno vertybių. 
Dalyvavo Seimo, vyriausybės, 
Kultūros ministerijos, kitų 
žinybų atstovai.

Pripažindamas, kad J. Meko 
ir jo kolegų kaltinimas buvo 
sukrečiantis savo griežtu 
tonu, Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis minėtame 
pokalbyje-diskusijoje pripaži
no, kad tie kartūs žodžiai iš 
esmės yra teisingi. Pasak V. 
Landsbergio, valdžios žmonės 
dėl Orvido sodybos likimo iki 
šiol tik .pasikalbėdavo, pas- 
niūduruodavo, nesuprasdami, 
nejusdami, kokio didelio mas
to yra Orvido darbai. Seimo 
pirmininkas tiesiai — šviesiai 
pripažino, kad, tiek valdžios 
vyrai, tiek kultūrininkai dėl to 
yra apkiautę, visi kalti.

V. Landsbergis sakė, kad V. 
Orvido sodyba yra visos mūsų 
tautos turtas ir dėl jo apsaugo
jimo turi būti priimtas valsty
binis sprendimas, o gal ir spe
cialus Seimo įstatymas.

Tam pritarė brolis pran
ciškonas Astijus Kungys,

Vilius Orvidas. „Švč. Mergelės Marijos Lurdas”. Apie 1985 m. Garždelės kaimas, Salantų rąjonas.

Grupė pokalbio apie V. Orvido sodybos likimą dalyvių — kalba 
Bėkša.

OFM. Jis sakė, kad Kretingos 
broliai pranciškonai, kurių 
brolijai priklausė ir V. Orvi
das, kai ką mėgino padaryti, 
saugant ir tvarkant sodybą. 
Deja, nepavyko. Dabar joje 
daug kas sugriauta, negrįžta
mai sunaikinta.

Kai kurie Kultūros ministe
rijos valdininkai, tarp jų Val
stybinės paminklosaugos ko
misijos narė G. Drėmaitė, net 
Kretingos rajono, kurio ribose 
yra Orvido sodyba, meras J. 
Šakinis, pasiremdami nuosta
ta, kad ta sodyba yra privati 
Orvido artimųjų nuosavybė, 
jos apsaugą ir tvarkymą vėl 
mėgino įpainioti į painių įsta
tymų, biurokratizmo voratin

klius.
Laimei, ryžtingą poziciją už

ėmė kultūros ministras Arū
nas Bėkšta. Jis sakė, kad, 
nors dabar trūksta pinigų, bet 
Orvido sodybos meno turtus 
būtina apsaugoti ir sutvarky
ti. Pritardamas Seimo pirmi
ninkui V. Landsbergiui, minis
tras sakė, kad Orvido sodyba 
turi tapti Valstybės nuosavybe 
ir tai dera įteisinti įstatymu. 
Ministras A. Bėkšta užtikrino, 
kad jau šiemet turi būti šių 
pastangų rezultatas.

Jau atėjo ir pirmosios neblo
gos žinios. Paskutiniame
1999-ųjų metų Kultūros minis
terijos informaciniame biule
tenyje Kultūros gyvenimas 
buvo pranešta, kad ministro 
įsakymu sudaryta komisija 
jau svarstė V. Orvido skulp
tūrų sodybos sutvarkymui 
reikalingų juridinių, adminis
tracinių, finansinių priemonių 
planą. Nutarta V. Ogvido’ so
dybą įrašyti į Lietuvos Respu
blikos nekilnojamųjų vertybių 
registrą, o ateityje šiai sodybai 
suteikti muziejaus statusą, 
taip pat atlikti skulptūrinių 
kompozicijų bei konstrukcijų 
ekspertizę ir jų konservavimo 
darbus.

Neduok, Dieve, kad šie gra
žūs užmojai vėl liktų tik po
pieriuose...

Suprasti V. Orvido sodybos 
meninę vertę, apie kurią 
kalbėjo ir rašė J. Mekas, pa
dės leidyklos „Baltos lankės” 
neseniai išleista knyga-al- 
bumas Vilius Orvidas. Tai 
nemaža knyga, kurion sudėta 
daug šio skulptoriaus darbų ir 
sodybos nuotraukų, o taip pat nius, 2001, Mėsinių 4, Fax 
leidinio parengėjo Vaidoto Žu- (22) 220152.

Lietuvos kultūros ministras A. 
Nuotr. Algimanto Žižiūno 

ko tekstai, V. Orvido sodybos 
lankytojų atsiliepimai, jį paži
nojusių kultūrininkų mintys 
apie šio skulptoriaus asmeny
bę ir jo meno stebuklą. Ypač 
įdomūs paties V. Orvido užra
šai. Knygos įžangoje rašoma: 
„Po Viliaus Orvido mirties 
1992 m. rugpjūčio 5 d. liko 
keli jo paties vaikiškomis rai
dėmis surašyti sąsiuviniai — 
daugiausia religinių tekstų 
fragmentai: Šventojo Rašto, 
Šv. Augustino Išpažinimų, 
bažnytinių giesmių ištraukos 
ir kita. Ant vieno viršelio už
rašas: „Dabar tesusirenka visi 
pasiilgę rojaus, poilsio ir ra
mybės vietos, amžino laimin
gumo vietos, kur nebėra ko bi
joti Barbarų!.. Gaila, kad kny- 
gon sudėti ne visi V. Orvido 
užrašai, o, atrodo, tik nedidelė 
jų dalis. Be to, knygos prista
tyme dalyvavę kultūrininkai 
sakė, jog leidinyje įdėtos V. 
Orvido darbų nuotraukos ne
labai vykusios, reportažinės.

Vis dėlto knygoje yra ne
mažai įdomių vertingų pusla
pių apie V. Orvido asmenybę 
ir jo kūrinius. Tarp kitų 
įdomių ir vertingų jo meno 
apibūdinimų rašoma, kad V. 
Orvido, kaip skulptoriaus, 
darbo metodas — „vien už
uominomis, atrodo, lengvais 
kalto prisilietimais, įkirti
mais, akmens neprievartau
jant, neprimetant jam savo 
valios, taktiškai, mandagiai 
pasiekti neįtikinamai stiprią 
išraišką”.

Pageidaujantys įsigyti kny
gą Vilius Orvidas gali kreiptis 
į leidyklą „Baltos lankos” (Vii-
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Jubiliejiniai renginiai ir knyga — kompozitoriaus Vlado Jakubėno 95 metų sukakčiai 
paminėti Lietuvoje.

f

Irena Skomskienė

Baltijos kraštų meno parodos 
pasaulinė premjera

1999 m. gruodžio mėnuo 
Lietuvoje praėjo su kompozi
toriaus Vlado Jakubėno talen
to ir asmenybės atminimo 
ženklu. Trys renginiai (Kau
ne, Vilniuje ir Biržuose) su šio 
menininko kūrybos koncertais 
ir knygos apie jį sutiktuvėmis 
sutelkė gausų giminingų sos-: 
tinės visuomeninių organiza
cijų ir specialistų būrį: kom
pozitoriaus Vlado Jakubėno 
draugiją, Lietuvos Teatro, Ki
no ir Muzikos muziejų, Kom
pozitorių sąjungos Kauno sky
rių, Lietuvos Muzikos akade
miją.

Pirmasis renginys įvyko 
Kaune gruodžio 8 d. Vlado Ja
kubėno jaunystės mieste, kur 
dirbo 1932-1944 m., todėl kon
certo repertuarą sudarėme iš 
kūrinių, parašytų Kaune (iš
skyrus du kūrinius).

Vakarą vedė kompozitorių 
sąjungos Kauno sk. pirminin
kė kompozitorė Dalia Kairai- 
tytė ir pianistas Saulius Geru
lis, menotyros mokslų dakta
ras.

Knygą apie Vladą Jakubėną 
pristatė vilnietė, kompozito
riaus Vlado Jakubėno draugi
jos Lietuvos sk. vicepirminin
kė Irena Skomskienė.

Pilna Kauno Menininkų na
mų salė miesto centre — buvo 
jaukus prieglobstis prieš
karinės Lietuvos menininko 
atminimui. Atlikėjai jautė tą 
aurą, kuri įkvėpė juos apo
teozės išraiškai. Ypač tai buvo 
ryšku pianistų repertuare, o 
vokalistai pažėrė tiek dva- 
sitfėš’ šilumos, jog klausytojai, 
vakarui pasibaigus, nepanoro 
skirstytis, vis dar būrėsi prie 
parodos — „Dokumentinės 
autentiškos medžiagos ekspo- 
zicįja iš kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno artimųjų ir šeimos 
bičiulių asmeninio archyvo”; 
Ekspoziciją parengė Gražina 
Slavėnas (JAV) ir Marija Pe- 
čiukonienė (Vilnius). Daugu
ma eksponatų iš Edvardo Bu
laičio asmeninio archyvo.

Gražu prisiminti, kad šalia 
patyrusios, visai Lietuvai ži
nomos, pianistės Sonatos Bie- 
lionytės (Kauno J. Gruodžio 
konservatorįjos dėstytojos), 
gan įspūdingai sublizgėjo ir 
nauja žvaigždė —jaunas pia-* 
nistas Darius Kudirka, atlikęs 
sudėtingą Vlado Jakubėno 
Rapsodiją Nr. 2. Jeigu jam 
Dievas duotų mecenatą — ga
rantuoju, — jis pasiektų neei
linių atlikėjiško meno viršū
nių. Ir svarbiausia — visų pir
ma per Vlado Jakubėno kū
rybą. Tą jis įrodė ir pakartoti
nai (Vilniuje). Melodiją-legen- 
dą nuoširdžiai ir profesiona
liai atliko jauna smuikininkė 
Milda Kasperavičiūtė.

Solistės Teresės Chmieliaus- 
kaitės koloratūrinis sopranas 
nukėlė klausytojus į prieška
rinio Kauno Parnasą (1935- 
1940). Vlado Jakubėno dainos 
Fausto KirŠos ir Kotrynos Gri- 
gaitytės žodžiais — priminė 
prieškarinės Operos Lietuvos 
meno šventovės laikus, nes 
šios dainos prilygsta operų 
arįjoms, todėl ne bet kur 
likėją gali jų imtis.

Pasigėrėtinai skambėjo 
laudies dainos, atliekamos 
listo Juozo Malikonio, fortepi
jonu palydint V. Daugirdienei.

Taigi apskritai Vlado Ja
kubėno 95-mečio vakaras Kau
ne buvo organizuotas neprie
kaištingai, praėjo žymiai ge
riau, nei tikėtasi ir teikė nepa
mirštamų akimirkų tiek publi
kai, tiek atlikėjams.

Kompozitoriaus mirties die
ną (gruodžio 13-tąją) analo- 

at-

ir
so-

karo bedantysis muzikologas 
Vaclovas Juodpusis, kompozi
toriaus Vlado Jakubėno Drau
gijos skyriaus pirmininkas, 
pristatė naują knygą — Vla
das Jakubėnas. Kaunas, 1999. 
Išleido V. Jakubėno draugijos 
Lietuvos skyrius.

Knygos pristatyme dalyvavo 
šio leidinio rėmėja Dalia Babe
lienė, Devenių Kultūros fondo 
prezidentė ir Vlado Jakubėno 
Draugijos Lietuvos skyriaus 
narė nuo 1997 m. Kadangi ji 
asmeniškai pažinojo Vladą Ja
kubėną, — vakaro metu buvo 
pakviesta pasidalinti apie jį 
prisiminimais. Kompozitorius 
Jurgis Gaižauskas, kaip buvęs 
V. Jakubėno mokinys Kauno 
konservatorijoje, taip pat mie
lai prisiminė savo mokytoją.

Sostinėje Vlado Jakubėno 
Kamerinės muzikos koncertas 
buvo kur kas turtingesnis 
kūriniais ir jų atlikėjais, nors 
didžioji programos dalis (pia
nistai ir vokalistai) liko ta 
pati. Vilniuje V. Jakubėno 
„Melodįją-legendą” atliko kita 
sudėtis: Loreta Bartkevičiūtė 
(smuikas), akompanavo Bi
rutė Bizevičiūtė. Ansamblį pa
rengė Muzikos akademįjos 
profesorė Komelįja Kalinaus- 
kaitė-Fledžinskienė.

Pirmą kartą Lietuvoje su
skambusį V. Jakubėno kūrinį 
„Seranada” violončelei ir for
tepijonui (Kaunas, 1936) atli
ko Gražina Menkevičiūtė, Mu
zikos akademįjos koncertmeis
terė, violončelininkė ir pia
nistė Dovilė Laimutytė, ma
gistrante. Ansamblį parengė 
prof. P. Kunca. V. Jakubėno 
Styginių kvartetą (Berlynas, 
1931-1932) atliko Valstybinis 
Vilniaus kvartetas: Audronė 
Vainiūnaitė (I smuikas), Arū
nas Šilalė (II smuikas), Girdu- 
tis Jakaitis (altas), Augusti
nas Vasiliauskas (violončelė).

Jubiliejinių renginių baigia
masis akordas įvyko kompozi
toriaus gimtinėje Biržuose. 
Renesansinėje Radvilų pilies 
salėje jauniausios atlikėjos (G. 
Menkevičiūtė ir D. Laimutytė) 
scenoje pasįjuto kaip namie, 
todėl V. Jakubėno kūrinį at
skleidė visų jo privalumų švie
sa.

Pianistė Virginįja Daugir
dienė (kilusi iš Biržų) savo 
koncertinėje programoje pa
stoviai skambina „Du šokius” 
iš V. Jakubėno baleto „Vaivos 
juosta” (transkripcijos fortepi
jonui), todėl Biržų vakaro- 
koncerto metu jos interpretuo
jami „Mažojo velniuko” ir 
„Miškinio šokis”, prilygo tie
siog baleto spektaklio muziki- 
nei-choreografinei dramatur- 
gįjai, pažadint klausytojų norą 
kuo greičiau Lietuvos Operos 

giškas vakaras įvyko Vilniuje. 
Tiesa, iškilmingesnis, su pla
tesne programa, pradedant 
moksline konferencįja, tema 
„Vlado Jakubėno kamerinė 
muzika” (buvusiuose Radvilų 
rūmuose, dabar Lietuvos Tea
tro, Kino ir Muzikos muzie
jaus salėje, Vilniaus g. 41, 
priešais Šv. Kotrynos bažny
čią). Pranešimus skaitė: „Vla
do Jakubėno solinių dainų 
muzikinės kalbos ypatumai”, 
pranešėjas kompozitorius Vy
tautas Kairiūkštis, „Vlado Ja
kubėno kūryba fortepijonui”, 
pranešėjas menotyros mokslų 
daktaras Saulius Gerulis, „Vla
do Jakubėno Styginių kvar
teto kūrybos ir atlikimo pėd
sakais”, pranešėjas prof. Pe
tras Kunca.

Mokslinė konferencįja (jau 
trečia Lietuvoje), š.m. tema: 
kamerinės Vlado Jakubėno 
muzikos klausimu — atvėrė 
tiesą, jog esame nuskriaudę 
savo muzikos istorįją ir muzi- 
kologįją, per lėtai žengdami V. 
Jakubėno pažinimo keliu. 
Nauja mokslinėje konferenci
joje buvo .tai, kad: kompozito
rius V. Kairiūkštis iškėlė V. 
Jakubėno solinių dainų stilis
tikos sąveiką su valstybinės 
kalbos ypatumais, o menoty
ros dr. S. Gerulis drąsiai lygi
no V. Jakubėno fortepįjoninę 
kūrybą su pasaulio garso 
įžymybės Ferenco Listo (1811- 
1886) rapsodijomis. Lyginda
mas abiejų V. Jakubėno rapso
dijų (1936-1949) faktūrą su F. 
Listo rapsodijomis,-— S. Geru
lis i8iiiKmpo. „uai v. .ja
kubėnas pasirodys ne toks 
efektingas ir techniškas, ne 
toks elegantiškas ir impozan
tiškas, tačiau racionalus ir sa
vitas kompozitorius, neištir
pęs madingo roipantinio pia- 
nizmo korifėjų šešėliuose”.

Smuikininkas prof. Petras 
Kunca, pats atlikęs su Vil
niaus kvartetu (1999.02.05. Į 
Nacionalinėje filharmonijoje) 
V. Jakubėno styginių kvartetą 
op. 4. — pažvelgė į kūrinį įvai
riais aspektais:

1. kaip atlikėjas: „kūrinys 
patrauklus meninės medžia
gos ir formos orginalumu”;

2. kaip pedagogas, kuriam 
rūpi šio kūrinio reikšmė da
barčiai; t.y. ugdant valstybi
nės kamerinės muzikos at
likėjus ir jų mokytojus: „Nors 
atlikėjai, ruošdami V. Jaku
bėno Styginių kvartetą kon
certiniam atlikimui, turi skirti 
palyginti daug laiko repetici
joms, kūrinys suteikia pasi
tenkinimo natūralia tempų ir 
charakterių kaita, laisva bal- 
sovada, kompaktišku skambe
siu”;

3. kaip muzikologas-istori- 
kas pirmasis Lietuvoje api- ir Baleto teatre sulaukti prem- 
brėžęs V. Jakubėno styginių 
kvarteto vietą valstybinio 
kvarteto žanro raidoje ir tau
tinėje, muzikos istorijoje: „Tai, 
kad prieškarinėje Lietuvoje 
nebuvo susidomėta V. Jaku
bėno styginių kvartetu — irgi 
lietuviškojo kvarteto žanro is- 
torįjos dalis”. Plačiau apie tai 
skaitytojai ras knygoje Vladas 
Jakubėnas, Kaunas, 1999, p. 
272-282.

Apskritai mokslinė konferen
cįja davė reikšmingų moksli
nių rezultatų. Parodė, kad ir 
toliau mūsų uždavinys — iš
saugoti mokslinį objektyvumą 
ir plėtoti gerai argumentuotą 
Vlado Jakubėno kūrybinio 
palikimo analizę, ne tik Lietu
voje, bet ir plačiame tarptau
tiniame moderniosios muzikos 
kontekste.

Vilniuje prieš koncertą va-

jeros „Vaivos juosta”.
Taigi kompozitoriaus V. Ja

kubėno muzika skamba jo tė-

VLadas Jakubėnas: „Žengdami i Europa, galime ją nustebinti 
ne ginklu stiprumu, ne ekonominiais turtais, bet kultūriniais lo
biais” (Vairas, 1934, Nr. 2). Nuotr. A. Grigaičio

Vladas Jakubėnas. < >
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2000 m. sausio mėn. New 
Yorke bus pirmą kartą rodomi 
Baltijos kraštų menininkų 
darbai, sukurti prieš ir po šių 
kraštų nepriklausomybės at
gavimo.

Šešiasdešimt septyni meno 
darbai — 43 tapybos ir 24 
skulptūros — iš Estįjos, Latvi
jos ir Lietuvos bus eksponuo
jami penkiuose pagrindi
niuose JAV miestuose. Meno 
paroda New Yorke tęsis iki 
vasario 12 dienos, o sausio 25 
d. įvyks iškilmingas labdaros 
vakaras New Yorko valstybi
niame meno klube. Iš New f 
Yorko meno paroda kovo 9 d. 
bus perkelta į Washington, 
DC ir ten veiks iki balandžio 8 
d. Vėliau paroda keliaus į 
Čikagą, Houston ir Los An
geles.

Barbara Crane, menininkė 
ir šios Baltįjos kraštų meno 
parodos kuratorė, atrinko ta
pybos ir skulptūros darbus, 
pradedant neoekspresionis- 
tais, baigiant abstraktais. Visi 
tie menininkai, ilgiausiai pra
leidę savo gyvenimą sovietų 
okupuotuose kraštuose, buvo 
atskirti nuo Vakarų kultūros. 
Vis dėlto jie turėjo meninį pa
jautimą, kuriuo atrado kelius 
į nesugadintą naųjųjų laikų 
meną.

Filmas apie išeivijos 
lietuvių kelius

Padedant ir remiant Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nei, Lietuvos televizįjos dar
buotojų grupė sukūrė doku
mentinį filmą „Lietuvių Char- 
ta” (režisierius J. Sabolius, 
operatorius G. Zalieskas, sce
narijaus autorė A. Kalinaus
kienė). Tai >4® minučių juosta 
apie lietuvius išeivius, pasi-1 
traukusius į Vakarus, baigian
tis Antrajam pasauliniam ka
rui. Pasikvietus Vilniuje esan
čius lietuvius išeivius, žur
nalistus Lietuvos Televizijoje 
įvyko šio filmo peržiūra, o po 
Naųjųjų metų per Lietuvos 
televizįjos kanalą parodyta jo 
premjera.

Skausmingą, pavojų ir var
gų pilną pasitraukimą iš tė
vynės matome pirmuosiuose 
filmo „Lietuvių Charta” ka
druose. Juose — su vargana 
manta, pėsti ir pasikinkę nu
varytus arklius karo keliuose 
tėvynę paliekantys lietuviai. 
Karo keliuose juos tyko pavo- 

vynėje, atliekama ir patyru
sių, ir jaunų atlikėjų, ir stu
dentų, nusinešdama į praeitį 
kompozitoriaus nuogąstavimą 
(Lietuvos aidas, 1937, Nr. 6), 
kad jo kūrinių gali niekas nie
kuomet neatlikti ir jie liks nie
kam nežinomi. Tą nuogąstavL 
mą paneigė dabartis: Vlado 
Jakubėno jubiliejiniai koncer
tai.

Belieka pasidžiaugti, kad 
95-tasis Vlado Jakubėno jubi
liejus pasibaigė Lietuvos neei
liniu visuomenės dėmesiu ir 
meile šio kompozitoriaus as
menybei bei kūrybai. 

jai, nepritekliai, sprogsta bom
bos, griuvėsiais virsta Vokieti
jos miestai.

Iš ekrano kalba, tuomet tarp 
pabėgėlių buvęs, išeivijoje il
gai gyvenęs, o dabar į tėvynę 
grįžęs, istorikas V. Trumpa. 
Jis sakę, kad tąi buvo priver
stinis pasitraukimas nuo gre
siančio bolševikinio teroro. Pa
sak V. Trumpos, jei ne rau
donasis teroras, nebūtų buvę 
reikalo trauktis į Vakarus. O 
aš pagalvojau: pasitraukę į 
Vakarus, šviesiausi mūsų pro
tai, mokslo ir kultūros žmonės 
Amerikoje, Kanadoje, Austra
lijoje, kitose šalyse galėjo ne 
tik išsaugoti nesužalotas mū
sų, tautos dvasines, kultūrines 
vertybes, bet ir jas toliau ug
dyti, plėtoti. Pakanka pasaky
ti, kad sovietinės okupacijos, 
nežalotos cenzūros ir represijų 
dešimtmečiais literatūra, dai
lė Lietuvoje merdėjo, o geriau
si, brandžiausi veikalai buvo 
sukurti egzodo rašytojų ir 
menininkų.

Filmo kadruose —pasitrau
kusių, be namų likusių lietu
vių gyvenimo ir buities vaiz
dai DP stovyklose, barakuose, 
griuvėsiuose, kurį laiką ra
mybės neduodanti grėsmė bū
ti sugrąžintiems į okupantų 
rankas. Vaizdus apie tai savo 
atsiminimais, samprotavimais 
papildo V. Kamantas, V. Ku
čas, K. Vėlius, V. Damijonai
tis, kiti išeiviai.

Filmo kadrai stebina pabė
gėlių lietuvių susitelkimu, 
darbštumu, ryžtu įsikurti net 
ir sunkiausiose pabėgėlių sto
vyklų sąlygose. Žmonės ėmė 
įsigyti naujas specialybes, 
steigė mokyklas, pradėjo leisti 
vadovėlius, kitas knygas, savo 
laikraščius. R. Kučienė pasa
koja kaip DP stovyklose, lietu
vių telkiniuose kūrėsi lietu
viškos mokyklos, buvo pa
rengtos švietimo programos. 
Filmas įamžino Vasario 
16-8ios gimnazijos kūrimąsi, 
sėkmingos veiklos vaizdus, 
ryškiai parodo, kaip kūrėsi 
Lietuvių sąjunga, kitos pirmo
sios išeivių organizacijos. Ne
mažai vietos skirta Lietuvių 
Rašytojų draugijos atkūrimui, 
jos pirmąjam suvažiavimui, 
Freiburge įsikūru iai meno 
mokyklai. Vienas fi» no inicia
torių, A. Rugienius, ’storikas 
V. Trumpa iŠ ekrano pasakoja

Išeivijos menininkų darbai 
dovana Lietuvai

1956 m. Čikagoje veikė lie
tuvių menininkų klubas, ku
riame iškeltas reikalas kaupti 
ir išsaugoti nepriklausomai 
Lietuvai meno kūrinius. Są
jungos pirmininku buvo iš
rinktas dail. Zenonas Kolba, o 
meno galerįja pavadinta Čiur
lionio vardu.

Čiurlionio galerijos įsteigi- 

kaip kūrėsi ir veikė VLIKas, 
telkiamos jėgos kelti Lietuvos 
laisvės bylą.

Filmas taip pat vaizduoja, 
kaip, susidarius sąlygoms, lie
tuviai išeiviai iš Vokietįjos DP 
stovyklų pradėjo išvykti į 
JAV, Kanadą, Australįją, ki
tas šalis. Tuomet ir buvo 
priimta Lietuvių Charta, su
sikūrė po visą pasaulį iš
sisklaidžiusius išeivius jun
gianti, juos vienįjanti organi- 
zacįja — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, jo valdyba. O 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
yra gana daug — pasak iš ek
rano kalbančio PLB valdybos 
vykdomojo vicepirmininko A. 
Rugieniaus, išeiviai sudaro 
trečdalį Lietuvos, trečdalį da
bartinių jos gyventojų.

Matai visa tai vaizduo
jančius filmo kadrus ir pagal
voji: vargu ar rasime kitų 
tautų svetur atsidūrusius 
žmones, kurie sugebėtų taip 
susitelkti, sukurti tokias stip
rias savo organizacįjas, kaip 
išeiviai lietuviai.

Aptarime dalyvavę žiūrovai 
pripažino, kad šis vertingas, 
įdomus filmas — bene pirma
sis išsamiai vaizduojantis po
kario išeivįjos istorįją, jos ke
lius.

Filmo kūrimui, jo sėkmei 
daug padėjo Balio Gaidžiūno 
Lietuvos Televizįjai anksčiau 
padovanotos kino juostos, 
vaizduojančios pirmuosius me
tus išeivįjoje, DP stovyklose.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos atstovas Lie
tuvoje G. Žemkalnis sakė, kad 
to pageidaujančioms lietuvių 
bendruomenėms bus parūpin
tos filmo „Lietuvių Charta” 
kopijos.

Algimantas A. 
Naujokaitis

Meno parodos sumanytojas 
Ir organizatorius yra Hamid 
Lacįjevardi (iš New Yorko), ku
ris specializuojasi investavi
mu Baltįjos kraštuose. Nors 
jis yra persų kilmės, tačiau jo 
interesai šiuo metu yra Balti
jos, o ne Kaspijos jūra. Jau 
aštuoneri metai Hamid Ladje- 
vardi domisi Baltijos kraštais, 
jų kultūra, turtinga praeitimi, 
ypač menu. Prie Baltų paro
dos ruošos prisidėjo Inese Ba- 
ranovska iš Latvįjos, Ieva Kui- 
zinienė iš Lietuvos, meno stu
dijos ir Estų šiuolaikinio meno 
centras, o taip pat kiekvieno 
krašto kultūros ministerija ir 
JAV Baltų fundacija.

Spalvotą, kietais viršeliais 
meno parodos katalogą bus 
galima įsigyti kiekvienoje pa
rodoje. Parduoto katalogo pel
nas skiriamas paremti vaikų 
našlaitynus ir vaikų ligonines 
Baltįjos kraštuose. Norint 
gauti daugiau žinių apie pa
rodą ar rezervuoti katalogą, 
prašom rašyti U.S. Baltic 
Foundation, 733 — 15th St.,
N.W., Suite 1026, Washing- 
ton, DC 20005, o e-mail usbal- 
tic @ usbaltic org. Arba kon
taktuokite Joe Lumpkin U.S. 
Baltic Foundation (202) 393- 
3338.

LB Kultūros taryba

mo akte įrašyta, kad paveiks
lai skirti nepriklausomai Lie
tuvai, kad kiekvienas parodos 
rengėjas atiduoda vieną, verti
nimo komisijos išrinktą; meno 
kūrinį Čiurlionio galerijai sau
goti.

Per keturiasdešimt metų 
Čiurlionio galerįja kaupė me
no kūrinius. Galerijos steigė
jai išėjo amžinybėn, o taip pat 
ir didesnė dalis menininkų. 
Tačiau truko 10 metų, kol 
pagaliau Čiurlionio galerijos 
paveikslai iškeliavo ten, kur 
menininkų buvo paskirti, bū
tent — į Lietuvą.

Čiurlionio galerijos, Ine., pir
mininkas Domas Adomaitis 
pirmas supakavo ir tvarkingai 
perdavė Lietuvai Midland Fe- 
deral banke saugomus pa
veikslus, tarpininkaujant JAV 
LB Kultūros tarybai, finan
suojant Lietuvių fondui. Šie 
paveikslai 1999 m. rugpjūčio 
mėn. pasiekė Lietuvą ir yra 
Lietuvos dailės muziejaus di
rektoriaus Romualdo Budrio 
priežiūroje.

Paveikslai, kurie buvo kau
piami Jaunimo centre ir vė
liau perkelti į muziejų PLC 
Lemonte, tik prieš Naujuosius 
metus iškeliavo į Lietuvą. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijos direktorius yra Algis 
Janušas.

2000 m. kovo 11 d., minint 
Lietuvos atgavimo dešimtme
tį, bus iškilmingai atidaryta 
jubiliejinė išeivįjos menininkų 
paroda. Tegul tauta pamato, 
ką dailininkai kūrė išeivįjoje, 
tęsė ir turtino lietuvių tapybos 
tradicijas, pradėtas nepriklau
somoje Lietuvoje. Tie dailinin
kai aukojo savo geriausius 
kūrinius, nes jie tikėjo, kad 
ateis laikas ir Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma.

Parodos atidarymo proga 
bus išleistas leidinys — apy
braiža apie visus išeivįjos 
menininkus. Apybraiža jungs 
visų meno krypčių dailininkus 
nuo 1944 m. iki 1999 metų.

JAV LB Kultūros taryba 
dėkojo Lietuvių fondui, kuris 
atkreipė dėmesį į šį reikš
mingą reikalą, finansuodamas 
persiuntimo išlaidas.

Marija Remienė
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Iš Mykolo Žilinsko kolekcijos.

K. Šklėrius. „Prancūzijos mieste”. 1931 m.

„Su Tėvuku sodinau 
medelį”

Sug irimai ir susitikimai
Lietuvos Respubtmo:, Seimo 

1999 m. rugsėjo 13 d. posė
dyje, kuriam pirmininkavo 
prof. V.’Landsbergis, buvo nu
tarta 2000-taisiais metais 
Tarptautinę muziejų dieną pa
žymėti, surengiant lietuvių iš
eivijos dailininkų parodą „Su
grįžimas” Vilniuje, Radvilų 
rūmų salėse.

„Šios parodos ekspoziciją su
darys Lietuvai skirti lietuvių 
išeivijos dailininkų kūriniai, 
kurie buvo saugomi Čiurlionio, 
dailės galerijoje Čikagoje. Dar. 
lis kūrinių^ kuriuos globojo 
Domas Adomaitis, jau sėk
mingai pasiekė mūsų muzie
jaus saugyklas ir šiuo metu 
ruošiami būsimai parodai”, — 
prapešė Lietuvos dailės mu
ziejaus direktorius .Romualdas 
Budrys 1999 spalio mėn 
Čiurlionio galerijos direktoriui 
Algiui Janušui. Svarbiausias 
klausimas, kuris jaudino Čiur
lionio galerijos valdybą, tai 
lėšos — būdama ne pelno sie
kianti organizacija, neturėjo 
pinigų nei siuntimui, nei kū
rinių paruošimui kelionei. Sa
koma — daug rankų didelę 
naštą kelia — reikalai pa
judėjo, kai į veiklą įsijungė LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė ir žinia, kad 
lėšas išsiuntimui skiria Lietu
vių fondas, nuskambėjo kaip 
keliantis varpas. Tuo metu 

is Mykolo Žilinsko kolekcijos.

Čiurlionio galerijoje, esančioje 
Jaunimo centre; ‘pafdošiamieji 
darbai ėjo jau į pabaigą — is
torinės Čiurlionio galerijos ko
lekcijos, kurios pagal statuto 
nuorodą „Meno kūrinių fondas 
yra nepriklausęięjcįsi^ėtuvos 
nuosavybė ir juo disponuoti 
gali tik nepriklausomos Lietu
vos vyriausybė”, turtas ir jį ly
dintys dokumentai pagal Illi- 
nois įstatymus buvo ruošiami 

wody 
iš „Transpak su.paskutiniąją 
šventiniais siuntiniais, dailės 
kūrinių kolekcįja iškeliavo į 
Lietuvą.

Dar kartą prisimenant 
Čiurlionio galerijos kolekciją 
ir jos atsiradimo priežastis, 
sugrįžtant prie 1966 metais 
Petro Daužvardžio, Šilėikio, 
Kolbos, Jono Jasaičio ir Vai
čaičio pasirašytų bei Užtvirtin
tų Čiurlionio galerijos statuto 
įstatų, bevartant Lietuvių 
dailės archyve (įkurtas A. 
Kezio ir oficialiai atidarytas 
1980.05.09 d., Jaunimo centre, 
pastoviai iki šiol tvarkomas, 
papildomas ir prižiūrimas jau 
20 metų dail. Magdalenos 

.Stankūnienės ir Halinos Mo- 
lięjienės) Čiurlionio galerijai 
paskirtus aplankus ir segtu
vus, suradau Mykolo Žilinsko, 
didžiojo dailės mecenato, ku
rio vardo galerija yra Kaune, 

1962 m. gruodžio 18 d. pasi
rašytą dailės kūrinių dovanoji
mo aktą. Šiuo aktu 1962 me
tais Amerikos lietuvių meno 
klubui buvo perduoti senųjų 
Europos meistrų paveikslai, 
vadovaujantis viena kilnia 
nuostata: „Šie paveikslai nuo 
šiol turi būti laikomi lietuvių 
tautos nacionaliniu turtu ir 
saugomi ar eksponuojami 
aukščiau paminėtoje Meno ga
lerijoje iki to laiko, kol Lietu
vos tautos nepriklausomybė ir 
suverenitetas bus atstatyti, 
tada šie paveikslai privalo 
būti perduoti Nacionaliniam 
Lietuvos muziejui Lietuvoje”.

Nors Čiurlionio galerija 
buvo įsteigta ir jos veikla sie
kiama „Sudaryti Meno kūri
nių fondą iš visų meno šakų 
bei krypčių lietuvių dailininkų 
meno kūrinių”, galerijos glo
bos komitetas priėmė M. 
Žilinsko dovanotus daugiausia 
senųjų Europos meistrų kū
rybos paveikslus, kad juos 
išsaugotų ir įvykdytų mecena
to valią. Mykolo Žilinsko dova
noti paveikslai patys pirmieji 
pasiekė tikslą — galerijoje 
Kaune, M. Žilinsko kolekci
joje, užėmė jiems tinkamą 
vietą.

Dar 1991 metais prasidėję 
pasitarimai tarp Čiurlionio 
galerijos globos komiteto ir 
Lietuvos dailės muziejaus di
rektoriaus Romualdo Budrio 
pamažu įgavo pagreitį. Jau ir 
tada niekas neabejojo, kad 
„Čiurlionio galerįjos fondo (t.y. 
kūrinių rinktų Lietuvai) dar
bai būtų išlaikomi kartu, kaip 
vienas rinkinys, kurio vertė 
yra visų pirma istorinė ir poli
tinė, kaip ir meninė”, visi tvir
tai žinojo, kad „Čiurlionio ga
lerijos rinkinys bus perduoda
mas Lietuvos valstybės dailės 
ar Kauno M.K. Čiurlionio mu
ziejams, nes jie yra valstybės 
išlaikomi”, ir visi vieningai 
pritarė, kad „Lietuvos dailės 
muziejuj, Kultūros ministeri
jai būtų naudinga Čiurlionio 
galerijos ir kitų muziejų pa
slaugos, kai Lietuvos val
stybės per konsulatą rengtų 
meno parodas JAV muziejuose 
ar galerįjose bendrai JAV vi
suomenei.”

Pasitarimų metu buvo pas
toviai akcentuojama, kad nu
matoma „Radvilų rūmuose 
Vilniuje įrengti išeivįjos dova
notų dailės darbų nuolatinę 
parodą, kai šie rūmai bus at
gauti ir sutvarkyti”, taigi 1991 
metais buvo aišku, kad vertin
gu architektūros paminklu lai

komo pastatų ansamblio re
montas, restauracija, o ypač 
autentiška inteijero įranga, 
pareikalaus daug laiko ir lėšų. 
Čiurlionio galerįjos globos 
komitetas, gerai žinodamas, 
kaip Lietuvoje trūksta salių 
ekspozicįjoms, visada siekė, 
kad Čiurlionio kolekcijai Lie
tuvoje būtų paskirtos „pakan
kamai didelės patalpos, kad 
rinkinys nebūtų sandėliuose 
laikomas, o prieinamas lanky
tojams”. Reikėjo išsiaiškinti 

.daugelį iškilusių,klausimų, o 
tariantis, svarstant, Čiurlio-, 
nio galerija 40 metų veiklos 
jubiliejų dar šventė Čikagoje 
— suruošė parodą, išleido lei
dinį — galerįjos veiklos, pa
rodų organizavimo ir dailės 
kūrinių kaupimo ataskaitą. 
1999 metais, pratęsdama seną 
tradicįją, galerijos direkcįja / 
valdyba, nenuilstamai dirban
ti jau 10 metų, dar kartą, jau 
paskutinį, parodė lietuvių vi
suomenei visą sukauptą turtą; 
suruošė, vienu vardu „Žen
giant į 2000 metus” pavadinu
si, tris parodas. Jų metu buvo 
prisiminti galerįjos ir kolekci
jos kūrėjai, galerįjos tikslai ir 
karta, kuri prieš pusę šimt
mečio buvo viena pagrindinių 
kūrybinių jėgų Lietuvos gyve
nime, ryškios asmenybės, pali
kusios savitus pėdsakus įvai
riuose dailės baruose. Dau
giau kaip 100 dailininkų „kū
rė” kolekcįją, todėl ji iš
skirtinė, unikali ir įdomi, nes į 
Lietuvą sugrįžtantys kartu 
parsiveda ir savo jaunuosius 
pasekėjus — Amerikoje gimu
sius ir čia meno pagrindus ga
vusius. Todėl paroda „Sugrįži
mai” Vilniuje netikėtai gali 
tapti ir pirma pažintimi, pir
mu susitikimu.

Praeitų metų vasarą Čiur
lionio galerįjos direktorius Al
gis Janušas lankydamasis Lie
tuvoje, susitiko ir su Kauno
M.K. Čiurlionio ir su Lietuvos 
dailės muziejus direktoriais ir 
galutinai nusprendė, kad 
Čiurlionio galerįjos kolekcijos 
paskutinis tikslas yra Kauno 
M.K. Čiurlionio muziejus, gai
la labai prislėgtas rimtų bėdų, 
bet tikėkimės, kad kolekcįja 
palengvins surasti ir stiprių 
mecenatų, reikalingų tvirtam 
kolekcįjos įsikūrimui. Lietu
vos dailės muziejaus direkto
rius R. Budrys 1999.11.15 
rašytame laiške patvirtino: 
„Mūsų mintys su M.K. Čiur
lionio galerįjos globos komite
to nuostata, dėl dovanotų Lie
tuvai dailės kūrinių rinkinio . Dail. Aldona Biliūnienė (trečioji iš kairės II eil.) Kybartuose, „Gyvybės jėga** galerijoje, tarp meni- 
nedalomumo visiškai šutam- ninku su negalia.

pa. Lietuvoje apjungus, anks
čiau Čikagoje padalintus, 
dviejų Čiurlionio galerįjų sau
gomus rinkinius į vieną uni
kalų rinkinį, būtų tikslinga jį 
saugoti Nacionaliniame M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje 
(jau vien galerijos pavadini
mas tai įpareigoja). Kaip mi
nėjau, mes šiuo metu intensy
viai rengiame išeivijoje su
kurtų dailės kūrinių apžval
ginę parodą „Sugrįžimai”. Ją 
skiriame Lietuvos Respubli
kos nepriklausomybės dešimt
mečio jubiliejui.. Šioje parodoje 
jūsų globojamas dailininkų 
dovanotų kūrinių Lietuvai rin
kinys turėtų užimti išskirtinę 
ir reikšmingą vietą”.

Turime pareikšti didžiausią 
pagarbą žmonėms, daugiau 
kaip 40 metų vykdžiusiems 
Čiurlionio galerijos statuto 
nuostatas, įvertinti pastangas 
tų, kurių dėka istorinė Čiur
lionio galerįjos kolekcįja pa
sieks pagrindinį tikslą — ne
priklausomos Lietuvos mu
ziejų.

Jaunimo centro Čiurlionio 
galerįja toliau tęsia savo 
veiklą: rengiamos parodos, su- 
sitikiman Nauji metai. Kaip ir 
kiekviename laiko posūkyje, 
atsiras naujos idėjos, nauji 
veidai, nauji kūrėjai, kiekvie
nos kartos savi uždaviniai. Ir 
vienas pirmųjų 2000-aisiais 
metais Drauge paskelbtų Jau
nimo centro kvietimų ragino 
atvykti, maloniai praleisti va-

Kai Lietuva 1990 m. atgavo 
Nepriklausomybę, kitur gy
veną lietuviai pradėjo siųsti 
tėvynėn savo sukauptus dva
sinius turtus, archyvus, kny
gas, meno kūrinius, enciklope- 
dįjas ir t.t.

Viena tokių yra ir Aldona 
Alkevičiūtė-Biliūnienė, 1999 
m. vasarą Lietuvoje suruošusi 
savo tapybos darbų parodą, 
kuri vyko net keliuose mies
tuose. Ji savo parodą dedikavo 
tėvui, pavadindama ją „Su 
Tėvuku sodinau medelį”.

Aldona Biliūnienė nuo pat 
mažens mėgo gamtą, mėgo 
paišyti, tačiau tremties kelias 
ilgai neleido jai išvystyti šio 
talento. Atvykusi į Ameriką, 
apsigyveno Detroite. Sukūrusi 
šeimą su Vytautu Biliūnu, au
gino dukrelę, dirbo. Tik, išėjus 
į pensiją, persikėlusi gyventi į 
Juno Beach apylinkę, Flori
doje, Aldona Biliūnienė paga
liau galėjo atsidėti savo mėgs
tamiems polinkiams: pasiso
dinti didžiulį, pilną įdomių gė
lių, krūmų bei medžių sodą, ir 
studįjuoti tapybą.

Tapybą Aldona studijavo 
Palm Beach Community ko
legijoje. Jos studija buvo tame 
didžiuliame spalvingame,, eg
zotiškame sode, kur paskuti
niais metais bėgiojo ir mažas 
anūkėlis.

Besilankydama Lietuvoje 
pas gimines, Aldona Biliūnie
nė vis nusiveždavo ir savo ta
pybos darbų, kurie ilgainiui 
patraukė meno žinovų akį. Jie 
pasiūlė Aldonai suruošti savo 
darbų parodą. Buvo neįprasta 
ir tai, kad Aldona tapybą 
pradėjo studįjuoti, jau išėjusi į 
pensiją, pasiekusi brandaus 
amžiaus. Taigi, ne tik Aldonos 
paveikslai buvo neeiliniai, bet 
ir ji pati!

Aldona Biliūnienė, gyvenda
ma Floridoje, priklausė Lietu
vos Vyčiams, Lietuvos dukte
rims. Turėjo progos įteikti 
vargstančioms šeimoms Juno 
Beach skyriaus Lietuvos Duk
terų paramą. Tai ir 1999 m. 
parodai ji pasirinko meni
ninkų su negalia galerįją „Gy
vybės jėga”, Kybartuose. Joje 
1999 m. birželio 19 d. buvo 
atidaryta Aldonos Biliūnienės 
tapybos paroda. Po kelių sa
vaičių paroda perkelta į Vilka
viškį, o rugpjūčio 19 d. Aldo
nos Biliūnienės paroda buvo 
atidaryta Gabrielės Petke- 

karą — vienam tikslui — su
rinkti lėšų Čiurlionio galerįjos 
tolimesniam gyvavimui.

L. Krivickienė

Dail. Aldona Biliūnienė.

vičaitės — Bitės bibliotekos 
galerijoje „2-sis aukštas”. Pa
rodos kuratorius buvo Arvy
das Karaška.

Parodoje eksponuoti 34 akri- 
likos ir aliejiniais dažais tapy
ti paveikslai o kai kurie pa
veikslai, vietiniams lietu
viams pageidaujant, buvo su
kurti iš kriauklių. Tuos meno 
darbus į Lietuvą vežė Aldona 
ir Vytautas Biliūnai bei duktė 
Rozita su vyru Beniumi Pau
lausku.

Aldonos Biliūnienės parodos 
buvo gausiai lankomos, radp 
atgarsį ir spaudoje. Apie paro
das rašė Antanas Žilinskas 
Šešupėj, 1999 m. rugpjūčio 11 
d.; Viktoras Sabataitis aprašė 
Aldonos Biliūnienės parodą. 
Vilkaviškio kronikoj ir Ky-. 
bartų kronikoj. Vida Bielsky
tė apie parodą parašė ilgą 
straipsnį Lietuvos aide, 99 nr.

Visi parodą vertino teigia
mai, jiems įdomi buvo pati Al
dona Biliūnienė, darbų 
tika, 'paveikslų spalvingumas, 
Floridos gėlių ir gamtos egzo
tika. Panevėžio parodos kura
torius Arvydas Karaška siūlė 
ateinančiais metais parodą su
ruošti Vilniuje. .

Pačiai dailininkei įspūdžių 
daugybė! Jinai buvo nepapras
tai sujaudinta žmonių dėme
siu jos kūrybai ir gyvenimu 
tolimoje Floridoje. Daug kas' 
stebėjosi jos pasiiyžimu studb 
juoti ir kiekvieną dieną laiko 
paskirti tapybai. Aldonai Bi
liūnienei nepaprastą įspūdį 
padarė su negalia menininkai, 
kurie, nepaisant savo pro-' 
blemų, sugeba kurti.

Visus savo tapybos darbus 
Aldona Biliūnienė paliko Lie
tuvoj, tad linkime jai energijos 
ruoštis kitai parodai. Smagu 
matyti, kad iš su tėvuku so
dinto medelio, užaugo didelis 
medis.

Dalia Augūnienė
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Provincijos kultūra
Algimantas A. Naujokaitis

Dabar aš noriu • ••

Po nepriklausomybės at
kūrimo kairiosios partijos ir 
jų rėmėjai rėkte rėkė (ir dabar 
teberėkia), kad, nustojus veik
ti pagal kompartijos komandą 
vos ne kiekviename kolūkyje 
(kolchoze) pastatytiems kul
tūros namams, nusmuksianti 
provincijos kultūra, kaimo 
žmonės liks tamsūs, neturės 
kur praleisti laisvalaikio. Visa 
tai paneigė lapkričio mėnesį 
Vilniuje, Rašytojų klube įvy- Beje, kai ši knyga pateko į 
kęs Ukmergės rajono kultu- Tomo Venclovos rankas, jis ją 

gana teigiamai įvertino, o 
Druskininkų poetinio rudens 
diskusijoje apie tą knygą dau
giausia ir kalbėjo.

kęs Ukmergės rajono kultū
rininkų vakaras, pavadintas 
„Provincijos kultūra”. Tas va
karas ne tik paneigė kairiųjų 
verkšlenimą, bet patvirtino, 
jog šiandieninėje provincijoje 
kultūrinis gyvenimas ir me
ninė veikla privačios iniciaty
vos ir visuomeninių organiza
cijų dėka paįvairėjo, įgavo 
pozityvių, įdomesnių ir ver
tingesnių bruožų, negu oku
pacijos laikais.

Į Rašytojų klubą sugužėjo 
visas būrys Ukmergės kultū
rininkų: poetų, publicistų, 
dailininkų, muzikantų, bi
bliotekininkų, žurnalistų, net 
režisierių ir dramaturgų.

— Ukmergė iš tiesų turi 
savo kultūrą, ir visai ne
prastą, — pradėdamas vakarą 
pripažino jį „važnyčiojęs” iš 
Ukmergės rajono kilęs, o da
bar Vilniuje gyvenantis ir Pe
dagoginiame universitete stu
dijuojantis, jaunas poetas Ri
čardas Šileika, pernai išleidęs 
gerų atgarsių susilaukusią 
jau antrąją savo poezijos kny
gą Metraščiai.

Kalbėjęs jaunųjų entuziastų 
jėgomis susikūrusios Ukmer
gės rajono Kultūros draugijos 
pirmininkas Vytautas Čes
naitis (beje, Klaipėdos univer
siteto režisūros magistrantas)i 
išskaičiavo nemažai savo kny
gas išleidusių poetų, prozi
ninkų, publicistų. Tai įvairio
se įstaigose ir įmonėse dirban
tys: Vincas Lukša, Gintautas 
Stankaitis, Vanda Kinderytė- 
Budrienė, Stasys Žižys ir kiti. 
Publicistikoje pasireiškęs uk
mergiškis Alfas Pakėnas da
bar ruošiasi išleisti savo ro
maną. Ne tik Ukmergės kraš
te, bet ir visoje Lietuvoje savo 
subtilia, savita poezija ima 
garsėti Siesikų mokykloje 
pečkuriu dirbantis tylus, skai
drios sielos ir skaidraus bū
do vaikinas Romas Raila, 
1996-siais metais išleidęs savo 
pirmąją eilėraščių knygą Gra-

VMduje apsilankę Ukmergės kultūrininkai. Pirmoje eil. iš kairės: V. Česnaitis, A Kuliešis, V.
Židonienė; II eiL: A Piešine, R. Šileika, V. Vyčas; III eiL: R. Raila, J. Kevelkšta, Ž. Kaminskas, A 
Pakėnas, K. Česaitis. Nuotr. A Kuliešio

fo manija. Pasak šią knygą* 
rengusio ir redagavusio uk: 
mergiečio K. Česnaičio, R. 
Railos poezijoje išreikštas poe
to liūdnos sielos šauksmas yra 
atsvara prieš sumėsčionė- 
jančią mūsų visuomenę, mo
ralinį nuosmukį, krikščioniš
kųjų vertybių praradimą. Poe
to mintys persikūnija ne gra
fomano žodžiais, bet virsta 
Grafo (Romo Railos) manija.

Vakare R. Raila paskaitė 
klausytojų dėmesingai sutiktų 
porą savo naujų eilėraščių, 
kuriuos autorius mielai pa
siūlė Draugo šeštadieniniam 
priedui.

Gal manote, kad tiek R. Rai
los, tiek kitas ukmergiškių 
literatų knygas už didelius 
pinigus leidžia didžiosios Vil
niaus leidyklos? Anaiptol! 
Dažniausiai jas leidžia ir lei
dybos kaštus dengia vietos 
kultūrininkų įsteigtas Uk
mergės Kultūros fondas, o 
spausdina Ukmergės arba 
Utenos spaustuvės. Tas Kul
tūros fondas neprašo, ištiesęs 
ranką, pinigų ir valstybės 
iždo — jį remia ne tik vietinė 
savivaldybė, bet ir kultūros 
reikšmę pradedantys suprasti 
verslininkai, kiti geradariai.

Beje, su to fondo ir rajono 
Kultūros draugijos parama 
ukmergiškiai kultūrininkai 
nuo pat Lietuvos nepriklr uso- 
mybės atkūrimo, nuo 1991-ųjų 
metų leidžia kasmetinį kul
tūros žurnalą — almanachą 
Eskizai. Jo siela ir redakto
rius — tas pats V. Česnaitis 
su būriu pagalbininkų-lite-

Romas Raila
KARALIUS LYRAS

Skambėkit, fanfaros! Skambėkit, fanfaros!
Atėjo, Atėjo,
jau atėjo jau atėjo
didi valanda! didi valanda! 

Atėjo
Prieikite, 
gerosios mano dukterys!

supervalanda!

Prieikite, Jau greit kalendoriuj
užlipkite ant pakylos, vietoj vieneto
nusimeskit abi rašysime dvejetą,
savo madingus rūbelius o tris devyniukes
ir parodykit visiems, 
kas esate.

pakeisim trimis nuliais.

Jau greitai
Ai - ai, viskas bus kitaip.
kaip tatai nuoširdų! Mes pašalinsime dangaus žvaigždes
Ai - ai, ir pasiliksime estrados žvaigždes.
Kokie dailūs užpakaliukai! Mes pašalinsime girių šaltinius 

ir pasiliksime spirito varyklas.
Tespausdina jų nuotraukas Mes pašalinsime liūdnus menus.
visi laikraščiai. ir pasiliksime reklamos klipus.
Tekalba apie juos Mes pašalinsime pilkus amatus
visos radijo stotys. ir pasiliksim lėktuvų skrydžius po tiltais
Terodo juos kasdien Mes pašalinsime draugystę
TV! ir pasiliksime politiką. 

Mes pašalinsime garbę
Ateikit, ir pasiliksime prestižą.
ateikit arčiau, Mes pašalinsime Tėvynę,
mano šaunieji žentai! 
Stokitės ant kilimo

ir jos vietoj gyvuos tik valstybė.

ir parodykit mums, Mes pašalinsim ir tave,
kaip mokate mėtyti mano trečioji kvailoji dukterie,
krepšinio kamuolį! prisiskaičius kažkokio Šekspyro, 

prisiskaičiusi Broniaus Radzevičiaus,
Papasakokit mums, prisiklausiusi Mocarto,
mano mielieji, prisiklausius Čiurlionio,
kaip smagu jums buvo 
užjūrių kabakuose.

besėdinti staklėse.

Dar šiandien tu būsi
Teišgirsta visi, plikai nukirpta
kokios firmos alus ir išvežta
jums skaniausias, į durpyną!
kokius automobilius
jūs mėgstate vairuoti
ir kokią gumą Ai - ai!

Kaip man negera! 
Kaip skauda man galvą!

jūs kramtyti įpratę.

Jums visa karalystė, Kaip sopa man seną galvą,
jums visi turtai, sukaustytą paralelėmis ir meridianais,
gerieji jaunuoliai! žilą sniegynais ir debesynais,

Teneliečia jūsų rankos 
nei grėblių, nei kauptukų.

gumbuotą kalnynais!

Tenedrįsta jos dirbti Ai - ai, kaip baisiai sopa
su mente ar kastuvu. man seną didžiulę galvą
Ir tenevartojos niekad nežinia, kodėl
poezijos knygšių! per amžių amžius..

ratų. Į vakarą jie atsivežė 
naują, dešimtąjį šio žurnalo 
numert skirtą šio — senojo 
Deltuvos krašto praeičiai ir 
kultūrai. Redaktorius V. Čes
naitis paaiškino, kad jie ne tik 
šiame žurnale, bet ir muzie
jinėje, kraštotyrinėje veikloje 
nagrinėja sovietmečiui nu
tylėtą ir ignoruotą šio krašto 
turtingą dvarų kultūrą. Jis 

paminėjo ir senojo, istorinio 
Deltuvos krašto, visos Lietu
vos kultūrai teigiamos įtakos 
turėjusį grafo Kosakovskio 
dvarą, kuriame buvo 12,000 
tomų biblioteka, viena pir
mųjų Lietuvoje observatorija, 
vertingų meno kūrinių kolek
cija.

Ukmergiečiai tęsia ir kitas 
senąsias šio krašto kultūrines 
tradicijas. Publicistas A. Pa- 
kėnas priminė, kad 1938 m. 
Ukmergės savivaldybė buvo 
įsteigusi 1,000 litų literatū
rinę premiją. Už Baltaragio 
malūną ją yra gavęs Kazys 
Boruta, o A. Vaičiulaitis — už 
tuomet išleistą antrąją savo 
knygą.

Ukmergiečiai gerbia ir sau
go išeivijoje gyvenusio savo 
kraštiečio poeto Vlado Šlaito 
atminimą. Jo tolima giminaitė 
filologė J. Žekevičiūtė surinko 
visą išlikusią V. Šlaito kū
rybą, aplankė jį Londone pa
skutinėmis gyvenimo dieno
mis. Filologės dėka, Rašyto
jų sąjungos leidykla išleido 
stambią V. Šlaito knygą Saulė 
ant šaligatvio, kurioje sudėti 
visuose jo rinkiniuose, kituose 
leidiniuose išspausdinti eilė
raščiai ir net viena periodi
koje aptikta novelė.

Rašytojų klube surengtame 
vakare Ukmergės bibliotekos 
vedėja Valerija Židonienė pa
pasakojo apie čia rengiamus 
vietinių literatų sambūrius, 
senąją Vilkmergę menančio 
piliakalnio papėdėje rengia
mus poezįjos pavasarius ir ru
denis. O kur dar ukmergiečių

Dabar aš noriu pasakyti tai, 
ko anksčiau nebuvo reikalo 
sakyti. Imkime žodį „taškas”. 
Angliškai „dot”. Anksčiau jis 
buvo rašomas, bet labai retai 
sakomas. Šiandien, kompiute
rių hegemonuos metu, „dot” 
tapo įkyriausiu žodžiu. Dargi 
pridėjus prie jo skiemenį 
„com” ir šią samplaiką „dot 
com” nuolat kartojant, girdint, 
matant, kažkaip darosi nejau
ku. Bent man. Juk šitaip yra 
zulinama žmogaus sąmonė, to
lygiai kaip ją jau-yra gerokai 
nuzulinusi agresyvi, nemelo
dinga, rėksminga, iki pa
mišimo kartojama pigaus roko 
muzika, tiksliau, būgno dau
žymas, stygų žvanginimas. 
Roko ritmas nori nenori iš
judina sąnarius. Imi kraipytis, 
kaip ir visi kiti aplinkui. 
Tuo tarpu tas „dot com” 
neįtaigoja kūno sąnarių, nesu
kelia kraipymosi, nei vaipy- 
mosi, tik nuskamba kaip koks 
paikas jaustukas.

Gal aš ir perdedu. Juk inter
netu! reikia tam tikrų simbo
lių ir kodų, pagal kuriuos 
žmogus galėtų susisiekti su 
norimu dalyku. To neginčiju. 
Ne. Ir „dot”, ir „com” yra veiks- 

; mingi. Spausdinant tašką 
nereikia jo net ištarti. Tolygiai 
ir „com”. Vis dėlto, kad ir 
išspausdinu garsiai neištar
damas, tie du žodžiai prabyla 
vidiniu balsu. Čia ir glūdi vi
sas nepasitenkinimo kriukis. 
Pasįjunti įpročio vergas. Kar
tote kartoji įkyrų dvižodį/

Keista žmogaus psichė. 
Maištauja prieš buką vieno
dumą. Gyvendamas Lenkįjoje, 
Szczecyno mieste, pusmetį dir
bau kroviku. Baisiai vyriškas 
darbas. Juo ne tik didžiuoda- 
vausi, bet ir džiaugiausi: gali
ma buvo vieną kitą kilogramą 
miltų, cukraus, kelias silkes 
„užsifasuoti” savo žūtbūti
niams poreikiams. Mano ben
dradarbis lenkas pan Bas 
buvo juokdarys. Kai susėdę 
ilsėdavomės, mėgdavo vaiz
džiai pasakoti apie savo aistrą 
atsinaujinimui. Sakė, kad 
kiekvieną kartą, grįždamas 
namo pas savo mylimą žmoną 
Vandzią, bet kuo ypatingu ją 
nustebindavo. Tai sukombi
nuotu šokoladu, konservų 
dėžute, tai Oderio šlaituose 
nuskintų gėlių puokšte, bet 
labiausiai neįprastu įėjimu į 
namus. Kartais, užuot pro du
ris, įlipdavęs pro langą. Ban
dęs pro kaminą, bet niekas iš 
to neišėjo. Sykį atjojęs pasi
skolintu arkliu.

Todėl patarčiau interneto 
sistemai bent iš dalies šiek 

dailininkų iniciatyva įsteigta 
dailės galerija! Joje kelinti 
metai rengiami lino dailės 
darbų sąskrydžiai. Jie pri
traukia ir kitų aplinkinių ra
jonų, provincįjos miestelių ' 
dailininkus, tarp jų ir Obe
liuose gyvenantį Rimvydą Pu- 
pelį. Beje, neseniai Vilniuje 
vykusiame festivalyje už vi
deofilmą apie savo dantis R. 
Pupelis su savo kolega laimėjo 
pirmąją vietą — dovaną filma
vimo aparatą.

Ukmergiečiai taip pat įkūrė 
nedidelį, bet populiarų savo 
teatrą „63 kėdės”. Be kitų pa
statymų įsimintinas spektak
lis Strazdo godos (pagal An
tano Strazdo-Strazdelio ir Si
gito Gedos poezįją). Rašytojų 
klube vienas ukmergiškių ak
torių Žilvinas Kaminskas, ne
blogiau už sostinės profesio
nalus, atliko teatrinį etiudą iš 
šio spektaklio.

Negaliu nutylėti, kad Uk
mergėje taip pat veikia vaikų 
teatro studįja „Nykštukas”.

Už rajono ribų jau garsėja 
Ukmergės meninės fotografi
jos meistrai. Rašytojų klube 
buvo surengta jų įdomi nuo
traukų paroda, vaizduojanti 
Ukmergės senamiestį. Me
ninės fotografijos srityje pir
muoju smuiku groja savo per
sonalinę studiją įsikūręs fo
tografas Albinas Kuliešis ir 
poetas Ričardas Šileika (foto
grafija — jo antrasis talentas).

Daug galima rašyti apie Uk
mergės dramaturgo Kęstučio 
Česnaičio, kraštotyrininkų,

muziejininkų darbus, paga
liau apie muzikantus. Ir Ra
šytojų klube surengtą vakarą 
savo muzikavimu paįvairino 
roko grupės „Cobi” vyrukai — 
klubo „Rokmergė” dalyviai.

Pabaigai galiu drąsiai pasa
kyti: į praeitį nuėjo sovietinio 
tipo kaimo kultūros namai, 
kuriuose pagal komandas iš 
aukščiau skambėjo rusiškos 

Vakaro vadovai (iš kairės): broliai Kęstutis ir Vytautas 
Česnaičiai, poetas Ričardas Šileika. Nuotr. A Kuliešio

tiek paįvairinti savo tuos ne
lemtus kodus. Tiesiog įvesti tų 
per dažnai pasikartojančių 
„dot com” sinonimus! Reiš
kiančius tą patį, bet skam
bančius kitaip. Kokias tris 
versijas. Gal kai kas prikiš, 
kad tokiu būdu nukentės tik
slumas. Nemanau. Juk pačios 
Technologijos tikslas yra siek
ti kuo didesnės įvairybės.

Kadangi Kalėdų švenčių 
metas praėjo, tai pasakysiu, 
kokie kasmet pasikartojantys 
reiškiniai mane erzina. Pir
miausia, daugelio iš Visur šal
pos tikslais atsiunčiamų kor
telių įrašas „Seasons Gree- 
tings”. Suprantu, kad tuo 
pačiu metu kelios religijos ką 
nors švenčia, o kortelių siun
tėjai nori visiems įtikti. Ne tik 
kūdikėlio Jėzaus gimimą šlo
vinantiems. Tad, sezonui atė
jus, viskas maišoma viename 
globaliniame inde. Tegul ir 
tie, kurie švenčia Kwanzos 
dienas, nepasįjunta atstumti 
nuo bendro žmonijos džiaugs- 
n au tarus, nuo visuo
tinio-..vbinio šurmulio.

La! tai gaunu korteles 
tušči. - be jokio teksto. Man 
tokios pačios mieliausios, drau
ge ir praktiškiausios. Jose 
savo protu ir dar rašančiu ran
ka išreiškiu sveikinimus — 
lietuviškai ar angliškai.

Ką galiu pasakyti apie iš 
„Draugo” gautas korteles? Pa
veikslėliai jaukūs, tįnka’mi šv. 
Kalėdų dvasiai. Čia dalyvauja 
ir Marija su kūdikėliu, ir krai
telė, ir angelai, ir sniegas lau
kuose, ir net paviręs kelio 
kryžius... Ir linkėjimų tekstai 
glausti, išskyrus"“tęletfįįje il
goką citatą iš evangelįjos. 
Žinia, tekste sunku išvengti to 
„Jus” arba „Jūsų”, nors tie 
įvardžiai kažkaip netinka, kai 
siunti ne šeimai, bet artimam 
pavieniui žmogui, džiaug
čiausi, kad „Draugas” išspaus
dintų korteles be jokio teksto. 
Taigi tuščias viduje, baltas 
kaip sniegas. Šią palaimingą 
tuštumą pasistengčiau užpil
dyti kokiu nors savo Širdimi 
išjaustu, sveikinimu ar bent iš 
Balio Augino šventiško eilė
raščio nukopįjuota eilute. Be 
abejo, ir kiti sugebėtų šitaip 
parodyti savo kūrybinį polėkį.

Šio rašinio antraštės tris 
žodžius pasiskolinau iš Sigito 
Gedos kūrinio „Eilėraštis apie 
namus”. Dėl viso ko pacituosiu 
pirmą posmą, kuriame su
skamba tąsyk (1981) išleista
me rinkinyje puoselėta Lietu
vos atgimimo vizįja. Ar viskas 
susiklostė taip, kaip žymus 
poetas troško, nepasakysiu. 
Tačiau, pranašystės eigą, kad 
ir lėtai, tebesitęsia. Ji gyva 
žodelyje „vėl”:

„Dabar aš noriu šlovinti pa
saulį, / vienintelį viršum tam
saus chaoso, / ne netvarką, ne 
sumaištį, ne siaubą, / o žiedą 
balto žydinčio lotoso, / he Indi
joj, o baloj, o namie, / kur 
žemė nederlinga, bet rami, / 
pilna šaknų, pilna švenčiausių 
syvų, / man pranašauja vėl 
gegužį gyvą”.
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