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Jonas Paulius II: visa jungiančios 
asmenybės KĘSTUTIS A. TRIMAKAS 

Kai 1981 m. atentato metu 
popiežius Jonas Paulius II buvo 
peršautas, kulka vos nesužeidė 
iš širdies į kūną kraują paduo
dančius arterijos. Jei ji būtų bu
vus pažeista, jis būtų praradęs 
daug kraujo ir nebūtų ligoninės 
pasiekęs gyvas. Atsipeikėjus jį 
apšvietė įžvalga: ta diena buvo 
gegužės 13, t.y. Švč. Marijos 
Fatimoje apsireiškimo sukak
ties diena - Švč. Marija išgel
bėjo jo gyvybę. Jis buvo Jai pa
siaukojęs: jo šūkis buvo „totus 
Tuus" (visiškai Tavo). Pasvei
kęs aplankė Fatimą ir padė
kojo Dievui ir Švč. Marijai. Jo 
išvada: „Niekas neįvyksta atsi
tiktinai. Visi įvykiai turi pras
mę". 

Toks šio, tuomet popiežiaus 
darbą vos pradėjusio, asmens 
galvojimas, aiškinantis faktus 
žemėje dangiškos prasmės švie
sa. Jam nei nežinant, prieš akis 
jo dar laukė daugiau kaip 20 
metų. 61 metai jau buvo praėję, 
- metai, kuriais, jam irgi ne
žinant, jis buvo ruošiamas šiam 
atsakingam darbui - vadovauti 
Kristaus Bendrijai. 

Gyvenimo p r a d ž i a 

Būsimasis popiežius gimė 
1920 metais pietų Lenkijoje. Jo 
tėvas buvo Austrijos-Vengrijos 
imperijos karininkas, o motina 
- minima kaip lietuvių kilmės. 
Karolis buvo vos 8 metų, kai 
mirė mama. Tėvas, likęs vie

nas, auklėjo sūnų: įdiegė nuo
širdų pamaldumą ir pomėgį 
skaityti. 

Vidurinėje mokykloje Karolis 
pateko teatro teoretiko ir prak
tiko įtakon ir labai pamėgo vai
dinti. Netrukus pradėjo rašy
ti eiles ir prozą, tekstus vaidi
nimams. 1939 metais baigė 
gimnaziją. Atlikęs trumpą kari
nio apmokymo tarnybą, įstojo į 
universitetą filologinėms studi
joms. Tais pačiais metais mirė 
tėvas, ir naciai užėmė Lenkiją. 
Lenkų karinės tarnybos jam 
taip ir neteko panaudoti, bet jis 
įsitraukė į kultūrinio pogrin
džio veiklą: su kitais ruošdavo 
teatro spektaklius savo bute 
pusrūsyje. Teko dirbti akmenų 
skaldykloje (1940) ir cheminių 
gaminių fabrike (1941). 

Jaunas rasdavo laiko ir spor
tui. Plaukiojo baidare - dalyva
vo net tarptautinėse varžybose. 
Lipdavo į kalnus. Žiemą slidi
nėdavo. Visa tai darydavo su 
kitais. Kai tapo kunigu, tokias 
iškylas su jaunimu visada lydė
davo religiniai pasikalbėjimai. 
Neretai ant kranto apversta 
baidarė tapdavo altoriumi, o 
sukryžiuoti irklai - kryžiumi. 

Rapsodijos t e a t r a s 

Lankant gimnaziją Vadoviče, 
Karoliui didelę įtaką padarė is
torijos dėstytojas ir teatro di
rektorius Mečislov Kotlarčik. 
Karolis įsijungė į jo vadovau-

Poptežhis Jonas Paulius n. 

jamą „žodžio teatrą". Žodžiai 
turi jėgą ne tik išreikšti pras
mę, bet ir iššaukti j ausmus . Ak
torius, savęs atsižadėdamas, pa
sisavindamas ir išreikšdamas 
žodžius, sukur ia intymų ryšį su 
žiūrovais, j iems perduoda žo
džių prasmę ir j ausmus . Jo 
tikslas scenoje - ne tiek perduo
ti išorinį veiksmą, kiek paveikti 
žiūrovo sąmonę. Karoliui tai 
buvo pradinė pat ir t is , kuri 
vėliau jį nuvedė į psichologijai 
atvirą fenomenologiją ir egzis
tencinį išgyvenimą. 

Karolis vaidino, bet, kai gru
pei pri t rūko t inkamų vaidi
nimų, ėmė juos kurt i . Pirmąjį 
(dramatinę poemą „Dovydas") 
jis parašė būdamas 19 metų. 
Dvidešimtmetis parašė biblinę 
pjesę „Jobas". Žiauri vokiečių 
okupacija ir karo vaizdai jį pa
kreipė da r ki ta r imtesne gyve
nimo linkme: vokiečiams tebe
šeimininkaujant Lenkijoje, jis 
pradėjo lankyti slaptą semina
riją, ruoštis kunigystėn Kroku
vos arkivyskupo Sapiehos glo
boje, arkivyskupijos pastate. 

Tačiau rašymui ir vėliau ras
davo laiko. Vaidinimais spren
dė konfliktą, kokias vertybes 
pasirinkti: „Mūsų Dievo brolio" 
dramoje (1945) svarstė, kam 
galutinai pasišvęsti: konfliktą 
išsprendė pasišventimu kitų 
gėriui - kul tūros perkeitimu. 
Poetinėje meditacijoje, pavadin
toje Juvelyrine parduotuve (iš
spausdinta 1960), sprendė susi
tuokusiųjų gyvenime pasitai
kančių konfliktų priežastis, 
sunkumus ir prasmę. 

P a s a u l ė ž i ū r i n i s 
f o r m a v i m a s 

1940 m., vokiečių okupacijos 
metu daug kunigų buvo areš
tuojami i r išsiunčiami į koncen
tracijos stovyklas arba net nu
žudomi, pavyzdžiui, Debnikio 
parapijoje, kurioje lankėsi ir 20 
m. turįs Karolis, 7 kunigai 
buvo išvežti. Stokojant kunigų, 
aktyviai veikė pasaulietis Tyra-
nauskis, kur is skaitė šv. Jono 
nuo Kryžiaus, šv. Teresės iš 
Avilos ir šv. Teresės iš Lissieux 
raštus ir sugebėjo pritaikyti 
psichologijos žinias sau bei ki
tiems. Aplink save jis būrė jau
nus vyrus, su jais diskutavo 
tikėjimo klausimais ir organiza
vo gyvojo rožinio grupes. Šis 
pasaulietis nukreipė Karolį pa
galvoti apie karmelitų vienuo
lyną. Nors į vienuolyną neįsto
jo, bet karmelitų kontempliaty-
vinis dvasingumas taip ir liko 
su juo. O toji Tyranauskio įtaka 
atpažįstama ir šiais faktais: 
savo j aunų dienų pirmąjį 
straipsnį, pavadintą „Apostol", 
jis parašė apie Tyranauskį, o 
vėliau teologijos daktaro diplo
miniam darbui pasirinko temą 
„Tikėjimo doktrina pagal šv. 
Joną nuo Kryžiaus". Rožinis 
liko su juo visą gyvenimą, kaip 
pamėgtas jo ir kitiems reko
menduojamas pamaldumas. 

Ruošdamasis kunigystei, jis 
studijavo filosofijos ir teologijos 
mokslus. Čia j is persiėmė šv. 
Tomo Akviniečio mintimis, ta
čiau jas modifikavo dviem filo
sofinėmis, į modernių laikų pro
blemas atsiliepiančiomis, kryp
timis: 1) Max Scheler dėmesiu 

išgyvenimams bei vertei, ir 2) 
personalizmu, Emmanuel Mou-
nier, Gabriel Marcei ir kitų 
prancūzų filosofų dėmesiu as
meniui . Asmuo ir vertė (laisvė, 
meilė ir atsakomybė) jam liko 
dėmesio centre kūryboje, pasto
racijoje ir gyvenime. 

S u s i k a u p i m a s i r r y šys 

Dvi žmogiškos savybes bran
dino ir pratur t ino Karolio as
menybę: tai susikaupimas sa
vyje ir ryšys su kitais. Tėvo 
skiepytas pomėgis skaityti, o po 
to - permąstyti , buvo papildy
t a s ryšiais su kitais: besidomįs 
ki tais , ištikimas tiems, su ku
riais jį sieja pažintis a r drau
gystė, tiek su vyrais, tiek su 
moterimis. Tuo pasižymėjo jau
nystėje, paskui - tapęs kunigu, 
vyskupu ir net popiežiumi. Juo 
toliau, tuo labiau praplėtė savo 
akiratį domėjimusi bei rūpesčiu 
kitais . Rūpestis individais iš
siplėtė į patriotinį rūpestį savo 
t a u t a (nacių okupacrjoje, vėliau 
- komunistų valdžioje) ir į 
krikščionišką rūpestį parapija, 
vyskupija, Bažnyčia ir visa 
žmonija. 

D a t o s 

Naudinga žinoti šias datas, 
kuriomis Karolis Wojtyla, nei 
nežinodamas, ruošėsi savo atei
ties darbui. 1942 m. apsispren
džia ir pradeda lankyti slaptą 
seminariją, ruošdamasis kuni
gystėn. Kunigu jis įšventina
mas 1946 m. Tuoj pasiunčiamas 
į Angelicum universitetą Ro
moje studijuoti teologijos. Teo
logijos daktaratą įgyja 1948 m. 
Trumpai pasiunčiamas į Pran
cūziją susipažinti su katalikiš
kojo jaunimo veikla, o toliau -
studijuoti, kad įgytų antrą dak
ta ra tą filosofijos srityje. Nors 
Wojtyla troško pastoracinio 
darbo, tačiau jo arkivyskupas 
Sapieha norėjo, kad jis atsidėtų 
akademiniam darbui. Net dar 
neįgijęs filosofijos doktorato, 
Wojtyla paskiriamas dėstyti fi
losofiją Lublino katalikų uni
versitete 1954 m. Studijas tu
rėjo nutraukti , nes 1958 m. ski
riamas būti pagalbiniu vysku
pu Krokuvos arkivyskupijoje. 
Tą žinią jis gavo su jaunimu 
atostogaudamas ir plaukioda
mas baidarėmis. Sutiko, tik 
prašė, kad galėtų užbaigti iš
kylą, kad draugams netektų jos 
irgi nutraukt i . 1963 m. jis ski
riamas Krokuvos arkivyskupu, 
o 1967 m. pakeliamas į kardino
lus. 

Tame laikotarpyje buvo pa
ruoštos ir išspausdintos dvi 
svarbios jo knygos: Meili, ir at
sakomybė (1960) ir pats svar
biausias jo filosofinis veikalas 
Asmuo ir veiksmas (1969). 

Filosofija i r poez i ja 

Ką Wojtyla rašė, tai buvo ak
tualu ir gyvenimiška, ne tik 
jam pačiam, bet ir kitiems. Jo 
pirmoji filosofinė knyga - Meilė 
ir atsakomybė. Tai knygoje įkū
nytas jo, jo kartos draugų ir 
draugių rūpestis apie vyro ir 
moters meilę. Tos meilės pras
mę, tikslą ir gelmę jis rado Die
vo apreiškime apie pirmąją 

žmonių porą: „Jis sukūrė 
žmogų pagal savo panašumą, 
vyrą ir moterį sukūrė Jis" (Pr 
1, 27). Abiejų kilnumas, abiejų 
lygybė, abiejų viens kito papil
dymas, abiems Kūrėjo suteiktas 
tikslas su Juo tęsti kūrybos 
darbą - perduoti gyvybę vai
kams. Tai vaisinga ir atsakinga 
meilė. 

Idėjoms Karolis ieškojo vaiz
dinės išraiškos. Pasirinkdavo 
poeziją arba teatrą. Meilės ir 
atsakomybės idėjai jis tuo laiku 
sukūrė poemą „Juvelyrinė par
duotuvė", kurioje vaizduoja tris 
žmonių poras. Viena pora netu
ri pakankamai laiko, kad jų 
meilė subręstų: vyras žūva ka
re. Kita pora tur i daug laiko: 
bet to laiko nesugeba panaudo
ti. J ie vienas ki tam nusibosta, o 
jų meilė nebręsta. Pirmosios po
ros sūnus susituokia su antros 
poros dukra. Į santuoką at
sineša iš savo tėvų paveldėtas 
problemas, t rūkumus, bet taip 
pat ir jų ryšyje kilusį norą tas 
problemas spręsti. Tos pastan
gos jiems padeda, nors ir per 
kliūtis, bręsti. Šios poemos pa
vadinimas yra kilęs iš vieno 
epizodo. Žmona iš antrosios po
ros, praradusi bet kokią viltį ir 
kantrybę dėl vyro, bandė savo 
vedybinį žiedą parduoti juvely
rinėje krautuvėje. Jos savinin
kas tą žiedą bandė pasverti, bet 
atsisakė jį pirkti, sakydamas: 

Šis žiedas nieko nesveria (...) 
Matyt, jūsų vyras dar gyvas. 
Tuo atveju nei vienas iš jūsų 

žiedų, 
imant atskirai, nieko nesvers, 

bet tik abu... 
Mano svarstyklės turi šią 

savybę, 
kad jos nepasverta metalo, 
o tik visą žmogaus būtybę ir 

likimą. 

A s m u o i r veiksmas 

Wojtyla, tuomet jau kardino
las ir Krokuvos arkivyskupas, 
1968 m. laiške jėzuitui teologui 
Henri de Lubec rašė: „Aš pa
švenčiu savo labai retas, laisvas 
valandėles darbui, kuris mano 
širdžiai yra toks mielas, pa
švęstas metafizinei asmens 
reikšmei ir paslapčiai (...) Mū
sų laikų blogis pirmoje vietoje 
yra savotiška kiekvieno žmo-
gaus-asmens pamatinių jo ypa
tumų degradacija, tiesiog jo su-
trupėjimas į dulkes". Pagal jį, 
tai ne tiek iš moralės, kiek iš 
pasaulėžiūros, ypač iš ateizmo, 
kylantis blogis. Tad jam prie
šintis visų pirma reikia tiksliu 
žmogaus, kaip asmens, ontolo
giniu būties apibūdinimu. Šių 
pastangų vaisius, jo rimčiausia 
filosofinė studija Asmuo ir 
veiksmas buvo užbaigta ir iš
spausdinta 1969 m. 

Autorius šiai studijai panau
doja ir fenomenologijos metodą 
(pradeda nuo patirties), ir 
Scheler vertės filosofiją, ir to
mizmo metafiziką (nors ne tie
siogiai, trečioje dalyje svarsto
ma ir žmogaus siela). Pirmoje 
dalyje jis analizuoja asmens są
monės pagrindinę patirtį, bū
tent pajautimą ir patirti vertės; 
per refleksiją asmuo atpažįsta, 
kad tai jame „neatsitinka" pasy

viai laikantis, bet kad jis pats 
yra tos vertės pajautimo ir pa
tirties priežastis. Antra, j is ap
sisprendžia pagal tą vertės pa
žinimą, suvokia save patį esant 
apsisprendėju; trečia, jis suvo
kia, kad tą veiksmą jis atlieka, 
kaip vientisa būtybė, kūnu ir 
psichika; ketvirta pagaliau ap
sisprendimuose gali dalyvauti 
ir daugiau asmenų. Toks dau
gelio vienodas apsisprendimas 
gali būti solidarumo reikalas, 
bet kai kurie asmenys gali likti 
arba viename kraštutinume 
(nuo visų kitų nutolusiu atoku
mu, individualizmu), arba kita
me (prie kitų prisiplakusiu 
konformizmu). Abiejuose kraš
tutinumuose tikrai sąmoningai 
nedalyvaujama bendro gėrio 
siekime. Individualistas išlaiko 
savo Jaisvę", nepriklausyda
mas. Konformistas „priklauso" 
grupei, bet praranda apsispren
dimo laisvę. Bendruomenė yra 
vieta, kur laisvi žmonės renka
si kartu veikti bendram- gėriui: 
sąmoningai dalyvaudami apsi
sprendime su kitais asmenimis, 
siejasi su kitais, bet ir lieka 
laisvi. Solidarumas tinka ir 
tautai, ir krikščioniškai Bendri
jai. Čia - filosofinis pagrindas 
vėliau Lenkijoje kilusiam soli
darumo sąjūdžiui. 

Pagrindinė Asmens ir veiks
mo idėja yra ši: savo veikimu 
asmuo apreiškia save. Ir šioms 
idėjoms Wojtyla rado žodžio 
meno išraišką poezijoje. Imame 
vieną pavyzdį, ne laisvai, bet iš 
reikalo dirbančio ginklų fabriko 
darbininko monologą. Jis yra 
vienas tų, kurie nenorėdami 
neša „kryžių". Visas eilėraščių 
rinkinys yra pavadintas Kire-
niečio profiliai: 

Aš tik suku sraigtus, 
sulituoju 

naikinimo dalis, 
niekad nesuvokdamas 

visumos 
nei žmogaus dalios. 
Galėčiau daryti kitaip 
(bet ar dalys būtų išleistos?) 
prisidėdamas prie 

pašventinto darbo, 
kurio niekas neištrintų 

veiksmu 
nei meluota kalba. 
Nors tai, ką padarau, nėra 

gera, 
pasaulio blogis - ne mano 

darbas. 
Tačiau ar to gana? 

Šiame monologe - svetimu
mo, nepritapimo, sistemoje ne
išvengiamo konformizmo tema. 
Kaip toli nuo solidarumo dar
nioje bendruomenėje?! 

II Vatikano s u s i r i n k i m e 

Prasidedant antrajam Baž
nyčios susirinkimui 1962 m , 
Karolis WojtyIa jau buvo Kro
kuvos administratorius, vysku
pas, dukart teologijos mokslų 
daktaras, filosofijos ir teologijos 
profesorius, mokantis keletą 
kalbų. Dar prieš prasidedant 
šiam Bažnyčios suvažiavimui, 
jis Vatikanui pasiuntė praneši
mą, apie humanizmo krizę pa
saulyje. Susirinkimui vykstant, 
jis tapo dažnu kalbėtoju Lenki
jos vyskupų vardu. Jo temos: 

Bažnyčios esmė, Bažnyčia mo
derniajame pasaulyje, pasaulie
čių pašaukimas, Dievo apreiš
kimas, liturginė reforma, religi
nė laisvė, ateizmas. Susirinki
mo dokumentuose yra jo pa
teiktų idėjų, bet j is buvo vienas 
tų, kurie pakeitė viso suvažia
vimo dokumentų toną: ne dog
matiškai mokyti, bet beveik 
sokratiškai ieškoti problemų 
sprendimo. Jam taip aktyviai 
dalyvaujant, Bažnyčios hierar- J 

chai spėjo jį gerai įsidėmėti. 
Susirinkimui tebevykstant, 

1963 m. j is buvo paskirtas Kro
kuvos arkivyskupu. Visame ta
me veiklos rate j is rado dar lai
ko žvelgti į šį Bažnyčios su- ' 
sirinkimą poetiniu žvilgsniu. 
1963 m. buvo išspausdintas jo 
eilėraščių ciklas Bažnyčia. Ci
tuoju ištrauką: 

Šioj vietoj mūsų kojos 
susitinka su žeme. 
Čia daug sienų, daug 

kolonadų... 
tačiau nepasimetame. 
Petrai, tu grindinys 
ir kiti gali vaikščioti ant 

tavęs, 
nežinodami kurlink jie eina. 
Kreipi jų žingsnius. 
Uola - grindinys 
šios didžios šventyklos. ~ 
Kryžius - ganykla. 

MM 

Po Bažnyčios susirinkimo jis >• 
išleido knygą apie Bažnyčios at
sinaujinimą ir stengėsi savo ar
kivyskupijoje įgyvendinti Susi
rinkimo nutar imus. 1967 m. jis 
pakeliamas į kardinolus. Pra
bėga dar vienuolika metų ir jis 
išrenkamas popiežiumi. Bažny
čiai reikėjo tokio, kaip jis. II > 
Vatikano susirinkime kalbeda- " 
mas apie Bažnyčią moderniame 
pasaulyje jis atkreipė daugelio 
dėmesį. Pagaliau tai buvo ir 
Dievo Apvaizdos reikalas. Te
mos, kuriomis j is pats kalbėjo 
Susirinkime ir kurios buvo įra
šytos į Susirinkimo dokumen
tus, tapo jo popiežiškos veiklos 
gairėmis. *• 

Nauj i vėjai V a t i k a n e ^ 

Didžiulė naujiena. Naujas po
piežius. Ne italas, bet lenkas. 
Ne diplomatas, bet ganytojas. 
Nesusipažinęs su Vatikano pro
cedūromis. Vatikanui sveti- ~* 
mas... Nelengva buvo pradžia. 
Reikėjo rasti bendrą kalbą, de
rintis tiek jam, tiek Vatikano 
viršūnėje esantiems. Kai ku
riuos jis paliko Vatikane. Kai 
kuriuos anksčiau a r vėliau pa
keitė. Paliko Casaroli generali
niu sekretoriumi. 

Nukelta į 4 psl. * 

TURINYS 
Popiežiaus asmenybė. 

Vėl aidės Aldonos 
Stempužienės dainos. 

Violeta Urmana New 
York „Met". Operų 
pasaulyje pasidairius. 

P. Gerlikienės kūryba. 
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Aldona Stempužienė Jaunimo centre. Čikagoje, 1963 m. Santaros 
Šviesos ruoštame jos rečitalyje. 

„Aš ta ip didžiuojuosi 
Tavimi" 

Ant stalo — naujutėlaitė 
ilgo grojimo prokštelė („CD"), 
kurios viršelį puošia šviesia
plaukės moters nuotrauka, be
sišypsančiomis lūpomis ir į 
to lumas žvelgiančiomis aki
mis. Akys atspindi tik dalelytę 
lūpų šypsenos — jos liudija 
nueitą ilgą „gyvenimo kelionę 
grumstuotais keliais". 

Tačiau šiandien ir Aldonai 
Stempužienei , ir lietuviškai 
visuomenei, vertinančiai aukš
to lygio muzikinius įrašus, yra 
kuo pasidžiaugti — dėl kelių 
priežasčių. Pirmoji, žinoma, 
kad vėl galime girdėti Aldonos 
Butkutės—Stempužienės-Šve-
dienės sodrų, viliojantį mez-
zosoprano, kaip anksčiau. Al
donos — lietuvių ir ameri
kiečių operų solistės, koncertų 
dainininkės. 

Antra, kad šis muzikinis 
įrašas, pavadintas paprastai: 
„Aldona Stempužis. Arias", 
pasieks dainos meno mėgėjus 
Aldonos sūnaus Lino dėka. 

Tai jis ryžosi surinkti mo
tinos įdainuotas plokšteles bei 
kitus įrašus, ir išleisti — vien 
savo pastangomis — kokybiš
ką, profesionaliai pagamintą 
ilgo grojimo plokštelę. 

Pasirinkti buvo iš ko. 1965 
m. į rašytas kompozitoriaus 
Dar iaus Lapinsko vokalinis 
ciklas mezzosopranui ir orkes
trui albume „Dainos"; 1969 m. 
išleistas albumas „Les Sept 
Solitudes/Ainių dainos", taip 
pat Dariaus Lapinsko kom
pozicijos, akompanuojant jo 
diriguojamam orkestrui; tais 
pačiais metais pasirodė ir ilgo 
grojimo plokštele „Aldona 
Stempužis/Arias", kartu su 
S tu t tga r t simfoniniu orkes
tru, diriguojant Dariui Lapins
kui; 1985 m. — „Aldona Stem
pužienė" — lietuvių kompozi
torių dainos, akompanuojant 
pianistei Barbara Kbnowski. 

Kodėl Linas Stempužis 
ėmėsi šio milžiniško (be abejo, 

nemažai kainavusio) užmojo? 
Atsakymą galime rasti viena
me jo laiškelyje, pirmą kartą 
perklausius naująjį motinos 
arijų įrašą: „Tų įrašų nesu gir
dėjęs daugiau negu dvidešimt 
metų. Prisipažinsiu atvirai — 
atrodo, kad tarytum aš nie
kuomet nebuvau girdėjęs šios 
muzikos. Ir atlikimo menas, ir 
jausmas yra labai ryškus. ... 
Aš taip didžiuojuosi Tavimi! 
Aš manau, kad ir Tu būsi labai 
patenkinta užbaigtu darbu". 
Linas suprato, kad Aldona 
Stempužienė — ne tik jo moti
na, bet ir ypatingų talentų dai
nininkė, kuri pastaruoju metu 
tarytum užmiršta... 

Taip, Aldona Stempužienė 
gali vertai didžiuotis naujai at
gimusiomis savo dainomis, bet 
dar labiau — sūnumi Linu, ku
ris jai padovanojo tokią pras
mingą dovaną. 

Užburta operos pa sau l i o 

Aldona gimė mokytojų 
Benedikto ir Pranciškos Butkų 
šeimoje. Augo kartu su sesute 
Nijole ir broliu Raimondu. 
Tėvai buvo mokytojai Skirsne
munėje, tad Aldona nuo ma
žens dalyvaudavo mokyklos 
ruošiamuose vaidinimuose, 
dainavo choruose, deklamuo
davo. 

1930 m. šeimai persikėlus 
į Jurbarką, kartą tėvas Aldoną 
nusivežė į Kauną, kur ji Vals
tybės teatre išgirdo dainuojant 
Kiprą Petrauską ir Vincę Jo-
nuškaitę operoje „Pikų Da
ma". Pirmoji pažintis su ope
ros pasauliu Aldonai paliko 
neišdildomą įspūdį, neišblė
susi net ir skaudiems gyveni
mo išbandymams apnikus. 

Tėvas Benediktas Butkus 
1940-aisiais, pirmosios bolše
vikų okupacijos metu, buvo 
ištremtas į Sibirą. Šeima grįžo 
į Skirsnemunę, o 1944 m., gre
siant antrajai sovįetų okupaci
jai, kad išvengtų tėvo likimo, 

Gimiau prie miškingų kalvų ir žaliuojančių lankų 
prigludusių slėny prie vingiuojančio Nemuno. 

neleid 
dai 

usx nu tolti 
nuo minos keli to 

Ten skambėjusias dainas nutildė ilga kelionė 
grumstuotais keliais... 
Atsiradau prie Didžiųjų Ežerų... 
Mane nešė paslaptinga jėga, kuri neleido nutolti nuo dainos kelio 
ir padėjo siekti žvaigždžių šviesos aplinkiniais keliais... 

Dainavau apie žemę kryžių ir smūtkelių... apie nykstančią tautą prie Nemuno krantų, 
apie naktį šnabždančius medžius, šiurpias dainas apie sakalus ir mergaitės dalią. 

Liksiu prie Didžiųjų Ežerų... Aldona S t e m p u ž i e n ė 

motina su vaikais pasitraukė į 
Vakarus. 

Pavil iota da inos 

Nepaisant sunkių gyveni
mo sąlygų, Aldona niekuomet 
nenutolo nuo dainos: „Daina
vau apie žemę kryžių ir smūt
kelių, apie nykstančią tautą 
prie Nemuno, apie mergaitės 
dalią..." Palankiu likimo kryp
telėjimu, pabėgėlių stovykloje 
Vakarų Vokietijoje Aldonai 
teko susipažinti su „Čiurlio
nio" ansambliu (vadovas muz. 
Alfonsas Mikulskis) ir įsijung
ti į jo gretas. Ji buvo ir šokėja, 
ir dainininkė, o vėliau — so
listė. 

To paties „Čiurlionio" an
samblio reikalų vedėjo parei
gas ėjo Juozas Stempužis, už 
kurio Aldona ištekėjo 1948 m . 
Po metų (1949), didžiajai lietu
vių pabėgėlių bangai pajudė
jus per Atlantą, Stempužiai 
atvyko į Ameriką. Kadangi ko
ne visi „Čiurlionio" ansamblio 
nariai, ir jo vadovai, susispietė 
Cleveland mieste (Ohio valsti
ja), čia ilgainiui įsikūrė ir 
Aldona Stempužienė su vyru 
Juozu, sulaukė dviejų sūnų: 
Lino ir Almio. 

Aldona Stempužienė. 

Dainininkės kel iu 

Atėjo laikas, kai Aldona 
Stempužienė negalėjo paneigti 
savo pirminio pašaukimo: ją 
šaukė ir viliojo daina! 

Pirmoji dainavimo moky
toja buvo Lila Robeson, Metro
politan operos (New York) 
solistė. Vėliau dainavimo mo
kytoja tapo Carmela Cafarelli, 
Cafarelli Opera, Cleveland, 
OH, direktorė. 

Sakoma: kai ^ra pasiryži
mas, atsiranda ir sąlygos. Al
donai Stempužienei „palankių 
sąlygų" niekas nedovanojo. 
Nebuvo lengva su dviem ma
žai berniukais autobusais ke
liauti pas mokytoją, atlikti rei
kiamas pratybas, ruoštis pa
sirodymams, bet tvirta valia 
— ir talentas — nugalėjo. 

1955 m. The Cleveland 
Plain Dealer dienraščio skelb
tame ir „Hale Bros " parduotu
vės globojamame dainininkų 
konkurse Aldona laimėjo 
„Best Woman singer in Ohio" 

žymenį. Tai buvo tarytum pir
masis žingsnis į daugybę kitų 
laimėjimų, pasirodymų, kon
certų — į vienos žymiųjų lietu
vių operos solisčių karjerą. Ir 
ne vien lietuvių. Kaip liudija 
gausios iškarpos iš daugelio 
didesniųjų Amerikos miestų 
laikraščių, Aldona Stempužie
nė aktyviai reiškėsi ir ameri-
kietiškose scenose. 

1956 m. Chicago Tribūne 
ruoštame festivalyje Aldonos 
Stempužienės dainavimas 
įvertintas aukso medaliu (con-
tral to grupėje); 1957 m. to 
paties dienraščio festivalyje — 
sidabro medaliu (mezzosopra-
no grupėje). 

Konkursų laimėjimai pla
čiai atvėrė vartus tiek į lietu
vių, t iek į amerikiečių sceną. 
Cleveland mieste ji daugiausia 
dainavo Cafarelli Opera pasta
tymuose; Čikagoje — Lietuvių 
operos spektakliuose. Tarp at
liktų pagrindinių mezzosopra-
no partijų buvo operose: „Ai
da", „Carmen", „II Trevatore", 
„Faust" , „Kaukių balius", 
„Don Carlo", William Tell", 
Čigonų Baronas"; ta ip pat 
lietuviškose operose: „Jūratė 
ir Kastytis", „Lokys", „Maras". 

Aldona yra dainavusi su 
Chicago Symphony orkestru, 
The Cleveland Women's Or
chestra, Cleveland Philharmo-
nic Orchestra, San Diego Sym
phony Orchestra, Miami Sym
phony, Lakeside Symphony 
Orchestra, Orąuesta Sinfonica 
de Colombia ir kt.. visur susi
laukusi teigiamų įvertinimų. 
Kaip Montevideo Extra laik
raštis išsireiškė: „Una gran 
cantate..." Arba kitame: „Al
dona Stempužis visuose kūri
niuose pulsuoja savo balso 
grožiu, technika, giliu emoci
niu pojūčiu ir absoliučiu kūri
nių išgyvenimu..." (Columbia-
no). 

Aldona ir Darius Lapinskas 

Labai svarbus Aldonos 
karjeros postūmis buvo ben
dravimas su kompozitoriumi 
Darium Lapinsku, taip pat 
kilusiu iš Jurbarko. Kai jų 
keliai susikirto, D. Lapinskas 
tuo metu dirbo Vokietijos ope
roje ir teatruose. Jo talento ir 
patarimų dėka, Aldona Stem
pužienė įsiliejo į „naujos lietu
viškos muzikos" srovę. Kartu 
su Lapinsku išleistas albumas 
„Dainos" (1965 m) , kuriame 
pristatomas jo vokalinis ciklas 
mezzosporanui ir orkestrui. 
Vėliau — ir kiti albumai, ku
riuose žymi vieta skirta A. 
Stempužienės balsui. Vėliau ji 
įvairius D. Lapinsko kūrinius 
dažnai atlikdavo savo koncer
tuose Europoje, Pietų ir Šiau
rės Amerikoje, taip pat daina
vo mezzosoprano partijas jo 
sukurtose operose „Maras" ir 
„Lokys". 

Aldona ir kom. J. Švedas 

1975 metais suirus šeimai 
— išsiskyrus su Juozu Stem-

pužiu — į Aldonos gyvenimą 
atėjo kompozitorius Jonas 
Švedas. Jis dėstė The Cleve
land Music School Settlement 
fortepijono klases, tad atsirado 
proga koncertuoti amerikiečių 
publikai to fakulteto rečita
liuose. Jono Švedo kūriniai ir 
įvairios dainos, jas dainuojant 
Aldonai, nuskambėjo net kla
sikinės muzikos stotyje WCLV 
per visą Ameriką. Dažni ir 
labai sėkmingi koncertai šiuo 
laikotarpiu vyko Boston, Wa-
shington, DC, Toronto (Kana
doje), St. Petersburg, Cleve
land, o paskutinis — Čikagoje 
1980 m. gruodžio mėn. 

Kompozitorius Jonas Šve
das mirė 1981 m. Tais pačiais 
metais Aldona pakviesta Cle
veland Music School Settle
ment dėstyti dainavimą. 

„Sugrįžimas" 

Laisvėjanti Lietuva 1989 
metais pakvietė užsieniuose 
gyvenančius lietuvius daini
ninkus į Vilniuje ruoštą mu
zikos festivalį „Sugrįžimas". 
Jame dalyvavo ir Aldona, at
likusi Jono Švedo jai dedikuo
tą kūrinį „Pokalbis su miru
siais vaikais" (ž. Algimanto 
Mackaus). 

Po koncerto, 1989 m. ge
gužės 30 d., Lietuvos Kompo
zitorių sąjungos prezidiumo 
atsiųstame padėkos laiške 
tarp kitko rašoma: „Jau tris 
dešimtmečius Jūs nepailsta
mai skleidžiate lietuvišką mu
ziką, dainuojate operų spek
takliuose, pelnote laurus kon
kursuose. Jūsų repertuaras — 
ištisa lietuvių vokalinės mu
zikos antologija. Visus tuos 
dešimtmečius Jūs buvote su 
mumis savo dainose, o mes per 
dainas aplankydavome Jus , 
tačiau laukėme susitikimo. Ir 
štai jis įvyko. Perpildyta salė 
klausėsi Jūsų rečitalio Vilniu-

..Aldona Stempužis/arias" — naujosios ilgo grojimo plokšteles (CD) 
viršelio faksimile. Plokštelę galima užsisakyti paštu šiuo adresu: Aldo
na Stempužis. 4249 Lambert Rd., Cleveland, OH 44121, USA. Kaina 20 
doL Čekis rašomas Aldona Stempužis vardu. CD galima užsisakyti ir 
internete: amazon.com, o daugiau informacijos randama A. Stempužie
nės tinklalapyje: www.aldonadiva.com 

je gegužės 22 d. Jūsų dainavi
mas papuošė pirmąjį lietuvių 
išeivių muzikos festivalį 
'Sugrįžimas', vykusį Vilniuje 
gegužės 26-31 d." 

Laimėjimai 

Aldonos gyvenimo kelias 
vėl pakrypo netikėta linkme: 
1992 m. sunkiai susirgo pir
masis jos vyras Juozas Stem
pužis. Aldona grįžo į namus ir 
padėjo jį slaugyti iki mirties tų 
metų balandžio mėn. Ji per
ėmė J. Stempužio vadovautą 
Cleveland lietuvių radijo pro
gramą „Tėvynės garsai", ku
riai vadovauja iki dabar. Tuo 
pačiu ji paveldėjo tvarkyti la
bai gausų lietuvių veiklos ir 
muzikos archyvą, jį papildy
dama naujais įnašais. 

Aldonos Stempužienės 
veikla tiek lietuviškoje, tiek 
amerikiečių visuomenėje buvo 
įvertinta žymenimis: 1993 m. 
— „The American Nationali-
ties Movement"; 1993 — Ohio 
Lietuvių gydytojų draugijos 
kultūrinė premija; 1994 m. — 
JAV LB Kultūros tarybos Mu
zikos premija; 1999 m. —JAV 
LB Kultūros tarybos Radijo 
programos premija; 1999 m. — 
Lietuvos Respublikos Kultūros 

ministerijos Padėkos raštas. . . 

J a pas ir inko da ina 

Sakoma, kad retas žmogus 
gali pasirinkti savo gyvenimą. 
Dažniausiai „gyvenimas pasi
renka žmogų" ir norom neno
rom tenka su tuo „parinkimu" 
susitaikyti . Nežinia, ar Aldona 
pasirinko dainą, ar daina pasi
rinko Aldoną, tačiau jų keliai 
neatskir iamai susipynė. Aldo
na apie dainas sako: „Rinkau
si sunkų kelią, negalėjau pra
siveržti iš liūdesio. Dainavau 
apie žemę kryžių ir smūtkelių, 
apie nykstančią tautą prie Ne
muno krantų. Dainavau apie 
gėles iš šieno, aguonėles ir 
naktį šnabždančius medžius. 
Bandžiau sekti šiurpias pa
sakas apie sakalus..." 

Dabar už Aldoną Stem
pužienė dar daug daug metų 
dainuos jos sūnaus dovana — 
ilgo grojimo plokštelė. Ir kiek
vienas, ją įsigijęs, esame pa
kviestas paviešėti tame nuos
tabiame lietuvės solistės, ku
rią vieno koncerto dalyvis 
(amerikietis) palygino su gar
siąja operos primadona Rise 
Stevens, pasaulyje. 

D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

Aldona Stempužienė ir sūnus Linas. 

http://amazon.com
http://www.aldonadiva.com
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Labiausiai Lietuvą garsinanti lietuvaitė 
rusiškai nedainuoja 

Specialiai Draugui iš New York 

EDITA ŽVINGILAITĖ- SUSSMAN 

Pasaulinio garso dainininkė 
Violeta Urmanavičiūtė - užsie
nyje žinoma kaip Violeta Urma
na - neturi nieko prieš rusų 
muziką ir sako, kad yra pakan
kamai puikių rusų dainininkų 
jai atlikti. Tačiau pirmąjį Lietu
vos nepriklausomybės dešimt
metį jos politinis pareiškimas 
buvo bisui padainuoti lietuvių 
liaudies dainą „Ulijona", publi
kai pranešant, kad ji bus atlie
kama lietuviškai. „Dabar mes 
jau turime šiokį tokį imunitetą, 
esame Europos Sąjungos na
riai, ir raštingas pasaulis vis 
rečiau ir rečiau painioja mus su 
rusais, - sako Violeta. - Dabar 
aš jau galiu savo malonumui 
sudainuoti ir S. Rachmaninov 
romansą, ko anksčiau sau nie
kada neleisdavau." Nors Lietu
voje tenka dainuoti ypatingai 
retai, visur kitur, kur tik Viole
tos vardas yra minimas, ji 
būtinai pasirūpina, kad jos tau
tybė būtų paminėta ir kad da
lis jos pasaulinės šlovės tektų ir 
jos gimtajam kraštui. 

ras. Pora susipažino Milano La 
Scaloje, kar tu dainuodami 
Gluck operoje „Ifgenija Au-
lidėje". Nuo tada jie derina savo 
kūrybinius planus, kad kuo 
daugiau laiko galėtų praleisti 
kartu. Alfredo pajuokaudamas 
sako, kad jis netiki meile per 
atstumą. Jis yra linkęs atsisa
kyti kai kurių ne taip jam 
reikšmingų kontraktų, kad pa
lydėtų Violetą į tokius svarbius 
pasirodymus, kaip New York 
Metropolitan Opera. Alfredo 
net ir lietuviškai išmoko - kal
ba ne blogiau nei angliškai. 
Sako - meilė reikalauja aukų. 
Gražu, kad šį kartą aukojasi 
vyras, o ne moteris, kaip kad 
mes daugiau įpratę matyti (o 
gal jie scenos nuo gyvenimo 
neskiria?!). 

Pora kartu dažniau dainuoja 
koncertuose, nes nedaug yra 
operų, kurios tiktų jų abiejų 
balsams. Nors Alfredo tenoras 
yra idealus jo bendravardžio 
partijai Verdi „Traviatoje", bet 
gražuolė ir sveikata trykštanti 

Visur, kur tik Violetos vardas yra minimas, ji būtinai 
pasirūpina, kad jos tautybė būtų paminėta ir kad dalis 

jos pasaulinės šlovės tektų ir jos gimtajam kraštui 

Sutikome Violetą jos bute ne
toli Lincoln centro, kur iš 
dvidešimt devinto aukšto per 
visą stiklo sieną plėtėsi vaizdas 
į dangoraižiais nusagstytą ry
tinį Manhattan. Čia visą kovo 
mėnesį buvo jos namai ir poil
sio kampelis, į kurį ji su
grįždavo po repeticijų ir spek
taklių New York Metropolitan 
Opera. Iš virtuvės padvelkė 
gaminamos vakarienės ir nosį 
kutenančių itališkų prieskonių 
kvapai. J au vien nuo minties, 
kad ne tik eiliniai mirtingieji, 
bet ir scenos karaliai su prin
cesėm valgo namuose virtus 
makaronus, pasidarė žymiai 
drąsiau. Virtuvėje vieną iš savo 
daugybės talentų demonstravo 
Violetos sužadėtinis, draugas ir 
ištikimas palydovas Alfredo 
Nigro. „Nudegę" nuo nekoky
biško maisto viename garsiau
sių New York restoranų, jie pa
darė išvadą, kad namuose ir 
skaniau, ir patikimiau. 

Alfredo - puikus lyrinis teno-

Violeta Urmana nežada dainuo
ti Violetos Valery. Sako, - „ne
pavyktų niekaip įtikinti žiū
rovą, jog mirštu džiova". 

Čia ir yra viena iš meni
ninkės pasaulinės šlovės prie
žasčių - nedainuoti visko iš 
eii^s, o pasirinkti tas roles, ku-
rioi atskleistų jos nepakartoja
mos asmenybės žavesį ir leistų 
kuo tiksliau panaudoti vokalinį 
potencialą. Violeta sako, kad 
klauso ir leidžiasi vedama tik 
savo balso. 

Dainininkė 2000 metais di
rigento Riccardo Muti buvo 
apibūdinta kaip puikiausias 
pasaulyje mezzosopranas. Ji 
yra paruošusi ir su didžiausiu 
triumfu atlikusi tokius sudė
tingus vaidmenis, kaip Kundry 
R. Vagnerio operoje JParsi-
falis". 

Deja, pirmąjį balandžio šeš
tadienį New York Metropolitan 
princesės Eboli vaidmeniu Ver
di operoje „Don Cario" Violeta 

Urmana atsisveikino su publi
ka kaip mezzosopranas. Plo
jimų griausmo palydėtas „O, 
Don Fatale" - Ponas Likimas -
ją jau veda tolyn į sopranų 
aukštumas, kur kyla jos 
minkštas, aksominis, per tris 
oktavas skriejantis balsas. 

Operinio meno istorijoje toks 
fenomenas yra labai retas. Gal 
kiek dažnesnės - atvirkštinės 
vokalinės transformacijos - kai 
sopranai pereina į mezzosopra-
nus. Paklausta, ar kada nors 
grįš atgal prie mezzosoprano 
partijų, Violeta nusijuokė, kad 
galbūt, kai išeis į pensiją ir kai 
balsas, kaip ir viskas su am
žiumi, pradės leistis žemyn. 

Europa jau aukštai įvertino 
Violetos Urmanos pasirodymus 
vedančiose soprano rolėse. Ji , 
kritikų sakymu, yra išgelbėjusi 
koncertinį Verdi operos „Liki
mo galia" pastatymą Londono 
Karališkoje operoje pernai ru
denį. Ten Violetos Leonora 
„nudainavo" visus kitus herojus 
nuo scenos. Įrašytą EMI bend
rovės Ponchieli operos JLa Gio-
conda" kompaktinį diską, kur 
pagrindines partijas dainuoja 
Violeta Urmana ir Placido Do
mingo - galima pavadinti operi
nio meno brangakmeniu. 

Kaip dramatinis sopranas šių 
metų kovo mėnesį Violeta pasi
rodė New York Santuzzos vaid
menyje P. Mascagni operoje 
„Cavalleria Rusticana", Lietu
voje dažniau vadinama „Kaimo 
garbė". „Šis vieno veiksmo ita
liškojo verizmo perliukas iš pa
grindinę partiją dainuojančios 
solistės pareikalauja daug di
desnės fizinės ir vokalinės 
įtampos nei kai kurids keturių 
veiksmų operos" - sako daini
ninkė. 

Paklausta, ar lietuvius gali
ma būtų pavadinti ne tik 
krepšinio, bet ir operos my
lėtojais, Violeta Urmana nusi
šypsodama pasakė, kad ji pri
simena, kaip į Vilniaus operos 
ar Kauno muzikinio teatro 
spektaklius iš provincijos va
žiuodavo pilni žiūrovų turisti
niai autobusai. O štai kad ir 
Čikagos lietuvių operos teatras 
- kokia gi kita tauta išeivijoje 
gali pasigirti tokiu kultūriniu 
fenomenu? 

Violeta Crrnanavic'iūte—Crmana. j onanes iinovits nuotrauka. Alfredo Nigro. Johanes Ifhovits nuotr. 

Operos pasaulyje pasidairius 

Scena B Mascagni operos „Cavalleria Rusticana". Metropolitan Opera. New York. 

SAULĖ IAUTOKAITĖ 

Šiais laikais labai madinga 
būti korektiškais: politiškai, 
morališkai: asmeniška laisve. 
Tiesa yra reliatyvi. Jeigu aš 
galvoju taip - tai mano tiesa. 
Jeigu kitas kitaip - jo tiesa. Ob
jektyvi tiesa nebeegzistuoja. Šie 
reiškiniai ypač pastebimi kul
tūriniame gyvenime. Viso pa
saulio vienodi renginiai, va
dinamai „rock'n'roll", „raps", 
„blues" (rokenrolais, repais, 
bliuzais, taip juos vadina Lietu
voje), kuriuos tenka matyti tele
vizijos laidose. Ne visai norma
liai atrodantys savo apsiren
gimu ir elgesiu, šios muzikos 
atlikėjai veda jaunimą į eksta
zę. Teisingai Vilniaus muzikos 
akademijos rektorius Juozas 
Antanavičius tokius koncertus 
pavadino „išsišėlimu tuštumje". 
Garsus anglų dirigentas Colin 
Davis dar stipriau pasisakė: 
„Dabar iš idioto jaunuolio pada
ro žvaigždę, kuris klykia ir už 
tai gauna didžiulius pinigus. 
Gal Tony Blair pasakys man, 
kad Elton John prisidėjo prie 
žmonijos kultūros kaip Mozart? 
Elton John yra idiotas! Aš jam 
nelinkiu nieko blogo, bet tai yra 
tiesa". 

Ši populiarioji kultūra (jeigu 
ją galima pavadinti kultūra) 
pradeda skverbtis ir į operos 
pasaulį. Skaitant įvairių operų 
spektaklių aprašymus, paste
bime, kokios nuotaikos vyrauja 
jų pastatymuose. 

Prieš kelerius metus, New 
York Metropolitan operoje įvy
ko toks atsitikimas. Kompozi
toriaus Puccini operos „Madam 
Butterfly" pirmojo veiksmo pa
baigoje, sopranas Cio-Cio-San 
dainuoja meilės duetą su ame
rikiečiu leitenantu Pinkerton 
(tenoru). Baigiant duetą, Pin
kerton pradeda nurengti savo 
partnerę Cio-Cio-San. Tame 
spektaklyje pirmoje eilėje sė
dėjo veteranė solistė, sopranas 
Licia Albanese, kuri pati daug 
kartų dainavo šioje operoje pa
grindinę rolę. Matydama, kad 
jau einama per toli, jos nervai 
nebeišlaikė ir ji pradėjo garsiai 

protestuoti (angliškai boo-bū, 
reiškiantis nepasitenkinimą). 
Dirigentas nustojo groti, nesu
vokdamas kas atsitiko. Solistai 
scenoje taip pat susimaišė ir vi
sas operos spektaklis sustojo. 
Solistė Licia Albanese pasakė, 
kad užtenka mums to šlamšto 
televizijos laidose, filmuose, o 
dabar dar pradės šiukšles ope
roje rodyti. Žinoma, po šito įvy
kio spaudoje ilgai tęsėsi ginčai. 
Vieni buvo už solistę, kiti prieš, 
sakydami kad ji neturėjo teisės 
viešai protestuoti, galėjo priva
čiai išreikšti savo pasipiktinimą. 

Toks atsitikimas nebuvo pir
mas. Prieš tai Londono Kara
liškoje operoje (Covent Garden) 
buvo statoma kompozitoriaus 
Wagner opera „Tristan und 
Isolde". Suvažiavo garsūs solis
tai. Per repeticiją režisierius 
norėjo, kad Tristanas ir Isolda 
erotinę meilės sceną vaidintų 
realistiškai. Tų laikų garsi 
Wagner operų specialistė, so
pranas Birgit Nilsson pasakė: 
„Arba pakeiskite režisūra, arba 
aš atsisakau dainuoti". Reži
sierius užsispyrė, solistė nenu
sileido, viską metusi, išvažiavo. 
Taip sugriuvo visas šios operos 
pastatymas. Londono operos va
dovybė turėjo keisti operą, nes 
neturėjo pakaitalo Isoldos par
tijai dainuoti. 

Šie operų režisierių išsi
šokimai nėra dar tokie baisūs 
palyginus su šios vasaros Euro
pos festivalių operų pastaty
mais. Labai skandalingas buvo 
Wagner operos pastatymas 
Bayreuth (Vokietijoje). Šio kom
pozitoriaus muzikinės dramos 
„Parsifal" pagrindinė mintis su
kasi apie viduramžių legendą, 
šventąjį Gralį Manoma, kad 
per Paskutinę Vakarienę iš šios 
Taurės gėrė Kristus ir į ją te
kėjo Jo kraujas, kai Jis kabojo 
ant kryžiaus. Šią šventą Taurę 
saugojantys riteriai, iškilmin
gai giedodami, dvasiškai pasis
tiprindavo, pakartodami pasku
tinės Vakarienės apeigas. Ma
tytuose pastatymuose, atiden
gus šią šventą Taurę, ją ap
gaubdavo nepaprasta šviesa ir 
iš jos trykštantys raudoni spin

duliai. Wagner šią savo muziki
nę dramą (taip jis ją vadino) 
laikė krikščionybės tikėjimo 
paslaptimi. Šią vasarą vykusia
me festivalyje, vokiečių filmų 
režisierius Christoph Schlin-
genhief sujaukė „Parsifal" ope
ros pastatymą iki pamišimo. 
Gal šis žodis per švelnus — iki 
beprotystės. Ne tiktai veiksmą 
perkėlė į Afriką, bet visiškai 
pakeitė veikalo mintį. Šioje mu
zikinėje dramoje nebuvo rite
rių, saugojančių šventąjį Gralį. 
Pirmame veiksme juos atstojo 
įvairių tautų ir tikėjimų kuni
gai, o trečiajame veiksme -
įvairūs mirę tautų vadai. Užuot 
šventos Taurės, buvo iškeltas 
triušis (rabbit). Per visą spek
taklį, šis triušis buvo pagrindi
nis veikėjas. Scenoje buvo tiek 
daug nuolatinio veiksmo, taip, 
kad pagrindiniai veikėjai pali
ko nuošalyje. Šio „Parsifal" 
spektaklio aprašytojas, rašė, 
kad reikėjo užsimerkus tiktai 
klausytis gražios muzikos. Po 
šios Wagner operos spektaklio, 
kurio tiesioginę laidą teko gir
dėti tiesioginę laidą iš Bay
reuth, pasibaigus operai, buvo 
tyla. Po kurio laiko jautėsi di
delis publikos subruzdimas. 
Vieni švilpė, kiti plojo, o dar 
kiti kojomis trypė į grindis. 

Kitas pavyzdys buvo Muen-
chen vasaros operos festivalyje, 
kai buvo statoma taip pat Wag-
ner opera „Die Meistersinger 
von Nuernberg". Kai pirmame 
veiksme visas choras gieda Šv. 
Kotrynos bažnyčioje, šiame pas
tatyme buvo tik kelios mote
rėlės, o choras giedojo užkuli
siuose. Matyt, režisierius no
rėjo parodyti, kad dabar žmo
nės nebeina į bažnyčią. Riteris 
Walther von Stolzing (operos 
veiksmas vyksta XVT a. į baž
nyčią įsiveržia apsirengęs mo-
tociklisto rūbais - odiniu švar
ku ir ilgais plaukais, o jo paly
dovai - apatiniais marški
nėliais su spalvotomis beisbolo 
kepurėmis. Arba įsivaizduo
kite, išsipuošusi publika nu
ėjusi į Barselonos (Ispanijoje) 
Gran Teatre de Liceu, pamatyti 
Verdi operą „Kaukių balių". 

Pakilus uždangai išvysta choro 
veikėjus, sėdinčius ant „klo
zetų". Komentarų nereikia. Vie
nos (Austrijoje) muzikinės dra
mos „Parsifal" pastatymas taip 
papiktino žiūrovus, kad apie jį 
rašyti tiktų pornografinėje spau
doje. Tai tik keli pavyzdžiai iš 
daugelio. 

Jau kelinti metai operų 
režisieriai stengiasi prisitaikyti 
prie šiandieninės subkultūros 
(arba gatvės), kultūros galvoji
mo. Ypač pastebimi iškrypimai 
susiję su krikščionybe. Kas juos 
motyvuoja ir skatina nematyti 
to, kas gražu, kilnu, dvasiškai 
pakeliančio? 

Vienas garsus dirigentas 
sakė: „Nemėgstu tokių režisie
rių, kurie sauvaliauja savo idė
jomis ir užmiršta pagrindinę 
veikalo turinio mintį". Gaila, 
kad visi šie bjaurūs operų pa
statymų iškraipymai atplaukia 
iš Europos ir į mūsų kontinen
tą. Kaip viena amerikietė so
listė sakė, kad jau pradeda pri
prasti prie „Europeantrash" 
(europietiško operos šlamšto). 
Tik gaila, kad jis pamažu 
skverbiasi ir į Amerikos operų 
pastatymus. Juos galime matyti 
Chicago Lyric, Metropolitan ir 
kituose miestuose. 

Nebėra tokių operos solisčių, 
kurios protestuotų, kaip se
niau, kur ių vardas reiškė ope
ros pasisekimą. Žinoma, kiek
viena solistė nori dainuoti, nes 
dabar yra toks didelis antplūdis 
gerų dainininkų iš Rusijos, 
Ukrainos, Gruzijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, taip, kad solistai ne
gali „mandravoti". Tu nedai
nuosi — kitas bus tavo vietoje. 

Operų lankymas yra suma
žėjęs ir p raranda radijo bei TV 
laidų apmokėtojus (sponsors). 
Lyric Opera Chicago, prarado 
„United Airlines", New York 
Metropolitan „Texaco" naftos 
bendrovę, kurios dėka, nuo 
1940 m. transliuodavo tiesio
gines šeštadienines laidas. Be 
to, ši opera per savo ilgą isto
riją, turėjo užsidaryti sausio 
mėnesį dviems savaitėms, kad 
sutaupytų pinigus. 

Nukelta į 4 psl. 

\ I 



Popiežius Jonas Paulius n. 

Jonas Paulius II 
Atkelta iš 1 psl. 

Tikėjimo 
doktrinai pasikvietė vokietį teo
logą Jozef Ratzinger. Tačiau jis 
naujai suvokė savo, kaip popie
žiaus, misiją. Tad pasirinko vi
siškai kitokį kelią pokalbiui su 
žmonija. Todėl jo veiklą skirs
tome į keturias sritis: 

1. pastoracinės arba piligri
minės kelionės į kitus kraštus; 

2. enciklikos ir kiti raštai; 
3. pastangos stiprinti Baž

nyčią iš vidaus; 
4. ryšiai su kitais už Baž

nyčios. 
P a s t o r a c i n ė s kel ionės 

Naujas popiežius pakeitė vei
kimo stilių. Jam reikėjo pasilik
ti Romoje, nes buvo jos vysku
pas. Tačiau pasaulinės Baž
nyčios jis nebevaldė vien iš Va
tikano, o dažnomis piligri
minėmis kelionėmis lankė vi
sus kraštus, kur tik jį priėmė. 
Ir svarbiausia - tuose kraš
tuose jis susitikdavo ne vien su 
viršūnėmis, bet ir su eiliniais 
žmonėmis. Jis tapo žmonių po
piežiumi. Jam reikėjo ryšio su 
jais. J is pats buvo tokio būdo 
žmogus. Tačiau, kad viskas 
sklandžiau vyktų, jis pasirinko 
specialistą - žmonių psichologi
jos žinovą, buvusį psichiatrą, 
žurnalistą, ispaną Nevarro. Su 
juo popiežius nuolat tardavosi, 
ir tik popiežiaus sekretorius 
turėdavo daugiau progų su po
piežiumi pasikalbėti. 

Jei praeityje, kai kurie po
piežiai pėsčiom teišvaikščio-
davo Vatikano uždarus parkus, 
šis popiežius savo popiežiavimo 
metu apskraidė pasaulį -
300,000 mylių (tai daugiau kaip 
13 kartų apie Žemės planetą), 

aplankė 129 pasaulio šalis - vi
sas, kurios tik jį priėmė, o kai 
kurias net po kelis kartus, ir 
susitiko su šimtais milijonų 
žmonių, tiek tikinčiųjų, tiek ne
tikinčiųjų. Kalbėdamas šalies 
žmonėms, jis kalbėjo tiems žmo
nėms rūpinomis temomis arba 
tokiomis, kurias jiems buvo re
ikalinga išgirsti. Komunistų 
užvaldytai savo tėvynei jis ža
dino katalikybe ir atsakomybės 
reikalą. Neseniai iš sovietų 
okupacijos išsilaisvinusiai Lie
tuvai - reikalą valymosi ir ti
kėjimo tvirtėjimą. 

Negalime aptarti ir net su
minėti Jono Pauliaus II visų 
vizitų. Pasitenkinsime vienu, 
pačiu svarbiausiu, kuris įvyko 
jo popiežiavimo pradžioje, nes 
jis turėjo lemiamos reikšmės 
Rytų Europai. Tai jo lankyma
sis tėvynėje Lenkijoje, kuri tuo 
metu buvo satelitinė, komu
nistų valdoma valstybė. Šis lan
kymasis buvo iš pagrindų pas
toracinis, tačiau pasekmės buvo 
ir politinės: komunistų valdžia 
subyrėjo; Lenkija tapo nepri
klausoma. O tai sudarė palan
kias sąlygas išsilaisvinti ir ki
toms tautoms, tarp jų - ir mūsų 
tautai. 

Popiežius savo tėvynėje 

Komunistų vadai tariamai 
jautėsi drąsūs popiežiaus at
žvilgiu: „Na, kiek divizijų turi 
popiežius?", tačiau vis dėlto So
vietų Sąjungos vadovas Leonid 
Brežnev Lenkijos komunistų 
valdžią perspėjo jo neįsileisti į 
Lenkiją. Šie vis tik įsileido, bet
gi ėmėsi visokių apsaugos prie
monių. Lenkijos komunistų 

Operos pasaulyje 
Atkelta iš 3 psl. 

Metropoli
tan operos vadovybė (matyt, pa
sekė lietuvius), įsteigė fondą, į 
kurį ragina klausytojus aukoti, 
kad kitą sezoną galėtų toliau 
tęsti radijo laidas. 

Taip pat klasikinės muzikos 
plokštelių leidyklos negali kon
kuruoti su gatvės muzika. Jie, 
norėdami patraukti daugiau 
pirkėjų, ant klasikinės muzikos 
įrašų uždeda solistų popkul-
tūriškai atrodančias nuotrau
kas. Lyg viršeliai su gašliomis 
nuotraukomis labiau sužavės 
pirkėją. Tokioje didelėje plokš
telių parduotuvėje kaip Tower, 
klasikinės muzikos reikia ieš
koti kokiam nors užkampyje. 

Italų garsus režisierius Fran
co Zefnrelli, pasižymėjęs turtin
gais operų ir filmų pastaty-

partija net išsiuntinėjo slaptas 
instrukcijas: popiež ius yra mū
sų priešas. J i s y ra pavojingas, 
jis sužavi kiekvieną, ypač žur
nalistus". Žurnal i s tams buvo 
įvesta itin griežta cenzūra. Net 
kaimyninės okupuotos Lietuvos 
komunistai nesijautė saugiai, 
tad pasiųsti valdžios atstovai 
prašė Lenkijos valdžios ypač 
stipriai apriboti televizijos ir 
radijo programas apie popie
žiaus vizitą Lenkijoje, kad ne
būtų paveikti lietuviai. Vizito 
išvakarėse Krokuvoje „nutrūko" 
elektros srovė. 

Popiežius t ikra i atvyko kaip 
ganytojas ir maldininkas. Ap
lankė Krokuvą, Čestachovą, 
Varšuvą. Komunistų valdžios 
nekritikavo. Bet taikliai ir tai
kiai pasakyt i žodžiai apie kata
likybe, religijos laisvę palietė 

taut iečius ta ip jautr iai , kad, jei
gu popiežius būtų bent kiek 
paagitavęs, čia pat būtų kilu
sios demonstracijos prieš ko
munis tų valdžią, o gal ir revo
liucija. Bet buvo pavojus, kad 
malšint i kraš to nebūtų atsiųs
t a Raudonoji armija. Popiežius 
to negalėjo leisti. Taikiu, pas
toraciniu būdu jis privedė, kad 
įsisteigusi, Lech Valensos vado
vaujama darbininkų unija ir so
l idarumo sąjūdis pagaliau pe
rėmė krašto valdžią be kraujo 
praliejimo. 

Bet šis popiežiaus vizitas bu
vo išskirtinis. Jo apsilankymai 
visuose kraštuose buvo pasto
raciniai . Krikščionis j is stengė
si paveikti, kad jie būtų išti
kimesni Kristui. Visuose kituo
se j is stengėsi įkvėpti žmogiš
kumo, art imo meilės. 

Encik l ika „Žmogaus 
Atpirkėjas" 

Kita svarbi ir tradicinė prie
monė paskleisti idėjas — tai en
ciklikos ir kiti bažnytiniai do
kumenta i . Savo popiežiavimo 
metu Jonas Paulius II išleido 
114 didelės apimties bažnytinių 
dokumentų, tarp jų — 14 encik
likų. Kiekvienas oficialus raš
tas buvo svarbus. Tačiau tam 
t ikra prasme - pirmoji encikli
ka buvo svarbiausia, nes daž
niausiai ji būdavo popiežiaus 
programinis oficialusis laiškas 
visai Bažnyčiai, nurodąs jo dar
bo tikslą ar pontifikato kryptį. 

Jonas Paul ius II vėliau prisi
pažino, kad jo pirmoji enciklika 
Redemptor hominis (1979) pa
teikė tą temą, kurią jis buvo at
sivežęs į Romą dar prieš jo 
išrinkimą popiežiumi. Tai tema 
apie krikščioniškąjį humaniz
mą. Nors iki jubiliejinių, Kris
t aus gimimo dutūkstantųjų su
kakties metų dar buvo 21 m. 
ta rpas , jausdamas istorinio mo
mento svarbą, jau savo pirmo
sios enciklikos pradžioje po
piežius išreiškė reikalą ruoštis 
šiai didžiai sukakčiai, o tą laiką 

laikyti Adventu. Tad tam tikra 
prasme Jono Pauliaus II 26 m. 
popiežiavimo laikas buvo skir
tas pasiruošti Dievo Sūnaus 
žmogumi tapimo Faktui, at
švęsti ir, taip užbaigus dutūks-
tantmetį, prasmingai pradėti 
tritūkstantųjų metų laikotarpį. 
Tad šioje pirmoje savo encikli
koje Jonas Paulius II nurodė to 
didžiojo Fakto reikšmę ir pras
mę. Jėzaus Kristaus gimimas 

byloja didžiulę Dievo meilę 
žmonijai. Dievo Sūnus tapo 
žmogumi, kad kančia ir mirtimi 
atpirktų puolusią žmoniją. Tai 
nuostabus žmonijos brangini
mas, parodantis paties žmogaus 
vertę Dievo akyse. Dėl to ir 
žmogus turi vertinti save bei 
kitus ir įsijungęs į Bažnyčią 
leisti Atpirkėjo paveikiamas. 
Visa Jono Pauliaus II po
piežiavimo ir to laikotarpio at
mosfera yra perpildyta žmo
gaus kilnumu Dievo akivaiz
doje, t.y. - krikščioniškuoju hu
manizmu, t a tema, kurią, pa
ties Jono Pauliaus II pripaži
nimu, jis atsivežė į Romą nei 
nežinodamas, kad ji taps jo, 
kaip popiežiaus, pastoracinė 
programa. 

Encikl ika „Gyvybės 
EvangettjaB 

Tai vėl iš krikščioniško hu
manizmo išplaukianti enciklika 

- (1995), ginanti žmogaus gyvybę 
ir stipriai raginanti visus žmo
nes vertinti Kūrėjo dovanojamą 
savo ir kitų žmonių gyvybę ir 
prasmingai atsiliepti į Dievo 
kvietimą žemišku gyvenimu 
siekti amžino gyvenimo. 

„Gyvybės evangelija yra Jė
zaus kvietimo pačioje širdyje 
(...) Žmogus yra pašauktas gy
venimo pilnatvei, kuri toli pra
šoka jo žemiško gyvenimo ribas, 
nes susideda iš dalyvavimo 
pačiame Dievo gyvenime". Gy
vybė yra Dievo dovana. Ji pri
valo būti dėkingai vertinama ir 
saugoma. Tačiau šiais laikais 
susidarė „naujas kultūros kli
matas", kuriame vieša opinija 

pateisina ir net siekia valstybių 
valdžios legalizavimo aborto ir 
eutanazijos, kurie yra tikri kri
minaliniai „nusikaltimai prieš 
gyvybę vardan individo laisvės 
teisės". 

Šv. Rašte Dievas klausia brol
žudžio Kaino: „Ką tu padarei?" 
Tą patį klausimą popiežius sta
to šiais laikais abortus pasiren-
kantiems tėvams, gydytojams, 
abortus legalizuojantiems teisė
jams ir politikams. Negimusių, 
beginklių vaikų žudymas nie
kada nėra pateisinamas. Tai 
kriminalinis nusikaltimas. 
Abortų, eutanazijos, dirbtinės 
kontracepcijos, terorizmo ir ka
rų kul tūra yra mirties kultūra. 

Šia stipriai Šv. Raštu pagrįs
ta, enciklika, ypač Jėzaus žo
džiais, kad Jis pats yra Gyveni
mas, Jonas Paulius II. 1. stip
riai gina žmogui Dievo dovanotą 
gyvybę ir 2. skatina kurti ir ug
dyti gyvybės kultūrą, kuri viso
se srityse vertintų ir puoselėtų 
gyvybę ir tuo pačiu atsvertų pa
saulyje beplintančią Kaino 
brolžudiškai ideologijai prily
gintą mirties kultūrą. 

Kitos enciklikos 

Kitos enciklikos taip turi savo 
vietą ir reikšmę. Prie jau pa
minėtos teologinės-pastoraci-
nės enciklikos Žmogaus At
pirkėjas prisijungia kitos ketu
rios, kur ių trys Dives in mi-
sericordia (Apstus gailestingu
mo, 1980 - apie Dievą Tėvą), 
Dominum et Vivificantem (Vieš
patį ir Gaivintoją, 1986 - apie 
Šventąją Dvasią), Redemptoris 
Mater (Atpirkėjo Motina, 1987 -
apie Švč. Mariją ir jos vaidmenį 
žmonijai) tęsė ir plėtė pirmo
sios enciklikos temą. Penktoji 
pastoracinė enciklika Eucharis-
tia de Ecclesia (Eucharistija dėl 
Bažnyčios, 2003) svarstė Jėzaus 
Kristaus pasilikimo reikšmę 

.Bažnyčiai ir klausimą, kaip tin
kamiau atsiliepti į tą nepa
prastą Jo didžiadvasiškumą. 
Trys gvildeno socialinius klau

simus: Laborem ezercens (Dar
bą vykdydamas, 1981) apie dar
bo vertę ir darbininko pašau
kimą dalyvauti Kūrėjo darbe; 
Sollicitudo Rei Socialis (Rūpes
tis socialiniu reikalu, 1988) -
apie kapitalizmo ir marksizmo 
konfliktą ir pastangas rasti 
teisingą kelią; ir Centesimus 
Annus (Tūkstantis metų, 1991) 
- apie Sovietų Sąjungos, kaip 
komunistinio marksizmo siste
mos subyrėjimą, kaip pavyzdys, 
kad ne ekonomika, bet kultūra 
yra lemiamas istorijos varik
lis. Dvi enciklikos - moraliniais 
klausimais: tai jau paminėta 
Evagelium vitae (Gyvybės Evan
gelija, 1995) ir Veritatis Splen-
dor (Tiesos spindėjimas, 1993) -
apie Bažnyčios moralinio moky
mo pagrindus. Likusios encikli
kos gvildeno atskirus aktualius 
klausimus. Trys enciklikos ruo
šė kelią ateinančiam šimtme
čiui ar net tūkstantmečiui: Fi-
des et ratio (Tikėjimas ir protas, 
1998) ruošė artimesnį pokalbį 
tarp proto ir tikėjimo, tarp 
mokslo ir religijos, tarp filoso
fijos ir teologijos; Redemptoris 
missio (Atpirkėjo misija, 1990) 
rodė naują kelią Bažnyčiai: ji 
nebeiaikytina vykdanti misijas, 
siųsdama misionierius, bet ji 
pati yra misija, skelbianti 
Evangeliją, kuri yra nesibai
giantis darbas, nes reikalingas 
visiems: Evangeliją reikia įkul
tūrinti, t.y. įkūnyti vietinėje 
kultūroje, bet taip, kad būtų iš
laikyta vienybė su visuotine 
Bažnyčia. Ut unum sint (Kad 
būtų viena, 1995) enciklika nu
rodo dabartinę ekumeninę pa
dėtį ir pastangas toliau siekti 
krikščionių vienybės. 

Paminėtini dar bent kai kurie 
apaštaliniai laiškai (nevadina
mi enciklikomis): pasaulio jau
nimui (1985), Lietuvos vysku
pams Lietuvos krikšto 600 m. 
sukakties proga (1987), mote
rims (Mulieris dignitatem, 1988 
- apie moters kilnumą), vai
kams visame pasaulyje (1994) 
irkt . 

Pabaiga kitame numeryje 

^Petronėlės fierlikienės -pasaulis 

mais, buvo apkaltintas senoviš
kumu. Jis atsakė, kad aš nesu 
toks režisierius, kuris keistų da
tas ir periodus klasikiniuose 
veikaluose. Toks darbas yra 
bergždžias ir galutinis rezulta
tas yra nevykusiai menkas. 
Reikia gerbti autorių-kompozi-
torių vizijas. Tikėkimės, kad at
siras daugiau tokių režisierių 
ir kad greitai praeis šios nepa
trauklios, bjaurios šiukšlės ope
ros pasaulyje. Vėl eisime pasi
klausyti gražios muzikos, pa
sigėrėti turtingais, tam laikui 
pritaikytais rūbais ir dekoraci
jomis. Nuėję į operą, atsipalai
duosime nuo kasdienybė ir pa
gyvensime gražiame, kitų laikų 
pasaulyje. Kaip po vieno Ri-
chard Strauss operos „Der Rosen-
kavalier" - spektaklio, pnes 
mus sėdėjusios dvi puošnios 
moterys sakė: „Taip buvo gra
žu, kad nesinori eiti namo". 

E G i D I I A KAULAKYTĖ 

Jis naivus, bet ne papras
tas. Spalvingas, judant i s , pas
laptingas. Kaimo moteris, iš
vargusi gyvenimo vargus, eida
ma 67-s ius , pradeda kurt i : siu
vinėti ki l imus, tapyti . Nustebi
na mokėjimu išreikšti savo pa
saulėjautą. Patyrus i vargą, ne
tektis, kančias , į ją supantį gy
venimą žiūri su meile, jos 
žvilgsnis — ne probėgšmiais, jis 
įdėmus, išmint ingas, net šiek 
tiek ironiškas. Jokio sentimen
talumo. Siela prašo dialogo -
ranka paišo lauko darbus, 
šventes, gamtą su visa augalija 
ir gyvūnija, svajoja, fantazuoja. 

Petronėlė Gerlikienė paliko 
mums savo rankų ir širdies do
vanas, jos išsisklaidė po muzie
jus - Rokiškio kraš to , Naciona
linį dailės, M. K. Čiurlionio. 
Gyva būdama, da r matė savo 
personalinę parodą 1977-siais. 
Vėliau jų da r buvo penkios, su 
kitų tautodai l ininkų kūriniais 
jos paveikslai ir kilimai važiavo 
į Rusiją, Daniją. 

Net po kelių dešimtmečių į 
jos kūr inius žiūr int iems švie
sėja akys. Kompozicijų drąsa, 
nusimanymas spalvose - daili
ninkė laisva ir plačių užmojų. 
Pažiūrėkime į garsųjį „Laivą" 
(1976) su biblijinio tėvo Nojaus 
šeimyna. J i s yra patekęs į Bel
grade išleista The World Ency-
clopedia of Native Art (1984), 
apkeliavęs daugelį parodų. Iš
kilmingas ki l imas „Išluok kie
melį subatoj...". Iš tikrųjų - ku
nigaikščio Kęstučio ir Palangos 

vaidilutės Birutės susitikimas. 
Rodos, nieko jame įmantraus, o 
j is šventiškas. Išdėstytos figū
ros ryškios, taurios. Kas iš
drįstų kunigaikštišką apdarą 
vaizduoti būtent taip - spirale? 
Gal tik nesuvaržyto vaiko fan
tazija. Labai stebina paveikslų 
modernumas - „Eglė žalčių ka
ralienė" (tapyba, 1978) galėtų 
puošti dailės chrestomatijas. 
Dailininkė matė vidiniu re
gėjimu, kaip atrodys jos kilimas 
a r paveikslas. Taip jai buvo 
duota - siuvinėti pasidėjus ant 
kelių ir nustebinti profesiona
lus. Virtuvėje be supratimo tep
ti dažus an t kartono lakšto 
(sūnaus žodžiai) — o žmonės da
bar išeina iš parodų pakylėti. 

Kaip nesidžiaugsi, žiūrėda
mas į tą „Dainų šventės" (kili
mas , 1974—1975) centre šokan
čią močiutę — jos kojas kilnoja 
ne bateliai, o skrendantys 
paukščiukai. Tai šventės būta! 

Didelis dailininkės pasaulis -
j ame telpa visas dangus ir me
dis iki pat dangaus. Gyveni
mo medis - didysis „Klevas", 
„Ąžuolas", „Šermukšnis" (kili
mai, 1973-1974), - rudeninio 
vėjo j au pučiamas, raudonomis, 
iki kraujo įaugusiomis į sąmo
nę uogų kekėmis ar juntama 
visomis ląstelėmis kamieno 
stiprybe. „Raudonas medis" 
(kilimas, 1977) - rojaus sodų 
puošmena, žydi ir veda vaisius. 
Po juo žvėrys (liūtas, letena į 
kamieną įsirėmęs, liūtė ne
beišėjo - „sunku liūtus plo
nais siūlais išsiuvinėti"), fan
tast iški tykūs ir puošnūs rojaus 
paukščiai. Pastabos užrašytos 

dirbant. Iš pradžių siuvinėjant 
kilimus - j ų suspėjo sukurti dvy
lika (1972-1976). Kokios spalvos 
tiktų, kokių audinių reikėtų. Ne
tikėti ironiški pastebėjimai: upė
je su moterim besimaudantis vy
ras bijo vandens, tai laikosi įsi
tvėręs veršio uodegos (še, tau!), 
„Vyšnių skynimas" (tapyba, 1977). 

Dailininkės pamatyti Adomas 
ir Ieva sklando pakibę virš 
miesto stogų, vos liesdami me
džių viršūnėles. Čia rojus vais
kus, jam pavaizduoti reikia 
gelsvo lengvo audinio („Vyras 
ir moteris", kilimas, 1975). Tik 
adata ir siūlais - nežemiškas 
svajonių, prisiminimų, regėji
mų, vaizduotės pasaulis, apie 
kurį reikėjo skubėti papasakoti 
- kūrybai likimas teskyrė 
šešerius metus. Gyvenimo pa
baigoje atsikėlė į sūnaus daili
ninko namus Vilniuje. Iš pra
džių siuvinėjo, rodos, tik laikui 
prastumti, kol pastebėta - čia 
gimsta kažkas daugiau. Sūnaus 
Pranciškaus, marčios nuojautos 
buvo geros - savo tautos lobyne 
mes turime brangakmenį. 

Gimė Petronėlė Čikagoje 
1905 m. birželio 19 d. Tėvas Jo
nas Kromelys su žmona Marijo
na buvo atvykę iš Lietuvos, ap
sistoję Musteikių šeimoje. 1908 
m. su vaikais šeima grįžo į Lie
tuvą. Penktasis gimė kelionės 
metu laive. Gyveno tėvo gim
tinėje, Šilalės valsčiaus Der-
kintų kaime. Jauna i Petronėlei 
teko sunki dalia: dar maža bū
dama neteko motinos, turėjo 
eiti tarnauti pas žmones. 1929 
metais ištekėjo už Pranciškaus 
Gerliko, pabuvojusio Ameri

koje, dirbusio Illinois anglies 
kasyklose, gerokai vyresnio už 
ją vyro. Gyveno, nusipirkę ūkį 
netoli vyro tėvonijos, Mažri
muose. 1940 m. gimė sūnus, bet 
prasidėjo karas, sunkiai susirgo 
vyras, po to sekė netektis. Ilgi 
vargo metai, sunkiai dirbant 
sukolektyvintame ūkyje, liga, 
kurią įveikė. 

Pagaliau viskas prasiveržė 
kūryba, kuriai atsirasti reikėjo 
ne delno dydžio skiautės, ne po
pieriaus lakštelio. Jos pasaulis 
buvo aukštas iki dangaus, ne-

šamas didžiųjų vandenų, pilnas 
gyvybės ir erdvės, o žmogus no
rėjo ir žiūrėjo tiesiai į saulę. 
Taip vadinosi ir paskutinis dai
lininkės paveikslas - „Žiūrėji
mas į saulę", 1979. 

Parodos, kuri vyko nuo sausio 
27 iki kovo 1-sios, kuratorė 
norėtų pasiūlyti surengti Pe
tronėlės Gerlikienės parodą 
Čikagos Čiurlionio galerijoje. 
Mielai lauktų atsiliepiant ir ap
tariant šį projektą galerijos pa-
rodininkų. 

Petron£te Ocrlikk-n^ „Klevas". Kilimą*. I9~3 m. F. Kaulaln-f^s nuotr 


