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Prelato Rubšio didžioji dovana 
lietuvių tautai

ANTANAS KLIMAS
Po 600 metų Dievo Žodis 

prabilo lietuviškai: gražiai, 
puošniai, sklandžiai ir iškil
mingai prakalbo Senasis ir 
Naujasis Testamentas. Visas 
Šventasis Raštas vienoje di
džiulėje knygoje — XIX ir 
2,024 puslapiai.

Kai pirmą kartą paėmiau šią 
brangią knygą į rankas, tai 
pirmiausia persižegnojau ir 
padėkojau Dievui, kad Jis 
man leido pamatyti šią Dievo 
Žodžio Knygą. Tada šią di
džiulę prelato Rubšio dovaną 
lietuvių tautai pabučiavau. Ir 
tik tada pradėjau vartyti ir 
skaityti su didžiausiu dėkin
gumu gerbiamam prelatui: pa
gal Senąjį Testamentą — aš 
jam lenkiuosi ligi žemės.

Biblįjos vertimų į lietuvių 
kalbą yra buvę ir anksčiau, 
tačiau jie visi buvo versti ne iš 
originalo kalbų, o iš vertimų 
— iš lotynų kalbos , iš vokiečių 
kalbos ir pan. Į smulkmenas 
čia nesileisime.

Dabar gi lietuvių tauta labai 
praturtėjo šiuo didžiuoju kal
bos paminklu: mes čia turime 
labai grąžų ir tįkslų vertimų iš 
hebrajų, aramėjų ir graikų 
kalbų. Senasis Testamentas 
buvo rašomas hebrajų, aramė
jų ir graikų kalbomis, o Nauja
sis Testamentas — (senąja) 
graikų kalba.

Naująjį Testamentą iš grai
kų kalbos jau prieš kelioliką 
metų vertė a.a. Sibiro tremti
nys kun. Č. Kavaliauskas. 
Apie tai jau buvo nemažai ra
šyta, ir mes jau keliolika metų 
tuo skambiu vertimu naudo
jamės Mišių maldose ir kitur.

Bet visą Senąjį Testamentą 
pirmą kartą iš originalo kalbų 
išvertė prel. prof. Antanas 
Rubšys, tam milžiniškam dar
bui paskyręs kone visą savo 
gyvenimą. Atskiromis knygo
mis jo vertimai jau buvo iš
leisti ir anksčiau, bet tik da
bar, 1998 ir 1999 metų sąvar
toje, pasirodė visas Šventasis 
raštas vienoje knygoje.

Skaitau ir beveik verkiu iš 
džiaugsmo, taip gražiai liejasi 
Dievo Žodis grakščia, puoš
nia, meilia lietuvių kalba. Ne

Kai kurių Šv. Rašto knygų titulinio 
puslapio vinjetės

Knygų knyga Giesmių giesmės knyga

Antroji Makabėjų knyga Išėjimo knyga

rasime čia nei Maižiešiaus, 
nei Kaipošiaus, nei Veliori- 
bės... Vėl kartoju: lenkiuosi li
gi žemės ir sakau: ačiū Jums, 
gerbiamas Prelate!.

Tik tas, kas nors truputį su
sipažinęs su Šv. Rašto pro
blemomis, gali suprasti, koks 
tai nežmoniškai sunkus dar
bas. Senasis Testamentas bu
vo kuriamas ir užrašomas ke
liolika ir keli šimtai metų 
prieš Kristų, kai Vidurio Rytų 
tautų gyvenimas buvo visiškai 
kitoks. Tuomet šios tautos 
daugiausia buvo pusiau kla
jokliai, piemenys, gyvulių au
gintojai. Tik vėliau atsirado 
anie garsūs miestai: Jeruzalė, 
Damaskas, Ninerė, Tėbai ir 
daug kitų miestų, miestelių ir 
kaimų. Įvairių tautų gyveni
mas, papročiai, valdymo for
mos labai skyrėsi vieni nuo 
kitų. Vertėjas dažnai turėjo 
surasti sprendimus, kaip ver
sti tuos dalykus į lietuvių 
kalbą, kurių lietuvių kalboje 
nėra ir niekad negalėjo būti. 
Pvz., psl. 1,461 skaitome, kad 
hebrajų kalboje buvę devyni 
atskiri žodžiai įvairioms skė
rių rūšims pavadinti. O lietu
vių kalboje — tik vienas: skė
rys. Paklausykime, kaip čia 
įdomiai verčiama:

Kas liko nuo skėrių vikšrų, 
Suėdė skraidantys skėriai.
Kas liko nuo skraidančių

skėrių, 
Suėdė šokinėjantys skėriai.
Kas liko nuo šokinėjančių 

skėrių
Suėdė skėriai rijikai.
(1,461 p.)
Aš šia proga norėčiau pers

pėti tuos, kurie iš viso nėra 
skaitę Senojo Testamento: kai 
kurios vietos yra baisios — žu
dynės, ištvirkavimas, baisūs 
žiaurumai. Tėvai žudo vaikus. 
Žmonės išnaudoja vergus. Be
veik visi meluoja, apgaudinė
ja, sukčiauja. Be paliovos visi 
su visais mušasi, kariauja ir 
vieni kitus žudo: vyrus, mo
teris ir vaikus. Reikia visa tai 
suprasti cum grano salis, nes 
tai anų laikų gyvenimo vaiz
dai, išreikšti Senojo Testamen
to legendomis, pasakomis, pa

davimais, dainomis, maldo
mis, raudomis ir puikia poezi
ja.

Senajame Testamente yra 
daug perdėjimų, vad. hiperbo
lių. Sakysime, čia rašoma, kad 
karalius Saliamonas turėjęs 
700 žmonų ir dar 300 sugulo
vių! Tais laikais tūkstantis 
moterų nebūtų jokiu būdu su
tapusios net ir gražiausiuose 
karaliaus rūmuose. Čia daug 
kartų padauginta, kad būtų 
parodoma, koks turtingas ir 
galingas esąs tas karalius!

Paimkime vieną trumpą pa
vyzdį. Tai, ką dabar vadiname 
4-ju Dievo įsakymu.

Hebrąjų kalbos tekstą aš — 
su leidimu pasiskolinau iš 
savo seno bičiulio prof. dr. Wil- 
liam R. Schmalstieg (PSU) 
straipsnio Lituanus (William 
R. Schmalstieg „Martynas 
Mažvydas and John Wycliffe”, 
Lituanus, vol.44, No.l, p. 10).

Hebrajų kalboje šis įsaky
mas skamba taip:

4. Kabbid ’at ’abi=ka w’=’ 
at ’immi-ka. Pažodžiui: 
„Gerbk tėvą — tavo ir motiną- 
tavo”. Prelatas Rubšys verčia: 
„Gerbk savo tėvą ir motiną”, 
(psl. 101)

O jau „giesmių giesmės” 
gražumėlis!

Tarp kitko, daug kas galvo
ja, kad „giesmių giesmė” yra 
iš viso gražiausia visų laikų 
poezija. Čia tik trumpa išt
raukėlė:

B. Antroji giesmė (psl. 
1,025)

Klausykis! Mano mylimasis! 
Štai jis ateina, 
šokinėdamas per kalnus, 
liuoksėdamas per kalvas.
Mano mylimasis panašus į 

gazelę 
ar jauną briedį.
Štai jis stovi už mūsų sienos, 
žvelgia vidun pro langus, 
bando įžiūrėti pro pinučius. 
Mylimas mane kalbina!
Jis man taria:
„Kelkis, mano meile 
mano gražioji, 
eikš!
Juk žiema jau pasibaigė, 
lietūs praėjo ir nuščiuvo. 
Žemė nuberta žiedais, 
tuojau metas vynmedžius 

genėti,
• ir purplelis jau burkuoja 

mūsų šalyje”.
Arba paskaitykime (pagiedo

kime!) beveik visiems žinomą 
psalmę.

46-ji Psalmė (psl.871)
„Dievas — mūsų prieglau

da ir stiprybė, 
visad arti pagalba varguose. 
Todėl nebijome, nors ir žemė 

sverdėtų, 
nors kalnai griūtų į jūrų gel

mę, 
net jei jų vandenys šėltų ir 

putotų, 
kalnai drebėtų nuo jų 

šėlimo”.

Iš viso Psalmyne yra 150 
psalmių, viena gražesnė už 
kitą!

Ateinančios .lietuvių tautos 
kartos jas skaitys, deklamuos, 
giedos ir džiaugsis jų kalbos 
grožiu.

Tekstas spausdinamas 
dviem skiltimis, o apačioje — 
.daug labai reikalingų pa
aiškinimų, išnašų. Senajame
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Prelatas Antanas Rubšys.

Testamente yra labai daug 
vardų, pavadinimų: žmonių, 
šalių, upių, kalnų, vietovių ir 
kt. Be tų paaiškinimų jie 
mums nieko nesakytų.

Čia gal reikėtų priminti, kad 
prel. Rubšys ne tik puikiai 
išmoko hebrajų, aramėjų ir 
(senųjų) graikų kalbas, bet jis 
kelis kartus yra apkeliavęs be
veik visas vietas, kurios mini
mos Senajame ir Naujajame 
Testamente. Apie tai jis yra 
parašęs kelias labai įdomias 
knygas. Taip pat ir „Raktus” į 
Senąjį ir Naująjį Testamentą.

Spaudos darbas yra puikus. 
Labai rūpestingai buvo skaito
mos korektūros: tai yra baisiai 
sunkus ir nuobodus darbas. 
Čia jau reikia galvą lenkti Sa
lomėjai Narkeliūnaitei, kuri 
narsiai grūmėsi su korektūro
mis. Labai malonu pripažinti 
(ar prisipažinti), kad Senojo 
Testamento 1,546 puslapiuose 
aš nesuradau nė vienos spau
dos klaidos! Tai tikras stebuk
las! Savo bičiulei ir kolegei 
Salomėjai rašau A+.

Rašyba, skyryba — be prie
kaištų. Neteko pastebėti nė 
vieno paklydusio kablelio ar 
taško! Tai vėl tikras stebuk
las!

Žinoma, sena lietuvių patar
lė sako: „Norint šunelį mušti, 
visuomet galima surasti laz
dą”. (Kadangi aš visą gyve
nimą labai mylėjau šunelius, 
tai man ta sena patarlė eina 
prieš šerstą!)

Aš čia paminėsiu kelias la
bai menkas smulkmenas.

Psl. 11 skaitom: „Žmogus 
pavadino savo žmoną Eva, nes 
ji buvo visų gyvųjų motina”.

Aš po ranka neturiu visų 
kitų Senojo Testamento ver
timų, bet man atrodo, kad jau 
keli šimtmečiai lietuvių kal
boje buvo vartojama Ieva, ne 
Eva. Tarp kitko, Ieva visuo
met yra ištariama Jieva. Gal 
Eva yra arčiau hebrajų kal
bos, nežinau. Bet mano viena 
močiutė buvo Ieva (ištarėme: 
Jieva, kaip Jieznas, mano pa
rapija. Bet čia jau kitas klau
simas).

Keistoka, kad nevienodai 
rašomas pranašo Zacharijo 
vardas: p. VI: „Zacharijo kny- Kun. Egidijus Arnašius (centre); iš kairės: M. Januška, V. Paplauskienė, E. Jonavičius Iš Tavo rankų 
ga, o jau 1,525 psl. „Zecharijo sutiktuvėse.

gerai 
visus 

reikia

knyga”. (Tai gal čia vienintelė 
korektūros klaida).
, O ar hebrajų Jahvė geriau 
visur versti Viešpats, aš neži
nau, nes čia jau gal teologų 
problema.

Norėčiau taip pat vertėją ir 
jo padėjėjus pagirti už gerą 
taisyklingą Šventojo Rašto 
vardų rašybą.

(Apie kitus vardus parašy
siu Drauge atskirai).

Kitaip sakant, labai 
padarė vertėjas, kad 
vardus rašė — kaip ir 
— tik lietuviškai, tai yra, su 
visomis lietuvių kalbos galū
nėmis.

Versdami Bibliją (Šventąjį 
Raštą), taip daro visų senes
nių (archaiškesnių) kalbų 
vertėjai: graikai, lotynai (ro
mėnai), šen. pumanai, slavai 
ir pan. Tik pačios moderniš
kiausios (analitinės) kalbos 
(anglų, vokiečių, prancūzų...) 
galūnes jau beveik praradu
sios.

Taigi gerai, kad rašoma - 
Adomas, Izraelis, Nebudchane- 
žaras, Holifernas, Saliamonas, 
Dovydas, Judita, Habakukas, 
ir tūkstančiai kitų.

Ligi pat žemės lenkiame 

I

(Nukelta į 3 psl.)

galvas šio didžiulio darbo kar 
žygiui, labai kukliam prel. 
prof. Antanui Rubšiui. Dėko
kime Dievui, kad jis šiam kil
niam žemaičiui davė sveika
tos ir laiko tokį milžino darbą 
atlikti. (Kitur tokius vertimus 
daro didelės komisijos, skait
lingi komitetai...) Iš jo puikaus 
vertimo mūsų ateinančios kar
tos mokysis gražiai melstis, 
giedoti ir visaip lietuviškai 
Dievą garbinti.

Labai daug nusipelnė ir kiti 
darbštieji prelato padėjėjai — 
talkininkai: raš. Jurgis Jan
kus, jau minėta Salomėja 
Narkeliūnaitė, Albina Pribu- 
šauskaitė ir Sigita Papečkie- 
nė.

Dailininkas — Edmundas 
Saladžius. Žemėlapius pa
ruošė Ramūnas Blažys.

Knygos apdaila — dr. Jono

„Iš Tavo rankų” —
sutiktuvės

Vasario 8 d. Maironio lietu
vių literatūros muziejaus salė 
negalėjo sutalpinti norinčių 
susitikti su kunigu, kompo
zitoriumi, dainininku, gitaris
tu Egidijum Amašium. Vaka
ro metu buvo pristatomas 
naujas kompaktinis albumas 
ir garso juostelė pavadinimu 
„Iš Tavo rankų”. Koncerte 
dalyvavo trys žemaičiai — 
mokytojas lituanistas Marty
nas Januška, S. Šimkaus 
konservatorijos dėstytojas 
Eugenijus Jonavičius ir pats 
kunigas. Vakarą surengė šio 
straipsnio autorė.

Mokytojas M. Januška pa
pasakojo apie jauną ir talęn- 
tingą kunigą, o taip pat atsk
leidė visas paslaptis, kaip 
buvo įgyvendintas muzikinis 
projektas. Manau, skaityto
jams bus įdomu susipažinti 
su Mažeikių Švenčiausios Jė
zaus Širdies bažnyčios vika
ru, Merkelio Račkausko vidu
rinės mokyklos kapelionu 
Egidijum Arnašium ir jo kom
paktiniu albumu. Praėju
siais metais Mažeikiuose jis 
buvo išrinktas „Metų žmogų- 
mi .

Egidijus Arnašius gimė 
Tauragėje, penkių vaikų 
šeimoje. Tėvai rūpinosi vaikų 
religiniu doroviniu auklėji
mu. Tėvai mėgo muziką, bu
vo dainingi, deja, patys nega-

Bogutos — Boguta Design, Ci
cero, IL, U.S.A.

Leidykla „Katalikų pasau
lis”, 1998.

Aš prisipažinsiu, kad tuos 
XIX ir 1,546 puslapius pers
kaičiau kai kur skubėdamas. 
Kai pabaigsiu šį straipsnelį, 
vėl pradėsiu iš naujo atidžiai 
skaityti visą Šventąjį Raštą. 
Pamažu, pasigardžiuodamas 
puikia kalba.

Dar kartą — ačiū! Ačiū ger
biamas Prelate! Ir visiems 
Jūsų talkininkams! Visa lietu
vių tauta yra Jums didžiai 
dėkinga ir skolinga.

Ad multos anos!
Šventasis Raštas. Sena

sis ir Naujasis Testamen
tas. Vertimas iš hebrajų, 
aramėjų ir graikų kalbų. Lie
tuvos Katalikų Vyskupų Kon
ferencija. Vilnius, 1998.

Įėjo gauti muzikinio auklėji
mo. Gal todėl mamutė pasi
rūpino, kad visi vaikai mo
kytųsi muzikos. Jaunėlis Egi
dijus baigė muzikos mokyklą, 
violončelės klasę. Kunigas su 
didele pagarba ir meile kal
bėjo apie savo tėvus. Jie jam 
buvo didžiausias autoritetas. 
Štai ką jis sakė apie tėvą: 
„Aš niekad jo nemačiau iš
gėrusio ar netinkamai elgian
tis. Tai retas atvejis, ypač da
bar, kai daug kas skendi al
koholio liūne. Jis parodė man 
kelią į Dievo namus. Juo ir 
dabar žengiu”. Jis pasidžiau
gė, kad galėjo studijuoti Tel
šių kunigų seminarijoje. Čia 
jį sutiko daug nuostabių dva
sios vadų, subrendo kaip ku
nigas. Su didele pagarba jis 
minėjo monsinjoro J. Kaunec- 
ko, Telšių vyskupo A. Vai
čiaus vardus. Šie žmonės pa
liko pėdsakus jo širdyje. Jis 
dėkingas vyskupui A. Vaičiui 
už pamokymus ir paskatini
mus: „Neužkasti savo ta
lentų, o tobulinti juos, plėsti”.

Gal todėl jis ir pradėjo kurti 
muziką. Nors su violončele 
buvo atsisveikinęs, bet grojo 
gitara, bandė kurti savo me
lodijas. Jis tvirtai žinojo, kad 
gali sukurti muziką. Ir štai 
atsirado poreikis kurti.



2 — Nr. 48 (10) • 1999 m. kovo 6 d. Literatūra • menas • mokslas DRAUGAS

Į tobulesnę demokratiją Lietuvoje
Los Angeles LFB 32-sios politinės studijos

JUOZAS KOJELIS

Skriaudžiamieji demokratiją 
tapatina su laisve nuo prie
spaudos, skriaudėjai tą sąvo
ką piktnaudžiauja savo nusi
kaltimams pateisinti. Lietu
voje, net šviesuomenėje, oku
pantams pasisekė įtvirtinti 
iškreiptą žodžio „demokratija” 
prasmę. Šnekamojoje kalboje 
po devynerių nepriklausomy
bės metų buvusioji Rytų (ko
munistinė) Vokietija dažnai 
pavadinama „demokratine Vo
kietija”, o buvusios komunis
tinės Lenkija, Vengrija ir ki
tos valstybės — „demokrati
nėmis Šalimis”. Rusijai ir oku
puotoms valstybėms primestą 
santvarką bolševikai pradžioje 
vadino „proletariato diktatū
ra”, o vėliau pakeitė į „Liau
dies demokratiją”. „Liaudies 
demokratija” buvo dar vadina
ma ir „demokratiniu centraliz
mu”. Bet tai buvo ta pati dik
tatūra, kurioje liaudis turėjo 
teisę ir pareigą tik kentėti. 
Bolševikinėse enciklopedijose 
„demokratinis centralizmas” 
buvo aptariamas taip: „Visi 
valstybiniai valdžios organai 
sudaro vieną sistemą ir vei
kia, paklusdami aukštesniųjų 
organų vadovavimui ir kontro
lei”. O pačioje „demokratinio 
centralizmo” viršūnėje su ab
soliučia galia sėdėjo tokie „de
mokratai” kaip Leninas, Stali
nas, Chruščiovas, Brežnevas 
ir kiti.

Blogiau negu iškreiptų są
vokų liekanos, išsilaisvinu
sioje Lietuvoje galima pas
tebėti „demokratinio centraliz
mo” elementų net kai kurių 
politinių partijų struktūrose. 
Juk yra partijų, kurių įsta
tuose skyrimai maišomi su 
rinkimais, balsuojama už vie
ną kandidatą, arba partijos 
vadai viešai diskutuoja klau
simą, ar partijos „viršūnės” 
turėtų duoti daugiau laisvių 
„apačioms”, kada praeities 
ipotekų neapsunkintose de

Užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas.

Lietuvos Užsienio reik, ministro Algirdo Saudargo viešnagės Los Angeles metu buvo sudaryta proga 
susitikti su vengrų atstovais. 1$ kairės: Vytautas Vidugiris, Kalifornijos Tautybių sąjungos vykdo
mojo komiteto narys, dr. Frank De Balogh, Los Angeles apskrities viršininkas, LR amb. Stasys Saka
lauskas, Kalifornijos Respublikonų tautybių sąjungos pirm. Ilona Reksz, min. A Saudargas ir 
vengrų bendruomenės atstovas Julius Jancso. Nuotr. Juozo Pupiaus

mokratinėse partijose „apa
čios” nustato „viršūnių” kom
petencijos ribą. Kur galioja 
priešinga „teisė”, ten demok
ratijos nėra.

32-siose Los Angeles Lietu
vių fronto bičiulių suorgani
zuotose politinėse studijose, 
ieškant kelių į tobulesnę de
mokratiją, buvo pasižvalgyta 
Lietuvos politiniame lauke ir 
iš konkrečių, ir iš principinių 
pozicijų. Paskaitas skaitė Lie
tuvos politikai-diplomatai. Už
sienio reikalų ministras Algir
das Saudargas, ambasadorius 
Vytautas Dambrava ir Seimo 
narys Algirdas Patackas, o 
svarstytose vietiniai visuome
nininkai ir profesionalai adv. 
Ž. Brinkienė, J. Kojelis, G. 
Leškys, A. Raulinaitis, V. 
Šliūpas. Poeto Bernardo Braz
džionio žodyje nuo dviejų Lie
tuvos istorijos viršukalnių, 
Mindaugo karūnavimo ir 
po Vasario 16-sios akto nepri
klausomybės laikotarpio, pasi
girdo Šaukiu aš tautą balsas. 
Svarstyboms ir diskusijoms 
vadovo I. Medžiukas, D. Love- 
tienė, A. Nelsienė, J. Pupius, 
A. Raulinaitis, V. Vidugiris. 
Studijų savaitgalį atidarė LA 
LF bičiulių pirm. dr. Z. Brin- 
kis, invokaciją sukalbėjo kun. 
S. Anužis, pirmos dienos pro
gramos santrauką pateikė E. 
Arbas ir studijas užbaigė J. 
Kojelis.

A. Saudargas, nagrinėda
mas temą „Lietuvos užsienio 
politikos prioritetai ir alterna
tyvos”, paryškino, kaip pa
viršutinė kritika vyriausybės 
priimtą užsienio politikos pro
gramą subanalina. Banali kri
tika alternatyvų nepasiūlo. Jis 
gynė tokias tezes: valstybės 
apginamos tada, kai jos pačios 
pasiryžusios gintis; NATO su
interesuota stipriomis val
stybėmis, o stipri valstybė — 
nebūtinai didelė ir galinga;

Lietuva yra tarp rytietiškos ir 
vakarietiškos krikščioniškos 
civilizacijos atmainų ir sank
ryžoj protestantų ir katalikų 
civilizacijos linijų; ciklono aky
je atsidūrusios tautos likimas 
labai daug priklauso nuo vie
no žmogaus valios jėgos. Tas 
vienas žmogus Lietuvoje buvo 
tuo metu Vytautas Landsber
gis.

A. Patackas, kalbėdamas 
„Lietuvos vidaus politika — 
prioritetai ir alternatyvos” 
tema, plačiau paminėjo švie
timo ir socialinės srities klau
simus. Švietimo sistemoje 
vyksta pažanga, bet lėta. Mo
kyklų atsinaujinimui didelė 
kliūtis — tai iš senosios siste
mos išlikę mokyklų vadovai- 
direktoriai. Vienas sunkiausių 
praradimų — „sąmokslų ir 
pačių krikščionių demokratų 
ydų dėka” pašalintas Švietimo 
ir mokslo ministras Zigmas 
Zinkevičius, o su juo ir gali
mybė krikščionims demokra
tams betarpiškai dalyvauti 
jaunimo ugdymo programose. 
Daug vilčių teikia katalikiškos 
mokyklos.

Socialinėje srityje, kiek są
lygos leidžia, svarbias progra
mas sąžiningai kuria ir vykdo 
socialinės apsaugos ir, darbo 
ministrė Irena Degutienė. 
Savo pažadus vykdo ir min. 
pirm. G. Vagnorius. Tačiau 
neleistinai didelis skirtumas 
tarp turtingiausiojo ir vargin- 
giausiojo visuomenės sluoks
nio. Sveikatos sritis apleista. 
Gąsdina savižudžiu skaičiai. 
Iš kitų Lietuvos gyvenimo 
sričių, rimčiausi pasiekimai 
vyksta krašto apsaugoje. Tai 
nuopelnas ministro Česlovo 
Stankevičiaus.

Savo teigimus kalbėtojas 
parėmė statistiniais duomeni
mis.

„Idealizmas ir oportunizmas 
Lietuvoje ir išeivijoje” tema 
kalbėjo amb. Vytautas Dam
brava. Jis teigė, kad „lietuviai 
iš prigimties yra idealistai. Ir 
šiandien idealizmas nėra iš
blėsęs, nors okupantai į idea
listinę lietuvio sielą {švirkštė 
stiprią dozę nuodų. Didžiausią 
idealistinę auką tėvynei ati
davė Lietuvos partizanai ir 
kiti pasipriešinimo dalyviai 
bei Katalikų Bažnyčia”. Bet 
per 50 metų padaryta didelė 
žala. Po 9-rių nepriklauso
mybės metų galima kelti klau
simą, koks yra santykis tarp 
oportunizmo ir idealizmo ne 
tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje. 
Nors diplomatas į šį klausimą 
tiesiogiai ir neatsakė, tačiau 
pastebėjo, kad vyksta milži
niškos grumtynės. Moralinių 
vertybių atstatymas Lietuvoje 
vyksta lėtai. O ir išeivįjoje yra 
pažadintos oportunistinės jė
gos, kurios dolerio galia opor- 
tunistiniais tikslais stengiasi

LFB Los Angeles sambūrio ruoštose svarstytose. Iš kairės: Algirdas Patackas, ministras Algirdas 
Saudargas, sambūrio pirm. dr. Zigmas Brinkis ir amb. Vytautas A Dambrava. Nuotr. Juozo Pupiaus

paveikti Lietuvos gyvenimą.
Ambasadorių publikai pri

statė Dalia Lovetienė, A. ir B. 
Brazdžioniu dukraitė, o jo 
kalbą klausytojai palydėjo il
gais plojimais ir spontanišku 
atsistojimu.

Svarstybose „Švietimas ir 
politinės partijos — lemtingi 
valstybės pažangos varikliai” 
įžanginius pareiškimus pa
darė A. Patackas, A. Saudar
gas ir J. Kojelis. Saudargas 
pabrėžė, kad kalba ne vyriau
sybės, ne savo partijos vardu, 
bet eilinio piliečio teisėmis. 
Patackas švietime pripažino 
pažangą, bet pareiškė ir kriti
kos, kaip kai kuriems Atviros 
Lietuvos fondo leidžiamiems 

mokyklos vadovėliams, ku
riuose, pvz., kalbant apie par
tizanus, cituojami ne Juozo 
Lukšos „Partrzįinai”, bet L. 
Mockūno „Pavilgęs herojus”. 
Saudargas teigiamai vertino 
Katalikų Bažnyčios įtaką. 
„Vien deklaruojamas idealiz
mas neturi jėgos. Jie turi per
smelkti visą gyvenimą”. Koje
lis viltį mato stiprėjančiose 
katalikiškose mokyklose, kur 
atsižvelgiama į tėvų teisę pa
rinkti mokyklų ugdomąją 
kryptį. Svarstybas vedė V. Vi
dugiris.

„Laikas užbaigti istorinės 
reikšmės klausimų sprendi
mus” temą svarstė G. Leškys, 
A. Patackas, R. Raulinaitis ir 
V. Šliūp as, moderavo A. Nel
sienė. Šiose svarstybose buvo 
trys pagrindiniai klausimai: 
Komunistų partijos struktūrų 
nusikaltimų įvertinimas, at
sakomybės už genocidą okupa
cijų laikotarpyje nustatymas 
ir Laikinosios (1941) Lietuvos 
vyriausybės vietos Lietuvos is
torijoje įtvirtinimas. Leškys 
genocidą vykdžiusius nusikal
tėlius suskirstė į kelias gru
pes, kurių nusikaltimai skir
tingai vertintini. Kalbėtojas 
pateikė pozityvių minčių, kad 
į tas sudėtingas praeities blo
gybes giliau galima būtų 
įsiskverbti. Šliūpas apie ge
nocidinius nusikaltimus pa
teikė naujos medžiagos, pvz., 
kas pirmomis valandomis įvy
ko vokiečiams įžengus į Lie
tuvą 25 km pasienio pločio 
juostoje, kuri iškart perėjo į 

Losangeliečiai po LFB ruoštų diskusijų. Iš kairės: kun. S. Anužis, 
Ž. Brinkienė ir A Patackas. Nuotr. Birutės Varnienės

vokiečių kontrolę. Patackas 
Laikinosios vyriausybės klau
simu sutarė su Raulinaičiu, 
kad įstatymiškai ji turi būti 
įteisinta kaip atkūrusi Lietu
vos nepriklausomybę.

Temos „Būtinai naikintini 
ar taisytini veikią ir būtinai 
kurtini nauji įstatymai Lietu
vos teisėtvarkoje” svarstymo 
grupę sudarė adv. Žibutė 
Brinkienė, A. Patackas ir V. 
Šliūpas, pravedė Ignas Me
džiukas. Brinkienė „prabėgo” 
beveik visą Lietuvos teisė
tvarkos lauką, vienu ilgiau, 
kitur trumpiau sustodama. 
Rado daug pažangos, matė ir 
taisytinų vietų. Kai kur pa
žanga tik ant popieriaus, o ne 
tikrovėje. Pažangos akstinas 
— noras įstoti į Europos Są
jungą. Bet... išpūstos teisėjų 
algos neatnešė pagerėjimo (iš 
salės, „tik pakėlė kyšių su
mas”), trūksta advokatų, 
skurdūs atlyginimai bylų 
gynėjų iš paskyrimo. Reikia 
įstatymų sienų kontrolei ir 
muitams reguliuoti, desovie
tizacijai, mokslo prieinamu
mui, gyvulių globai. Šliūpas 
akcentavo nuosavybių grąži
nimo procesų nenormalumus. 
Patackas nurodė dar vieną 
teisėtvarkos negerovių prie
žastį: sovietinio mentaliteto 
teisininkų kartą. Prokurorai 
ir teisėjai — lyg uždara kasta 
su nepadoriai iškeltomis algo
mis. Seimas nepajėgus pa
dėties pakeisti, o kai kas ir ne
nori.

Dabar teisininkai jau ruo
šiami Kauno Vytauto Didžiojo 
u-te, Policijos akademijoje, tei
sių fakultetas bus ir Klaipė
doje ir dar gal kai kur. Auga 
nauja teisininkų karta, bet 
pažangą stabdo dar pasilikę 
senieji profesoriai.

Edmundas Arbas, pristaty
damas poetą Bernardą Braz
džionį, tarė: „Los Angeles LF 
bičiuliams politika ir kultūra, 
politika ir literatūra, politika 
ir poezija niekad nebuvo an- 
tagonistės. Priešingai, mūsų 
rezistencinėje kovoje jos buvo 
sąjungininkės. Literatūros žmo
nės, kaip Bernardas Braz
džionis, Jurgis Gliaudą, Alė 
Rūta ir kiti dalyvavo ne tik 
kultūrinėje rezistencijoje, bet 

ir, jei reikėjo, politinėje. Mūsų 
tarpe visada buvo viso pasau
lio lietuviams žinomas rezi
stentas Vaidila Valiūnas. Pra
šau Vaidilos Valiūno autorių 
poetą Bernardą Brazdžionį 
tarti žodį.

Plojimais dalyviai sutiko į 
sceną išėjusį poetą Bernardą 
Brazdžionį. Jis kalbėjo apie 
Lietuvos vardą. Tautų be var
do nėra. Nuo jotvingių laikų

ANTHONY DULBIS 
KŪRINIAI BALZEKO 

MUZIEJUJE

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus retų atspaudų ko
lekcijoje saugomas 1916 m. at
virukas , Amerikos lietuvių 
tautinė sandara — lietuvių 
tautos vedėja prie ateities”. 
Atvirukas sukurtas A. J. Dul- 
bio, išleistas New York valsti
joje. Atviruko turinys grynai 
propagandinis, pažodžiui at
vaizduojant tekstą: siaurame 
takelyje, pamiškėje, stovi dvi 
gražuolės moterys klasikiniais 
graikų rūbais. Vienai jų ant 
rūbo klosčių užrašyta ALTS, 
kita laiko kaspiną su užrašu 
„Lietuvių tauta”. ALTS iškė
lusi šviestuvą ir paėmusi 
„Lietuvių Tautą” už rankos, 
kviečia sekti ją. „Lietuvių tau
ta” lyg abejoja, grįžti atgal į 
tamsų mišką, ar eiti paskui 
ALTS į lygius laukus, link 
Apžvietos” / saulės ir jos spin
duliuose švytinčio šūkio „Vie
nybėje — galybė”. Secesinio 
stiliaus piešinys, atliktas tu
šu. Kompozicija įrėminta rė
meliu, kurį puošia gėlių orna
mentai bei ALTS emblema.

Balzeko muziejaus dailės ar
chyve saugoma dar keletas 
Anthony J. Dulbis darbų re
produkcijų, tačiau nepavyko 
rasti jokios biografinės infor
macijos apie dailininką. Mu
ziejuje yra keletas Dulbio 
piešinių, skirtų Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje leidinių 
viršeliams, karikatūrų spau
doje, dekoratyvių vinječių, ke
letas Lietuvos herbo Vyčio 
projektų. Visi darbai datuoti 
tarp 1914 m. bei 1919 m. ir 
pasižymi ypatingu secesinio 
stiliaus sekimu.

Būtų įdomu, jei kas iš 
„Draugo” skaitytojų galėtų su
teikti daugiau žinių apie šį 
dailininką.

Danas Lapkus

I I

Mindaugo, ir tada jo alter ego, 
Vaidila Valiūnas, atkūrė ka
raliaus Mindaugo kalbą, pasa
kytą vainikavimo iškilmėse. 
Kalbą karalius baigia priesai
ka: Prisiekiu šventą priedermę 
— nuo šios (Dienos tegu kiek
vienas Lietuvos pilietis) Kara
lišką karūną nešios.

Tada poetas, tai aukštumo
mis, tai žemumomis, atkeliau
ja iki džiaugsmingiausios vir
šūnės, nepriklausomybės lai
kotarpio po I Pasaulinio karo. 
Bet 1940 prasideda genocido, 
teroro, tautos vergijos pus
šimtis. Siautėjo ne tik Stali
nas, bet ir Hitleris. Siekė tų 
pačių tikslų kaip ir carai: iš
trinti Lietuvos vardą iš istori
jos ir žemėlapių. Liūdna, kad 
sovietmečiu palūžo net kai ku
rie poetai ir džiaugėsi Lietu
vos pavergimu. Bet džiaugs
mas nepasitvirtino. „Lietuva 
buvo, Lietuva yra ir Lietuva 
bus. Jos vardas yra Lietuva, 
užbaigė poetas, publikai 
džiaugsmingai plojant.

J. Kojelis paryškino gar
bingųjų svečių ir Los Angeles 
gyvenusių rašytojų nuopelnus 
kovoje dėl Lietuvos laisvės ir 
politinių studijų savaitgalį už
baigė žodžiais: „Sutikome 
mūsų svečius plojimais, o iki 
pasimatymo išlydėkime Lietu-

GERIA USI PRAĖJUSIŲ 
METŲ KŪRINIAI

Tęsdamas savo tradiciją, sa
vaitraštis 7 meno dienos pa
prašė žinomiausių rašytojų, 
literatūros ir teatro kritikų 
išvardyti jiems labiausiai pati
kusias, įsimintinas 1998 m. 
išleistas knygas, teatrų spek
taklius.

Tarp gausybės pernai iš
leistų knygų palankiausiai 
įvertintas jauno prozininko 
Mariaus Ivaškevičiaus roma
nas Istorija nuo debesies, Ro
mualdo Granausko apsakymų 
ir esė rinkinys Gyvulėlių dai
navimas. Nors Lietuvą pa
siekė nedaug Čikagoje pernai 
išleistų A. Nykos-Niliūno 
knygų Dienoraščio fragmen

tai, bet ji, turbūt eidama iš 
rankų į rankas, irgi minima 
tarp pačių geriausių. Menoty
rininkas Alfonsas Andriuške
vičius viena iš geriausių pri
pažino Jono Meko knygą Trys 
draugai. Tiek rašytojai, tiek 
menotyrininkai gerai įvertino 
poeto Liudviko Jakimavičiaus 
ir skulptoriaus Mindaugo Šni
po poezijos ir dailės knygą Du- 
senos.

Algimantas A. Naujokaitis



DRAUGAS Literatūra • menas • mokslas 1999 m. kovo 6. • Nr. 48(10) — 3

Justino Marcinkevičiaus poezijos 
vertimai

ALFONSAS TYRUOLIS

Poetas Justinas Marcinkevičius.
Ankstyvojoje žymiojo mūsų 

laikų Lietuvos poeto Justino 
Marcinkevičiaus (g. 1930 m.) 
poezijoje dar buvo jaučiama 
publicistinė, retorinė ir sovie
tiniam režimui palankesnė 
nuotaika. Bet ilgūniui, įgimto 
talento skatina.jis ėmė 
kurti tikrąsias '.įjos verty
bes. Keliomis .momis ir
dramomis jis grįžo į Lietuvos 
praeitį, tartum ieškodamas 
atspirties tuometinėms gyve
nimo aplinkybėms. Bet ir epi
nėj, ir draminėj kūryboj jis li
ko ištikimas lyrikos žanrui.

Anksti buvo pradėta J. Mar
cinkevičiaus poeziją versti į 
kitas kalbas — į anglų, rusų, 
vengrų, norvegų, rumunų, lat
vių, estų, slovakų, čekų ir ki
tas. Italų, ispanų, prancūzų, 
japonų, suomių antologijose ir 
almanachuose pasirodė ištisi 
jo poezijos pluoštai. Paskuti
niu metu J. Marcinkevičiaus

Įdomybės Mykolo
Biržiškos knygoje
KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

Atkreipkime dėmesį į My
kolo Biržiškos knygą Lietuvių 
dainos literatūros istorija, nes 
ji turi įdomių dalykų ne tik 
apie lietuvių .dainas, bet ir 
apskritai lietuviškos kultūros 
ir istorijos reikalais. Mykolas 
Biržiška yra vienas ryškiųjų 
lietuviškos kultūros atstovų 
šiame šimtmetyje. Ši jo knyga 
buvo išleista Vilniuje 1919 m.

Lietuvių dainos yra žymi lie
tuviškos tautosakinės tradici
jos dalis ir joms reikia atskirų 
studijų ne mažiau, negu lietu
viškoms pasakoms. Galbūt lie
tuvio dvasią dainos net labiau 
parodo.

Didelį žmogaus dvasios jau
trumą lietuviškose dainose 
yra pastebėjęs ir M. Biržiška. 
Tačiau, mes čia į tai nesigilin
dami, norime atkreipti dėme
sį, ką lietuviškų dainų studi
jos gali apskritai duoti geres
niam lietuvių tautos istorijos 
supratimui. Ši knyga yra bū
dinga tuo, kad į lietuvių dai
nas žiūrima tuo požiūriu, kaip 
žiūrėjo tomis dainomis susi
domėję vokiškai ir net len
kiškai rašiusieji autoriai. Bir
žiška, kaip Mažosios Lietuvos 
kultūrininkas, skatino kultū
rinį sąjūdį domėtis lietuviš
komis dainomis.

Mažosios Lietuvos 
kultūrinis sąjūdis apie 

lietuviškas dainas

Mes žinome, kad pirmieji 
lietuviško atgimimo laikraš
čiai Aušra ir Varpas buvo 
išleisti ne Didžiosios Lietuvos 
ribose, bet Mažojoje Lietuvoje, 

poeziją į vokiečių kalbą išver
tė Vokietijoj gyvenantis poe
tas ir vertėjas Alfredas Franc- 
kaitis (Alfred Franzkeit), jau 
anksčiau į vokiečių kalbą iš
vertęs A. Baranausko Anykš
čių šilelį, Maironio, Putino, 
Baltrušaičio, Kiršos ir kitų 
poeziją, J. Grušo, A. Lands
bergio dramas. Dabartinė J. 
Marcinkevičiaus poezįjos ver
timų knyga Rugių ir ugnies 
kvapas (Duft von Roggen und 
Feuer) išleista Vilniuje 2,000 
egzempliorių tiražu, iliustruo
ta Danutės Jonkaitytės.

Vertėjas įžangos žodyje sa
ko: „Žmogus giliausioj savo 
esmėj negali būti kitoks, nei 
jis ją savo žodžiais apreiš- 
kia.Tai ypač pasakytina apie 
tokius kūrėjus kaip Justinas 
Marcinkevičius. Čia sujuosu- 
sipažinsit nors ir ne asmeniš
kai, tai bent iš žodžių vokiečio, 
kuriam lietuvių kalba jau nuo

Tilžėje. Mes tai priimame 
kaip faktą, bet neieškome pa
grindo, kodėl taip galėjo atsi
tikti. O Biržiška parodo, ko
dėl taip įvyko. Mažojoje Lietu
voje buvo iškilęs platus kul
tūrininkų dėmesys lietuviš
koms dainoms, pradėta jas 
rinkti, studįjuoti ir leisti. Tas 
dėmesys lietuviškoms dai
noms buvo taip toli siekiantis, 
kad jomis susidomėjo Vokieti
jos literatai. Dėl to Jonas Ba
sanavičius ir Vincas Kudirka, 
su savo laikraščiais atėję į 
Mažosios Lietuvos spaustu
ves, jau buvo taip savi.

Biržiška aprašo ir tai, kad 
anksčiau Mažojoje Lietuvoje į 
lietuvių chorus buvo žiūrima, 
kaip į „kiaulišką bliovimą”. 
Tačiau tada ne visi taip manė.

Išausta lietuviška daina 
Dresdene

Prof. V. Nehringas rado 
Dresdene šilkinį keliaraištį ar 
prijuostės kaspiną su šitokiu 
išaustu kaspinu: „Ano 1512. 
Pas mamužes augau. Vargo 
nežinojau. Po daržitį vaikš
čiodama vainikitį pyniau. 
Ėjau iš darrce darža, varta 
verau puolė, mana vainiktis 
nu galvužės mana” (18-19 
psl.).

Biržiška mano, kad ši iš
austa daina greičiausiai yra 
ne iš 1512 metų, bet audimas 
yra atliktas šimtmečiais vė
liau, būtent, kai buvo išpli
tęs literatų dėmesys lietu
viškoms dainoms. Galbūt jis 
yra iš 1812 m . (19 psl.) 

mažens buvo artima”. A. 
Franckaitis į vertimą žiūri 
kaip į teksto „perkėlimą” į ki
tą krantą, nors ir kaip sunku 
būtų visiškai prilygti origina
lui.

Šioje knygoje randame 100 
eilėraščių, 13 trumpesnių ba
ladžių ir dvi poemas. Po 
„Prologo” yra 9 skyreliai, ku
riems duotas atskiros dainos 
pavadinimas. Tų dainų yra 9: 
Saulės dainos, Ugnies dainos, 
Rugių dainos, Gatvės dainos, 
Baltos dainos, Grįžimo dainos, 
Dangaus dainos, Tėviškės dai
nos, Abiejumo (artimo) dainos. 
Taip į tas dainas buvo surink
ta J. Marcinkevičiaus poezijos 
kvintesencija.

Tai ne tik atrinkta, bet ir 
nuo kai kurių praeities ap
našų nuskaidrinta poezįja. Pa
grindiniai tos kūrybos moty
vai — tėviškė (kartu ir tėvy
nė), gamta, meilė, tikėjimas, 
iš kurių plaukia ir viltis. Ta
čiau tos didžiosios dorybės tu
ri gerą žmogiškumo pamuša
lą, kaip matyti iš poemos 
„Homo sum” (Missa brevis).

Šio rinkinio dainose ne kar
tą pasikartoja tas pats moty
vas. Tik „Baltos dainos” skir
tos filosofiniams apmąsty
mams ištisai. „Prologas” yra 
kaip ir viso rinkinio turinio 
nuoroda: „gražiu žodžiu” kelti 
ne tik grožio, bet ir gėrio jaus
mus. Optimizmas ypač trykš-

Mykolas Biržiška.
Tačiau Strakauskis, len

kiškai parašęs knygą apie lie
tuvių dainas, mano, kad nėra 
reikalo šios dainos išaudimo 
nukelti į vėlesnius laikus. Jis 
matyt, mano, kad tiek daina
vimas, tiek audimas lietuvių 
tautoje buvo senesnės tradici
jos dalykai (19 psl.).

Ryšium su tuo gali kilti 
klausimas, ar audimo menas 
lietuvių tautai yra savitas da
lykas. Žymus Neringos lietu
viškų dainų rinkėjas Liudvi

kas Rėza gali šiuo klausimu 
būti mums naudingas. Jis 
rašo, kad yra girdėjęs dainą 
apie „žvejų mergaitę juodakai- 
tę”, kuri nemoka trijų darba- 
čių: nei plonai verpti, nei tan
kiai austi, nei drabužes rėdyti 
— o tik moka laive sėdėti, bal
tas rankas mazgot” ir apskri
tai yra labai suvargusi (54-55 
psl.). Dainos apie juodaakę 
žvejų mergaitę Rėza nėra 
įtraukęs į savo lietuviškų 
dainų rinkinį. Matyt, šios dai
nos jis nelaikė lietuvių tautos 
tradicijos dalimi. O antra ver
tus, galima manyti, kad audi
mo meną jis laikė priklau
sančiu giliai lietuviškos kul
tūros tradicijai.

Lietuvišką dainą įtaka 
vokiečių literatūrai

Iš šios Biržiškos knygos su
žinome, kad vokiečių lite
ratūros sąjūdis, vadinamas 
„Sturm und Drang”, turėjo 

ta iš „Saulės dainų”, „Ugnies 
dainose” primenamas „kace- 
tas”, o sibiriniai trėmimai — 
„Tėviškės dainose”.

Bet bene dažniausiai šioje 
rinktinėje poetas dainuoja 
apie .„gyvybės duoną”, apie 
gamtą, kuri jam buvo tokia ar
tima nuo pat mažens. Tos 
gamtos prisiminimų yra kone 
visose dainose. Religinis moty
vas iškyla „Dangaus dainose”, 
o meilė (karitatyvine prasme) 
apoteozuojama „Abiejumo (ar
timo) dainose”. Šis motyvas 
kartojasi ir kitose rinkinio 
dainose, jis iš viso būdingas J. 
Marcinkevičiaus lyrikai.

Bemaž išimtinai partiza
nams atminti skirtos šio rin
kinio „Baladės”: „Kritusiems 
miške atminti mane pažadin
kit” (psl. 131). Nemune išplau
to kūno niekas nepriima (aliu
zija į savo metu grįžusius iš 
Sibiro). Motina miške sūnui 
pakabintus marškinius ryte 
randa juos kruvinus, o mūsų 
brangūs draugai „sielų suole
ly”. Bet bene skaudžiausias 
skundas tėvynei: „Su kuo tu 
ir prieš ką tu?” Tu plėšai 
mano širdį, sako poetas, jei aš 
neapsisprendęs! Bet, jei poe
tas reprezentuoja bent simbo
liškai tautą, tai jos tikrą 
vaizdą rodo paskutinieji Re
spublikos prezidento rinki
mai: tauta bemaž lygiomis pa
siskirstė į kairę ir į dešinę, su 
gan maža persvara laimėjus 
dešinei. Kai Lietuvoje kalbi su 
dviem lietuviais, nežinai, su 
kuo kalbi. Tautos vienybę, pa
gal poetą, tegali atstatyti vien 
meilė — tėvynės meilė, žmo
gaus meilė, vienas kito meilė, 

artimą sąryšį su Mažosios Lie
tuvos šviesuomenės dėmesiu 
lietuviškoms dainoms. Garsus 
vokiečių poetas Goethe buvo 
vienas iš „Strum und Drang” 
sąjūdžio dalyvių.

„Lesingas, Herdeoris, Go
ethe, Šilingas drąsiai užtarė ir 
kėlė lietuvių dainą” (50 psl.).

Taip pat ir Šileris savo kū
rybai ėmęs minčių iš Rugio 
anksčiau išleistų lietuviškų 
dainų. Šia proga galima pa
minėti, kad vokiečiai literatai 
galbūt susidomėjo lietuvių 
kalba iš Rugio atkreipimo 
dėmesio į būdingus lietuvių 
kalbai mažybinius žodžius. 
Lietuvių kalboje lengva iš bro
lio padaryti brolelį, brolutį, 
brolatį, broliuką, brolužį, bro- 
lutaitį, brolužėlį (43 psl.). Iš 
tikrųjų lietuvių kalba tūri ga
limybę suteikti žodžiui daug 
skirtingos šilumos, nepraras
dama paties žodžio šaknies.

Taigi vokiečių literatų dė
mesys lietuviškoms dainoms 
yra gerai paliudytas faktas. Ir 
pats didysis Goethe savo 
eilėraštį „Die Fischerin” yra 
parašęs, sekdamas lietuviška 
daina „Žvejė” (50 psl.). Lessin- 
gas, žymus „Sturm und 
Drang” literatūros sąjūdžio 
veikėjas, yra pasinaudojęs 
ankščiau išleistu Rugio lietu
viškų dainų rinkiniu, ypač 
kreipė dėmesį į įvairių kalbų 
skirtingus sugebėjimus išsi
reikšti.

įdomi Rėzot^imenybė

Liudviką Rėzą galima laiky
ti Mažosios Lietuvos lietu
viškų dainų tyrinėjimo sąjū
džio vadu. Jis pasižymėjo di
deliu jautrumu lietuviškoms 
dainoms. Jis paruošė spaudai 
ir Kristįjono Donelaičio Metus.

L. Rėza gimė Neringos pu
siasalyje, Karvaičių kaime. Jo 
Karvaičių kaimas buvo smėlio 
užneštas taip, kad neliko nei 
pėdsako. Apie savo gimtąjį 
kaimą Rėza yra vokiškai pa
rašęs graudų eilėraštį. Jis yra 
išleidęs savo surinktų lietu
vi škų dainų. Dainos buvo su- 

ir niekas kitas, nes gyvenimo 
nenušvies „išdavystė, melas ir 
mirtis”.

Vertėjas šia poezįjos atran
ka Lietuvą svetimtaučiui pa
rodė daugiau iš romantinės 
pusės su pridėtiniu žvilgsniu 
į tautos sunkmetį, į dangiš
kosios pagalbos viltį. Labiau
siai ir nuolat poetas brangina 
savo tėviškės duoną, tą nuos
tabią rugio dovaną, kuri maiti
no ne tik savo tautos vaikus, 
bet ir kaimynus gundė jos pa
sigrobti tiek iš rytų, tiek iš va
karų. Duona lėmė ir gal net 
toliau lems lietuvių tautos li
kimą.

Šio rinkinio estetinė pusė 
eina lygiomis su etine. Tikra
jai poezįjai svarbu pasakyti ne 
tik kaip, bet ir ką. (Modernioji 
to daugiausia nepaiso).* Kai 
kurie posmai, ypač poemoj 
„Homo sum", primena T. S. 
Eliot laisvų ritmų poezijos 
skambesį.

Nors vertėjas jau įžangoj 
buvo prasitaręs, kad „verti
mas nebus toks turtingas, 
kaip originalas”, bet jis vertė 
palyginti gan tiksliai netgi ri
muotą tekstą. Bet tai nėra ir 
pažodinis vertimas, nes toks ir 
nebūtų įmanomas, norint tu
rėti kiek poetiškesnį vertimą. 
Siekiant kuo tikslesnio verti
mo ir vengiant laisvo „atpa
sakojamojo” metodo, kai kur 
teko atsisakyti tobulo rimo 
mažiau tobulo sąskaiton, bet 
nuo to nedaug nutolęs ir pats 
originalas: dar vaduojamasi 
daugiau apytikriu sąskam
bių. Rinkinio sandara galėtų 
būti pavyzdžiu, kaip sudaryti 
deramą poezįjos rinktinę.

rinktos Klaipėdos ir Rusnės 
apylinkėse. Rėzos išleistoms 
dainoms būdingas didelis šei
myninis jautrumas.

Savo karjerą Rėza pradėjo 
kaip žąsų ganytojas. Jo tėvas 
ir motina mirė, palikdami 
Liudviką vos penkerių metų 
amžiaus. Mokslus jis išėjo 
Karaliaučiuje. Buvo įšventin
tas evangelikų kunigu. Vėliau 
pats buvo Karaliaučiaus semi
naruos mokytoju ir universite
to profesorium. Napoleono ka
rų metų buvo karo kapelionas. 
Prūsįjos kunigaikštija buvo 
priešinga Napoleono invazįjai.

Biržiška savo knygoje pa
teikia daug L. Rėzos dainų pa
vyzdžių ir Rėzos rinkinį laiko 
„skaisčiausiu lietuviškos liau
dies kūrybos šaltiniu” (71 psl.).

Rusijos caro žmona 
lietuvišku dainų 

. klausėsi Klaipėdoje

Iš M. Biržiškos knygos su
žinome, kad Napoleono karų 
laikais Rusįjos caro šeima ra
do saugią prieglaudą Klaipė
doje.

„Napoleono karo metu (1807 
m.) tarp viernųjų lietuvių ka
raliaus šeimyna rado sau prie
glaudą”.

Kokiais jausmais lietuviai ją 
ten priėmė, rodo kad ir vė
lesniais (1829 m.) jų pri
ėmimas Prūsų karalienės ir 
rusų carienės, kuri anais 7-ais 
metais ten gyveno kartu su 
visa karaliaus (56 psl.) šei
myna. Raiti lietuviai ir lietu
vaitės, pasak ano meto laik
raščių, pasitikę ją, lietuviškas 
dainas dainuodami. Jie taip 
pat įteikė lietuvių kalba ra
šytą poemą, kurioje išreiškę 
savo jausmus (57 psl.).

Šią žinią Biržiška yra 
paėmęs iš vokiškai parašyto 
straipsnio „Ueber die Ver- 
wandschaft zwischen der Li- 
tauischen und Sanscrit Spac- 
be”.

Straipsnis buvo paskelbtas 
1830 m. Karaliaučiuje, Vo
kiečių draugijos leidinyje, 
kuris vadinosi: Historische 
und literarische Abhandlun- 
ges (111-140 psl.).

„Iš Tavo rankų 99 sutiktuvių 
šventė

Atkelta iš 1 psl. Aksti
nas tam buvo tremtinio A. Ci
bulskio eilėraštis. Jis vartė 
knygą Tremtinio Lietuva ir, 
perskaičius šio autoriaus eilė
raštį, muzika tarsi savaime 
išplaukė iš širdies gelmių. 
Dainą pavadino „Nemunais į 
laisvę”. Tai pirma kompakti
nio albumo daina. Kunigas 
sako: „Muzika — žmogaus 
jautrios sielos gelmių aidai, 
kurie gali ištisai skambėti be 
žodžių”.

Koncerto metu kunigas pa
pasakojo, kaip gimė viena ar 
kita daina ir kodėl, būtent, jis 
pasirinko šį ar kitą eilėraštį. 
Jį jaudina lietuvių tautos li
kimas, trėmimai, okupacijos 
baisumai. Jis jautriai kalbėjo 
apie tėvynę Lietuvą, kuri ne
pabūgo, atsilaikė prieš visus 
išmėginimus. Kunigo širdžiai 
artimi tremtinių eilėraščiai, 
gal todėl, kad seneliai buvo 
išvežti, o tėveliams teko slap
stytis, kad išvengtų Sibiro 
platybių. Todėl ir tremtinių 
A. Cibulskio, S? Gorodeckio 
eilėraščiai jam yra artimi, o 
taip pat jį jaudina ir pasi
traukusių nuo raudonė teroro 
siautėjimų, poetų A. Nykos- 
Niliūno, L. Andriekaus kūry
ba. Jis sako: „Mane domina 
poetai, kurie kalba apie žmo
gų, jo slaptąsias širdies gel
mes. Daugelis eilėraščių pa
rašyta prieš 40 metų. Aš juo
se radau daug sau artimo. Aš 
kūriau muziką dar ir todėl, 
kad užrašyti žodžiai ne visus 
gali pasiekti, o daina turi sti
presnę dvasinę jėgą. Ji randa 
greitesnį kelią į žmogaus šir
dį. Iš dalies kuriu ir todėl, 
kad noriu pastatyti tam tikrą 
paminklą tų žodžių auto
riams”.

Kunigas gyvena ir dirba 
Mažeikiuose. O nuo Mažeikių 
visai netoli Laižuva — Anta
no Vienažindžio paskutinė 
gyvenamoji vieta. Čia jo graži 
išsvąjota liepa, prie kurios 
kūrė, čia ir medžių pavėsyje 
jis rado savo amžino poilsio 
vietą...

Mokytojų L.Skobeckienės ir
M. Januškos paragintas, E. 
Arnašius sukūrė dainą pagal 
M. Karčiausko eilėraštį, ir 
pavadino ją „Vienažindžio 
Lietuva”. Pristatydamas šią 
dainą, kunigas su meile kal
bėjo apie poetą, kuriam „Dai
nos buvo patieka” širdžiai. Jį 
mylėjo visa Lietuva. Kunigas 
Egidįjus pasakojo, kaip A. 
Vienažindis statė bažnyčią, 
ruošė ją pašventinti ir eida
mas suklupo, paliesdamas že
mę, atsisveikino su ja.

Dainos esmė — Lietuva, 
valstiečių sukilimas, pralai
mėjimus, trėmimai. Žmonės 
buvo kankinami ir vežami gy
vuliniais vagonais — griuvo 
kryžiai, griuvo dangus. Tai 
daina apie lietuvių tautą ir 
apie Vienažindį. Ši daina 
kompaktiniame albume sus
kamba keletą kartų. Muzika 
patiko šio kompaktinio albu

Vilniuje „Vagos” knygyne sausio 29 d. pristatytos serijos 
„Modernioji klasika” knygos.

mo aranžuotojui A. Balsiui ir 
jis sukūrė muzikinę fanta
ziją, pavadintą „O Samaroj 
rožėm žydi”. Prieš fantaziją 
girdim laikrodžio tiksėjimą, 
kuris primena mums, kad 
praėjo 100 metų, o gėris, mei
lė gyvi, ir jokios gyvenimo ne
gandos neišraus jų iš mūsų 
širdžių. Kunigas kalba apie 
žmogiškąsias savybes, apie 
amžinąsias vertybes. Jis sa
ko: „Išlieka meilė, gėris. Rei
kia gyventi, kad darytum ge
rus darbus. Reikia tikėti, kad 
ką padarei gero, neištirps, 
neišnyks. Kad ir kiek būtų 
blogio, gėris žibės, nors jo ir 
maža kruopelytė būtų. Kar
tais atrodo, kad dangus griū
va ant mūsų, bet reikia atsi
laikyti, reikia rasti ramstį. 
Mano ramstis — tikėjimas. 
Dievas siunčia išmėginimus 
— duoda kryželį. Reikia mo
kėti jį kantriai nešti. O suklu
pus, reikia mokėti atsitiesti. 
Taip suteikiama galimybė to
bulėti. Žmogus, nepatyręs 
kritimo skausmo, nepajus ir 
pakilimo džiaugsmo”.

Kunigas jau treji metai 
kapelionauja Mažeikiuose, 
Merkelio Račkausko gimnazi
joje dėsto tikybą. Jis yra vie
nas iš mėgstamiausių moky
tojų. Jaunimą jis traukia lyg 
magnetas. O ir pats kunigas 
sakė, kad bendrauti su jauni
mu jam yra sielos atgaiva. 
Jie susirenka, kalba įvai
riom gyvenimo temom. Kuni
gas pataria, įtikina, paguo
džia, diskutuoja. Susirinkę po 
pamokų dainuoja. Jaunimas 
džiaugiasi, turėdamas ..tokį 
sielos vadą. Kunigas noriai 
dalinasi tuo, ką turi savo 
širdyje. Gal noras pasidalinti 
su kitais savo muzika ir buvo 
pagrindinis motyvas, paskali 
nantis imtis muzikinio pro
jekto. Didelį darbą atliko mo
kytojas Martynas Januška — 
„šio projekto siela” — taip jį 
pavadino kunigas. Finansinę 
paramą gavo iš Akcinės ben
drovės „Mažeikių nafta”. Pro
jektą padėjo įgyvendinti dai
nininkai: Kostas Smoriginas, 
Neda Malūnavičiūtė, Sigutė 
Trimakaitė, saksofonistas Pe
tras Vyšniauskas, gitaristas 
Eugenijus Jonavičius.

Maironio namuose dvi va
landas trukęs koncertas 
pralėkė akimirksniu. Susirin
kusieji jautriai klausėsi kuni
go žodžių ir jo dainavimo. 
Dainos sujaudino, sugraudi
no iki pat širdies gelmių ne 
vieną sėdintį salėje. Žmonės 
šluostėsi ašaras. Daug kas 
dėkojo už šią nepaprastą do
vaną — koncertą. Po koncer
to susikaupė didelė eilė no
rinčių gauti autografus. Trys 
žemaičiai, nepabūgę pūgos ir 
atvykę iš tolimos kelionės, 
pakerėjo ir laimėjo kauniečių 
širdis. Daugelio namuose da
bar skamba kunigo Egidijaus 
Arnašiaus muzika.

Virginija Paplauskienė

i
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Apie katiną ir poeziją
Turbūt retas Lietuvos ra

šytojas parašo ir išleidžia tiek 
daug knygų, kaip poetas Sigi
tas Geda. Skrynelė dvasioms 
pagauti, Man gražiausias kle
bonas — Varnėnas, Jotvingių 
mišios, Eilėraščiai (lietuvių ir 
vokiečių kalbomis) —- tai dar 
ne visos per pastaruosius me
tus S. Gedos parašytos arba 
išverstos knygos. Ne taip se
niai, atėjęs į „Vagos” leidyklos 
surengtą kitos jo naujos kny
gos pristatymą, pasakiau S. 
Gedai:

— Tau, Sigitai, knygos kaip 
iš maišo byra, vis naujos ir
naujos.

O jis:
*— Ne aš rašau tas knygas, 

iš ten jos ateina, — parodė 
pirštu į dangų. Aš tik užrašau. 
O kur pats rašau, tie eilė
raščiai būna prasti.

Matyt, „iš viršaus” atėjo ir 
pati naujausia S. Gedos knyga 
Valkataujantis katinas. Ji su
silaukė gana palankaus įver
tinimo šios knygos sutiktu
vėse, surengtose Rašytojų klu
be.
; 4- Talentingas poetas ta- 
lemingą knygą atnešė į lei- 
dyklą, — pradėdamas pokalbį 
dpie šią naują knygą, pa- 

iaugė Rašytojų sąjungos 
yklos redaktorius Vytau- 
Girdzijauskas.
sak leidėjų, Valkataujan- 

kitinas — tai su smagia 
iena parašyti eilėraščiai 

ie vaiko pasaulį. Knygoje 
g gražaus liaudiškumo, iš- 

oningo ir išmintingo pokš- 
fimo. Išdaigauja ne tik kny- 
* „herojus” katinas Pankra- 

bet ir kiti žvėreliai bei 
UkŠteliai. Žaismingas ne tik 
tinas Pankracįjus. Seneliai 

klės mena, pasakas seka... 
Sigitas Geda būna moder- 

, sunkiai įkandamas, bet ši 
a suprantama ir septyne- 

, ir dvylikos metų vaikams, 
ji ir man, jau žilstelėjusiam, 
įdomi, — tęsė V. Girdzijaus
kas.

4- Ši mano knyga ne vien 
apie katiną, bet ir apie poeziją 
ir apie ką tik nori, — pridūrė 
pflts autorius S. Geda.

Jis paskaitė keletą eilė
raščių iš savo naujosios kny
gos. Yra eilėraštis ir apie mo
kyto katino vasarą, Pankraci- 
jaūs sonetai, samprotavimai 
apie šilto pieno įpilantį gerąjį 
šeimininką, pagaliau apie tai, 
kaip žvirbliai paskelbė prezi
dento rinkimus, pasibaigusius

‘ fe •

Dat). R. Oranto iliustracija iš S. Gedos knygos Valkataujantis kati- f Viršuje — akiniuotas autorius; apačioje knygos herojus, kati- 
Pankracijus.

L
Poetas Sigitas Geda ir akt. Virginija Kochanskytė. Nuotr. Eltos

-nesėkme — išsirinko ne tokį, 
kokio norėjo...

Kalbėdamas apie tyros, vai
kiškos fantazijos stebuklus, S. 
Geda apgailestavo, kad šiais 
laikais daug kas iš suaugusių 
jos, deja, neturi. Ta proga pri
siminė jam įstrigusius, sujau
dinusius JAV lietuvio rašytojo 
Albino Baranausko nuosta
bius, išmintingus žodžius, jo 
sparnuotą svajonę: „Norėčiau 
užsiauginti debesį...” Iš tiesų, 
be skaidrių, vaikiškų svąjonių, 
be fantazijos neparašysi geros 
poezijos, nuoširdžios knygos, 
sakė S. Geda. O tą naujosios
knygos vaikišką skaidrumą, 
užsiaugintą debesį, pagilino 
sutiktuvėse nuostabiai skam
bėjusi solistės Brigitos Bu- 
blytės padainuota dainelė, pri
tariant S. Gedos poezijai arti
mo kūrėjo kompozitoriaus 
Lino Paulauskio (beje, jis yra 
ir savaitraščio Šiaurės Atėnai 
redaktorius) muzikai. S. Ge
dos eiles išraiškingai skaitė 
aktorė Virginija Kochanskytė.

Leidyklos redaktorius V. 
Girdzijauskas dar pridūrė, 
kad šioje knygoje susitiko du 
talentai — poetas Sigitas Ge
da ir dailininkas Romas Oran- 
tas, nupaišęs nuotaikingas 
knygos iliustracijas. S. Gedos 
nuomone, galima skaityti ir 
knygos tekstą, ir iliustracijas. 
Ne veltui Kultūros minis
terijos neseniai surengtame 
Lietuvos knygų apipavidalini
mo konkurse Valkataujantis 
katinas ir jos dailininkas R. 
Orantas pelnė pirmąją pre
miją.

Kai, baigiantis pristatymui, 
kompozitorius L. Paulauskis 
S. Gedos paklausė, ar, išleidęs 
knygelę apie katiną, dar pa
rašys ir apie šuniuką, S. Geda 
atsakė:

— Daugiau knygų vaikams 
nežadu rašyti, nes mano vai
kai jau dideli. Norint rašyti 
vaikams, reikia pačiam jų 
turėti. Nebent pasitelkęs sve
timų vaikų, gal dar ir pa
rašyčiau ir apie šuniuką. 
Rašant knygą vaikams, jie 
turi būti šalia autoriaus.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

ŠIMTAS VIENAS 
VALKATAUJANČIO 

KATINO EILĖRAŠTIS

Maždaug 30-ties knygų au
torius poetas Sigitas Geda Ka
tino metus pradėjo knyga nei

„Žvaigždžių kvartetas”. Iš kairės: Janina Miščiukaitė, Ona Valiu
kevičiūtė, Viktoras Malinauskas, Valdemaras Frankonis.

Atvyksta „Žvaigždžių kvartetas"
Neginčytina atrodo tiesa, 

bylojanti, jog kiekvienai dai
nai, kaip ir kiekvienam artis
tui — savas metas. Jam pra
ėjus, kiti kopia į sceną. Bet 
tiesa yra ir tai, kad tie naujieji 
neretai būna karaliukai vienai 
valandai. Visais laikais ir vi
sose šalyse šviečia ilgaamžės 
scenos žvaigždės. Tą ilga
amžiškumą joms garantuoja 
talentas. Todėl ir populiaru
mu su jomis nedaugelis gali 
varžytis.

Janina Miščiukaitė, Ona Va
liukevičiūtė, Valdemaras Fran
konis, Viktoras Malinauskas... 
Keturios Lietuvos estrados 
žvaigždės, spindinčios jau ma
žiausiai tris dešimtis metų. 
Kas nors pasakys: ana karta... 
Ne! Viena, gyva, graži, talen
tinga karta. Tebedainuojanti. 
Nė kiek ne mažiau talentin
gai, negu anuomet.

Ona Valiukevičiūtė oficialio
joje scenoje debiutavo 1963- 

vaikams, nei suaugusiems 
Valkataujantis katinas. Ji bus 
pristatyta ketvirtadienį Rašy
tojų sąjungos klube.

Kaip sakė knygos autorius, 
101 knygelėje išspausdintas 
eilėraštis parašytas prieš sep
tynerius metus. Gana niūrias 
to meto nuotaikas atspindi ir 
truputį netikėtas knygelės 
pavadinimas. Be to, šis leidi
nys ilgai ieškojo leidyklų prie
globsčio tarsi koks valkatau
jantis katinėlis.

Pasak S. Gedos, po knygų 
suaugusiems jis dažnai grie
biasi poezijos vaikams. Tačiau 
Valkataujantis katinas — 
bene paskutinė knyga vai
kams, nes paties poeto vaikai 
jau užaugo, o neturint na
muose mažųjų, sunku rašyti 
jiems skirtus eilėraščius.

Naujosios knygelės prista
tyme dalyvaus aktorė Virgini
ja Kochanskytė, skambės kom
pozitoriaus ir muzikologo Lino 
Paulauskio sukurtos dainelės 
pagal kai kuriuos eilėraščius.

Leidinį iliustravo dailinin
kas Romas Orantas, išleido 
Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla. Už menišką apipavida
linimą respublikinio knygos 
meno konkurso rengėjai Val
kataujančiam katinui skyrė 
pirmąją paskatinamąją pre- 

asiais, Viktoras Malinauskas
— 1966-aisiais, Janina Miš
čiukaitė — 1968-aisiais. Per 
dešimtmetį (nuo 1968 iki 1978 
metų) visi tapo anuomet popu
liaraus ir profesionalaus „Vil
niaus bokštų” konkurso lau
reatais. Be to, visi keturi yra 
tapę įvairių mūsiškių ir tarp
tautinių festivalių bei kon
kursų laureatais, dainavę su 
Lietuvos ir buvusios SSSR or
kestrais. Ona Valiukevičiūtė 
kompozitoriaus B. Gorbulskio 
autorinę plokštelę įdainavo su 
Lietuvos kameriniu orkestru, 
diriguojamu jo meno vadovo ir 
vyriausiojo dirigento profeso
riaus S. Sondeckio. Janina 
Miščiukaitė pirmoji į Lietuvą 
parvežė tarptautinio estra
dinės dainos konkurso „Auk
sinis Orfėjus — 82” laureatės 
vardą. Ona ir Viktoras yra 
tapę A. Šabaniausko premijos 
laureatais. O Valdemaras Fran
konis ne tik baigė vokalo spe
cialybę buvusioje Lietuvos val
stybinėje konservatorijoje, bet 
ir stažavosi garsiojoje Sofijos 
konservatorijoje. Visi apkelia
vo daugybę kraštų — nuo Ka
nados iki Japonijos...

Jau vien šie faktai — dau
giau nei iškalbingi. Bet klau
sytojai apie juos negalvoja. 
Jiems Janina, Ona, Valdema
ras, Viktoras — tiesiog mylimi 
dainininkai. Ir tai — svar
biausia.

Iki pastarųjų metų Janina, 
Ona, Valdemaras ir Viktoras 
dainuodavo po vieną, kartais
— duetu. Bet ilgainiui, juoba, 
pasukus mūsų estrados menui 
į laisvąją rinką, kiekvienas 
buvo priverstas verstis, kaip 
išmano. Nuo 1990 metų bai
gėsi galimybė pasirodyti su or
kestrais. Prasidėjo kiti laikai, 
kitokie festivaliai, kuriuose 
scenas užtvindė kitos figūros. 
Kaip toje nepamirštamoje E. 
Balsio ir V. Bložės dainoje 
„Senas jūrininkas”: „...kiti jun
gos plauna laivo denį.” ...Ta
čiau anot Janinos Miščiu
kaitės vyro klarnetisto ir sak
sofonisto' Rimo Brazaičio: 
„Daugelis senųjų atlikėjų dai
nuoja kelis kartus geriau, nei 
visi pagrindiniai Lietuvos 
‘popso’ kunikaikštukai, nes tu
ri puikiausią supratimą apie 
balso valdymą ir muzijos sti-

Nežinia, kur link atskiri Ja
ninos, Onos, Viktoro ir Valde
maro keliai būtų juos nuvedę. 
Bet štai 1995 metais jie visi 
susitiko kompozitoriaus A. Rau
donikio jubiliejiniame koncer
te. Susitiko ir nebeišsiskyrė. 
Mat Onos Valiukevičiūtės vy
rui — kompozitoriui, trombo
nistui, muzikos vadybininkui
— Giedriui Balučiui šovė iš
ganinga mintis: po vieną dai
nuoti — gerai, bet kvartetu — 
dar geriau! Prasidėjo darbas, 
repetuaro ieškojimai, repetici
jos. Ir štai šiemet gimė naujas 
vokalinis vienetas, Lietuvos 
estrados žvaigždžių kvartetas.

kvartetas dainuoja popu
liariausias visų laikų melodi
jas — nuo klasikinių, iki roko. 
Dainavimo vieta: nuo salono 
iki stadiono. Svarbiausieji kū
rybiniai ir atlikimo principai: 
dainuoti lietuviškai, pasirinkti 
tik talentingos, t.y. pasmingos 
poezįjos dainas.

Nors jau pasirodyta ir tau
tiečiams, ir užsienio svečiams, 
dalyvauta ir Punsko 400 metų 
įkūrimo minėjime ir Vilniaus 
Vasaros festivalyje, nors visur 
lydi susižavėjimas ir karšti 
plojimai, kol kas kvartetas 
viską daro savo rizika. Tačiau 
dainuoti ansamblyje patiems 
artistams labai įdomu, reper
tuaras — neišsenkamas ir 
mielas visų kartų ausiai, at
likimas — talentingas ir efek
tingas. Vadinasi, naujos muzi
kos laimės burė iškelta įgula
— patyrusi ir graži, o palan-

Tomo Kirvaičio portretai 
Čiurlionio galerijoje

Vieno žmogaus portretas, 
pasirodo, gali pavaizduoti du 
asmenis kartu — vieną pozuo
tojo, antrą paties portretisto. 
Šiaip portretuose įprasta ma
tyti ne tik pirmojo atvaizdą. 
Dailininkas pasilieka nuo
šaliai, nematomas, gal tik sa
vo parašu atpažįstamas. Pa
veiksle nutapyti veido bruo
žai, poza, butaforija — vien 
tik portretuojamojo. Bet dail. 
Tomas Kirvaitis, kurio tapy
bos paroda, kartu su jo moky
tojo Viačeslavo J. Karmalitos 
darbais, buvo atidaryta Čiur
lionio galerijoje, Čikagoje, va
sario 26 d., dirba kitaip. Jis 
įveda į portretą greta asmens 
charakterio bruožų galybę pa
šalinių epizodų ir simbolių, 
kurie prima facie portretuo- 
jamąjam visiškai nepriklau
so. Tai paties dailininko su
kurti niuansai, taikomi gal
būt ir sau.

Parodoje yra portretų, taik
liai ir tiesiai atvaizduojančių 
asmens veido bruožus. Na, o 
kuo toliau į mišką, tuo dau
giau ir medžių, ir šakų, ir žo
lių, ir samanų. Dailaus veido 
japoniukės portretas galėjo 
apsieiti tik su dviem, ryškiai 
mėlynom akim. Kirvaitis įde
da dar dvi virš šių. Matyt, 
norėta paryškinti gražios mo
ters žvilgsnio jėgą. O gal ir 
paties dailininko dvasinę nuo
statą. Plačiai išpūstos ir su
dvejintos kai kurių asmenų 
nosys turėtų pabrėžti portreto 
sukarikatūrinimą, o gal tos 
dvigubos nosys išduoda pa
ties autoriaus norą pažaisti, 
pajuokauti, nes, tapant šį pa
veikslą, jam užėjo tokia nuo
taika?

Jauno vyriškio atvaizdas 
galėjo išeiti visai padorus dai
lininko draugo įamžinimas 
drobėje, bet betapant, matyt, 
atsirado autoriui noras paš
maikštauti spalvomis — ir 
ausys, ir padidėjusi nosis tar
si margaspalvės paletės frag
mentai. Nuogos moters figū
ros parodoma tik viršutinė 
dalis. Apatinė uždengta tikra 
drobe, kurią koks nors šau
nuolis būtų galėjęs imti ir nu- '

Inesa Linaburgytė ir Virgilijus Noreika: Carmen ir Don Jose. 
Juos matysime ir girdėsime (ją pirmą kartą, jį, visuomet lau
kiamą svečią solistą) Morton aukštesniosios mokyklos scenoje 
balandžio 18 d. 3 vai. p.p. Čikagos Lietuvių operos statomoje , 
Georgės Bizet operoje „Carmen”. Tai renginys, kurio niekas ne- , 
turėtų praleisti. Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje”, 2711 W. 71st 
Str., Chicago, IL 60629, arba užsisakyti, asi 
Lithuanian Opera Co, Ine., 3222 W 66tL .
(Kainos: 35, 25, 30, 20, 15 dol.)

kaus vėjo menininkams linki 
šimtai tūkstančių jų gerbėjų ir 
nuoširdžiai mojuoja — sėk
mės!

Vienintelis „Žvaigdžių kvar

traukti. Lytinių užuominų 
pilna kai kuriuose suabstrak- 
tintuose darbuose, bet jų 
netrūksta ir tikroviškai nuta
pytuose. Pamanai, kad daili
ninkas , panorėjo čia pabrėžti 
ne vien tik ano asmens polin
kį į perdėtą lytiškumą. Reli
ginių motyvų taip pat esama. 
Ir jie išduoda paties tapytojo 
požiūrį, pakritikuojantį kai 
kurias religinių teiginių atgy
venas.

Ši Kirvaičio portretų paro
da dokumentuoja savo arti
mesnių draugų atvaizdus ir 
atskleidžia paties autoriaus 
dvasios pasaulį. Kas Tomą 
pažįsta, žino, kad gyvenime 
jie kietas darbininkas, ir kar
tu žaidybiškas, pilnas azūriš- 
ko humoro, malonus indivi
das. Į pateiktus klausimus jis 
gali atsakinėti ir tiesmu
kiškai, ir pagarbiai, ir su nūs-, 
lėptu šypsneliu lūpų krašte
liuose.

Tai Tomo Kirvaičio pirmoji

Tomas Kirvaitis. „Moteris su žibute”. 1994-95.

1 ant laišką ir čekį 
aicago, IL 60629.

dalių koncertas
20 d. 3 v.v. Wil-

teto” trį 
įvyks kovo 
lovvbrook Ballroom. Renginį 
organizuoja „Show” centras.

Viktoras Gerulaitis

personalinė paroda šiame 
krašte. Gimė 1965 metais Vil
niuje. Šyptelėjęs jis taria: 
„Stojau į Dailės institutą še
šis kartus, nei karto neįsto- 
jąu”. Dirbo Operos ir baleto 
teatre dekoracijų gamintoju, 
Lietuvos Dailės muziejuje, P. 
Gūdyno restauravimo centre. 
Nuo 1992 metų apsigyveno 
Čikagoje. Laisvalaikiu tapo.

Pirmoje galerijos salėje ek
sponuoti Tomo Kirvaičio mo
kytojo Viačeslavo J. Karmali- 
tos darbai. Tenka pažymėti, 
kad šio dailininko paveikslai 
nieko bendro neturi nei tech
nikos, nei siužeto požiūriu su 
Tomo tapyba. Tai spontaniš
kai judrių potėpių raizgynas, 
kurio centrinėje pozicijoje 
įkomponuotas žmogiškos bū
tybės siluetas. Įgudusio tapy
tojo braižas, iškeliąs aikštėn 
esmę, ne paviršių. Derinda
mas mokytojo ir mokinio sti
listiką, stebiesi, kad mokyto
jas neturėjo jokios apčiuopia
mos įtakos savo mokiniui. Gal 
taip ir turi būti, kai susiduria 
kūrėjai , — individualybės, 
kiekvienas eina savo keliu.

Algimantas Kezys


	1999-03-06-PRIEDAS-DRAUGAS 00000037
	1999-03-06-PRIEDAS-DRAUGAS 00000038
	1999-03-06-PRIEDAS-DRAUGAS 00000039
	1999-03-06-PRIEDAS-DRAUGAS 00000040

