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gydytojo praktika, taip pat iš
čia bendradarbiavo
Vilniaus
Žiniose. 1905 metais jis iš
spausdina politinių brošiūrų
ir atsišaukimų — Broliai Lie
tuviai, Penkiolikai metų su
kakus, Šventojo caro valdžia,
Iš revoliucinio judėjimo,
Kur
dingsta mūsų sudėti
mokes
čiai. Pagaliau 1906 m. su
grįžta į Lietuvą, bendradar
biauja spaudoje ir dalyvauja
politinėje veikloje. 1907 me»
tais dėl pažiūrų skirtumo iš
partinės veiklos pasitraukė,
bendradarbiavo Šviesoje, Vil
tyje, Litutoje.
Jo gydytojo praktika taip
pat plati. Reiktų atsiminti,
kad jis vienas pirmųjų nustatė
Vincui Kudirkai džiovos diag
nozę, rūpinosi juo 1914 m.,
kaip gydytojas, buvo paimtas į
rusų kariuomenę, paskirtas
Vilniaus karo ligoninės vyr.
ordinatorium, vėliau su ligo
nine iškeltas į Maskvą. Dirb
Lietuvos nepriklausomybe* paskelbimas 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybes paskelbimo akta. damas gydytojo darbą, jis ne
apleidžia ir žurnalisto darbo,
skaito dr. Jonas Basanavičius. DaiL Petro Kalpoko pieštas paveikslas.

sergančių statistikos ir daugelį
kitų.
Lietuvos Blaivinimo sąjun
gos veikla buvo sustabdyta
1940 m. Vokiečių okupacijos
PAMOKYKIT IR MUS i
metais, kartu su kitais inteli
gentais, jis rūpinosi kova su
Martyno Mažvydo pamokose
girtavimu. 1942 m. Blaivinimo
Sušnekot pirmąkart
lietuviškai
sąjungos veikla vėl atnaujin
Ir jau Tolminkiemy su Donelaičiu
ta. 1943 m. išėjo žurnalas
Kalbėjot klasikų kalba'
Darbas ir sveikata. Jo atsakin
Paskui, despotų gaudomos ir žudomos,
gu redaktoriumi buvo J. Bag
Subėgot į „Pavasario balsus" ir „Pragiedrulius",
donas. Lietuvos Blaivinimo
O Putino, Krėvės ir Aisčio rankose
sąjungos vyriausiąją valdybą
Spindėjot auksu, gintaru ir ašarom.
sudarė prof. dr. J. Bagdonas
O, mūsų geros, brangios raidės,
(pirmininkas), dr. V. Lašas.
Dabar po visą žemę išbarstytos,
dr. V. Vaičiūnas, prof. dr.
Pamokykit ir musjon atsigulti
Gruodis, prof. kunigas Yla, dr.
Lygiai, ramiai, prasmingai,
Tupcianskas, mokytojas V.
Kaip jūs į knygų puslapius.
Saladžius. 1942 metais gruo
džio 8 d. Kaune buvo atidary
ŠIMTMEČIŲ ŪGIAI
ta priešalkoholinė
paroda,
skirta kovai su naminės deg
Tavo rūbas, tėvyne,
tinės gamyba.
Apšlakstytas krauju.
Tavo karūnoj gruzda
Gyvendamas Kaune, su
Vietoj rubinų
žmona Ona Jakštaite augino
Kraujo lašai.
dvi dukras, rūpinosi jų iš
5
Ir tu sėdi ant Kryžių kalno
mokslinimu.
Mokslas jam
Karališkam soste kančios,
buvo šviesa. Užėjus antrajai
Kur lig žemės tau nusilenkia
bendradarbiauja
Santaroje, rusų okupacijai, vėl pajuto
Ateitį atnešusi Istorija —
grėsmę dėl savęs ir savo šei
Lietuvos balse.
Ir iš nukirsto kryžiaus kelmo
1918 m. grįžta į Lietuvą, į mos. Kaip ir daugelis Lietuvos
Lapoja šimtmečių ūgiai.
Naumiestį. Po metų persikelia inteligentų, buvo priverstas
į Kauną. 1919-1922 m. jis apleisti tėvynę 1944 metais.
Virginįja
Paplauskienė
PRISIKĖLIMO APEIGOS
sveikatos departamento direk Gyveno Vienoje, Vokietijoje,
torius. Tai labai svarbios ir at Amerikoje. Savo paskutines
Tavęs neužkasiau
Gyvenimo vilnys nuneša į Kudirkos Naumiestį, užsiima turtą, šeimos laimę, asmens sakingos pareigos. 1920 me dienas praleido Cleveland,
Į sausą kopų smėlį
užmarštį daugelį vardų. Istori gydytojo praktiita. Nuo 1892- laisvę ir net gyvybę ..J. Bag tais išleidžia vertimą Kas rei OH. Mirė 1956 m. birželio 8
Rankom nuogom.
••;•! <jmrfcil ii *
joje dažnai minimi žymūs var 1899 m. artimai bendrauja su donas viename savo straips kia žinoti apie džiovą. Juozui dieną. Vykdant velionio valią.
Girdi —
dai, bet reikia atminti, kad ne Vincu Kudirka. Abu sprendžia nių apie Varpo reikšmę rašė:
Bagdonui rūpėjo mokslo reika- jo palaikai 1979 metais buvo
Tai skambina varpeliai vyturėlių
vien jų dėka pasiekta laisvė, Varpo leidimo problemas. O, „Varpininkai su savo talkinin
lai. Jis aktyviai įsijungia į perkelti j Lietuvą. Jis palaidoPrisikėlimo apeigom.
atgauta lietuvių kalba, lietu mirus V. Kudirkai, perima re kais per 17 metų įstatė Lie
Aukštųjų mokslų kursų orga tas šalia artimųjų Kudirkos
O, neaprėpiama pavasario erdvė,
viškas žodis. Žmonės, kurie dagavimą. Varpas tampa jo tuvą į demokratinį kelią, kuris
nizavimą Kaune. Oficialus šių Naumiestyje.
Žvaigždynais nurasoję vakarai!
budėjo prie Lietuvos atgimimo svarbia gyvenimo ašim. Vė tik toliau privedė šalį prie ne
Juozo Bagdono gyvenimas ir
kursų atidarymas įvyko 1920
Jau plyšta kevalo žievė,
lopšio, rūpinosi, puoselėjo ir liau, viename iš savo straips priklausomybės..."
veikla gali būti daugeliui
m.
sausio
27
d.
Kursai
buvo
Ir pliūptelia, lyg liepsnos, pumpurai,
saugojo ją, turi boti žinomi. nių J. Bagdonas rašo: „Su se
Juozo Bagdono politinė, žur daugiausia išlaikomi visuo žmonių pavyzdžiu, kaip gali
Dirbdami ir aukodami savo nuoju Varpu aš esu susigyve- nalistė veikla buvo labai plati
Nudeginę pirštus,
menės lėšomis. Padėjo ir JAV ma dirbti, aukotis tėvynės la
Šaltus pirštus mirties.
gyvenimus tėvynei Lietuvai nes nuo jo užgimimo dienų ligi ir intensyvi. Savo straipsniais
lietuvių pažangioji visuomenė. bui. Jo nuopelnai neliko ne
negalvojo apie įsiamžinimą ar • jo mirties, t.y. ligi 1905 m. pa- jis pasirodo Vienybėje Lietuv
O tu rankas ištiesk! —
(J. Šliūpo pastangomis
bu pastebėti — prezidento Sme
atlygį. Dirbo vedami vienos baigos... arčiausiai buvau susi- ninkų, Ūkininke, Varpe. Jis
tonos dekretu jam. kaip vardi
vo
surinkta
daugiau
kaip
Žėriu nuo tavo karsto
C; • •
minties •— Vardan, tos Lietu gyvenes (1889-1905). Tuomet rašo aktualiomis politinėmis 200,000 auksinų aukų).
ninkui, už nuopelnus, kovoGimtinės žemės saują,
teko man ne tik redaguoti, bet ir socialistinėmis temomis. Jis
vos...
Nuo
1922
metų
J.
Bagdonas
jant
su caro valdžia, paskirtas
Užpiltą per anksti
Nužerkhne užmaršties dul ir rūpintis laikraščių ir knygų vartojo per 50 slapyvardžių.
Lietuvos
universiteto
vidaus
Vyčio
kryžius. Jo vardas įraKelkis! —
kes nuo vienos kilnios asme leidimu, jų administravimu, pla Už savo veiklą buvo persekio
šytas
knygnešių
sienelėje.
medicinos
katedros
ekstraor
Kūną ir kraują
nybės, tauraus Žmogaus. Juo tinimu, statistika, demokratų tas. Sužinojęs, kad bus tre
kuri
yra
prie
karo
muziejaus.
dinarinis
profesorius,
dėstęs
Saulė atnašauja,
zas Bagdonas (Bagdonavičius) partijos programos klausi miamas į Viatkos guberniją,
įvadą į mediciną, vidaus ligų Šiemet, J. Bagdono atmini
Kad būtum vėl jauna,
—
varpininkas, gydytojas, pro mais ir kt." Jis rūpinasi kny pasitraukė į Vakarus. Gyveno
c •
polikliniką, bendrąją terapiją. mą, nutarta įamžinti pamin
Kad būtum vėl skaisti.
fesorius, dėstytojas, visuo gos platinimu Kartu su broliu Anglijoje, Prancūzijoje, Švei
Svarbus faktas tai, kad jis ka kline lenta. Ši lenta bus pri
menės veikėjas, publicistas, Jurgiu užsiima knygų gabeni carijoje, vėliau Amerikoje. Čia
tedros Įvadas į vidaus medi tvirtinta prie namo Kaune,
TAUTOS AUTOPORTRETO ESKIZAS
žurnalistas. Artimas Vinco mu. Kaimuose buvo atsiradę jis taip pat nesėdėjo sudėjęs
ciną įkūrėjas ir vadovas (ši ka Mickevičiaus gatvė 30, ku
Kudirkos bendražygis. Pragy slaptų valstieiių draugijų, ku rankų. Nuo 1899 iki 1903
tedra įkurta 1922 m. rugsėjo riame gyveno profesorius, dak
Aš — tavin įšaknįjus tauta,
ventas ilgas, turiningas, tur rios turėdavo savo įstatus, pa metų redaguoja Varpą, nuo
18 d). Metu* buvo dekanu. taras, varpininkas, publicis
Ne klajoklių gentis.
tingas gyvenimas ir palikti gal kuriuos nariai mokėdavo 1904 iki 1905 m. Ūkininką,
Daugiau
nei 13 metų atidfcota tas, žurnalistas, kultūros ir
Ai istorijos neišrauta, gražūs, brandūs kultūrinio, reguliariai įnašus, už surink 1901-1902 m. Naujienas.
profesoriavimui,
naujų medici- visuomenės veikėjas.
Man tik žaislas mirtis.
visuomeninio, mokslinio darbo tus pinigus parsigabendavo
nos darbuotojų formavimui ir
Jis
užsiima
plačia
visuome
Ūkininką, Varpą ir kitų drau
pėdsakai.
ugdymui.
Ne liepsnojanti stepių žolė,
džiamų
spaucinių, dalindavo nine veikla. Škotijoje ir Lon
J. Bagdonas gimė 1866 m.
Ai — ledinė šiaurės gėle.
done
organizuoja
„Šviesos"
Kaune gyvenančios jo mo
balandžio 6 d. Vilkaviškio ap si jais, darydavo slaptus susi draugiją. „Svarbus Juozo Bag
kinės
dar ir dabar su meile
skrityje, Kybartų valsčiuje, Sli rinkimus, skaitydavo praneši dono biografinis faktas buvo
Pūstelta Dievo kvapu,
prisimena
savo dėstytoją. E.
binų kaime. Pradinius moks mus, rašinėdavo Ūkininkui ko tai, kad jis padėjo rengti lietu
Į milijonus trupu
Miknevičienė
pasakojo, kad jo
lus baigė Naumiesčio pra- respondencijas, rinkdavo folk vių paviljono organizavimą
paskaitos buvo įdomios, vaizIr lydausi vėl širdimi —
loro
medžiaga
(liaudies
dai
' dinėje mokykloje, vėliau baigė
Mane tu užgimęs imi.
nas, pasakas, patarles, mįsles, Paryžiaus pasaulinėje parodo- džios, jis parinkdavo įdomių
Marijampolės
^ „ u ^ . ^ gimnaziją.
s ^ ^ y , . Bū« u - u „ , p - » - R « , ^ - ™ ~ - " r je. AAmerikos parodos komite- pavyzdžių. Kaip žmogus jis
damas gabus ir siekdamas liaudies medienos žinias) Kai £ - ™ ^ " » '
.
C*
* ._,*' . *
buvo draugiškas ir visiems
mokslo aukštumų, įstoja \ kurių žmonių namuose buvo tas, pasitikėdamas jo sumaprieinamas, su juo galima
Varšuvos universiteto medici įsteigtos slaptos skaityklos. Pir- «ami » J*g>»». * ™ * > *
buvo pabendrauti
įvairiais
moji^kaitvkla
Slibinų
kaime
tam
darbui.
Tai
buvo
Lietuvos
nos fakultetą, vėliau persike
klausimais. Ypač jai įstrigo jo
buvo
įsteigta
pas
Jurgį
Bag*
t
f
»
»
1
plafcuosius
vandelia studijuoti į Maskvą. Stu
dentaudamas Varšuvoje, įsi doną. Susirinkdavo žmonės, nis. Šios parodos organiza- kalbos paie alkoholio žalą
jungia į visuomeninę veiklą. skaitė knygas, vykdavo slapti vimą ir visus su tuo susijusius žmogaus organizmui.
J. Bagdonas bendradarbiau
Jam rūpėjo Lietuvos reikalai, susirinkimą.. Taip žingsnis po sunkumus J i s aprašė straipsdalyvauja Varpo steigiamuo žingsnio vyko slapta kova su niuose, kurie buvo išspaus- ja medicininėje spaudoje. At
rusinimu. 1893
1893 m. brolis Jur- dinti Mūsų senovėje U t. Nr. 1- skiromis knygomis išėjo jo
siuose susirinkimuose, varpi rusinimu.
\vadas į bendrąją
mediciną,
ninkų suvažiavimuose. Tada gis buvo suimtas, o Juozas 14,1937-1939 m.
Gyvenimas užsienyje jį šiek 1926 metais: Iš mūsų kovų ir
ir buvo sumanyta leisti lite buvo tardomas, vėliau suim
tiek liūdindavo, norėjo su žygių (2 dalys) 1931-1932 m.
ratūros, politikos ir mokslo tas, bet už užstatą paleistas.
laikraštį, kuris teiktų šviesą
Varpininkų kelias buvo sun grįžti Lietuvon ir dirbti savo Kova dviem frontais ir kt.
Jo didelis nuopelnas tai, kad
inteligentijai ir kaimo visuo kus. Juozui Bagdonui reikėjo žemėje. Bet nuolatiniai, iš
menei. J. Bagdono pirmasis paaukoti daug energijos, ini pradžių rusų žandarų, o pas įsteigė ir vadovavo Lietuvos
straipsnis pasirodo Aušroje ciatyvos, ištvermės. Jis turėjo kiau vokiečių valdžios, perse Blaivinimo sąjungai, 1935 m.
1886 metais Kvietaičio slapy- atsisakyti savo asmeninių kiojimai atimdavo viltį pasi buvo pirmininku. O taip pat
varde. Persikėlus studijuoti į reikalų. Varpininkai turėjo likti savo žemėje. 1902 m. ne leido ir redagavo žurnalą BlaiMaskvą, jis vėl įsijungia į griežtą tikslą — kovoti su caro legaliai buvo atvykęs į Lie- vybė ir Lietuva. Jis parašė ir
slaptos
lietavių
studentų valdžia. Kažin ar tuomet at- tuvą, dalyvavo lietuvių de- išleido keletą atskirų leidinių
draugijos teisinių ir ekonomi kakliai dirbdami jie galvojo, mokratų partijos suvažiavime, šia tema. Jis rašo ir medici
nių mokslų sekcijos darbą. kad greitai laimės kovą. 1904 buvo vokiečių suimtas. Jis ninėmis temomis. Natūralūs
Pradeda intensyviau bendra metais buvo atgautas lietu- turėjo Amerikos lietuvio A. gydomieji vandenys Lietuvoje,
darbiauti Varpe, pasirašinėja viskas žodis. Žmonės dirban- Lialio asmens liudijimą ir Sveikatos reikalų
tvarkymas, Prisikėlimo kryžius ant Nepri
Sėdi J. Bagdonas? jam U dalines — dukros Aldona b- Ona; ii Šidaro slapyvardžiu. Sėkmin tys tokį darbą aukojo savo buvo paleistas, bet iš Lietuvos Dirbtinis pneumathorax'as
ir klausomybes piliakalnio Kalti
katras —faaonaOna JakitaiM ir J. Bagdono dukterėčia Ona Bag- gai baigęs mokslus, grįžta j ramybę, gyvenimo karjerą, turėjo išvykti. Škotijoje vertėsi jo panaudojimas.
Iš Džiova nėnuose.
donavttiot*.

Kazys Bradūnas
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okupacįjos metais įsteigta Lie
tuvos Mokslu akademįja, kad
tik ji viena verta valstybės,
dėmesio ir paramos, tokiu
bodu ignoruojant Lietuvių
Katalikų mokslo akademįja.
Italu filologai —
baltistikos mokslui

Italu Kultūros Instituto atidaryme dalvyvavęs Lietuvos Respublikos p r e z i d e n t a s Valdas Adamkus
(kairėje) ir Italijos ambasadorius Lietuvoje dr. Mario Fugazzola. Nuotr. A u d r o n i a u s J. Žygavičiaus

Lietuva — Italija
•

Algimantas
Lietuvos kultūros
priešaušryje
Lietuvių Literatūros ir Tau
tosakos institute parengiame
Lietuvių rašytoju sąvade pir
muoju įrašytas Sicilijoje apie
1465 metus gimęs italas Jonas
Silvijus Amatus sicilijietis —
poetas, biologas. Žygimanto
Augusto auklėtojas. Iki mir
ties gyvenęs Vilniuje, jis pa
rašė į mūsų literatūra įėjusius
lotyniškus eilėraščius, vadovė
lius, kitokius veikalus.
Ne tik šis, bet ir daugelis
kitų. su Italija susijusiu, vyrų,
turėjusių dSdelę įtaką besiforiirraojančiai Lietuvos kultūrai
ir mokslui buvo paminėti kon
ferencijoje, surengtoje Italų
kultūros instituto Vilniuje ati
darymo proga. Italijoje dakta
ro laipsnį įgijęs Pranciškus
Skorina išleido Lietuvoje pir
mąją knygą, o Abraomas Kul
vietis ėmė vadovauti pirmajai
klasikinių kalbu mokyklai. I
Vilnių atvykus italo Lorenzo
Maggio vadovaujamiems jė
zuitams, čia buvo įkurta kole
gija, vėliau popiežiaus bule
Dum atenta išaugus į akade
miją — dabartinį universitetą.
Konferencijoje paminėjęs
šiuos ir kitus faktus. 1947 m.
įkurtos Milano kalbininku
draugijos narys koresponden
tas prof. Vytautas Ambrazas.
Italijos ambasadorius Lietu
voje dr Mario Fugazzoia, kiti
prelegentai pabrėžė, kad Lie
tuvos Kultūros priešaušryje at
siradę tamprūs ab'ejų šalių
ryšiai padėjo formuotis Lietu
vos literatūrai, mokslui, m<nams, o ant Romos imperijos
pagrindų susiformavusios lo
tynų kalbos dėka, pasak prof.
Eugenijos Ulčinaitei Lietuva

A.

Naujokaitis

ėmė atsikratyti slavų įtakos,
integravosi į intelektualią Va
karų Europos erdvę, įrodė
savo europietiškumą, nubrėžė
svarbiausias gaires humanita
rinių procesų raidai iki pat
mūsų dienų, Vilniaus vysku
pas prof. Jonas Boruta, SJ,
konferencijoje pabrėžė, kad
didelę įtaką turėjo ir tebeturi
Lietuvos jėzuitai — ryšiu tarp
Romos ir Vilniaus puoselė
tojai.
Išeiviai istorikai Romoje
Italų kultūros centre vyku
sioje mokslinėje konferencijoje
buvo taip pat prisiminta Itali
jos parama mūsų kultūrai bei
mokslui sunkiais sovietinės
okupacijos metais, kai daugu
ma mokslininkų buvo priver
sti pasitraukti į Vakarus. Pa
sak prof. V. Ambrazo, tuomet
Romoje susibūrė stiprios lietu
vių istorikų jėgos. Vatikano,
jėzuitų ir kituose Italijos ar
chyvuose surastų duomenų
pagrindu, Zenonas Ivinskis
parengė ir išleido monografiją
Šv. Kazimieras, veikalus Aferkelis Giedraitis ir jo laikų- Lie
tuva, Lietuvos istorija iki Vy
tauto Didžiojo mirties, daugelį
studijų, paskelbtų Lietuvių
katalikų mokslo akademijos
darbuose.
Italijoje itin vaisinga buvo
kun. prof. Pauliaus Rabikaus
ko, SJ, mokslinė veikla. Api
bendrinęs Romoje atliktų ar
chyvinių tyrimų duomenis, jis
pabengė ir išleido du pirmuo
sius, o vėiiau kitus svarius
Lietuvos istorijos šaltinių to
mus, užsienio istorikų ir da
bar laikomus tokio tipo moks
linių leidinių pavyzdžiu. Ro
moje kun. P. Rabikauskas taip
pat parašė ir paskelbė ištisą
-eriją studijų, kuriose pirmą

Italijos Kultūros instituto direktorius prof. Ostelio Remi (kairėje)
ir italu mokslininkas-bnltistns prof. Ouido Michelini.
Nuotr. Audroniaus G. Žygavičiaua

Įdomus buvo konferencijoje
prof. Bonifaco Stundžios na
grinėti tiek ankstyvesni, tiek
dabartiniai Italijos filologų
darbai baltų kalbotyros ba
ruose, domėjimasis lietuvių
kalba ir kultūra.
Dar 1931 m. Italįjoje buvo
pradėtas leisti pirmasis pa
saulyje baltistikos periodinis
leidinys Studi Baltici, o prof.
V. Pisani su savo mokiniais
1947 m. įkūrė, dabar plačiai
žinomą, Milano kalbininkų
draugiją, kurios nariais kores
pondentais išrinkti ir penki
Lietuvos filologai: akademikas
V. Mažiulis, profesoriai A. Gir
denis, V. Ambrazas, B. Stun
džia ir H. Zabulis.
Pasak prof. B. Stundžios,
Italijos ir Lietuvos filologų.
bendra veikla padėjo baltisti
kai įeiti į Italijos akademines
erdves. Dar Lietuvai neatga
vus nepriklausomybės, Flo
rencijos universitete pradeda
mas skaityti baltų filologuos
kursas, o 1981 m. imta leis
ti žurnalą Ponto-Baltica, iš
spausdinusį vertingų baltų

Pa vasario paiadaL-

Prisimintas
solistas
ir chorvedys V. Verikaitis

J. Vyliūte apžvelgė V. Veri
Prieš dešimt metų iš Toron
sykį tiksliai nustatė ir iš
kaičio
gyvenimą ir veiklą. Jis
to
pasivečiuoti
atvykęs
į
Vil
samiai nušvietė Vilniaus Aka
buvo
giedrios
pasaulėjautos,
nių,
staiga
mirė
solistas
ir
demijos įsteigimo aplinkybes,
nenuilstamos
veiklos
ir ne
chorvedys
Vaclovas
Verikai
iškreiptai aiškintas Lietuvoje
tis.
Paminėti
jį,
prisiminti
V.
mažo
talento
žmogus,
sunkio
sovietmečiu išleistuose dar
Verikaičio nuopelnus, užsienio mis sąlygomis puoselėjęs lie
buose. P. Rabikauskas savo
lietuvių tarpe ugdant lietu tuviškos dainos meną.
darbuose taip pat pateikė tiks
višką muzikinę kultūrą, į Me
J. Viliutė priminė, kad jau
lių duomenų apie Vilniaus
nininkų rūmus (Vilniaus Ro pabėgėlių telkiniuose Vokieti
Akademijos rektorius, lietu
viškumo apraiškas akademi kalbininkų darbų. Tuos dar tušę) susirinko gausus būrys joje jis dainavo lietuvių cho
V. Verikaičio talento gerbėjų,
jos gyvenime, apie Motiejų bus tęsia ir gilina jaunesnės
ruose, ansambliuose, vėliau
muzikų, chorvedžių, taip pat jį
kartos
Italuos
ir
Lietuvių
ling
Kazimierą Serbievijų, K. Sir
pažinojusių užjūryje, tarp jų pats juos steigė ir vadovavo, o
vydą ir kitus to meto Švie vistai. Bene įdomiausias jų —
Birutė Pūkelevičiotė, į Vilnių Kanadoje, baigęs Toronto Mu
suolius. Lietuvos praeities konferencijoje dalyvavęs jau neseniai vėl grįžęs Kazys Bra- zikos akademiją, susiformavo
nas Parmos universiteto profe
faktai kun. P. Rabikausko
į profesionalų muziką, solistą,
sorius Guido Michelini, prak- dūnas su žmona Kazimiera.
darbuose nagrinėjami su pla
tikavęsis Vilniaus universi
Pradėdama atminimo vaka chorvedį. V. Verikaitis buvo
čia Europos istorijos perspek
tete, gerai išmokęs lietuvių rą, muzikologė, knygos Čika choristu ir solistu Toronto
tyva, išryškinant ir tiksliai kalbą, apgynęs daktaro diser
operoje, dalyvavo populiarioje
atskleidžiant ryšius su Italijos taciją, 8kirtą baltų ir indoeu gos lietuvių opera autorė Jū radijo valandėlėje „Songs of
ratė Vyliūtė sakė, kad, jei ne
ir kitų Vakarų šalių kultū ropiečių veiksmažodžio pro
paminėtume Vaclovo Veri my People". Nuo 1953 metų
riniu gyvenimu. Šiuo atžvilgiu blemoms. G. Michelini darbe
kaičio, būtų spraga mūsų mu dainavęs per Kanados CBC
pažymėtinos P. Rabikausko atskleista, kad lietuvių kalbos
zikiniame gyvenime.
radijo programą „Sunday
parašytos ir redaguotos Lietu faktai ne vienu atveju yra sevos krikšto studijos.
noviškesni už senovės indų ir
Italijos kultūros instituto di
Prof. V. Ambrazas savo pra graikų kalbų faktus. Tai rodo dtia jį pavadino ir atradėju.
Mat Krokuvoje P.U. Dini Jo- rektorius prof. Ostelio Remi
nešime pažymėjo, kad prie li lietuvių kalbos archaiškumą.
gailaičių bibliotekoje aptiko pažymėjo, kad čia jau praside
tuanistikos tyrimų ir studijų
Pastarąjį dešimtmetį G.
Italijoje Lietuvos okupacijos Michelini dėmesio susilaukė lietuvišką rankraštinį Lysi- da italų kalbos kursai, stipen
metais daug prisidėjo ir mon senieji lietuvių raštai, ypač jaus Mažąjį katekizmą, pa dijas gaus tie, kurie šią kalbą
sinjoras dr. Vincas Mincevi vertimo santykio su originalu rašytą 1719 m. Remdamasis studijuos Italijoje. Institutas
čius, sukaupęs nepaprastai problema ir šaltinių paieškos. šiuo rankraščiu, Engelis iš sudarys ir kitas naujas
vertingą su Lietuva susijusių 1997 m. pasirodė jo parengtas leido tą katekizmą, bet paties bendrų darbų perspektyvas ir
knygų bei žemėlapių kolek 16 amžiaus lietuvio vertė rankraščio mūsų lituanistai projektus teatrinėje, muzie
jinėje, koncertinėje veikloje.
ciją. Dr. Cesare Grampa ini jo, giesmių eiliuotojo Simono iki tol nebuvo net matę.
Prof. B. Stundžia pažymėjo Jau pavasarį italų kalba nu
ciatyva buvo parengtos kelios Vaišnioro išversto veikalo
italų monografijos iš Lietuvos Žemčiūgą teologiška kritinis ir kitą naują bei reikšmingą matoma išleisti knygą apie
Katalikų Bažnyčios istorijos.
leidimas. Tai pirmas toks P.U. Dini darbą-knygą Baltų vilniečio teatralo J. Nekro
kalbos, kurią užpernai išleido
Lietuvių Katalikų Mokslo Vaišnioro raštų mokslinis lei Italijos .La Nuova Italia" lei šiaus teatrą.
Italijos archyvuose, Italijoje
dinys su lygiaverčiu lietuvišku
Akademija tremtyje
ir originalo tekstu. Netrukus dykla serijoje Europos kalbos. praktikuojasi jauni Lietuvos
Konferencijoje buvo pabrėž turėtų pasirodyti G. Michelini Pasak prof. B. Stundžios, ita istorikai.
ta, kad didžiai reikšmingas parengtas kritinis M. Maž lai gali didžiuotis tokiu iš
mokslui ir kultūrai buvo so vydo raštų ir jų šaltinių leidi samiu baltistikos veikalu, ko
vietų uždarytos Lietuvių Ka mas, leidyklai jau įteiktas kio neturi net pačios baltų
talikų mokslo akademijos at Bretkūno giesmes su šalti tautos — lietuviai, latviai.
Beje, šis P. U. Dini veikalas
kūrimas Romoje 1955 m. Čia niais ir komentarais.
jau išverstas į lietuvių kalbą
įvyko ir pirmasis tremtyje šios
Į filologinį, ypač kultūrinį, ir tikimasi, kad šiemet bus
akademijos suvažiavimas.
darbą
palinkusi ir G. Micheli išleistas.
Apie šios akademijos didelės
ni
žmona
— lietuvaitė Birutė
veiklos mastą Italijoje byloja
Prof. B. Stundžios nuomone,
Žindžiūtė,
Vilniaus universi
56 tomai jos narių parengtų ir
tai ii tiesų panoraminis baltų
tete baigusi lietuvių kalbą ir
filologijos ir jos istorijos veika
paskelbtų veikalų, tarp jų K.
literatūrą su klasikinių kalbų
las, kuriame apibendrinti dau
Avižonio, Z. Ivinskio, A. Salio
specializacija. Dabar Milano
gybes įvairių kartų bei para
raštų daugiatomiai rinkiniai.
universitete ji dėsto lietuvių
Palyginus vien su Lietuvių kalbą. Vilniuje, Italų kultūros digmų baltistų, tarp jų ir
Katalikų mokslo akademijos institute surengtoje konferen paties autoriaus tyrimai.
istorikų Romoje paskelbtais cijoje Birutė Žmdžiotė-MkheBeje, P. U. Dini drauge su
veikalais, tikrai apgailėtinai lini įdomią paskaitą apie lie Udine universiteto profesoriu
atrodo tokie okupuotoje Lietu tuvių dailės, muzikos ir teat mi N. Mikhailovu prieš kelis
metus pradėjo leisti naują
voje išleisti darbai kaip Lietu ro ryšius su Italija.
baltistinį žurnalą Rts Baltivos TSR istorija ar Lietuvos
Plačią vagą baltistikoje daro cae, kuris jau susilaukė pri
TSR istorijos šaltinių tomai,
pažymėti Lietuvos TSR Moks ir Pisos universiteto profeso pažinimo ir aprėpia plačią ballų akademijos ženklu, kalbėjo rius adjunktas Pietro U. Dini. tistinę problematiką. Spręsti
Šis jaunas italas taip pat tas problemas padeda ir nau
prof. V. Ambrazas.
Nuo 1991 m. Lietuvių Kata bemaž metus praktikavosi Vil jasis Italų kultūros institutas,
likų mokslų akademija sėk niaus universiteto Baltų filolo įsikūręs Vilniau* universiteto
mingai tęsia savo veiklą gim gijos katedroje. Gerai pramo kaimynystėje, Aliumnato rū
tajame krašte, tačiau jos kęs lietuvių kalbos, P. U. Dini muose. Pasak šio instituto
indėlis, deja, ligi šiol nėra de ėmė gilintis į senuosius rai veikloje dalyvaujančio G.
ramai įvertintas. Italų Kultū tus, įrodė, kad M. Mažvydas Michelini, toliau stiprinami
ros institute surengtoje konfe savo veikalus vertė ne tik ii baltistikos centrai Italijoje,
rencijoje buvo pažymėta, kad lenkų, kaip iki šiol buvo lietuvių kalba dėstoma Par
net oficialios Lietuvos mokslo įprasta manyti, bet ir ii lo mos, Florencijos, Pisos, Mila
no, kituose universitetuose,
institucijos vis dar bando kur tynų kalbos.
tęsiamos
Lietuvos istorijos
Apžvelgdamas šio moksli
ti iškreipta įvaizdį, esą Lietu
šaltinių
paieškos
bei tyrimai 8oL Vaclovas Verikaitis.
voje yra ne dvi, o tik viena — ninko darbus, prof. B. Stun-
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Morning Recitals". į savo re
pertuarą būtinai įtraukdavo ir
lietuviškų dainų, ko, pasak J.
Vyliūtės, iki tol niekas nesu
gebėjo padaryti.
Išeivijos muzikin io gyveni
mo žinovė J. Vyliūtė kalbėjo ir
apie V. Verikaičio nuopelnus,
išeivijoje puoselėjant chorinę
veiklą. Jis vadovavo Hamilto
no mergaičių chorui „Aidas",
su kuriuo V. Verikaitis kon
certavo ne tik Kanadoje, bet ir
JAV, Pietų Amerikoje, Euro
poje. Nuo 1978 metų vadovavo
Toronto
lietuvių
chorui
„Aras". Pasak J. Vyliūtės, šia
choro repertuaro dainose buvo
jaučiamas tolimos, brangios,
idealizuotos tėvynės ilgesys.
Beje, tai paliudijo, j plokštelę
įrašyta ir salėje jaudinančiai
nuskambėjusi, viena tokia šio
choro daina. Apie susitikimus
su V. Verikaičiu, viešnagę pas
jį įspūdžiais pasidalino solistė,
Seimo narė Nijolė Ambrazai
tytė. Jai įspūdį paliko, aksomi
nis, malonus V. Verikaičio
balsas. Iš V. Verikaičio jai do
vanotų natų solistė padainavo
kelis vokalinius kūrinius.
Prisiminimais apie V. Verikaitį taip pat pasidalino solis
tas Danielius Sadauskas, Ona
Valiukevičiūtė ir kt. Jie atliko
ir vokalinius kūrinius.
Jspūdingai, galingai skam
bėjo taip pat Krašto apsaugos
ministerijos karininkų Ramo
vės choro „Aidas" atliekamos
dainos, tokios pačios arba pa
našios, kurias dainuodavo V.
Verikaičio choras „Aras".
Algimantas A. Naujokaitis
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Laikas naikina J, S. Bach
muzikos kūrinių originalus

Prof. dr. Justino Pikūno
pagerbtuvės

Šiais metais, besiruošiant
minėti muzikos milžino, kom
Sausio 30 d. Dievo Apvaiz vininką, kaip šeimos tėvą.
pozitoriaus Johann Sebastian
dos parapijos centre, South- Žodžiu taip pat dar sveikino
Bach 250 metų mirties su
field, Michigan, susirinko arti buvęs Ateitininkų federacijos
kaktį (mirė 1750 m.), pasigir
dviejų šimtų prof. dr. Justino vadas Juozas Polikaitis. Jis
do ir nerimą keliantis su
Pikūno draugų bei bičiulių. ypač pabrėžė sukaktuvininko
sirūpinimas.
Šv. Mišias aukojo buvęs para įnašą ateitininkų veikloje.
Kaip žinoma, J. S. Bach yra
pijos klebonas kun. Viktoras
Birutės Bublienės meniškai
sukūręs tūkstančius įvairios
Kriščiūnevičius ir dabartinis paruoštas sveikinimų albu
muzikos veikalų, išskyrus ope
klebonas kun. Aloyzas Vols mas, talpinantis apie šimtą
ras. Jo kompozicijos reprezen
kis. Pastarasis sukaktuvinin raštiškų sveikinimų, bei me
tuoja baroko periodo muzikos
kui įteikė popiežiaus Jono džio drožinys — angelas iš
viršūnę ir pabaigą. Susirūpi
Pauliaus II suteiktą ypatingą Lietuvos — buvo įteikti panimą kelia jo muzikos kūrinių
Apaštalinį palaiminimą profe gerbtuvių pabaigoje.
originalai, kuriuos, kad ir pa
soriaus 80-ties metų amžiaus
Prie lietuviškomis, auslengva, bet negailestingai nai
sukakties proga. Pranas Za- tiriėmis staltiesėmis padengtų
kina laikas. Sakoma, jog tokie
J. S. Bach.
ranka ir jo sudarytas kolekty stalų, pasipuošusių raudonų
dideli J. S. Bach veikalai, kaip
vas giedojo progai pritaikytas rožių puokštėmis, susirinku
Apie 80 procentų J. S. Bach
„Chrismas Oratorio", St. Matgiesmes.
sieji, pakėlę šampano taures, Sausio 30 d. Detroite buvo pagerbtas prof. dr. Justinas Pikūnas; nuotraukoje ji (viduryje) matome thew Pasion" ir „Mass in B" veikalų originalai yra saugomi
Programai gyvai vadovavo ir sugiedojo net tris linkėjimų su mokslo draugu Marijampolės gimnazijoje dr. Petru Kisielium ir ištikimąja gyvenimo palydove, jau tiek apirę, kad juose bibliotekos seife Berlyne, Vo
iš sukaktuvininko raštų iš versijas: „Valio, valio...'', „Il žmona Regina Pikūniene. Nuotr. Jono Urbono
yra vietų, kurias sunku be- kietijoje. Kad tuos originalus
traukas skaitė populiarioji ak giausių metų" ir „Happy birthįskaityti. Nemažai skylučių, apsaugotų nuo tolimesnio ge
dimo, reikėsią atlikti daug
torė Virginija Kochanskytė, į day". Pagaliau pakviečiamas
Atsižvelgiant į tą „vidujišku bei įtrūkimų yra ir kituose jo kainuojantį konservavimo (ne
pagerbimą specialiai atvykus pats sukaktuvininkas tarti
kūriniuose.
mą", tad ir parodai suteiktas
restauravimo) darbą. Pagal
iš Lietuvos. Pačioje pradžioje žodį. Jis padėkojo visiems ir
Jau pavykę išaiškinti J. S.
tinkamas
pavadinimas —
tos bibliotekos muzikos sky
visoms
už
šio
pagerbimo
su
rengėjų vardu Birutė Bublienė
„exploring the inner soul". 33 Bach rankraščių gedimo prie riaus vedėjo Helmut Heli ap
ruošimą.
Su
entuziazmu
teigė,
ir Romualdas Kriaučiūnas
kūriniai, priklausantys kolek žastis. Tai rašalas, kurį Bach skaičiavimą, tai kainuosią
profesorių apjuosė dviem, Lie kad žmogaus kūnas sugeba
cionieriui M. Stanley, iška naudojęs. Tas rašalas buvęs tarp 4 ir 10 milijonų dolerių.
tuvoje išaustomis, juostomis. išgyventi arti šimto metų. To
Kalifornijoje turistų dažnai kiama pusiaukelėj
M. Paškevičiaus parodos su binti ant sienų, o 3 naujausi, pagamintas iš „gum arabic", „Nors atrodo, kad tai labai
amžiaus visiems ir lankomos San Juan CapistraPirmoji — jo 50-tie ; ..etu aka gražaus
0
geležies rūdos ir vandens ar
išstatyti ant stovų.
daug pinigų, tačiau nereikia
deminio darbo pr« ,a. antroji linkėjo. Jonas Mikulionis savo no misijos kareivinių pastate rengimu rūpinosi meno kolek
Tie, kurie plastiniame mene, vyno. Rašale esančios rūgštys pamiršti, kad visas J. S. Bach
— jo 80-tojo gim; i. nio pro humoristinėmis eilėmis pa- nuo sausio 15 iki vasario 20 cionierius Michae! Stanley.
vertina piešimo galią, esu tik greitina gedimą, o geležies
ga.
baigė oficialią dalį.
dienos veikia Mykolo Paške- verslininkas iš Dana Point. ras, bus paveikti M. Paške rūda palengvina oksidaciją, muzikos originalų rinkinys
Maždaug prieš 18 metų. susi
vertac šimtus milijonų", —
Programoje apie suKaktuviVyko fotografavimas, paben- vičiaus paveikslų paroda. Kevičiaus meistriškumo. Jei is nuo kurios popierius ima ru sako H. Heli. Tikimasi suras
pažinęs
su
Paškevičiaus
dar
ninką, kaip psichologą, kal dravimas, kavutė ir užkanda, lis šimtmečius ištvėręs, būstas
torinės misijos kareivinių gru duoti.
ti, kas supras šį be galo svar
bėjo dr. Romualdas Kriau Salėje ant keletos stalų buvo dabar yra tapęs pastovi „Art bais, įsigijo žymią jn dalį: tiek bios sienos nekenkia šio subti
Tos pačios problemos ne bų reikalą ir padės išgelbėti J.
žavesio
paskatinus,
tiek
nučiūnas. Pastarasis buvo vienas išdėti profesoriaus mokslinių For Preservation" galerija. Čia
laus meno rodymui, tai kai išvengė ir visi kiti kompozito
mokinukų, kuriems studentas darbų bei knygų eksponatai. norima rodyti žymių daili jaučiantis jų didėjančią vertę kurių paveikslų iškabinimas riai, kurie 18 amžiuje gyveno S. Bach rankraščius nuo
Justinas Pikūnas, ruošdamas Ant pastovo buvo išstatyta ninkų kūrinius ir iš jų pasi ateityje. Juk M. Paškevičius per aukštai, beveik palubėje, ir kūrė šiaurinėje bei centri visiško išnykimo.
Bibliotekos restauravimo ir
savo disertaciją Miunchene, keliasdešimt įdomių nuotrau rašytų reprodukcijų telkti lė yra meno istorijon įžengusio yra nesusipratimas. Jau ge nėje Vokietijos dalyje. Ta pro
1948-taisiais metais davė psi kų apimančių sukaktuvininko šas žemės drebėjimo apgriau Kasimir MaleviC,jr/>k:r.ys gar riau glausčiai vieną prie kito, blema nepalietė tik Wolfgang konservavimo departamento
chologinius egzaminus. Prane bei jo šeimos gyvenimą. Norin tai misijos šventovei „The sioje Vitebsko peno mokyk negu aukštokai virš kitų. Juk Amadeus Mozart ir Franz Jo- vedėjas Harmut Bohrenz tvir
šime paminėta, kad profeso tieji galėjo gauti autoriaus au Great Stone Church". M. Paš loje. Jau ten- ir Amerikoje pa tai nėra didelio formato fres seph Haydn kūrinių. Mat, jie tina, jog iš bibliotekoje sau
riaus mokslinis palikimas su tografą bei įrašymą jo vėliau kevičiaus 36 paveikslai pri sireiškė kaip emocingos verž kos, į kurias neretai žiūrima, naudojo geresnį, Italijoje pa gomų J. S. Bach muzikos ori
ginalų, nuo 1,000 iki 1,560
lios, linijos- piešėja v— tapyto
sidėjo iš mokymo, kursų dės sioje knygoje Meilės psicholo sidės prie šio projekto. ,
gamintą, popierių ir skirtingą
užvertus galvą.
lapų gedimas tiek toli pa
jas
iš
Dievo
malones,
savo
pa
tymo, vadovavimo tezių bei gijaIspanų vienuolis tėvas JuniPranas V i s v y d a s rašalą.
žengęs, kad reikalauja ne
veiksluose
pasišovęs
išreikšti
disertacijų paruošimo ir iš
Pagerbimo metu iš Meilės pero Serą galutinai įkurdino
atidėliojant juos gelbėti.
gausaus raštiško palikimo. psichologijos buvo skaitomos San Juan Capistrano misiją vidinį objekto būvį. JDes Ding
Kadangi J. S. Bach buvo
Čia įeina jo išspausdintos stu ištraukos. Pagarbos ir meilės 1776 m., taigi Amerikos ne- an sich". Juo labiau žmogaus
vargonininkas,
todėl ir didelė
patosą.
dijos, raštai, straipsniai, priei sukaktuvininkui vedami, jo priklausomybės
paskelbimo
dalis
jo
kūrybos
skirta vargo
nami kitiems, ypač akademi pagerbti susirinko gausus metais. Vietovė pasakiška, ne
Artimiau susipažinti su dai
nams. Įdomu pastebėti, kad
niame pasaulyje. Visa tai vai draugų ir bičiulių būrys. Nors toli vandenyno, s u daininga lininko gyvenimu ir kūryba
1985 m. minint J. S. Bach 300
nikavo jo stambios ir vertin lauke pustė sniegas, visiems kregždžių sugrįžimo, švente galima, paskaičius Algimanto
m. gimimo sukaktį (gimė 1685
gos knygos. Kai kurios jų susi kartu salėje esant, tikrai kovo 18-19 d. Važiuojant iš Kezio redaguotą ir 1994 m.
m.). Tuscan, Arizona, St. Milaukė net papildomų laidų.
jautėsi jaukus draugiškumas. Los Angeles 5-uoju greitkeliu į „Galerijos" išleistą puikų al
chael bažnyčios vargoninin
R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s San Diego pusę, lengvai pasie- bumą. Čia randame kelių su
Apie sukaktuvininką, kaip
kas, vargonų solistas, anks
ateitininką ir visuomenininką,
manių kritikų pasisakymus.
čiau gyvenęs New Yorke, Albi
savo gyvais prisiminimais da
Dabartinėje parodoje ma
nas Prižgintas buvo pasiryžęs
linosi dr. Petras Kisielius, kar
tome neramius, kuo tikresnio
visus J. S. Bach vargonams,
tu su sukaktuvininku lankęs
įprasminimo ieškančius, brūkš
sukurtus veikalus atlikti. Kon
Marijampolės gimnaziją. Jau
nius, santūrų cažų panaudo
certų ciklą pradėjęs rugsėjo
po karo dr. Kisielius iš sukak
jimą, grakštaus neišbaigtumo
mėnesį, žinant, kad tų veikalų
tuvininko perėmė Studentų
laisvę. Tematiškai — ypatingo
yra
šimtai, juos užbaigti ti
ateitininkų sąjungos pirminin
išgyvenimo vyksmą. Tai gali
kėjosi
1987 metais.
kavimą, o daug vėliau, jau
būti siautulinga zovada jojan
J. S. Bach daugybę veikalų
Amerikoje, iš profesoriaus
tis indėnų kar/s. dirigentas
sukūrė
ir orkestrams, ir klaperėmė Ateitininkų federaci
koncerto apoteczės metu. ar
višiniams instrumentams. Iš
jos vado pareigas. Taigi šių
instrumentalistrs, giliai įsi
klavišiniams (klavesinui, for
iškilių asmenybių gyvenimas,
jautęs į grojama dalyką. Gali
tepijonui) sukurtų veikalų
ypač visuomeninėje veikloje,
būti ir ramus miterų pokalbis,
ypač žymus „Das wohltempevyko lygiagrečiai ir dažnai
sėdint drauge, ar indėno kilni
rierte Clavier". Tas didelis vei
kartu. Savo kalboje dr. Kisie
malda... Trijuose ne per se
kalas susideda iš 48 preliudijų
lius pabrėžė sukaktuvininko
niausiai tapytu KSC darbuose
ir fugų — po dvi kiekvienai
meilę krikščioniškiems idea
pavaizduojama Kristau'- kari
majorinei ir minorinei tonaci
lams ir lietuviškajam jauni-.
čia veide, be jokios šalutinės
jai. 1987 m. nustebino M. K
IJail.
Mykoli..Paškevičius
savo
paveikslų
parodoje
San
Juan
Ca
mui.
atributikos. Tapvbinė analizė
Čiurlionio menų gimnazijos,
uiitrano, Calif.
Profesorius su žmona Regi
čia skiriama k inčios
dabar Curtis muzikos insti
na užaugino ir išmokslino tris
tute, Philadelphia, PA., studi
vaikus. Vienas jų, Kristina Kristina Pikunaitė (kairėje) ir aktorė Virginija Kochanskytė prof.
juojantis
pianistas Andrius
„_,«-,.*_
Pikunaitė, trumpame žodyje Justino Pikftno sukaktuvių puotoje.
Žlabys,
atlikęs
jų maždaug
Nuotr. Gražinos Kriaučiūnienės
pagarbiai prisiminė sukaktu
pusę.
Kitas nemažiau žymus vei
kalas „Goldberg Variation",
parašytas harpsikordui (in
strumentas, panašus į fortepi
joną, skirtumas toks, kad, juo
grojant, stygos užgaunamos
ne klavišais, o panašiai kaip
arfa — pirštais). Tas veikalas
susideda iš 30 variacijų, pa
rašytų pagal vieną temą.
Be abejo, Johann Sebastian
Bach 250-ta mirties sukaktis
bus prisiminta visame pasau
lyje. Tą sukaktį ypač iškil
mingai rengiasi paminėti Vo
kietija. Nenuostabu, juk jis
jos sūnus. Ateinančią vasarą
Leipzige įvyks tarptautinis J.
S. Bach festivalis. Jo paruo
šimas kainuosiąs apie 4 mili
Prof J Pikūno akademine.-kūrybinė* veiklos 50 m ir H0 m. amttaus sukakties pokylyje. Ii kaires: jonus dolerių.
Praf. Justinui Pikanui jo sukaktuvini* pokylio proga Įteikta ypatinga dovana—angelas.Ii kaire* Bi sukaktuvine juosta papuoštas prof Pikūnas, šio pobūvio organizatorė Birute Bublienė ,r sukaktuvi
P. P a l y s
rut* Bubliene, akt. Virginija Kochanskytė, prof. J. Pikūnas ir dr. Romas Kriaučiūnas. Nuotr. ninko gimnaigo* laiku draugas. kulhėjv> pokylyje, dr. Petras Kisielius, Nuotr. R. Ralauskienės
RRatauskienės
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I kaip
k tipingas, veržlus,

nieko pirmose eilėse sušvinta Ro
nepaisančios, kanibališko, per mualdo Juchnevičiaus ir Al
galingo kapitalizmo atstovas. girdo Jakševičiaus talentai.
Pritrenktas tokio interpretavi Pastarasis savo ruožtu iš
siaugina savųjų meninių tiesų
mo, Blekaitis rašo:
„Pamatęs šį jų profesionaliai tęsėją ir vykdytoją — Jurgį
švarų, techniškai, tačiau be Blekaitį, kaip paskutinį esta
|
sielį, kaip Markas Polas, vai fetės bėgiką.
Savo sąranga ir stilium prof.
dinimą, aš ėmiau tikėti, jog
mes Kaune turėjom puikų Vaškelio tekstas nesikerta su
spektaklį — nutviekstą min Blekaičio tekstu. Jis paruoš
ties, grožio, širdies ir dvasios", tas rūpestingai, aprūpintas
bibliografinėmis nuorodomis,
\
Vytautas A. Jonynas
(p. 244).
Šimtaprocentiniai pritariu kartais į asmeninius archy
Poeto, vertėjo, ir teatro Kaip aiškiai rodo veikalo ,|
vus; žodžiu, tvirtas, universi
Blekaitis netvirtina, bet pri jo nuosprendžiui, nes ir man
kūrėjo Jurgio Blekaičio nuovo pavadinimas, Algirdas Jak
tetinio lygio.
simenant tą laikmetį šis, iki Marko milijonai, kuriuos ma
ka ir įžvalgumas literatūrinėj ševičius-teatro poetas laikyti
Atrodytų, kad mums, iš
tol tvirto savo pažiūrose, me čiau bene 1938 metais, buvo
kritikoj yra seniai visų pri nas biografija. Bet faktiškai
nemaža atodanga. Tačiau ne eiviams, didžiuma Blekaičio
nininko
nuolaidžiavimas
rodo
pažintas. Nebūtinai tačiau vi tai yra istorinė apybraiža, ge
prasidedančios kapituliacijos pilna, nes tik dabar, šimt nuveiktų darbų yra žinoma ir
sų vienodai įžiūrimas kitas jo rokai persmelkta autobiografi
pradžią. Nuo tada Jak mečio gale, viena knygelė tokiam ataskaitiniame pra
-—
kritikos požymis. Būtent, jo nio * elemento. Suderint tuos Jurgi* Blekaitis.
ševičius
leidžiasi vis labiau atvėrė man mūsų Europcen- nešime neprivalėtų atsirast
meistrystė biografijos žanre. dėmenis tarpusavy buvo ne
triškos pasaulėvokos ribotumą jokių staigmenų. Pasirodo ne
Sudėtingame, reikliame, pavo lengvas uždavinys, bet aky- užbrėžtų tikslų. Niekad ne kaip kultūringo, atlaidaus manipuliuojamas. Vilnietis J.
gėdą. Išskirtinai įdomioj visai taip. Kas, pavyzdžiui, be
jingai nuobodžiame, jei nere vaizdu, kad Blekaitis tas kliū girdėjau jo giriantis; buvo pa geltonsnapiams Jakševičiaus Kanopka, prikalbina jį statyti ir
savo
knygoj The Chan's Great gali prisiminti, kad Blekaičio
miama plataus apsiskaitymo, tis sėkmingai įveikia. Kas prastas ir kuklus, nors sau ir darbo metodai skyrėsi nuo se savo saviveiklinę rašliavą —
Continent:
Chaina in Western statytoji Škėmos patriotiškoji
savo
menui
kėlė
itin
didelius
Judą,
Iškarijotą
ir
Replėse.
nojo raugo muštro tradicijų,
saiko pagarbos ir emocinio su mažiau metas į akis, tai kaip
Mind
(N.Y.
Norton, 1998) Jon- Živilė (praėjusi visai korek
reikalavimus.
Asmeniškų
jaus
Vaidilos
teatro
aktoriai
prasi
praktikuojamų
provincijos
sa
sitvardymo.
apskritai jisai mažai sau
athan
D.
Spence
mėgaujasi, tiškai Montrealyje), buvo pasi
mų
niekada
nedemonstravo,
mano
terlentis
su
kažkokio
viveikloj.
Vargu,
ar
Blekaičiui
Visus tuos įgūdžius Blekai- leidžia nukrypti nuo temos.
tikta Čikagoj nelauktu ir stul
išklodamas
visas
nesąmones,
mokėjo
valdytis
ir
užsigavęs
Belocerkovskio
veikalu
Gyve
buvo
kada
tekę
susidurti
su
tis yra išsiugdęs pamažu, ne- Susiduriam su savotišku para
binančiu antagonizmu. Ji bu
prietarus
ir
pramanus,
tem
ar
užsirūstinęs,
veikiau
užnimas
šaukia
ir
Jakševičius
tais
aktorinio
gyvenimo
juodu
sistemingai ir pasigėrėtinai doksu. Asmeninė Blekaičio
vus kaltinama nihilizmu, bu
džiusius
baltosios
rasės
sme
siskleisdavo
savy
negu
audrin
ateina
jiems
talkon.
Nekitaip,
liais.
Visų
pirma
su
paranoja.
natūraliai. Mat, kaip retą kurį kaip aršaus verbuotojo Akadegai prasiverždavo. Su mumis, Bet kaip tik todėl, ar nėra jo kad tai dvasinis bankrotas, genines šimtmečių šimtme dizmu, (sic!) ir laisvamanybe.
mūsų rašto žmogų jį valdo sa minėn teatro studįjon, patirtis
savo mokiniais, jis buvo reik versija apie slaptas mūsų te skaudus skaitytojui, bet Ble čiais. Ją skaitant, sunku susi Kas gali prisiminti, kad vienu
votiškas kategorinis imperaty įgalina jį atkurti pažymėtinai
lus, bet visada taktiškas, atro aspiracijas pernelyg te kaitis nebando praleist tų da laikyti nuo juoko. Ne vien, metu Blekaitis buvo susigunvas: prieraišumas buvusiems autentiškai ir pagaviai tos
draugiškas ir šiltas. Turėjo oretinė, abstrakti? Visi tie lykų negirdomis ir jam pri pasirodo, Markas Polas nie les * *bti (kartu su Škėma ir
savo mokytojams ir žmonėms, apsišaukėlių teatro inovatorių
kad nebuvo įkėlęs kojos Kini- ; i. . . nsku) New Yorko rusų
puikų humoro jausmą, kuris jakševičiški ieškojimai išraiš- klauso skaitytojų padėka.
padėjusiems jam bręst bei to grupelės sindromus. Visus re
'«-, žinoma, bematant
jon,
bet šimtai tariamųjų do teat
ypatingai
iškildavo
žaviuose
kingesnio,
stilizuotesnio
vai
Algirdas Jakševičius-teatro
bulėti. Ar tai būtų prof. Balys fleksus, skatinančius juos su
sus
.ė šūvių papliūpos,
kumentų
buvo
falsifikatai;
pri
ekspromtuose.
Jo
vaidyboj
ir
dybinio
stiliaus,
dvasingumo
poetas nėra banaliu, žinomų
Sruoga, ar teatro inovatorius sidraugauti tarpusavyje, bai
kad
išsigynęs
savo genties.
dengiant
savo
paties
krašto
režisūroj
ypač
matėsi
dailininspektaklyje,
tautiškos
dvasios
faktų pergromuliavimas. AtAlg. Jakševičius, ar draugai sėtis dezertyrais, pliaukšti
santvarkos
parodiją.
kas-skulptorius,
jautrus
for
atšvaitų,
galėjo,
kas
be
ko,
Kas
be
ko,
stambi šių bio
kurdama
tolimos
praeitis
vizi
poetai — Henrikas Radauskas apie bosimą tautinį teatrą,
mai,
lyrinės
prigimties,
labiau
jaudinti
vieną
kitą
jaunuolį,
Prasitardamas
apie
O'Neill
grafinių
faktų
dalis pažįstama
jas,
Blekaičio
plunksna
ati
ir Alfonsas Nyka-Niliūnas, per pusmetrį pakilusį nuo
romantikas,
negu
realistas.
bet
sunku
įtikėti,
kad
tie
sieMarko
milijonus,
prof.
Jonaskaitytojui'
iš
Blekaičio auto
dengia
nemažą
kiekį
nelauktų
Blekaitis nesiliauja jais do „padlagos", ir t.t. Nelaimei,
Gal teisingiau būtų pasakius lojimaisi būtų veikę daugumą dalykų: visų pirma, kaip ne than D. Spence pripažįsta, biografijos, kurią jis buvo
Blekaičio
plunksna
sukelia
mėjęsis ir grįžta prie jų bio
— ne esamas lietuvis, bet kolektyvo narių. Nejau Blekai patvari nepatikima, išranki kad anksčiau toji pjesė buvusi įteikęs kolektyviniam sąvadui
grafinių eskizų kaskart, kai iliuziją, tarytumei tie jaunuo
įsivaizduojamas lietuvis. Jei tis užglaisto darbo liaudies yra aktoriaus atmintis. Ble Amerikoj populiari ir netgi.. Egzodo rašytojai. Tam, pasak
atsiranda naujesnės informa liai/jaunuolės, patekę magų
kaičio, kaip buvusio spektak atvėrus nebanalų autoriaus poeto S. Parulskio, „nereika
Jakševičiaus-Br. Lukošiaus na ne per didelis pasitikėjimas ryžtą išlikti tamsia ir juoda?
cijos.
žmonėmis ir optimizmas, sun
lio dalyvio, troškimas buvo požiūrį į mongolų-kiniečių im lingiausiam lietuviškam leidi
Man
regis,
kad
taip,
bet
tik
gus,
ir
dar
veikiami
Teatro
Bene įspūdingiausią šio pro
kiai
rasčiau
jame
kokių
ydų"
iš dalies. "Vėl tenka prisiminti, išsiteirauti Marko milijonų periją. Vis tik, jo nuomone, tai niui". Bet prof. Br. Vaikelio
ceso pavyzdį galėjo patirti seminaro veteranų, būtų gyve (p.191).
kaip baiminasi Blekaitis nu dalyvių tarpe ką reiškė jiems buvusi didaktinė pjesė ir, kai atliktoji žinelių sankaupa yra
Metmenų skaitytojai, kai, pra nę kažin kaip atokiai nuo pa
pati mintis parodyti Kauno tokia tvoskianti nūnai atgyve nepalyginamai .gausesnė ir
dedant 54-tuoju (1988) to žur saulio triukšmo. Praradę bet „ Ne kažin kiek turim savo krypti nuo temos, pasimesti scenoj tokio masto ir sudė na, ar netgi melodramos prie- įspūdingesnė. Ją skaitant, api
nalo numeriu, ėmė rodytis jo kokį sąlytį su gyvenamąja tik raštijoj sumaniai ir vykusiai kasdienybės apraiškų apsaky tingumo veikalą. Kokia staig kvapiu. Profesorius leidžia ma nuostaba, kokio tai būta
skiltyse nauja serija Blekaičio rove. Ar ta tikrove laikytu parašytų biografijų, gal dar muose, juo labiau, kad jo pa mena buvo Blekaičiui patirti, spėlioti, kad amerikietį žiū teatre pasišventėlio. Kokio
tekstų apie Nepriklausomybės mėm Ispanijos pilietinį karą, mažiau tos rūšies veikalų apie letėj trūksta vieno, bet būtino, kad faktiškai tie aktoriai pri rovą galėjo teigiamai veikti kūrybingo scenos entuziasto.
dešimtmečių Lietuvos teatro ar lenkų ultimatumą, ar kitus iškiliuosius mūsų scenos me dažo-cinizmo. Bet nors jis siminė vien savo vargus iš pjesės sąranga, paremta sma Juo labiau, kad jo sukurtų
vingius. Nesunku buvo atspė politinius įvykius, sukrėtusius nininkus, tad Blekaičio suku sergstisi šių pavojų, nevalia kalti rolę, spektaklio šventa- gia egzotiškų scenelių kaita, spektaklių sąraše nematyti jo
ti, kad straipsniais bus sie tada vargšę Europą. Užuo riamas Jakševičiaus portretas būtų teigti, kad jo knygoj ne dieniškumas, naujoviškumas visai kaip filmuose.
kio nuolaidžiavimo publikos
kiama papildyti, . dar 1953 minų į juos Blekaičio knygoj yra tikrai nemažas laimėjimas sama nuorodų į patologišką mitiškoji potekstė, ir panašūs
atmosferą, tolydžio didėjančią
Visa tai perteikti Valstybi skoniui. Jokių nuvalkiotų kometais pasirodžiusią Aiduose, nėra, nors kiekvienam aišku, mūsų grožinėj raštijoj.
dalykai
jiems
buvę
„dangiš
niam teatre, neturinčiam net medijėlių a la „Paskutinis
Paradoksalu, neįtikėtina ir Vilniaus teatro užkulisiuos ir
autoriaus apybraižą, pavadin kad sodresnė istorinio fono ta
kaisiais migdolais". Ne dau sukamos scenos, buvo neįma skambutis", padedančių žiūro
skatinusią
Jakševičiaus
vidinės
pyba
būtų
knygai
tikrai
nepa
nelaukta nėra, tačiau jis vie
tą JLietuvos teatro problemos"
giau.
kenkusi.
noma ir nenuostabu, kad kriti vams virškinti.
ninteliu bandymu įamžina krizės plėtrą. Ne vien Blekai
ir ta pačia proga bus prisi
tis
nenutyli
pastovios
denigraProf. Br. Vaškelio straipsnis
kai
neturėdami, ką sakyt, su
Skaudžiausia Blekaičio pa
mūsų literatūron aktoriaus at
mintas Blekaičio mokytojas
vimo.
akcijos,
kurią
Juchne
užsklendžiamas
J. Blekaičio
versdavo
visą
kaltę
kompozici
Nemažiau nelauktas, ir dar vaizdą. Panaši svaja buvo,
tirtis buvo Henriko Kačinsko
bei asmeninis draugas Algir
vičius
bandė
visaip
menkinti
poezijos
aptartim.
Tai pagirti
jos
palaidumui
ir
statiškumui.
nepadoresnis, yra Blekaičio pasirodo, sugundžiusi ir kitą
prisipažinimas, kad jis, kurda
das Jakševičius.
apriorinis kinematografijos — autorių — Laimoną Tapiną, Jakševičiaus autoritetą ko mas Kublajaus vaidmenį Mar Kaip bebūtų, Blekaitis anali nas gestas ir faktiškai senokai
Nepaisant šiek tiek pa mūsų visų Auklėtojos ir Tau- parašyti apybraižą Medyje an- legų/kolegių tarpe, jisai cituo ko milijonuose, „dirbęs su zuoja tą tariamą spektaklio lauktas, kadangi ne vien Ble
gerėjusių bendravimo su Lie rintojos — vaidmens ignoravi
ja paraidžiui savo sankirtas vaidmeniu, kaip visada", kad fiasco įžvalgiai ir nenuobo kaičio lyrika buvo pasitikta
tuva galimybių, nepaisant mas. Niekur knygoj nėra nė f elas verkia, kurio paskirtim su Vilniaus teatro meno vado vaidmuo iš jo nepareikalavęs džiai. Jo teigimu, premijos ne nesvetingai, jai teko būti ap
kad, Alg. Samulionio dėka, pusės žodžio apie dvasinių uvo pavaizduoti aktoriaus vu, kurių: metu tasai pra- išskirtinesnės dvasinės sutelk- sėkmė nepalaužusi Jakševi drabstytai purvais ir ciniškom
Blekaičiui pavyko gauti savo akiračių plėtrą, kurią vyk Broniaus Babkausko „gyve plyšęs isterikon, klykdavo, jog ties. Tuo tarpu Blekaičiui, čiaus pasiryžimo statyti V. patyčiom. Br. Vaikelis nepasi
diplominio darbo apie Alg. dė filmai, pradedant Charlie nimo ir kūrybos kroniką" Jakševičius esąs laikomas kaip kai kuriems spektaklio Krėvės Skirgailą ir režisūrinis naudoja interpretacija, kurią
Jakševičių nuorašą, tariamai Chaplin. neužmirštamaisiais („Vaga", 1991).
teatre vien dėl jo žmonos Mi- žiūrovams, buvo susidaręs egzempliorius buvęs pasigė pateikia K. Bradūnas kapita
Panašumai tarp abiejų kny
nesudėtinga šių eskizinių karvaberniais, ir baigiant len
ronaitės, Q šiaip esąs grabas įspūdis, kad scenoje su prin rėtinai detalus. Bet gausė liniame veikale Lietuvių egzo
straipsnių ruoša pareikalavo kų kinematografijos šedevrais gų, žinia, atsitiktiniai, bet grabi austas...
cese Kukačin, Kačinskas pra jantys, įvairiais keliais pasie do literatūra, 1945-1990, bet
keleto metų ir tik pernai a la „Ordinatas Micharaus- įdomūs. Pradinė situacija be
Kas nuostabu Blekaičio ver lenkęs save, kad ta scena bu kiančios Jakševičiaus ausis jo mintys panašios. Jis nusi
(1999) tie tekstai buvo iš kas". O juk kino salėj, ne ki veik ta pati. Babkauskiuką
sijoj, tai nė kiek nesumažė- vusi kažkuo iki tol neregėtu užuominos, kad meno vadovas stebi visuomenės atšiaurumu,
laisvinti iš Metmenų žurnalo tur, mokėmės visų rimtų da suvilioja scenos pakylon skelVilniaus teatre niekada neįei neįžiūri joje jokių epigonizmo
janti autoriaus pastanga iš Kauno teatre.
pinučių ir sutelkti atskiran lykų, kaip flirto plonybių, bimėlis apie steigiamą Kaune,
siąs
jam demonstruoti savo žymių ir pripažįsta jai formos
Daugeliui Atrodys, kad Ble
likti objektyviu Juchnevičiaus
leidinin, pavadintam: Algir kultūringo elgesio ir vaidybi Juozo Miltinio iniciatyva, Dar
neišmanymo
režisūroj, pakirte rafinuotumą, toldinį laisvė
adresu. Nepaisant diametra kaičio pastanga reabilituoti
das Jakševičius-teatro poetas. nio stiliaus atpažinimo. Tas bo rūmų teatrą. Sumanymas,
jimą ii pernelyg intelektua
jo
ambicijas.
ką besakytumei, grandiozinis; liai priešingų estetinių sam Marko milijonų spektaklį bu
Išoriniai tikrai neišvaizdžiam. autoriaus
neapsižiūrėjimas
Leidinio Algirdas JakieUi- linės metaforikos.
pratų, Blekaitis niekur neban vusių liudininkų pasakojimais
Kišeninio formato ir nepado yra juo skandalingesnis, kad kuriama dramos studija su
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Lietuvoj, kada visiems pastabą; „tai buvo, rodos,
„Nenoriu leistis į apiben tus, išvarė Miltinis ne vieną,
aišku, kad jis parėjo ii spek vaidenos, jog Borisas Daugu Jean-Philippe Kamšau". Kaip
drinimus, koks yra tas tikra kuriam pristigo gabumų ar laikyti Blekaičio įtarimą, jog
taklio, kaip paraustas. Tai vietis bus, parafrazuojant aliuzįja į Blekaičio lyrikos pa
sis lietuvio būdas, bet žinau, paklusnumo. Todėl žinojo prof. Balys Sruoga, ilgametis
Jakševičiaus gerbėjas, iš es buvus tikra Jakševičiaus Nėrį. atkliuves „visiems lai sitikimą, ji tikrai sąmojinga ir
ir visada tai jaučiau: puikus Bronius, kad reikia iškentėti,
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