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Poezija — tsii tokia
tavo dalis
Poetė Marytė Kontrimaitė
gyvena Vilniuje ir, laimėjusi
konkursą, tapo LR Seimo
kultūros ir švietimo komiteto
kultūros patarėja. Jos darbas
šiuo metu — padėti Seimo
nariams rengti bei taisyti
kultūros įstatymus, organi
zuoti darbo grupių veiklą ir
kt. Pagal išsilavinimą Marytė
yra lituanistė, baigusi Vil
niaus universitetą, vertėja iš
armėnų kalbos. Stažuodamasi Armėnijoje ten surado ir
savo gyvenimo draugą. Jos vy
ras — Ruslanas Arutiunianas
verslininkas. Jie augina dvi
dukras: Vegą ir Justiną.
Marytė Kontrimaitė — Sibi
ro tremties vaikas, raciona
laus mąstymo žemaitė ir kie
tos tvarkos žodžio meistrė. Tai
populiari autorė, lengvai ben
draujanti ir su savo poezijos
klausytojais, ir su visu pasau
liu. Prieš tapdama valstybės
tarnautoja, aktyviai reiškėsi
Krikščionių demokratų parti
joje.
Tai atviras ir tiesus žmogus,
dažnai kandus. Draugo skai
tytojas M. Kontrimaitė taip
pat jau pažįsta, Atgimimo
metais kultūros puslapiuose
buvo spausdintas pokalbis su
ja ir pluoštelis poezijos.
Šiandien Draugo skaitytojui
siūlome poetės Marytės Kontrimaitės minčių apie save ir
savo kūrybą, taip pat keletą
naujesnių jos eilėraščių.
— Kada susivokėte esanti
poetė? Kas Jums yra poe
tas?
— Esu parašiusi tokį eilė
raštį
„Nevadinkit
manės
poete", kadangi aš ja retai
būnu. Dažniausiai būnu bala
žino kas: tarnautoja, mama,
žmona, politinė veikėja. Poezi
ja — tai kaip ir reta dovana,
kurią aš retkarčiais pasidovanoju. Yra Įmonių, kuriems
eilėraščiai srūva kaip srautas,
jie daugiau nieko negali, kit
kuo neužsiima, be to jie skurs
ta ir vargsta. Mane blaško vi
sokie kitokie dalykai, aš esu
aktyvus sutvėrimas, man vis
kas rūpi. Eilėraščiai man yra
šventiniai dalykai, bet save
vis dėlto laikau profesionale.
Rašytojų sąjungos narė esu ne
tik todėl, kad esu išleidusi
porą poezijos knygelių, bet ir
todėl, kad moku versti: iš
leistos šešios iš armėnų kalbos
mano išverstos knygos. Kaip
specialistė nagrinėju mokslei
vių poeziją, visaip juos naršau
(stengiuosi gražiai, žinau, kas
yra jaunas žmogus, kaip jam
skauda, kai jį kritikuoja).
Beje, mane ir mano charak
terį kritikuoti galima, bet
mano dukras ir mano poeziją
pageidautina kuo mažiau, nes
labai skauda. Poezija — tai
tokia jautri tavo' dalis, kurią
išleidi į viešumą. Manau,
mano paskirtis yra pasakyti
tai, ko kitas nepasako, duoti
žmonėms tuos žodžius, kurių
jie patys nemoka pasakyti.
Kad jie sakytų: va, ir aš taip
galvoju.
Yra žmonių atradėjų, jie
poezijoje sukuria kažką nauja.
AS nesu novatorė. O eilėraštis
mano galvoje gimsta iš chaoso.
Pradžioje išlenda eilutė, kuri
ištraukia visą eilėraštį. Pas
kui ir pats galvoji: perkūnas,
ką a$ čia parašiau. Kartais
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jautri

Neregėsi bedugnės po kojų —
anie stebuklingi krantai,
Užkerėję tave
mirguliuos ir vilios, ir žėruos,
Ir užmirši, kad ne ant uolos
savo dvasiai rūmus statai —
Ant bangos keteros.
Atsigręši — atslūgs, —
tu nugrimsi, išnirsi,
siūbtels šiukšlės į trokštančią burną, —
(Nemirtingiems prilygęs buvai
įžvalga? beprotybe drąsia?)
Springsi bjaurastimi, neviltim
(šviesios galios, kodėl jūs apleidot mane?),
O kapstysies, tiktai ne į tą spinduliuotą, iliuzijos buriamą,
Į kasdienišką dumbliną krantą, —
išplauksi, o gal atsitraukus banga nusineš...

pasiseka, dažniausiai — nela parašė vaiko akimis. Suaugu
bai. Tai stichinis dalykas.
sieji prisimena save vaiku,
— Ar rasote sau, ar no bet rašo suaugusiųjų kalba.
rite, kad Jus matytų?
Esu rašiusi vaikams ir spaus
— Esu išsišokėlė. Nuo dinusi Genio žurnale. Vytautė
mažens stovėjau kampe. Dėl Žilinskaitė man pasakė: „Pa
to, kad labai norėjau ką rtors rašyk vaikams, moki, kodėl
pasakyti, dažniausiai tai, kas neparašai? Kaip tau negėda?"
mokytojams nepatikdavo. Vi Jaučiu, kad man gėda ir aš ke
są gyvenimą ginčiausi.
tinu tai padaryti.
Buvau labai išdykęs vaikas,
Kai parašau, eilėraštis pra
kasdien
gaudavau į kailį:
šosi išleidžiamas į svietą. Nie
pabėgimai
iš namų, landžio
kaip nesudedu į krūvą trečios
jimai
kur
negalima,
karstymaknygutės: buvo visokių bėdų,
Bet iškyla ir švyti lengvesnė už liepsną Dvasia.
sis
uolomis
ir
skardžiais...
ligų, paskui prasidėjo Atgimi
—
Kaip
J
ū
s
žiūrite
\
jau
mas, nebebuvo kada užsiimti
*** *** ***
savimi- ir dėlioti eilėraščius. nuosius poetus? Palygin
Verta gyventi, kad pamatytum
Juos rašiau, jie buvo spausdi kite j u o s su savo karta.
pavasario sodų švytėjimą,
— Ir mano kartoje yra labai
nami. Išlindo visokių publicis
kad išvystum —
tinių eilėraščių — čia irgi pa įvairių žmonių. Mano kurse
per vieną naktį iš dirvos iššoko žolė,
vojus. Jeigu sudėsiu juos į buvo poetai Onė Baliukonytė,
ir žemės piktšašiai — šiukšlės, vėžės, randai
knygutę ir pradės juos per Antanas Kalanavičius, prozi Poetė Marytė Kontrimaitė. Nuotr. A. T u m ė n o
ninkas
Petras
Dirgėla.
Pirmie
užsitraukia minkštu žalsvu kailiuku,
šventes garsiai deklamuoti,
ji
du
dzūkai
—
kokie
jie
skir
kaip
šaute iššauna žiedai ir lapai
jaučiu, reikės emigruoti, nes
Marytė
Kontrimaitė
tingi.
iš
medžių
—juodų stagarų
neatlaikysiu — pasidarysiu
Kaip respublikinių mokslei
ir pienės (o šitos iš kur — dar vakar jų,
Atplėšiau pėdas nuo Žemaitijos,
oficiozine poete. Tai būtų bai
vių kūrybos konkursų vertini
berods, nebuvo nė pėdsako?)
kur priemolis taipjau nerangiai,
su.
mo
komisijos
narė
kasmet
šypsosi
savo šiltais spinduliuotais
negrabiai,
nemokėdamas
Eilėraščiai man labai svar
daug
perskaitau
dabartinės
veidukais
ir kvepia aitroku medum.
it
susigėdęs
būs, bet aš iš jų negyvenu.
glaustėsi man prie kojų,
Poetas nėra profesija. Tai dau moksleivių kūrybos. Jie nori
Vardan šito verta ištverti
prašė —pabūk, neišeik...
giau natūra, reakcijos būdas: būti labai modernūs ir labai
lapkričio liūtis ir šlapdribas,
kaip tu jauti, kaip reaguoji... gudriai pasislėpti už sudė
kaulų gėlą ir žvarbą, ir vandenį šaltą,
Tėviške mano, tėviške,
Poezįja yra tam tikra prasme tingų konstrukcijų. Miesto
kuris nudilgina lyg elektra,
tau&iauku tyloje
apsėdimas. Manau, kad pir vaikai turi skurdesni pojūčių
lauką.
Eilėraštyje
atsispindi
verta iškęsti gerklės perštėjimą.
mato visai nereikėjo eilėraščių, ->—
miausia tai emocinis žmogaus
jautiminė
patirtis:
ką
užuodi,
slogą
ir kosulį, draskantį mūsų dienas ir naktis,
tik
iūrėti,
klausytis,
tylėti...
santykis su tikrove. Poezijoje
girdi,
jauti,
matai,
gali
palies
baisų
gniuždantį, valią palaužiantį nuovargį,
yra tam tikra dalis muzikos —
ti. Miesto vaiko ribos yra labai
kuris užgriūva tartum lemtis, —
Dai ar po kojomis
žodinė muzika.
nedidelės. Jie turi daugiau
per visą dieną be saulės —
aid Vilniaus šaligatviai, —
— Jūsų biografijoje yra
knyginę patirtį: o tai antrinė
akis, pasiilgusi giedrumos, klimpsta į ūkanas —
jau
trisdešimt
metų
—
mano,
Sibiras, Ar Jūsų jutimuose
tikrovė. Mano karta buvo be
vakarais susiriesti it kirminui
o
vię
jiems
neįtinku.
ir poezijoje taip pat yra Si
veik visa iŠ kaimo. Miesto
guoly šaltam, nesėkmingai bandant
biro?
vaikų mūsų tarpe buvo labai
atleisti spengiančią sąmonę,
Mano ankštam bute
— Pirmą kartą gyvenime nedaug. Kaimo vaikas dau
vyniotis į saugų kokoną iš antklodžių,
laukia kalba taisyklinga.
išsivadavau iš skolų, kai kny giau mato, fiksuoja tikrų gam
sapnų ir prisiminimų, —Vėl kamputy glūdės susigūžus
goje Amžino įšalo žemėje iš tos dalykų: pastebi, kaip sklei
pamiršta ir paniekinta,
spausdino mano poemėlę apie džiasi medis, glosto gyvuliu
kad nerte išsinertum, išsprūstum,
tik juokams beištraukiama,
Sibirą. Gavau labai didelį ho kus. Jam tai nėra tik judantys
pavirtęs
drugiu išplasnotum
ginitoji mano šnekta...
norarą, nes knyga buvo iš objektai, kaip ekrane, pa
į
begalinio
tyrumo
leista milžinišku tiražu su pa veiksle. Ko gero, kančios mies
giliausią
mėlynę
— pavasario dangų
Tėviške, mano tėviške,
kartojimais. Jaučiausi never to vaikas patiria daugiau, nes
viri
žiburiuotų
laukų
ir sodų,
patys
gražiausi
sapnai
—
tai, jį gavusi. Iš šios knygos jis yra labiau apribotas.
virš nušviesėjusių miestų, —
po tavo laukus ir sodą,
poemėlė papuolė į moksleivių
Dabartinėje kartoje daugėja
tikrieji, gyviausieji žodžiai —
chrestomatiją. Ta tema turiu
tavo siela dūzgia it bitė,
iš namų, seniai prarastų.
ir daugiau eilėraščių. Taigi, miesto vaikų, o poezijoje —
antrinės tikrovės permąsty
palaimingai niūniuodama nardo
Sibiro yra.
po žiedynų žiedynus, atsivėrusius vienu metu —
Amžinai man duota buvai,
Iki šiol negaliu atsistebėti, mo, pervirškinimo, kas labai
vyšnių, ievų, kaštonų, obelų, pakalnučių, alyvų, —
tėviške,
kaip gali žydėti medžiai. Čia dažnai veda į štampus. Dėl to
debesis aromatų svaigių,
kur nereikia eilėraščių,
iš* Sibiro, nes aš vaikystėje tuo vis giliau ir giliau lendamą į
gaivinančių, glostančių, guodžiančių,
kur ant protėvių žemės priemolio
niekaip negalėjau patikėti. metaforiškumą, užslėptą kal
tylom laiminga esu...
Sapnuodavau žydinčius sodus, bą, kurią jau kartais sunku ir
kad atsivertų tau gyvas pavasario rojus —
ir tai buvo tikra fantastika. suprasti.
*** ***
***
—
Ar
kaime
dar
yra
ta
ošiantis, zvimbiantis, čiulbantis,
Kai parvažiavau į Lietuvą ir
lentingų
vaikų?
mirgantis, švytintis, žalias,
pamačiau pavasarį, apkvaiDebesynai aukšti ir kuplūs
žydras,
rausvas ir žėrintis auksu —
—
Yra.
Jie
daug
prisiskaitę.
šau, apgirtau. Kol nenubyra
virš mano žalios Žemaitijos
ir, nespėjęs suvokti kodėl,
žiedlapiai, ir dabar taip jau Pvz., Kretingoje yra Antanas
išgirsti — tu dainuoji,
čiuosi. Gimiau Lietuvoje, bu Zališevskis — berniukas iš
Žolinė jau —
kasmetinio stebuklo —
vau jau dvejų metukų, kai literatūrinės aplinkos. Jo mo
pavasario šventės sulaukęs...
mus išvežė. Sąmoningų Lietu čiutė yra poetė B. Liniausar tai Tavo laivynas
kienė,
mama
mokytoja
litua
vos atsiminimų neturėjau.
atplaukia audrų nubrūžuota padange
*•• *«* *•«
Mano pabudimas buvo Sibire: nistė. Jis jau aštuntoje klasėje
Tavęs pasiimti
rašė
eilėraščius,
panašius
į
klubo barakas, kuriame mus
Padai vos liečia šaligatvį
aukso pilni laukai
pradžioje apgyvendino... per japonų haiku. Mažų miestelių
siela pasišokėjo virš namų
rausta šermukšniai
išlūžusias grindis landžioja aplinkoje galima gauti dau
stogų virš medžių viršūnių
katinai... Bet, jau ir būdama giau natūralios patirties, negu
erškėtrožės
dvejų metų, Lietuvoje aš Vilniuje. Ateina įdomių vaikų,
net pro debesis
obuoliai pirmieji nunoko
žiūrėjau atviromis akimis. tikrų grynuolių, bet tai daž
galiu įžiūrėti žvaigždes
vis Tavo dovanos
Grįžusi atpažinau tas sapnuo niausiai miestelių vaikai. Gi
atsisveikinant...
tas vietas mūsų vienkiemy. laus kaimo vaikų — vienas ki
šitaip
ATOSLŪGIS
Lietuva man buvo fantas tas.
padaigotas paukštukas
tiškas kraštas — žydinčių me
pakylėtas ant delno
— Kokia bus J ū s ų tre
Ant —
džių pasaulis.
plaka sparnų užuomazgom —
čioji knyga?
atkyla šviesaus Įkvėpimo banga
skrydžio jausmas —
Ir nuplikusias rūpesčių žiogspiras bloškia šalin.
Yra daug be galo skirtingų
Yra daug kitų dalykų, liku
Šiurpstant kūnui — o, aukštis, —
sių nuo Sibiro, ankštumos eilėraščių, kurių niekaip nega
žinau kieno Ranka
sielos tauri prabanga! —
baimė, tam tikra klaustrofobi- liu sudėti į krūvą. Jie tarp sa
skraidina mane
Švyturiuotą Anapilio krantą išvysti gali.
ja. Manau, kad tai iš vagono. vęs pjaunasi. Sakiau, darysiu
žinau tai laikina
Kai kada sapnuoju, kaip mus taip kaip Mieželaitis: para
Laikas
dingo.
Mirksnis
užlūžta
į
šviesmečius
—
šysiu
daug
prozinio
teksto,
vi
ilgai ilgai vežė... Buvo grėsmė,
Viešpatie
Kibirkštis, atsitrenkus į deimanto briauną, —
buvo pavojus, aš vos nemi sokių įspūdžių ir taip juos su
// kristalas vaiskejančioj sieloj išliks
riau... ir tai fiksavo mano są jungsiu. Bet tam reikia kokių
prašau
ir padės pasipriešinti
poros mėnesių laiko.
monė.
neatitrauk savo Rankos
Sūkuriams nevilties
Dabar pradėjau vaikučiams
Kalbėjosi
per staigiai
ir saldžiausių pagundų kariaunai.
raSyti knygutę. A* manau,
Audronė Škiudaitė
kad niekas dar apie Sibirą ne
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Rimas Laniauskas. „Pavasario Šešėliai". Akrilika,

Jautrios vaizduotės
Vytautas

lobis

Matulionis

Kiekviena Dievo dovana gyvenimo dalis. Ją turėtų
prašyte prašosi naudojama, aplankyti visi, kuriems menas
tobulinama. Kiekvienas meni yra gyvenimo būtinybė. O kas
ninkas kuria ne tik sau, bet gi tas paslaptingasis meninin
neišvengiamai ir kitiems. Sa kas? Tai klevelandietis Rimas
vo kūryba jis nori ne pasigirti, Laniauskas, kurio paveikslais
bet augti kaip žmogus, dalin bus galima ne tik pasigrožėti,
tis ta dovana su kitais, pratur bet juos ir įsigyti. Ta proga
tinant jų buitį, praplečiant jų pravartu artimiau susipažinti
akiračius. Žiūrovų nuomonės su šio dailininko keliu į meno
menininkui yra labai svarbios. aukštumas.
Neišreikšta, nesuprasta, ar
Rimas Laniauskas gimė
neteisingai suprasta, Dievo 1937 m. birželio 15 d. Kaune.
duota dovana jautrų meni- 1944 m. su tėvais Antrojo pa
nyiką kankina, slegia, stumia saulinio karo metu palikęs
nevi Itin, griauna jo pasi Lietuvą, iki 1949 m. gyveno
tikėjimą savimi.
Vokietijoje ir iš ten atvyko į
Rūsti gyvenimo tikrovė me Jungtines Amerikos Valstijas.
nininko visiškam atsiskleidi Čia jis įstojo į aukštesniąją
mui dažnai kliudo, nuklodama mokyklą, nes pradinę buvo
jo kelią ne rožėmis, bet erškė baigęs Vokietijoj. Nors šio
čiais-, • tačiau tas kliūtis sėk menininko sieloj jo gyvenimo
mingai nugalėjus, atpildas ir eigą lemiančios sėklos buvo
kūrėjui, ir žiūrovui yra dide pasėtos jam gimstant, jų be
lis. Kartą į paviršių išsilie sikalantys daigai buvo pa
jusios, dieviškos versmės už stebėti jo mokytojų tik gim
tvenkti beveik neįmanoma, o nazijoje, Benedictine High
jei ir pasiseka, tai pasekmės School, Cleveland. Joje besigali būti skaudžios. Nepai molcant, buvo pasiūlyta sti
sant, kokia kukli ta dovana pendija į Cleveland Institute
bebūtų, ji privalo būti iš of Art lankyti šeštadienines
sakyta ir įvertinta. Kiekvieno pamokas. Mokytojų paskatini
menininko kūryboje atsispindi mas pasirinkti meną ir pa
visi jo išgyvenimai ir iš tų siūlyta stipendija įtikino net
išgyvenimų išsivysčiusi pa ir tuos, kurie tokiai „ne
praktiškai" profesijai buvo at
saulėžiūra.
virai
abejingi.
Būtent tokio menininko
Baigęs gimnaziją, Rimas La
rinktinių darbų paroda yra
atidaroma 2000 m. rugsėjo 16 niauskas įstojo į Cleveland In
d Lietuvių dailės muziejuje, stitute of Art. Jo studijos buvo
Lemonte. Ji tęsis tris savaites. pertrauktos karinės prievolės.
Tai bus įdomus paskutiniųjų Dveji metai, praleisti kariuo
trejų metų menininko pa menėj, jaunojo menininko ap
žangos ir siekių veidrodis, ku sisprendimą siekti to, ko šir
riame atsispindės ir žiūrovų dis troško, dar labiau sutvirti

no, kai buvo gauta stipendija į
Cooper School of Art, Cleve
land, kurią jis baigė 1963 m.,
už savo kūrinius baigiamoje
parodoje gaudamas pirmą ir
antrą vietą. Po išsamių stu
dijų reikėjo užsidirbti pragy
venimą, nes tikrovė žvelgė į
akis. Laimingu sutapimu, kū
rėjo iliustratoriaus darbas
buvo greit gautas „American
Greetings Corporation".
Trisdešimt penkeri metai,
praleisti šiame darbe, Laniauską subrandino, davė
kryptį tolimesnei jo meno
slinkčiai. Darbas buvo neleng
vas, įtemptas, reikalaujantis
daug ir greito išradingumo,
prisitaikymo prie gyvenimo
naujovių, pirkėjų paklausos ir
t.t. Rimo Laniausko kūriniai
buvo išstatyti Butler Museum
of American Art, Youngstown,
Ohio; Exhibit VH, American
Greetings Corp. Juried Show;
New York Pan Am Biulding,
American Greetings Juried
Traveling Show, New York;
Balzekas Museum of Lithuanian Culture — Art Gallery,
Chicago, American VVatercolor
Society, New York; Driftwood
ir Circle Galleries Clevelande
bei įvairiose kitose amerikie
čių ir lietuvių parodose.
Anksti meno mokykloj gavęs
kiekvienam rimtam tapytojui
privalomus tvirtus paišybos
pagrindus, jis su pasitikėjimu
ant tų pagrindų įstato" kiek
vieną savo kūrinį, neleisda
mas tačiau vien tik linijai nu
lemti galutinę paveikslo vi
sumą. Iš lietuvių dailininkų
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DAIL. J. VIENOŽINSKIO
Laniauskui didžiausią įspūdį
MUZIEJUS
yra daręs Vytautas Kazimie
ras Jonynas, ypač jo vėlesnieji
Rokiškio rajone pradėtas
skulptūriniai darbai, o iš pa
saulinių — ispanas Salvador ruošti dailininko, Lietuvos
Dali, kurio į begalines tolybes profesionaliosios dailės pradi
besidriekiantys
„sapnovaiz- ninko, Justino Vienožinskio
džiai" yra nežabotos vaizduo muziejus. Jis kuriamas daili
tės padariniai, taip pat pasta ninko senelio sodyboje Audro
tyti ant stiprių paišybos pa nių kaime. Pirmoji kukli eks
pozicija šiuose namuose ati
matų.
daroma liepos 29 dieną, mi
Rimo Lar.iausko kūrinių nint lietuvių tapybos klasiko
pradžia yra ;o vaizduotėj. Ta mirties 40-ąsias metines.
pradžia yra lyg liga, kuria
Nors keletą dešimtmečių
kartą užsikrėtęs, jis t e p a 
prie kelio Rokiškis-Obeliai
sveiksta" tol kol mintis ne
stovėjo nuoroda į J. Vie
tampa kūnu drobėj ar popie
nožinskio sodybą, tačiau mu
riuje. Šis žingsnis kartais yra
ziejaus joje iki šiol nebuvo. Pa
labai greitas ir lengvas. Tada
sak sodyboje dabar gyve
teptuku dėkojami dažai patys
nančio ir ūkininkaujančio dai
liejasi, spalvos derinasi sa
lininko sūnaus Vinco Vie
vaime, forma ir linija nesinožinskio, muziejus rengia
priešindamos paklūsta meni
mas iš Vienožinskių šeimos
ninko įgeidžiams. Tačiau būna
asmeninių lėšų, nes kol kas
atvejų, kai vaizduotėje įsižie
juo nesidomi nei Rokiškio ra
busi mintis tikrovėje tampa
jono savivaldybės kultūros ta
neįgyvendinama, lyg ją nuo
ryba, nei Lietuvos Kultūros
menininko skirtų neperžen- ministerija.
giama siena. Kartais užsi
J. Vienožinskis gimė 1886
spyrimu, ar |>tdedant kūrinį j '
m.
Obelių valsčiuje. Poeto
šalį kuriam: laikui, tą sieną
pasiseka sugriauti, bet dažnai kun. Antano Vienožinskio
J. Vienožinskis. Autoportretas.'
daug žadėjusi mintis nuvysta sūnėnas, pradžios mokslus ėjo
pumpure, gerai nepražydusi, Obelių ir Rokiškio mokyklose.
J. Vienožinskis nutapė na- tretų, parašė dailės kritikos
išeikvojusi daug kūrybinės Tapybos mokėsi Maskvoje,
Krokuvos
dailės
akademijoje,
tiurmortų,
peizažų, žymių straipsnių, išugdė daug žymių
energijos. Neretai Laniauskas
gilino
žinias
kituose
Europos
kultūros
ir
meno
veikėjų por- Lietuvos dailininkų. (Elta)
dirba prie kelių kūrinių iš kar
meno
centruose,
dalyvavo
Lie
to.
tuvių dailės parodose. Grįžęs į
Linksmų, ironiškų eilėraščių
autorius
Laniauską- labiausiai domi Lietuvą, J. Vienožinskis mo
na gamta. Jis .yra labai jaut kytojavo Rokiškio ir Zarasų
linksmas, ironiškas eiles.
rus net mažiausiems jos pasi gimnazijoje. 1920 m. Kaune
Gimęs Lietuvos Didžiosios
keitimams. Jis regi tai, ko įsteigė Aukštuosius piešimo
Kunigaikštystės pakraštyje —
paprasto žmogaus akis nepa kursus, vėliau tapusius Kauno
Briansko žemėje, po karo ap
stebi, ko kasdieniškai galvo meno mokykla. Čia dėstė,
sigyveno Vilniuje, ilgai dir
jantis mirtingasis nesuvokia buvo direktoriumi. Nuo 1940
bo prekybininkų kooperacijos
ir neįvertina* Toks išskirtinis m. dėstė tuometiniame Vil
įstaigoje ir kartu rase satyri
pastabumas tyra Dievo dova niaus dailės institute (dabar
nius eilėraščius, epigramas.
Vilniaus
Dailės
akademija),
na. Akrilika Rimui Laniaus
Jam
geriau sekasi rašyti rusų
bendradarbiavo
Lietuvos
Dai
kui, atrodo, yra labiausiai prie
kalba.
j
,,".,
širdies, nors jis puikiai valdo lės muziejuje. Mirė 1966 m.
G. Demenokas išleido kelis
ir akvarelę. Jo gamtovaizdžiai Vilniuje.
rinkinius — Diplomuotos šar
yra glostomi saulėtų, vaiskių
kos, Atleiskit, žmonės!, Vai
spalvų ir gaubiami vėsios
gėlėmis Laniauskas
kiek
šingi vargai.
šiaurės padangės.
panašėja į amerikietę Georgia
Gal Draugo šeštadieninio
Pagrindiniai Laniausko kū OTCeeffe, tik OTCeeffe milži
priedo
skaitytojus sudomins
rybos bruožai yra švelnumas, niški žiedai yra daug griežčiau
keli
šmaikštūs,
satyriniai G.
Grigorijus Demenokas.
nuoširdumas, nuosaikumas. apibrėžti, o Laniausko žied
Demenoko
eilėraščiai?
Į lietu
Šios dorybės atsispindi ir jo lapiai dažnai ištirpsta erdvėje,
vių
kalbą
juos
vertė
poetai
G.
asmenyje. I kraštutinumus jis galutinį įspūdį paliekant žiū
Daugelis Lietuvių poetų rašo
Astrauskas,
P.
Raščius,
A.
Panesiveržia. <Jam mielesnis rovo vaizduotei. Rimo La
tik rimtą, net liūdnai skam
.
'
m
santūrumas, kurio jis nesidro niausko gėlių paveiksluose
bančią poeziją, o vilnietis bijūnas.
Algimantas
A.
vi ir dėl to neatsiprašinėja. tikrovė nekaraliauja. Čia vieš
Grigorijus Demenokas —
Naujokaitis
Apskritai, jo linya laisva, patauja gryna fantazija. Tai
lanksti ir taupi, ypač vaizduo gėlės, kurios auga ir žydi tik
jant gėles —j© mėgstamiausią jo vaizduotėj. Tokios jos liejasi
Grigorijus
Demenokas
gamtos dalį. Kampuotesnės li skaidrių spalvų upėmis ir
nijos dažniau: pastebimos tik- drobėj.
APIE ALIEJŲ IR BALZAMĄ
roviškesniuose paveiksluose.
Kurdamas Rimas Laniaus
Žmogaus pavidalas Laniausko
Kai per kiekvieną jubiliejų
kūryboje (bent paskutinių kas naudojasi ne tik savo pa
Mums lieja šventąjį aliejų, —
stabumu
įgytomis
žiniomis,
trejų metų laikotarpyje) yra
Kai ankstų rytą ir vilai
bet
ir
fotografijomis,
laik
gana retas ir, jei užtinkamas,
Svaigina kvapnūs smilkalai...
raščių
iškarpomis,
muzika
ir
jis nėra tikroviškas, bet sku
Kada kiekviena proga skamba
aplamai
visiems
menams
bū
botais ir spalvingais brūkš
Malonūs ausiai ditirambai...
dingomis
savybėmis.
Tai
nėra
niais atpažįstamai suręstas.
Kaip būtų gera ir ramu
vergiškas kopijavimas ar pa
Dar pasirūpint balzamu!
Visada jautrus kūrinio nuo taikavimas, bet sveikintinas
taikai, Laniaaskas ją švelniai, ieškojimas kelių bei būdų, kuo
bet drąsiai reiškia žaismingais tobuliau menu išreikšti savo
SUPRATO
atspalviais. Jis suskaldo vai grynai asmenišką pasaulė
Rašo, baigęs klajones
vorykštę į jos'* sudėtines spal žiūrą mėgstamiausia, priei
Žąsinėlis:
„Lauk manęs!:
vas, jas savotiškai įdomiai su namiausią ir patogiausia tech
O
žąsytė
jam:
„Verčiau
gretina, suderina, perdirba. nika. Rimas Laniauskas sėk
Neskubėk
mielasis!
Čiau!"
Tokius spalvų derinius galima mingai žengia pirmyn, vis dar
būtų pavadinti jo ^Viduržemio ieškodamas sunkiai apčiuo
PILKIS
jūros šviesa', kurią puikiai piamo, retai visiškai patenki
Po vakarienės, po ilgos, —
naudojo prancūzų impresio nančio, bet nepaprastai svar
Kur vilkas maukė, kiek norėjo, —
nistas Claude Monet. Savo baus, savojo „aš".
Už viską zuikis užmokėjo
Iš zuikiškos kuklios algos...
PRINCIPAS
Šiandieną į ne vieno būtį
Įaugo principas giliai:
Gabus gali tu ir nebūti,
Bet padlaižys būt privalai.

•

PIKTI LIEŽUVIAI
Stebėjosi: „Koks iškalbingas!"
O buvo jis tik... liežuvingas.
LIKIMO IRONIJA
Stebėjos, kaip sveikatos jis neprageria
Ne buteliais šinkavo — kibirais.
Į gerklę viskas lindo kaip į pragarą —
Jis gydėsi, o mirė daktarai...
Rimas Laniauskas. Saynes, Que. (Canada). Akrilika.

Dali. Rimas Laniauskas. Jono Dundoro nuotrauka.
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Su pažįstama mokytoja kal skirtų paaugliams (11-15 m.)?
bėjomės apie literatūros dės Kas galėtų sudominti šiuolai
tymo būklę mokyklose. Iš po kinį jaunuolį? Šios problemos
kalbio išryškėjo, kad proble pasiekė ir „Baltų lankų" lei
mos, su kuriomis susiduria dyklą, kuri jau ne pirmus me
šiandien mokytojas, susijusios tus bendrauja su mokytojais.
ne tik su klausimu, kaip įdo Leidykloje gimė idėja leisti bū
miai ir aktualiai pateikti pa tent tokio amžiaus vaikams
augliui literatūrą. Problemos skirtą seriją Nuotykis. Pasiro
gilesnės šaknys, kurios susiju dė dvi šios serijos knygelės:
sios ne tiek su literatūros me Hurbert Ben Kemoun Neapy
todo pritaikymu tekstui ir jo kantos diena ir to paties auto
pritaikymu mokyklai, ar dės riaus antroji knygelė Melų
tymo nesklandumais. Proble diena.
ma kyla iš paties paauglio
Hurbert Ben Kemoun gimė
santykio su knyga. Viena mo Nante, Prancūzijoje. Jau ke — skaitydamas savo mėgsta
kytoja pasakojo, kad pas ją liolika metų jis bendradar mą detektyvą, netikėtai pir
ateina tėvai, atsivesdami savo biauja su Prancūzijos valstybi muose knygos puslapiuose ap
jaunąsias atžalas, ir prašo: niu radiju, rašo pjeses ir de tinka užrašytą knygoje vysto
„Mokytoja, išmokykite mūsų tektyvines bei fantastines no mos kriminalinės istorijos žu
vaikus skaityti!"
veles vaikams. Ir serijos pava diko vardą. Kas atėmė skaity
Neįveikiamas ne literatūros dinimas, ir pasirinkto auto mo malonumą pačiam atrasti
suvokimo,
bet
skaitymo riaus kūriniai nurodo šios se nusikaltėlį?
slenkstis. Kone visą mokinio rijos knygų ypatingumą —
Baigiama rengti trečioji šio
laiką suryja internetas ir tele nuotykis čia pasirodo kaip sa autoriaus knyga Gaudynių
vizorius (tokiais kanalais da votiškas literatūros žanras. diena — tai detektyvinis pa
bar susipažįstama su pasauliu Knygų istorijos išsitenka vie sakojimas, kurį atkuria keli
ir gyvenimu), o knygai vietos no svarbaus įvykio rėmuose: skirtingi personažai. Istorija
nėra: net ne vietos, o knygų nuo netikėtos intrigos užsi nutiko Gregoriui, Lioneliui ir
skaitymo įpročio, tradicijos ar mezgimo iki savo įdomumo Šarlotei, kai jie bandė demas
kultūros — kaip tatai bepava pagreičio nepraradusio pas kuoti nelegalių prekeivių gau
dinsime. Netekę vilties per lapties išnarpliojimo.
ją. Visų trijų knygų bruožas —
orientuoti vaiką, tėvai griebiasi
H. Ben Kemoun įdomus tuo, jau pačioje knygų pradžioje
paskutinio šiaudo — samdo kad kuria savotišką detektyvą skaitytojas uždegamas noru,
privačias (nepigias!) literatū vaikams. Čia yra „nusikalti kuo greičiau išsiaiškinti de
ros pamokas, kad nors pu mas", to „nusikaltimo" tyri tektyvinės painiavos pabaigą.
santros valandos per savaitę mas, nenuspėjami „nusikaltė
Autorius stengiasi net savo
jų vaikas žiūrėtų ne į kompiu lio'' žingsniai ir jaunasis sek kalbą priartinti prie jaunimo
terio ar televizoriaus ekraną, lys. Taip pat įpintos jaunuolių kalbos, mokyklinio žargono
o į knygų raides.
meilės istorijos ir net psicholo (redaktorė — dėsčiusi litera
, Žinoma, papasakota istorija ginės paauglių problemos, tūrą mokykloje — šią kalbą
nėra kasdienis reiškinys (grei pvz., savižudybė. Į istorijas pritaikė prie lietuviško mo
čiau, tai naujas reiškinys Lie nebijoma įvelti tokių gyveni kyklinio žargono). Pateikia
tuvoje), tačiau signalai, kurių miškų motyvų, kaip pyktis, mas nuotykis netampa ilga,
yra ne vienas ir ne du, verčia pavydas ar kerštas. Neapy nuobodžia, kelių savaičių skai
nerimauti. Mokytojai pripa kantos diena susijusi su An tymo reikalaujančia, istorija.
žįsta, kad atitolimas nuo kny tuano kruopščiai planuojamu Gal taip galima pradėti/padėti
gų skaitymo — linkusi didėti kerštu: „Antuanas neleis šį mokytis atrasti skaitymo ma
tendencija.
vakar Virginijai grįžti namo. lonumą?
Kita vertus, susiduriame ir Jo kerštas kruopščiai apgalvo
Kiekvienos knygutės kaina
su pačios knygos problema. tas. Iš pradžių išsiųs anoni — 5 litai. Leidyklos „Baltos
Ką skaityti vaikams, jauni minį laišką, po to ją paseks lankos" adresas: 2001 Vilnius,
mui? Juk knygų skaitymas su ir..." Ir viskas pasisuka pa Mėsinių g. 4.
sijęs ne tik su lietuvių lite čiam keršytojui netikėta link
Jurga Perminaitė
ratūros klasikos ar žymiųjų me.
pasaulinės literatūros kūrinių
Melų dienos herojus Borisas
pažinimu. Jis susijęs su kny svajoja tapti privačiu detekty
gos skaitymu apskritai. Nuėję vu. Ir štai jis netikėtai įve
Lietuvių poetų
į knygyną, ar rasime knygų, liamas į painią knygų istoriją

Jaunimas
priešinosi
sovietiniam
režimui

bando sekti šią pasaką pasau
liui. J. R. Bagušauskas duoda
skaičių ir faktų, kurie rodo,
kad lietuviai visą laiką ne tik
priešinosi ginklu, kas jau
plačiai žinoma, bet ir viso
kiais būdais išsisukinėjo nuo
okupacinės valstybės prievo
BAC.USAUSKAS
lių. Štai autorius rašo: „su
UETVV'OS
dėtingai klostėsi komjaunimo
santykiai su mokytojais, nes
J.U'NIMO
šie vengė politinės veiklos.
Lietuvos pradinėse mokyklose
ir į* »U>(>i»!<nj«
1941 m. gegužės mėn. buvo
7,464 mokytojai, tačiau tik 33
iš jų buvo komjaunuoliai". O
garsiajame mokytojų suva
žiavime jo dalyviai de
monstratyviai giedojo Lietu
Juozapas Romualdas Ba- vos himną vietoj brukamo in
guiauskas. Lietuvos Jaunimo ternacionalo. Dauguma tylė
pasipriešinimas
sovietiniam, jo, kai buvo šaukiama „valio"
režimui ir jo slopinimo*. Lie J. Stalinui. „Priešiškas moky
tuvos Genocido ir rezistencijos tojų nusiteikimas režimui
tyrimo centras (Didžioji g. 17/ išliko, ir vėliau; tai veikė
moksleivius,
formavo
jų
1, LT 2001, Vilnius). 1999 m.
požiūrį
i
režimą",
rašoma
kny
Pastaruoju metu LGGRTC
Algimantas Kezys. „Su savaisiais". Ii knygos Kmpiiuutės.
išleidžia daug gcn; knygų, goje. Mokytojai atsisakinėjo
šnipinėti
savo
kolegas,
jauni
kurioms parašyti r e. kalingos
1967, suimtas 1 narys); nu vardu, iš tiesų dirbo patrine vienerių metų studijos. mas vengė karinės tarnybos. „Lietuvos išvadavimo komite jotinį darbą.
Taip pat intensyvus darbas
Viena iš tokių yra ši J. R.
Jau buvo prisimiršę pokario
buvo
dirbtas ir tarp dvasi tas" (Vad. Aleksas Pašilis, 3
Bagušausko knyga. Tai doku
nariai
suimti,
Klaipėdos
12žiaurumai
ir užaugusi nauja
mentinis veikalas, kuriame ninkų. Dešimtmečiams bėgant oji viu. m-la, 1966-1970); karta, nebemečiusi pokario
apibendrinama dokumentinė senieji kadrai buvo išretinti ir „Laisvę Lietuvai" ( vad. Algir baisybių ir nebeturėjusi bai
medžiaga:
NKVD,
KGB, užauginti nauji. Galima nu das Murauskas, dal. 7 nariai, mės.
J3'
<
TSKP CK, LLKJS CK vieši ir manyti, kad didžioji dalis iš Šilutė, 1972-1973); „Lietuvos
1972-ieji metai.Protestuoda
tų
109,000
agentų
darbavosi
buvę slapti sprendimai, pra
sakalai" (vad. S. Kabašinskas, mas prieš okapacinj režimą,
nešimai ir kt. Autorius pa kaip tik šiose, ideologinėse dal. 7 nariai, Prienų ir Jiezno susidegina Rimas Kalanta.
teikia skaičių, kurie tiesiog srityse.
vid. mtlos, 1975); „Jaunasis Tais pat matais pasirodo
šiurpina. Kad ir toks: sovieti
Knygoje cituojamas NKVD- skautas" ( vad. Margevičius, „Katalikų Bainyčios kroni
nio valdymo metais iš viso NKGB Vilniaus operatyvinio Telšiai, 1981-1982); „Laisvės ka". Kadangi tai vienas su
užregistruota 109,000 KGB sektoriaus 1945.11.06 prane draugija" (vad. Šliukys, Gvaz- kitu nesusiję ivykiai, galima
agentų. Už atliktą darbą šimas, kuriame sakoma, kad dauskas, 15 narių, Nemakščių vertinti, kad tai buvo naujo
jiems buvo atsilyginama, bet „ten, kur nėra NKVD kariuo vid. m-la) ir kt.
pasipriešinimo okupacijai eta
tai nebuvo didelės sumos, menės, gyventojai ir netgi
si
Autorius atkreipia dėmesį, po pradžia.
dažniausiai 20-25-100 rublių. agentai blogai padeda saugu kad paskutiniaisiais dešimt
Nors komjaunimo dokumen
Ir tai verčia dar kartą mui, todėl partizanai gali ak mečiais organizacijų veikla
tai1 rodo, kad Lietuvoje režimo
krūptelėti: kaip buvo nu tyviai veikti. Išvis nebuvo at tarsi ir išsikvepia, jų kuriasi
metais buvo milžiniškas skai
asmeninti žmonės, sutikę už vejo, rašė NKGB, kad apie mažiau, bet reiktų pasakyti,
čius - net 1,5 mln. komjau
grašius, tarnauti šėtonui. Bet pogrindžio rengiamus teroro kad apie 1970 metus kaip tik
nuolių, bet kaip dar septin
kita vertus, kas jiems likdavo. aktus praneštų gyventojai".
suaktyvėja legalusis veikimas. tame dešimtmetyje tvirtino soDažniausiai bodavo išnau
Pasipriešinimo mąstą gali Prasidėjo etnografinių an vietologas P. Babris, tyręs so
dojami į nelaimingus atsitiki ma įsivaizduoti, pateiktis ru samblių, kurie buvo kuriami
vietinio jaunimo problemas,
mus, pavyzdžiui, autoavari sų kariuomenės, kuri buvo prisidengus saviveiklos vysty
daugiau kaip 90 proc. visų
jas, pakliuvę žmonės. Vaira pasiųsta slopinti, kiekį: „1945 mo tikslu, sąjūdis, dešimtys
komjaunuolių
organizacijai
vęs mašiną ir netyčia už m. vasarą su partizanais Lie tūkstančių
žmonių
pa priklausė tik „nominaliai" mušęs žmogų toks vairuotojas tuvoje kovojo 20 NKVD ka judėdavo per Lietuvą Vėlinių
lietuviškai tariant - dėl
buvo pastatomas prieš dilemą: riuomenės pulkų ir 6 pasienio dienomis. Kapinės tapo tik
šventos ramybėse kad galima
sėsti į kalėjimą ar pasirašyti kariuomenės daliniai, apie 10 rais tautos panteonais, jos vi
būtų toliau mokytis, kad ne
raštelį sekti savo bendradar tūkst. stribų. 1946 m. pra sos skendėdavo gėlėse ir ke
persekiotų tėvų ir t.t. Gyveni
bius, gimines ir net šeimos džioje visuose
miestuose, lias naktis toli šviesdavo mas patvirtino, kad komjauni
narius. Labai nedaugelis at apskričių centruose ir 243 tūkstančių
žvakelių
pa mo masiškumas buvo tuščias
sispirdavo kalėjimo baimei. valsčiuose buvo dislokuoti vi švaistės.
Prisiminę
savo muilo burbulas, organizacija,
Nenuostabu, nes kalėjime nie daus arba pasienio kariuo protėvius, lietuviai prisiminė
bent jau Lietuvoje, buvo ku
kas tavęs nematytų, nebūtų menės daliniai ir įgulos, be to, ir savo istoriją. Atsirado lite
riama iš reikalo. Prasidėjus
kam pasiskųsti ir jeigu su ta kovai su partizanais buvo pa ratūros, dainos
būreliai, Atgimimui,
komjaunimo
vim atsitiktų koks „ne naudojami ir Raudonosios ar „žiburėliai", žygeivių klubai,
struktūros
subyrėjo
kaip ne
laimingas atsitikimas", niekas muo* daliniai" (239 psl.). Vien kurie, pasivadinę kokiu nors
buvusios
ir
pėdsako
nepaliko.
nė nesužinotų, kodėl. Už ne Vilniaus srityje 1945 m. buvo sovietinei ideologijai priimti
Audronė V. Skiudaitė
paklusnumą, kiekvienas nu likviduota
113 partizanų
jautė, bus keršijama.
būrių.
Sovietinei rusų valdžiai
Vienas iš šėtoniškos sovieti
99
nio saugumo kūrybos pa teko visus 50 metų intensy
vyzdžių buvo klastojimas. Au viai veikti ir būti budriai. Ne
torius rašo, kad „žinomi buvo nustota tikrinti laiškus,
atvejai, kai buvo platinamos siunčiamus į užsienį, re
mūsų spaudos pavyzdžių. Šį
saugumo klastotės, kuriamos gistruoti rašomąsias maši
kartą norisi bent trumpai ap
„pogrindinės" organizacijos, nėles ir t.t., ir vis dėlto visą
tarti du vėliausius, kartu gau
steigiami ir platinami KGB laiką Lietuvoje egzistavo pasi
tus. Muzikos barų numerius
parengti „pogrindžio" leidi priešinimo organizacijos. Vie
—
2000 m. gegužės ir birželio
niai. Visa tai buvo daroma, nas išaiškinus, susikurdavo
mėnesio
datomis pažymėtus.
kitos,
kartais
tai
būdavo
kad kuo daugiau būtų galima
Šiuose
abiejų mėnesių žur
kultūrinės,
budinusios
tė
užklupti skaitančių ar no
naluose
(jie
turi po 56 pusla
vynės
meilę
ir
skatinusios
rinčių prisidėti žmonių, ir
pius)
sukaupta
daug įdomios
domėtis
Lietuvos
istorija.
taip inscenizuoti priešišką somedžiagos
iš
lietuviškos
bei
• vietinei santvarkai frontą.
Knygos prieduose yra duo
tarptautinės muzikos pasau
Viena vertus, tuomet už damos lentelės, kuriose išvar
lių.
kluptuosius buvo galima tero dytos jaunimo organizacijos,
Gegužės mėnesio, numeryje
rizuoti, gąsdinti ir bandyti išaiškintos nuo pat okupacijos
randame Eglės Černiauskai
įtraukti į šėtonišką veiklą, pradžios iki 1988 m. Štai kele
tės straipsni apie „Ąžuoliuko"
kita vertus, taip saugumo tar tas organizacijų, veikusių
chorą, minint šio berniukų ir
nautojai susikurdavo sau dar vėlesniais
metais:
Vlado
jaunuolių
choro keturiasde
bo barą: kuo daugiau priešų, šipaičio grupė Vilniuje (1963šimtmetį. Čia atskirai įrašo
tuo daugiau darbo ir nuo 1964), „Nepriklausomos Lie
pelnų.
tuvos atkūrėjai" (vadovas Juo
Visada miela gauti Vilniuje ma ir apie dabartinį šio
zas
Giedraitis,
dalyvavo
5
na
gražiai leidžiamo žurnalo Mu pasižymėjusio choro meno va
Šiandien Rusijos valstybi
riai,
vienas
suimtas,
Kap
zikos barų naujus numerius. dovą Vytautą Miškinį.
ninkai įsižeidžia, kai lietu
Žurnalo puslapiuose yra Au
sukas,
1966-1967);
„Lietuvos
Šis žurnalas per porą metų iš
viai prašo atlyginti okupacijos
dronės
ZigaityU'S atsisveikfpozityvistų
solidarumas"
(va
kuklaus
leidinio
yra
išsivystęs
padarytą žalą. Jie sako, kad
nimas
su
netikėtai mirusiu
dovas
Jonas
Žukauskas,
daly
į
vieną
puikiausiai
(išvaizdos
lietuviai patys pasiprašė į So
smuikininku
Raimundu Kati
vavo
8
nariai,
Vilnius.
1963ir
turinio
prasme)
atrodančiu
vietų sąjungą, dar ir šiandien

Nauji „Muzikos barų
numeriai

kūryba

liumi, pavadintas „Perpetuum mobile... į amžinybę".
Šiame numeryje išspaus
dintas, visą puslapį užiman
tis, laiškas Lietuvos preziden
tui Valdui Adamkui, Seimo
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui ir ministrui pirminin
kui Andriui Kubiliui. Laišką
pasirašė 18 Lietuvos muzikos
srities žymūnų. Jame val
stybės vyrų prašoma padėti
išsaugoti Lietuvos muzikinės
kultūros plėtrai, muzikos isto
rijai ir kultūros reprezentaci
jai aktualų ir reikšmingą
žurnalą Muzikos barus ir jo
leidybai 2000-siais metais
skirti 100,000 litų finansinę
paramą.
Birželio mėnesio numeryje
dauguma medžiagos skirta
ketvirtojo Vilniaus festivalio
atlikėjams bei kūriniams pa
minėti. Tarp kitų dalykų čia
rašoma ir apie birželio 25 d.
šio festivalio rėmuose pasta
tytą naują lietuvišką operą
„Lokys" bei jos autorių kom
pozitorių Bronių Kutavičių.
Du puslapiai skirti gegužės
26 d. Savo 80-jį gimtadienį
šventusiam čikagiečiui so
listui Stasiui Barui. Ta pro
ga išspausdinta muzikologės
Onos Narbutienės parašytos
knygos Stasys Baras ištrauka,
kurioje pasakojama apie ge
riausius šio žymaus išeivijos te
noro kūrybinės veiklos metus.
Rašinys papuoštas nuotrauko
mis, šalia St. Baro vaizduo
jančiomis V. Jakubėną. A.
Kalvaityte. J. Nauragį, A.
Dambrauskaitę. Paminėtas ir
šios knygos pristatymo vaka
ras, įvykęs birželio 8 d. Lietu

vos Menininkų rūmuose.
Kiekviename žurnalo nu
meryje yra ir platus skyrius —
„Panorama", kuriame suglaus
tai apžvelgiami įvairūs muzi
kiniai reiškiniai. Birželio mė
nesio numeryje „Panoramoje"
muzikologė Jūratė Vyliūtė
pristato monografiją apie Či
kagoje gyvenusį ir čia mirusį
kompozitorių Vladą Jakubė
ną.
Dar viena Muzikos barų
žurnalo naujanybė yra tai, jog
prenumeratoriai kartu gauna
ir žurnalo leidėjų leidžiamas
kompaktines plokšteles. Su
ankstesniais numeriais atke
liavo 1999 m. „Didysis muzikų
paradas", tiksliau pasakius,
tokiu vardu vykusio maratoni
nio koncerto fragmentai. Taip
pat gauta ir 1999 m. Tarptau
tinio M. K. Čiurlionio pianistų
ir vargonininkų konkurso lau
reatų įgroti kūriniai.
Su gegužės mėnesio nume
riu gauta jauno smuikininko
Vilhelmo Čepinskio ir pia
nistės Guodos Gedvilaitės
kompaktinė plokštelė jSalut
D'Amour", o su birželio — reli
ginės muzikos kūriniai. „Psal
mės" („Priimk mano maldą, o
Dieve").
Muzikos barų žurnalą gali
ma užsiprenumeruoti ir užsie
nyje. Oro paštu siunčiant, pre
numerata kainuoja 60 dol.
metams, kaip rašoma, didžiąja
dalį šios sumos reikia išleisti
pabrangusioms oro pašto iš
laidoms apmokėti. Adresas:
Gedimino pr. 32-2, 2001 Vil
nius. Lietuva.
Ed. Šulaitis

latviškai

Šią vasarą, viešėdama Vil
niuje, poetė Vitalija Bogutaitė
gavo siuntinuką iš Rygos. Jau
na poetė Daiga Lapane, tik šį
pavasarį gavusi Latvijos uni
versiteto filologijos magistrės
diplomą, atsiuntė leidyklos
Garą Pupa neseniai išleistą
savo poezijos rinktinę Maditacija smilšu pulksteni (Medita
cija smėlio laikrodyje). Beveik
pusę knygos užima į latvių
kalbą išversti lietuvių egzodo
poetų Leonardo Andriekaus ir
Vitalijos Bogutaitės eilėraš
čiai. Siuntoje įdėtame laiške
Daiga Lapane rašo, jog imtis
šių vertimų ją paakino, kad
iki šiol Latvijoje labai mažai
išversta lietuvių egzodo lite
ratūros.
Didžiąją dalį vertimų sudaro
V. Bogutaitės eilėraščių ciklai
Laikui ir Kelionė iš 1998 m.
„Vagos" leidyklos išleistos šios
poetės eilėraščių knygos Ke
lionė, sudarytos iš egzilyje
išleistų jos rinkinių. J latvių
kalbą išverstas ciklas Kelionė
— naujausias iki šiol išspaus
dintas V. Bogutaitės eilėraščių
ciklas, kuriame, pasak poeto
Marcelijaus Martinaičio, ypač
pasireiškia pastangos svetur
išlikti savimi. ,
Vertėja D. Lapane pripa
žįsta, kad V. Bogutaitės poezi
jos tematika ir nuotaika jai la
bai patinka, ypač jaučiama
vandens stichija.
D. Lapane knygoje taip pat
įdėtas, į latvių kalbą išvers
tas, L. Andriekaus eilėraštis
„Galaktikos".
Algimantas
A Naujokaitis
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Naujoji lietuvių
muzika
Čiurlioniui

Leidiniai
Vytautas Cinauskas
TIK NEPALIK ŠIOJ ŽEMĖJ

KERŠTO

Kiek dar gyvensi, tremtiny?
Metus, kitus — duos Dievas — dešimt...
Ir ką iš to, kuo gyveni,
Paliksi čia — ką išsineši...
Palik čia viską, tremtiny:
Tėvynės meilės ugnį karštą,
Tremties dainas sąsiuviny,
Tik nepalik šioj žemėj keršto.
Tik nepalik piktumo tiems,
Kas po gimtinę pyktį sėjo.
Kiekvienas savo atsiims.
Tik tu nebūki jiems teisėjas.
Dar nepalik tokios ežios
Per žemės nuskriaustos lopelį,
Kuri vėl lemtų nuo pradžios
Vaikams nueiti mūsų
kelią.
Ir žemės pasilik tik tiek,
Kiek jos užkibs ant tavo karsto...
Mylėk, kovok, atleisk, kentėk,
Bet nepalik šioj žemėj keršto!
Iš leidinėlio Lapteviečiai

Šio leidinio fotografijas au
torius sukūrė, lankydamasis
įvairių Lietuvos vietovių ka
pinėse 1999 m. liepos mėnesį.
„Postscriptum" skyrelio kny
gos gale autorė Rūta Mėlinskaitė.

Leidinys liudija ir
kaltina

Laptevų jūros tremtinių broli
ja „Lapteviečiai".
Lietuviai
Arktyje. Vilnius. 2000 m.
Sudarė Jonas Markauskas
ir Jonas Rytis Puodžiūnas.
Viršelio nuotrauka
Arūno
Vytinto; įžangos žodis Vytauto
Landsbergio. Knygos tekstas
fiefuvių, anglų ir rusų kalba.
Laptevų jūros tremtinių broli
ja „lapteviečiai" šį leidinį ski
ria tarptautiniam kongresui
„Komunizmo nusikaltimams
įvertinti", vykusiam š.m. va
sarą Vilniuje. Leidiniui pa
naudoti D. Grinkeviciūtės prisiminimai-paliudijimai Lietu
viai prie Laptevų jūros ir Gin
tauto Martynaicio piešiniai
„Ledo vaikystės prisimini
mai", taip pat išspausdinti
Knyga didelio formato, kaip
Trofimovsko salos tremtinių daugelis A. Kezio leidinių, 136
sąrašai.
psl., labai puošniai išleista. Be
Tai leidinys, kuris aki minėtos žodinės Mėlinskaitės
vaizdžiai liudija ir kartu kalti užsklandos, yra paties auto
na sovietinio režimo vykdytą riaus įvadas ir vienas kitas
lietuvių tautos genocidą, ne intarpas, interpretuojantis jo
tik taikliu ir šiurpą keliančiu nuotaiką, vaikščiojant ir foto
Grinkeviciūtės žodžiu, bet ir grafuojant Mirusiųjų miestus.
labai efektingais Martynaicio Tačiau ir be šių priedų leidi
piešiniais.
nys padvelkia liaudiškai rim
Kartu su l i u o nemažo for tu, ramiu susikaupimu, kūry
mato, 109 psl. leidiniu, mus biškumu, pagarba mirusiems
pasiekė lankstinukas-leidinė- artimiesiems ir tikėjimu, kad
lis Lapteviečiai. Tai tarytum mirtis vis tik nėra pabaiga.
Lietuviai Arktyje santrauka,
Katalogo-knygos
turinys
gausiai iliustruota nuotrauko padalintas į 17 skyrių — 18mis (kelios spalvotos) ir lapte- asis 128 fotografijų sąrašas.
viecių prisiminimų ištrauko
mis. Tiek priekinio, tiek
užpakalinio viršelio antrojoje
kelionė
pusėje yra tremtinio poeto Vy Nuotaikinga
tauto Cinausko eilėraščiai
į praeitį
(vieną jų čia spausdiname).
Nors šis leidinėlis paruoštas
tik lietuvių kalba, bet jo prie
Kelionė į paslapčių šalį
das (be iliustracijų), susegtas
atskirai — yra angliškas.
„Lapteviečių" brolijos adresas:
Studentų 48A — 305, Kaunas
3028, Lietuva.

Algimantas Kezys. „Transfiguracya". I i knygos Kapinaitės.
Čikagoje).„Viena iš nelauktų gyveni
mo kelionių buvo ta, kurios
nepasirinkau, bet į ją buvau
likimo išblokštas 1944 metų
rudenį iš Šilalės gimnazijos
aštuntosios klasės suolo; pate
kau į svetimus kraštus, apie
kuriuos nesvajojau, jų ne
troškau, o juose gyvendamas
jaučiau gimtosios žemes ilgesį
ir sielojausi, netekęs jaunystės
dienų..." Taip apie savo „gy
venimo keliones" rašo šios
knygos autorius savo žodyje.
Kadangi jam teko daug keliau
ti, daug patirti, daug maty
ti, tai tų kelionių fragmentais
dalinasi ir su skaitytojais.
Vis tik, nepaisant, kaip au
toriui buvo įdomu pakeliauti
po „paslapčių šalis", jis savo
šilčiausius žodžius skiria apsi
lankymui Lietuvoje, savo pa
sakojimus perpindamas nos
talgiškais atsiminimais iš jau
nystės.
Knygą malonu skaityti, nes
J. Končiaus stilius lengvas,
paprastas, be jokių „rašytojiškų pretenzijų" — tai šiltas
artimo draugo pasakojimas,
pasidalinimas jausmais ir
įspūdžiais.

Vaikeli, mokinkis,
lietuviu^ vadinkis...
Tai
Maironio
eilėraščio
žodžiai iš posmelio, kuriuo nu
sakytas leidinio Lietuviškasis
švietimas Šiaurės Amerikoje ir
turinys, ir paskirtis.
Šio stambaus, gausiai nuo
traukomis iliustruoto, kruopš
čiai paruošto, 756 psl. leidinio
redaktoriai yra Juozas Masilionis ir Stasė Petersonienė.

Išleido Pecagoginis lituanisti
kos instituas, Chicago, 2000
m. Leidiro. parėmė Lietuvių
fondas ir. gausūs aukotojai.
Tiražas 80* egz. Kaina 30 dol.
Leidėjo acresas: Pedagoginis
lit. mstitilas, 5620 S. Claremont Ava] Chicago, IL 60636,
USA.
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LISTUVIŠKASIS
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Keliais sakiniais apibūdinti
šį stambi: ir svarbų leidinį ne
tik neįmanoma, bet būtų di
delė žala ir redaktoriams, ir
leidėjui, ir pagaliau visiems li
tuanistinių mokyklų darbuo
tojams, kurie kelis dešimtme
čius dėjo (ir tebededa) tiek
pastangų kad lietuvybė neiš
nyktų jaunosiose kartose, ku
rios gimė ir augo toli nuo savo
kilmės krašto Lietuvos. Tad
prie platesnės recenzijos grį
šime rudeniop, kai šeštadieni
nis Drauco priedas po rug
pjūčio mėnesio atostogų vėl
bus leidžiamas. Kadangi kny
ga ant redakcijos stalo atsira
do tik preš porą dienų, pasi
tenkinsime vien ją paminėję,
pasidžiaugę šio milžiniško
užmojo išsipildymu ir pasvei
kinę redaktorius.

•

Juozas Končius. Kelionė į
paslapčių šalį. Naujasis am
žius.
Kaunas.
2000
m.
Minkštais viršeliais, 152 psl.,
užsakymo Nr. 75 (knyga gau
nama ir Draugo knygynėlyje

Pasitikdama Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio gimi
mo 125-ąsias metines, Čika
goje veikianti Amerikos Lietu
vių meno draugija, kartu su
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Kultūros taryba, Lietu
vos Kompozitorių sąjunga ir
Vilniaus valstybiniu styginiu
kvartetu, remiant Lietuvos
Kultūros ministerijai ir Lietu
vos ambasadai Amerikoje, su
rengė šioms metinėms skirtą
naujų kūrinių konkursą.
Šis konkursas yra ypatingas
lietuvių muzikinio gyvenimo
įvykis. Tiesa, toli gražu nebe
pirmą kartą šiuolaikiniai lie
tuvių
kompozitoriai
rašo
Čiurlioniui skirtus kūrinius —
Čiurlionio asmenybė ir kūryba
yra toji paslaptis, kuri skatina
vis naujas kūrėjų kartas grįžti
prie jos ir pabandyti iš naujo
ją įminti. O nauja yra tai, kad
bene pirmą kartą istorijoje
Lietuvoje gyvenantys kompo
zitoriai sulaukia pasiūlymo
rašyti kūrinius „iš už Atlanto"
— ir ne tik pasiūlymo, bet ir
materialinio paskatinimo bei
parašytų kūrinių
atlikimo
Amerikoje. Nemažiau dėmesio
vertas faktas yra veikliosios
Čiurlionio giminės atžalos ini
ciatyva?: šio konkurso sumany
tojas ir pagrindinis vykdyto
jas, Amerikos Lietuvių meno
draugijos direktorius, pianis
tas Rokas Zubovas yra Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio
proanūkis.
Taigi, pasak konkurso nuos
tatų, jo tikslas — paskatinti
naują žvilgsnį į Čiurlionio
kūrybą, įvertinti šį korėją ne
vien kaip istorinį lietuviškos
kultūros paveldą, bet ir kaip
gyvą, naują, kūrybingumą
skatinančią, galią, taip pat
pristatyti Čiurlionio fenomeną
Amerikos klausytojams. Atsi
žvelgiant į Čiurlionio kūrybinį
palikimą, naujus
kūrinius
buvo pasiūlyta rašyti styginių
kvartetui ir fortepijonui, kaip
dviem Čiurlionio instrumen
tinėje kūryboje vyravusiems
žanrams, suformuojant iš jų
naują — fortepijoninio kvinte
to (fortepijonas ir styginių

F. Jakubausko kūrinys, eksponuojamas „American Tapestry Biennial IIP parodoje: „Atspindiiai vėjuje".

i

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
kvartetas) arba fortepijoninio
seksteto (fortepijonas 4 ranko
mis ir styginių kvartetas) —
atlikėjų ansamblį.
Pirmoji konkurso premija
(5,000 Lt = 1,250 dol.) paauko
ta D. Stakytės-Anysienės ir A.
Stakytės-Užgirienės — jų tė
velio Petro Stakės atminimui.
Antroji premija (4,000 Lt =
1,000 dol.), finansuota Gra
žinos Liautaud — tėvelio Pet
ro Gudaičio atminimui. Tre
čioji premija (3,000 Lt = 750
dol.) altisto Jurgio Fledžinsko
atminimui, finansuota jo gimi-

Namelis (Druskinlnkuoae), kuriame gimė Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis. Pranės Autients nuotrauka.

Lietuvio
tekstilininko
laimėjimas
JŠiuo metu Amerikoje, vyksta, kas antri metai ruošiama,
paroda, pavadinta „American
Tapestry Biennial III". Joje
dalyvauja Amerikos, 'Kanados,
Vengrijos, Šveicarijos ir kitų
kraštų tekstilės meistrai. Pa
rodai buvo pasiūlyta keli
šimtai kūrinių, i i kurių verti
nimo komisija atrinko 27 dar
bus —- tarp jų ir Lietuvos teks
tilininko Felikso Jakubaus
ko.

Žingsnis link
transcendencijos
Algimantas Kezys.
Kapi
naitės. Transcendencijos link.
Išleido Galerįja, Stickney, Illi
nois, 2000 m. Tai Algimanto
Kezio
fotografijų
parodos
„Kapinaitės — Transcenden
cijos link" katalogas. Tiražas
500. Leidėjo adresas: 4317 S.
Wisconsin Ave, Stickney, IL
60402-4261 USA.

DRAUGAS

F. Jakubauskas yra 1998 m.
Lietuvos Valstybinės kultūros
ir meno premijos laureatas,
per 20 kūrybos metų dalyva-

vęs daugiau nei 120 parodų
Lietuvoje ir užsienyje. Jis yra
surengęs vienuolika personali
nių parodų, o F. Jakubausko
tekstilės darbų įsigiję Lietu
vos bei užsienio muziejai, pri
vatūs kolekcionieriai, Pasaulio
bankas Vašingtone, Jaunimo
teatras Vilniuje, Kultūros in
stitutas Vilniuje ir daug kitų.
„American Tapestry Bien
nial III" paroda buvo atidary
ta Nothern Kentucky universi
tete š.m. gegužės 25 d., ten
veikė apie mėnesį laiko, vėliau
perkelta į Bayeiuc galeriją,
Denver, Colorado, kur veiks
iki rugsėjo 4 d.

nių, gyvenančių Amerikoje.
Konkurso komisija, į kurią
įėjo Amerikos Lietuvių meno
draugijos, Lietuvos Kompozi
torių sąjungos, Lietuvos Kul
tūros ministerijos ir Vilniaus
valstybinio styginių kvarteto
atstovai, š.m. liepos 24 dieną
iš dešimties atsiųstų kūrinių
atrinko tris — anonimiškai
vykusio konkurso nugalėtojus:
Pirmąją vietą laimėjo jaunes
niosios kartos kompozitoriaus
(g. 1964) Remigijaus Merkelio
kompozicija „MiKonst" fortepi
jonui ir styginių kvartetui;
antrąją — Mindaugo Urbaičio
(g. 1952) „Ramybė" fortepijo
nui ir styginių kvartetui, tre
čiąją — Vytauto Barkausko (g.
1931) „Karalaitės kelionė" for
tepijonui keturiomis rankomis
ir styginių kvartetui.
Konkurso laureatų apdova
nojimas ir jų kūrinių premje
ros įvyks festivalio „Druski
ninkų vasara 2000" (kurį or
ganizuoja Lietuvos naciona
linė filharmonija ir Lietuvos
muzikų rėmimo fondas) metu,
rugpjūčio 5 dieną Druskinin
kuose, „Lietuvos" sanatorijoje.
Vėliau šie kūriniai skambės
Pažaislio festivalyje Kaune
(rugpjūčio 6), Nidoje (rugpjū
čio 8), Juodkrantėje (rugpjūčio
9), Palangoje (rugpjūčio 10),
taip pat — didžiausiame
šiuolaikinės muzikos festiva
lyje Lietuvoje „Gaida" (Vil
niuje, spalio 16).
Amerikoje šie kūriniai (kar
tu su paties Čiurlionio muzi
ka) bus pristatyti Pasaulio lie*
tuvių centre Lemonte (lap
kričio 3), Chicago University
(lapkričio 5), Boston University (lapkričio 7) ir keliuose ki
tuose Amerikos miestuose.
Kūrinius atliks pianistai So
nata Deveikytė-Zubovienė ir
Rokas Zubovas bei Vilniaus
valstybinis styginių kvartetas
(Audronė Vainiūnaitė — smui
kas, Artūras Šilalė — smui
kas, Girdutis Jakaitis — altas,
Augustinas Vasiliauskas —
violončelė).
Linas P a u l a u s k i s

