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Nauja lietuviška opera
J

Baigiantis praėjusios vasa
ros teatriniam sezonui, Lietu- 

» vos Operos ir baleto teatras 
vilniečius ir jų svečius pak
vietė į naujos lietuviškos dvie
jų veiksmų operos „Lokys” 
premjerą. Librete pagal tokio 
pat pavadinimo prancūzų ra
šytojo Prosper Merimee nove
lę parašė Aušra Marija Sluc- 
kaitė-Jurašienė. Opera pasta
tyta pagal specialų „Vilniaus 
festivalis — 2000” užsakymą 
ir įėjo į jo programą.

Aušra Marija Jur :enė.

Naujoji opera — tai svarbus, 
neėilįijiš įvykis ne tik minėto 
teatro, bet ir visos Lietuvos 
teatrinio gyvenimo įvykis. 
Juk jau bene 10 metų Operos 
ir baleto teatre nebuvo naujos 
originalios lietuviškos operos 
premjeros. Įspūdį sustiprino 
ir tai,- kad operą sukūrė, 
parašė iškilus Lietuvos kom
pozitorius Bronius Kutavi
čius, kurį, pasak teatrologės 
Rūtos Goštautaitės, pelnytai 
galima pavadinti kultine nau
josios lietuvių muzikos figū
ra. Dar viena aplinkybė, pa
skatinusi didelį susidomėjimą 
naująja opera — ją režisavo 
patyrimą New Yorko, kitose 
pasaulio scenose turintis, re
žisierius Jonas Jurašas, kurio 
atvykimas į Lietuvą, nauji 
režisūros darbai, Lietuvos 
teatruose visuomet sukelia 
Vilniaus teatrologų sujudimą, 
gyvą publikos susidomėjimą. 
Pagaliau, šios operos pastaty
mas Vilniaus scenoje gali pa
traukti ir išeivijos dėmesį — 
juk pagal P. Merimee novelę 
„Lokys” ir poetės Vitalijos Bo- 
gutaitės libretą kompozito
rius D. Lapinskas šią operą 
19f’G m. pastatė Čikagoje, Ma
ria gimnazijos salėje išeivijos 
Jaunimo kongreso proga. 
Beje, premjeroje buvo čika- 
giškio „Lokio” libreto autorė 
V. Bogutaitė, mačiau taip pat 
gerą būrį tuomet Vilniuje 
viešėjusių čikagiečių, tarp ku
rių, ko gero, buvo ir D. La
pinsko operos žiūrovų, o gal
būt ir atlikėjų.

Pilnutėlė, sakyčiau — per
pildyta — Operos ir baleto 
teatro salė entuziastingai, 
karštomis ovacijomis sutiko 
„Lokio” premjerą. Kompozi
toriaus, režisieriaus, dirigen
to M. Staškaus, orkestro, so
listų, kitų operos statytojų ir 
atlikėjų pastangas palankiai 
įvertino teatro kritikai, gerų 
atsiliepimų papylė spauda. 
Štai tik kelios Vilniaus laik
raščių straipsnių ir atsiliepi
mų antraštės: „Merimee per
sonažai virto lietuviškos ope
ros „herojais”, „Vilniaus fes
tivalyje — sensacija premje

ra”, „Režisieriaus Jono Jurašo 
poetinė vizija”, „Įvykis — ir 
lauktas, ir netikėtas”.

Kompozitorius B. Kutavi
čius savo oratorijose, ankstes
nėse operose inspiravęs ir sa
vaip išryškinęs mitologinę, ar
chainę lietuvių muzikos tradi
ciją, dar prieš šios operos 
pastatymą žurnalistams pri
pažino, kad jis su noru ėmę
sis P. Merimee novelės „Lo
kys” siužeto, dvelkiančio mito
loginėmis senosios Žemaitijos 
paslaptimis. Tiesa, A. M. 
Sluckaitė-Jurašienė gerokai 
nutolo nuo šios novelės siuže
to, ją panaudojo tik kaip libre
to rėmus, tarp kurių lyg 
išblunka barbarybės ir civi
lizacijos susidūrimas. Kad A.
M. Jurašienės libretas gerokai 
skiriasi nuo Čikagoje pastaty
to „Lokio” pripažino ir ano li
breto autorė V. Bogutaitė, pri
durdama, kad jame net įvesti 
nauji personažai, kurių nebu
vo P. Merimee novelėje.

A. M. Jurašienės libretą 
prie P. Merimee novelės sten
gėsi priartinti kompozitorius 
B. Kutavičius. Kad labiau 
išryškėtų žmogaus — lokio — 
grafo Šemetos dualizmas, B. 
Kutavičius sumanė Antrinin
ko (akt. M. Žemaitis) perso
nažą.

Komp. Bronius Kutavičius.

Kompozitoriui, be abejo, bu
vo priimtinas A. M. Jurašie
nės libreto personažas — vie
naakė Senė, kurios vaidmenį 
atliko senųjų liaudies dainų 
atlikėja Veronika Povilionie
nė.

Pasak teatro kritiko J. A. 
Krikštopaičio, jos natūralus 
balsas — grynuolis operoje ta
po neatskiriama B. Kutavi
čiaus muzikos dalimi ir kū
rinio pirmapradiškumo įsikū
nijimu. Iš čia veržiasi burtų 
bei magijos versmė. A. M. Ju
rašienės librete j Žemaitiją iš 
Karaliaučiaus atvykęs pro
fesorius (akt? V. Prudnikovas) 
įžengia į mito erdvę, kurioje 
ta vienaakė Senė ir nebylus 
dvaro tarnas (akt. Č. Stonys) 
saugo prieš daugelį metų čia 
įvykusios tragedijos paslaptį 
ir tik jie žino, kas atsitiko se
najai grafienei ( akt. I. Lina- 
burgytei), kas iš tiesų yra jau-, 
nas grafas Šemeta (akt. V. 
Juozapaitis) — žmogus ar 
žvėris. Ypač svarbus vaidmuo 
tenka grafo sužadėtinei Juli
jai (akt. I. Zelenkauskaitei- 
Brazauskienei). Jei P. Meri
mee novelėje ji paika, šalta, 
abejinga, tai A. M. Jurašienės 
librete, pasak teatrologės R.’ 
Goštautaitės, ji — dangaus ir 
požemio pasaulio harmonijos 

simbolis. Grafas Šemeta tarsi 
įstrigęs tarp šių dviejų pa
saulių, bet jį nenumaldomai 
traukia dangiškoji sfera, ku
rią įkūnija Julija. Tame mito
loginiame pasaulyje neįma
noma paveikt ar apgauti Liki
mo, kurį ryškiai pranašauja 
vienaakė Senė. Taip scenoje 
susikryžiuoja gyvenimo ir 
Mirties dvikova, operai tei
kianti ryškų tragizmo atspal
vį.

Dar prieš repeticijas kom
pozitorius B. Kutavičius sa
kė, kad su „Lokiu” jis norėtų 
grįžti į tradicinę operą, kokios 
buvo rašomos 19 amžiuje. 
Teatro kritikų nuomone, vis 
dėlto ir šioje operoje savitas 
B. Kutavičiaus talentas prasi
veržia iš „amžinųjų tiesų”, iš 
tradicinės operos ribų. Pasak 
teatro kritiko J. A. Krikšto- 
paičio, dėl to opera „Lokys” 
nepralaimėjo. Atvirkščiai! At
sisakius tradicinių arijų, skir
tų operos žvaigždžių kultui, 
kitų tradicinių žymių, pratur
tėjo visas veikalo muzikinis 
turinys. Iš orkestro duobės 
kyla įspūdinga garsų ir pa
slapties prisodrinta, magija. 
Įsiliedama į sceną, ji čia lipdo 
antrąjį lygmenį,. įsukantį vei
kėjus į ritualizuotą koliziją ir 
dramatinių akistatų vprpetą.

Vienaakės Senės liaudiški 
ūbavimai, į operos muzikinį 
audinį įsipynusios senovinės 
giesmės, man pasirodė tarsi 
B. Kutavičiaus muzikai bū
dingos oratorijos „Paskutinės 
pagonių apeigos”, „Iš jotvin
gių akmens”, kitų jo kūrinių 
atgarsiai.

Salė sukluso, nuščiuvo, kai 
finalinėje operos scenai nu- 
grimzdant į tamsą, tarsi iš to
li, iš senų laikų, iš tylinčios 
muzikos gelmių, pasigirsta ra
miai, tyliai prancūzų (origina
lo) kalba skaitoma P. Merimee 
novelės pabaiga. Tai iŠ tiesų 
emocingai stiprus operos fina
las.

Režisierius Jonas Jurašas.

Kompozitorius B. Kutavi
čius po premjeros man sakė, 
kad dėl šio finalo jam tekę ge
rokai pasiginčyti su režisie
riumi J. Jurašu, įrodinėjusiu, 
kad to novelės fragmento ne
verta skaityti. Vis dėlto, nulė
mė kompozitoriaus pozicija, 
ir, teatrologų nuomoje, opera 
iš to tik laimėjo, finalo įspūdis 
žymiai padidėjo.

Vis dėlto teatrologai pripa
žįsta, kad „Lokyje” dominuoja 
režisūra, tvirta J. Jurašo ran
ka, kaip visuomet aiški jo pas
tatymo idėja, jo poetinė vizija. 
Tai pripažindama, žinoma te
atro kritikė I. Aleksaitė sa
vaitraštyje 7 meno dienos ra
šė: „Stebina aukštas jurašiš- 
kos režisūros lygmuo. ‘Lokys’

Iškilioji Lietuvos operos solistė Irena Milkevičiūtė, kuri kartu su 
Mindaugu Žemaičiu atliks programą dienraščio Draugo rudeni
niame koncerte, rugsėjo 17 d. Mothec McAuley gimnazijos salėje, 
Čikagoje.

I

Svajonės paprastos:
dainuoti tai, ką nori
Į Loretos Povilionienės klausimus atsako dainininkas 

Mindaugas Žemaitis

Spalio mėnesio pradžioje 
planuojamos Jūsų ir Lietu
vos operos primadonos Ire
nos Milkevičiūtės gast
rolės Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, kurias organi
zuoja JAV LB Kultūros ta
ryba (pirmininkė Marija 
Remienė). Draugo skaityto
jams ir busimiesiems Jūsų 
klausytojams įdomu dau
giau apie Jus sužinoti.

1997 m. baigiau magist- 
rantūros studijas pas prof. 
Virgilijų Noreiką, teko koncer
tuoti Austrijoje (1995 ), Vokie
tijoje (1996, 1997), Danijoje 
(1996), su Muzikos akademi
jos orkestru bei choru „Dobi
las”, Lietuvoje koncertuota su 
pagrindiniais simfoniniais or
kestrais: Lietuvos kameriniu, 
Lietuvos valstybiniu simfoni
niu, Nacionalinio operos ir ba
leto teatro orkestru bei Muzi
kos akademijos kameriniu 
ansambliu „Arsenalas”. Lietu
voje koncertuoju nuo 1993 m.

Taip pat tekę dalyvauti ir 
operų pastatymuose. Lietuvos 
nacionaliniame operos ir bale
to teatre Žermono partiją dai
navau „Traviatoje”, dalyva
vau „Trubadūro” pastatyme. 
Tokie stambesni darbai, bet 

savaip rafinuotas, skoningas, 
pasižymi nepriekaištingu me
niniu skoniu, griežtu saiko 
jausmu, įsigilinimu į kiekvie
ną charakteri, personažo rū
bo detalę, spalvų derinį*.

Pažymimas taip pat išradin
gas scenografo M. Navako, 
kostiumų dailininkės S. 
Straukaitės darbas.

Naujo žiūrovų antplūdžio 
laukiama netrukus prasidė- 
siaąėiame šio teatro naujaja
me sezone. Numatomi bent 
keturi operos „Lokys” pastaty
mai.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

apskritai savo, kaip solisto, 
darbo pradžią įvardinčiau 
darbą Latvijoje. Maestro G. 
Rinkevičius pakvietė į Cesare 
Franko oratorijos „Le’s Beati- 
tudes” premjerą, ir būtent 
tada prasidėjo mano - operos 
solisto - kelias. Po to Latvijos 
nacionalinio operos ir baleto 
teatro vadovas Andrejs Zagars 
pakvietė dalyvauti keliuose 
savo teatro pastatymuose. Ten 
taip pat dainavau Žermoną 
„Traviatoje”, 1997 m. dalyva
vau su šiuo Latvijos teatro 
spektakliu gastrolėse Olandi
joje. Latvijoje dainavau Don 
Carlose Di Posa, „Madam Be- 
terfly” - Sharples, taip pat 
operos „Don Giovani” premje
roje - Don Giovani partiją. Su 
šiuo spektakliu pernai gastro
liavau Izraelyje. Taigi, kol kas 
negaliu pasakyti, kad dirbu 
tik Latvijoje ar tik Lietuvoje, 
nes kol kas aiškaus statuso 

Pirmą kartą i JAV atvyksta dainininkas Mindaugas Žemaitis. Jis 
dalyvaus dienraščio Draugo koncerte rugsėjo 17 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet, kartai so soliste Irena Milkevičiūte.

neturiu ir čia, ir ten, dirbu pa
gal autorines sutartis.

Kur Jums, kaip laisvam 
menininkui, solistui, pasi
rodė geriau - Latvijoje ar 
Lietuvoje?

Tiek pasiūlymai dalyvauti 
Latvijos teatro pastatymuose, 
tiek Lietuvos man buvo labai 
malonūs. Be abejo, jeigu gau
čiau vienodus pasiūlymus 
dirbti Latvijoje ir Lietuvoje, 
net kalbų nebūtų - rinkčiausi 
Lietuvą, bet kol kas dar nega
liu sau leisti pasiduoti senti
mentams gyventi ir dirbti tik 
tėvynėje - reikia dirbti ir 
užsidirbti pragyvenimui.

Kol kas spėju ir ten, ir ten ir 
važiuoju, kur pakviečia, kur 
tinkamas repertuaras. Kol kas 
dar negaliu rinktis dainuoti 
tik tai, ką norėčiau. Tikiuosi, 
ateis laikas, kai galėsiu leisti 
sau rinktis ir ilgesnį laiką pra
leisti Lietuvoje, bet, manau, 
dar turiu gerokai padirbėti.

O kur solistai gyvena ge
riau? Didelio skirtumo nema
tau. Kaip kas sugeba, taip ir 
verčiasi. Ir Lietuvoje yra pa
kankamai solistų, kurie turi 
užtikrintą darbą ir yra juo pa
tenkinti. Man tenka pava
žinėti. Gal toks gyvenimas 
„ant ratų” ne kiekvienam 
atrodo patrauklus, bet meni
ninkui, o ypač jaunystėje, jis 
visai priimtinas. Džiaugiuosi,

Kennedy Center pagerbia
Šįmet jau 23 kartą John F. 

Kennedy Center for the Per- 
forming Arts (populiariai va
dinamas Kennedy Center), 
Washington, DC, bus specia
liais žymenimis apdovanojami 
ir pagerbiami penki, meni
niame bei kultūriniame Ame
rikos gyvenime pasižymėję as
menys. (Nuo 1978 metų jau 
buvo pagerbta 111 asmenų.)

Šiais metais tokio pagerbi
mo susilaukė tarptautiniai ži
nomas baleto šokėjas Mikhail 
Baryshnikov, aktorė Angelą 
Lansbury, garsusis operos dai
nininkas, tenoras, o dabar jau 
ir dirigentas, Placido Domin
go, filmų aktorius Clint East- 
wood ir „Pop” muzikos kom
pozitorius Chuck Berry.

M. Baryshnikov (52 m.) 
buvęs garsaus Sovietų Są
jungos Kirov baleto trupės 
šokėjas, 1974 m., su ta trupe 
gastrolėms atvykęs į Europą, 
iš trupės pasišalino. Atvykęs į 

kad turiu darbo, ir jo yra pa
kankamai - tarp spektaklių 
tenka ruoštis įvairiems kon
certams.

Ko laukiate iš gastrolių 
su Irena Milkevičiūte JAV? 
Koks bus Jūsų repertua
ras?

Pasižvalgyti po nepažįstamą 
šalį, susipažinti su JAV lietu
viais bus įdomu. Džiaugiuosi, 
kad tampame savotišku tiltu, 
jungiančiu lietuvius abipus 
Atlanto. Juk ne tas pats, ar 
važiuoti į svetimą šalį, kur 
tenka susidurti su visai ne
pažįstama publika, ar pas sa
vus. Buvo malonu gauti tokį 
pasiūlymą, todėl iš karto suti
kau.

Planuoju atlikti kelių labiau 
žinomų operų, tokių kaip 
„Traviata”, „Trubadūras”, 
„Don Carlos” operų1 arijas, 
verta būtų prisiminti Donicet- 
ti „Meilės eliksyrą”. O su Ire
na Milkevičiūte jau esame 
bendradarbiavę G. Verdi ope
roje „Trubadūras”.

Neretas dramos aktorius, 
paklaustas, ką suvaidinti 
svajoja, pamini Shakes- 
paire Hamletą. Ar ir Jūs 
turite svajonę? *

Svajonės paprastos gauti 
dainuoti tai, ko nori.

Dėkojame už pokalbį. 
Gerų įspūdžių ir nuošir
džių klausytojų Amerikoje.

JAV, kaip baleto šokėjas, 
iškilo į tarptautinę baleto 
žvaigždę. Tapęs „Amerivėn 
Ballet” teatro meno vadovu, to 
baleto trupę iškėlė į didelę to 
meno aukštumą.

Placido Domingo (59 m.) 
pasaulinio masto operos daini
ninkas, tenoras, yra paruošęs 
ir atlieka apie 115 skirtingų 
operos vaidmenų. Įrekordavęs 
apie 100 įvairių operų ir kitus 
muzikos veikalus. 1991 m. 
Vienos operos teatre (Austri
joje, pastatytos Verdi operos 
„Otelio”, pagrindinį Otelio 
vaidmenį atlikęs, P. Domingo 
į sceną buvo iššauktas 101 
kartą.

Clint Ea8twood (70 m.) 
nuo 1960 metų tarptautiniu 
mastu žinomas kino artistas, 
prieš 8 metus už filmą „Un- 
forgiven”, kaip to filmo re
žisierius ir artistas, buvo ap
dovanotas „Academy Awards”. 
Paskutiniu metu su dideliu 
pasišekimu, kino teatruose ro
domas jo filmas „Space Cotv- 
boys”.

Chuck Berry (73 m.) ryški 
„pop” muzikos figūra. Jis yra 
ir „Rock and Roll Hali of 
Fame” narys. Jo sukurtos'mu- 
zikos: „Maybellene”, „Roll'pVer 
Beethoven”, „Sweet Little S|x- 
teen”, „Johnny B. Goode” 
įrašai susilaukė mjlžiniško pa
sisekimo ir milijonais pa
sklido po visą pasaulį.

Angelą Lansbury (74 m.) 
už sceninę veiklą keturis kar
tus buvo apdovanota „Best Ąc- 
tress Tony Awards”. Tris kur
tus tapo nominuota „Oscarui”. 
Bet daugiausia ji yra pažįsta
ma kaip Jessica Fletcher ,iš 
TV serialo „Murder She 
Wrote”.

Jų apdovanojimas ir iškil
minga vakarienė įvyks Vals
tybės departamente Vašingto
ne gruodžio 2 d.

P. Palys
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Grįžę tėvynėn egzodo rašytojai su monsinjoru K. Vasiliausku. Iš kairės: B. Pūkelevičiūtė, mons. K. 
Vasiliauskas, A. Almeriienė, K. Almenas. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Išeivijos institutas Kaune
Dar šių metų pavasarį Vy

tauto Didžiojo universitete Po
sėdžių salėje Kauno miesto 
meras Henrikas Tamulis ir 
VDU rektorius prof. habil. dr. 
Vytautas Kaminskas iškilmin
gai pasirašė Išeivijos instituto 
steigimo sutartį. Idėja įkurti 
panašų institutą egzistavo jau 
seniai. Pagaliau po ilgų disku
sijų šią idėją parėmė ir Kauno 
miesto savivaldybė — kovo 
16 d. posėdyje Kauno miesto 
Taryba, pritarusi Išeivijos in
stituto įkūrimui, perdavė In
stituto reikmėms laikinai nau
dotis .pastatą S. Daukanto g. 
25 (šis pastatas tarpukariu 
priklausė Užsienio reikalų mi
nisterijai). Lietuvos kultūri- 
hiame kontekste Išeivijos in
stitutas turi galimybę iš
siskirti kaip nauja, kitų, jau 
esamų institucijų, nekartojan- 
ti įstaiga. Ta proga „Draugo” 
korespondentas Algimantas 
Antanas Naujokaitis kalbino 
jr prašo atsakyti į keletą kiau
šinių Vytauto Didžiojo univer
siteto prorektorių, Išeivijos 
studijų centro vadovą prof. 
Egidijų Aleksandravičių.
i — Kokiu tikslu įkurtas 
Išeivijos institutas?

— Išeivijos institutas įkur
tas lietuvių diasporos pasau
lyje atsiradimo, išeivijos kul
tūrinės, politinės ir visuome
ninės veiklos problemoms tir
ti, stiprinti pasaulio lietu
vybės idėją, palaikyti ryšius 
Jsu išeivijos organizacijomis ir 
[atskirais asmenimis. Tokia in
stitucija Lietuvai buvo be galo 
reikalinga. Panašūs institutai 

Prof. E. Aleksandravičius. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

jau seniai veikia Švedijoje, 
Suomijoje, Danijoje, Lenkijoje, 
JAV ir kitose šalyse.

Vytauto Didžiojo universite
to bendruomenės ir išeivijos 
ryšiai buvo ypač glaudūs nuo 
pat universiteto atkūrimo pra
džios.

Išeivijos instituto atsiradi
mui rimtas pagrindas buvo 
padėtas 1995 m., kai Vytauto 
Didžiojo universitete pradėjo 
veikti Išeivijos studijų cen
tras, kuris jau atliko nemažai 
reikšmingų darbų. Dabar, at
siradus galimybei išplėsti Iš
eivijos studijų centrą iki insti
tuto, atsiveria galimybės pla
tesnei veiklai.

— Kokie svarbiausi šio 
instituto tikslai ir uždą-1 
viniai?

— Išeivijos institutas yra 
viešoji įstaiga, vykdanti iš
eivijos organizacijų ir atskirų 
asmenų kultūrinio, politinio ir 
mokslinio palikimo kaupimo, 
tyrimo, publikavimo, išsau
gojimo ir eksponavimo funkci
jas. Dar Išeivijos studijų cen
tre buvo sukaupti, saugomi ir 
tvarkomi Broniaus Kviklio, 
Aleksandro Štromo, Vinco 
Rastenio, Jurgio Gimbuto, 
Bronio Railos, Vytauto Alanto, 
Alekso Vaškelio, Gintauto Vė
žio, Henriko Žemelio, Met
menų žurnalo, Santaros-Švie
sos organizacijos archyvai. 
Dalis archyvinės medžiagos 
jau sutvarkyta. B. Kviklio ar
chyvas, dalis kitų archyvų yra 
prieinami tyrinėtojams. Insti
tute ir toliau bus kaupiami 
išeivijos archyvai. Jie čia bus 

ne tik saugomi, bet ir meto
diškai tyrinėjami, taip pat in
tegruojami į mokslo ir moky
mo procesus.

Vienos svarbių Išeivijos in
stituto tikslų yra tarpdiscipli
ninių tyrimų bei studijų vysty
mas, nežvelgiant į reiškinį 
vien tik per vienos kurios 
mokslo šakos prizmę. Išeivijos 
institutas tyrinės lietuvių dia
sporos pasaulyje atsiradimo 
istoriją, išeivijos kultūrinės, 
politinės ir visuomeninės veik
los problemas, stengsis stip
rinti lietuvių ryšius su iš
eivijos organizacijomis ir at
skirais asmenimis. Bendra
darbiaujame su Pasaulio Lie
tuvių bendruomene. Išeivijos 
studijų centro mokslo asisten
tas istorikas Linas Saldukas 
ruošia knygą apie PLB isto
riją. Ateityje žadame užmegzti 
ryšius su kituose kraštuose 
(Lenkijoje, Švedijoje, Suomi
joje, Danijoje ir kitur) jau se
niau įkurtais, turinčiais pa
tirtį ir tradicijas Emigracijos 
institutais, dalyvauti tarptau
tiniuose projektuose, konfe
rencijose, bendradarbiauti su 
kitomis Lietuvos ir tarptau
tinėmis institucijomis, ple
čiant lietuvių diasporos tyri
nėjimus.

Neseniai į Lietuvą atvežtas 
profesoriaus Aleksandro Štro
mo archyvas ir biblioteka su
teikia galimybę pradėti nau
jus tyrimus politologams ir is
torikams. Įsikėlę į naująsias 
patalpas rūpinsimės, kad šis 
unikalus archyvas kuo grei
čiau būtų sutvarkytas ir priei
namas tyrinėtojams.

Išeivijos instituto akiratyje 
yra ir dar vienas tyrinėjimo 
objektas — tai naujoji emigra
cija, vadinamoji ketvirtoji lie
tuvių emigracijos banga. Tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje 
minimi skirtingi emigravusių 
iš Lietuvos skaičiai, tačiau šia 
problema nė viena institucija 
kol kas rimtai nesidomi. Ma
nau, kad ši tema galėtų būti 
tarpdisciplininių studijų ob
jektu.

Svarbiausia naujiena, ku
ri praplečia Išeivijos studijų 
centro senesnės veiklos rėmus 
— tai sumanymas suformuoti 
Institute Išeivijos muziejaus 
ekspoziciją. Iki šiolei ISC ne
rinko „daiktų” ir neįsivaizdavo 
galimybės turėti visuomenei 
prieinamą ir visuomenės edu
kacijai skirtą muziejų. Toks 
poreikis Lietuvoje jau seniai 
subrendęs: jis padės šalies 
jaunesniajai kartai susivokti, 
jog lietuviai yra moderni tau
ta, nes gyvena dideliame pa
saulyje...

Toliau bus leidžiamos tęsti
nio leidinio Egzodo archyvas 
knygos. Tokių leidinių paren
gimas reikalauja daug darbo 

ir laiko. Svarbu, kad knygos 
išeitų su plačiu įvadu, anali
zuojančiu skelbiamus doku
mentus, atskleidžiančiu bend
rą pristatomojo laikotarpio is
torinį kontekstą. Laikomės 
principo, kad išeivijos archy
vinė medžiaga būtų skelbiama 
drauge su kvalifikuotu tyri
nėjimu bei išsamiais komenta
rais.

Išeivijos institute atsiras ir 
muziejus, kuriame mėginsime 
per būdingiausius eksponatus 
apskleisti išeivijos istoriją. To
liau planuojame rengti susi
tikimus, vakarus, seminarus, 
konferencijas.

— Minėjote, kad pagrin
dus naujojo instituto veik
lai padėjo nuo 1995 m. Vy
tauto Didžiojo universitete 
veikiantis Išeivijos studijų 
centras. Kokius svarbiau
sius darbus atliko šis cent
ras?

— Vienas Išeivijos studijų 
centro steigimo iniciatorių 
buvo prof. Vytautas Kavolis. 
Ši idėja buvo priimtina ir 
tuometinei universiteto vado
vybei, universiteto rektoriui 
prof. Broniui Vaškeliui. Tuo 
laiku universitetui buvo pa
dovanotas neįkainojamą vertę 
turintis Broniaus Kviklio ar
chyvas. 1995 m. buvo įkurtas 
ir pradėjo veikti Išeivijos stu
dijų centras, glaudęsis ke
liuose kambarėliuose. Po kele- 
rių metų su visais archyvais 
teko vėl keltis į kitas patalpas. 
Patalpų problema galutinai 
išsispręs, kai persikelsime į 
Išeivijos institutai paskirtas 
patalpas S. Daukanto gatvėje. 
Tačiau nepaisant ir gana ne
palankių sąlygų, visą laiką 
buvo tvarkomi gaunami ar
chyvai ir bibliotekos. Išleistas 
solidus tęstinio leidinio Egzo
do archyvas pirmoji knyga An
tano Smetonos korespondenci
ja 1940-1944. Jį parengė šio 
centro mokslo asistentė, dok
torantė, istorikė Daiva Dap
kutė. Šioje knygoje pirmą kar
tą skelbiami unikalūs egzili- 
nio laikotarpio prezidento 
laiškai ir dokumentai. Juos 
sukaupė ir išsaugojo B. Kvik
lys, o dabar jie saugomi 
Kaune, Išeivijos studijų cent
re. Beveik parengtas ir ant
rasis Egzodo archyvo tomas, 
skirtas Vokietijos DP laikotar
pio literatūriniam gyvenimui.

Centro darbuotojai ne tik 
kaupia ir tvarko archyvus, 
tačiau dirba ir mokslinį darbą: 
skelbia straipsnius, dalyvauja 
konferencijose. Visi archyvai 
yra prieinami tiek universite
to studentams, tiek ir profe
sūrai, tyrinėtojams Lietuvoje 
ir užsienyje. Egzodo temomis 
rašomi bakalauriniai ir ma
gistriniai darbai, rengiamos 
daktaro disertacijos. Išeivijos 
studijų centro archyvais nau
dojosi ir naudojasi pačių įvai
riausių sričių tyrinėtojai, skel
bia čia saugomą medžiagą 
savo darbuose. Žinoma, dau
giausiai sulaukiame istorikų, 
kultūros istorikų, literatūro
logų, knygotyros specialistų 
dėmesio. Turime ir bendrų su 
kitomis institucijomis projek
tų. Pagal Išeivijos studijų 
centro ir Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro projektą atlikome 
tyrimus apie lietuvių išeivi
jos organizacijų antisovietinę 
veiklą.

Išeivijos studijų centras turi 
ir renginių, konferencijų ir 
parodų rengimo tradiciją. 
Drauge su universiteto kated
romis organizuojame konfe
rencijas. 1997 metų pabaigoje 
buvo surengta konferencija, 
skirta Jonui Mekui, ji vyko 
tuo metu, kai šiam žymiajam 
menininkui buvo suteiktos 
VDU Garbės daktaro regali
jos. 1998 metais vyko konfe
rencija,, skirta kalbininkui A. 
Sennui ir istorikui prof. A. E.

Sennui. 1999 m. drauge su 
Lietuvių literatūros katedra 
organizavome poeto A. Nykos- 
Niliūno kūrybai skirtus aka
deminius skaitymus. Nuolat 
rengiame ir susitikimus su 
žymiais ' išeivijos žmonėmis. 
Noriu paminėti tik keletą su
sitikimų: su Algimantu Keziu, 
Jurgiu Gimbutu, poetu Kaziu 
Bradūnu, B. Kviklio jubiliejui 
skirtą renginį. Pagal galimy
bes rengiame parodas iš savo 
archyvų. Kai įsikelsime į nau
jas patalpas, parodiniam dar
bui turėsime geresnes gali
mybes.

— Su kokiais egzodo lite
ratūros tyrinėtojais, rašy
tojais, kitų sričių kultūros 
ir menų žmonėmis, litua
nistiniais centrais bendra
darbiavo, palaikė ryšius 
Išeivijos studijų centras?

— Kaip minėjau, daugelį 
Išeivijos studijų centro idėjų 
inspiravo prof. Vytautas Kavo
lis. Kitas žmogus, į kurį mes 
visi dažniausiai kreipiamės 
patarimų, yra buvęs universi
teto rektorius prof. Bronius 
Vaškelis. Jis mielai dalyvauja 
ir Išeivijos studijų centro ren
giamuose projektuose. Tą patį 
galima pasakyti ir apie buvusį 
universiteto rektorių prof. Al
girdą Avižienį.

Išeivijos studijų centro dar
buotojai bendrauja su dauge
liu išeivijos mokslininkų, ra
šytojų, kultūros žmonių. Jau 
nebe pirmi metai užrašinė
jami atsiminimai, renkami an
ketiniai duomenys apie lietu
vių gyvenimą ir veiklą Vokie
tijos DP stovyklose. Baigiami 
užrašinėti šiuo metu Vilniuje 
gyvenančio istoriko Vinco 
Trumpos atsiminimai. Jie tu
rėtų pasirodyti atskira knyga. 
Panašių projektų turime ir 
daugiau.

Bendradarbiaujame su Pa
saulio Lietuvių Bendruomene. 
Užmezgėme ryšius su Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės 
archyvu, Kanados lietuvių 
muziejum-archyvu, Lietuvių 
kultūros institutu Vokietijoje, 
keičiamės informacija apie 
kaupiamas kolekcijas bei tyri
mus.

Mums būtų labai svarbus ir 
bendradarbiavimas su kitais 
lietuvybės centrais ir archy
vais tiek Lietuvoje, tiek ir 
išeivijoje. Man atrodo, kad yra 
svarbu keistis informacįja 
apie svarbiausius rinkinius. 
Ateityje iš to galėtų išsiru
tuliuoti ir bendro lituanistinių 
centrų katalogo idėja.

— Draugo kultūrinio 
priedo skaitytojams būtų 
įdomu sužinoti apie Jūsų 
asmeninę veiklą tyrinėjant 
išeivijos problematiką. Gal 
paminėsite ir šioje srityje 
pasireiškusius savo kole
gas, kurie dirbs naujajame 
Institute?

— Lietuvos kultūros istori
kui (o tokiu norėčiau save pa
vadinti) neišvengiamai tenka 
susidurti su emigracijos ir pa
saulio lietuvybės temomis. 
Prieš keliolika metų,' besigili
nant į lietuvių atgimimo XIX 
amžiuje klausimus, domėjausi 
ankstyvąja, posukilimine lie
tuvių išeivija Vakarų Euro
poje. Tiesa, mūsų istoriografi
joje Mikalojaus Akelaičio kar
tos emigracija nėra tapusi sa
varankiška tema. Paskutiniai
siais metais mano tyrinėjimai 
neretai nuo XIX a. kultūros is
torijos pasukdavo į DP genera
cijos intelektualinę istoriją. 
Parašiau keletą straipsnių 
apie lietuvių istorikus išei
vijoje, skaičiau pranešimus 
konferencijose. Praėjusio pa
vasario semestre UIC turėjau 
seminarą Intelektualinė lietu
vių egzilio istorija. Dabar dau
giausia laiko skiriu medžiagos 
Stasio Lozoraičio Jr. biografi
jos rinkimui.

Daktaro disertaciją apie Vo-

Pranas Visvydas

NELEISKI MAN LIŪDĖTI

Neleiski man liūdėti, sese. 
Los Angeles erdvėj tiek daug 
spalvų, tiek draugiškų veidų, 
šiokiadienių saulėtų, švenčių. 
Bet man dabar nerūpi visa tai 
be tavo žvilgsnio atlaidaus, 
be skambančių balse peizažų,

Tiek kartų man įrodei, kad esi 
lyg saulė želmenims pavasarį, 
ar kaip žuvinga upė žvejui. 
Ar kolona muziejaus architektui. 
Prie jos abudu sykį klausėmės 
atklydusio į aikštę muzikanto.

Jis grojo gitara. Žiūrėdamas 
tik į tave, dainavo apie karį, 
kažkur kare apakintą sprogimo. 
Ir aš silpnu falcetu pritariau, 
nes jo baladė priminė — kadais 
prie apkasų granatos pakirstą 
jaunuolį. Pasimetęs nežinojau, 
kaip sužeistas akis tvarstyti.

Būk atlaidi, o sese. Juk žinai 
geriau nei aš, ką reiškia žmogui 
vėl pamatyti visad mielą veidą 
ir neužbaigt eilėraščio tamsoj.

AUKŠTUOLĖS PALMĖS

Matau — virš butnamių stogų 
ištįsusias aukštuoles palmes, 
laibais kaklais ir kuokštais 
lyg mezozoinių laikų žirafas, 
pakrypusias į vandenyno pusę. 
Nejau miestiečių želdintas — 
kvartalų ir fasadų grožiui, 
jei puošia tik padangę...

Orai ir metai joms tą patį mena, 
Ir žmonės, rodos, vis tie patys, 
automobiliai, šunys, voveraitės. 
Tas pats ir ūkas paslaptingai 
lyg Poseidono sapnas draikos 
ir pasidairęs grimSta įlankoj. • ob

Pakyla kaitrūs Santa Ana vėjai, 
o kartais vėtrų Furijos nakčia 
nudrasko jau nugairintas šakas, 
jų griaučiai mėtos šen ir ten.

Bet palmės likusia šakų karna 
apgynusios kamienų apačias, 
šaligatviuos įsiremia tvirtai, 
tarsi didžiulėm dramblio pėdom.

Lietums praūžus, atjaunėjusios, 
į žydrą dangų stiebiasi aukštai, 
viršūnėse virpėdamas lapeliais, 
ir džiūgauja su paukščiais, su 
atkutusia augmenija, kaip visada, 
paklusnios vandenyno dukros.

kietįjos DP literatūrinį gyve
nimą praėjusiais metais ap
gynė Išeivijos studijų centro 
mokslinė bendradarbė Dalia 
Kuizinienė. Ji tvarko ir ty
rinėja rašytojų archyvus, pa
laiko ryšius su egzilyje gyve
nančiais rašytojais. Istorikė 
Daiva Dapkutė šiuo metu rašo 
disertacįją apie liberaliąją iš
eivijos srovę, tvarko V. Raste
nio, H. Žemelio archyvus. Isto
rikas Linas Saldukas baigia 
disertacįją, kurioje nagrinėja 
Vokietijos DP laikotarpio 
kultūrą ir šiuo metu jis rašo ir 
Pasaulio Lietuvių bendruo
menės istorįją. Nijolė Bulo
tienė tvarko centro biblioteką. 
Alisa Rupšienė mums padeda 
suvedinėti jau sutvarkytus ar
chyvus į kompiuterinį kata
logą, talkina rengiant leidi
nius.

— Kokios paramos ir ry
šių naujasis institutas pa
geidautų iš JAV Lietuvių 
Bendruomenės, kultūrinių 
organizacijų, atskirų as
menų?

Pirmiausia laukiame archy
vų, eksponatų būsimajam mu
ziejui. Svarbu kiek įmanoma 
greičiau susirūpinti išeivijos 
palikimu, jo išsaugojimu, nes 
kartais žmogui pasitraukus 
Anapilin, sukaupti archyvai 
žūsta, yra išmetami. Išeivijos 

institutas šiame darbe nepre
tenduoja tapti monopolistu ar 
konkuruoti su kitais archy
vais. Ne tik archyvų kaupi
mas, jų saugojimas, bet ir jų 
tyrinėjimas bei skelbimas yra 
viena iš prioritetinių Išeivijos 
instituto veiklos krypčių.

Iš išeivijos mokslininkų, vi
suomenės veikėjų laukiame ir 
patarimų bei pasiūlymų, susi
jusių su Išeivijos instituto 
veikla. Tam tikslui mėginame 
suburti Patarėjų ir Globėjų ta
rybas. Šiuo metu, ypač institu
to kūrimosi pradinėje stadi
joje, lauktume ir finansinės 
paramos. Išeivijos instituto 
sąskaitos numeris yra: 
3700663 (litais), 87086272 (va
liuta) AB „Vilniaus bankas” 
Kauno fil. banko kodas 
260101766. Finansinė parama 
būtina ir Egzodo archyvo toli
mesnių knygų leidybai. Auko
dami institutui, išeivijos žmo
nės galėtų įamžinti savo gimi
nių, draugų atminimą.

Išeivijos institutas dar nėra 
persikėlęs į naujas patalpas. 
Todėl kol kas nurodau Išei
vijos studijų centro adresą: 
Išeivijos studijų centras, Vy
tauto Didžiojo universitetas, 
Donelaičio 52-218, Kaunas 
3000, Lietuva, e-mail:

ISC@fc.vdu.lt. Tel./ faks. 
<370-7)32-36-89

(

mailto:ISC@fc.vdu.lt
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Kuriamas Prano Domšaičio 
kultūros centras

Pi JUias Domšaitis. „Apreiškimas”.

Akivaizdu, jog vienu svar
biausių dvidešimtojo amžiaus 
pabaigos Lietuvos kultūros 
faktų yra Lietuvių fondo 
įgytos dailininko Prano Dom
šaičio kolekcijos dovanojimas 
Lietuvai. Po Mykolo Žilinsko 
dovanotų rinkinių, tai svar
biausias išskirtinės vertės 
įvykis, pelnantis Lietuvių fon
dui nenykstančių šlovę. 400 P. 
Domšaičio kūrinių,. Lietuvių 
fondo perduoti Lietuvos Dailės 
muziejui, šiuo metu rengiami 
nuolatiniam eksponavimui 
valstybinio Lietuvos dailės 
muziejaus Klaipėdos paveiks
lų galerijoje.

Tie išeivijos lietuviai, kurie 
šią vasarą lankėsi Lietuvoje, 
nedidelę kolekcijos dalį pa
matė Radvilų rūmuose vei
kiančioje pasaulio lietuvių 
meno parodoje „Sugrįžusi iš
eivijos dailė”, kuri skirta Lie
tuvos Respublikos Atkūrimo 
dešimtmečiui. Iš 400 LF Lie
tuvos Dailės muziejui per
duotų P. Domšaičio kolekcijos 
kūrinių parodos „Sugrįžusi 
išeivijos dailė” trijose salėse 
eksponuojami 92 vertingi pa
veikslai. O visos kolekcijos 
neįkainuojama vertė atsi- ’ 
skleis tik kuriamoje dailininko 
galerijoje Klaipėdoje. Pirmieji 
XXI a. metai bus paženklinti, 
vis dar menkai Lietuvoje pa
žįstamo, dailininko kūrybos 
renesansu. Visi, kurie aplan
kys Prano Domšaičio galeriją 
Klaipėdoje, galės įsitikinti, 
kokį unikalų pasaulinio masto 
dailininką turėjo Lietuva. Ku
riama galerija visapusiškai 
atskleis Praną Domšaitį, ku
ris, anot Eberhard Freitag, es
mingai praturtino XX a. meną 
— ,jo peizažus ir scenas ap
šviečia nežemiškas šviesos 
spindulys — jie patys spindu
liuodami suteikia nuojautą to, 
ką R. M. Rilkė Valandų kny
goj? vadino vidiniu spindesiu. 
Šių paveikslų pagrindinis ir 
svarbiausiasis komponentas 
yra mistinė nuojauta, (...) jo 
figūros supaprastintos iki ar
chetipų, užsisklendusios, kaip 
iš belaikio fantazijos pasaulio. 
Šių paveikslų su niekuo ne
įmanoma palyginti, tai moder
nios ikonos, kviečiančios me
ditacijai”.

Akivaizdu jog, pristatydami 
P. Domšaičio kūrybos pali
kimą, negalime apsiriboti tik 
dailininko kūrinių eksponavi
mu. Tam, kad P. Domšaičio
kūryba būtų aktualizuota, 

įvairiapusiškai kai pristato
ma, tinkamai populiarinama, 
reikalinga speciali programa, 
kuri sutelktų su dailininko gy
venimu ir kūryba susijusias 
institucijas Europoje, Pietų 
Afrikoje ir JAV bei keliuose 
kontinentuose esančius jo kū
rybos žinovus bendram dar
bui. Klaipėdos paveikslų ga
lerijoje įkuriamoje P. Dom
šaičio galerijoje steigiamas 
Prano Domšaičio kultūros cen
tras. Jo tikslas, susiejant mi
nėtas institucijas, rengti tarp
tautinius kultūrinius susitiki
mus (konferencijas, semina
rus, akademinius savaitga
lius, kūrybines stovyklas ir 
pan.), aktualizuojančius daili
ninko kūrybą bei analizuo
jančius jo epochos meno kon
tekstą. Jau į šio centro tarybą 
pakviestas didžiausius nuopel
nus dailininko kūrybos iš
saugojimui turintis LF, tiki
masi, jog centro darbe daly
vaus institucijos, kurios turi 
dailininko darbų, kurioms 
svarbus P. Domšaičio kūrybos 
palikimas. Kuriamo P. Dom
šaičio kultūros centro taryba 
sudarys 5 metų veiklos pro
gramą, kurią įgyvendinus, 
būtų išryškintas ir atskleistas 
dailininko kūrybos vertingu
mas Lietuvai ir pasauliui. 
Taip būtų tinkamai pasi
ruošta 2005 m. būsimam daili
ninko 125 gimimo metų jubi
liejui.

Laukiama, jog P. Domšaičio 
galerijos ir kultūros . centro 
atidarymui LF pasirašytų ir 
oficialų Prano Domšaičio kū

Dailininkas Pranas Domšaitis.

rinių kolekcijos dovanojimo 
aktą, nes šiuo metu Lietuvos 
dailės muziejus yra gavęs LF 
bei kitų išeivijos kultūros in
stitucijų siuntas, kurios ne vi
sada įformintos kaip LF nuo
savybės perdavimas. Būta at
vejų, kai persiųsti darbai ne
nurodo tikrojo dovanotojo — 
Lietuvių fondo, o dokumen
tuose dovanotoju įsivardija 
pats siuntėjas. Tad visuoti
niam aiškumui būtinas oficia
lus LF Lietuvai perduotos P, 
Domšaičio kolekcijos dovanoji
mo aktas,. kurį galerijoje ga
lėtų perskaityti kiekvienas 
lankytojas. Beje, visi Lietuvių 
fondo dovanoti darbai kartu 
su visais išeivijos Lietuvos 
dailės muziejui 1966-1999 do
vanotais darbais pristatyti in
ternate — http://LDM.lt bei 
http://muziejai.mch.mii.lt. Mū
sų muziejus, kuriantis P. 
Domšaičio galeriją Klaipėdoje, 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvių 
fondui ir už suteiktą paramą 
atliekamiems darbams ir tiki
si, jog unikalios kolekcijos do
vanotojas Lietuvai ir toliau es
mingai padės kurti ir puo
selėti šią galeriją. Viliamės, 
jog kuriamai galerijai bus per
duota ir išeivijoje esanti P. 
Domšaičio kūrinių dalis.

Lietuvos Dailės muziejui 
brangi kiekviena išeivijos me
nininkų sukurta vertybė. Jų 
laukiame, jas gavę labai 
džiaugiamės. Esame nuošir
džiai už jas dėkingi.

Manau, verta būtų, prista
tant P. Domšaičio galerijos ir 
kultūros centro steigimo dar
bus, bent trumpai „Draugo” 
skaitytojams priminti svar
biausius dailininko žmogiško
jo ir kūrybinio likimo faktus. 
Gimęs ir augęs Rytų Prūsijoje, 
ūkininko šeimoje, jis, jau bū
damas suaugęs, ėmėsi rimtų 
meno studijų. Baigęs Kara
liaučiaus meno akademiją, 
išvyko tobulintis Berlynan. 
Studijų tikslais buvojo Pa
ryžiuje, Florencijoje, Londone.

1919-1932 m. Domšaitis su
silaukė tikro pripažinimo. Lai
mėjo keletą premijų, jo darbų 
įsigijo Berlyno Valstybinis 
meno muziejus, Meno akade
mija, Štetino, Liubeko, Ham
burgo privačios galerijos. Apie 
jį palyginti daug rašė repre
zentaciniai dailės žurnalai, ge
rai jį vertina, pristato kaip 
veržlų modernistą, poetą ro
mantiką, dailininką, gebantį 
išreikšti žmonių daiktų ir 
vaizdų paslaptingumą. Jo var
das darosi vis labiau žinomas. 
Gyvendamas Berlyne ir įsi
traukęs į Vokietijos menini 
gyvenimą, Domšaitis niekacj 
nesiliovė domėjęsis gimtuoju 
pamario kraštu. 1914-1918 
metais jis atvažiuodavo į Ni
dą. Negailestingai besikeičian-

Stasys Baras po garbės daktaro regalijų įteikimo. A. Žižiūno nuo
trauka.

Malonią viešnagę 
prisimenant

(Stasio Baro 80-metis tėvynėje)
Taip buvo Dievo duota, taip 

Laimos skirta, kad po dauge
lio dešimtmečių tėvynėje — 
Stasio Baro jubiliejus buvo 
nepaprastas įvykis ne tik 
pačiam jubiliatui, bet ir visai 
Lietuvos muzikinei visuome
nei. Konkrečiai ir Maironio 
žodžiais tarianti- garbė gies
mėmis apdainuota!

Vakaras-susitikimas su įžy
miausiu lietuvių dainininku 
tenoru-legenda (š.m. birželio 8 
d. Vilniaus Menininkų rū
muose) mums liks nepa
mirštamas.

Jo balso, žinoma, klausėmės 
tik iš įrašų, juos girdint ir 
pačiam Stasiui Barui, kuris 
sėdėjo mūsų tarpe. Gal ir dėl 
to sujaudinti buvome daugiau, 

tys laikai sutrikdė dailininko 
kūrybos raidą. 1933 m. Vokie
tijoje prasidėjus nacionalso
cialistų organizuotai kampani
jai prieš modernųjį meną, 
Pranui Domšaičiui, kaip ir 
daugeliui kitų žymių to meto 
dailininkų, buvo uždrausta 
parodinė veikla, iš valstybinių 
muziejų išmesti kūriniai. 1937 
m. jo darbai bnvo eksponuoja
mi šalia Emilio Noldės, Ernst 
Barlach ir kitų ekspresionistų 
Miunchene, nacių surengtoje 
„degradavusio” meno paro
doje. Nuo 1920 m. Kaune 
priėmęs Lietuvos pilietybę, 
1938 m. kūrinius pradėjo pasi
rašinėti tik lietuviška pa
vardės forma — Pranas 
Domšaitis. Nepalankių sąlygų 
verčiamas, dailininkas kone 
dešimtmetį gyveno uždarai 
viename Austrijos kaimų ne
toli Forarlbergo.

Pokario metais Austrijoje 
netikėtai sutiko keletą lietu
vių dailininkų emigrantų — 
Telesforą Valių, Paulių Augį 
ir kitus, su kuriais susidrau
gavo, kartu surengė keletą 
parodų, kuriose Pranas Dom
šaitis pirmą kartų atstovavo 
Lietuvai.

1949 m. jis kartu su žmona 
persikėlė į Pietų Afrikos Res
publiką, apsigyveno Capetovv- 
ne. Intensyviai dirbdamas, 
rengdamas parodas, sėkmin
gai dalyvaudamas kūrybi
niuose konkursuose, greitai 
pelnė pripažinimą kaip daili- 
ninkas, sugebėjęs savo kūry
boje jungti Europos ir Afrikos 
įtakas.

nei tai būtų, girdint gyvą jo at
likimą iš scenos. Žiaurūs 
meno dėsniai priminė neiš
vengiamybę „nesugrąžint pa
dangei nukritusios žvaigždės”, 
bet šį lietuvių poezijos posmą 
dabartis sušvelnino įrašų 
technika — puiki- išeitis — ir 
mes su'didžiuliu pasigėrėjimu 
išklausėme keturias arijas, 
įrašytas dar tada, kai daini
ninkas buvo savo vokalinio 
meno zenite.

Ryškios pozicijos balsas, 
skirtingų stilių kūriniuose ste
bino, gal tiksliau — stulbino 
klausytojus dėl taip lengvai 
pasiekiamo maksimalaus skam
bumo. Lengvas, minkštas gar
sas, ypač mielas tembras, 
idealus dinaminis lankstu-

1965 m. Pranas Domšai
tis mirė. Palaidotas Plumsted- 
te, Pietų Afrikoje. Dabar, 
120-aisiais P. Domšaičio gimi
mo ir 35 mirties metais, kur
dami jo kūrinių galeriją ir 
kultūros centrą, tarsi teigiame 
— Lietuvos kultūrai dailinin
ko Prano Domšaičio mirties 
nėra. Dabarčiai ir ateičiai atsi
veria jo kūrybos begalinė pras
mių ir grožio erdvė.

Romualdas Budrys,
Lietuvos dailės muziejaus 

direktorius 

Rimas Laniauskas. „...teesie Tavo valia”. Akrilika. Dail. R. Laniausko kūrinių paroda atidaroma 
šeštadieni, rugsėjo 16 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte (1149 127th Str., Lemont 
— Pasaulio lietuvių centro pastate).

mas, išlyginti registrai — liu
dijo vokalinės technikos bran
dumo viršūnę. Taigi į gėrio 
viešpatiją panardinti klausy
toją, — šiam dainininkui 
nebūdavo sunku, nes Stasys 
Baras — estetinio intelekto ir 
jausmo sintezės tipas (tai, 
žinoma asmeninė mano nuo
monė). Jo atliekamos Kastyčio 
arijos (iš V. Banaičio operos 
„Jūratė ir Kastytis”) besiklau
sydama taip žavėjausi, jog 
girdėdama orkestre bangų 
mūšą, nejučia pagalvojau: 
pats mitologinis Orfėjus tikrai 
šoktų atgal į jūrą, išgirdęs 
tokį konkurentą!

Vakarą Menininkų Rūmuo
se vedė muzikologė Ona Nar
butienė, sudarydama daug 
progų įdomų jos pasakojimą 
papildyti pačiam Stasiui Ba
rui.

Antroji vakaro dalis, kurią 
paskelbė Muzikos akademijos 
prorektorius, prof. Eugenijus 
Ignatonis, — knygos apie 
Stasį Barą — pristatymas. 
Autorė — muzikologė Ona 
Narbutienė. Išleido „Baltos 
lankos”. 2000.

Taigi šventė, į kurią atsi
lankė ir pats prezidentas Val
das Adamkus su žmona Alma, 
buvo prasminga visiems — ir 
klausytojams, ir skaitytojams, 
kurie buvo pakviesti birželio 8 
d. į Muzikos akademijos ren
giamą solistų .— vokalistų 
konkursą, kur vertinimo ko
misijos pirmininkas buvo Sta
sys Baras. Visos Barų šeimos 
fondo stipendija jau treji me

PABUDUS

už lango 
paskutinis sniegas

ir kambary — 
dar vis tyla...
nakties nuosėdos

ir apsirengiant, — 
tas tylus rankų šokis...

*

dryžuoti rankšluosčiai 
(vaivorykštės spalvos) 
sandalai palikti žolėj... 
ir vaikų basos kojos...

seniai praėjusi vasaros 
diena

PIETUOSE

tos kalvos,
(auksinės) —
jos kaip snaudžiantys 

liūtai...

tai tenka magistrantui, teno
rui Edgarui Prudkauskui.

Taigi Stasys Baras mecena
to vaidmenyje, taip pat yra 
Lietuvos dainininkų viltis, 
būsimų operos solistų „kalvė”.

Paskutinis šios vasaros su
sitikimas su S. Baru įvyko 
birželio 12 d. Muzikos aka
demijoje, kurios Senatas jubi
liatui suteikė Garbės daktaro 
vardą.

Šventę pradėjo muzikologė 
Ona Narbutienė, ir vėl suteik
dama mums progą pasigėrėti 
nuostabiu Stasio Baro bell 
canto: A. Ponchieli „Dangus ir 
Jūra”, arija iš operos 
„Gioconda” — mus visus nu
viliojo iš pilkos kasdienybės į 
dainingo lyrizmo pasaulį. 
Svečio garbei skirtą koncertą 
pradėjo Vilniaus Styginių 
kvartetas, atlikdamas Juozo 
Naujalio „Svajonę”.

Oficialiąją šventės dalį pa
skelbė muzikos garsai ir Muzi
kos akademijos rektorius Juo
zas Antanavičius lotynų kalba 
perskaitė Senato nutarimą: 
apdovanoti Stasį Barą Garbės 
daktaro titulu.

Kaip gaila, kad viso to ne
matė Vladas Jakubėnas 
(1904-1976), kuriam likimas 
lėmė mylėti Lietuvą iš tolo... 
Šis kompozitorius, dedikavęs 
Stasiui Barui savo kūrinį, 
dainą J. Tysliavos žodžiais, 
„Mano deimantas” — tuo pa
vadinimu taikliai nusakė Sta
sio Baro reikšmingumą lietu
vių muzikos istorijoje.

Irena Skomskienė

Danguolė Sadūnaitė

jau iš toli sušildo tau 
širdį...

taip norėtum ant jų 
pasėdėti...

SAULĖLEIDIS

saulėleidis
•liejo į mano prūdą 
šviesiai geltonų dažų

ir nieko man daugiau 
nereikia

VAKARAS

jis atėjo pas mane 
pro atviras duris,
kaip mieguistas vaikas... 
ir ką aš darysiu naktį, 
jeigu jis pradės

verkti,
verkti...

http://LDM.lt
http://muziejai.mch.mii.lt
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Leidiniai
»

M. K. Čiurlionio choro 
muzika

Mintys apie leidėjus ir redaktorius visos choro 
muzikos išleidimo proga

Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio religinės choro 
muzikos leidiniu, skirtu 
125-osioms gimimo metinėms, 
J. Petronio leidykla Kaune 
baigė leisti 1995-2000 metų 
laikotarpiu visus žinomus 
kompozitoriaus kūrinius cho
rui, (M. K. Čiurlionis. Penki 
chorai Sofijos Kymantaitės 
žodžiais. Sudarė ir redagavo 
Darius Kučinskas. Kaunas: J. 
Petronio leidykla, 1995. M. K. 
Čiurlionis. Lietuva, Tėvyne 
mūsų. Melodįja ir žodžiai V. 
Kudirkos. Vyrų ir mišriam 
chorui harmonizavo M. K. 
Čiurlionis. Redaktorius Da
rius Kučinskas. Kaunas: J. 
Petronio leidykla, 1997.

M. K. Čiurlionis, De profun- 
dis. Kantata. Klavyras, par
titūra ir partijos. Redaktorius 
R. Misiukevičius. Kaunas: J. 
Petronio leidykla, 1998. (Du 
atskiri leidiniai).

B
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Kantata
De 
profundis

ir

M. K. Čiurlionis. Liaudies 
daines chorams. Parengė ir re
dagavo Romaldas Misiuke
vičius, Kaunas: J. Petronio lei
dykla, 1999.

dainos 
chorams
Folk songs 
for choirs

MR
ČIURLIONIS

M. K. Čiurlionis. Religinė 
choro muzika. Parengė ir re
dagavo Romaldas Misiuke
vičius. Kaunas: J. Petronio lei
dykla, 2000), kurių yra apie 
90. Prieš 55 metus pradėjęs 
spausdinti M. K. Čiurlionio 
kūrinius, plačiai žinomas, 
daug nusipelnęs lietuvių mu
zikos kultūrai leidėjas J. Pet
ronis, būdamas garbingo be
veik 90 metų amžiaus, šiuos 
jubiliejinius kompozitoriaus 
metus pažymėjo tokiu gražiu, 
tarptautinius kokybės reika
lavimus, atitinkančiu, savo 
darbu. Leidinius puošia M. K. 
Čiurlionio paveikslų reproduk
cijos, fotografijos. Ciklo išleidi
mo idėją ir įgyvendinimą pare
mia visų leidinių vieningas 
dailininko T. Kulakausko 
viršelis, D. Kučinsko natų gra
fika, G. Matukevičienės ir R. 
Zubovo vertimai į anglų kalbą.

Sudarytojai, rengėjai bei re
daktoriai — D. Kučinskas ir 
R. Misiukevičius — rėmėsi M.

Religtous 
chctr mušk

Religinė 
choro 
muzika

ss&o M.'K.llIRltONIS
K. Čiurlionio kūrybos funda
mentiniais V. Landsbergio ty
rimais, sisteminimu bei kūri
nių sąrašais, rekonstrukci
niais bei redakciniais darbais. 
Jie naudojosi jau išleistais 
kompozitoriaus kūriniais cho
rams ir jų apžvalgomis, Lietu
vos literatūros ir meno archy
vo Vilniuje, Valstybinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
Kaune, J. Žilevičiaus — J. 
Kreivėno muzikologijos archy
vo Čikagoje fondais ir kitais 
šaltiniais. Tuo būdu tapo ir ty
rinėtojais, nes be gilesnio pa
žinimo nebūtų paruošę kū
rinius spaudai. Savo pra
tarmėse bei apžvalgose jie pa
teikia M. K. Čiurlionio ir jo 
kūrybos tyrėjų mintis, iš da
lies kūrinių parašymo aplin
kybes, atlikimo, spausdinimo 
faktus, aptaria leidinių rengi
mo ypatumus bei sunkumus, 
išsako kai kurias savo iš
vadas. Tai vertinga ir įdomi 
informacija, tačiau pratar
mėse ir apžvalgose norisi dau
giau sistemingumo, yra kalbos 
trūkumų.

D. Kučinskas, dirbęs Valsty
biniame M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje Kaune, pa
rengęs ir redagavęs pirmuo
sius du leidinius, kuriuose 
išspausdinti septyni kūriniai, 
pradėjo choro kūrybos ciklo 
leidimo įgyvendinimą. Pir
mame leidinyje pirmąjį kartą 
skelbiami V. Landsbergio ir D. 
Kučinsko rekonstruoti bei re
daguoti M. K. Čiurlionio penki 
chorai Sofijos Kymantaitės 
žodžiais. Iš pratarmių suži
nome, kad čia nėra kūrinių 
„Tėvas sušaukė sūnus” ir „Pro 
keistus vartus” dėl žinių apie 
juos stygiaus, o antrame leidi
nyje nespausdintas — „Lie
tuva, Tėvyne mūsų” vaikų 
chorui, turbūt dėl praktinių 
sumetimų.

R. Misiukevičius parengė ir 
redagavo didumą M. K. 
Čiurlionio choro muzikos ke
letą leidinių, kuriuose yra 
apie 80 kūrinių, tarp jų kanta-
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PENKI CHORAI

gausa M R
IU RUONIS

f

tos „De profundis” klavyras, 
partitūra ir partijos, kiti 
stambūs religinės choro muzi
kos kūriniai, kaip antai „Ky- 
rie”, „Šlovinkite”, „Neliūski- 
me”, „Juk Tu, Viešpatie”. 
Svarbiu dalyku laikytina tai, 
kad R. Misiukevičius, rem
damasis, esamais M. K. 
Čiurlionio rankraščiais ir kitų 
atliktais, detaliai nurodytais 
pratarmėse darbais, parengė 
ir pirmą kartą paskelbė kan
tatą „De profundis”.

Galbūt daugiausia klaus
tukų jam buvo ruošiant spau
dai liaudies dainas chorams. 
Lyginant su ankstesniais jų 

. leidimais bei kitais šaltiniais 
matyti, kad yra nemaža skir
tumų — pakeitimų bei patai
symų. IŠ dainynų surinkti ir 
parašyti čia visi žodžiai, kurių 
nebuvo M. K. Čiurlionio rank
raščiuose, pateikti visi dainų 
variantai, o svabiausia — pir
mą kartą spausdinamos 13 
dainų ir 6 dainų eskiziniai 
variantai.

Leidinyje Religinė choro mu
zika R. Misiukevičius surinko, 
parengė ir redagavo visus

Rorschach rašalo dėmės 
lietuviškai

Justinas Pikūnas. Rorscha- 
cho metodikos asmenybei tirti 
integruotoji sistema. Pasaulio 
lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centras. Kaunas, 
2000. Kaina sutartinė.

Metų pradžioje, minint prof. 
dr. Justino Pikūno garbingas 
akademinio darbo ir amžiaus 
sukaktis, buvo užsiminta apie 
dar dvi jo rašomas knygas. 
Viena jų jau pasiekė skaityto
jus. Knygos pavadinimas ne
mažiau sudėtingas, kaip ir 
pati knygos tema.

Savo įžanginiame žodyje au
torius pastebi, kad Roschach 
projekcinis rašalo dėmių tes
tas yra viena populiariausių ir 
didžiausio psichiadiagnostinio 
išmanymo reikalaujančių as
menybės tyrimo stebėtinai 
sudėtingų metodikų. Tai ant
ras lietuvių kalba leidžiamas 
vadovas, kuriame ši metodika 
išplėsta ir papildyta, pasinau
dojant amerikiečio John Ex-

darbių: „Ką jūs matote šioje 
dėmėje?” Po dešimties metų 
studijų jis išrinko dvidešimt 
dėmių, parašė monografiją ir 
kreipėsi į keletą leidyklų. 

r______ .. ____ ____________ _ Leidėjams reikalaujant, jis tu-
originalius kūrinius, išskyrus nėr sistema bei autoriaus ilga- rėjo mažinti dėmių kortelių 
harmonizuotą A. Strazdo gies
mę „Pulkim ant kelių”, religi
niais tekstais, o svarbiausia 
pirmą kartą paskelbė kūrinius 
„Šlovinkite”, „Juk Tu, Vieš
patie” ir „Reąuiėm”. Pastarojo 
kūrinio yra išlikę 22 taktai ir 
jį užbaigė kompozitorius A. 
Kubiliūnas, remdamasis M. K. 
Čiurlionio tematine medžiaga 
ir kūrybos principais. Tai vie
nas iš retų atvejų kompozito
rių darbuose. Klausydami 
spręsime, kaip jam pavyko pa
justi M. K. Čiurlionio kūrybos 
stilių. Šiuo atveju būtų įdomi 
informacija, gauta panaudojus 
melodikos (ir harmonijos) ly
ginamojo tyrimo tikimybinį 
statistinį modelį, kuriuo gali
ma nustatyti kūrinio ar jo 
dalių statistinį priklausomu
mą ar nepriklausomumą vieno 
ir kito kompozitoriaus kūry
bai, arba nustatyti kūrinio 
dalių statistinį santykį. Toks 
tyrimo modelis šių eilučių au
toriaus buvo išdėstytas Tarp
tautinėje etnomuzikologų kon
ferencijoje Vilniuje, skirtoje J. 
Čiurlionytės 100-osioms gimi
mo metinėms (1999), mono
grafijoje Lietuvių muzikos me
lodika ir harmonija (1992), 
kongrese „Universalumai mu
zikoje” Sorbonoje (1994) bei 
konferencijoje „Ženklas, muzi
ka, visuomenė" Vienoje (1999).

Svarbiausiu parengtojo ir re
daktoriaus R. Misiukevičiaus 
darbo privalumu laikytina tai, 
kad jis iš esmės rėmėsi M. K. 
Čiurlionio rankraščiais, jo 
mintimis bei siekiais. R. Mi
siukevičius iš naujo apžvelgė, 
iš naujo lygino bei redagavo 
visus žinomus ir turimus 
rankraščius, spausdintus kū
rinius, tarp jų dar kartą sa
vaip redagavo ir savo kolegos 
D. Kučinsko parengtus, ir 
išleistus kai kuriuos religinės 
choro muzikos kūrinius, anali

zavo visus jam prieinamus in
formacijos šaltinius. Svarbu ir 
tai, kad į M. K. Čiurlionio cho
ro kūrybą jis žvelgė per choro 
muzikos specifikos žinovo, 
profesionalo prizmę. Siūlomos 
atlikimo nuorodos pateiktos, 
gerbiant kūrinių autorių, ne
pažeidžiant jo teisių (rašomos 
skliausteliuose, mažesnėmis 
natomis, perbrauktais žen
klais ir kt.). Atsargiai ir pa
grįstai koreguoti tekstai dėl 
muzikinės ar literatūrinės lo
gikos reikalavimų. Reiktų pa
brėžti, kacj choro partitūra 
turi nemažą savo specifinių 
savybių ir, norint jas pažinti, 
teikia profesionalių praktinių 
atlikėjiškųjų įgūdžių ir teori
nių žinių. Šiuo atveju galbūt 
galėtume visa tai vertinti lyg 
kompozitoriaus ir atlikėjo iš

mete patirtimi, įgyta, dėstant skaičių iki dešimt. Pagaliau 
Detroit universitete Ameri- 1921 m.. Har s Huber leidykla 
koje. Knygoje išlaikyta ameri
kinė kodavimo sistema bęi 
„sulietuvinta” terminologija. 
Šitą žbdį kabutėse išskyrė 
pats krtygofe autorius. Prie to 
reiks grįžti vėliau.

Rorschach rašalo dėmių 
metodika atskleidžia pagrin
dines bei kintančias asme
nybės savybes, jų struktūri
nius ir funkcinius ypatumus, 
ir nukrypimus nuo to, kas lai
koma norma. Autorius yra 
įsitikinęs, kad ši metodika yra 
bene geriausiai apgalvotas 
psichologimu patikrinimo .me.-. 
todas. ' ‘ '

Dvidešimtojo šimtmečio pra
džioje plėtėsi Freud ir kitų su1 
formuluota psichoanalizė. Ji 
padėjo pažvelgti į vidinę asme
nybės struktūrą, pasąmonės 
gelmes. Buvo išskirta visa eilė 
savigynos mechanizmų, kurių 
tarpe buvo ir projekcija. „Tai 
asmens nesąmoningas polin
kis savo nepriimtinas savybes 
ir norus priskirti — tiesiog 
permesti — kitiems žnio- ' 
nėms”. Šios ir kitos teorijos 
sukūrė tinkamas prielaidas 
mažai struktūruotų rašalo 
dėmių 
Hermann Rorschach darbams.

Kurdamas rašalo dėmių ty
rimą H. Rorschach užtėkšdavo 
ant popieriaus lapo įvairias 
dėmes ir klausinėdavo pa
cientų, tarnautojų ir bendra-

tyrimams, šveicaro

Rorschach pa- 
ho diagnostiką. 
tu išėjo ir 10-ties 
ių serįja. Tose 
aizduotos rašalo 
rytos užtėškus

Bern išleid 
rašytą Psh 
Tuo pačiu r 
dėmių ko 
kortelėse 
dėmės, pt
ant lapo raš. o ir sulenkus jį 
pusiau. Todėl jos yra simet
riškos.

Prof. J. Pikūnas pačioje savo 
knygos pradžioje skaitytoją 
tarsi perspėja: „Yra paskelbta 
apie 4,000 Rorschacho kliniki
nių ir eksperimentinių stu
dijų, kurios patvirtina stimulų 
.reįkšipingumą, taigi ir projek
cinę hipotezę, bet taip pat keli 
tūkstančiai studijų, parodan
čių Rorschacho duomenų vali- 
dumo stoką”. Deja, jis prie šio 
teiginio nesugrįžta. Be abejo, 
šios knygos paskirtis buvo ne 
Rorschach metodo visapusiš
kas įvertinimas, bet šio meto
do pristatymas šiuo tyrimu be
sidomintiems. Iš tikrųjų ši 
knyga yra vadovėlis, tinkąs ir 
taikomas pažengusiems psi
chologijos studentams. Tai 
patvirtina santrauka knygos 
paskutiniame puslapyje, kur 
sakoma, kad knyga išimtinai 
skirta psichologams-klini- 
cistams praktikams bei studi
juojantiems psichologiją ir jau 
įsigijusiems autentišką Ror
schach' metodiką (10 rašalo 
dėmių kortelių). Knygoje ne-

pažymėta, kur jų galima 
įsigyti ir kiek jos kainuoja. 
Mano turimame kataloge tų 
kortelių kaina Amerikoje per
nai metais buvo 99 dol.

Knygoje pristatoma Ror
schach tyrimo procedūra — at
sakymų ir apklausos fazės ir 
ribų testavimas. Didelė šio 
120 puslapių vadovėlio dalis 
paskirta Rorschach kodavimo 
sistemai. Čia telpa atsakymų 
kūrimo kokybė, lokalizacija, 
determinantės ir jų aiškini
mas. Beveik dvidešimt pusla
pių paskirta atsakymų turinio 
kodavimui.

Pusė knygos atitenka Ror
schach kodavimo sistemos in
terpretacijai. Čia kalbama 
apie lokalizacijos, determi- 
nančių ir atsakymų turinio 
kategorįjų reikšmę bei psicho- 
gramos diagnostinę vertę. Ap
tariamas patirties stilius, in
telekto nustatymas, organi
zuoto aktyvumo vaidmuo, 
savižudybės požymiai ir t.t. 
Integruotosios Roschach sis
temos naudojimo iliustracijai 
pridėta keturi protokolai su 
asmens charakteristikomis. 
Tie tyrimai buvo atlikti kurso 
studenčių, dalyvavusių dviejų 
semestrų Rorschach darbo 
seminare Lietuvoje. Autorius 
teigia, kad iš parinktų tyrimo 
atvejų išryškėja tai, kas buvo 
bandoma atskleisti šioje kny
goje.

Knygos viršelis, Rorschach 
rašalo dėmių mozaika, D. 
Šulgaitės. Mokslinė redaktorė 
A. Palujanskienė. Redaktorė 
N. Kreimerienė.

Pabaigai pora asmeniškes- 
nių pastabų. Liaudies išmintis 
sako, kad šuo ir kariamas pri
pranta. Taip man yra su ter
minologija lietuvių kalboje 
ypač psichologijoje. Jau be
veik pripratau prie tokių 
žodžių kaip testas (nors arčiau 
širdies tyrimas, matas, tikrini
mas), sintezavimas (geriau, 
derinimas), emocyos (geriau, 
jausmai), gal kiek mažiau er
zina pavardžių sulietuvini
mas, pvz., Johnas Eksneris,

Walteris Klopferis, Zigmundas 
Piotrowskis ir t.t. Panaudo
tos literatūros sąraše autorių 
pavardės duodamos nesuža
lotos. Kalbos švarinimui tai 
laikytina pažanga.

Jau buvo minėtas autoriaus 
žodyje į kabutes įdėtas noras 
„sulietuvinti” terminologiją. 
Jeigu reiktų duoti pažymį dėl 
parodytų pastangų, jas tektų 
įvertinti neigiamai. Iš tikrųjų, 
gražiai atliktą darbą grąžin
čiau autoriui, kuris dar turėjo 
talkos iš mokslinės redaktorės 
ir stilistinės bei kalbinės re
daktorės, prašydamas visą 
„lietuvišką” terminologiją iš 
naujo peržiūrėti. Pastebėčiau, 
kad sveikintinos pastangos 
kai kur tai padaryti. Pvz., 11 
psl. rašoma, kad kas tai 
„sukūrė visaapimančią (komp- 
rehensyvinę) sistemą”; arba 
10 psl. „elgesio pažinimo (sam- 
pling)”. Puiku! Tuo pačiu, kaip 
pavyzdžius, paminėčiau keletą 
taisytinų išsireiškimų (ter
minų): stimulas (galėtų būti 
akstinas), lokalizacija (galėtų 
būti vietos nustatymas), deter
minantės (galėtų būti ap- 
sprendžiąs, nuosprendis), sul
eido galimybė (turėtų būti 
saviži^ybės galimybė), nea
dekvačiai (= nepakankamai, 
netin.) nai); validumas (= 
patvirtinamumas, pagrįstu
mas, galiojimas), stimuliacija 
(= dirginimas). Tokių „su
lietuvintų” sąvokų ir iš
sireiškimų knygoje yra su 
kaupu.

Lietuvos psichologų sąjun
gai priklauso apie du šimtai 
narių. Tik dalis jų yra vadina
mieji klinicistai. Jeigu pasta
rieji šią knygą įsigytų, vis tiek 
dar liktų keletas šimtų eg
zempliorių ateities klinicis- 
tams. Jiems dar esant Studen
tams, ši knyga ir skirta. Nėra 
klausimo, kad šios knygos 
pasirodymas praturtina rei
kalingų klinikinės psichologi
jos mokslo priemonių arsenalą 
(dar geriau, sandėlį).

Romualdas Kriaučiūnas

Dvi svarbios knygos apie 
lietuvių išeiviją

pirmo žvilgsnio nematomą, nas iš mūsų plačiai žinomų 
bendradarbiavimą, panašų choro dirigentų. Su savo cho- 
mūsų kompozitorių ir atlikėjų rais R. Misiukevičius parengė 
bendradarbiavimo istorijoje. ir dirigavo nemaža M. K. 
Pavyzdžiui, kompozitorius E. . Čiurlionio kūrinių, kitų kom- 
Balsys, sprendžiant specifines 
problemas, bendradarbiavo su 
smuikininku A. Livontu, kom
pozitorius V. Laurušas — su 
choro dirigentu A. Krogertu. 
Kruopšti ir reikšminga buvo 
R. Misiukevičiaus leidybinė 
priežiūra — kai kurių kūrinių 
jis pats darė 4-5-6 korektūras. 
Žinoma, klaidų ar netikslumų 
pasitaiko kiekvienam leidi
nyje, kiekvienoje knygoje, ta
čiau vienur — mažiau, kitur
— daugiau.

Tuo būdu, ruošiant M. K. 
Čiurlionio choro muziką spau
dai, išsiskiria R. Misiuae- 
vičiaus vaidmuo. Jis — Lietu
vos muzikos akademijos Kau
no fakulteto choro dirigavimo 
katedros vedėjas, docentas, tu
rintis trijų kylančių pakopų 
specialų bazinį chorvedybinį 
išsimokslinimą, baigiant meno 
aspirantūra, turtingą prakti
nio — atlikėjiškojo, teorinio ir 
pedagoginio darbo patirtį cho
ro kultūros baruose, yra vie-

pozitorių giesmių, mišių, dai
nų, kantatų šimtuose kon
certų Lietuvoje ir užsienyje, 
buvo dainų švenčių dirigentas. 
Negaliu nepaminėti man gerai 
pažįstamų jo puikių asmeny
binių bruožų: darbštumo, są
žiningumo, valingumo, iš
siauklėjimo, gerbiant vyresnio 
amžiaus žmones, buvusius pe
dagogus. ’ Ir dar — jis yra 
įžymus alpinistas, turintis ir 
alpinisto — gelbėtojo kvalifi
kaciją. Šios profesinės ir as
meninės charakterio savybės, 
tiesiogiai ar netiesiogiai, ne
abejotinai turėjo įtakos jo dar
bo stiliui, ruošiant spaudai M. 
K. Čiurlionio choro muziką.

J. Petronio leidykla, išleis
dama visus M. K. Čiurlionio 
kūrinius chorams, kompozito
riaus 125-ąsias gimimo me
tines pažymėjo gražiu, išlie
kančiu ženklu lietuvių choro 
kultūros baruose.

Prof. dr. Karolis 
Rimtautas Kašponis

Ugninis stulpas. 25 metai 
be Juozo Brazaičio. Laiškai. 
Dokumentai. Liudijimai. Su
darytojas ir redaktorius Vid
mantas Valiušaitis. Kaunas 
2000: J Laisvę fondo Lietuvos 
filialas. 581 psl.

Širdis — Lietuva. Vytautas 
Antanas Dambrava diploma
tinėje tarnyboje. Sudarytojas 
ir redaktorius Vidmantas Va
liušaitis. Kaunas 2000: Į Lais
vę fondo Lietuvos filialas. 445 
psl.

Dvidešimtojo amžiaus bėgy
je Lietuva neteko daug savo 
gabiausių sūnų ir dukterų. 
Didžiausias egzodas įvyko An
trajam pasauliniam karui bai
giantis. Būtų labai svarbu šitą 
egzodą smulkiai aprašyti. 
Kaunietis Vidmantas Valiu
šaitis surinko ir redagavo 
šiam tikslui daug medžiagos.

2000-ais metais jis paskelbė 
dvi knygas: vieną apie Juozą 
Brazaitį, kitą apie Antaną 
Dambravą.

Juozas Ambrazevičius-Bra- 
zaitis 1941-ais metais ėjo Lai
kinosios vyriausybės ministro 
pirmininko pareigas, pasi
traukė iš Lietuvos į Vokietiją, 
paskui emigravo į Ameriką. 
Brazaitis mirė 1974 metais 
New Yorke. Knygoje skelbia
mi keturi straipsniai apie šitą 
„ugninį stulpą”, taip pat 180 
jo laiškų. Laiškų tekstai yra 
kruopščiai komentuojami.

Vytautas Antanas Dambra
va gimė 1920 metais. 1941 
metais tėvai, trys broliai ir se
suo sovietinio režimo buvo 
ištremti iš Lietuvos į Sibirą. 
Dambrava įsigijo daktaro 
laipsnį po karo Austrijoje, dir
bo .Amerikos bhlso” tarnyboje, 
bet išėjo į JAV diplomatinę 
tarnybą. Lietuvos Respub
likos Nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Ispani
jos karalystėje. Knyga duoda 
įvairybę straipsnių apie Dam
bravą. Vidmantas Valiušaitis 
dedikuoja knygą „Šviesiam 
tėvo Vinco Valibšaičio (1922- 
1980) atminimui”. Apie jo tėvo 
tragišką likimą trumpai rašo 
knygos sudarytojas savo pra
tarmėje.

Abi knygos gausiai iliustruo
tos.

Alfred Bammesberger 
Katholische Universitaet, 

Eichstaett, Vokietija
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