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Susitikimas su M. K.
Čiurlioniu — rašytoju
Algimantas
Artėjant M. K. Čiurlionio gi
mimo 125 metinėms, Lietuvos
Rašytojų klubas surengė va
karą, skirtą šį garsųjį mūsų
dailininką bei kompozitorių
pristatyti ir kaip rašytoją. Pa
grindą tam davė prof. Vytauto
Landsbergio surasta, suran
kiota ir išeista M. K. Čiurlio
nio literatūrinė kūryba.
Vakare dalyvavęs, prof. V.
Landsbergis papasakojo, kaip,
tyrinėdamas M. K. Čiurlionio
muzikinę kūrybą, dailę, atra
do jį kaip rašytoją, juo labiau,
kad tas „trečiasis Čiurlionis"
— rašytojas visuomenei iki
šiol nebuvo žinomas.
Studijuodamas,
tyrinėda
mas M. K. Čiurlionio gyveni
mą ir kūrybą, jau prieš du —
tris dešimtmečius archyvuo
se, pas jo artimuosius, pas ko
lekcininkus pavykdavo aptikti
sąsiuviniuose, dienoraščiuose,
net popieriaus skiautelėse jo
surašytus literatūrinius kūri
nius, sakė V. Landsbergis. Ieš
kodamas daugiau tokių užra
šų, jis patyrė, kad vertinga M.
K. jSitfrtionio rankraščių me
džiaga disponavo anų laikų
kultūrininkas Ignas Šlapelis,
kai ką paskelbęs periodikoje,
paminėjęs savo neišspausdin
toje monografijoje. Aforizmų,
kitų trumpų literatūrinių kū
rinių buvo aptikta ir M. K.
Čiurlionio piešinių albumėly
je. Pagaliau jaunystės laikų
eilėraštį išsaugojo jo artimųjų
atmintis.
Kaip kruopščiai ir kantriai,
kruopelę prie kruopelės šis ty
rinėtojas rinko M. K. Čiur
lionio literatūrinę kūrybą, ma
tyti kad ir iš to eilėraščio atra
dimo. Šio šilėraščio autorystę,
autentiškumą V. Landsbergis
nustatė iš kelių šaltinių: M. K.
Čiurlionio amžininko A. Mar
kevičiaus ir S. Čiurlionio at
minties, iš Jadvygos Čiurlio
nytės užrašų. Kad šis eilėraš
tis neabejotinai parašytas M.
K. Čiurlionio, patvirtino jo ci
tata, rasta paties autoriaus
laiške, 1902 m. gegužės 26 d.
rašytame broliui Povilui.
1905 m. M. K. Čiurlionis
kartu su j a m draugiška Volmanų šeima lankėsi Kaukaze,
įspūdžių paskatintas, jis pa
rašė seriją mažų lyrinių poe

A.

Naujokaitis

mėlių proza, kurios pavadin
tos „Laiškai Devdorakėliui"
(nuo Kaukazo ledyno JDevdo-'
rakąs" pavadinimo). Ši poeti
nė proza buvo kruopščiai su
rinkta ir parengta.
Būta ir skaudžių praradimų.
V. Landsbergiui pavyko nus
tatyti, kad gana vertingų M.
K. Čiurlionio dienoraštinių re
fleksijų buvo atsidūrę pas vie
ną kolekcininką. Deja, nei V.
Landsbergiui, nei Sofijai Čiur
lionytei niekaip nepavyko tuos
rankraščius išpirkti, o, kolek
cininkui mirus, jie taip ir din
go kol kas nežinia kur. Pa
ieškas sunkino ir ta aplinky
bė, kad M. K. Čiurlionis savo
žodžio kūrybos niekur ne
spausdino, turbūt manyda
mas, pasak V. Landsbergio, ją
esant nepakankamai bran
džią arba galbūt nenorėdamas
angažuotis kaip lenkų litera
tas. Tad visa literatūrinė kū
ryba buvo išsimėčiusi rank
raščiuose, piešinių albumė
liuose, kitokiuose užrašuose.
„ Šiaip ar taip prof. V. Lands
bergiui pavyko surinkti viską,
kas įmanoma. Iš to ir atsisk
leidė Čiurlionis, kaip įdomus,
savitas rašytojas.
Prof. V. Landsbergis pažy
mėjo, kad Čiurlionio literatū
rinis palikimas rašytas lenkų
kalba. Nors jis kalbėjo lietu
viškai, bet tuomet pakanka
mai gerai dar nemokėjo, kad
plunksna, pasak V. Landsber
gio, suspėtų paskui mintį ir
fantaziją. Net meilės laiškus
žmonai jis rašydavęs lenkiš
kai.
Surinkęs M. K. Čiurlionio li
teratūrinį palikimą, dar prieš
20 metų V. Landsbergis pa
rengė ir tuometinei, dar sovie
tinei „Vagos" leidyklai įteikė
jo literatūrinių kūrinių knygą.
Deja, leidyba nepajudėjo iš
vietos.
Tik 1997 m. tą prof. Lands
bergio parengtą M. K. Čiurlio
nio knygą Žodžio kūryba gra
žiai, su jo paties iliustracijo
mis — piešiniais išleido Rašy
tojų sąjungos leidykla. Paren
gėjas ją ne tik vertė į lietuvių
kalbą, bet ir tekstus atkūrė re
konstrukcijos, ypatingų reda
gavimų metodais, pasinaudoda
mas žinomais originalais, ver

timais, kitais šaltiniais.
Prof. V. Landsbergis apgai
lestavo, k a d iki šiol M. K.
Čiurlionis n e m i n i m a s lietuvių
literatūros istorijoje, jo savita
poetinė proza plačiau nesvars
tyta, kaip m ū s ų literatūros
reiškinys. Gal k a d autorius
rašė lenkiškai. B e t j u k ir Mai
ronis kai k u r i u o s savo eilėraš
čius r a š ė lenkų kalba, pa
stebėjo V. Landsbergis.
Vakare kalbėjęs Rašytojų
sąjungos p i r m i n i n k a s Valenti
nas Sventickas pripažino, kad
iš tiesų s v a r b u ir reikalinga
įterpti į M. K. Čiurlionio nuo
latinę kūrybos refleksiją ir jo
l i t a r a t ū r i n ę kūrybą, atskleisti
„trečiąjį Čiurlionį" — ne tik
kaip didelio talento dailinin
ką, muzikos kūrėją, bet ir kaip
rašytoją. A u k š t a i įvertinda
mas prof. V. Landsbergio šį
nuopelną V. Sventickas pasa
kė:
— L i t e r a t ū r i n i s pasaulis tu
ri būti d ė k i n g a s Čiurlionio li
t e r a t ū r i n ė s kūrybos atskleidėj u i ir parengėjui, nes niekas
kitas šio d a r b o negalėjo pada
ryti g e r i a u už jį. Kalbu apie
unikalias t e k s t ų rekonstrukci
jas, saikingo išsamumo
ko
m e n t a r u s , šiuolaikiškai s k a m 
bantį vertimą ir M. K. Čiurlio
nio knygoje įdėtą įvadinę stu
diją, prisodrintą jo literatūros
— dailės — muzikos gretybių.
Plačiau n e g r i n ė d a m a s M. K.
Čiurlionio — rašytojo kūrybą,
V. Sventickas atkreipė dėmesį
į to laiko m ū s ų litaretūros g a n
varganą būvį. Po spaudos
draudimo, 1904 m. buvo pasi
rodęs vos p i r m a s lietuviškas
laikraštis (1904), o literatūri
nio ž u r n a l o d a r teko laukti n e t
iki 1913 m. T u o m e t , kai savo
poetinę prozą k ū r ė M. K.
Čiurlionis, vyravo įsitikini
mas, k a d m e n a s tik a t k u r i a ,
pasak J . J a b l o n s k i o — „foto
grafuoja'' tikrovę. Tai elemen
t a r a u s realizmo teorija ir
p r a k t i k a . M ū s ų tuometinėje
literatūroje pasireiškė vos pir
mieji psichologizavimo ženklai
(Šatrijos R a g a n o s
Viktutė,
1903 m.).
— Didžioji dalis Čiurlionio
literatūrinės kūrybos p a r a š y t a
apie 1905-1906 m. stebina ga
nėtina žanrų įvairovė: p a s a k a .

M. K. Čiurlioniui — rašytojui skirtame vakare Rašytojų klube. Ii kaires: aktoriai K. Stancikas, R.
Staliliūnaitė, prof. V. I^andsbergis, Raiy toj M sąjungos pirm. V. Sventickas, p i a n i s t a s .1. Karnavičius.
Algimanto Žiiiūno nuotauka.
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Čiurlionis

didį lauką, o galas tos procesijos slepiasi miške, ir galo jos nėra.
Kur yra tiesa, Viešpatie? Jau einu, einu.

DIENORAŠČIŲ

O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno dangus toks
skaistus, švelnus, toks lietuviškas — žiūri, žiūri ir negali
atsižiūrėti. Tuomet širdis smarkiau pradeda plakti, o siela
nudžiugus himną pradeda giedoti Tam, kuris tėvynę tau
davė Lietuvą. O ir graži gi ta mūsų Lietuva. Graži savo
liūdnumu, graži paprastumu ir širdingumu. Nėra čia
kalnų, debesis remiančių, nei kaskadų ūžiančių; pažvelk tik
aplink! — koks graudus paprastumas tame reginyje.

PASAKA

Pavargęs belakstydamas didelio miesto gatvėmis, atsisėdau
ant suolelio, pasiuntiniams
paskirto.
Buvo baisi kaitra; pilkai geltoni namai kaleno dantimis,
įvairiaspalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur ne kur stūksojo
auksuotas saulėtas bokštas, o žmonės, kaitros nukankinti, ėjo
pamažėle, tarsi apsnūdę.
Kažkoks senas žmogus, netgi senelis, sunkiai kojas vilkda
mas, lazda pasiramsčiuodamas, sustojo kretančia galva
Laukas kaip didelis šilkinis kilimas su tamsiai ir šviesiai
priešais mane ir ėmė atidžiai į mane žiūrėti. Jo akys buvo
žaliais langeliais; per lauką juokingai vingiuoja kelias ir
liūdnos, išblėsusios ir lyg be minties. Ant krūtinės kabojo vir
pranyksta kažkur grioviuose; palei kelią kryžius, o šalia jo
vutė, privarstyta visokio dydžio kryželių: buvo ten didelių
beržas stovi ir verkia. Toli horizonte mėlynuoja miškas.
geležinių, truputį parūdijusių, ir mažesnių plokščių varinių, ir
Prisiartink priėjo, tai jis tau paslaptingu kuždesiu seną
mažučių sidabrinių, — trumpai tariant, visas rinkinys.
seną legendą apsakys arba raudą graudžiai pradės ošti.
„Elgeta", nusprendžiau mintyse ir jau norėjau išsiimti iš
kišenės varioką, bet senelis, keistai prisimerkęs ir paslaptingai
IŠ „SONATOS
kuždėdamas, paklausė:
— Bičiuli, paaiškink man, kaip atrodo žalia spalva?
(Andante)
— Žalia spalva? Hm... Žalia spalva tai yra spalva, na, tokia
Ruduo. Vėl dulka lietus, palengva krinta lapai,
kaip žolė... medžiai, — irgi žalios spalvos — lapai, — atsakiau
(jam) ir apsidairiau aplink, bet niekur nebuvo jokio medelio, jo
sukasi svaigdani ir krinta ant žolės,
kio žolės lakštelio.
ant krūmų, ant takelių. Vis tiek.
Senas žmogus nusijuokė ir paėmė mane už sagos.
Vienas numiręs lapas
— Eikš su manim, bičiuli, jei nori. Aš skubu į tą kraštą, pake
palietė sklęsdamas mano veidą,
liui papasakosiu tau labai įdomių dalykų.
rankas, o paskui nukrito čia pat
O kai pakilęs ėjau su juo, senis pradėjo pasakoti.
man po kojų, tcd peržengiau
atsargiai,
„Kadaise, labai jau seniai, kai dar buvau jaunas kaip tu,
kad
nesumindžiočiau.
mano sūnau, buvo labai karšta. Pavargęs belakstydamas dide
Klajodamas sode, mindžiojau kitus lapus
lio miesto gatvėmis atsisėdau ant suolelio, pasiuntiniams pas
ir jutau juos po savo kojom.
kirto.
Tiek daug jų, tiek daug — negali išsisaugoti.
Buvo baisi kaitra; pilkai geltoni namai kaleno dantimis,
O šlama taip keistai sausai, sustirę,
įvairiaspalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur ne kur stūksojo
tartum sakytų: nesivaržyk, mums vis tiek.
auksuotas saulėtas bokštas, o žmonės, kaitros nukankinti, ėjo
Vidury sodo stod tuščias namas.
pamažėle, tarsi apsnūdę.
Neseniai čia gyveno žmonės,
Ilgai aš įjuos žiūrėjau ir baisiai pasiilgau pievos, medžių,
ir vaikai žiūrėjo pro langus ir juokėsi.
žalumos, — žinai, tokios gegužės žalumos. Staiga pakilau ir
Liūdna, kad tie langai lentomis
užkalti,
ėjau visą gyvenimą, taip veltui jos ieškodamas tame mieste.
bet namas jau tuščias.
Ėjau vis pirmyn, klausdamas sutiktų žmonių, bet jie, užuot
PSALMĖ
atsakę, duodavo man kryželius. Įlipdavau į aukštus bokštus,
bet, deja, visuose horizontuose vis buvo miestas, miestas, mies
O Viešpatie! Nušviesk, maldauju, kelią mano, nes jo
tas, ir niekur — žalumos. Tačiau aš jaučiu, kad yra ji tame
nepažįstu.
krašte, tik aš turbūt nebenueisiu — senas esu. Ak, kad taip kur
Išėjau priekin mūsų procesijos, o žinau, kad ir kiti paskui
netoli būtų, tai bent galėčiau pailsėti: kvapas, muselės bimbia,
mane eis, bet kad tik ne šuntakiais.
Klaidžiojome po tamsius miškus, perėjome slėnius ir suartus o aplink žaluma, žolė, medžiai''.
laukus, o procesija buvo ilga kaip amžinybė.
Žvilgterėjau į senelį —jis šypsojosi kaip vaikas ir verkė.
Kai išvedėme procesiją ant tylios upės kranto, tik tuomet jos
Ėjome dar tylomis šiek tiek kelio, galop senelis tarė:
galas pasirodė iš tamsaus šilą.
— Na, man jau gana. Toliau nebegaliu, čia jau ir pasiliksiu.
— Upė! — šaukėme. Tie, kurie arčiausiai buvo, kartojo: Upė! O tu eik, eik be poilsio. Iš anksto sakau, kad kaitra nesibaigs,
Upė!
nakties tame kely nėra, tik amžina diena.
O tie, kurie lauke buvo, šaukė: laukas, laukas, laukas!
Pakeliui kalbėk žmonėms apie pievas, apie medžius, tik jų ne
Gale einantieji kalbėjo: Miške esame, ir stebėtina, kad prie
siklausk arba pasiimk virvutę kryželiams verti.
kyje einantieji šaukia — laukas, laukas, — upė, upė.
— Na, eik laimingai, o aš čia pasiliksiu.
— Mes mišką matome, — kalbėjo ir nežinojo, jog jie yra gale
Bet vos nuėjau dešimt žingsnių, senelis pradėjo šaukti:
procesijos.
— Palauk, sūnau, užmiršau (pasakyti): žvalgykis nuo aukštų
Bet nūnai. Viešpatie, kelias kaskart
sunkesnis.
bokštų, tai kelią pajusi. O jeigu bus dar labai toli, ir senatvė
Prieš mane aukščiausi kalnai, plikos uolos, bedugnės. Tai
tave užklupus, tai ten vėl bus suolelis, pasiuntiniams
paskirtas,
gražu. Tai be galo gražu. Bet kelio nežinau, ir baugu man. Ne
o ant jo jaunų žmonių niekada netrūks.
dėl savęs, o ne. Aš einu, ir jie jau paskui mane eina. Viešpatie,
— Na, dabar jau eik.
jie irgi paskui mane eina, visa procesija — ilga ilga! Galva prie
Taip pasakė senelis, ir ėjau tolyn, ir žvalgiausi nuo aukštų
galvos per visą slėnį ir ilguoju upės krantu, ir per tylų, suartą, bokštų.

eilėraštis, psalmės, lyrinė re
fleksija, tariamieji laiškai, afo
rizmai. Retas k u r i s to laiko
m ū s ų rašytojas turėjo tokį
įvairų repertuarą, — kalbėjo
V. Sventickas. — Bet svar
biausia kas kita — jo kūryba
neturi nieko bendra su tuo lai
ku vyravusiu realizmo ir so
cialinio angažuotumo literatū
riniu sriautu. Su Čiurlionio
žodžio kūryba, į mūsų lite
r a t ū r ą iš karto atėjo sąlygiš
kumai, tai ką modernizmo ty
rinėtojai vėliau pavadino „at
siribojimo efektu" („kai mudu
sėdėjom tada a n t kalnelio, aš
patyliukais nuėjau į pakalnę
ir stebėjau m u s " — M. K.
Čiurlionis ,.Laiškai Devdorakėliui"). Atėjo t a i p pat sapnai
ir įsivaizdavimai su stulbinan
čiomis deformacijom ; mįslin
giausias atvejis — mylimoji
pasivaidena veidrodyje šlykš
ti ii storom lūpom, žvairom
akim — Lunkai
Devdorukcliui), atėjo laisva nutolusių
laikų kaita I asiūkliai ir pterodaktiliai šalia dabarties bū
senų), grakštūs rimtumo ir
žaismes susiglaudimai („Mu
du buvome labai užsiėmė,
reikėjo žemuoge perpjauti i

dvi lygias puses — ten pat
mitinės, kosminės perspekty
vos atžilgis (žemės rutulys pa
matomas iš aukštybių — ten
pat). Nuostabus, savo anksty
vumu išskirtinis — ne tik mū
sų literatūros akiplotu žiūrint
čiurlioniškasis literatūros ir
muzikos formų bei kompozi
cijų susitikimas. Čia kalbu ne
tik apie tam tikrą motyvų
plėtotės būdą ir seką, ne vien
apie galimybę gretinti Čiur
lionio literatūrinį tekstą ir jo
simfoniją vienodu pavadini
mu — „Jūra". Svarbiausias
kūrinys šiuo požiūriu yra
„Sonata" — įstabus muzikinės
formos poetinis atitikmuo su
visais intuicijos ir meis
triškumo įspaudais.
V. Sventickas pabrėžė, kad
dabar, šiam šimtmečiui bai
giantis, tiesiog privalu pasa
kyti, kad pirmais šio šimtme
čio metais M. K. Čiurlionio as
menyje Lietuva jau turėjo ra
šytoją, anksčiau už savo am
žininkus atėjusį į moderniau
sių permainų lauką, į tą kiti
mų erdvę, kurią paskui užliejo
daugybe įvairiakalbių balsų
— Čiurlionio
literatūra,
skendėjusi nežinioj, turi būti

suvokta, kaip vis dėlto buvusi
tada ir esanti dabar. Tiesio
giai nepaveikusi proceso, ji tu
ri paveikti to proceso vertini
mą ir apmąstymą. — sakė V.
Sventickas.
Jis nagrinėjo ir kitą M. K.
Čiurlionio literatūros kūrybos,
jo poetinės prozos bruožą —
artėjančių kataklizmų alsavi
mą, pastebėdamas, kad šie jo
samprotavimai gali būti ganė
tinai polemiški. V. Sventickas
nurodė M. K. Čiurlionio poe
tinėje prozoje daug kur iš
reikštų katastrofizmo žymių,
būdingų daugelio šimtmečių
ribai: „Eina eina debesis dide
lis, pilkas, o ten juodas slen
ka, o saulė šviečia, ir šešėlis
eina pirm manęs per žemę" (/š
dienoraščių). Čia pridedama
..Psalmė" pabrėžia, akcentuo
ja procesijos įvaizdį ir nežino
mybę: „Bet kelio nežinau, ir
baugu man". Panašiai ne kar
tą
akcentuojama bedugnė,
chaosas, nerimastingas klau
sinėjimas. Amžių riba papras
tai atgaivina pasaulio pabai
gos misterijas. Čiurlionio pro
zoje šį polinkį ryškiausiai at
spindi tvano vaizdai Luišhimse
Dvi doru heli m. Kalbama ir

apie belviltišką sielvartą, bai
mę, kažkokią milžinišką sie
ną, ant kurios parašyta: „Že
mės Planetos Žemėlapis". Že
mes pusrutuliai tušti, nei sa
lų, nei žemynų — visur van
duo. J pasakotojo sapną įsiter
pia kraštutiniškai drastiškas
vaizdas, siejamas su šio lite
ratūrinio laiško adresatu, su
mylimąja: „Per porą uolekčių
tiiis viršukalne pakabinta gal
va. Nukirpti plaukai, piktai
šypsosi veidas, tai Tavo galva.
Ari be akių. Dieve! be akių
Tavo galva baisi. Vietoj akių
vien kiauros skylės, pro jas
matyti pasaulis tartum didelė
gedulo arfa"...
V. Sventickas pažymėjo, kad
šios būsenos ataudų yra ir ki
tuose laiškuose, o „Sonatoje"
ji išreikšta jau ramesniais to
nais. Štai „Sonatos" motyvai
ruduo, lietus, apleistas sodas
nukritę lapai, namai tušti, už
kalinėtais langais, be žmonių
Konkretybės plačiai bendrina
mos — apleistas sodas aprė
pia visą žemyną, suvytę lapai
visus žemės takus. Tik vienas
žmogus eina antai — „maiše
liu ant pečių ir grėbliu rankoj
nešinas"
(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių

muzikos melodika
harmonija

ir

produkcijų paroda. Dainuoja
JDainavos" ansamblis, diri
guoja Darius Polikaitis. Grie
žia Valstybinis Vilniaus stygi
nių kvartetas: Audronė Vai
niūnaitė (smuikas), Artūras .
Universalumų
požymiai:
bendrumo
faktoriai,
analogijos ir ryšys su kalba,
Šilalė (smuikas), Girdutis J a 
kaitis (altas), Augustinas Va
universalumų
atskleidimo
priemonės
siliauskas (celė), fortepijonu
groja Rokas Zubovas. Čiurlio
Karolis Rimtautas
Kašponis
nio laiškus ir poeziją skaito
Audrė Budrytė.
Bendrumo, tapatumo ir sričių. Remtų konstatuoti, kad sios melodikos intonacinėse
Lietuvių dailės muziejuje,
skirtumų, atskirybių kategori Lietuvoje lyginamieji tyrimai kryptyse (melodijos fragmen
Pasaulio lietuvių centre, Lejos — pagrindines filosofijos, ženklūs kalbotyroje bei folklo tuose) — reikšmingas tercijos
monte, lapkričio 3 d. 7 v. p.p.
logikos, matematikos ir kitų ristikoje. Muzikologija dar per intervalas. Vieningai pripa
— Amerikos lietuvių daili
mokslo šakų sąvokos. Su mažai naudojasi lyginamai žįstama, kad lietuvių melodi
ninkų kūrybos darbų, sukur
šiomis kategorijomis yra susi siais tyrimais, todėl čia ir ban kai būdinga visa eilė trichorditų M. K. Čiurlionio 125-ųjų
jęs pagrindinių mokslo sąvokų doma tai daryti.
nių, kvartinių-kvintinių, ma
metinių proga, parodos atida
apibrėžimas. Bendrumai ir
intonacinių
Šių laikų įvairių šalių muzi žosios" tercijos
rymas. 8 vai. p.p. — Lietuvos
skirtumai — tampriai susiję kos kultūroje deramą vietą krypčių atmainų. Apibūdinant
kompozitorių kūrinių, sukurtų
metodas,
reiškiniai, ypač kai bendrumą turi lietuvių muzika. Europos ritmikos savybes muzikologai mybinis-statistinis
M. K. Čiurlionio 125-ųjų meti
yra skirtumų viduje, o skirtu muzikos kultūros panorama pateikia tipiškas
ritmines atitinkąs analizuojamųjų reiš
nių proga, premjera Ameri
mai — bendrumų viduje. Ly tikrai būtų nepilna be lietuvių schemas, būdingas
įvairių kinių prigimtį ir atsklei
koje. Griežia Valstybinis Vil
ginamieji reiškiniai vienokio liaudies muzikos, ypač mono- žanrų muzikinio folkloro ir džiantis giluminius procesus,
niaus styginių kvartetas, pia
išlaisvina nuo daugybės tyri
mis savybėmis tapatūs, pa dinių liaudies dainų, unikalių kompozitorių kūriniams.
nistai Sonata Zubovienė ir Ro
stebimi bendrumai, o kitokio polifoninių sutartinių, be Mi
Tačiau kitų tautų muzikos mo operacijų kartojimo. Tuo
kas Zubovas. Įžanginiu žodžiu
mis savybėmis išryškėja jų kalojaus Konstatino Čiurlio kultūrų folklore (drauge ir būdu pasitelkiami tikslieji ty
kūrinius pristatys muzikolo
skirtumai. Todėl analizuojant nio, Juozo Gruodžio, Kazimie kompozitorių kūryboje) aptin rimo metodai, k a r t u ir tiks
gas Linas Paulauskis.
bendrumus ir skirtumus svar ro Viktoro Banaičio, Jeronimo kamos identiškos intonacijos, liųjų mokslo šakų potencialas.
J a u n i m o centras. Čikaga. bu parametriniai, ekvivalen Kačinsko, Balio Dvariono, intervalų stuktūra,
Čia aptariamame darbe (Kaš
ritminės
Lapkričio 4 d., 12 vai. — šeš tiškumo reiškiniai, elementa Eduardo Balsio, Juliaus Juze formulės, kurios yra lietuvių ponis 1992), vartojant lygi
tadieninės lituanistinės mo riųjų dalelių tapatybė ir kt. liūno, Broniaus Kutavičiaus ir melodikoje. Tai įrodinėja Ri namąjį ir tikiniybinį-statistinį
kyklos mokinių meno darbų Taigi bendrumų, tapatybių ir kitų kompozitorių kūrybos. mantas Astrauskas, Moisej metodus, p a r e n g t a metodika
parodos atidarymas ir koncer skirtumų, atskirybių išsiaiš Lietuvių muzikos lygmuo, jos Goldin, August Robert Niemi, melodikos ir harmonijos ben
tas. Koncertuoja jaunieji pia kinimas yra vienas iš reiški profesinė branda leidžia jai Izalij Zemcovskij ir kiti.
d r u m a m s ir s k i r t u m a m s tirti.
nistai ir mokyklos vaikų cho nių pažinimo uždavinių. Jį Europos muzikos kultūros ly
J
i ir panaudojama lietuvių ir
Analogišką reiškinį stebime
ras, diriguoja Darius Polikai sprendžiant vieną svarbiausių ginamuosiuose tyrimuose tap
kitų
Europos t a u t ų muzikos
chrakterizuojant ir lietuviš
tis.
vaidmenų atlieka kiekybiniai ti reprezentatyviai.
analizei.
kosios harmonijos specifines
Čiurlionio galerija J a u n i m o tyrimo metodai. Panaudojant
Melodikos tyrimui vartojami
Lietuvių
muzikos
raidos savybes, kurios paprastai yra
centre. Lapkričio 4 d. 6 vai. juos ypač svarbus yra skai ypatybės, tarp jų ir specifinės organiškai susiję su melodikos metodai, kurių tikslas nusta
Prie M.K. Čiurlionio paminkle pakeliui į jo gimtuosius Druski
tyti specifikos ir identiškumo
ninkus. Iš kairės: vioiančelistas Augustinas Vasiliauskas, pianis p.p.— M. K. Čiurlionio tapy čiavimo tikslumo laipsnis. Ne nacionalinės, yra muzikologų ypatumais.
tas Rokas Zubovas, pianistė Sonata Zubovienė, kompozitorius Vy bos darbų reprodukcijų ir teisingas jo panaudojimas gali dėmesio centre. Jų tyrimams
Nauji tyrimai pateikia vis faktorius, atskleisti intervalų
tautas Barkauskas, smukininkė Audronė Vainiūnaitė, kompo Amerikos lietuvių dailininkų iškreipti tiriamųjų reiškinių skirti Algirdo Ambrazo, Juozo daugiau ir daugiau argumen dažnių, intonacinių krypčių
zitorius Remigijus Merkelys, kompozitorius Mindaugas Urbaitis, darbų, sukurtų M. K. Čiurlio bendrumų ir skirtumų vaizdą: Antanavičiaus, Jadvygos Čiur
tų, įrodančių, kad minėtosios dažnių, metrinio funkcionalu
altininkas Girdutis Jakaitis, smuikininkas Artūras Šilalė.
nio 125-ųjų metinių proga, pa bendrumai gali būti neteisin lionytės, Juozo Gaudrimo,
priemonės negalima traktuoti mo intensyvumo savybes, o
įvertinami
skirtumais Juliaus Juzeliūno, Vytauto
rodos atidarymas. 7 v. p.p. — gai
kaip vien specifinėmis lietu taip pat melodikos ir kalbos
vaidinimas pagal M. K. Čiur arba skirtumai bendrumais.
analogijas bei ryšius.
Landsbergio, Rimos Mikėnai viškomis.
lionio ir S. Kymantaitės Čiur
Harmoninės kalbos anali
Reiktų pabrėžti, kad ben tės, Onos Narbutienės, Lore
Tačiau mūsų klausa, muzi
lionienės laiškus. Režisierė
drumai, kuriuos suprantame tos Venclauskienės ir kitų kinė atmintis bei suvokimas zėje parodomi bendrumo ir
Audrė Budrytė. Akademinė
kaip universalumus, suvokia darbai, kuriuose nemaža dė išskiria lietuvių muzikos (taip skirtumų tyrimo metodai, ku
studija — „Sugrįžtant prie
mi lyginant su skirtumais, ku mesio skiriama muzikos kal pat ir kitų muzikinių kultūrų) rie taikytini tokiose srityse,
>
Čiurlionio".
rie turi kitus požymius, negu bos, jos sudedamųjų dalių — specifines savybes, kurias mu kaip akordų rinkinys, akordų
J a u n i m o centras. Didžioji universalumai. Tuo būdu ben- melodikos ir harmonijos anali zikos teorija dar nepilnai pa dažnis ir binariniai ryšiai bei
salė. Čikaga. Lapkričio 5 d., 3 drumai-universalumai ir skir- zei.
aiškina. Todėl iškyla būtinybė jų dažnis, harmoninių ir met
rinių
funkcijų
koreliacija,
M. K. Čiurlionio 125-ųjų me tuose, kuriuose dalyvaus pro vai. p.p. — M. K Čiurlionio tumai-specifiškumas muzikoje
Aiškinant lietuvių muzikos ieškoti naujų tyrimo būdų.
dirbtinės,
dermės
ir
dvylikos
tinių festivalio Čikagoje rengi fesionalai ir jaunieji muzikai, muzikos ir poezijos vakaras. yra vieningas reiškinys. Nus specifines nacionalines sa
Mūsų klausa jautriai rea
mo darbai įgauna pagreitį. skambės Čiurlionio chorinė, Dainuoja „Dainavos" ansamb tatyti universalumus įmano vybes — skirtumus — muzi guoja į muzikos elemento garsų sistemos harmonija. Čia
Lietuvoje pasibaigė M. K. fortepijoninė, kvartetinė muzi lis, diriguoja Darius Polikaitis. ma tik nustačius skirtumus.
kologai visų pirma kreipia dažnius, to elemento ryšius su parodomi harmonijos ir melo
Čiurlionio 125-osioms meti ka, skaitovai ir aktoriai skai Griežia Valstybinis Vilniaus
Šiam tikslui pasiekti pravar dėmesį į melodikos derminę- kitais, dermės elemento kore dikos ryšiai akordų dažnio, bi
nėms skirtų muzikinių kūri tys Čiurlionio literatūrinius styginių kvartetas. Fortepijo tu pasitelkti kiekybinius tyri intonacinę sandarą, ritmikos, liaciją su ritminiu ir kt. Dėl narinių akordų ryšių bei jų
nių konkursas. Konkurso ko kūrinius, bus surengtos nau nu groja Rokas Zubovas. Čiur mo metodus, lyginamąją ana harmoninės kalbos savitumus. to muzikos tyrimuose tampa dažnio, dvylikos garsų siste
mos srityse ir iš dalies analo
misija s.m. liepos 24 d. iš de jųjų Čiurlionio tapybos darbų lionio poeziją ir laiškus skaito lizę, kurie atskleidžia kūrinių Jie pabrėžia, kad lietuvių me svarbiais:
giški
ryšiai akordų
rinkinio,
šimties atsiųstų kūrinių atrin reprodukcijų parodos. Kaip aktorė Audrė Budrytė.
turinio procesu vaizdą. Šiame lodikoje ypatingą vietą turi
1) lyginamasis metodas;
Goodspeed Hali, University amžiuje komparatyvistika yra kvartos intervalas, kad lietu
harmoninių
ir
metrinių
funk
ko tris — anonimiškai vykusio Čiurlionio
kūryba,
menas
2) analizė, kuri pagrįsta ne
konkurso
nugalėtojus.
Šio įkvepia dabarties menininkus, of Chicago. Lapkričio 5 d., 7 viena iš aktualiųjų mokslo vių liaudies dainų ankstyvo- tiesioginiu stebėjimu bei fak cijų koreliacijos, dirbtinių der
konkurso tikslas buvo — pas kompozitorius,
suprasime vai. p.p. — Lietuvos kompozi
torių pagrindimas tikimybi- mių srityse.
katinti naują žvilgsnį į Čiur klausydamiesi Čiurlionio jubi torių kūrinių, sukurtų M. K.
Tyrime remtasi Anatolij Milniu-statistiniu metodu.
metinių
lionio kūrybą, kaip į gyvą, liejui sukurtų muzikinių kom Čiurlionio 125-ųjų
Įvairių muzikos
kultūrų ka funkcionalumo muzikoje
naują, kūrybingumą skatinan pozicijų. Trys skirtingų kartų, proga, premjera Amerikoje ir
duomenų — visuose muzikos teoriniais pagrindais.
čią galią. Pirmąją vietą laimė skirtingo braižo kompozitoriai Čiurlionio tapybos darbų re
Lyginant lietuvių ir kitų Eu
struktūros lygmenyse, kurie
jo jaunesniosios kartos kom netikėtai sukūrė kūrinius, lyg produkcijų paroda. Groja Vals
ropos
kultūrų muzikos ele
pateikia jos žymes, savybes,
pozitoriaus R. Merkelio (1964; susijungiančius į vieną ciklą, tybinis Vilniaus styginių kvar
mentų
dažnius, t a i k a n t tikikokybę — lyginimas mums
kūrinys ...MiKonst". fortepijo kurį būtų galima pavadinti tetas, fortepijonu — Sonata
išryškina bendrybes-universa- mybinį-statistinį metodą, šia
nui ir styginiu kvartetui; ant „In memoria Čiurlionis". Daug Zubovienė ir Rokas Zubovas.
lumus ir skirtumus-atskiry- me darbe nustatomi tapatūs
rąją — M. Urbaičio 11952 m. I Amerikos lietuvių dailininkų Įžanginiu žodžiu kūrinius pri
bes, specifines savybes. Netie reiškiniai, bendrumai, kurie
..Ramybe", fortepijonui ir stygi atsiliepė į kvietimą dalyvauti stato muzikologas Linas Pau
sioginis stebėjimas atskleidžia išreiškiami atitinkamomis for
nių kvartetui, trečiąją — V. jubiliejinėje M. K. Čiurlionio lauskis.
faktorius, giluminius proce mulėmis (Kašponis 1992:36,
B a r k a u s k o 1931 m.> „Karalai 125-ųjų metinių festivalio pa
Bostono universitetas. Lap
sus, kurie egzistuoja, tačiau 111) S k i r t u m a i , savitumai irgi
tes kelionė", fortepijonui ketu rodoje. Bus paruoštas išsamus kričio 7 d., 12 vai. Naujosios
kurių neįmanoma tiesioginiu, išreiškiami atitinkamomis for
riomis rankomis ir styginių katalogas. Ruošiasi ir šešta muzikos master klasė univer
betarpišku būdu rasti, anali mulėmis (Kašponis 1992:36.
kvartetui. -Jau įteiktos premi dieninių lituanistinių mokyk siteto kompozicijos studen
zuoti ir pagrįsti (nors į juos ir 111).
jos n naujųjų koriniu premje lų moksleiviai: kuria, piešia, tams. Dalyvauja Valstybinis
reaguoja mūsų klausa). Tiki(Nukelta į 3 psl.)
riniai koncertai su didžiuliu repetuoja. M. K. Čiurlionio Vilniaus styginių kvartetas.
pasisekimu atlikti M. K. Čiur festivalyje dalyvaus visi — Pianistai Sonata Zubovienė ir
lionio gimtinėje
Druskinin nuo mažo iki seno. Jaučiu, Rokas Zubovas. Muzikologas
M.K
Čiurlionis-rašytojas
kuose. Pažaislio festivalyje. kad Čiurlionio kūryba peržen Linas Paulauskis.
prozos puses. Kaip jautriai,
Nidoje. Juodkrantėje, Palan gė jo gyvenamojo laikotarpio
Atkelta iš 1 psl.
Lapkričio 7 d., 8 vai. p.p. —
pakiliai, patriotiškai savo kū
goje, bus atlikti' ir didžiausia ribas ir lieka aktuali ir jaudi
Lietuvos kompozitorių kūri
Toks tad čiurlioniš rinyje „Iš dienoraščių* (frag
me Lietuvos šiuolaikines mu nanti, dominanti visų kartų
nių, sukurtų M. K. Čiurlionio
kasis amžiaus pradžios kelei mentas čia spausdinamas) jis
zikos festivalyje ..Gaida". Šiuo žmones, ir tuos. kurie žino jo
125-ųjų metinių proga, prem
vis. Apokaliptiškas, galima sa vaizduoja įspūdingą Lietuvos
se koncertuose- grojo Vilniaus meną. gilinasi j jį, ir tuos, ku
jera. Griežia Valstybinis stygi
kyti, vaizdas.
gamtos grožį, nors čia nėra nei
valstybinis kvartetas ir pia rie gal pirmą kartą netikėtai jį
nių kvartetas.
Fortepijonu
V. Sventickas pastebėjo, kad debesis remiančių kalnų, nei
nistai Sonata ir Rokas Zubo atranda.
groja Sonata Zubovienė ir Ro
ūžiančių*"!
Šiuo
Čiurlionio nederėtų vaizduotis „kaskadų
vai, kurie, sugrįžę į Čikaga,
k a s Zubovas.
M.
K.
Čiurlionio
125-ųjų
me
atžvilgiu
V.
Landsbergis
M.
K.
vien
svajingu
fantastu,
kad
vėl ėmėsi Čiurlionio 125-ųjų
Steinway Hali. Acron, Ohio.
nusaldintas jo kūrybos suvoki Čiurlionį lygino su Jonu Me
metinių festivalio organizaci tinių festivalis Čikagoje pra
Lapkričio 10 d. 7 vai. p.p. —
nių darbu ir, sukvietė Ainen- sideda spalio 28 d., šeštadienį.
M. K. Čiurlionis. Kompozicij:i. Ornamentas. 1907-1908. Tpias. mas yra netikras, pernelyg ku, savo poetinėje prozoje,
Pasaulio
lietuvių
centre.
LeLietuvos kompozitorių kūri 6,6x5,5.
„pasirinktinis", kad šimtme eseistikoje panašiai išaukš
ko.- lietuvių menininkų drau
čių slenksčio socialiniai lūžiai tinusį tyrą lietuvio būdą, lie
gijos organizacinį komitetą. monte. 12 vai. Amerikos lietu nių, sukurtų M. K. Čiurlionio
galutinai patvirtino visą fes vių vaikų piešinių parodos — 125-ųjų metinių proga, prem Audrone Vainiūnaitė (smui kviečia visus norinčius, galin buvo įsismelkę į jo menų savi tuvių d a i n a s . į pat širdį ei
konkurso atidarymas ir šešta jera. Groja Valstybinis Vil kas), Arturas Šilalė (smuikas).
tivalio programą.
čius prisidėti prie organizavi tus pavidalus. Paralelinį reiš nančias.
dieninės lituanistinės mokyk niaus kvartetas, fortepijonu — Girdutis Jakaitis (altas>. Au
mo darbų, atsiliepti. Norėda kinį V. Sventickas įžvelgė iš
M. K. Čiurlionio literatū
Amerikos lietuvių meninin los mokinių koncertas. Kon Sonata Zubovienė ir Rokas gustinas Vasiliauskas (celė). mi gauti daugiau informacijos šio amžiaus ketvirtojo dešimt rinio žodžio kūrybą paryškino
Fortepijonu groja Sonata Zu ar su pasiūlymais visada ga mečio B. Brazdžionio ir J . Ais aktorių R. Staliliūnaitės ir E.
kų draugija, norėdama prisi certuoja jaunieji pianistai ir Zubovas.
dėti prie M. K Čiurlionio me mokyklos vaikų choras. Diri
Severance Hali. Cleveland, boviene ir Kokas Zubovas.
lite skambinti Amerikos lietu čio poezijoje, kurioje j u n t a m a s Stanciko išraiškingai perskai
no bei dvasinių idėjų plitimo guoja Darius Polikaitis.
Ohio. Lapkričio 12 d., 3 vai.
Skleisti M K. Čiurlionio kū vių menininkų draugijos tele artėjančio karo ir kitų katak tyti poetinės prozos tekstai,
Amerikoje, pristatys dailinin
Preston Bradley Hali, Chica- p.p. — Lietuvos kompozitorių rybos šviesą yra atsakomybe fonu 773-776-8818 arba ieško lizmų alsavimas, ypač J. Ais pianisto J . Karnavičiaus atlik
ko ir kompozitoriaus dailės, go Cultural Center lapkričio 1 kūrinių, sukurtų M. K. Čiur ir pareiga Šio didžiulio darlx> ti Internete adresu
čio 1933 metų eilėraštyje ti M. K. Čiurlionio preliudai.
muzikos, literatūros palikimą d. 7 v. p.p. — Čiurlionio muzi lionio 125-ųjų metinių proga, ėmėsi Amerikos Lietuvių me
..Pastoralė". Prof. V. Lands M. K. .Čiurlionio kūrinį pa
mkc2000.tnpod.com
tiek lietuviškajai, tiek ameri- kos ir poezijos vakaras ir premjera. Griežia Valstybinis nininkų draugija. Festivalio
bergis pažymėjo ir skaidrią skambino ir prof. V. Landsber
kietiškajai auditorijai. Koncer . Čiurlionio tapybos darbų re Vilniaus styginių kvartetas: rengėjai
pajuto
pritarimą.
L a i m a K r i v i c k i e n ė sias M. K. Čiurlionio poetinės gis.

Sukaktuvinis M. K.
Čiurlionio
festivalis
JAV-se
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Pašaukimas
Nerimstanti, neprijaukina
ma žmogaus dvasia. Lyg
amžinas keleivis piligrimas,
menininkas keliauja S2.u gy
venimo keliu, ieškodamas sa
vosios kūrybinės e r-.es. Ko
kia ji gerai žino;:ios daili
ninkės Jadvygos Paukštienės,
kurios kūrybos paroda, lyg
ataskaita už visus paskuti
nius dešimtį metų ruošiama
Jaunimo centre, Čiurlionio
galerijoje š.m. rugsėjo mėne
sio pabaigoje, gali paaiškinti
tik ji pati. Iš tiesų, 88-ių metų
sulaukusi, — „esu ilgiausiai
kurianti dailininkė, tik pa
galvok, nuo jaunystės iki
2000rųjų metų!" — besi
džiaugianti dailininke, visa
savo kūryba mūsų akyse iš
kyla, kaip plataus užmojo, su
kauptos vidinės jėgos meistrė,
žavinti ryškia fantazija, jau
triu, bet tvirtu potepiu, įgimta
menine kultūra, veržlia kūry
bine energija. Tačiau kartu su
susižavėjimu neišvengiamai
rūpi klausimai: kur glūdi dai
lininkės talento šaknys, kokie
veiksniai formavo jos pri
gimtį, kokį vaidmenį jos gyve
nime atliko šeimos tradicijos
ir veiklos perimamumas.
Tikėdamasi išgirsti atsa
kymą į mane dominančius
klausimus, apsilankiau daili
ninkės Jadvygos Paukštienės
namuose, Oak Lawn, IL. Ten
susipažinau su jos sūnumi
Vytautu, pagrindiniu ir svar
biausiu mamos pagalbininku,
ypač. kad artėjant autorinės
parodos atidarymui, atsiranda
vis naujų rūpesčių — iš
didžiulės krūvos per ilgą metą
sukurtų
paveikslų
reikia

DaiL Jadvyga Paukštiene.

atrinkti gal 50, juos paruošti,
įrėminti. Susėdusios kal
bamės apie jaunystę, Lietuvą,
mokyklą, apie meną. „Mano
senelis ir tėvas buvo staliai.
Geriausi staliai. Tėvas turėjo
geras stalių dirbtuves Kaune
ir įrengė interjerus svarbiau
siuose Kauno pastatuose.
Mano tėvas tapė; jau iš jau
nystės aš buvau mene. Pas
mus visada būdavo dažai, po
pierius, pieštukai ir vieta, vis
kas vaikams. Yra vieta ant
stalo ir piešk. Matai gerą tėvo
pavyzdį. Tėvas įdomus buvo
tuo, kad jis mėgo vaikščioti po
varžytines. Jam buvo įdomūs
visi senovės dalykai, meno
kūriniai, ir jis pirkdavo pa
veikslus. Taip, kad aš su me
nu iš mažų dienų".
„Menui dirbu be perstojimo,
negalėjau būti be meno nei
dienos. Aš nedariau pertrau
kos. Taip ir gyvenau — tarp
šeimos ir meno; kur nors kam
putyje prisiglausiu ir piešiu,
piešiu, ir tapau, tapau. Tik to
kiu būdu: jokios ateljė, jokios
studijos, jokio komforto". —

kūrybos harmoninės kalbos
ypatumų genezę. Kompozito
riai savo kūriniuose at
skleidžia savybes tos melodi
kos, kuriai būdinga ypatinga
„elementariųjų dalelių" tvar
ka, iš dalies charakteringa lie
tuvių muzikinio folkloro se
niausių melodijų tipams.
Prisimenu, kad prieš eilę
Tuo būdu, skirtumai, atskimetų, domėdamasi Čiurlionio
rybės konkrečioje sistemoje,
galerijos paveikslų kolekcija,
kaip taisyklė, atspindi vienos
kuri dabar jau Lietuvoje, at
arba kelių kitų sistemų su
kreipiau dėmesį į dailininkės
specifiniu turiniu savybes, o
J. Paukštienės paveikslus. Jie
skirtumų genezė remiasi kelių
išsiskyrė iš kitų savo stiliumi,
skirtingų sistemų sąveika.
originalia išraiška, jie reikala
Atskirais atvejais, kai siste
vo dėmesio. Meno mylėtojai
moje yra vienas ar kitas ele
seniai įsidėmėjo dailininkės
mentas, kurio nėra kitoje
kūrybą, rašė apie parodas,
sistemoje, toks elementas dar
nes jos individualybė neleido
nesudaro skirtumo faktoriaus,
praeiti pro šalį. Dailininkė
jeigu jo dažnis, elgsena,
impresioniste, ekspresioniste,
išsisklaidymas nesukuria skir
„Giedros spalvų žaismo daili
tumų faktoriaus.
ninkė", — taip ją apibūdino
Lietuvių melodikos ir har
dail. V. Vizgirda, „Dramatiško
monijos analizė pasirinktais
gamtovaizdžio
dailininkė",
parametrais toli gražu neaprė
rašė dail. P. Kaupas, „Kantri
pia visų nacionalinių savi
ieškotoja esminės meno pras
tumų. Tikslinga nustatyti vie
mės", įvardijo dail. M. Ši
no ar kito faktoriaus (interva
leikis.
(Nukelta į 4 psl.) lo, intonacinės krypties, akor
Gyvendama Paryžiuje, pa
„Aš labai mėgstu piešti.
do ir pan.) vaidmenį formos
jutusi kūrybos laisvę ir darbo Mano mylimiausias užsiėmi
atžvilgiu, atskleisti įvairių ele
skonį, tapė, kūrė grafikos dar mas mene piešti". Dar ir da Lietuvių muzika*,.
mentų koreliaciją formos dalių
bus. „Grafiką pradėjau Pary bar Drauge pasirodo jos pie
atžvilgiu ir kt.
Atkelta
ii
2
psl.
žiuje, todėl, kad Paryžiuje rei šinėliai. Juos skiria vaikams,
Panaudotieji metodai galėtų
Pagrindžiant bendrumus ir
kia tempo. O tapybos juk ne žinodama, kad tik iš jaunystės
pasitarnauti
nustatant kon
paskubinsi. Ir Paryžiuje visi galima vaiką patraukti prie skirtumus, dviejų statistinių
kretaus
kūrinio
statistinį pri
piešia, o mokykia koreguoja". tikrojo meno ir jo pajautimo. grupių palyginimui buvo tai
klausomumą
ar
nepriklauso
Ir Lietuvoj, ir Paryžiuje „Tie mano piešiniai labai lais komas kriterijus chi kvadrate
mumą
apibrėžtos
kompozici
(X>)
ir
įvertinamas
įvykių
sukūrė diplominius darbus. vi. Jie be pieštuko, be trintu
nės
mokyklos,
kūrybinės
kryp
dažnių
skirtumo
statistinis
es„Mano diplomini- darbas buvo ko. Paimu plunksną ir darau,
ties, tam tikro laikmečio kū
'Audra'. Tai ne pazažas, ne. tiesiog iš jausmų, maždaug mingumas.
Tai šeima, susirinkusi žiūri taškus matau, o toliau dėmės,
Muzikos kalbos elementų rybai, analizuojant meninės
savitumus,
pro langą, o už jo žaibuoja. formos. Labai mėgstu portre išdėstymo tvarka, elgsena turi individualybės
naujovės
klausimus
ir kt.
Tik aš galvojau apie kitą tus. Labiausiai nemėgstu tiesioginį poveikį muzikos su
Panaudotą šiame darbe me
audrą, nes jau buvo bolševiz gamtos peizažų, vaizdų arba vokimui. Toji elementų tvarka
mo pavojus. Ta: buvo tikrai gėlių, tai to nemėgstu, nors formuoja laukiamos muzikos todiką galima taikyti anali
impresionistinis paveikslas ir esu daug padariusi. Man sistemą, turi įtakos išanks zuojant ne tik lietuvių mu
pažiūrėjus maža: skiriasi nuo įdomiausias žmogus. Žmogaus tiniam suvokimo paruošimui, ziką, bet ir kitų nacionalinių
dabar sukurtų% Gal todėl, kad formos, moters formos, kokios nuostatai. Visa tai psicholo muzikinių kultūrų arba bet
aš esu pati, aš 'ėsu aš, ir visai tai gražios spalvos jos kūne, giškai veikia klausytoją, kuris kurios pasirinktos mutikos
nesistengiu kieno aors įtakoje mane visuomet žavėjo aktai ir kūrinius (tapatumų ir skirtin metodiką ir harmoniją, nes,
būti".
labai mėgstu, labai lengvai, gumų pagrindu) diferencijuo jungiant tikimybinį-statistinį
ja, priskirdamas juos vienos ir lyginamąjį tyrimo metodą
Pokalbis apie meną, kūrybą, vienu ypu, vienu judesiu pa ar kitos tautos, kompozito- (panaudojus kriterijų chi kva
visada įdomus, ypač kai kalbi gaunu visas kūno linijas".
riaus, kompozicinės mokyklos, drate Oii):
su dailininku, kuris turi tiek
Bėga laikas, įtempto kury— i m ^ s a r k i t ^ m u z i k a i .
a) išryškinami ir palyginti
daug pasakyti.
binio darbo laikas, drauge su
Atlikus tyrimus, padarytos apibrėžtai įrodomi tie bendru
„Turiu savo vertinamus, gyvenimo patyrimu, pojūčių šios išvados:
mo faktoriai ir skirtumų funk
mėgstamus pasaulinius daili kaita ir menas išgyvena
Lietuvių muzikos melodikos cijos, kuriuos nustatyti kitais
ninkus. Ypač aš mėgstu nor savąją raidą ir kaitą, menas ir harmonijos specifines ypa būdais nėra galimybių;
vegą Munch. Tai man jo dar — esminė dailininko savijau tybes atskleidžia jos elementų
b) sudaromos prielaidos tyri
bai yra labais ekspresyvūs ir tos išraiška. Pirmas abstrak tvarka (elgsena, t.y. dažnis, mams naudoti kompiuterį, tai
labai psichologiniai. Labai gi tas Amerikoje. Tema „Emi intensyvumas, sklaida), kuri gi padidinti tyrimo efekty
lūs ir laisvi. Jis neturi to spal grantai": viduryje žmonių išskiria ją iš kitų muzikinių vumą.
vingumo, taip kaip impresio figūros. „Čia kaip tik savo kultūrų tarpo.
Duomenys, užfiksuoti šio ty
nizmas Paryžiuje, bet neturi šeimą sukomponavau; mano
Intonacinių krypčių dažnis, rimo eigoje įrodo ir leidžia
sukaustymo.
Palaidas jis Gražina, mano Kęstutis ir kurį daugeliu atvejų atitinka teigti, kad, lyginant, gretinant
toks, bet mane tas žavėjo. Sa mudu su vyru pačiam centre. ir intervalikos charakteristi įvairių Europos muzikinių
vęs nekamuoti ant drobės, O kitoje pusėje pats paskuti kos, rodo, kad lietuvių muzika kultūrų melodiką ir harmo
turi idėją ir varyk tiesiog iš nis abstraktas. Ir jie abu labai išsaugojo savyje daugiau se niją, bendrumai turi tenden
atminties, kaip aklas beveik, tolimi. Bet man atrodo, kad nųjų melodikos ypatybių, ne ciją viršyti skirtumus.
ką tu jauti, trauk su teptuku abstraktas yra tolimas žmo gu kitos darbe lyginamos Eu
Tuo būdu bendrumo fakto
iš paletės. Tai Munch. Mėgstu gaus dvasiai, per daug ieš ropos muzikinės kultūros; ši riai, su tendencija viršyti skir
vokiečių ekspresionizmą. Tą kantis kažko nepaprasto, bet išvada padaryta remiantis ne tumus, analogijos ir ryšys su
gryną. Bet taip pat aš labai išeina kas? Abstraktas iš viso priklausomu tyrimu.
kalba, kurie atskleidžiami ly
Lietuvių muzikinio folkloro ginamuoju ir tikimybiniu-stametrinio funkcionalumo speci tistiniu tyrimo metodu — rodo
finius savitumus ryškiausiai universalumus lietuvių ir lygi
atskleidžia silpniausios met namųjų Europos tautų muzi
koje.
rinės dalies pulsacija.
Darbe padarytos išvados iš
Lietuvių melodikos kalbiniam-intonaciniam
turiniui dalies mums primena, kad pa
neretai turi įtakos lietuvių saulio universitetuose lietuvių
kalbos intonacinės ypatybės, melodika turėtų įgyti tokias
emociniams-prasminiams niu pat teises lyginamojoje muzi
ansams — žodis, kalbos into kologijoje, kaip ir lietuvių kal
ba lyginamojoje kalbotyroje.
nacija.
Teiginiai apie lietuvių melo
Didysis prancūzų kalbinin
dikos specifines savybes (ypač kas Antoine Meillet, ne kartą
intonacinių krypčių dažnio, lankęsis Lietuvoje, tyręs lietu
kurį daugeliu atvejų atitinka vių kalbą ir paskelbęs darbų
ir intervalikos charakteristi apie jos savybes, recenzavęs
kos, 9avybes) koresponduoja lietuvių įžymiųjų kalbininkų
su koncepcija, kurioje yra tvir Jono Jablonskio. Kazimiero
tinama, kad lietuvių kalba iš Būgos, Prano Skardžiaus ling
visų gyvųjų indoeuropiečių vistinius veikalus, yra pasa
kalbų geriausiai išlaikė senąjį kęs: „Tas, kuris nori žinoti
garsyną ir daugelį morfologi kaip kalbėjo mūsų proseneliai,
nių ypatybių. Tuo būdu lietu turi atvažiuoti pasiklausyti,
vių melodikoje yra analogiška kaip kalba lietuvis valstie
esminė savybė kaip ir lietuvių tis" (Muksiąs ir gyvenimas
kalboje.
1982:15).
Lietuvių profesionaliosios mu
Perfrazuodami šiuos žodžius
zikos harmonija pagrįsta Eu mes galime pasakyti: tas. ku
ropos šalių muzikos harmo ris nori išgirsti, kaip dainavo
nines kalbos principais. Ta europiečių prosenelių prosene
čiau lietuvių melodikos (ypač liai, turi atvažiuoti pasiklau
liaudies muzikos) savitumų syti, kaip dainuoja senoji lie
Jadvyga Paukštienė. .Audru". Tai jos diplominis darbas 1938 m.
funkcijos lemia kompozitorių tuvė valstietė.
Kauno Meno mokykloje laimėjo* fl premijų.

dėtį, net ir jaunystę", — tik.
staiga smagiai sako: „Prisi
menu, kaip mes stovėjome
Berlyne vidur\_
Triumfo
aikštės — aš su vežinaėtin, su
Kęstučiu ir Graznute, ir vy
ras mano. Tik mes vieni. O
bombos aplinkų: tik krenta,
krenta".
Naujasis Pasau.is. Čikagoje
nuo 1946-ųjų. Kūrybinis dar
bas ir parodos. 1948 ir 1958
metais dalyvauja reprezenta
cinėse lietuvių dailės paro
dose New Yorke ir kiekvie
nais metais vėliau, metai iš
metų dalyvauja įvairiausiose
parodose įvairiausiuose Ame
rikos miestuose „Dirbau ir
dirbau ištisai. Ir viskas iš sa
vęs. Aš esu poirr.presionizmo
laikų. Man turėjo įtakos im
presionizmas, be: ne toks su
varžytas, tik laisvas, kuris
žengia palaipsniui į ekspre
sionizmą. Laisve ir tempas.
Neatidėliot; ateina idėja ir
guldyk ant drobes, savęs ne
kamuojant, lyg iš atminties.
Ir nieko aš nesisKolinau".

Dailininkė Jadvyga Paukštienė *u dukra Gražina ir sūnumi Vytautu.

pasakoja dailininkė. Kiek gi
dailininkė sukūrė darbų? Kas
galėtų suskaičiuoti? Juk, dar
besimokant Kauno Meno mo
kykloje, kaip pati išsitarė
„gerų geriausioje", 1937 m.
gavo aukso medalį už kilimo
projektą Lietuvos paviljone
Pasaulinėje Paryžiaus paro
doje, o 1938 m. dailininkė
Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė, baigdama Kauno Meno
mokyklos dailininko Petro
Kalpoko tapybos studiją, jau
dalyvauja parodose. Jos kom
pozicijos buvo premijuojamos.
Kelis metus tęsė studijas
Paryžiuje, Academie de Beaux
Arts r žinomo prancūzų tapyto
jo prof. d'Espagnat klasėje.
„Tai pasaulinė meno mokykla
ir Paryžius persunktas menu:
muziejai iš visų pusių, stiprūs
talentai. Profesorių padrąsi
nimas didino norą kurti, būti
individualiai. Tai buvo lai
mingiausias laikotarpis —
šviesus, pilnas vilčių, kūry
binio džiaugsmo laikas". Stu
dijuojant Akademijoje, buvo
premijuota tris kartus, Pasau
linėje Meno ir Pramonės paro
doje 1939 m. dailininkė ap
dovanota premija ir aukso
medaliu. Nuo 1939-ųjų metų
nuolat dalyvavo kasmetinėse
Lietuvos Dailininkų sąjungos
ruošiamose parodose Kaune
ir Vilniuje. Palikusi Lietuvą,
dalyvavo parodose Vokietijoje,
dėstė piešimą
lietuviškoje
gimnazijoje. Laiką, praleistą
Vokietijoje pati įvardija, kaip
mažiausiai produktyvų: ...„ka
ras suvirškino viską — jėgas,
drąsą, nuotaiką, sveikatą, pa

Jadvyga Paukštienė. „Čikagon pakrantė rudenį". Aliejų*.
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mėgstu Diurer. Jis labai este
tiškas, labai. Taip pat Frank
Halz: puikus, gražus irgi lais
vas ir jau gali pritapti prie
modernistų. Man tapytojas
turi būti su jėga. Kad jis kovo
ja su savimi, kad jis kovoja su
gamta".

yra lyg naikinimas praeities.
Yra pasaulinių meistrų, kurie
galvoja, kad reikia paslėpti
arba sunaikinti Renesansą,
kad Renesansas yra didelis
meno priešas. Tas tiesa, Rene
sansas turi per daug anatomi
jos, bet kas gali prilygti Re
nesanso vaizduotei ir tobu
lumui. O abstraktas iš tikrųjų
nėra lojalus, nėra tikras me
nas, kažkas suviliotas spalvų,
suviliotas beforme gamta. Ta
beformė gamta iš dalies nieko
nesako. Dabar ultra moder
nizmas, paima tikrą daiktą,
suvynioja, sulanksto ir kas po
daugelio metų galės įrodyti,
kad tuo metu buvo kažkoks
menas. Aš nesu grynai ab
straktaus meno kūrėja. Man
patinka modernus menas,
pradedant nuo Munch, man
nepatinka tas spalvų mėty
mas, taškymas po drobę, kaip
Polak, ne, tai ne man. Picaso
pateisinu, koks jis puikus
piešėjas. Paimkim jo anksty
vąjį arba mėlynąjį periodą.
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Pašaukimas

žmonių, kurie galėtų vadovau
ti mūsų organų apskričių sky
riams..., mes netgi negalime (Atkelta iš 3 psl.)
surasti 2-3 gerų darbuotojų
Kas tai yra talentas! Aš
lietuvių, kurie vadovautų dar
gavau laisvę Paryžiuje, mo
bui respublikos organuose",
kykloje. Aš stebėjausi, kokią
CK plenume 1945 m. kalbėjo
jie laisvę turi. Kaip mes kietai
saugumo vado pavaduotojas
buvom suvaržyti klasikinio
rusas. 1946 m. A. Sniečkui jis
meno Lietuvoje. Ta laisvė eipraneše, kad nesukomplektuo- n a p a l a i p s n i u i j laiptais, ką ir
ta netgi vertėjų grupė. Buvo p a m a t y s i t e šioje parodoje. Tai
prašoma siųsti dirbti j MGB b u s d a r b a i s u k u r t i ^ p a s k u _
šiuos patikrintus draugus : t į n ė s m a n o p a r o d o s 1 9 8 7 m e _
Sifrą Gorbaite, Esterą Gro- t a i s . T a į bus nauji darbai nuo
dzenčekaitę, Enulyą Kaznicy- 1 9 8 6 ^
2000
metų
Tik
tę, Rėzą Keselmanaite, Aną p a įiūrėkite, pradėjau nuo vai-

Leidiniai
Žvilgsnis į monografiją
apie dail. A. Varną
tyti šį neeilinį kūrėja, Lietu
vos dailės patriarchą. Todėl
įžanginiame žodyje Z. Žemai
tytė rašo:
..Kokiais kriterijais jį ver
tinti, kad nepažeistume pu
siausvyros tarp to, kas buvo
labai svarbu, ir to, kas sudarė
tik foną atsiskleisti asmenybei
su jos aspiracijomis ir turtin
gu dvasiniu gyvenimu. Jei į
gyvenimą, asmens saviraiškos
siekimą pažvelgtume kaip į
nuotykį. Adomas Varnas ga
lėtų būti tokio gyvenimo —
nuotykio iškilus herojus, pali
kęs savo darbais ir kūryba
ryškius pėdsakus tautos kū
ryboje '.
,.Jei šiokius tokius takus
esame praskynę per kultū
rinius tautos raistus bei pel
kynus ir jaunesniajai lietuvių
kartai esame kiek padėję išeiti
į plačiuosius tautines kultūros
vieškelius, tai būsime tikrai
patenkinti ir suraminti, kad
nebeprasmiškai gyvenome ir
sielojomės. ir vargome...", —
tokiais dail. Adomo Varno žo
džiais pradedama
neseniai
Čikagą pasiekusi stamboka
(308 ir dar 16 puslapių su
spalvotais paveikslais) knyga
apie šį didį kūrėją.
Adomas Varnas vadinasi ši,
Zitos Žemaitytes paruošta,
..Baltų lankų" leidyklos išleis
ta, monografija. Joje bandoma
pažvelgti į dailininką, kuris
išgyveno šimtą su puse metų
ir per tą laikotarpį sukūrė
daugiau negu 1,000 kūrinių.
Mums, čikagiečiams, buvo
reta proga lankytis šio daili
ninko 90-jam gimtadieniui su
rengtoje meno parodoje Balzeko Lietuvių kultūros muzie
j a u s galerijoje (tada dar Ar
cher gatvėje) ir dalyvauti jo šimtojo gimtadienio minėjime bei
parodoje Lietuvių tautiniuo
se namuose. Parodos atidary
mo metu dail. A. Varnas pa
dare pranašišką pareiškimą,
sakydamas, jog Lietuva netru
kus atgaus nepriklausomybę.
Monografjos autorei, kaip
atrodo, nebuvo lengva prista-

Gimęs 1879 metais, dail. A.
Varnas jaunystėje blaškėsi,
ieškodamas savojo kelio. Jis
trejus metus išbuvo kunigų
seminarijoje, o tada Peter
burge mokėsi dailės mokyklo
je. Bet po trejų metų ir ją me
tė, toliau studijuodamas ir
dirbdamas Krokuvoje, Žene
voje, Sicilijoje, Zakopanėje.
„Ir Lietuvoje, ir Vokietijoje,
o vėliau ir Čikagoje, kur jis
išgyveno likusius savo gyveni
mo trisdešimt metų, jis pasi
nerdavo į lietuvių kultūrinį
gyvenimą, kaip į sraunią upę",
— taip kūrėjo vėlesniuosius
gyvenimo metus apibūdina Z.
Žemaitytė.
Visas dail. A. Varno gyveni
mo šimtmetis vaizdžiai atsi-

Paminklinis antkapis dail. Adomui Varnui Čikagos lietuvių Tau
tinėse kapinėse. Edvardo Š u l a i č i o nuotrauka.

t

spindi šioje, lengvai skaitomo
je, monografijoje. Pasakojimai
pradedami skyriumi, „Vaikys
tės pėdsakai. Savojo kelio ieš
kojimai" ir baigiami „Sten
giausi atlikti žmogiškąją mi
siją". Taip pat paaiškinimų
skyrius ir priedai (čia sužy
mėtos A. Varno personalinės
parodos, kūrinių sąrašas, A.
Varno straipsniai ir vertimai,
literatūra apie A. Varną). Be
to yra pavardžių rodyklė bei
reziumė anglų kalba.
Dail. A. Varnas mirė 1979
m. liepos 19 d. Čikagoje. Jo
žmona, žinoma Montessori
draugijos Lietuvoje pradinin
kė Marija Varnienė, iškeliavo
amžinybėn 1982 m. vasario 2

d. Jiedu abu palaidoti Lietu
vių tautinėse kapinėse prie
Čikagos. Čia p a s t a t y t a s g r a 
žus paminklinis a n t k a p i s .
Kaip sako šios monografijos
autorė, knygai medžiaga buvo
renkama Vilniaus ir K a u n o
archyvuose, muziejuose, bib
liotekose, Vilniaus universite
to fonduose, Čikagos L i t u a n i s 
tikos tyrimų ir studijų centre.
Knygoje pažymima, k a d šio
je dr. prof. Jono R a č k a u s k o
vadovaujamoje įstaigoje y r a
saugomi dail. Magdelenos B.
Stankūnienės ir H a l i n o s Molėjienės kruopščiai s u t v a r k y t i
dailininkų, gyvenusių ir k ū r u 
sių Amerikoje, t a r p j ų ir Ado
mo Varno, fondai. J u o s e y r a
daug M. Varnienės r a n k a rū
pestingai sudėtų į a p l a n k u s A.
Varno ir jo bičiulių r a š y t ų
laiškų kopijų, laikraščių iškar

•
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pų, fotografijų.
Įžanginiame žodyje taip pat
sakoma, jog fotografas Algi
mantas Kezys autorei padova
nojo A. Varno k ū r i n i ų skaid
r ų , o įdomios medžiagos pa
teikė prel. J u o z a s Prunskis.
Be to, savo talka prisidėjo Ed
mundas J a s i ū n a s , Domicėlė
Patrutytė, ^ A a g d e l e n a Stan r
kūnienė ir jfeiti."Knygos išlei-'
dimą parėmė Lietuvos Kultū
ros minisierija, Joniškio mies
to savivaldybė ir JAV gyve
nantieji iietuviai — Juozas
Vaineikis. J u o z a s Mačėnas,
Domicėlė P e t r u t y t ė .
Monografijos
redaktorė —
Laima Patriubavičienė, dail.
Kęstutis Grigaliūnas, rinko ir
maketavo bei išleido „Baltos
lankos" Mėsinių gt. 4, 2001
Vilius). Kaina nepažymėta.
E d v a r d a s Šulaitis

Priešų sąrašuose: kas
septintas
Lietuvos
gyventojas
Sovietinis saugumas
Lietu
voje 1940-1953 metais. Auto
riai: Liudas T r u s k a (MVDMGB darbuotojų personalinė
sudėtis), Arvydas A n u s a u s k a s
(Teroras ir karo n u s i k a l t i m a i ) ,
Inga Petravičiūtė (Sovietinio
saugumo struktūra ir funkci
jos Lietuvoje). Išleido Lietuvos
Gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo c e n t r a s . Di
džioji 17/1, LT-2000, Vilnius,
1999 m. Dailininkas —Alfon
sas Žvilius.

Dail. Adomas Varnas kalba savo jubiliejinėje meno parodoje, mi
nint 00 metu a m ž i a u s sukakti. Paroda įvyko 1969 m. Balzeko Lie
tuviu k u l t ū r o s muziejuje. Čikagoje. K. Šulaičio nuotrauka.
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Nors pagrindiniai sovietinio
saugumo archyvai (agentū
rinės bylos) 1990-1991 m. iš
Lietuvos buvo išvežti į Rusiją,
tyrinėtojai apie
okupacijos
metais veikusią represinę sis
temą gali pasakyti ir iš liku
sios šalutinės medžiagos. Ko
kia tai buvo mašina N K V D MVD-NKGB, galima spręsti
iš knygoje pateikiamų duo
menų: pvz., pirmąjį okupaci
jos dešimtmetį į potencialių
priešų sąrašus buvo įrašytas
kas septintas Lietuvos gyven
tojas. Represinėse s t r u k t ū r o s e
tarnavo daugiausia iš kitų So
vietų sąjungos sričių atsiųsti
žmonės.
Knygoje
rašoma:
„Čekistų kadrai „išlaisvintai"
Lietuvai buvo telkiami d a r
vykstant karui. Nuo 1943 m.
pavasario Pavlo Posade (prie
Maskvos) pradėjo veikti ope-

l

ratyvinių darbuotojų rengimo
Pabaltijo respublikoms kursai.
Čia įsikūrę ir A. Guzevičiaus
vadovaujama
saugumiečių
grupė, kuri telkė čekistų re
zervą ir kartu buvo būsimojo
LSSR NKGB
užuomazga".
1944 m. vasarą Vilniuje pra
dėjusios veikti jėgos struk
tūros nuo pat pradžių buvo ru
siškos. Iš knygos autorių pa
teikto saugumo vadovaujančių
kadrų sąrašo matyti, kad bent
j a u į Lietuvą sovietai žiūrėjo
labai „atsakingai": čia buvo
siunčiam; ypač prityrę, eliti
niai saugomo ir karinės kontr
žvalgybos (liūdnai pagarsė
jusio Smeri) darbuotojai. Ne
tik Vilniuje, bet ir rajonuose
saugumui vadovavo Rusijoje
buvę viceministrai ir saugumo
padaliniu vadovai, turintys
didelę praktiką darbui užsie
nyje. Tai vertė daryti Lietuvos,
situacija - čia 10 metų veikė
ginkluotas
pasipriešinimas.
Lietuviais nebuvo pas i tik ima Ą
be to, jie nerodė ir didelio en
tuziazmo, apie ką kalba ne
vienas pateiktas dokumentas.
Inteligentai
nenorėjo parsi
duoti, o darbo liaudis, iš ku
rios tarpo atsirasdavo no
rinčių, neturėjo pakankamo
išsilavinimo.
„Lietuvos respublika neturi

Lietuvoje išleistą sugrįžusių į
Lietuvą lietuvių menininkų
darbų katalogą, kad sužino
tum, kiek daug dailininkės
kūrinių ten gali pamatyti.
Dailininkė formuoja savo
aplinką ir pagal grožio dėsnius. Tai ne tik paveikslai,
kurie supa mus, besikalb a n c i a S ) n e > a p l i n k akį pat r a u k i a graliai ištapytos kėdžių atkaltės, kojos, stalelio
p i 0 kštuma ir mažos, ir didesnės dėžutės, to dar negana —

n^kofanSS,tVR^a^ ^
Vystės ir iki 2000 metų. Esu einam prie mažųjų formų nenkovą. Raišą Rafaite, Cha- p r o d u k t y v i a u a i a i š "J
velykiniai margučiai, paukšTai
ną Rozmanaitę, Eleną Skule- ne mano kaltė, tik aš kitaip ^ h a i tampa tikrais dailės
vič ir Eleną Šarmaitienę (82 negalėjau ir nemokėjau gy šedevrais, visai išlaisvintais
psl.). 1945 m. rudenį žlugo ir venti. Aš norėjau, kad mano iš utilitarinės priklausomy
sumanymas įlieti į Lietuvos menas tikrai iš manęs plauk bės. Tie buities elementai tur
NKVD-NKGB tūkstantį de tų ir išsisemtų, bet neišsisėmė būt tapo įvairių emocinių
mobilizuotų 16-osios („lietu ir vis plaukia ir plaukia; jau būsenų katalizatoriais, dvasiviškosios") divizijos karių, nes ir nematau, o nekurti negaliu. n i u išgyvenimu, dabar džiudauguma
atsiųstųjų
buvo Aš sulaukiau gražaus am- gina akį ir taiso nuotaiką.
mažaraščiai ir, be to, rusai, žiaus. 88-ių aš sulaukiau bir
Besikalbant aiškėja, kad Vy
nemokėję
lietuvių
kalbos. želio 30-ąją dieną. Mūsų kar telis labai veiklus ir rūpes
Bergždžios pastangos buvo at ta: Marčiulionienė. Tai buvo tingas, ir rūpinasi ne tik ma
vykstančius išmokyti lietu Murinas, Vizgirda, Pautie- mos sveikata, žemiškais bui
viškai. Šis nutarimas taip ir nius, Rūgštelė, Jonušas, ir Pe- ties reikalais, bet ir menu.
liko neįgyvendintas. Vykdyti trikonis, Petravičius, Augius, Gerbia jos meno užsimojimus,
užduotį saugumietis turėjo Valius, grafikus visus paži- globoja brolio Kęstučio kūryeiti su vertėju ir apsauga. nojau, o ir Lietuvoje dar dau- b "į p ukimą, — „Koks jis
Natūralu, kad toks slapto dar gybė. Pvz. Uogintas buvo kanttu; ir supratingas, ką aš
bininko darbas negalėjo būti mano geriausias draugas. La- daryt
be mano Vytauto?"
labai kokybiškas.
apie dukrą Gražiną,
bai puikus žmogus, gero cha- Pasa
Lietuviai buvo gausiai ima rakterio. Jis buvo labai kury- kuri iš toli palaiko mamos
kūrybinius sumanymus. „Nors
mi tarnauti tik vadinamai bingas".
O dabar mes eisime ir gyvenime gal per daug laiko
siais stribais. 1944-1953 m.
įdarbinta 3,300 stribų. Į Lie- žiūrėsime, kaip ištapytos se- dėl sr vo meno iš šeimos
tuvą 1944-1953 m. dirbti mi nos kėdės ir baldai. Daili atėmiau, bet visi man pritarė,
licijoje ir MGB atsiųsta apie ninkė savo bute gyvena, ap padėjo. Tai ir mano vyras
10,000 kitataučių. Turint gal supta savo paveikslų ir ga- Kazimieras gamino rėmus pa
voje, kad tai buvo neeiliniai lima sakyti prisiminimų. Dau- veikslams, vežiojo į parodas.
tarnautojai, galima suprasti, gįaa kaip du šimtai paveikslų Kokia aš dėkinga savo šei
kokios jėgos buvo mestos į parduota. Ant sienos kabo mai". Tik aš mąstau, kad tai
naujai okupuotus
kraštus. raudonojo periodo paveikslas. moteris sugeba žymiai plačiau
Buvo ir nemažų nuostolių: Ar tai buvo džiaugsmingas, ar apglėbti gyvenimą ir jos
1944—1947 m', partizanai nu- liūdnas laikas? Tai buvo tie- glėbyje vienu mėfii lengvai
kovė 358 MVD-MGB darbuo- siog bandymas. Tai turbūt bu- telpa ir šeima, ir kūryba, bui
tojus, 629 NKVD kariuomenės vo susieta su džiaugsmu. Pir- tis ir darbas, ir daugybė, tik
karius, 996 stribus, 1302 so- muosius savo rausvuosius pa- jai vienai žinomų, didesnių ir
vietinius ir partinius aktyvis darė akvarele ir patiko. Vė mažesnių rūpesčių.
liau iš Varno našlės gavo
tus.
Geriausiai apie menininkę
Be tiesioginės kovos su par dažų, tokių raudonų, tiesiog byloja jos paties menas, jos
tizaniniu judėjimu okupan savotiškų, ir pasižiūrėjusi, darbai, į kuriuos menininkas
tams reikėjo milžiniškų pa kad įdomu, kūrė ir toliau. įspaudžia gyvą, impulsyvią
jėgų tyrinėti kiekvieno, bent Džiaugsmingai kūrė. Paveiks dvasios sąsają su gyvenimo
kiek pasižymėjusio Lietuvos lai — „Debesuotas susitiki ritmu. Nenuilstanti dailinin
gyventojo biografiją- Į poten mas", „Žvejų namelis", „Čika kė Jadvyga Paukštienė ruo
cialių priešų sąrašus buvo ga", paryžietišku papročiu, šiasi parodai. Tik staiga prisi
įtraukta 320,000 buvusių par Kęstučio darbeliai ant sienos, menu dr. J. Adomavičiaus
tijų ir visuomeninių organiza jo portretai, paveikslas „Ge knygos Kvieslys sveikaton vir
cijų narių: 16,000 tautininkų, gužinė", darė atvirutes, pir šelį, ant kurio gyvu, minkštu
80,000-100,000 šaulių, 160, mąją sukūrė maždaug prieš potepiu ir stambia linija ap
išryškėja
daržovių
000 katalikiškų organizacijų 50 metų. Dėstė lituanistinėje vesta,
narių. Todėl buvo šukuojami mokykloje, norėjo, kad vaikai krūvelė. Manau, kad daili
archyvai, renkama medžiaga laisvai pieštų, nebūtų suvar ninkė ne tik iliustruoja kny
apie Lietuvos nepriklauso žyti, darė kaukes iš medžio gas, ji turėjo sekti daktaro pa
mybės bei vokiečių okupacijos žievės. Rašė straipsnius, — mokymais, nes iki šių dienų
metų valstybės ir visuomenės „Užeina noras ką nors daryti išlaikė gerą atmintį, minčių
veikėjų gyvenimą. I nepati ir darau. Parodoje bus didelis šviežumą, aiškiai perduoda'
kimų sąrašus buvo įtraukti sūnaus šeimos portretas: dvi kūrybines mintis. Dėkoju už
partijų nariai, tie gyventojai, dukrelės, žmona, jis pats ir maloniai praleistas valandas,
kurie turėjo giminių užsie katytė, ir paukščiukas". Paro- Čiurlionio galerija
kviečia
nyje, dvasiškiai. Specialus doje bus apie 50 paveikslų. š.m. rugsėjo mėn. 22 d. 7:30
skyrius domėjosi emigrantais. Jos kūrybą pamėgo ne tik lie vai. p.p. atvykti į Jaunimo
Saugumo personalo sudėtis tuviai, amerikiečiai daug jos centrą, pasigrožėti dailinin
nebuvo skelbiama.
darbų yra įsigiję ir kitų tauty- kės Jadvygos Paukštienės pa
blu žmonės
veikslais, pabūti visiems kar
Šios sistemos veiklos rezul- ** k e t u n s k a r "
tatai buvo akivaizdūs. Vien tus siuntė savo kūnn.us , L,e- tu.
Laima Krivickienė
per 1940-1941 m. Lietuva ne- t u v a ' b e h e k a t , k P u r t y t i
teko 23,000 lietuvių, kurie at
sidūrė už valstybės ribų kaip
tremtiniai ir kaliniai (2,000
buvo nužudyta), aukomis tapo
4,000 lenkų, 2,500 žydų.
Knygoje pateikiamos saugu
mo ir vidaus reikalų organų
vadovaujančių darbuotojų bio
grafijos, kai kurių net ir foto
grafijos, kas užima daugiau
kaip pusę knygos (kurioje 415
psl.); taip pat yra vardų ro
dyklė.
A u d r o n ė V. S k i u d a i t ė
• Š i a u l i a i . Rugpjūčio 12-24
d. Šiaulių vyskupijoje viešėjo
evangelizacinė grupė Missio
Chriati — jaunuoliai iš Lietu
vos, Slovakijos, Lenkuos, Uk
rainos. Grupė liudija savo at
sivertimus ir išgyvenimus,
bando atskleisti Evangelijos
prasmę inscenizuodama jos
ištraukas, gieda per Mišias.

Jadvyga Paukštiene. „Autoportretą*".

