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architektūrai: keturių universiteto
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UNIVERSITETO ĮTAKA LIETUVOS ARCHITEKTŪRAI
Keturių Vilniaus universiteto profesorių darbai

ALG. TAMAŠAUSKAS

Architektūra buvo dėstoma 
Vilniaus universitete nuo maž
daug 1730 metų, bet labai nefor
maliai, Pagrindiniai architek
tai buvo įvairių vienuolynų 
nariai, kurie buvo studijavę 
Italijoje ar kitur ir kurių biblio
tekose buvo apsčiai literatū
ros, liečiančios architektūrų. 
Jėzuitų ordinas, Vilniaus uni
versiteto pradininkas, turėjo 
savo architektų ir savo biblio
teką Vilniuje. Bet architektū
rinio pobūdžio paskaitos buvo 
tik nefornialios. Architektūros 
kursų nebuvo. Nebuvo jų ir ki
tuose kraštuose. Tik šimtmečiu 
vėlią}!, kada įsigalėjo klasiciz
mas ir architektūros teorijos, 
žvelgiančios ateitin, p ne pra
eitin, pradėjo kurtis architek 
tūros mokyklos. Architektūra 
tąpo muksiu, n ne amatu ir ne 
vien tik menu.

rium. Bet Knakfusas nepa
sitenkino vien profesoriaus 
darbu universitete. Jo archi
tektūrinė įtaka buvo daug pla
tesnė. įtakojo gana gausi jo 
architektūrinė praktika.

Iš ankstyvųjų darbų minimi 
177B metų Parapijinių 
pedagogoų mokyklos projektas 
Vilniaus universitete; 1778 
metų Švento Baltramiejaus 
bažnyčios projektas; o apie 
17st) metus jis kūrė Verkių 
rūmų projektą.

Knakfusas suprojektavo 
daugelį ir kitų pastatų: t)e 
Reuse ir Lopačinskių rūmai, 
Vitinghofų namai, Bžostovs- 
kių rūmai, Lenskių, Žuko 
namai ir kiti. Nors juos ir 
yrą apsčiai klasicistinio 
stiliaus santūrių detalių, bet 
ąkivaizdžios ir barokinės 
liekanos. Pavyzdžiui, De Reuse 
rūmuose fasadas yra santū
raus,,gal net ir žiauraus pobū
džio joniečių kolonų ir beveik be 
jokio, ornamento, bet užpa- 
kaįyje randąmas, mansardinis 
stogąs, dengiantis daug puoš
nesnį barokinį vidų. Bžostovs- 
kių rūmai, dabar muzikos 
mokykla, taip pat priskiriami 
Knakfuso architektūrinei 
kūrybai. Pastato forma yra 
masyvi, nors ir labai santūri. 
Dviaukštės jonietiškos kolonos 
pabrėžia centrinio įėjimo vietą, 
o negilūs piliastrai, to paties 
jonietiško pobūdžio, artiku
liuoja sienas. Viršuje pridėta 
atika labai primena jo darbo 
observatoriją, o gal net ir 
Verkių centrinius rūmus, kurie 
yra jam kai kurių istorikų 
priskiriami. Klasicizmas čia 
sausas ir dar nedrąsus. Klasi
kinės formos pridėtos, bet dar 
neįgyvendintos. Panašaus 
pobūdžio, nors ir ne detalėse, 
yra Lenskių namai Aušros 
Vartų gatvėje, kur paladijinis 
sprendimas dominuoja arkų ir 
kolonų formose. Formos vėl 
sunkios, aiškaus tektoninio 
pobūdžio, kuo ir pasižymi klasi
cizmas.

Knakfusas buvo labai veik
lus ir įtakingas architektas, 
sprendžiant iš jo projektų svar
bos. Ruošė jis Stanislovo 
Augusto ir Karaliaus Jono III 
paminklų projektus, kurie buvo 
karaliaus prižiūrimi, nes tie 
braižiniai turi karaliaus ranka 
darytas pastabas, Knakfusas 
projektavo Oginskio karei
vines Varšuvoje, o 1787 metais 
kunigaikščio rūmus Vilniuje. 
Atrodo, kad Knakfusas buvo 
vertinamas

(Nukelta į 2 psl.)

ArebiUktUV Laurynas Stuoka-Gucevičius

astronomo Žebrausko pro
jektu, buvo pristatytas rokoko 
stiliaus observatorijos aukš
tas. Rokoko formos pasirodo 
virš langų, kur rokokiniai 
rokailiai (kriauklės pavidalo 
ornamentai) išryškina langų 
rėmus.

Priestatas buvo reikalingas, 
nes reikėjo daugiau vietos pri
taisyti sunkiam dienovidiniam 
kvadrantui, kai 1777 metais 
Počobutas pradėjo astrono
minius stebėjimus. Instrumen
tas buvo tikslus iki vienos Vilniaus katedra, 
sekundės, ir jam reikėjo tvirto 
pamato.

Priestatas buvo pirmasis 
ženklas neoklasikinės, archi $7 
tektūros Lietuvoje' Astrono
miniams stebėjimams kam 
piniai bokšteliai yra analogiški *
daugeliui gotiškų.,iš renesan- 
sinių pastatų Vilniuje. Suba
čiaus vartai Vilniaus gyny 
binėje sienoje buvo daugelį "
kartų Knaki’usupastebėti. Prie
statas skiriasi nuo aplinkos' 
savo stiprumu ir paprastumu, 
su klasikiniais karnizais, 
dorėniškais frizais ir Zodiako 
ženklais metopose. Po frizais 
buvo užrašas: „Šis namas yra 
Uranijos: eikit Salin, niekingi 
rūpesčiai! Čia paniekinama
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MARTYNAS KNAKFUSAS 
(apie 1740—1803)

Valstybinė sąmonė yra vienas 
brangiausiu turtu, kurį gali turė
ti bet kuri visuomenė. Lietuviu 
tauta, šio šimtmečio pradžioje at- 
kurdama nepriklausomą valsty
bę, paliudijo jog tokią sąmonę 
nėra praradusi. Jos reikšmingo
ji apraiška yra Steigiamasis sei
mas, arba kaip teisingai jį pavadi
no Lietuvos Enciklopedija, kons
titucinis seimas, kuris suformavo 
Lietuvos valstybinį gyvenimą, 
kaip visuomeninį reiškinį.

Mes labai gerai suprantame ir 
■ vertiname Vasario 16 d. aktą, 

kaip Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą, tačiau tarp kurio 
dalyko paskelbimo ir jo įvykdy
mo yra didelis skirtumas.

Teisingai išsireiškia Virgilijus, 
didysis Vakarų Europos poetas, sa
vo poemoje “Eneida”, sakydamas 
kaip sunku buvo sukurti Romos 
valstybę (Eneida I giesmė 34 ei
lutė): “Tante molis ėst Roma
nam condere gentem”. Šią tiesą 
jis savitu būdu labai gyvai pa
vaizduoja savo milžiniškoje poe
moje. Šio kūrinio žinovai stebisi, 
kodėl Virgilijus, būdamas tokios 
švelnios dvasios, laikomas net 
verkiančio europiečio simboliu, 
šioje savo poemoje rodo didelę 
daugybę mūšiu, duoda vaizdin
gu jų aprašymu- Daugiau negu 
bet kuris kitas didžiųjų pasaulinių 
poetu. Bet kartu šiame kūriny
je yra dažnai sutinkamas jo išsi
reiškimas, kuris liudija jo didelį 
jautrumą: “lacrimae rerum” t. y. 
dalyku ašaros. Jis sugebėjo verk
ti kartu su verkiančiais, dėl to 
yra laikomas krikščionišku poe
tu, nors gyvenęs dar prieš krikš
čioniškais laikais.

Si dvilypė Virgilijaus dvasia: 
jo kovų epizodai ir jb verksmin
ga širdis gal būt yra geras įvadas 
mums, norintiems mąstyti apie 
Steigiamąjį seimą. Esame įpratę I Lietuva nebuvo pripažinta nie- 
Steigiamąjį seimą vertinti, ar grei-į kieno, išskyrus Vokietijos. 1921 
čiau nevertinti, dėl to, kad ten bu-I metais Lietuva jau buvo priimta 
vo labai daug kovu; labai daug Tautu Sąjungon. Seimas užbai- įgyvendintojas toje pačioje visuo- 
kietų ir piktu žodžiu seimo atsto- gė savo darbą 1922 metais. | menėje.

_ Ta proga tenka išeivijos sosti- 
tai yra nepilnas Steigiamojo sei- masis seimas yra vertintinas abiem nėję, Chicagoje priminti, kad 
mo supratimas. Tie žmonės, ku- skirtingais požiūriais: jis yra vi- Steigiamojo seimo minėjimas 
rie kietai kovojo vieni su kitais suotinis tautos valios pareiški- įvyks Jaunimo centre 22 d. kovo. ■ muos apie Steigiamojo seimo ste- prie Lietuvos nepriklausomybės

jautraus, labai švelnaus, labai 
vertingo, kas turėjo gimti iš jų 
ktrVų. D tai gitnė?‘ flfcMavtviU

Reikia turėti prieš akis'Lifetu- 
vos visuomeninę būklę 1,920 me
tais, kad gilėtum geriau suprasti, 
prieš kokį sunku uždavinį stovė
jo Steigiamojo seimo atstovai. 
Lietuviška visuomenė buvo ne
paprastai pasidalinusi. Iš vienos 
pusės stipri komunistinio mark- 
sižmo banga buvo užvaldžiusi 
daugelio lietuviškos šviesuome
nės galvoseną. Iš kitos pusės tra
dicinė katalikiška visuomenė, ne
paruošta savarankiškam demo
kratiniam gyvenimui. Salia to, 
platūs liberališkos visuomenės 
sluoksniai, nepalankiai nusiteikę 
gilesniam įsipareigojimui.

Būtu buvę mažiau nuostabu, 
jei šio seimo dalyviai, kurie at
kakliai gynė savo pažiūras, būtu 
vieni nuo kitų nusikreipę, išsis
kirstydami. Bet jeigu jie to nepa
darė, tai aišku, kad kažkoks gi
lus jautrumas, tarsi tos Virgili
jau ašaros, glūdėjo jų širdyse, ir 
Lietuvos valstybė buvo realiai 
įsteigta.

Steigiamasis seimas buvo iš
rinktas slaptu, visuotiniu balsa
vimu 1920 metais balandžio 14 
— 15 dienomis. Buvo išrinkta 
112 atstovu- Atstovai buvo jauni 
žmonės. 29 iš jų neturėjo net 30 
metu. Seimas susirinko gegužės 
15 dieną.

Svarbiausi darbai, kuriuos at
liko Steigiamasis seimas yra šie: 
Paskelbimas Lietuvos nepriklau
somybės, kaip visuotinio tautos 
valios pareiškimo, priėmimas lai
kinos konstitucijos, priėmimas že
mės reformos įstatymo, priėmimas 
nutarimo sujungti su Lietuva 
Klaipėdos kraštą. Iš viso buvo 
priimta apie 150 įstatymų. Prieš 
Steigiamojo seimo susirinkimą

Vilniaus universiteto pagrin
dinė įtaka Lietuvos architek
tūrai, įtaka gausiai doku
mentuota, pasirodo po 1773 

"metų, kada Vilniaus universi
tetą perėmė valstybinė Edu
kacinė komisija, ir universi
tetas 1781 metais pavadintas menka žemė, iš( čia kylama į 

žvaigždes“.
Bet Kankfuso klasicizmas 

dar toli gražu nėra grynas. 
Nors turi aiškių klasikinių 
formų, kaip dorėn iškas frizas 
su triglifais ir metopomiš, plas
tiškumas matomas bokštelių 
kontūruose, o dekoratyvumas 
ir spalvingumas Zodiako rel
jefiniuose ženkluose. Visa tai 
dar liudija įsigyvenusią ir kles
tinčią baroko idėją.

Knakfusui priskiriama ir 
vadinama Baltoji salė užpa-

Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės vyriausiąja 
mokykla. Tuo pačiu laiko
tarpiu, apie 1774 metus, pra
dėjo čia dėstyti architektūrą 
Martynas Knakfusas, vokiečių 
kilmės, Lietuvos kariuomenės 
kapitonas ir 
Knakfusas 
neoklasicizmo 
stiliui. Vienas
darbų buvo priestatas prie Uni
versiteto observatorijos rūmų, 
kur 1752 metais, matematiko ir

architektas, 
atstovavo 

architektūros 
iš jo pirmųjų

Vilniaus katedra iš šono — architektas Laurynas Stuoka Gucevičius. Deši
nėje su kupolu Šv. Kazimiero koplyčia, statyta 1624-1636 m., architektas 
Konstantinas Tencalla.
kalyje observatorijos priedo, 
nors tai ginčijama dar kai 
kurių istorikų, priskiriant tą 
darbą pirmajam observa
torijos statytojui Žebrauskui ir 
jo pasekėjui astronomui 
Nakcijonavičiui. Mačiulytė- 
Kasperavičienė tai teigia, pasi
remdama barokiniais salės 
piliorais ir puošniu, laužytu 
sudėtingo profilio karnizu.

Vakarinėje sienoje Knakfu
sas (o gal ir Karlas Spampūni,

Vilniaus universiteto observatorija

kietų ir piktu žodžiu seimo atsto- gė savo darbą 1922 metais, 
vu pasakyta vieni kitiems. Bet| Netenka abejoti, kad Steigia-

Vilniaus katedros toninė nava

mis yra Lietuvos valstybingumo

kaip mano Kasperavičienė) 
sukūrė įspūdingą portalą su 
piliastrais, frontonu, manie
ringais kapiteliais. Zodiako 
ženklais (Avinas, Vėžys, Svars- 
tyklės. Ožiaragis), frizu, 
medalionu (Stanislovas 
Augustas), skulptūra (Diana, 
laikanti fundatorės Oginskai- 
tės-Puzinienės portretą, ir 
Uranija), dekoratyvia arka. 
Visur spindi daugiau rokokio 
dvasia, nors ir klasicizmo san
tūrume. Bet Knakfusas ir buvo 
atsargus architektas, ban
dantis suderinti arba priderinti 
klasicizmo stiliaus elementus 
prie esančių formų. Šis porta
las svarbus, kaip vienas iš 
pirmųjų klasicizmo pavyzdžių, 
kur norima dar suderinti puoš
numą ir simboliškumą su klasi
cizmo tektonika ir santūrumu.

Nežinia kokiu būdu ir kur 
Knakfusas įgijo savo archi
tektūrinį patyrimą, nes nėra 
žinoma jokių jo darbų prieš 
paskyrimą 1773 metais prak
tinės architektūros profeso-

kaip neeilinis

rie kietai kovojo vieni su kitais <
savo širdyje turėjo kažką labai mas, bet kartu jis , savo išdavo-1 3 vai. popiet Vytautas Vaitekū- i nogramų būklę. Mišias už mirų- kovotojų paminklo. V. Bgd.

nas kalbės apie Steigiamojo seimo 'sius ir gyvus Steigiamojo seimo na- 
reikšę tautiniu tarptautiniu ir i rius jėzuitų koplyčioje 2 vai. po 
valstybiniu požiūriu. Dr. Stankų-1 piet atnašaus vysk. V Brizgys, 
vienė — Saulaitytė kalbės apiej Mišiose giedos D. Stankaitytė 
lietuvę moterį Steigiamajame sei- akompanuojant M. Motekaičiui. 
me, prof. M. Mackevičius infor- Po Mišių bus padėtas vainikas

Architektas Martynas KnakfuaasDe Reuse rūmai.
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Vilniaus universiteto įtaka Lietuvos architektūrai
(Atkelta iš 1 psl.)

architektas Lietuvoje bei Len
kijoje. Vilniuje jis buvo ir mies
to tarėjas, užsiimi nėjęs ir 
miesto planavimo darbais. 
Manoma, kad jis suprojektavo 
ir Paežerių dvaro rūmus Alvito 
valsč., Vilkaviškio apskr.

Knakfusas pasižymėjo 
gausia statyba ir didele 
asmenine įtaka. Jisai reprezen
tuoja ankstyvojo klasicizmo 
fazę Vilniuje, kur naujo stiliaus 
formos, nors ir rodančios naują 
kryptį, dar stengiasi prisi
derinti prie senesnių Vilniaus 
tradicijų.

Bet atrodo, kad Knakfusui 
dar didesnė garbė tenka kaip L. 
Stuokos-Gucevičiaus moky
tojui. Mokytojui mokinio, kuris 
pralenkė savo profesorių ir 
kūrybingumu, ir originalumu. 
Knakfusas savo mokinius 
mokė ne vien tik pažinti kla
sikinius orderius ir detales. 
Archyvuose randami studentų 
braižiniai rodo, kad jis taip pat 
nepaneigė senosios Vilniaus 
architektūros liekanų. 
Knakfusas buvo plačių pažin
čių architektas, nors ir ribotas 
savo architektūros kūryboje, 
bet jo asmeniška veikla išplėtė 
Vilniaus universiteto įtaką 
visoje Lietuvoj.

LAURYNAS STUOKA- 
GUCEVlClUS (1753-1798)

Daug žymesnis ir įtakinges
nis buvo Laurynas Stuoka-Gu
cevičius, lietuvis, gimęs 
Migonių kaime, Kupiškio 
parapijoje 1753 metais. Jis Vil
niaus universitete perėmė 
architektūros profesoriaus 
kėdę 1793 metais, kada 
Knakfusas išėjo į pensiją. 
Stuoka pradėjo savo mokslo 
studijas 1773 metais Vilniaus 
universitete, įstojo į Vilniaus 
misionierių vienuolyną. Studi
javo matematiką pas Nor
vaišą, o architektūrą pas 
Knakfusą. Vyskupas Masals
kis, susidomėjęs Stuokos gabu
mais, siuntė jį į Romą tobu
lintis architektūros srityje, kur 
jis išbuvo dvejus metus (1776- 
1777). 1778 metais išstojo iš 
misionierių vienuolyno. Tais 
pačiais metais keliavo su vysk. 
Masalskiu po šiaurės Europą ir 
1778—79 metus praleido Pary
žiuje, studijuodamas architek
tūrą pas Le Patte, Rondolet, 
Blondel ir ypač pas Ledoux, 
radikalių idėjų prancūzų archi
tektą.

Visiems minėtiems prancū
zų architektams yra būdingas 
neoklasikinis stilius. 
Archeologijos dėka tada buvo 
atkasta apsčiai antikinių 
liekanų, ir architektai galėjo 
matyti tikrus romėniškus ir 
graikiškus architektūros pa
minklus, ne vien tik perkoštus 
gotikos, renesanso ar baroko 
architektų raštų, teorijų ir 
pastatų. Dabar architektai pa
stebėjo, kad architektūriniai 
elementai, kaip arkos ir 
kolonos, nebuvo vien deko
ratyviniai elementai, bet turėjo 
ir aiškią struktūrinę paskirtį. 
Naują klasicizmą ugdė ir 
skatino reakcija prieš rokoko 
puošnumą ir jo antrofomorfinį 
polinkį. Architektai taip pat 
ieškojo racionalios struktūri
nės dvasios naujoje architek
tūroje, kur elementai, kad ir 
dekoratyvūs, turėjo ir savo 
struktūrinę funkciją, kur 
dominavo paprastumas ir aiš
kumas. Stuoka-Gucevičius gali 
būti dėkingas, kad Lietuvoje 
net ir vėlyvasis barokas nieka
dos nebuvo totaliai persunktas 
dekoratyvinės ar teatrinės 
dvasios. Lietuvos baroke dau
giur klestėjo ir aiškumas, kur 
individualios formos visados 
buvo respektuojamos, kur ben
dro vaizdo suma susidarė iš 
aiškiai apribotų dalių. Be tai 
kaip tik ir yra klasicizmo 
pagrindinis principas — suma, 
vienetas — pastatas susideda 
iš pagrindinių geometrinių 
dalių. Paprasta kolona yra 

niekas kitas, o tik pailgintas 
cilindras. Namas ar pastatas 
yra niekas kitas, o tik kombi
nacija individualių kubų, 
cilindrų, kitais žodžiais — kam
barių. Tai ypač pastebima 
Ledoux architektūroje ir jo 
projektuose, kuriuos Stuoka, 
matematikas ir architektas, 
matė ir kurio idėjas jis žinojo. 
Tad nenuostabu, kad Stuoka, 
atsiradęs Lietuvoje 1780 me
tais, pritarė naujam stiliui. O 
labai gabus, didelės erudicijos, 
labai plačiai apkeliavęs archi
tektas sugebėjo naujo stiliaus 
savo architektūros projektais 
imponuoti Lietuvoje, ypačiai 
Vilniaus krašte.

Stuoka, grįžęs Lietuvon, tęsė 
vyskupo Masalskio rūmų sta
tybą Verkiuose. Ten nuo 1769 
metų Knakfusas buvo pradėjęs 
jų statybą. Neaišku, kiek čia 
buvo Stuokos darbo, kiek dar 
Knakfuso kūrybos. Vieni isto
rikai teigia, kad Knakfusas 
pastatė centrinį pastatą, o 
Stuoka kitus likusius. Bet kitų 
yra manoma, kad Stuoka 
suprojektavo rūmus iš naujo, 
sukurdamas visą trijų pagrin
dinių pastatų kompleksą. Jis 
taip pat ten pastatė keletą ūkio 
pastatų, kurių žymiausi yra 
arklidės. Svarbiausias pasta
tas buvo centriniai rūmai, sto
vintys gale elipsinės formos 
aikštės.

Rūmus dominavo aukštas 
centrinis pastatas su kupolu 
virš pagrindinio kambario, 
priešais kilo šešių jonėniškų 
kolonų portikas. Galai įšbax 
lansuoti kiek kuklesniais 
piliastrų pastatais, kurių atikai 
papuošti skulptūrinėmiB 
kompozicijomis. Iš dalies jie 
primeną atikus Kh'akfUtid 
pastatuose. ‘''5'

Vien iš fasado matyti, kad tai 
subrendusio architękto dar
bas. Kompozicija išbalansuota 
ir ritmingai dekoruota. Įdomus 
yra galinių frontonų pakilimas 
ant gana aukštų atikų, kurie 
yra reikalingi išlaikyti balan
sui pastato formoje.

Kambariai buvo išdėstyti 
abiejose pusėse centrinės salės, 
kurios užpakaliniai langai 
žvelgė į parką. Dvi kitos salės 
rėmė centrinį tarpą ir ketu
riolika kitokių kambarių išsi
rikiavo anfiladine tvarka į 
vieną ir kitą pusę. Antrajame 
aukšte tvarka buvo ta pati, o 
kupolas dengė teatrą. Deja, 
centriniai rūmai neišliko, o 
šoniniai pastatai gerokai 
perstatyti.

Arklidės labai primena Le- 
doux darbus, ypač jo Are et 
Senans druskos kasyklų 
idealaus miesto kompozicijas.

Kitas reikšmingas Stuokos 
darbas buvo perstatymas Vil
niaus miesto rotušės. Senoji 
rotušė buvo sugriauta, kada jos 
bokštas nugriuvo 1781 metais. 
Buvo jau iš anksto pastebėta, 
kad bokštas svyra. Griebtasi 
priemonių bokštui sutvirtinti, 
bet nepasisekė. Stuoka-Guce-

Vilniaus universiteto Kolonų salė

Architektūrinis pastatas, 
daugiausia teikiantis garbės 
Stuokai, yra Vilniaus katedra, 
kuri iš tikrųjų yra ir Lietuvos 
architektūros pažiba. Tai yra 
viena didžiausių klasicizmo 
formos bažnyčių, o portiko 
dorėninės kolonos yra didžiau
sios visoje Lietuvoje ir Len
kijoje.

Pirmoji Vilniaus katedra 
buvo pastatyta Jogailos 1387 
m.. Ji buvo medinė. Plytinė 
katedra pastatyta Vytauto po 
1419 metų gaisro. Vėliau ji 
buvo daug kartų remontuota, 
restauruota, perstatyta. 1624— 
36 metais Konstantinas Ten- 
calla katedrai pristatė nuosta
bią Švento Kazimiero koplyčią 
iš juodo ir balto marmuro 
baroko stiliuje. 1666 metais 
buvo pridėti du bokštai. Bet 
katedra pastatyta labai blogoje 
vietoje. Pamatai buvo išplau
nami vandens taip, kad pogrin
džio koplyčios ir laidojimo 
urvai buvo užmūryti, norint su
stabdyti vandens plėtimąsi. 
1769 metais rugsėjo 7 dieną 
audros metu nugriuvo vienas 
bokštas, įlauždamas koplyčios 
skliautus.

Nors vyskupas ir priešinosi, 
katedros kunigai uždarė baž
nyčią ir paskelbė konkursą 
pagrindiniam restauravimui. 
Stuoka laimėjo šį konkursą ir 
pradėjo 1783 metais katedros 
perstatymo darbą. Stuoka 
ėmėsi darbo pagrindinai, nors 
jo situacija nebuvo lengva, 
kadangi jis turėjo sekti seno
sios gotikinės katedros sienų 
planą, išlaikyti įvairias šoni- 
nes koplyčias ir,, svarbiausia, 
inkorporuoti nepaliestą Švento 
Kazimiero koplyčią. Jo spren
dimai reikalavo net kelių pro
jektų, kurių paskutinį pateikė 
karaliui 1786 metais ir Už tai

vičius pirmiausia buvo pa
kviestas bokštą gelbėti. Jau 
buvo pradėta statyti atspara, 
kada bokštas nugriuvo birželio 
mėnesį.

Rotušei atstatyti buvo pa
skelbtas konkursas, kurį Stuo
ka laimėjo. Jis padarė tris pro
jektus variantus. Paskutinis 
buvo karaliaus patvirtintas 
1786 metais. Pirmieji projektai 
buvo puošnesni, bet dėl lėšų 
stokos reikėjo atsisakyti bokšto 
ir skulptūrų fasade.

Rotušės pastatas gana 
iškilus, taurus ir vykęs. Kvad
ratinio plano rotušė puikiai 
integruota su trikampe aikšte. 
Lėšų stoka tik pridėjo daugiau 
santūrumo pastato formai. 
Lygios sienos teikia stipraus 
judesio įspūdį šešių kolonų 
portikui, bet vietoje joniečių, 
čia vartotos dorėninės kolonos. 
Pagrindinė artikuliacija pasi
rodo frize, kur paaukštinti 
metopai ir triglifai dominuoja 
tuščią frontoną, o durų rėmai 
pagyvina tą kuklų fasadą.

Bet kaip subtiliai viskas 
sukomponuota! Šoninių sienų 
išsikišimai stipriai paremia 
portiką, kurio tarpai tarp 
kolonų beveik atitinka sienų 
platumą. Centrinis tarpas kiek 
didesnis, išreiškiantis centro 
prasmę kaip pagrindinis 
įėjimas. Bet ir tai reikia gerokai 
įsižiūrėti, nes skirtumas nęšo-, 
ka į akį. Subtilus yra ir san
tykis tarp vertikalumo ir hori- 
zantalumo, nes balansui 
išlaikyti paaukotas plinto sto
rumas. Dorėnų orderio pMntas 
yra maždaug tokio pat storumo - 
kaip ir frizas. Bet čia plintąs 
beveju yrą ‘ pąnaikinth's',M heš‘ '
platesnis plintąs būtų išryš- gavo aukso medalį Marentibus. 
kinęs horizontalumą daugiau Stuokos sprendimas visa tai 
negu norima, kadangi fron- įvykdyti vyko pagal pagrin- 
tonas jau ir.taip„yra ąunkus. dinius klasicizmo principus, 
Tad vietoje dekoracijos Stuoka pagrindinis jų tyuvę simetrija, 
remiasi santykiu tarp dalių, iš- J18 davė bažnyčios planui stip- 
laikydamas kompozicijos rią ašį, ištiesindamas senosios 
balansą. Pastatą pagyvinti bažnyčios sienas ir. ištemp- 
turi pati saulė, neš stiprus damas katedros erdvę į portiką, 
kontrastas tarp tamsos ir 
šviesos yra kaip tik vienas iŠ 
pagrindinių klasicizmo ele
mentų.

Labai įdomu palyginti šią 
rotušę su Gardino miesto salė, 
kurios statyba baigta 1807 
metais. Tai tikra Stuokos 
rotušės imitacija, nors tik pusės 
to dydžio ir tik vieno aukšto, bet 
vis tiek imitacija. Čia paimtas 
portikas, kaip pagrindinis 
elementas, bet neturi nei 
šoninių sienų, nei fundamento. 
Reiškia — paimta forma, bet 
nepagauta idėja, kuri tą formą 
taip subtiliai Vilniaus miesto 
rotušėje sukūrė.

Rotušės vidus teikė 
turtingesnio pobūdžio. Kvad
ratinis planas leido įrengti ant
rame aukšte centrinį kambarį, 
apjuostą jonėniškomis kolo
nomis, iš kurio buvo galima 
pasiekti kitus kambarius. 
Dorėninės kolonos laikė balko
nus didžioje salėje, apatiniame 
aukšte.

Žiūrint iš priekio, pagrindinės 
katedros navos1 pasirodo por
tiko platumoje ir aukštyje, o 
šoniniai altoriai, kurie nėra 
centrini erdvės dalys, užmas
kuoti d ėjų siriietriniai išdės
tytų p. kinių koplyčių. Jos čia 
yra lyg žemesnės šoninės 
sienos, panašiai kaip ir rotušės 
fasade. Tai tikrai meistriškas 
išryškinimas klasicizmo prin
cipo, kad pagrindinės ir antra
eilės erdvės ar dalys turi būti 
aiškiai matomos kaip vienetai, 
bet kartu sudarantys vieną 
vykusią kompoziciją.

Norėdamas išlyginti Švento 
Kazimiero koplyčios išsi
kišimą ir asimetriją, Stuoka 
pastatė ir antroje pusėje 
altoriaus zakristiją, tokio pat 
dydžio, tokios pat išorinės for
mos, su tokiu pat kupolu. O 
sienų tarpus tarp priešakio 
koplyčių ir užpakalinių jis 
išlygino dorėninių kolonų eile. 
Tuo būdu jis sujungė labai įvai
rią ir šakotą kompoziciją į

Kolonų salės pastatas ša.ia Sv. .Jono bažnyčios

Vilniaus rotušė. Dabar Dailės muziejus. Architektas L. Stuoka-Gucevičius

Verkių rūmai: Šoniniai pastatai. Architektas L. Stuoka-Gucevičiu*

Verkių rūmai: arklidės. Architektas L. Stuoka-Gucevičius

visumą, bet į tokią visumą, 
kurios atskiros dalys lengvai 
išskaitomos. Vilniaus katedros 
formų derinio sprendimas 
liudija Stuokos kūrybingumą ir 
originalumą.

Portikas vėl turėjo šešias 
dorėninės kolonas — pasi
kartojantį Stuokos motyvą. 
Tas motyvas pasikartojo ir 
viduje, kur didysis altorius 
interpretuotas irgi kaip dorėni
nės šventyklos portikas. Kated
roje skulptūra kur kas plačiau 
naudojama negu rotušėje. 
Skulptūrų daugiausia katedros 
priešakyje. Šonai yra gal net ir 
įdomesni, nes piliastrai, kolo
nos ir šokinėjantis frizas 
suteikia pagrindinę sienos ar
tikuliaciją. Šviesa ir šešėlis 
sudaro pagrindinį dekoracijos 
principą.

Katedros viduje Stuoka 
paliko beveik tuos pačius seno
sios architektūros elementus. 
Paliko navų skliautus. Paliko ir 
keturkampes kolonas. Jis tik 
pritaikė dekoratyvius klasiki
nius ornamentus ir išlygino 
įėjimus į koplyčias, duodamas 
kiekvienai tokį pat klasikinį 
portalą.

Reikėjo darbo paruošti žemę 
portiko konstrukcijai. Pir
miausia buvo įvaryti pušies 
poliai ir ant jų sukalta pušies ir 
ąžuolo platforma. Ant viso to 
buvo sudėtas plytų ir akmens 
fundamentas, sveriantis 1200 
tonų. Ir tik tada pastatyti kolo
nos ir frontonas, sveriantys 
daugiau kaip 1500 tonų.

Bet Stuoka nesulaukė kated
ros statybos pabaigos, nes jis 
mirė 1798 metais, ir struktūros 
darbą perėmė Mykolas Šulcas, 
Stuokos pasekėjas Vilniaus 
universiteto architektūros 
profesoriaus kėdėje. Šulco dėka 
buvo pastatytos trys didžiulės 
šventųjų statulos ant katedros 
frontono: šventoji Elena centre, 
o šventieji Stanislovas ir Kazi
mieras kampuose. Jie buvo per 
dideli ir falsifikavo katedros

■ras BO(IT. >11,71 -TUOH o/B'H

/proporcijas.
. Stuokai-Gucevičiui yra pri
skiriama ir daugiau projektų. 
Tačiau jie blogai doku
mentuoti, tad ir sunku visa tai 
patikrinti. Stuokai priski
riama dar Sudervės bažnyčia, 
apskrito plano, labai reto tipo 
Lietuvoje. Ji primena Bra- 
mantės Tempieto formą Romos 
mieste. Statyba pradėta 1803 
metais. Pastatas nors ir gražus 
ir originaliai išspręstas išori
nių dorėninių kolonų santykis 
su viduriniais piliastrais, vis 
dėlto sunku įsivaizduoti 
Stuoką, susietą su tokiu 
akademiniu klasicizmo darbu. 
Galimas dalykas, kad tai domi
nikono Bortkevičiaus darbas, 
bet ir ši prielaida nėra pakan
kamai dokumentuota.

Yra rasta archyvuose ir kitų 
Stuokos architektūros darbų. 
Vienas iš įdomiausių yra šven
to Stanislovo bažnyčios pro
jektas Malatičiuose. Piešinys 
rastas Čartoriskių vardo bib
liotekoje, Varšuvoje. Žvilgsnis į 
piešinį be paaiškinančio vardo 
kelia mintį, kad tai yra pieši
nys Švento Petro bazilikos 
Romoje. Bet užrašas rodo, kad 
tai yra Malatičių bažnyčia, 
pastatyta jau 1794 metais, 
visiškai panaši į Švento Petro 
baziliką tik 32 kartus mažesnė. 
Ką Stuoka iš tikrųjų turėjo 
bendro su šia bažnyčia, nėra 
aišku. Piešinys turi jo parašą. 
Ar jis ją pastatė, ar tik nupiešė, 
yra neaišku. Bažnyčia buvo 
pastatyta ir išliko iki 1943 
metų. Artimesnis piešinio per
žiūrėjimas rodo, kad tai nėra 
Romos bazilika, nes nėra 
aplink pastatų, nėra įva
žiavimo į šoninius kiemus, 
skulptūrų virš fasado yra 10, o 
ne 13, nėra šoninių durų ir taip 
toliau. Bet tai vis kopija kito 
pastato, o ne originali statyba. 
Iš piešinio matyti, kad Stuoka- 
Gucevičius buvo geresnis piešė
jas negu kaip kas manė.

Kitas Stuokos darbas, ran

damas Varšuvos universiteto 
rankraščių skyriuje, yjra 
nežinomų rūmų piešinys. PW, 
jektas rodo stiprią Prancūzų! 
mokyklos įtaką su baliustrado
mis virš stogų ir dideliais lan
gais tarp kolonų. Įdomu, kad 
čia portikas turi tik keturias^ 
jonėnų orderio kolonas, o ne po 
šešias, įprastas Stuokai. Yra 
galimybė, kad tai yra vienas iš 
ankstyvųjų Chodkevičių rūmų'u 
Vilniuje projektų, kurį dabarJ' 
Budreika priskiria Stuokai, bet 
nenušviečia santykio tarp 
abiejų, nors jam abu labai ge*>i 
rai žinomi.

Atrodo, kad buvusių 
Vyskupų, vėliau Vilniaus u 
gubernatorių ir dar vėliau >• 
Reprezentacinių rūmų autorius 
buvo taip pat Stuoka. Taip 1 
mano daugelis istorikų, nors 
yra teigimų, ypač dabar, kad 
tai ruso Stasovo darbas, kuris 
neva nugriovė buvusius' 
Vyskupų rūmus iki pamatų ir' 
pastatė čia visai naujus. Bet 
architektūros istorikas 
Budreika įrodo, kad tai Stuo
kos darbas, analogiškai 
išnagrinėdamas jo archi
tektūrą. Nors Stasovo autorys
tės įrodymai yra labai atsi- 1 
tikriniai, bet ir Stuokos 
vaidmuo šiuo atveju nėra visiš
kai aiškus. m ■-'JF.:

Stuokai-Gucevičiui dar 
priskiriami ir Cirkliškių dvaro 
rūmai Vilniaus apskrityje,' 
statyti 1823 metais, nors 
duomenys ir čia nėra visiškai < 
patikimi. Gyvai ir laisvai 
organizuota pastato masė pa- uu 
brėžia taurumą, bet ne saUsą'ui 
akademiškujną, ąkivąįzįių 
menkesnių architektų atįveju. 
Šitan^e pastatę, kaip ir daųg^, 
lyje kitų, Stuokos autorystė yra 
neįrodyta. Vis pasirodo .yi^^ 
ar kita paskira užuomina, susi
daro įejgendos, kad tas ar kitas 
pastatas yra žymaus archi- , 
tekto Stuokoą ^sųpląriuotas, 
analogiškai atitinka Stupkos 
kitus dfarbus iijo maąįerąs^p^^ 
tikrų dokumentų taip ir trūks- į, j 
ta.

Turime neužmiršti, kad Stųo-i, 
jĮca-Gucevičius buvo laljai 
aktyvus archlt'ėktūt os 
profesorius. Jau 1777 nletais 
buvo norėta, kad jis įrtdfe- 
soriąūfų Krokuvoje. Pakar
totinai šitai vėsi -jam buvo 
pasiūlyta 1780 metais. Bpj jis 
viso to atsisakė ir pradėjo pro
fesūros darbą Vilniaus' ’iihi- ■ 
versitete tik 1793 metais,1 Jis 
tais metais ir tapo pirmasis 
savarankiškos architektūtds 
katedros profesorius.

Stuoka čia dėstė civilihę if 
karinę architektūrą. Jo paskai- ‘ 
tos pabrėžė struktūros prih- 
cipą prieš dekoraciją. Tai 
natūralu klasicizmo, 
propaguotojams, kuriems 
struktūros logika buvo 
svarbesnė už dekoraciją . ar 
teatrališką apstatymą, kuo 
pasižymi barokas. Stuoka 
teigė, kad „pastato kilnumas 
yra ne išgalvoti ir išmarginti 
pagražinimai, bet detalių san- z. 
tykiavimas su visuma ir savi- ., 
tarpyje, o nuo to priklauso, Įf- 
pastato stiprumas“. Jis Vil
niaus universitete dėstė nę viep 
architektūros teoriją ar istoriją, 
bet aplamai architektūros 
mokslą ir visas jo šakas, kaip, 
statiką, mechaniką, medžjagų , 
atsparumą, matematiką, fizįĮcą, 
ir panašius dalykus. Reiškįąj,,; 
savo kurso programa Vilniaus 
universitete, kuriame jis skaitė 
po 4.5 valandas per savaitę', 
Stuoka užgriebė visą modernią 
architektūros mokslo raidą. Jis ' 
parašė taipgi du traktatus apie,“ 
architektūrą; vieną itališkai, 6’*’ 
antrą lenkiškai.

Deja, jam nebuvo lemta 
išsivystyti toliau architek-'' 
tūros plotmėje. 1794 metais pra
sidėjo Kosčiuškos vad‘0-“ 
vaujamas sukilimas, kuriariiė 
Stuoka aktyviai dalyvdvb, 
vadovaudamas 1200 vyrų' dali
niui. Mūšyje prie Varanovo' jis 
buvo sužeistas. Sukilimui pasi
baigus, buvo pašalintas iš uni-’ 
versiteto darbo ir vėl grįžo d£- 
gal 1796 metais. Bet jau greit Ir

(Nukelta į 3 psl)
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Prof. Juozui Žilevičiui 90 metų THEODORE
•obci

Viąai neseniai š.m. sausio 31 
d. Kult- priedo numery prof. 
Juozas Žilevičius paminėjo lie
tuviškosios operos teatro 60- 
tiesl:metų sukaktį, papasako
damas įdomių detalių, kaip 
piripaais „Traviatos“ spek
taklis buvo ruošiamas. (Tik 
tame ^pasakojime reikėtų pako
reguoti, sakinį: „Kituose pasta
tymuose kai kurias partijas 
dainavo kiti solistai: bar. 
Kamarauskas, Biliūnas, bosas 
Audėjus Jonas Byra ir t.t.“. 
Čia,, viptoj Kačanausko turėtų 
būtį,Sodeika). Po to už poros 
savąičių aktorius Vitalis P. Žu
kauskas paskelbė pasi
kalbėjimą su profesorium dra
moj i teatro 60 metų sukakties 
proga. Dabar štai kovo 16 d. 
pačiam profesoriui sukanka 
lygiai 90 metų amžiaus. 
Didžiulis laiko tarpas žmo
gaus gyvenime, turtinga praei
tis ir nemaži nuopelnai mūsų 
tautai. J. Žilevičius, nors visą 
savo .gyvenimą buvo veiklūs, 
energingas 
labiausiai buvo 
pirmaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais, kada 
visose gyvenimo srityse reikė
jo specialistų, darbininkų, pra- 
dinįnkų. kad Lietuvos vals
tybinis bei kultūrinis 
gyvenimas atsistotų ant kojų. 
Tad, pakalbinome sukaktuvi- 
ninką* kad jis pats atvertų 
savp-praeities vartelius.

-1J‘jjr/žęs iš Rusijos, turbūt 
tuoj1 ^‘pašinėrėtė, profesoriau, 
kultūrMo gyvenimo sūkuriu?

— Lietuvon grįžau 1920

• • > 
ir kūrybingas, 

susijęs su

. Juozas

ROETHKE
ESMĖ

Vėjas iš jūros nepasako nieko naujo.
Migla virš manęs dainuoja su savo mažom muselėm. 
Iš apdegusios pušies varnos rūstus kranksėjimas 
Man kalba apie mano girtavimo įpročio galą.
Kas yra blogiausia šiam mirtingam gyvenime? 
Susimąsčiusi meilužė ir spiegianti žmona.

1
Vienas baltas veidas mirga skaisčiau už saulę, 
Kai susimąstymas apakina viską, ką aš matau;
Vienas per artimas žvilgsnis gali nusinešti mano sielą. 
Bemąstydamas apie Dievą, aš galiu patapti žmogum. 
Skausmas keliauja mano kaulais kaip dingusi ugnis. 
Kas mane degina dabar? Aistra, aistra, aistra.

3
Dievybe virš mano Dievo, ar vis tu tebesi?
Miegas yra visas mano gyvenimas. Miego pusiau mirtyje 
Mano kūnas pakinta, pakeisdamas sielą,
Kuri kadaise savo alsavimu galėjo sutirpdyti tamsą. 
Viešpatie, išgirsk mane, ir išgirsk mane šiandieną;
Nuo manęs ligi Tavęs — ilgas ir baisus kelias.

4
Aš buvau išblokštas iš skausmo ir meilės, 
Kai žaibas suskaldė audros purtomą medį.
Taip, aš nužudžiau savo ryžtą, ir vis vien aš gyvenu;
Aš būsiu arti, aš užmerkiau akis, kad matyčiau;
Aš kraujuoju savo kaulais, jų smegenys
Atsiduoda tam Dievui, kuris žino ką aš žinosiu.

pradėjau leisti „Muzikos 
meno“ mėnesinį žurnalą. Jame 
atskirais paragrafais aiš
kinau muzikos programą. Tais 
pačiais metais išleidau 
„Muzikos almanachą“ su 
muzikos kalendorium ir dau
gybe straipsnių. Tai buvo pir
mieji muzikos leidiniai nepri
klausomoj Lietuvoj. Bet man 
asmeniškai jię nešę puo
štomis: „Muzikos menas“ 1000

Čia man prisimena pomir
tinis Sasnausko kūrinių kon
certas Petrapily. Mirus Sas- 

_ . nauskui, jo rankraštinį
met&iš1 ir tuoj teko dalyvauti palikimą tvarkė komisija, 
meno Šventėje, kurią surengė kurią sudarė „Lietuvių balso’ 
Lietuj meno kūrėjų draugija redaktorius Liudas Noreika, 
(„Leiftenkudra“, kaip tada t^ ' Smilga, Strazdas, Duhinskas. 
draugiją populiariai vadin- Pirmininku buvo prof. Cės- 
davome). Akomponavau nys, sekretorium aš. Man buvo 
solidi ay: Grigaitienei ir akt. pavesta suorggnįzųotį |į kį»n- 
Olekos-Žilinsko 1 ’melodekla- čertą, kurs įvyko Otto insti- 
macijai. Šventė įvyko gegužės tuto salėje. Gedulingas Sas- litų, o „Muzikos almanachas“ 
1 d? Kaune. nausko „Reąųiem;* litų.

luj, i, . H OI r J į > i G .Jivnrrc/r, Ur*r»afsrvatnT-iinc arnr. . — Nepelningas, kaip ir Visa
da, kultūrininko darbas.

Vargoninius Sasnausko kuri- Atleiskite už nediskretišką 
klausimui argi nebuvo' ir'' 
pelningesnių momentų ?

— Buvo, kur čia nebus. 
Prisimenu, kai 1915 metais 
„Rygos garso“ redaktorius 
Vaižgantas atsiuntė pirmąjį 
mano gyvenime honorarą — 
100 rublių. Tai buvo grynas 
pelnas, — nusijuokė profe
sorius.

— Nevengėte ir pedago
ginio darbo...

— Jau 1915 metais pradėjau 
pedagoginį darbą Petrapily, 
kur lenkų Šv. Kotrynos gim
nazijoj dėsčiau muziką ir 
dainavimą. Tada Kinijos 
atstovybė apdovanojo mane ir 
mokyklos direktorių Cibulskį 
ordinu. Petrapily mat buvo 
viena ligoninė, išlaikoma Kini
jos. Šv. Kotrynos gimnazija 
organizuotai ją lankydavo. 
Mano diriguojamas gim
nazijos choras padainuodavo 
ligoniams dainelių. Tad kinie-

nuveikėte" Lietuvių lingavo konservatorijos gar- 
meuo kūrėjų draugijoje? ' *>ės profesorius Jazeps Vitols.

1 814 drausi->^> 
suorganizavau operos sekciją, 
kurįas pirmininku teko būti 
man pačiam. Sekretorįum 
buvo Vįncas Marcinkus. Taip 
pat ^(įvau sekretorium tary
bos,', kuri organizavo lietu
višką teatrą. Be to, skaičiau 
paskaitas Karo muziejaus 
sodely apie muziką. Jos buvo 
iliustruojamos kamerinės 
muzikos ansamblio, vado
vaujamo Mišos Hofmeklerio. 
Tokių paskaitų turėjau 17.

Muzikos populiarinimas 
visuomenėje? Ar daug žmonių 
atetdavb?

—^Paskaitos vykdavo 
sekmadieniais po pietų. Su
sirinkdavo labai daug klau
sytojų.“* Ateidavo generolai 
Radiiš-Zenkavičius ir Žukaus
kas, prel. Dambrauskas-Jakš
tas, Maironis ir kt.

Phsitoręs su švietimo mi- 
nisttil'Bistru, pradėjau organi
zuoti>! pirmąją dainų šventę, 
kuriiį^yko 1924 metais Kaune. 
1922’iiY Švietimo ministerija 
suVėlktybino teatrą. Tada 
mah& pakvietė Švietimo mi- 
nisteftjos meno skyriaus virši
ninkė?

— .Kiek žinau, rengėte ir 
simfoninius koncertus.

—į’ Taip. Teko jų organizuoti. 
192įĮf|. metais savo lėšomis 
išnuomavau Kauno miesto 
sodą su restoranu, kuriam tada 
vadovavo Butkus. Sode 
organizavau vasaros simfo
ninius koncertus, kurių buvo 
atlikta 32. Jie atnešė 16000 litų 
nuostolių. Tais pat metais 
liepos mėn. įvyko pirmasis 
lietuvių kompozitorių simfo
ninės muzikos koncertas. Buvo 
atliktą Čiurlionio simfoninė 
poemą „Miške“, Naujalio 
„Pręjįuįas“, Sasnausko „Jau 
slavai sukilo“ su vyrų choru ir 
Žileyičiąus simfonija F-moll. 
Dirigavo Vildmanas Zeid- 
manas.

nius atliko Marinsko teatro 
vargonininkas Grybinės. Man 
teko plačiai aprašyti Sas
nausko muzikinę kūrybą 
„Lietuvių balse“.

-r- Grįžkime, profesoriau, 
atgal į Kauną, į nepriklau
somybės laikotarpį. Muzikine 
veikla Jūs tada palietėte ir 
švietimo sritį.

— Švietimo viceministras 
Pranas Mašiotas paprašė 
mane paruošti vidurinėms 
mokykloms muzikos 
programas penkeriems 
metams išbandyti, kaip ir visų 
kitų dėstomų dalykų. Muzikos 
vadovėlių tada nebuvo, todėl 
pasiūliau Švietimo minis
terijai suorganizuoti trumpa
laikius vidurinių mokyklų 
muzikos mokytojų kursus ir 
supažindinti juos su programa. 
Teko būti tų kursų vedėju. Kad 
darbas būtų sėkmingesnis,

PELARGONIJA

Kai kartą ją padėjau prie šiukšlių statinės,
Ji atrodė tokia silpna ir supurvinta,
Tokia juokinga ir pasitikinti, kaip sergąs pūdelis,
Ar vėlybą rudenį sudžiūvusi astra.
Aš vėl ją įnešiau į kambarį
Naujam gyvenimui:
Vitaminams, vandeniui ir bet kuriam
Maistui, kokio ji būtų reikalinga
Tuo metu. Ji ilgai buvo
Gyvenusi džipų, segtukais, pusiau surūkytais cigarais, 

nuvėsusiu alum.
: . L ... — - - i . , .... '. 11 ‘ • l) » ’ . . to • ' I .

Jos susiraukšlėję žiedlapiai krito 
Ant nublukusio kilimo, senas 
Riebios mėsos gabaliukas prilipo prie jos 

pūkuotų lapų.
(Išdžiūvusi, Ji-girgždėjo kaip tulpė).

Ir ko ji nebuvo iškentėjusi!
Nebylias moteris, pusę nakties beklykiančias, 
Ar abu mus, vienišus, abu nusidėvėjusius — 
Mano svaigulingą alsavimą į ją,
Jai iš vazono besistiepiant į langą.

Beartėdama prie galo, ji, atrodė, beveik girdinti mane — 
Ir tai buvo baisu, —
Tad, kai toji įnarpščianti silpnaprotė tarnaitė
Išmetė ją, ir visą vazoną, į atmatų dėžę,
Aš nieko nepasakiau.

Bet sekančią savaitę išvariau tą akiplėšišką raganą, 
Toks aš palikau vienišas.

■:

NIŪRUSIS

Kai meilė sulaužė mano širdį pusiau,
Aš paėmiau ivhiskey nuo lentynos,
Ir pasakiau savo kaimynams kada juoktis. 
Aš laikiau šunį, bet pats lojau.

Vaiduoklis rėkia ant vaiduoklio, 
Bet kas bijo?
Aš labiausia bijau tų šešėlių, 
Kurie driekias nuo mano kojų.

DAINA

Iš kur ateina daina? —
Iš ašarų, iš labai toli, / 
Iš šuniško liežuvio, 
Iš ieškotojo tylios raudos.

Šimkus, Alice Stephens, dr. Leonardas Juozapas Šimutis ir Aloyzas Jurgutis. 
/

Nuotr. V. Jasinevičiaus

čiai ir atsidėkojo. Tas jų 
medalis buvo didelis, kaip bly
nas, su įvairiais drakonais. 
Grįžtant į Lietuvą, bolševikai 
ordiną muitinėj atėmė.

Baigęs 1919 m. konser
vatoriją, gavau pasiūlymus 
užimti mokytojo vietą pasi
rinktinai trijose Rusijos vieto
vėse. Pasirinkau Vitebską, 
arčiau Lietuvos. Ten buvau 
rajoninės muzikos mokyklos 
(IlI-čio lygio konservatorijos) 
mokytoju ir instruktorium. 
Greitai mane išrinko 
mokslinio departamento sekre
torium ir pakėlė į profesorius.

Lietuvoje dėsčiau teoretinius 
dalykus Naujalio muzikos 
mokykloje. 1924 m. buvau pa
kviestas į Stasio Šimkaus suor
ganizuotą muzikos mokyklą 
Klaipėdoj. Dėsčiau muzikines 
teoretines disciplinas iki 
muzikos istorijos imtinai. 
Lietuvių tautybės mokinių 
Klaipėdos mokykloje, kuri

Vytautas O. Virkau “Grape Arbor”, 1/1976, 40”X42” (akrllls)

. X ’
/Iš kur meilė?

Iš gatvės purvo,
Iš strėlės, įsmigusios į prorėžą, 
Iš šuns prie mano kojų.

Iš kur mirtis?
Iš šiurpaus pragaro nasrų, 
Iš nealsuojančio vaiduoklio, 
Iš į pietus sukančio vėjo.

LYDEKA

Upė daro vingį,
Palikdama vietą akių poilsiui, 
Uolėtą, apžėlusį duburį, 
Gilų vandenį.

7 JT E 
vrtžl

J 
JD

Krabai kovoja ir ryja neskubėdami
O mažos žuvelės guli, be šešėlio, nejudėdamos, 
Ar tingiai šen bei ten klajoja šiapus žolių.
Dugno akmenys atspindi savo įgeidingas įraižas 
Ir pusiau nugrimzdusi šaka palinko į šalį nuo žiūrovo

■ 1 ii : f ■ i ' , • , |
Tai savęs išsižadėjimo vaizdas!
Ir aš pasilenkiu beveik į vandenį,
Mano aky8 visad už paviršiaus atošvaitų;
Aš pasilenkiu, nes mėgstu tuos daugeriopus pavidalus; 
Ir štai, iš tamsaus skliauto,
Iš už samanoto rąsto galo,.
Su vingiuotu ripuliavimu, o paskui 
Staigiai puldama per visą duburį, 
Lydėka griebia savo auką.

SIELVARTAS

Dieną po tamsios dienos 
aš galvoju apie savo keistą kaimyną. 
Pragare niekas nesikeičia.

Kur yra mano amžinybės 
vidinė palaima?
Man trkūsta tyro švelnumo.

Kur yra žinojimas, galįs 
mane atvesti prie Dievo? 
Ne ant šito dulkėto kelio, 
ar popietės šviesoje, 
praskiestoje vėlybo rudens 
dienų miglose.

/

akių.

Kadaise gyvenau giliai įleidęs šaknis.
Argi aš užmiršau jų kelius —
kad palaipsniui kerpės 
aptraukia akmenį?
Mirtis yra gilus miegas.
Ir aš mėgaujuos miegu.

Išvertė P. G auč y s
Theodore Roethke, vienas žymiausių dabarties amerikiečių poetų, 
savo poetinei kūrybai ima temas iš paprasto gyvenimo ir jas išsako 
paprasta kalba, tačiau iš tos jungties jis sukuria labai raiškią ir įtai
gią poeziją. *• _

vėliau tapo konservatorija, 
buvo tada 120. Galiu pasi
džiaugti, kad mano mokinių 
tarpe buvo tokios žymios mūsų 
muzikinio gyvenimo asmeny
bės, kaip kompozitoriai Jero
nimas Kačinskas, Juozas Ber
tulis, Juozas Strolia, Alfonsas 
Mikulskis, Jonas Švedas, diri
gentas prof. Vytautas Marijo
šius, sopranai Juzė Augaitytė 
ir Antanina Dambrauskaitė, 
tenoras Vladas Ivanauskas ir 
Stasys Santvaras, baritonas 
Stepas Sodeika, bosas Anatoli
jus Grišonas, smuikininkai 
Petras Vacbergas ir Antanas 
Jaras, violončelistai Petras 
Armonas ir Dabšys ir kank
lininkė Ona Mikulskienė, — 
baigė profesorius. O mes, 
padėkoję už prisiminimus, 
palinkėjome jam sveikatos, 
ištvermės, kad savo garbingą 
amžių apvainikuotų šimtuoju 
gimtadieniu.

A. R.

-.in
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Universiteto įtaka
(Atkelta iš 2 psl.) 

mirė 1798 m. gruodžio 10 d., 
sulaukęs vos 45 metų amžiaus.

Stuokos-Gucevičiaus darbo 
įvertinimas yra labai įvairus. 
Niekas nepaneigia jo suge
bėjimų ir jo pasiekimų. Prob
lema architektūros istorikams 
yra apsisaugoti nuo perdėji
mų, kuriuose vien tik Stuokai- 
Gucevičiui priskiriamas neo- 
klasicizmo įvedimas Lietuvoje. 
Net yra teigiama, kad jis yra 
vienintelis gryno klasicizmo 
atstovas Lietuvoje ir Len
kijoje. Yra tačiau aišku, kad 
Stuoka buvo neeilinio suge
bėjimo architektas, toli pra
lenkęs kitus savo bendra
amžius Lietuvoje ir Lenkijoje. 
Jo profesūros ir jo architektū
rinės veiklos metais Vilniaus 
universiteto įtaka Lietuvos 
architektūroje buvo labai 
didelė. (Rus daugiau)
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Kompozitorių Jonų Švedą atsisveikinant
važiuodamas į ligoninę, dar už
sirašė Kazio Bradūno ‘Raudos 
žodžius.

Buvo gimęs 1927 m. Vilkaviš
kyje. Muzikos mokėsi Vilniaus 
konservatorijoje. Mokytojai — 
Stanislaw Szpinalski ir Juozas 
Bendorius.

Detmoldo Muzikos akademi
joj (Vokietijoj) mokėsi pas pia
nistą Hans Richter —Haaser ir 
Bruno Bialas. 1950 metais baigė 
“American Conservatory of Mu
sic” Chicagoje, kur studijavo 
kompoziciją ir fortepijoną su 
Willhelm Schneefuss ir Bruno 
Glade. Dėstė fortepijoną Cleve
lando Music School Settlement’e. 
Jo kūriniai buvo atlikti Moder
naus meno festivalyje, Cleve
lando Meno muziejuje, Jordan ’ 
Hali Bostone, Town Hali New. 
Yorke, Chicagoje, Toronte, Mont
realyje ir Pietų Amerikoje.

Akompanavo savo žmonai kon
certuose. Koncertai, atlikti Cleve
land Music School Settlement, 
buvo transliuojami per Cleve
lando Fine Arts stotį WCLV FM. 
Pianistas Clive Lythgoe pristatė 
kompozitorių ir jo kūrinius. Buvo 
atlikta Algimanto Mackaus po
ema “Pokalbis su mirusiais vai
kais”, kūrinys balsui ir dviem 
fortepijonams, ir dainos “Maras”, 
(naudojant K. Bradūno žodžius), 
Skęstanti serenada ir Anualda,. Kompozitoriui Jonas Švedas atlieka pianinu savo kūrinius Jaunimo centro 
fortepijono sonata .Sonata Breve. didžiojoj salėj, Chicagoje, 1980 m. gruodžio 14 d. Nuotr'. Alg. Kezio, s. J. 
O norint suminėti visus jo palik- ( 
tuosius kūrinius, susidarytų čia jų 
gana netrumpa eilė. Koncertuos

i juos girdėjusięji tiek amerikie-

Redakcijos darbo įkarštyje stai
ga telefonas iš Clevelando. So
listės Aldonos Stempužienės — 
Švedienės balsas... Ir jau žinau, 
kad bus liūdna žinia... Taip... Jo
nas Švedas mirė šiandien 3 vai. 
iš ryto... Jau buvo kovo mėn. 10 
d.'Ir tą dieną visi darbai krenta 
iš rankų, ir vis braunasi neatsa
komas klausimais: kodėl taip, ko
dėl taip anksti, kad bent tiek bū
tų buvę skirta , kaip Banaičiui, 
kaip Jakubėnui ( o ir jų dar labai 
re&ėjol). Ogi Jonas Švedas dar 
tik persiritęs per penkiasdešimt, 
dar tik smagiai įsibėgėjęs... Bau
gu ir pagalvoti, — kokia muziki
nio 'gyvenimo išeivijoje ateitis? 
Ar yra ir ar bus, kas išeinančius 
pavaduoja? O jeigu ir yra, ar 
mes skiriame jiems reikiamo dė
mesio? Ar padedam? Ar jie gali 
augti ir bręsti, jausdamiesi savie
siems reikalingi? Ar buvo šitai 
pakankamai parodyta ir Jonui 
Švedui, į pirmas eiles ir į sceną 
savo alkūnėmis nesivaržančiam 
kūrėjui?...

Bet šiandien ir tokie svarsty
mai jau pavėluoti, kai Jono Šve
do mums viekas atiduota, palikta, 
dovanota...

Prisimena velionio pastaroji 
viešnagė Chicagoje. Praėjusių 
metų gruodžio mėn. 14 d. kon
certe jis čia atliko savo kūrinius 
ir akompanavo Aldonos Stempu
žienės — Švedienės rečitaliui.

Bičiuliškam laiške jinai rašo: 
“Koncertas ęhieagoje buvo kul
minacinis taškas mūsų bendro 
darbo — Jonas, buvo neapsako
mai laimingas... Bet atūžė nesu-j čių, tiek lietuvių spaudoj kompo- 
laikoma banga ir nušlavė mūsų zitorių vertino. Štai bent kelios, 
darbus ir mus pačius... Jono dar
bai nebaigti. O tiek turėjo diėjų! 
Pradėjo styginį kvartetą ir dar li
goninėje triūsė su Henriko Na
gio eilėraščiu Lėk, sakalėli. Ir

direetly of emotional experien-1 lentingiausių lietuvių kompozito- 
ces. rių (V. Nakas). ,

Cleveland Plain Dealer: Real Kompozitorius Jonas Švedas riu- 
talent emerging toward a well tilo. Dabar pareiga mūsų, gyvųjų, 

cative exjjerience. muzikos garsai skambėtų ir ne-Į
DIRVA: Sonata Breve, kartu su nutiltų koncertų salėse. O tai ir,

rių (V. Nakas), rj>

Kompozitorius Jonas Švedas riu-
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Nauji leidiniai
• J. Savasis, LAISVOS ATOS

TOGOS. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoje .1981 
m. Viršelis pieštas dail. Ire
nos Mitkutės. Spaudė “Drau
go” spaustuvė. Knyga 192 psl., 
kaina — 6 dol., gaunama “Drau- 
ge •

šios maloniai nuteikiančios li
teratūrinių apybraižų —neilgų 
novelių knygos autorius „Draugo” 
kultūr. priedo skaitytojams, be 
abejo, jau yra neblogai pažįsta
mas. šio žanro jo kūrinių jau ku
ris laikas vis pasirodydavo kultū
riniuos “Draugo” puslapiuose. O 
dabar štai kone dviejų šimtų pus
lapių knygoje tų šmaikščiai pa
rašytų noveliukių net 32.

Knygos aplanko paraštėje, tu
rint minty šiandieninį lietuviško
sios knygos skaitytoją ir tik ką 
išėjusias J. Savajo „Laisvas atos
togas“, rašoma taip:

„Nusikamavę kasdieni ni uos 
darbuos bei rūpesčiuos, ar pa
galvojame, kad puikias, nerūpes
tingas atostogas mums gali at
stoti atitinkamos rūšies knyga? 
Ir kiekvienu momentu, nelau
kiant nė vasaros. Tokią knygą J. 
Savasis štai mums ir dovanoja. 
Tai tikrai poilsio knyga, ateinan
ti .pas mus su šypsena, su vaiz
duojamų situacijų lengvumu ir 
grakštumu, su kamerinės litera
tūros skambesiu.

įpratę į romanus, ilgas apysa-

kas ir į jų švino sunkumo pro
blemas, dažnai pamirštame, kad 
meistriškiausias literatūrinio žo
džio ir gyvenimiškosios detalės 
įkūnijimas yra pasiekiamas kaip 
tik trumpoje novelėje ar apybrai
žoje. J. Savojo „'Laisvos atosto
gos“ ir yra teikia knyga, kuri at
neša mums ne tik atostoginį ato
kvėpi, bet ir malonu estetinį pa
sitenkinimą“.

♦ LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1981 vasario mėn., Nr. 2. Lietu
viu jėzuitu leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žur
nalas. Redaguoja Juozas Vaiš- 
nys, S. J. Administruoja A. Li- 
kanderienė. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 2345 W. 56th

j .. . i r .. . ‘•“'-r. ivauai niuoy,
defmed goal of exiting communi- daryti viską> ,kad sukurtosios' 

ovnorionna * • •« • . .i .. . Igreitomis surastos frazės.
Cleveland Plain Dealer: The 

composer has much to say, būt 
refuses to wander in to complex anksčiau girdėtais švedo veikalais, bus didžiausia pagarba ir padėką 
bypaths as he speaks simiply and j liudija, kad jis yra vienas iš ta- kūrėjui. Kazys Bradūnas

L.—Z. . ■ * *. * 1 * " .. *•2 1 1

Po Vasyliūnų koncerto Chicagoj
Smuikininkas Izidorius IVasy- tesi jiemaŽai lietuvių muzikų ir 

liūnas iš Bostono ir jo sūnus pia- šiaip gero Lygio parengimuose 
nistas (ir fizikas) Vytenis laikas sutinkamo kultūrinio elito. Kaip fr 
nuo'laiko parengia naują prog-' kitur, taip ir čia truko jaunimo, 
ramą ir aplanko bent keliais lie- Kągi —tai ne kokia išimtis, bet 
tuvių kolonijas. Tarp kitų lan- mūsų jaunosios kartos taisyklė 
komųjų šįkart kovo 6-ji, 7-ji ir lietuvišku Icultūros gyvenimu, 
8nji teko Chicagai, Detroitui ir koks jjs bebūtų, nesidomėti. 
Clęvelandui. Menininkus lydėjo' 
Elena Vasyliūnienė, kuri šįkart 
koncerte pateikė vertingus atlieka
mų kūrinių komentarus. Taip 
■buvo Chicagojte.

Vasyliūnų programos būna 
įdomios tuo, kad čia vis išgirs
tame ir naujo lietuviško repertu-; je girdėjome pereitą rudenį), 
aro. šį kartą koncertą pradėjo komp. ir dirigentas V. Marijo- 
klasiku J. S. Bachu, po kurio se-1 šius, lietuviškiems tekstams mu
kę V. J. Bakšio šių laikų muzi-jzikos rašąs prof. John Bavicchi 
kos In memoriam J. S. Bach ir (pvz. St. Santvara tekstams 
romantiški anglo S. Coleridge- j „Vyšnios“, „Rudenio duona“, 
— Taylor Hiavatos škicai. I „Džiaugsmas“), na ir Izidorius

Po pertraukos girdėjome T. bei Vytenis VasyliūnaI7~ Darius 
Gaidelio sonatą Nr. 3 ir po jos Lapinskas chicagoje atsirado ir- 
malonios praeities A. Dvorako gi iš Bostono, 
sonatiną. Bisui, lyg programos 
pasaldini:

įstengė, o lietuviško užnugario goj'e yra toks Iz. Vasyliūno prie- 
nėbuvo. Niūru.

Penkta. Šįkart Vasyliūnas atve- natą pradėjo rašyti 1970 sausio 
žė J. Gaidelio sonatą smuikui su 2 dieną, pabaigė .1970 vasario 25 
fortepijonu Nr. 3, naują kūrini, dieną“. Sonata Nr ‘8 pabaigta 
nesunkiai suprantamą, pažymėti- Į 1980 spalio 30, irgi tam pačiam 
ną susimąstymu ir melancholija, prašy toj ui prašant;;;'’ Mes koncer- 
Spnatą NrTT Jl Gaidelis parašė te ne šiaip sau klausėmės, o su- 
1951 birželio-spa'lio mėn., 1965,darėme tautinį ir kultūrinj už- 
m. išleidę Iz. Vasyliūnas. Sona-Į nugarį abiem T"~Jr j. Gaideliui, 
tos Nr. 2 smuiko partijoje pabai- ir Iz. VasyliūnuL "Petras Labutis

rašas: „Mano prašomas šią so-

Šio koncerto priga^dera kai ku
rios išvados.

Pirma. Lietuviškos muzikos 
centrinė išeivijoje yra Bostonas. 
Ten veikia komp. J. Gaidelis, 
komp. J. Kačinskas (kurio nuos
tabiu kūrinių koncertą Chicago-

girdėjome J. bei Vytenis VasyliūnaE 
. 3 ir po jos Lapinskas Chicagoje ats

____ Antra. Visoks kūrėjas reikalin- 
pašaldinimas, buvo B. Budriūno gas, kad nors kas juo domėtųsi. 
Rauda ir C. Gounod Avė Maria. Nesidomėjimas ir tyla uimuša.

Tokią stiliaus atžvilgiu labai Štai bevgi Išnyko lietuvių cho- 
margą programą Iz. Vasyliūnas rai. ei ir neišnyko, tai nuklydo 
atliko su jam įprastu rii^tumu, Į'operas, operetes ir šiaip viso- 
klausytojams_ncjauciąntgtechniš---|'kius ansamblius. Užtat išeivijoje 
ku sunkumu. Per dieną smulki- naujos chorinės literatūros be- 
ninkas pervargo vežiojamas, bet, veik nėra^ nekuriama? Bostono 

muzika reikia domėtis, tai ji ir

I

Stratfordo 29 - to sezono programa

Str., Chicago, IL. 60636. Metinė 
prenumerata — 8 dol.

Iš turinio: J. Miškinis “Pat
riotiškumas”, A. Saulaitis, S. J. 
“Apie lietuviškumo mastą”, A. 
Velavičius “Kaip aš pergyvenu 
tikėjimą”, Alė Rūta “Vilnius pro 
liūdesį”, A. Tamošaitis, S. J. 
“Žmogaus minčių šeiva”, P. Dau
gintis, S. J. “Tikrasis gailestingu
mas” ir kt. Numeris iliustruotas 
D. Jurgutienės tapytomis. V ' 1

AKIRAČIAI, 1981 m. vasa
rio mėn., Nr. 2. Atviro žodžio 
mėnraštis. Leidžia Viewpoint 
Press, Ine., 6821 S. Maplewood 
Avė., Chicago, IL 60629. Redak
cinė kodegija: D. Bielskus, K. 
Dranga, L. Mockūnas, Z. Reka
šius, dr. T. Remeikis, T. Venc
lova, H. Žemelis. Metinė prenu
merata — 8 dol.

šio numerio aktualias įdomy
bės: Pokalbis su Paryžiuje gyve
nančiu rusu disidentu rašytoju, 
kartu vargusiu Sibire su lietu
viais, Andriejum Siniavskiu. duo
damas visas Czeslaw’o Milosz’o 
nobelinės kalbos Stockholme 
tekstas; raginama gelbėti senosios 
periodikos komplektus (Bronius 
Vaškelis); okupuotos Lietuvos 
rašytojai Juozas Aputis, J. Avy
žius, Juozas Baltušis, Kazys Saja 
ir “Vagos” leidyklos vyr. red. pa
vaduotojas Vytautas Visockas 
kalba apie socializmą, poligrafi
ją ir pilietinę drąsą (puikiai pa
rinktos rašytojų pareiškimų iš
traukos, prie kurių prijungtos 
taiklios “Akiračių” pastabos).

• LAIVAS, 1981 m. sausio — 
vasario mėn., Nr. 1. Religinio ir 
tautinio gyvenimo dvimėnesinis 
žurnalas. Leidžia Marijonų vie
nuolija. Redaguoji kun. J. Vaš
kas, MIC. Redakcijos ir adminis- 
tarcijos adresas: 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. 60629.' Metinė 
prenumerata Amerikoje ir Kana
doje —r 4 dol.', kitur — 5 dol.

. ", hVl '1 - ■
Šiame numeryje: Dievo valio

je yra visa Kristaus prasmė (J. 
Vaškas), Eutanazija yra pasikė
sinimas prieš gyvybę (V. Rimše
lis), Mąstymai, sužadinti šv. Raš-

jo smuikas buvo linkęs į can- 
taibile labiau, kaip girdint ji 
prieš kelerius metus. Vytenio for
tepijono akompanimentas buvo 
itin puikus, tik su pastaba, kad 
daug kur buvo žiauriai per stip
rus.

Žįnant rimtos^ Iz. Vasyliūno 
muzikos ribptą mėgėjų skaičių? 
koncertui buvo numatyta ma
žiau tinkama, bet pigesnė Jauni
mo centro kavinė. Poniai Kriau- 
čeliūnienei reikia padėkoti, kad 
koncertas buvo „perkraustytas“

gyvens?'
Trečia. Šįkart girdėjome gaba

lą Vyto Tono Bakšio muzikos. 
Įdomus. Ir šis kompozitorius iš 
Bostono, 1959 m. gimęs, studen
tas. 'Ka? isjoTsaugsT^ietuvis ar 
kitatautis kompozitorius? Kas tuo 
domisi? Mano žiniomis, išeivijo
je ir daugiau yra tokių vyrukų, 
kaip V. J. Bakšys.

Ketvirta. Iz. Vasvliūnas yra ir 
leidėjas, išleidęs K. V. Banaičio, 
J7 Kačinsko, J. Gaidelio gaiduTIr

į šiam reikalui labai tinkamą [jlok^teTIu išleido. Jei kur kon- 
taimažąją salę. Dar pridėjus, kad. certas buvo nuostolingas,

_________ a_______ —Jnepątogiupenktadie-niaJaiku su- Vasyliūnas pats apsimokėdavo, 
sirinko klausytojų gal netoli šim- o jei būdavo pelno, tai iš to pel-

Festivalio teatre numatyti 168 
spektakliai (pernai buvo 186), o 
Avon teatre — 164 (pernai — 
205).

Abiejuose teatruose bus vaidi
nama po keturis veikalus. Juos 
surašysiu viešų pirmųjų spektak
lių (neminėdamas “previews” 
datų) pastatymų eilės tvarka. 
Festivalio teatro repertuaras 
yra šis:

Moliėre’o The Misanthrope 
birželio 15; Shakespeare’o Corio- 
lanus (čia statytas tik kartą ir 
prieš lygiai 20 metų), birželio 16; i 
Shakespeare’o The Taming of the ■ 
Shrew, birželio 17. ir Shakespeare’ 
o The Comedy of Errors, rug
piūčio 14.

Avon teatro repertuaras:
Gilberfo ir Sullivan’o muziki

nis veikalas H. M. S. Pinafore, 
birželio 15 d.; Richard Brinsley 
Sheridan’o The Rivals, rugpjū
čio 8; Friedericho Duerrenmat- 
t’o The Visit, rugpiūčio 15 d., ir 
John O'Keeffe Wild Oats, rug
sėjo 25.

Tarp garsiųjų aktorių jau pa
skelbti Brian Bedford, Len Ca- 
riou, visiems lietuviams gerai pa-. ko Jurgio Račkaus kūrybos para-[mūsų dailininkas to susilaukė? ' 
žįstama Danielle Darrieux ir da. Išstatyta daugiau kaip 50 
William Hutt. Režisierių tarpe darbų: “Žemės ir daugaus” ciklo 
bus didelės reputacijos vyras, bu
vęs meno vadovas Jean Gascon, 
pasižymėjęs anglas Peter Dews.

vaidybos žvaigždėmis ir ieškoma 
gerų aktorių vieton išeinančių. Iš 
viso vaidinsią, kaip ir pernai, arti 
Šimto aktorių, tik jie turėsią ma
žiau darbo. Kokie aktoriai po di
džiosios audros pasitrauks, suži
nosiu kai gausiu viso sezono pro
gramos brošiūrėlę.

Bilietų kasa, kreipiantis laiškais 
ar asmeniškai, ims veikti kovo 
21, o nuo balandžio 25-sios busi 
priimami ir telefoniniai užsaky- 
m?V ., . ,, . us), įviųsiymai, suząumu sv. nas-

Vaidai tarp Aktorių sąjungos t0 skaitymu (Dr. j, Lekienę),, 
ir Festivalio direktorių tarybos, TriJv karanv istorija ir legenda 
taip plačia1 išgarsinti ir paken-j(j Vaišnora, MIC.), Beatifikaci- 
kę 1981 m. sezono normaliam pa-'jos By]os žinioS) Nr> j, Motina 
ruošimui, neabejotinai turės skau
džias pasekmes. Rėkia viltis, kad,| 
iš klaidų pasimokę, Stratfordo 
festivalio vadovai bei aktoriai 
prestižą visiškai atstatys su 30- 
tuoju sezonu.

Teresė iš Kalkutos kalba (A. Noc- 
kūnas, MIC), Gyvenimo žodis 
(Chiara Liubich), Maldos apaš- i 
talavimo intencija, Iš religinio l* 
gyvenimo, Atsiusta paminėti.

dovu paskirtas natūralizuotas Ka
nados pilietis, Vengrijoj gimęs žy
das John Hirsch, viena šviesiųjų 
Š. Amerikos teatro režisūros 
žvaigždžių, dar šiuo metu susiri
šęs su keliais teatrais JAV ir Ka-

Dvidešimt aštuntasis kanadiš- 
kio Startfordo festivalio sezonas 
buvo vienas iš kelių sėkmingiau
sių; truko 26 savaites, pastatyta 
16 veikalų, įvyko daugiau kaip 
400 spektaklių, sulaukta per pusę 
milijono publikos. Daugelis žino- nadoje, keletą mėtį, prieš Robin 
jo, kad ano sezono gale baigiasi Phillips, buvęs ir Stratfordo me- 
ir festivalio meno vadovo, anglo no vadovu (kartu su Jean Gascon) 
Robin Phillips darbo sutartis, bet 
tik retas tenujautė, kad ryšium su i 
Phillips'o pasitraukimu užkuli
siuose tvinksta votis. Sezono ga
le pritvinkusi votis sprogo. O bu
vo taiip. Kai Phillips’o vieton Ka
nados aktorių sąjunga pasiūlė ke
turių asmenų meno direktoriatą, 
Festivalio direktorių taryba iš t yį užd'a^tas iki’1982 m^s<®>no)“ 
karto sutiko ir patvirtino, nors Spektakliai publikai prasidės 1981 
nesiHovė ieškojusi pasaulines gar- (m birželio 15 ir vĮskas užsibaigs 

teužtruks 22 savaites.

I

Kad 29-tasis festivalio sezonas 
įvyks, jau ne tik aišku, bet pa
teikta ir jo programa.

Veikalu skaičius, tiesa, nebus |jau aktorių tarpe minėtas anglas
mene fil- Vartnin ___'r* •___D_Jf____ 1 ir..'...—’ _ -gausus, tik aštuoni (pakartoju — 

j pernai buvo 16). Spektakliai vyks 
) tik dviejuose teatruose; Festiva

lio ir Avon (Third Stage teatras

senybės. Kai tokią garsenybę —| 
Nevv Yorko Metropolitan operos 
meno vadovą, irgi anglą John 
Dexter, surado ir prisiviliojo, ke
turių direktoriatas buvo atleistas. 
Aktorių sąjungai priklausą akto
riai atsisakė ateityje Startforde 
vaidinti, jei meno vadovu nebus 
paskirtas kanadietis, o Kanados 
vyriausybė atsisakė Jahn Dexter’ 
iui duoti leidimą Kanadoje dirb
ti. Audringi posėdžiai, plūdimasis, 
vieni kitu užgauliojimai tęsėsi 
arti poros mėnesių. J ginčus pla
čiai įsitraukė visu Kanados ir kai- 
kurių JAV didmiesčiu (pvz. Det
roito) spauda, vienur remdama ka
nadiečiu nacionalizmą, kitur — 
internacionalizmą. Atrodė, kad 
1981 m. sezonas arba visai nebe- 
įvyks arba bus tik labai trumpas.

spalio 31,

Konsulo globojama paroda
Vasario dienomis iki kovo 3 d. | rą išraiškos baleto šokėjos sten- 

Glendale, Calif. Brand bibliote- • gėsi judesiais jierteikti paveikslų 
kos rečitalių salėje vyko dailinin- j tematinį polėkį. Ar kuris 'kitas

Akademinio skautų sąjūdžio 
------------------, .. —„— ----- Los Angeles skyrius vasario 24 d. 
grafika ir anodizuoto aliuminio toje pačioje bibliotekoje lietu- 
plokštės.---------------------------------I viams surengė J. Račkaus pokal-

J. Račkus Los Angeles lietu- bj su skaidrėmis, kaip kvietime pa-
viams pažįstamas iš 1979 m. Sv. 
Kazimiero parapijos patalpose 
surengtos panašios ekspozicijos. 
Dabar jo, kaip Kanados meno at
stovo, pasirodymą globojo vieti
nis Kanados konsulas. Salė mo
derni, puikiai apšviesta. Ame
rikiečiu visuomenė gerai pain-

Brian Bedford. Vyriausia festiva
lio dailininkė (head of design) 
paskirta čia jau dirbanti ir viso
kiais žymenimis apdovanota Su
san Benson. Muzikiniu direkto
rium paliktas Berthold Carriere. 
šiuo metu pasirašinėjamos darbo 
sutartys su buvusiomis festivalio;formuota, šia proga vieną vaka-

Lietuvos konsulas Vytautas Čekanauskas lr ponia če- 
kanausidenS su dailininku Jurgiu Račkum (centre) Jo kū
rybos parodoje Glendale (prie Los Angeles).

Daillninko Jurgio Raikius meno parodoje, Glendale, 
Cillfomljoj, kur matomi anodlzuoto aliuminio kūri
niai. Nuotraukos E. J. Kulikausko

tinės, tai koncertą reikia laikyti no leisdavo gaidas^ Bet f plačią įvyks arba bus tik labai trumpas, 
pavykusiu. Tarp klausytojų ma-| pasaulinę rinką prasimušti ne-1 Pagaliau išeitis surasta. Meno va-

.P

žymėta, apie savo kūrybą ir šiuo
laikinę Lietuvos dailininkų grafi- 
ką.Deja, iš kelių parodytų skaid
rių ir ilgų tylos intervalų (užuot 
taiklių apibūdinimų) niekas ne
patyrė, kokia yra toji Lietuvos 
grafika. Dailininkas buvo daug 
dosnesnis, rodydamas vaizdus iš 
savo gyvenimo: buriavimą, žu- 
vavimą, šeimą, keliones... Aiškiai 
matėsi, kad žmogus gyvena kultū
ringai, įdomiai, turi lėšų ilgoms 
kelionėms. ■

J. Račkaus metale įkūnyti br- 
namentai (geometriniai it lais
vesnio sukirpimo abstraktai) pir
mu žvilgsniu nustebina. Tikrai 
sumani, valinga technikai Vis dėl 
to po keliolikos minučių, dairan- 
tis salėje, įspūdis atslūgsta. Este
tinė trauka išgaruoja. Pasijunti 
lyg stovėtum modernios įstaigos 
laukiamajame —ir visa tai, kas 
ant sienų yra tik solidžiai šauni 
dekoracija. Matyt, dailininkui 
dar reikės daug pakeliauti, kad 
tie metaliniai kūdikiai taptų šil
tomis, žmogaus gyvenimą pratur
tinančiomis metaforomis.

Pr. V.
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