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„Lietuvių enciklopedijos” 37-to tomo sulaukus
Šiame numeryje:
Zanussio „pavojingas” filmas suerzina Jaru
zelskio vyriausybę.
„Lietuvių enciklopedijos” 37-to tomo su
laukus.
Karališkieji Kūdikėlio Jėzaus lankytojai.
Karalius Jogaila, apie 1351 — 1434.
Leono Lėto eilėraščiai.
Nuomonės ir pastabos.
Per Lentvarį į pasaulį.
Ekspresu iš Metropolitan — Dariaus Lapins
ko kolegės rečitalis Chicagos lietuviams.
Paroda, kuri žavėjo...

PaAašt&
Zanussio „pavojingas”
filmas suerzina
Jaruzelskio vyriausybę
džios. Vidurio Rytų Europos
istoriją žinančiam žiūrovui ši
scena primins Katyno kanki
nius ir Lenkijos bei kitų
nelaisvų tautų tragediją.
Neseniai New Yorke
besilankantis filmo kūrėjas
pasidalijo mintimis su ameri
kiečių žurnalistais, kuriems jis
papasakojo savo ypatingą
padėtį (Nevusday, 1985.X.31).
Mane laiko pririšę virve, kal
bėjo Zanussis; ta virvė labai
ilga, bet vis tiek aš nesu nepri
klausomas. Jaučiuosi labai
atsakingas už tai, ką viešai
sakau ir darau. Aš nesijaučiu
saugus.
Per pastaruosius 16 metų
Zanussis sukūrė 20 filmų,
kurių daugelis buvo apdo
vanoti svarbiųjų tarptautinių
festivalių prizais. Jis tebėra
privilegijuotas menininkas —
butas Varšuvoje, užuovėja
Paryžiuje, laisvė keliauti į
Vakarus ir vėl sugrįžti į Lenki
ją. Tačiau visa tai gali kiek
vieną akimirką pasibaigti.
Pasak Zanussio: „Mane tole
ruoja, bet mano pozicija rizi
kinga. Baimė mano nuola
tinis palydovas, tačiau aš
neturiu kitos išeities”.
Savo nuolatinį sugrįžimą į
Lenkiją, Zanussis palygino su
įžengimu į liūto narvą. Jis nie
kad nežino, kada kokia nors jo
viešai padaryta pastabėlė ar
koks nukrypimas nuo partijos
linijos prives jį prie „katastro
fos”.
Paklaustas, kodėl jis ir Andrzej Wajda — du žymiausi
nepriklausomos dvasios lenkų
filmų kūrėjai — iki šiol nebuvo
represuoti, Zanussis atsakė:
Kaip įprasta Zanussio fil „Jūs manote, kad Lenkija
mams, ir šis egzistuoja keliose monolitinė valstybė, bet taip
plotmėse. Amerikiečio Nor dar nėra. Wajda ir aš tęsiam
mano ir lenkės Emilijos santy savo kūrybinį darbą Lenki
kyje ne vienas žiūrovas įžiū joje, nors ir turime eiti į
rės dviejų kultūrų susitikimą^ kompromisus ir sutikti su kai
komunikacijos problemas. kuriais suvaržymais, nes šiuo
Amerikiečio norai geri, bet būdu mūsų tautiečiai mus
jam sunku įsijausti į pokario tebegirdi. Kitaip, mums būtų
Lenkijos ypatingą padėtį; jis uždarytos durys į Lenkiją.
nemoka lenkų kalbos ir nesu Lenkų
filmuose nebebūtų
geba suprasti lenkų kultūros mūsų idėjų, mūsų nuomonių.
niuansų.
Mano visuomenėje vyriau
Vienoje
centrinių
filmo sybė nepaprastai jautri fil
scenų Emilija ir jos kaimynai mams. Negalėdama pakeisti
stebi, kaip amerikiečių kariai tikrovės, valdžia mėgina keis
iškasa nužudytų lenkų pilotų, ti tos tikrovės veidrodį”, aiški
įskaitant ir jos vyro, palaikus. no lenkų filmo kūrėjas
Normanas mėgina ją paguos Krzszystofas Zanussis.
p
ti, bet jo pastangos bergž

Amerikoje rodomas lenkų
filmas
„Ramiosios
saulės
metai” susilaukė labai palan
kios kritikos ir gausių žiū
rovų. Tačiau Sis meninis ir
finansinis laimėjimas labai
apsunkino- filmo
kūrėjo
Krzszystofo Zanussio ir taip
nelengvą padėtį.
Kai užpraeitų metų Veneci
jos filmų festivalyje „Ramio
sios saulės metai” laimėjo
pirmąją premiją, Jaruzelskio
vyriausybė pasmerkė filmą
kaip „antilenkišką”. Patsai
Zanussis buvo pavadintas
„kosmopolitu”, dar iš Stalino
laikų gerai pažįstamu terminu.
Tai reiškia, kad režisierius yra
„nusidėjėlis”, susitepęs žmo
gus, kuris turi atgailauti,
kol valdžia sutiks jam atleisti.
Kodėl dabartiniai Lenkijos
valdovai taip pasipiktino šiuo
filmu? Anot paties Zanussio,
Jaruzelskio pareigūnus labai
suerzino filme vaizduojamos
pokario metų Lenkijos niū
rumas, nevilties atmosfera. I
filmą įsigilinus, galima atrasti
ir kitų pasipiktinimo priežas
čių.
Iš paviršiaus „Ramiosios
saulės metai” yra švelni, liūd
na pokario istorija apie meilę,
kuriai lemta sudužti. 1946
metais karo nuniokotame
Lenkijos miestelyje susitinka
du traumuoti žmonės — savo
kraupių išgyvenimų vokiečių
nelaisvėje pamiršti negalį:
amerikietis Normanas ir len
kė Emilija, kurios vyras žuvo
kare. Jie mėgina padėti vienas
kitam išgydyti savo žaizdas,
bet galiausiai turi skirtis.

BRONIUS VAŠKELIS
„Mažąją lietuviškąją tarybinę
enciklopediją” (1966-1971) ir
per devynerius metus—dvylikatomę „Lietuviškąją tary
binę enciklopediją” (19761985) ir 13-tą papildymų tomą.
Tai yra per keturiolika metų
šešiolika tomų. Kada pastato
me šiuos 43 išeivijoje išleistus
tomus greta 16 tomų išleistų
Lietuvoje, apima pasididžia
vimo jausmas, kad išeivija
nenormaliose sąlygose pajėgė
įvykdyti tokį didelį darbą.
Didelė padėka pridera tiems,
kurie laiką ir darbą aukojo
šiam lietuviškam reikalui: tai
enciklopedijos leidėjui, redak
toriams ir bendradarbiams.
Enciklopedija buvo pradėta
pačiu tinkamiausiu laiku,
kada vyresniosios, Lietuvoje
išaugusios ir išsimokslinusios
kartos žinios, patirtis ir kūry
bingumas nebuvo išnešta su
išeinančiais į anapus, o tapo
įamžinta mūsų tautos kul
tūros lobyne. Tai yra labai
svarbus „Lietuvių enciklo
pedijos” organizatorių ir
redaktorių pasiekimas.
Trisdešimt septintas enci
klopedijos tonas skiriasi nuo
anKstyvesniųj’.i tomų tuo, kad
įsijungė daug naujų, daugiau
sia viduriniosios bei jaunes
nės kartos žmonių, įsigijusių
specialybes
jau išeivijoje,
pasiekusių tarptautinį bei
mokslinį pripažinimą, dirban
čių universitetuose, mokslinio
tyrimo institutuose bei techno
loginėse srityse. Pvz., daugiau
negu 30 tokių mokslininkų
vien tik iš tiksliųjų mokslų,
medicinos, technologijos sri
čių bendradarbiavo šiame
tome, parengdami aukšto aka
deminio lygio straipsnius. Jei
gu mūsų skeptikai ir kritikai,
kurie neretai kaltina jaunes
niuosius mokslininkus, kad
nutolo nuo lietuviškų reikalų,
vartys šį 37-tą enciklopedijos
tomą, tikriausiai pajus mūsų
išeivijos gyvastingumo pulsą
ir įvertins jaunesnės mūsų
išeivijos įnašą į lietuvių kul
tūros aruodą.
Pažymėtina, kad straipsnių
* Skaityta Penktojo Mokslo ir kūry autoriai ir konsultantai atliko
bos simpoziumo metu, 1985 m. lapkri- darbą be jokio atlyginimo.
čio mėn. 30 d. Chicagoje.
Neįmanoma tiksliai pasakyti,

Praeitų metų Padėkos die
nos savaitgalis buvo ypa
tingesnis ir turiningesnis negu
praėjusieji, nes drauge buvo ir
mūsų kultūrinio gyvenimo
šventė.* Penktasis Mokslo ir
kūrybos simpoziumas niekad
dar nebuvo tiek gausus prele
gentais, temų įvairumu ir
klausytojų skaičiumi. Taip pat
mūsų išeivijai įteikta brangi
šventinė dovana: „Lietuvių j
enciklopedijos” 37-sis tomas.
„Lietuvių
enciklopedijos”
išleidimu buvo pastatytas vie
nas svarbiausių mūsų kul
tūros paminklų. Ką anksty
voji išeivių karta svajojo ir
planavo, kas Nepriklausomo
je Lietuvoje buvo gražiai pra
dėta, šios išeivių kartos yra
galutinai įvykdyta. Suvok
dami šio darbo monumen
talumą, vienu kitu aspektu
palyginkime išeivijos enciklo
pediją su pokariu Lietuvoje
išleistomis enciklopedijomis.
Pirmiausia pabrėžtiną, kad
Lietuvoje enciklopediją ruošia
didelis apmokamas, nuola-,
tinis kolektyvas: vyriausioji
redakcija, mokslinė redakcinė
taryba, atskirų šakų redak
cijos, konsultantai ir t.t. Išei
vijos enciklopedijos redak
torius paprastai dirba vienas,
susitelkęs
neapmokamus
konsultantus, padėjėjus ir
bendradarbius. Tačiau, dau
geliu atvejų, Lietuvoje išleis
tos lietuviškos enciklopedijos
neprilygsta lietuvių išeivijos
enciklopedijai nei savo
išsamumu, nei faktų bei įvy
kių pristatymo objektyvumu.
Už tai, žinoma, negalima
kaltinti vien tik tų enciklo
pedijų rengėjų, nes enciklo
pedijų galutinis aprobavimas
vyksta ne Lietuvoje.
Lyginant paties darbo pasie
kimus, matome, kad per 24
metus, t.y. nuo 1953 iki 1978
metų, išeivijoje išleista 42 (36
lietuvių ir 6 anglų kalba) enci
klopedijos tomai. Šis 37-sis to
mas yra jau 43-čias. Tai maž
daug 2 tomai į metus. Tuo
tarpu Lietuvoje per penkerius
metus išleido trijų tomų

37-to tomo redaktorių.

„Lietuvių enciklopedijos” leidėjas Juozas Kapočius, kurio rūpesčiu
praeitų metų gale buvo išspausdintas 37-tasis „Lietuvių enciklope
dijos” tomas.
Nuotrauka Vytauto Maželio

ir pan., tačiau tai nesumažina
šio tomo esminės vertės.
Kad konkrečiau suvoktume
37-jo tomo turinį, norėčiau
pateikti kelis statistikos duo
menis iš dr. J. Gimbuto
paruoštos santraukos.
Enciklopedijos tomo turinį
sudaro 4936 antraštės.
Suskirstę antraštes į keturias
grupes, gauname tokį vaizdą:
2315 papildytos arba naujos
biografijos, kurios sudaro 47%
viso tomo; 1439 mirusių
asmenų datos su nuorodomis į
kitus tomus — 29%; 950 atski
rų temų straipsnių — 19% ir
232 nuorodos į platesnę infor
maciją kitose enciklopedijos
vietose — 5%.
Analizuodami šias tris
grupes — biografijas, temas ir
mirusiųjų datas — smulkiau,
matome maždaug tokią padė
tį: 1130 išeivijos biografijų, iš
jų 317 — už JAV ribų; 1075
Lietuvoje gyvenančių žmonių
biografijos, kurių apie 50%
nėra Lietuvoje išleistose enci
klopedijose. Tą grupę sudaro
210 pokario partizanų ir 110
vėlesnių rezistentų biografi
jos.
Iš 1439 mirusiųjų datų 785
yra nelietuvių, 410 lietuviu,
gyvenusių išeivijoje, ir 244 —
gyvenusių Lietuvoje.
Skirstant 950 enciklopedijos
įtrauktų temų, matome, kad
651 yra apie Lietuvos geogra
fiją, istoriją, literatūrą, menus,
spaudą, švietimą, ūkį ir t.t.,
185 apie išeiviją, o likusios 144
temos yra tiksliųjų mokslų,
medicinos, technologijos ir
bendro pobūdžio temos.
Papildomojo 37-jo enciklo
pedijos tomo duomenų gausu
mas, įvairumas ir autentišku
mas, be abejo, byloja, kad tai
yra patikimiausias ir vėliau
sias žinių šaltinis apie lie
tuvių išeiviją ir Lietuvą.
Redaktoriai, autoriai ir lei
dėjas stropiai atliko savo
apsiimtas pareigas. Dabar
mūsų pareiga — šį tomą įsigy
ti.

kiek valandų darbo parei moje enciklopedijoje. Kadangi
kalauja kad ir nedidelis dvylikatomė enciklopedija
enciklopedinis
straipsnis. pradėta leisti 1976 metais ir
Kaip pavyzdį priminsiu dr. pirmųjų tomų duomenys yra
Stasio Bačkaičio apskaičia jau senstelėję, šiame papil
vimą, kad už tokios rūšies dymų tome Lietuvos demogra
patarnavimą komercinėje rin finių ir lokalinės istorijos
koje atlikto darbo vertė siektų (kaip pvz., miestelių) duo
maždaug 120 tūkstančių dole menys patikslinti iki maž
rių. („Lietuvių Enciklopedijos daug 1983 metų. Lyginant šį
papildymų tomo belaukiant”, papildymų tomą su 36-ju
Draugas, 1985 balandžio 13). papildymų tomu, galbūt, ryš
Tenka priminti, kad ta kiausias skirtumas yra tai,
Bačkaičio minimoji encik kad šis tomas pasižymi žinių
lopedijos medžiaga, t.y. tiks gausumu iš įvairių mokslo,
liųjų mokslų, medicinos, tech technologijos ir medicinos sri
nologijos, tesudaro vos vieną čių.
Suprantama, kad rengiant
penktadalį naujojo tomo. Šis
tomas, kaip ir Mokslo ir kūry enciklopediją tokiomis sąly
bos simpoziumas, griauna išei gomis neišvengta ir tam tikrų
vijoje sukurtą mitą, kad mūsų bėdų: suklydimų, redagavimo
jaunesnieji, dirbantieji moksli nelygumų, korektūros klaidų
nėse ir technologinėse srityse,
nesirūpina Lietuvos, išeivijos
gyvenimu, mūsų kultūra ir
pan.
Trisdešimt septintojo tomo
sumanytojai ir organizatoriai
yra leidėjas Juozas Kapočius
ir vyriausieji redaktoriai: a.a.
Simas Sužiedėlis ir dr. Jurgis
Gimbutas. Medžiagos tel
kimo ir redagavimo darbas
atliktas atskirų skyrių redak
torių. Dr. Stasys Bačkaitis
rūpinosi tiksliųjų mokslų,
medicinos ir technologijos
disciplinomis, Simas Sužie
dėlis — humanitariniais moks
lais, dr. Jurgis Gimbutas —
visuomeniniais mokslais bei
organizacijomis, Antanas
Mažiulis — mirusiųjų, ypač
nelietuvių,
biografijomis.
Redaktoriams konsultavo
A.T. Antanaitis, A. Gureckas,
R. Šilbajoris, V. Vengris, V.
Vizgirda ir kt. Tomo techni
nė redaktorė Danutė Bindokienė. Straipsnius rašė 134
autoriai ir reikalingą infor
maciją redaktoriams suteikė
59 asmenys.
Šis 37-sis tomas papildo išei
vijos 36 tomų enciklopediją
naujausiais 1983-jų ir net
1984-jų metų duomenimis.
Taip pat ištaisyta ankstyves
niųjų tomų svarbesnės klai
dos ir užpildytos spragos bei Dr. Jurgis Gimbutas, suredagavęs 37-tą „Lietuvių enciklopedijos”
Nuotrauka Vytauto Maželio iškraipymai Vilniuje leidžia tomą, kuris išleistas 1985 metų pabaigoje.
Nuotrauka Loring Studios, 1978
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Karališkieji Kūdikėlio Jėzaus lankytojai

pranašystėse ir tik po to
žvaigždė juos atvedė pas tikrą
jį žydų karalių į Betliejų.

Jų rolė Mato

Žvaigždės motyvas vienam
Šv. Rašto tyrinėtojui, E. J.
Bruns, rodo, kad Matas šiame
pasakojime norėjęs Jėzų
pristatyti Dievo Išminties titu
lu. Jis mato paralelę pirmoj
Karalių knygoj (1 Kar 10:1-13),
kur pasakojamas Šebos
karalienės apsilankymas pas
žydų karalių Saliamoną patir
ti jo išmintingumą. Beje, pats
Kristus šį įvaizdį pritaiko sau
(Mt. 12:42): „Pietų karalienė
teismo dieną prisikels drauge
su šia karta ir ją pasmerks,
nes ji ėjo iš žemės pakraščių
klausytis Saliamono išmin
ties, o štai čia daugiau, negu
Saliamonas”.
Paralelių yra ir išminčių
apsilankymui
pas Erodą.
Karalienė atvyksta į Jeruzalę
Saliamonui iškelti sunkių
klausimų, ir Saliamonas juos
atsako puikiausiai. Kai išmin
čiai Erodo paklausia visiems
mokytiems žydams gerai žino
mo dalyko, kur Mesijas gimsiąs, Erodas turįs pasiklausti
rašto aiškintojų.

evangelijoje

ALDONA ZAILSKAITĖ

Mato evangelijoje skaitome
pasakojimą apie išminčių
apsilankymą Betliejuje pagar
binti naujai gimusį Išgany
toją (2:1-12). Sis pasakojimas
mums gal geriau pažįstamas
Trijų Karalių vardu. O Trys
Karaliai jau nuo seno krikš
čionis pagavo savo egzotika.
Iš pirmųjų Jėzaus lankytojų —
garbintojų, jie buvo įdomiau
si. Ir jų apsilankymo įvykis
labai pasakiškai nuskamba:
karališkomis dovanomis neši
ni išminčiai atvyksta pagerb
ti, o galutinai net pagarbinti
— naujai gimusį piemenuką,
sprendžiant iš vietos, kur jis
gimė; ne jo tėvus pasveikinti,
bet patį kūdikėlį pagarbinti.
Mums Matas leidžia suprasti,
kad čia ne piemenukas, bet
karališkasis Mesijas iš Dovy
do giminės, ir todėl išminčiai
jį pagarbina karališkomis
dovanomis. Ir mes žinom, kad
čia ne pasaka. Kad ji nepasi
baigė su karališkais lanky
tojais, o tik prasidėjo.
Kodėl Matas pasirinko šį
pasakojimą apie Kristaus gimi
mą? Kodėl iš visų esamųjų
pasakojimų
apie Kristaus
gimimą (Lukas gi pasirinko
piemenukų
epizodą, kurio
Matas nemini) Matas paėmė
šį pasakojimą apie pagonis
išminčius iš rytų, kurie matė
užtekant • Mesijo
žvaigždę
(Lukas nemini ir žvaigždės)?
Už šio klausimo slepiasi
daug kitų: Kaip išminčių
epizodas rišasi su pačia Mato
evangelija? Kaip Matas išmin
čius suprato; kodėl Matui buvo
svarbu pabrėžti išminčius, ne
piemenis ar kitus Betliejaus
gyventojus?
Kodėl
Matas
pasirenka paminėti žvaigždę,
o Lukas ne; ką reiškė žvaigž
dė Mato laikų žmonėms?
Yra žmonių, kurie šiame
skirtume tarp Mato ir Luko
Jėzaus gimimo atpasakojimų
įžiūri nesutaikomą prieštara
vimą — arba vienas meluoja,
arba kitas. Tačiau gyvenimo
patirtis siūlo kitaip tą skirtu
mą suprasti. Evangelijas gali
ma gal geriausiai palyginti ne
su išsamiu biografiniu veika
lu, bet su garsaus žmogaus
paminėjimu per šermenis po jo
mirties. Skirtingi asmenys
prisimena skirtingus minimo
žmogaus gyvenimo momen
tus — ne dėl to, kad vienas
meluoja, o kitas tiesą sako, q
dėl to, kad kiekvienas atsi
mena kitus įvykius, tuos kurie
jų gyvenime didžiausią skir
tumą padarė, stipriausią
poveikį turėjo. Tie, kurie šian
dien rašo išsamias biogra
fijas, paprastai apklausinėja
daugelį tokių asmeniškų
pažįstamų ir iš tų įvairių
pasakojimų supina maždaug
istorinį veikalą. Mes tą darom,
kai perskaitę keturias evange
lijas
bandome . atpasakoti
vientisą Kristaus gyvenimą.
Kiekvienos evangelijos auto
riaus tikslas buvo parodyti
Kristaus svarbą, reikšmę bei
poveikį taip, kad jį geriau
suprastų vienos specifinės
bendruomenės nariai. O Mato
bendruomenė buvo skirtinga
nuo Luko, Morkaus, ar Jono.
Norint teisingai suprasti, ką
Mato evangelija norė
jo pasakyti apie Kristų,
naudinga truputį žinoti apie
Mato tikinčiųjų bendruomenę.
Mato evangelija buvo
parašyta aštuntam ar devin
tam dešimtmety po Kristaus
Sirijoje gyvenančiai tikin
čiųjų bendruomenei. Atrodo,
kad daugiausia jie buvo krikš
čionys - žydai, pergyvenantys
sunkią identiteto krizę, nes po
Jeruzalės sunaikinimo 70-tais
metais, jiems buvo uždrausta
lankyti sinagogas ir jie pradė
jo būti persekiojami. Reikia
atsiminti, kad pirmieji žydai
Jėzaus Kristaus sekėjai, kaip

Botticelli

ir pats Jėzus, nelaikė savęs
naujos religijos pradininkais,
o tik kitokio žydų tikėjimo
supratimo, negu fariziejai,
sadukėjai ar esenai. O dabar
staiga jų tautiečiai pradėjo
juos laikyti išdavikais, nežy
dais. Kai jiems užsidarė sina
gogų durys, jiems užsidarė
galimybė skelbti evangeliją
Jėzaus pavyzdžiu sinagogose
ir šventykloje. Evangelijos
skelbimas pagonims tapo nebe
pasirinkimo klausimas, o
egzistencijos reikalas.
Evangelijos skelbimas nežydams buvo labai sėkmin
gas. Bet kai dideli skaičiai
nežydų
krikščionių, kurie
nebuvo užaugę Dievo tautos
tradicijose,
pradėjo
turėti
persvarą žydų krikščionių
bendruomenėse, krikščionys
žydai
turėjo permąstyti
evangelijos įgyvendinimą
visai naujoj situacijoj. Jie
buvo priversti grumtis su būti
nybe atsisakyti daugelio
gražių žydiškų tradicijų, t.y.
sutikti su daliniu nutautimu
Naujosios Sandoros bendrijos
labui.
Matas rašė evangeliją nu
tausti bijantiems žydams,
siekdamas parodyti krikš
čionybės tęstinumą su Dievo
veikimu žydų tautoje. Bet jis
taip pat rašė žydų tradicijose
neaugusiems
krikščionims,

Giorgione
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norėdamas perduoti tas žydiš
kas tradicijas, kurios yra esmi
nės Kristaus pažinimui.
Išminčių apsilankymo pasako
jimas miniatiūroje iškelia tris
pagrindines Mato evangelijos
mintis: pirma, Kristus iš tikrų
jų yra tas karališkasis Mesi
jas iš Dovydo giminės, kuris
išgelbės žydų tautą ir įsteigs
žemėje tą taikos ir teisybės
karalystę, kurios žydai laukė
tūkstančius metų. Tad Kris
tus yra išsipildymas Dievo
pažado Abraomui, kad per. jo
palikuonis bus palaimintos
visos tautos. Ir trečia, kad
Dievo karalystė bus atimta iš
tų, kurie, turėdami Dievo
apreiškimą, jį ignoruoja ar net
juo piktnaudžiauja, o bus
atiduota tiems, kurie, išgirdę
Dievo žodį, jį vykdo (Mt.
21:43).
Kristus — Dovydo
sūnus

Kadangi Matas norėjo Kris
tų išryškinti kaip Dovydo
sūnų, jis su Jėzaus vargingu
gimimu Betliejuje suriša
karališkas aplinkybes. Matas
pabrėžia, kad Jėzus gimė
Judėjos Betliejuje, t.y. Dovydo
gimtinėje, ne kokiame kitame
panašaus vardo kaimelyje.
Toliau, jis Kristaus dienų
pradžią sugretina su karaliaus
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Erodo dienomis. O karalius
Erodas parodomas kaip
priešingybė karaliui Jėzui.
Galų gale, dovanos, kurias
atneša išminčiai, yra karališ
kos, kaip minima Giesmių
Giesmėj (3:6; 5:13), 45-toj
psalmėj (45: 8 - 9) ir Izaijo kny
goj, kur Ezekijas jomis giria
si, kaip Dovydo palikimu (Iz
39:2-6), o taip pat ir Izaijo
pranašystėje (60:5-6).
Kai kalbama apie karalių iš
Dovydo giminės, tą prana
šautąjį Mesiją, kalbama ne
apie paprastą katelių, o apie
karalių, koki#* pasaulis dar
nėra matęs. Jo savybės links
niuojamos 72-oj psalmėj: jis
yra teisingas vargdieniams,
„Prieš jį nusilenks tyrų klajok
liai”, jam dovanas neš Arabi
jos ir Sabos valdovai, jis va
duos nelaimingą, kuriam
niekas nepadeda, jis turės
paties Dievo išmintį ir teisin
gumą. Jam tautos auksą
aukos nepriverčiamos, o iš
meilės.
Šiame išminčių apsilanky
mo pasakojime, Matas prieš
pastato kukliąją Dovydo
gimtinę Betliejų apgaviko
karaliaus Erodo pasiglemžtai
sostinei Jeruzalei. Išminčiai,
atvykę Jeruzalėn ieškoti žydų
karaliaus, randa Dovydo soste
ne jo palikuonį, bet svetim
tautį Erodą (jis buvo idumietis), Romos okupanto patikė
tinį, kuris, susikvietęs žydų
raštų aiškintojus ir sužinojęs,
kur Mesijas Dovydo vaikaitis
turįs gimti, tą informaciją
panaudoja bandymui šį savo
konkurentą nužudyti.
Žvaigždė ne tik žydų, bet ir
visose Artimųjų rytų senose
civilizacijose rišama su
karaliaus gimimu. Skaičių
knygoj
(24:17) randame
pranašystę, kurioje minima
karališka žvaigždė: „Aš jį
matysiu, bet ne dabar, į jį veiz
dėsiu, bet ne iš arti. Žvaigždė
užtekės iš Jokūbo, ir lazda
pakils iš Izraelio”. Šią
pranašystę
taria
pagonis
pranašas Balaamas, kuris
tačiau buvo atviras Dievui —
čia aiški paralelė Mato išmin
čiams iš rytų, kurie taip pat
buvo pagonys, atviri Dievui.
Tiek Kumrano raštuose, tiek ir
Skaičių knygos aramaiškuose
aiškinimuose
ši
Balaamo
pranašystė suprantama kaip
apie Mesiją iŠ Dovydo gimi
nės. Atidžiau skaitant Mato
atpasakojimą, pastebima, kad
žvaigždė vedė išminčius tik iš
Jeruzalės į Betliejų, ne iš rytų
į Jeruzalę, ten jie tik matė ją
užtekant ir iš to sprendė, kad
tai turi būti žydų karaliaus
žvaigždė. Tik atvykę į Jeru
zalę, jie išgirdo Dievo žodį

Pats
aramajiškas
žodis
„Mesijas”
reiškia
,„pateptasis”, graikiškas jo atitikmuo — Kristus, t.y. Dievo
pateptasis valdovas, tautos
karalius. Išsireiškimasi „žydų
karalius” (2:2) vėl pasikartoja
Mato evangelijoje: tik šį kartą
kančios atpasakojime, Piloto
lūpose „Ar tu esi žydų kara
lius?” (27:11). Ir paskutinį
kartą Mato evangelijoje —
lentelėje, kurią Pilotas prikal
dino prie kryžiaus. Kristaus
gyvenimas ir mirtis patvir
tino ir jo mesijiškumą: varg
šai jame atpažino savo gelbė
toją — ir jo karališką galybę.
Žemiškieji valdovai, tiek
žydai, tiek ir nežydai nerado
kitos išeities kaip jį pašalinti,
nes jie jame matė sau stiprų
konkurentą. Tačiau taip, kaip
Jėzui gimus, Dievas savo
Sūnų stebuklingai išsaugojo
bėgimu į Egiptą, taip
Jeruzalės valdovui ir aukštie
siems kunigams Jėzų pagaliau
nužudžius, Dievas jį vėl išva
davo iš mirties, prikeldamas jį
iš numirusių. Kaip pasako
jime apie išminčius, taip ir
kančios pasakojime, siekimas
Jėzų nužudyti buvo. Jeruzalės
pagoniško valdovo jungtinis
darbas su žydų tautos vadais.
Ir Dievas savo Sūnų iš žemiš
kų valdovų kėslų išvadavo,
kas atitinka pranašystėms
apie Mesiją.
Matas išryškina tragediją,
kad Kristus buvo nepriimtas
savo tautos — nuo pat jo gimi
mo dienos. Bet Matas taip pat
išryškina, kad jis buvo priim
tas kitataučių. Kaip visiems
Mato laikų krikščionims
žydams, taip ir Matui pačiam
tai buvo be galo skaudu; buvo
jiems ir pikta. Todėl evangelijose „žydai”, suprask „žydų
vadai”, tapomi tokiomis juo
domis spalvomis. Bet Matui
taip pat rūpėjo parodyti, kad
žydų tautos atmetimas

Filippino Lippi
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Andrea Mantegna
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Šis brangiausias pasaulyje meno kūrinys (pereitų metų balandžio mėnesį J.
Paul Getty muziejus, Malibu, Kalifornijoje, jį nupirko už 8.1 mil. svarų iš Ško
tijos tautinės galerijos — Britanija labai nenorėjo su juo skirtis, bet neįstengė
laiku sukelti reikalingas lėšas jam pasilikti) dabar yra pasidaręs meno isto
rikams kontroversijos objektu. Anglas Peter Collins, nurodęs daugelį istoriškai
netikslių detalių paveiksle, pareiškė, jog jis yra klastotė — greičiausiai jį bus
nutapęs Bianchi, italas restauruotojas, 1870-taisiais metais dirbęs prie garsiųjų
Mantegnos freskų Camera degli Sposi, Mantuoje. Nors iš tikrųjų ankstyvesnė
šio paveikslo istorija nėra žinoma, daugelis kitų mokslininkų, tarp jų ir Vikto
rijos ir Alberto muziejaus Londone kuratorius Ronald Lightbown jo autentišku
mu neabejoja, nes jo meniškumas neužginčijamas, ir todėl Petėr Collins teigi
nius atmeta, kaip savireklamos pasireiškimą.

evangelijos nenulėmė Kris
taus misijos galo. Kaip tik per
šį tragišką įvykį žydai krikš
čionys buvo priversti ieškoti
kitos dirvos evangelijos skelbi
mui ir tik dėl to išėjo už žydijos ribų, kas ir nulėmė, kad
evangelija
pradėjo
būti
skelbiamą visoms tautoms.
Sayo planuose, Dievas nelei
džia tragedijoms likti trage
dijomis.
Taip pat reikia pažymėti ir
atsveriantį Mato motyvą, kad
žydai krikščionys savo
bendruomenėse suprato Dievo
vadinamą „mano tautą Izrae
lį” kaip atvirą visiems tikin
tiems Kristumi, net ir nežydams. Nors Matas pats aiškiai
jautėsi Izraelio tautos sūnus,
tačiau savo evangelijoje jis
aiškiai išdėsto, kad vieninte->
lis kriterijus Kristaus bendruo
menės nariams, tai juo įtikėti,
t.y. vykdyti jo Tėvo valią.
Matui tęstinumas tarp Senojo
ir Naujojo Įstatymo yra ne per
kurią bendruomenę, bet per
tikėjimą Kristumi — Mesiju.

jo Dievą ir buvo jam paklus
nus. Abraomas taip pat yra
pavyzdys pasitikėjimo Dievu.
Nežiūrint neįmanomai sunkių
gyvenimo sąlygų, Abraomas
tikėjo Dievo duotais pažadais,
ir jis neapsivylė. Dievo paža
das Abraomui buvo dvilypis:
ne tik suformuoti iš jo palikuo
nių galingą tautą, kurio paža
do viltimi Kristaus laikų žydai
gyveno, bet taip pat, kad iš
Abraomo palikuonių būtų
palaimintos visos tautos, ir šio
pažado įgyvendinimas Kris
taus laikų žydams buvo
sunkiau suprantamas. Krikš
čionių žydų patyrimas po
Jeruzalės galutinio sunaikini
mo, kai jie buvo išmetami iš
sinagogų ir persekiojami savo
tautiečių bei gyvenimo sąlygų
buvo priverstį į, savo bendruo
menes priimti nežydus
krikščionis, parodė, kaip Kris
tus yra Abraomo sūnus —
Kristus yra išganymo ke
lias visoms tautoms.
Vėliau evangelijoje skaito
me, kaip Kristus susiremia su
fariziejais kaip tik dėl to, kad
Kristus —
savo Įstatymo reikalavimais,
Abraomo sūnus
užuot buvę žmonėms palai
Pasakojime apie išminčius mos laidu, jie juos skyrė nuo
Kristus taip pat pristatomas Dievo (Mt 23:13). Matui rūpėjo
Abraomo sūnaus titulu. O tai aiškiai išdėstyti teisingą
užmena Dievo pažadą Abrao Įstatymo supratimą: kad
mui, kurį skaitome Pradžios Kristaus mokslas nepanai
knygoj (22:18-19): „Tavo kina Įstatymo, nes Įstaty
palikuonys paveldės savo mas Dievo duotas per Mozę
neprietelių vartus, ir tavo (5:17), bet kad neužtenka apie
palikuonyse bus palaimintos Įstatymą tik kalbėti, kaip tai
visos žemės tautos, nes tu darė fariziejai ir rašto aiškin
buvai paklusnus mano bal tojai; reikia pagal savo tikėji
sui”.
mą gyventi: „Parodykite tikrų
Išminčiai atstovauja visoms atsivertimo vaisių! Ir neban
žemės tautoms, kurios Ab dykite ramintis, juk mūsų
raomo sūnuje Jėzuje rado tėvas — Abraomas. Aš jums
savo tautų palaiminimą, sakau, kad Dievas gali paža
Nors Dovydas buvo žydas, dinti Abraomui vaisių iš šitų
Abraomas, tačiau, ne. Abrao- akmenų” (3:8-9).
Matui rūpėjo parodyti, kad
mas buvo khaldėjas iš Uro
miesto (Prd. 11:28), dabar- žydų šventraštyje bei tradi
tiniame pietiniame Irake. cijose (Įstatyme) išliko tikroji
Dievas jį pamilo, nes jis girdė(Nukelta į 4 psl.)
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Karalius Jogaila, apie 1351-1434
JONAS DAINAUSKAS
I

Tokiu pavadinimu (Krol
Jagiello..) 1985 m. vasarą
Lenkijos Tautinės gynybos
ministerijos leidykla Varšu
voje išleido 188 psl. populia
raus pobūdžio veikalą, pareng
tą Stefan M. Kuczynski, kuris
1955 m. paskelbęs didelį veika
lą apie Žalgirio kautynes, o
1969 m. trumpesnę versiją šios
knygos apie Jogailą. Jis taip
pat paskelbęs ir daugiau
mokslinių studijų apie Lietu
vą, Vytautą bei jo kancelia
riją ir t.t.
Iš esmės tai nėra Jogailos
biografija, o tik kai kurių jo
gyvenimo įvykių apžvalga,
Lietuvos-Lenkijos santykius
pavaizduojant dažnai senais
lenkiškais suformulavimais.
Toje knygoje po ĮžangoB seka:
l. Jogaila kaip žmogus, II.
Lietuviškieji metai, III. Sutar
tis Kriave, IV. Karališkos
santuokos, V. Valstybės vyras
ir politikas. VI. Didysis vadas.
13 puslapių sudaro išnašos bei
paaiškinimai.
Krokuvoje, Vavelio kated
roje, Jogailos antkapis su jojo
skulptūra, kai kurių istorikų
manymu padaryta apie 1421
m. , t.y. Jogailai dar gyvam
esant, atrodo esąs patikimai
tikras Jogailos atvaizdas.
Kuczynskis, pasiremdamas
visos virtinės istorikų teigi
mais, mano, kad Algirdas
Julijoną vedęs 1350 m., bet iš
tų vedybų pirmuoju vaiku
buvo duktė Kena-Joana, vėles
nė Pamario kunigaikščio
Kazimiero žmona. Tad Jogai
la galėjo gimti arba 1351 metų
antroje pusėje arba 1352 m.
pradžioje. Vedybų su Jadvyga
metu jisai buvo 35 metų
amžiaus

Karaliaus .Jogailos graviūra.

Iš pradžių Kuczynskis
konstatuoja, kad daugumas
lenkų istorikų Jogailą rodė ne
tokį, koks jis buvo iš tikro, o
tokį, kokį buvo, tarytum
kreivame veidrodyje, pavaiz
davęs Jogailos nekentęs
lenkų kronikininkas J. Dlugo
šas. (Nors ir tas apie Jogailą
pateikęs daug prieštaraujan
čių žinių, o išgyręs Jogailą
vien tik už „Lietuvos apkrikš•tijimą”, čia pat vėl perdė
damas ir priskirdamas Jogai
lai net „Lietuvos apaštalo
“vardą”, nors Jogailai ir krikš
tas, visų pirma, buvo politinė
priemonė.) Savo ruožtu net ir i
naujesni lenkų istorikai Jogai
lą vis pavaizdavo tenden
cingai, bandydami tą vaizdą
priderinti prie savo nusistaty
mų. Nežiūrint daugybės nau
jos medžiagos, per pastaruosius*
kelis dešimtmečius istorikų i
atrastos ir paskelbtos, iki šiol
nėra rimtai moksliškai
parengtos Jogailos biogra
fijos, teisingai jo veiklą
pavaizduojančios. Iš tikrųjų
tai buvo didelio masto valdo
vas, politikas, žmogus.
Nežiūrint į tokį įvadą, ir
Kuczynskis Jogailą, ypač
Lietuvos-Lenkijos
santykių i
atžvilgiu, piešia senomis lenkų
frazėmis. Pvz., visi išlikę
Jogailos antspaudai prie
raštų, jo duotų prieš nueinant į
Lenkiją, rodo, kad Jogaila
visą laiką save titulavo
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Jadvygą paskelbti šventąja) ir
1385 m. teturėjo tik 11 metų,
t.y. josios vaikystės susižiedavimas su austrų Vilhelmu
1385 m. nebuvo „įsiteisėjęs”.
Kriavo „aktas” Kuczynskiui yra autentiškas doku
mentas ir jojo sudarymas
galįs būti surištas su 1379 m.
Skirgailos kelione į Vengriją.
Jogaila, sako, ieškodamas
pastovios paramos Lietuvai,
sugalvojęs gauti sau kaip
žmoną Jadvygą, kad per ją
taptų Lenkijos karaliumi.
Tačiau Kuczynskis čia pat
pripažįsta, kad Jogailos atsi
radimu Lenkijos soste labiau Poetas Leonas Lėtas, kurio eilėLietuvos ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Jogailos, palaidoto Vavelio siai
rūpinosi Mažlenkijos I raščių rinkinys „Trakas” buvo
pažymėtas 1983 metų Lietuvių
katedroje, Krokuvoje, sarkofago detalė.
ponai, siekdami savo asme rašytojų
draugijos premija, dabar
niškų interesų apsaugojimo. ruošia spaudai naujų savo poezi
„Lietuvos karaliumi”, bet Ku pamatyti Jogailos, to tariamo Toliau Kuczynskis teigia, jog jos rinkinį „Medpadės”.
czynskis kalba tik apie „ku „laukinio barbaro” iš Rytų, tą „aktą” pasirašė 3 lenkų
nigaikštį” Jogailą.
pranašumo
„vakarietiškų” ponai, 2 vengrų atstovai ir 5 1 krikšto bei vedybos datas
Toliau apžvelgiami sunku Krokuvos didikų atžvilgiu. lietuvių kunigaikščiai, nors iš paduoda pagal Dlugošą, t.y.
mai, slėgę Lietuvą po Algirdo Cią, sako, verta priminti, kad tikro tas „aktas” niekieno klaidingai. Esą Romos kurija
mirties: Jogailos brolių bei tasai tariamai laukinis „rytie nebuvo pasirašytas. Esą tuo niekad nekėlusi abejonių dėl
Jogaila
Lietuvą Jadvygos nesusirišimo su
pusbrolių ir kitų sritinių kuni tiškas” Jogaila, Gedimino vai „aktu”
gaikščių užmačios, Jogailos kaitis, greičiausiai buvo kilęs amžiams prijungęs prie Lenki Vilhelmu ir jos vedybas su
kova su Kęstučiu, Vytauto iš kur kas labiau „vakarietiš jos, bet gali būti, kad jisai Jogaila laikė teisėtomis.
„išdavystės”, Kryžiuočių ordi kos” giminės, nei jį supę išpui niekad nemanęs to padaryti.
Jogaila Lenkiją valdė
no vis stiprėjančios pastan kę lenkų didikai visi drauge Primindamas t.v. Valkavysko daugiau kaip 47 metus, veik iš
gos užvaldyti Lietuvą, to laiko paimti, nes istorikų duome 1386.1.11 „aktą” (nors iš tikro karto Krokuvoje susidurda
Lietuvos santykiai su Maskva nimis (čia autorius tarpe tą raštelį nežinia kas, kur ir mas su intrigomis bei šmeiž
bei totoriais. Tačiau nė žodžio daugelio istorikų cituoja ir P. kada surašė), teigia, kad tais. Intrigavo didikai, dvariš
neužsimenama apie Lenkijos Šležą bei J. Jakštą) Jogaila 11386. II. 2 Liubline Lenkijos kiai ir regimai net Olesnickis
tragišką padėtį, susidariusią buvo kilęs iš dinastijos, kurios ponai Jogailą išrinko Lenki (ano laiko vienas didžiausių
po karaliaus Liudviko mirties šaknų galima rasti... Angli jos karaliumi, nors tai prielai Lietuvos savarankiškumo
1382 metais: Mozūrų bei joje. Esą anglų karaliaus dai taip pat nėra jokių duome priešų), nevengęs net piktų
Didlenkijos tarpusavį nioko- Haraldo (1066 m. žuvusio nų.
paskalų (prieš karalienę Sofi
Kuczynskis prileidžia, kad ją), nors Dlugošas, dengda
jimąsi ir kovaB su Mažlenkija, kovoje prie Hastings) vaikai
tada Lenkijoje vykusį jos i turėjo bėgti iš Britų salų. Tai Jogaila, prieš vedybas su mas Olesnickį, tai bandė
paskirų sričių tarpusavį karą. buvo du Haraldo sūnūs: God- Jadvyga, galėjo būti vedęs primesti Vytautui. Tai vis
Kuczynskis užginčija Dlu vinas ir Haraldas bei duktė kokią lietuvę pagonę ir esą buvo bandymai „apvaldyti”
gošo bei kitų lenkų istori Gidą, vėlesnė žmona Vladimi todėl Jadvygai niekad nepa- | Jogailą, kada lenkų ponai
kų priekaištus Jogailai, esą ro Monomacho, Kijevo kuni rodęs Lietuvos, nors tam nėra įsitikino, kad jisai, tapdamas
duomėnų.
Žinomą Lenkijos karaliumi, nepasi
tasai buvęs menkų gabumų, gaikščio. Kaip tik vyresnysis jokių
prasčiokas,
analfabetas, brolių, Godvinas, ar jojo sūnus Į Krokuvos Teismo knygos . darė lenkas ir, kad jisai,
menkas valdovas, tinginys, Dausprungas, buvo pirmuoju 1386.VIII.23 įrašą apie Jadvy geriausiu atveju, Lenkijos bei
mėgęs daug laiko praleisti kunigaikščiu Nalšėnuose, t.y. gos tada padarytą kalinių i Lietuvos interesus stato vienomedžioklėje ir linkęs prie ten,rjįš|kųr yra kilusi Gedimi amnestiją (visos vertinės lenkų , je plotmėje,i nepripažindamas
moterų (tai ypač pabrėžęs Dlu no dipastija. Dlugošas, sako, istorikų rišamą su Jadvygos jokios pirmenybės Lenkijos
gošas, nors tam niekad Jogailą dar labiau apšmeižęs, sužadėtiniu Vilhelmu) interesams. Jogaila, neabejo
nepateikęs jokio konkretaus rašydamas apie Jogailos vaid Kuczynskis riša su Jogaila, tinai, galvojo dinastinėmis
fakto, įvykio, kaip tai jis buvo menį Žalgirio kautynėse, nors bandydamas tą tariamą Kria- sąvokomis. Lietuva turėjo likti
padaręs Kazimiero Didžiojo ir tame aprašyme neišvengęs vo „aktą” laikyti Jogailos bei savarankiška,
paveldima
Jadvygos susižiedavimo doku- valstybe,
gyvenimo aprašyme ir to prieštaravimų.
kurios
valdyme
niekad neteigė nei Kryžiuo
Toliau Kuczynskis įrodinė | mentu! Tai greičiausiai irgi lenkai negalėjo turėti jokių
čiai, nei Habsburgai, kurie ja, jog Dlugošas klydęs, teig rišasi su lenkų bandymu teisių. Galima prileisti, jog su
baisiai nekentė Jogailos). damas, kad Jadvyga buvo Jadvygą paskelbti šventąja. tuo rišasi Jogailos veik nepa
Jogaila, sako, nebuvo nei gimusi 1371 m. Esą ji buvo Apie Jadvygos tariamą grožį, liaujamas keliavimas bei jo
„barbaras”, nei prasčiokas gimusi 1374 m. (tai dabar riša meilumą, gerumą Kuczynskis medžioklės, kada jisai galėjo
nei analfabetas. Be lietuvių, si su lenkų pastangomis rašo ditirambus, bet Jogailos j būti toli nuo dvaro intrigų ir
lenkų, rusų kalbų mokėjo ir
savarankiškai spręsti valsty
vokiškai. Nors svetimų
bės reikalus. Iš tikrųjų Jogaipasiuntinių klausėsi per vertė
la Lenkiją valdė kaip savo
jus, kad galėtų geriau apgal
nuosavybę, drauge palikda
voti savo atsakymus. Lietu
mas ir Lietuvos karaliumi.
vos bei Lenkijos sunkios
Nors Kuczynskis čia Jogailą
būklės apvaldymas, ištvermin
vadina L. D. kunigaikščiu, bet
gumas, greita orientacija,
Jogaila visuose dokumen
energingumas siekiant užsi
tuose bei antspauduose save
brėžtų tikslų, rodo Jogailos
visą laiką titulavo „Lenkijos ir
didelį protą ir sumanumą.
Lietuvos karaliumi”, o ne
Visa virtinė Jogailos organi
„kunigaikščiu”.
zuotų žygių, kuriems jis
Apie Lietuvos krikštą Ku
vadovavo, liudija jo nepapras
czynskis rašo tik bendromis
tus organizacinius bei vado
frazėmis, tačiau ir be to aišku,
vavimo gabumus. Neabejo
kad Jogailai tai buvo tik viena
tina, kad Jogaila smulk
jo politinių priemonių kovoje
meniškai apgalvodavo tai,
su Lietuvos priešais, o ypač su
ką norėjo pasiekti, o pas
Ordinu. Todėl, pvz., Konstankui tuos savo planus suma
zos suvažiavime buvo pavar
niai įgyvendindavo. Jis taip
tota tiek daug skambių frazių
pat domėjosi muzika bei daile.
įrodyti, jog Jogaila ir jo žemė
Jei, sako, anksčiau buvo tikė
tapo gerais krikščionimis, kad
ta, kad Krokuvos universi
nenorėjo jokio karo su Ordi
tetas buvo atgaivintas Jadvy
nu. Tapęs Lenkijos karaliumi,
gos iniciatyva, tai dabar
Jogaila pirmučiausia rūpinasi
neabejojama, kad tai buvo
Didlenkijos pacifikacija, susi
visų pirma Jogailos sumany
pažinimu su nauju kraštu.
mas, prie kurio Jadvyga tik
fe'feF*! * į ' b'*‘
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1387.11.17-22 dienomis Vilniu
vėliau prisidėjo. Buvo geras
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administratorius.
je davęs 3 privilegijas, kurių
rį]
: F I i‘ "L J■
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viena katalikybė buvo
Jogaila negėrė jokių alkopaskelbta oficialia Lietuvos
holinių gėralų, valgė paprasreligija,
Lietuvos globėjais
tus valgius ir rengėsi kukliai.
paskyrė savo 3 giminaičius
Kelionėje su savimi visuomet
stačiatikius. Vilniaus vyskupi
turėjo skustuvą, žirkles, šepe
ja
juk buvo įsteigta tik 1388
čius ir dramblio kaulo šukas.
metų antrojoje pusėje.
Kasdieną skutosi, vartojo lini
nes nosines ir, lenkiškos aplin
Rašydamas apie 1409 m.
kos nustebimui, kas dieną
gruodžio mėn. 8 ar 9 dienas
maudėsi. Miegojo ant čiuži
Brastoje prie Bugo vykusį
nio, apkloto paklode, nusi
pasirengimą Žalgirio mūšiui,
rengęs, o ne taip, kaip ano
Kuczynskis vis pabrėžia, kad
laiko didikai, kurie paprastai
tada buvo pritaikytas naujas
miegojo apsirengę, ant suolų.
Jogailos karo vedimo menas,
Gal, sako, tik XV amžiaus
Vakarams visiškai nežino
lenkų kilmingųjų pasipūtimas
mas, smulkmeniškai nusta
ir XIX a. lenkų istorikų
tant strateginius ir taktinius
tautinis šovinizmas bei „vaka- Vavelio katedros Krokuvoje bokštai — joje ilsisi daugelio Lietuvos tikslus. Visos Jogailos idėjos
rietiškumas” neleido jiems didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių palaikai.
buvo realizuotos.

Leonas Lėtas
IR
IR PAJŪRYS, IR SAULĖ, IR IŠKELTOS BURĖS
BURIASI PAVASARIU ŽALIOS ŽOLĖS PAKALNĖJE
ĮPINTA ŽIEDŲ GAUSA
IR PAJŪRYS, IR BANGOSE ISIAUKSUOJANTI SAULĖ
BURIA BURTŲ RASA
IDEIMANTINTĄ RYTO SAKMĘ:
PAPARČIO ŽIEDE ATRASTA
LAIMĖ
IŠPINA IR PALEIDŽIA
SAVO
ŠILKINIAI LININES
KASAS.
Watch Hill. R.I.
6.3.1984

S O L M A R FISH MARKET
SOLMAR
FT
SH

.. ; 1850; LIETUS;
T VĖJAS ŠALIGATVIO BALOSE
KE SEKMADIENIO RYTE;
AR
DRĖGMĖS LAŠAI IR BURBUOLYTĖS,
M
PASKATINTI
VĖJAVAIKIŠKO
TRIUKŠMO
RATŲ DAUŽOMAME GRINDINY
IR PILKAS, LENGVAI SVAIGINANTIS
NUOBODULYS:
A M Y T Y 889 IR: P A R K (? NEPRIMATAU
IŠ
MANO „V A N T A G E P O I N T”----(italics: mine!) S T R E E T
NAUJA DIENA,
NAUJA UŽUOLAIDA
(ANT KIENO?)
mona lisa
VEID0?!

West Hartford, CT
10.23.1983

ANGLŲ VALSAS
ŠIS VALSAS SUKASI, SUPASI ŠYPSOSI AKYS, ŠYPSOSI LŪPOS!
ŽAIŽARUOJANČIAIS DEIMANTAIS APKAIŠYTAS
ŪPAS
VAISKIA ŠILUMA
MUS
SUPA.
Hartford, CT
2.12.1984

(Iš ruošiamo spaudai rinkinio „Medpadės”)

Nuomonės ir pastabos

Apie muzikines
recenzijas
Taip jau sutvarkytas mūsų
; pasaulis, kad žiūri žmonės į tą
i patį daiktą, ir vienam jis atrodo
juodas, kitam baltas. Žiūrėjo lietu
vis į rusą, ir vienam jis atrodė kil
nios idėjos nešėjas, kitam bandi
tas.
Tokios štai mintys kilo skai
tant muzikinę kritiką iš Mokslo ir
kūrybos simpoziumo. Mat kaip ta
mūsų daina sako, ir aš ten buvau,
alų-midų gėriau... Po verksmingo
Anatolijaus Kairio įvado pasi
jutau, lyg atėjau į pagrabą. Per
pertrauką puolė prie manęs pustu
zinis kolegų žurnalistų, — daryk
ką nors, juk atėjom „ir į kūrybos
simpoziumą”. Tai tiek „apie dau
giausia dėmesio atkreipusį įvadi
nį žodį’’. Tiesą sakant, uždaromoj
kalboj kūrybos taip niekas ir
nepaminėjo, užsiėmę dėkojimais
vieni kitiems, Busėdusiems už
garbės stalo, o koncerto kompozi
torei už paruošimą, atvykimą ir
prisidėjimą nė mū.
Dabar apie recenzuotą „pramo
ginę muziką, kuri buvo ir ne laiku,
ir ne vietoj”. Per gyvenimą šiek
tiek apsitryniau ir toje srityje, tai
pakalbėkime ir apie tai, ar kūry
bos simpoziume kūrybos nebuvo.
Gal kas supyko, kad nebuvo
pakviestas paskaityti ištraukos iš
naujos knygos? Girdėjau iš patiki
mų šaltinių, kad koncerto tai
vadovas baisiai nenorėjo, sakęs,
pakaktų kokios dainelės, ar
dviejų. Chicaga garsi savo lyg kir
viu nukirstomis nuomonėmis, ir
tai ne tik bendruomenės sluoks
niuose.
Gerai, grįžkime prie klausimo,
ar Giedros Gudauskienės muzika
daugiau tiko prie žvakių ir rau
donų staltiesėlių. Matot, tą
muziką du kartus Los Angeles
grojo simfoninis orkestras, kelis
kartus buvo duodama per klasi
kinės muzikos stotį, buvo parink
ta miesto šimtmečių minėjimui.
Siūlytųsi išvada, kad visi tie
asmenys, kurie to siekė, nieko
neišmano, arba bent ne taip gerai,

kaip Emilija Sakadolskienė. Ką
gi, jaunimas visad manė, kad
viską žino, bet šiuo atveju, įtariu,
buvo ir kitų priežasčių.
Pradėkim nuo „keturiasde
šimtų metų tango”. Deja, salės
publikai keturiasdešimtieji metai
nebuvo taip toli, kaip Nojaus
arka. Nes, kitaip, ar būtų jie taip
triukšmingai ploję? Sutarkime,
kad kompozitoriui rašyti tango
yra nuodėmė. Tikiu, kad Emili‘ja Sakadolskienė tikrai nepirko
Placido Domingo ispaniškų tan
go plokštelės...'padariusios gėdą
Metropolitan operai? Arba, štai
Ravelio „Bolero”, kurį vis groja ir
groja klasikiniai artistai. Taip pat
žinom Albenizo Tango. O tokį
Chopiną tai jau tikrai reikėtų nu
rašyti į nuostolius už jo valsus ir
polonezus, ar bent, pagal recenzentės nuomonę, irgi nederėtų
kelti į „klasikinės muzikos sferą”.
Dėl cirkiško „Rondo”, tegaliu
priminti, kad po paskaitos, supa
žindinant su koncerto programa,
buvo paminėta, kad Rondo tema
yra suktinio ritmika ir apverstas
suktinio motyvas. O mėtantis po
puliarios ir pramoginės muzikos
sąvokomis, drąsiai galima tvir
tinti Gudauskienės dainų ir muzi
kos populiarumą. Ką besakytų čia
išsilavinę mūsų jaunieji recenzen
tai, retas kompozitorius randa
tokį šiltą jo kūrinių atgarsį tiek
publikoje, tiek dainininkams ren
kantis repertuarą.
Kai Nijolė Kupstaitė savo
paskaitoje pristatė dabartinę Lie
tuvos populiariąją muziką, tas
simpoziume buvo priimtina.
Šiame krašte daug garsių dabar
tinių kompozitorių kuria ir pramo
ginę muziką, pvz., Bemstein
„West Side Story” muzikalė. Tad
mūsų dabarties aštraus ir įžūlaus
tono jaunesnės kartos recen
zentams būtų ne pro šalį
pasiskaityti kad ir komp. Vlado
Jakubėno stilingas recenzijas. Gi,
dr. Jono Bilėno žodžiais, „po visą
pasaulį išsiblaškiusių lietuvių
mokslo ir kūrybos žmonių subū
rime tarpusavio ryšiui ir suartė
jimui su lietuvių visuomene”
tikrai nepakenkė ir šis melodin
gas vakaras.
R. K. Vidžiūnienė
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Per Lentvarį į pasaulį

toji simfonija. Kritikas Robert
C. Marsh savo recenzijoje Sun
Times konstatavo, jog „ZylisGara voice contains thrilling
sounds”, o Chicago Daily
News atstovas Bernard Jacobson rašė, „Miss Zylis-Gara has
a pure and attractive voice
with an excellent top”. Vėliau,
1973 metais, jinai pasirodė
Chicago Lyric operos scenoje,
dainuodama Massenet opero
je „Manon” pagrindinę rolę su
Alfredo Kraus. Toliau ėjo
koncertai su Chicagos simfo
niniu orkestru bei Ravinijos
festivaliuose. O dabar, 1985taisiais metais, ji neseniai
sėkmingai gastroliavo Los
Angeles su Berlyno opera, dai
nuodama
pagrindinę rolę
„Toscoje” su garsiuoju tenoru
Placido Domingo. Tiesa,
senais laikais recenzentai
lengvai prisegdavo Teresei
„born in Poland” prierašą,
kuris eventualiai, kopiant į
karjeros viršūnes, nubyrėjo...
Dar Stuttgarte mūsų ga
biam jaunesnės kartos muzi
kos atstovui Dariui Lapinskui
pavyko susipažinti su Terese
Zylis-Gara. Aišku, moteriškė
buvo žavinga ir pats Darius
prisipažįsta, jog jei jis nebūtų
dar kartą žvilgterėjęs į tą
gražią moterį, vargu ar jis
būtų susidomėjęs jos nelen
kiškai skambančia pavarde.
Taip ir išėjo, kad maždaug
1969 metais Chicagoje vei
kiančiam „Margučiui” parūpo
Teresės končertą suruošti. Juk
nuo pat pradžių Margučio
vedėjas ir spiritus movens Pet
ras Petrutis ištikimai išlaiko
aukšto lygio muzikines tradi
cijas, pradėtas jo įkūrėjo
Antano Vanagaičio. Su tokiu
nusistatymu, jam svarbu paro
dyti lietuvių visuomenei kažką
naujo, nematyto savųjų tarpe
ir kartu su baleto šokėja Viole
ta Karosaite ir Darium
Lapinsku bei aktore Laima
Rastenyte nuskrido į San
Francisco aptarti su Terese jos
rečitalį Chicagoje Margučio
klausytojams bei vietiniams
lietuviams. Teresa Zylis-Gara
labai šiltai kvietimą priėmė.
Sutartis jaukiai patvirtinta su
šaunia vakariene ir gailinan
čiu šampanu Fisherman’s
Wharf uoste. Vakaras buvo
ramus, kai penkiese apleido
iškilmingą restoraną, o neju
čiomis Teresė gan drąsiai
lietuvių kalba užtraukė liau
dies dainelę „Sutems tamsi
naktužėlė...”

Nelaimei, grįžusiems į
Chicagą, visa muzika pasi
keitė. Netrukus Columbia Artists pradeda teirautis, kas gi
tas
„Margutis”? Savaime
aišku, nebuvo gėda Margučiui
atsakyti, jog tai ne vien žur
nalas ar radijo laida, o ins
titucija, puoselėjanti aukšto
lygio kultūrą, surengusi net
keturių Metropolitan operos
solistų rečitalius — Annos
Kaskos, Polynos Stoskos, Lily
Pons ir Algirdo Brazio. Deja
net toks rimtas, svarus paaiš
kinimas nepatenkino Columbia Artists vadovybės ir reči
talis buvo atšauktas,
nepaisant jau iki tol Margu
čiui sudarytų nuostolių, susi
jusių su koncertu. Gal ir
suprantama, kodėl Teresė
Zylis-Gara
pabijojo
duoti
rečitalį lietuviams. Juk pir
mieji metai ypačiai svarbūs
Metropolitan operoje, o daly
vavimas vietinio pobūdžio
renginy galėjo duoti tam tikrą
neigiamą atspalvį jos kar
jeros pradžiai.
„Not an iii note from ZylisGara”, kurios balso tembras
išlaikytas tarsi tamsusis bur
gundiškas vynas. Taip atsi
liepė apie 1985 m. gruodžio 15
d. First Chicago Centre Nevv
Opera Company suruoštą
Zylis-Gara rečitalį Chicago
Tribūne
muzikos
kritikas
John von Rhein. Ir kaip man
asmeniškai, ne tiek muzikos
mylėtojui, kaip lietuviui, suvir
pėjo širdis, pamačius prog
ramoje, jog bus atlikta Chopi
no lenkiškos melodijos opus
nr. 74. Nors muzikos pasauly
tas opus bene mažiausiai žino
mas iš visų Chopino kūrinių,
tie kūrinėliai intymiai atsto
vauja paties kompozitoriaus
charakteriui. Gal iš pirmų na
tų suskambės slaviškas at
spalvis, slaviška siela — bet
tai nėra slavizmas, o Cho
pino gyvenimo prieštaravimai,
arba Baudelaire žodžiais „mal
de vivre’... Juk šio opuso
antroje daly skamba „Piosenka litevvska” — džiaugs
mingos meilės gležnas išsireiš
kimas! Ar tąi netinkama nata
šv. Kalėdų išvakarėse? Pabai
ga: „mal de vivre” ir bisas.
Praėjo rečitalis sėkmingai,
su pagrindu laikytinas, kaip
tų metų lietuviškos kultūros
gyvenimo
deimančiukas.
Mūsų nuoširdūs aplodismen
tai ne tik primadonai Teresei
Zylis-Gara, bet ir koncert
meisteriui Dariui Lapinskui.
Ne kas kitas kaip Darius suge
bėjo pasikviesti į mūsų aukš-
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Kūdikėlio Jėzaus
lankytojai

sekėjams.
Taigi, išminčiai rikiuotini į
tikinčiųjų eiles. Pamatę
užtekančią Mesijo žvaigždę,
jie, viską metę, vyko Jeru
zalėn Mesijo ieškoti. Sužinoję
kur rasti šį žmonijos išgany
toją per žydų raštų aiškin
tojus, jie nuvykę jį pagarbino,
o Dievo angelui juos.perspėjus
pas Erodą nebegrįžti, jie jo
paklausė.
Taigi matome, kad šiame
gražiame išminčių apsilanky
mo pas Kūdikėlį Jėzų pasako
jime turime ne tik gražią,
krikščionišką Kalėdų tradi
ciją, bet stipriai iššaukiančią
visos Mato evangelijos kapsu
lę: kad Jėzus Kristus iš tikrų
jų yra žydų tautai žadėtasis
pateptasis — Mesijas —
karalius, kad jį ir jo karalystę
nuo pat pradžios stengėsi
sunaikinti žemiški valdovai,
kuriems jis yra priešingybė ir
konkurentas, ir kad to gali
tikėtis ir jo sekėjai. Kad Kris
tus yra išganymo kelias
visoms tautoms; pagrindinis
kriterijus giminystei su juo ar
įėjimui į dangaus karalystę tai
ne kraujo giminystė, o gyveni
mas pagal Dievo valią, jos
vykdymas. O toji valia — tai
kad prie Dievo būtų atvesti
visi, kurie Jo ieško, kad varg
šai būtų ginami, aprūpinami
ir globojami, kad žemėje
viešpatautų teisybė ir taika.

(Atkelta iš 2 psl.)
Dievo įstatyrtio dvasia ir todėl
Tąsyk prieš 50 ar daugiau
jį krikščionių bendruomenės
metų miestelis buvo nereikš
priima. Bet jam taip pat rūpė
mingas. Tiesa, tai buvo
jo parodyti, kad tiek žydų isto
geležinkelių mazgas, kuriame
rijoje, tiek Jėzaus gyvenimo
kertasi didžiosios Petrapilio metu, tiek ir paties Mato
Varšuvos ir Karaliaučiaus —
bendruomenėje, nežydai
Minsko geležinkelių linijos,
dažnai taip pat gerai ar net
tačiau pati vietovė išstatyta
geriau suprato įstatymą negu
neplaningai. Nors bažnyčia
žydai. Matas šią sąvoką pade
buvo pastatyta lietuvių ranko
monstruoja
paties Jėzaus
mis dar prieš Pirmąjį pasau
žodžiais apie romėnų šimtinin
linį karą, bet joje lietuviškos
ką, kuris prašė Jėzų pagydyti
pamaldos skambėjo tik 1940
jo tarną: „Niekur Izraelyje
metais. 0 kur žmonių minios,
neradau tokio tikėjimo! Todėl
keleivių brūzgėjimas geležin
aš jums sakau: daugelis ateis
kelio stoty — ten ir vaikų
iš rytų ir vakarų, ir susės
klegesys, žaidimai. Kažkoks
dangaus karalystėje prie
vaikas sušuko, „Czešč Teresu!
vaišių stalo su Abraomu, Izao
Gdzie idziesz?” Juk netoliese
ku ir Jokūbu. O karalystės
Liutavirškėse buvo didingas
vaikai bus išmesti lauk į
Tiškevičienės dvaras su
tamsybes” (Mt 8:10-12). Matas
mišku.
Lenkiukai
bėgte
tą parodo ir daugelyje kitų
bėgdavo per mišką grybų bei
pasakojimų. Mato evangeli
uogų rinkti. O gal iš tų didingų
joje matome, kad nors tikėji
rūmų skambėjo Oginskio bei
mo lobynas ir buvo patikėtas
Moniuškos nuostabūs kūrinių
Izraelio tautai — ir jis tebe
garsai, kurie nulėmė Teresei
galioja — vienintelis krite
Žylis pasirinkti savo kelią į
rijus, kurį Kristus pripažįsta
muzikos gyvenimą? Štai
savo
sekėjams — savo „gimi
karas. Įsibrovėlių iš visų
nėms” — tai ne kraujo
pusių. O kaip dažnai tie patys
giminystė, o darbų / ęlvasios.
lenkai buvo akmenimis apmė
Jėzaus žodžiais: „Kas gi mano
Teresa
Žylis
Gara
Ravinijos
festivalyje
1980
metais.
tomi? Ar reikėjo karą žaisti? Ir
broliai? ...kiekvienas, kas tik
štai po visų bombardavimų,
vykdo mano dangiškojo tėvo
gaisrų bei trėmimų, ašarų
valią, yra man ir brolis, ir
klimatą
Teresė
atrado
San
išraizgytų Lentvarį 1945 m. prieš 25 metus, — ji tapo
Paroda, kuri
sesuo, ir motina” (12:48-50).
Francisco
ir
eventualiai
apleido jaunutė Teresėlė su laureate Muencheno tarp
Tai
galiojo
Kristų
sekiojanžavėjo...
tautiniame
dainininkų Nevv Yorko Metropolitan ope
savo tėvais.
tiems jo mokiniams, Mato
Savo jaunystę Teresė Žylis konkurse. Sėkmingai perėjo ir rų padangėje. Dainuo
laikų krikščionių bendruo
Gražią Kalėdų dovaną
praleido Lodze. Atvirai kal perklausą, po kurios net šeši davo ji dažnai Salzburgo,
menėms ir mums, beveik 2,000 Chicagos lietuviams suruošė
bant, Ix)dz nepasižymėjo kaip didesni Vokietijos teatrai entu Glyndeburno bei Flanderio
metų vėliau gyvenantiems jo Čiurlionio galerija Jaunimo
didesnis
kultūros
centras ziastingai siūlė jai darbą. muzikos festivaliuose. Gimusi
centre, atsikviesdama bostomuzikė,
apvainikuota
nepap

pokarinėje Lenkijoje, tačiau Pradžia buvo Oberhauseno
niškį
Norbertą LingertaitĮ.
jame veikė nebloga muzikos operos teatre, bet netrukus rastu tembru, įtikinta likti išti
tos kultūros lygį mėgstančią
konservatorija, į kurią 15-metė jinai persikėlė į Dortmundą kima kurio nors kompozito
lietuvių koloniją sopraną Tere- Gintaras, elegantiškai, meis
Teresė įstojo. Prabėgus gan bei Dusseldorfą. Šalia savo riaus tikslams, Zylis-Gara
są Zylis-Gara. Apgailestau triškai įsodintas sidabro ir
patvirtino
save,
kaip
nepamai

operinės
karjeros,
ji
suprato,
greitai trejiems metams, veržli
tina tik viena, jog kai kurie aukso rėmuose, žavėjo visus,
Teresė atranda savo vietą jog reikia platinti savo reper nomą mocartinio repertuaro
publikos dalyviai pasielgė gan kurie jo sukurtų papuošalų
atlikėją;
jos
Dona
Elvira
„Don
Filharmonijos scenoje. Netru tuarą, neužmirštant oratorijų
provinciškai. Ir pasijutau ne parodą lankė.
Norbertas kiekvieną
kus kritikai bei publika bei kantatų. Tai buvo tarsi jos Giovanni” operoje Salzburge
noromis porečitaliniame pri
originaliai
for
pripažino jos neeilinius gabu-, Jangas į pasaulinio masto 1977 metais, diriguojant Kari
ėmime, kur turėjo vyrauti papuošalą
muoja.
Kadangi
gintaras,
kaip
Boehm,
pasilieka
pagrindu
mus. Bet, kaip ir Chopinui, karjerą. Viskas laimingai lyg
džiaugsmo nuotaika, esąs
Lenkija nesugebėjo pasiūlyti pasakoje užsibaigė: pirma būsimiems šios operos atlikė
karingame Vilniui vaduoti akmuo, yra minkštas, jam
tarptautinės dimensijos karje klasiui solistui Dietrich jams.
sąjungos agitaciniame susi būtina tvirtas įrėmavimas.
Mūsų Chicaga irgi figūruo
rą, tokią, kokios Teresė troško. Fischer-I lieskau, išgirdusiam
rinkime. Ir kaip tokio masto Šituo įrėmavimu ir pasižymi
ja
Teresės
muzikos
karjeroje.
Šiai jaunuolei, vienai iš Teresės Žylis rečitalį, jis pasiū
bei pripažinimo solistė turi Lingertaičio meniškas talen
penkių vaikų gan muzikalios lė jai kartu su juo įrašyti į Prisimenu ir aš jos pasirody
jaustis bei elgtis, jei kiek tas. Vartodamas iš pagrindų
šeimos, reikėjo daugiau negu plokštelę Bacho Velykų kan mą 1970 metais Orchestra
vienas pribėgęs ir užuot ją tik du metalus — auksą ir
Hali
koncertų
salėje.
Tąsyk
dalyvavimo Lenkijos valsty tatą Angel bendrovei. Tą
pasveikinęs klausia apie jos sidabrą — jis sukuria įspūdin
buvo
minima
Beethoveno
jubi

plokštelę
išgirdęs,
austrų
diri

biniame radiofone arba debiu
kilmę, arba dar blogiau, vai gas abstrakčias skulptūras.
to Moniuškos „Malkoje” su gentas Herbert von Karajan liejus, o gal ir keistu sutapimu
kiškai sugužėję į kampus, Prisitaikydamas prie akmens
Krokuvos opera. Kaimyninė pakvietė ją dainuoti Dona spektaklis įvyko tris dienas
garsiai murma, kad jinai formos, jis rėmą arba lenkia,
Vokietija su savo superlaty- Elvira rolę Salzburgo festi prieš mūsų tautos šventę —
koncerto metu net lietuviškai arba skaldo, norėdamas iškel
viu kultūros lygiu buvo kaip valyje. Ar jau karjera užtikrin Vasario 16-tosios dienos minė
neprabilo su žodžiais „labas” ti paties gintaro grožį. Įdomi
jimą. Salėje nuskambėjo Mistik atsakymas Teresės karje ta?
ar „ačiū”? O gal čia įvyko ne kompozicija, darnios propor
Labai tinkamą muzikinį sa Solemnis, Fidelio ir Devin
rai. Atrado išeitį maždaug
tiek Chopino gyvenimo prieš cijos ir kontrastai prabyla vis
taravimai, kiek marketparkie- nauja kalba ir formos įvai
rumu.
čių lietuvių „mal de vivre”?
Dauguma Norberto darbų
lėjo Luciano Pavarotti! Rei
gauna pradžią iš lietuvių liau
kia švelnių kaip šilkas
dies meno. Bet ši liaudinė
pianissimų, nutįsiančių iki
meno tradicija čia perteikta
Dariaus Lapinsko kolegės rečitalis Chicagos lietuviams
.
mirštančios begalybės? Tere
taip, kad ji gražiai rikiuojasi į
sa Zylis-Gara ir jų turi ik
šiandieninę modernaus meno
Tiems iš mūsų, kurie vaitė, būtų iš to mums nepa mas praėjo beveik be priekaiš valios, išklodama jais roman
raidą.
Naujuose jo darbuose iš
mėgstame operą, Teresa Zylis- prasto džiaugsmo ir pasidi tų. Tiesa, gailėjomės neišgirdę tiškųjų bei veristinių arijų
abstrakčių sūkurių veržiasi
džiavimo;
o
jeigu
paaiškėtų,
arijų
iš
Giordano
„Andrea
Gara visuomet buvo paslap
takus. (Tiesa, nepamirškim čia
lietuvių kunigaikščių veidai, o
tinga figūra. Žinojom, kad ji kad tai vis dėlto tik Lietuvoj Chenier” ir Puccini „Madame skaisčiai prašmatnios arijos iš
gintaras pasidaro skersinė
gimus Vilniaus krašte (prieš gimusi lenkaitė, — ką gi, vis Butterfly” (kurių aukštos gai Dvoržako „Rusalkos”, kurią
kryžiaus
forma, kurią ant
Antrąjį pasaulinį karą); gir tiek brangintume ją kaip mū dos šįkart galbūt atbaidė dainininkė pateikė, publikai
pečių neša stilizuota Kristaus
negaluojančią
solistę);
o
tose
sų
tėvų
žemėj
pasėtą,
nors
ir
dėjom, kad ir jos kilmė lietu
audringai plojant, vienin
figūra.
viška (tą lyg bylotų jos mer svetimą, bet į puikų vaisių arijose, kurias ji dainavo, porą teliam savo bisui.) Reikia
Tarp galerijos erdvės rt
sykių apatiniame registre ritminės disciplinos, ritminio
gautinė pavardė; tik kodėl ji išaugusią sėklą.
pačių
papuošalų išdėstymo'
rašosi „Žylis”, o ne „Žilys” —
Jos koncertas 1985 m. nežymiai krenkštelėjo balsas; šmaikštumo? Neieškok toliau
buvo
surastas
idealus balan
tačiau
visais
kitais
atžvilgiais
atseit, Zilytė?), bet tuo pačiu gruodžio mėn. 15 d. First
už Teresa Zylis-Gara: net ir
sas:
papuošalai,
lyg žibantys
visai nejutom, kad ji būtų su Chicago Centre salėje susi Teresa Zylis-Gara pirštu priki plačiausiuose kantilenos lan
ledo
akmenukai
buvo
išbarsty
lietuviškumu ar lietuvių tauta dėjo iš dviejų neilgų dalių. šamai parodė, kuo, aplamai kuose ji niekad nepasileidžia
ti
plekši
gi
aso
įrėmintose
skry
kalbant,
skiriasi
„pasaulinis
”
sumezgusi kokį nors apčiuo Pirmojoje Teresa Zylis-Gara
ir neišskysta; net ir lyriškiauniose.
Į
juos
linksmai
žiū
piamesni rySį- Kursavo ne atliko du slaviškų dainų meistras nuo „nepasaulinio”. siuose pasažuose ji vis atran
rėjo
geometriniai
suskaldyta
bent tik gandas, jog ją gerai ciklus: Chopino op. 74 (lenkiš Pasaulinio rango interpreta da ir iškelia markantišką
saulė, sudaryta iš ant sienos
pažįstąs mūsų Darius Lapins kai) ir Dvoržako „Čigonų torius atliekamą kūrinį visiš ritminę detalę.
kabančių
audinių, sukurtų,
kai
„supranta
”
—
ir
valdo
kas (iš studijų Vokietijoj melodijas”, op. 55 (čekiškai,
sumanaus
ir
gabaus Čiurlio-,
Dainininkei
rūpestingai,
bet
laikų); tad kai prieš tris mė pagal A. Heyduko tekstą). visas savo amato priemones,
kiek
sausai
akompanavo
ma

nio
galerijos
direktoriaus
Vin-.
nesius pasipylė žinios, kad Antrąją sudarė trys operų iš kad tą supratimą paverstų
co
Luko.
.,
estro
Darius
Lapinskas:
jo
pasigėrėtinai
skambančia
Darius Lapinskas ruošia Te- traukos: po vieną ariją iš Cilea
skambinimas
—
lyg
geras
Penktadienio
vakare,
1985-'
realybe.
Taip
ir
su
Teresa
Zy

resos Zylis-Gara rečitalį Chi „Adriana Lecouvreur” bei
m. gruodžio 13 d., parodą
cagos miesto centre, priėjom Puccini „Tosca” ir didžioji lis-Gara: tobulas atitikimas vokiškas sektas, tik be bur
bulų.
atidarė Ramunė Kviklytė-.
išvadą, jog bent šio vieno Desdemonos scena iš Verdi tarp priemonių ir tikslo, ir
Lukienė,
apgailestaudama,
Galima
pažymėti,
jog
Tere

kiekvieno
iš
jų
—
tiek
priemo

gando būta tikro.
„Otelio”. Programoje buvo
kad pats menininkas nespėjo į
sa
Zylis-Gara
savo
honorarą
nių,
tiek
tikslo
—
pirmarūšė
Neturėtų visa tai jokios įrašytos dar dvi arijos; jas
atidarymą atvykti ir kvietė
paaukojo tikslui, kuriam šis
reikšmės, jeigu Teresa Zylis- solistė praleido, matyt, dėl kokybė.
visus
atsilankiusius
pasi
koncertas
buvo
rengtas:
su

Gara nebūtų tuo, kuo ji aiš savo persišaldymo, apie kurį
Reikia subtilių nuotaikos,
džiaugti šia neeiline švente.
telkti
lėšų
Dariaus
Lapinsko
kiai ir neabejotinai yra: pasau publikai pati pranešė kon dinamikos, kolorito, tempo
Papuošalų paroda per kitas
linio masto diva. Ji yra certo pradžioj, pažymėdama, kontrastų? Teresa Zylis-Gara vadovaujamai Nevv Opera
dvi dienas sutraukė nemažai
dainavusi pagrindines dra kad dėl šios priežasties jų turi, išsunkdama iš Dvor Company of Chicago. Teko
lankytojų, kas nudžiugino patį
girdėti,
jog
toji
trupė
ruošiasi
matinio soprano roles beveik atsakiusi vakarykštės dienos žako dainų visą margąją čimenininką bei parodos rengė-,
iš
naujo
pastatyti
kazimierinę
visuose svarbiausiuose žemės koncertą Miami ir net dvejo gonišką-slavišką esenciją. Rei
jus.
Lingertaitis pasirodė kaip
rutulio operos teatruose, ir, jusi, ar galėsianti išpildyti kia elastingo, nenutrūkstamo, operą „Dux Magnus”. Šiam
geras
gintaro — sidabro išdir
kaip minėjom, turbūt nėra savo įsipareigojimą Dariui tolydaus legato? Tai juk Tere drąsiam užmojui linkime nors
binių
specialistas ir bus lau
rimto operos mėgėjo, kuriam Lapinskui...
sa Zylis-Gara pati ryškiau pusės tos sėkmės, kuri lydėjo Ramunė Lukienė atidaro Norberto Lingertaičio papuošalų parodų
kiamas ateityje su naujais
Teresa
Zylis-Gara
rečitalį.
būtų svetimas jos vardas.
Ji būtų galėjus nesijaudinti, sioji stiprybė, dėl kurios į jos
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje, 1985 m. gruodžio kūriniais.
Taigi, jeigu ji yra tikra lietu nes jos čikagiškis pasirody- Toscą, kaip teko girdėt, įsimy
Mykolas Drunga mėn. 13 d.
M. C.
Nuotrauka Jono Tamulaičio
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